
The Lights of 
Homeland
LithMonion Weakly

nWUnW Oy twS 
LftfeuaiUan ILC. CuthMul Iiclnty 

of Canada

Authorized as Second Class Mail 
Post Office Department Ottawa

*
SAVA IT HAITIS

Laidžia 
Kanados Lietuvių Kataliku

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Visu reikalas
Šiaip ar taip mes lietuviai šiame kontinente dar nesame pri

giję, nesame įaugę į čionykštį gyvenimą. Net tie, kurie čia pra
leido kelias dešimtis metų arba Čia yra ir gimę, vis dar priklauso 
vad. naujųjų ateivių kategorijai ir tikrai laisvai, taip sakant, 
savuose vandenyse gali jaustis tik savųjų tarpe. Tas traukimas 
prie savųjų, noras burtis yra gyvas ir nuolat pastebimas. Tačiau, 
deją, viešieji reikalai, net Jabai svarbūs lietuviškieji reikalai mū
sų neišjudina. Visa tai ką organizacijos padaro yra gera; savųjų 
menininkų bei meninių kolektyvų paklausyti yra miela, dėl lie
tuvybės išlaikymo reikalo niekas nesiginčija. Tai aksioma, aiškus 
įeikalas. Tačiau kas gi visa tai turi padaryti? Kaip dažnai mes 
girdime kritikos bei iš teoretiško galvojimu išplaukiančių pasiū
lymų ir kaip mažai sulaukia talkos dirbantieji. Nesenai praėjo
11 K. Lietuvių Dienos. Kritiško žodelio-ne retas nepasigailėjo, 
bet kiek buvo tokių, kurie dirbantiesiems patalkino? O jie juk ne 
kokie samdiniai buvo. Jie taip pat turėjo ir savų reikalų bei rū
pesčių, sutinka ir pašalinių trukdymų, su visuomeniniu darbu 
nesusijusių.

Kas gi galėtų sakyti, kad P. Liet. Bendruomenės idėja nėra 
didelis reikalas, kas galėtų-ją paneigti? Tačiau kaip mažai para
mos susilaukia jai dirbantieji, įeiną į jos organus. Juk nepasirū
pinama net sumokėti solidarumo mokesčio, to menko mokestėlio, 
simbolizuojančio lietuviškąją vienybę, bendruomeninę idėją. Ka
daise buvo sakoma, kad jis peraugštas buvęs nustatytas — net
12 centų per savaitę! Dabar jis sumažintas iki 4 centų per savaitę 
arba $2 metams, bet rezultatai tie patys — kol koks apylinkės val
dybos narys ar inkasentas nepaprašė, labai retas teatsimena šią 
pareigą. O kaip dažnai visdėlto nesivaržoma priekaištauti, kad, 
girdi, to nepadaryta, tas negerai padaryta, anas dalykas suvėluo
tas, jam tinkamai nepasiruošta ir t.t. Kaip tie dirbantieji turi vis
ką spėti, iš ko padengti būtinas išlaidas, iš ko padengti kelionės 
išlaidas, kaip pasikviesti toliau gyvenančius menininkus koncer
tams, kaip parūpinti svetimųjų informacijai reikalingos litera
tūros ir kaip sutvarkyti daugybę kitų reikalų, kai kasa tuščia? 
Jiems, vadinasi, privalu ir dirbti ir dar patiems padengti išlaidas.

Nejaugi mūsų tape jau taip nebėra jautrumo bendrajam rei
kalui? Tam reikalui, kuriuo paremtas visas mūsasis gyvenimas. 
Mes žinome, kad be lietuviško visuomeninio gyvenimo pradėtu
me trokšti, kaip ežero žuvys ledą giliam sniegui užklojus, o vis 
dėlto nenorime juo domėtis, nepaslenkame jį paremti 'nei savo 
darbu nei savu skatiku. Mes norime, kad ir mūsų vaikučiai išliktų

Karas Kiniįpje smarkėja
ČIANGKAIŠEKO LĖKTUVAI BOMBARDUOJA ŽEMYNĄ JAU TREČIA SAVAITĖ

Raudonieji pasiskelbė norį už
imti Formozą ir likviduoti Čiang 
kaišeką. Prieš tris savaites jie 
pasiuntė bandomąjį kareivių bū
rį į Quemoy salą, bet grįžo veik 
nieko nelaimėję. Čiangkaišeko 
aviacija po to ėmė bombarduoti 
kaimyninį Amoy, žemyno uostą, 
ir apylinkes, kur telkiasi raudo
nųjų kariuomenė. Raudonieji 
ėmė atsišaudyti pakrančių arti; 
leifijos pabūklais. Jau trečia sa
vaitė kaip abipusiai šaudymai 
bei bombardavimai nesiliauja. 
Nežiūrint turėtų nuostolių, Pei- 
pingas paskelbė įsakymą ryt. Ki
nijos kariuomenei stiprinti jūrų, 
aviacijos ir sausumos pajėgas 
bei pagreitinti jų paruošimą For-

mozos puolimui. Nacionalistai 
šios grėsmės akivaizdoj taip pat 
neatsilieka
duoją žemyno pakrantes. Jie 
perspėjo gyventojus, kad pasi
trauktų nuo kąrinių taikinių. Jų 
lėktuvai ypąč bombarduoja 
Amoy — geriausią pietinių pa
krančių uostą, kuris labai reika
lingas raudoniesiems 'Quemoy 
salos puolimui;

Kol nacionatistai laikosi Que
moy saloj, raudonieji negali telk
ti savo kariz ‘ pajėgų Amoy 

udo nacionalis-

kasdien bombar-

uoste, kurį ą
tai. Šita aplinl ir verčia pas
taruosius atkariai laikytis Que
moy saloje. į

Išskyrus strateginę vertę, Que- 
i

moy sala nieku kitu nepasižymi. 
Tai 70 kv. mylių uolų ir smėlio 
plotas, kur neauga jokie medžiai. 
Šiame plote laikosi trys Čiang
kaišeko divizijos, kurios su spe
cialiais daliniais, siekia 50.000 ka
rių. Jie apsiginklavę amerikiečių 
šautuvais, kulkosvaidžiais, 105 
ir 155 mm artilerijos pabūklais, 
turi du aerodromus, kurie betgi 
permaži sprausminiams lėktu
vams. Jie pakankami transporto 
lėktuvams.

Jau 1949 m. raudonieji bandė 
užimti Quemoy salą, bet nacio
nalistai atmušė ir sudegino jų 
laivus. Sekančiais metais jie vėl 
bandė pulti, bet ir šis žygis 
pavyko, ypač dėl blogo oro.

ne-
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PRIE JT PLEVĖSUOJA PAVERGTŲJŲ VĖLIAVOS

Savaitės įvykiai

džiausią vienatvę. Bet ar męs daug tuo rūpinamės? Jei išleidžia
me vaikus šešadienį į mokyklėlę jau jaučiamės daug padarę, vi
siškai nesirūpindami, kas ir kaip ten sunkiuosius mokyklos rei
kalus tvarko, kaip mokytojai vargsta. Pamirštame, kad čia lietu
viškos švietimo ministerijos nėra, kad nėra ir lietuviškų savival
dybių, kad pasirūpinti mokyklos reikalais pačių tėvų pareiga.

Visi, kas visuomeninį ar švietimo darbą dirba, jaučia nuovar- 
gį, nes tai vis tie patys ir tie patys žmonės. Jie reikalingi paramos 
bei paskatinimo. O tai mūsų visų reikalas, visų pareiga, nes lie
tuviškoji visuomeninė veikla bei lietuviškojo gyvenimo išlaiky
mas yra mūsų pačių ramybės bei nesiblaškymo laidas — jau ne
kalbant apie pareigas, išplaukiančias iš augštesnių tautinių už
davinių. ‘ A.

Albanijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Rumunijos, 
Vengrijos .laisvinimo organizaci
jų atstovai, susijungę bendrai 
kovai prieš sovietinę okupaciją, 
rugsėjo 20-21 d.d. Niujorko Car
negie Centro patalpose sušaukė 
Sovietų Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimą, kuriame visos 
sovietų pavergtosios valstybės 
turi lygų balsą ir kuris atstovau
ja valiai šimto milijonų sovietų 
pavergtųjų žmonių kuriems oku
pantas yra užčiaupęs burnas.

Šios Pavergtosios Jungtinės 
Tautos bent iš dalies užpildys tą 
JT organizacijojė' spragą^ kuri 
susidaro dėl to, kad sovietų pa
vergtosios valstybės jose arba vi
sai neatstovaujamos arba, kaip 
Čekoslovakija ir Lenkija, atsto
vaujamos okupantinių papūgų, 
nei teisiniu, nei politiniu, nei mo
raliniu atžvilgiu nieko bendra 
neturinčių su tikru ir teisėtu 
valstybės atstovaimu.
- Pavergtųjų JT seimas neapsi
ribos tik sovietų pavergtomis 
Europos valstybėmis. Pavergto
sios JT turės didelės reikšmės 
visų sovietinės agresijos aukų li

kimui. Jos turės reikšmės komu
nistinei infiltracijai išryškinti 
Azijoje ir visur kitur.

Sovietų Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimas savo darbą nu
mato paskirstyti komisijoms: po
litinei, socialinei, teisinei, ūki- 
pei. Kiekvienos pavergtosios 
valstybės delegaciją seime suda
rys 16 atstovų.. Lietuvos delega
ciją sudaro 8 LLK nariai ir 8 at
stovaują vilkinėms partijoms: J. 
Audėnas, K. Bielinis, M. Brakas, 
B. Nemickas, V. Sidzikauskas, Ą. 
Trimakas, P. Vainauskas, V. Vai
tiekūnas ir prri. Balkūnas, E..

Devenienė, D. Krivickas, P. Min- 
kūnas, V. Rastenis, J. Repečka, 
K. Siliūnas, V. Viliamas.

I-oji Pavergtųjų Jungt. Tautų 
Seimy pilnatis truks tik dvi die
nas: rugsėjo 20-21 d.d. Po to sei
mo pilnatis numatyta sukviesti 
tik spalio gale. “Tuo tarpu seimo 
komisijos paruoš seimui svarsty
tinų projektų.

Sovietų Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimas posėdžiauja 
tiesiai priešais Jungtinių Tautų 
rūmus. Seimo pilnaties metu 
prie jo rūmų plevėsuoja devynių 
sovietų pavergtųjų valstybių 

„ tautinės vėliavos. Kor. ■

AŠTRIAI PUOLA KATALIKUS

Mirė gen. N agius-Nagevičius
Rugsėjo 15 d., trečiadienį, 3.30 

vai. Clevelande, JAVt mirė gen. 
Vladas Nagius - Nagevičius. Po 
operacijos—buvo nusilaužęs ko
ją — atsigauti nebegalėjo ir at
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 74 m. amžiaus.

Generolas kilme buvo žemai
tis, garždiškis - kretingiškis. Bū
damas moksleiviu ir vėliau stu
dentu Petrapilio Karo Medicinos 
Akademijoje ir archeologijos in
stitute parvažiuodavo į savo 
gimtinę ir čia reikšdavosi kaip 
uolus lietuvybės žadintojas. Ka 
dangi jis nešiojo gražią akade
mijos uniformą, žmonės vadino 
jį “valdiniu ciciliku”. Nepriklau
somybės atstatymo kovose velio
nis ypač pagarsėjo Petrapilio 
seime, kur stojo už pasisakymą 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Kai socialistai pasisakė prieš, jis 
jų suolus apleido ir persėdo prie 
krikščionių demokratų, nors ir- 
vėliau ^krikščionių demokratų są
jūdyje jis niekad nesireiškė. Iš 
to seimo yra garsus jo posakis 
“Šalin zuikiai!”, taikytas tiems, 
kurie bijpjo pasisakyti už Lietu
vos nepriklausomybę. Dail. Var-

nas tai išgarsino savo karikatū
rų leidiny “Ant politikos laktų”. 
1917 m. grįžęs į Lietuvą, jis visą 
laiką vadovavo karo sanitarijos 
tarnybai. Labai uoliai rūpinosi 
karo invalidais, kovojusiais už 
Lietuvos nepriklausomybę. Jų 
nepamiršo jis ir tremtyje — kur 
galėdamas klabino, kad jo glo
botiniai nebūtų užmiršti.

Velionis buvo didelis archeolo
gas mėgėjas, pravedęs daug ty
rinėjimų bei nemažai rašęs peri- 
jodinėje spaudoje ir atskirai.

Jaunajai lietuvių kartai a.a. 
generolas ypač buvo žinomas 
kaip Karo Muzėjaus steigėjas. 
Čia jis surinko visas įdomesnes 
karo senienas — nepriklausomy
bės kovų liudininkus, muzėjaus 
sodely pastatydino laisvės statu-

lą, paminklą žuvusiems kariams, 
kur kas vakarą bokšto vėliavai 
leidžiantis, invalidų orkestras 
grodavo “Marija, Marija” ir Lie
tuvos himną. Tos apeigos su
traukdavo būrius žmonių, ypač 
jaunimo. Mokyklų ekskursijos, 
atvykusios iš visos Lietuvos į 
Kauną, niekad neužmiršdavo ap
lankyti Karo Muzėjaus, kur ir 
pats generolas dažnai pasirody
davo. Tuo būdu jo įsteigtas mu- 
zėjus tapo tautine šventove.

Pirmąjį bolševikmetį genero
las praleido Lietuvoje, Marijam
polėj, bolševikų nevarginamas. 
1944 m. užeinant bolševikams 
antrąkart, jis pasitraukė į Vaka
rus, ir perėjęs per tremtinių sto
vyklas, atsidūrė Clevelande, kur 
ir baigė savo kelionę.

Kanados “United Church” sa- 
yo 16-to suvažiavimo proga išlei
do 64 psl. brošiūrą, kurioje puola 
katalikybę, vadindama ją “suga
dinta krikščionybės forma”. Ji 
iškasa jau seniai nebekeliamus 
priekaištus katalikų kunigystei, 
sakramentams, popiežiaus ne
klaidingumui ir 1.1. Brošiūra tu
rėjo išdėstyti protestantų ir ka
talikų tikėjimo skirtumus, tačiau 
išėjo ne dėstymas, o gana aštrus 
puolimas, aprobuotas “United 
Church”” vadoybės. Jisai buvo 
rengtas ištisus ketverius metus. 
Ir tai yra pirmas tokio masto 
minėtos protestantų grupės puo
limas.

Kardinolas James McGuigan, 
Toronto katalikų arkivyskupas 
ta pro^a pareiškė: -.“Dabar, la
biau nei betkada, turime būti 
vieningi jei ne bendrame tikėji
me, tai meilėje. Kai viena konfe
sija puola kitą, pažemina religi
ją apskritai daugelio žmonių 
akyse ir tuo būdu didina pajuo- 
kėjų, agnostikų ir visokio plau
ko netikinčiųjų eiles”. “Jei bro
šiūra puola Katalikų Bažnyčią, 
mes nuoširdžiai manome, kad

kiekvienas bereikalingas ginčas 
ir ypač vieno tikėjimo puolimas 
kito adresu yra pasenęs dalykas, 
neišmintingas, netgi žalingas ir 
ir nelaiku ateinąs”. Kardinolo 
manymu, įvairių tikybinių bend
ruomenių sugyvenime reikalin
ga pozityvi laikysena, o sociali
niame darbe neužmirštinas dės
nis: “Esminiuose dalykuose — 
vienybė, neesminiuose — laisvė, 
visuose — meilė”.

Atidėti Kr. Tarybos 
rinkimai

KLB Krašto Valdyba, apsvars
čiusi Vyr. Rinkimų Komisijos 
pirmininko pranešimą, kad Kr. 
Tarybos rinkimai techniškais ir 
formaliais motyvais negali įvyk
ti spalio 10 d., nutarė: rinkimus i 
Kr. Tarybą nukelti spalio 31 d.

' II Krašto Tarybos sesija
KLB Krašto Valdyba, pasirė

musi KLB statuto 29 str., skel
bia: II-sios Krašto Tarybos I-ji 
sesija šaukiama Hamiltone 1954 
m. lapkričio 27-28 d.

Tiksli vieta, valanda ir darbų 
tvarka bus paskelbta vėliau.

KLB Kr. Valdyba.

4.000 kanadiečiu grįžta iš Korėjos

Tito nekariaus prieš komunizmą
Pastarosiom savaitėm buvo 

bandyta kalbinti maršalą Tito 
dėtis prie Š. Atlanto Sąjungos. 
Iniciatyvos ėmėsi D. Britanija. 
Jos lanksti diplomatija bandė 
spręsti ir šį jautrų klausimą. Už
sienio reik. min. Edenas pasky-

Neleidžia grįžti
M. Krycun, buvęs Lenkijos 

konsulas Winnipege, prieš me
tus pasitraukė iš pareigų ir pa 
prašė Kanados vyriausybę po
litinės globos. Vyriausybė prašo
mos globos nedavė, bet leido 
buv. konsului pasilikti Kanadoj 
— pradžioje 6 mėn., vėliau šį 
leidimą pratęsė. M. Krycun bet
gi tuo buvo nepatenkintas, pri
mygtinai prašė politinės globos 
teisių kaip tai yra kituose kraš
tuose ir netgi buvo paskelbęs 
bado streiką.. Vyriausybė savo 
lusistatymo keisti negalėjo, nes 
Kanadoje politinės globos įsta

tymo nėra — į Kanadą pastoviai 
gyventi galima atvykti, tiktai

lenku konsului
.migracijos keliu. M. Krycun 
betgi nenurimo — per Jugosla
vijos konsulatą Toronte išsirū
pino vizą ir su šeima balandžio 
mėn. išvyko į Belgradą. Iš ten 
kreipėsi į Kanados įstaigas, pra
šydamas leidimo grįžti jau kaip 
imigrantas. Kanados vyriausy
bės pareigūnas Otavoje betgi 
pranešė, kad buv. lenkų konsu
lui neleista grįžti į Kanadą. Esą, 
vyriausybė dariusi visa, kad M. 
Krycun galėtų gyventi Kanado
je. Ji buvo parūpinusi netgi dar
bą, bet jis atsisakė ir išvyko Ju
goslavijon. Tuo būdu buvęs kon
sulas yra priverstas kol kas gy
venti Jugoslavijoj ir ieškoti ke
lių įsikurti kituose kraštuose.

rė Belgradui ambasadorių vieną 
geriausiu savo bendradarbių — 
Frank Roberts, kuris padėjo at
mazgyti daugelį painių politinių 
mazgų. Amerikiečiai pasiuntė 
pas Tito R. Murphy iš Vašingto
no kalbėtis ekonominiais ir poli
tiniais klausimais. Nesakoma, 
kurie klausimai buvo sarstyti, 
tačiau manoma, kad buvo ban
doma išnarplioti įstrigusį Tries
to klausimą. Kol šis reikalas nė
ra išspręstas, Jugoslavijos daly
vavimas Š. Atlanto Sąjungoje 
nėra galimas. Triesto reikalu jau 
buvo beveik susitarta tarp Itali
jos ię Jugoslavijos, tačiau Tito 
ėmė statyti naujus reikalavimus, 
ir visa byla vėl įstrigo. JAV pa
reigūnas R. Mųrphy, grįždamas 
iš Belgrado nieko aiškaus nepa
sakė. Tito gi nesidrovėjo, ir po 
Murphy išvykimo aiškiai pareiš
kė, kad Jugoslavija nesirengia 
dėtis į š. Atlalnto Sąjungą, nes 
šios tikslas — yra kovoti prieš 
komunizmą. Jugoslavija esanti 
komunistinė valstybė, ir todėl 
tokioj sąjungoj negalinti daly
vauti, o tik bendradarbiauti.

Po to kai JAV paskelbė ati
traukiančios du trečdaliu savo 
kariuomenės iš Korėjos, pasekė 
tuo pačiu keliu ir Kanada. Iš tu
rimų 6000 karių, atitraukiami 
4000, kurie, tikimasi, grįš dar 
šiais metais. Kaip gynybos mi- 
nisteris R. Campney pareiškė, 
pavasarį bus galbūt atitraukti 
visi kanadiečių kariuomenės da
liniai iš Azijos. Tiesą sakant, ne
daug ir liks iki pavasario — 2000 
II batalijono karių su viena ka-

ro ligonine ir dviem laivais — 
šarvuočiais Iroquis ir Huron; 
trečias laivas - šarvuotis Cayuga 
jau pakeliui į Kanadą. Taip pa
mažėl ištuštės Korėja ilgo karo 
nuniokota, bet taikos nesulauku
si. Atitraukti daliniai nepalei
džiami. Jie ir toliau paliekami 
aktyvioj tarnyboj. Jei karo pa
vojus iškils kur kitur, teks pa
ruoštiems daliniams ir vėl pakel
ti ginklus.

ATEIVIAI TEBEPLAUKIA KANAOON
Imigracijos ministerijos pra

nešimu, liepos mėn. į Kanadą 
atvyko 15.830 ateivių. Palyginti 
su praėjusių metų liepos mėn. 
— 20% mažiau. Ypač sumažėjo 
ateiviai iš V; ir Š. Europos — 
Vokietijos, Austrijos, Belgijos, 
Suomijos, Prancūzijos, Olandi
jos, Islandijos, Norvegijos, Šve
dijos, Šveicarijos. Iš suminėtų

darbą, išskyrus 610. Ontario pro
vincijoje įsikūrė 8.532, Quebece 
— 2.616.

ko 10.261, o šiemet — 6.662. Gau
siausia ateivių grupė buvo italai, 
nors ir jų skaičius sumažėjo 3%. 
Pažymėtina, kad padidėjo atei
vių skaičius iš JAV: pernai jų 
buvo 779, šiemet — 967 (liepos 
mėn.) Iš Kanados atvykusių at-

— Londonas. — Indijos ekono
minė delegacija lankosi Britani
joj, ieškodama palankių pasiūly
mų pastatyti plieno įmonei, kuri 
kainuosianti apie 150 mil. dole
rių. Delegacija ketina aplankyti 
Kanadą ir JAV. Maskva pasiūlė 
jai pastatydinti tokią įmonę ge
romis sąlygomis — išmokėtinai 
per 10 metų su 2,5%.

— Roma. — Šv. Tėvas priėmė 
D. Britanijos maršalą Montgo
mery. Pijaus XII sveikata vėl 
yra pablogėjusi, ir visi priėmi-

eivių liepos mėn. visi turėjo mai yra atidėti.

Vakarų Europa organizuoja iš naujo savo gynybą. Kai, Mask
vos žodžiais tariant, Prancūzija atliko “patriotinę darbą” sugriau
dama EGB,. visiems buvo aišku, kad reikia veikti nedelsiant. Pir
mieji suskato britai. Anot Churchillio, dabar “laikas veikti, o ne 
kalbėti”, o pasak Londono “Times”, šiuo metu turi būti kas nors 
padaryta, nes kitaip busimosios kartos prisimins 1954 m. rugpjūtį, 
kaip juodą datą Europai, lygiai juodą kaip 1914 m. rugpjūtį. Nors 
pradinis britų siūlymas šaukti skubomis devynių konferenciją 
Londone nebuvo priimtas, tačiau 
jie nenuleido rankų: netrukus išr 
siuntė užsienio reikalų min. Ede
ną į Vakarų Europos sostines: 
Briuselį, Bonną, Romą, Paryžių. 
Visur jis diskutavo su atsakin
gais pareigūnais Vokietijos ap
ginklavimo klausimą Š. Atlanto 
Sąjungos rėmuose. Pagrindan jis 
paėmė 1948 m. Briuselio sutartį, 
kurią pasirašė: Belgija, Olandi
ja, Liuksemburgas, Prancūzija ir 
D.< Britanija. Jų tikslas buvo 
bendrom pajėgom gintis nuo ga
limo vokiečių užpuolimo ateity
je. Vėliau iš tos sutarties išaugo 
Š. Atlanto Sąjunga, nukreipta 
prieš galimą sovietų puolimą. 
Dabar, kai kilo iš naujo reikalas 
įjungti V. Vokietiją Į bendros 
•gybos frontą, ji vėl prisiminta. 
EGB buvo antvalstybinio pobū
džio organizacija, kurios rėmuo
se paskirų valsytbių kariuome
nės pajungiamos bendrai ant- 
valstybinei vadovybei. Tai bu
vo prancūzų idėja, bet prancūzai 
ją ir pražudė.

Naujame plane jau to nebėra. 
EGB D. Britanija nedalyvavo, 
naujame plane — dalyvaus. Dar 

'nėra.5ttšk-ii,tiaip visa tai bus su 
derinta su egzistuojančia Š. At
lanto Sąjunga. Labai galimas 
daiktas,-V. Vokietija bus priim
ta tiesiai nariu, bet jos ginklavi
mas bus kontroliuojamas. Ypač 
to reikalauja Prancūzija. Iš spau
dos pranešimų-betgi matyti, kad 
Edenas po kietų diskusijų «su 
Mendčs - France susitarė, kad ir 
nepilnai, dėl V. Vokietijos ap
ginklavimo. Jei Prancūzijos par
lamentas betgi ir vėl pasisakytų 
prieš tą siūlymą, britai yra pasi
ruošę susieti Vokietiją su Š. At
lanto S. atskira sutartimi tarp D. 
Britanijos, JAV ir Vokietijos — 
pnašiai kaip su Jugoslavija.

- Dulles Europoj
Kad dabar laikas veikti — aiš

ku ir JAV. Užtat J. F. Dulles sė
do į lėktuvą ir nuskrido į Bon
ną ir Londoną. Bonrroje jį pasi
tiko pats kancleris dr. Adenau- 
eris, su kuriuo jis svarstė V. Vo
kietijos apginklavimą. Iš pa
skelbto oficialaus pranešimo ma
tyti, kad jų pažiūros sutinka ir 
kad Vokietija vienaip ar kitaip

bus netrukus nepriklausoma ir 
apginkluota. Po to Dulles aplan
kė Edeną Londone, kur jiedu 5% 
vai. svarstė V. Vokietijos ap
ginklavimą ir Prancūzijos laiky
seną. Viešame pranešime jiedu 
pareiškė suderinę savo nusista
tymus ir palaiką greitą konfe
rencijos sušaukimą, kuri nutar
tų kaip geriau įjungti Vokietiją 
į V. Europos gynybą visiškos ly
gybės pagrindu.

Tokią paruošiamąją konferen
ciją numatyta šaukti rugsėjo 28 
d. Lotidone. Joje dalyvaus: D. • 
Britanija, JAV, Kanada, Pran
cūzija, Vokietija, Italija, Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas. Š. 
Atlanto Sąjungos konferencnja 
numatyta šaukti spalio mėn. vi
duryje.

Pažymėtina, kad Dulles nesi
teikė aplankyti Paryžiaus. Be to, 
savo viešajame pareiškime nė žo
deliu neužsimena apie Prancūzi
ją. Pastaroji tai suprato kaip vie
ną jo izoliacijos mostų. Britų kai- 
kurie komentatoriai pabrėžia, 
kad Dulles pareiškimas turėtų 
padaryti prancūzams įspūdžio, 
Į>ūtęnt, fcad. JAV^-su ELBritsnija.,__
yra nusistaČiusios apginkluoti V. 
Vokietiją ir duoti jai visišką ne
priklausomybę su Prancūzij a ar
ba be jos.

Adenaueris reikalauja 
nepriklausomybės

Vokietija, matydama, kad vil
tys sudėtos j EGB, griuvo, nebe
gali laukti. Dešimtmečio okupa
cija turi eiti galop. Pats kancle
ris, sakydamas rinkimines pra
kalbas Schleswig-Holstein sri
tyje, kartojo: “Mes reikalauja
me nepriklausomybės! Tai mūsų 
tautinės garbės bei teisėto tauti
nio jausmo klausimas”. Jis taip 
pat pareiškė, kad Vokietija lig 
tik taps nepriklausoma, prašys 
priimama į Š. Atlanto Sąjungą 
ir sutiks su apginklavimo apri
bojimu, bet niekada nesutiks bū
ti nelygiai vertinama.

Prasidėjo Strasburge pataria
masis Europos seimas. Ten, be 
kitų politikų, pasakys kalbą ir 
kancl. Adenaueris. Laukiama, 
kad ir čia jisai pabrėš, jog oku
pacija turi baigtis. •

\Valdmanis nuteistas
savinęs $200.000, nors anksčiau 
jis buvo paneigęs visus kaltini
mus. Manoma, jis tai padarė pa
tyręs, kad prokuroro rankose 
yra raštiški kaltės įrodymai.^ Jo 
advokatas Higgins prašė tik su
švelnintos bausmės. Pats Vald- 
manis teismo metu nekartą ap
siverkė. Juk nelengva buvo gir
dėti advokato žodžius: “Praktiš
kai, su šiuo žmogumi visiškai 
baigta”.

■Vyr. tribunolas, po dviejų die
nų svarstymo, paskelbė sprendi-

Buvęs neprikl. Latvijos minis- 
teris dr. Alfreds A. Valdmanis, 
atvykęs į Kanadą kurį laiką dės
tė ekonominius mokslus Otavos 
Carlton College. Per pažintis su 
augštais Kanados pareigūnais 
buvo pakviestas į Newfoundland 
prov. užimti labai svarbią pra
monės generalinio direktoriaus 
vietą. Jo metinė alga siekė $25.- 
000. Pradžioje savo talentu labai 
gerai pasirodė — įsteigė bene 
dvylika gana didelių įmonių 
kaip cemento ir pan. Provincijos' mą: Valdmanis nubaustas 4 mt. 
ministeris pirm, jį labai vertine ’ ’ ’ ’ ’ ’ -
ir kartą viešai netgi pareiškė 
“Newfoundland vieną dieną pa 
statys jam paminklą”. Deja, vis 
pasisekimai aptemo, kai buv> 
patirta, kad Valdmanis, naude 
damasis savo plačiomis teisėmis 
ėmė sukčiauti ir iš firmų spaus' 
kyšius. Ypač tai pajuto vokiečii 
firmos, kurioš įrengė įmones i 
atgabeno reikalingas mašina; 
Pajutęs nepalankius vėjus, Vald 
manis pasitraukė iš valstybinė 
tarnybos ir perėjo dirbti į priva 
tinę įmonę už 30.000 metinio ai 
lyginimo. Šis ėjimas jo betgi ne 
išgelbėjo: balandžio 23 d. buv» 
suimtas ir apkaltintas pasisav' 
nęs vyriausybės pinigų $470.00C 
Už užstatą iš kalėjimo buvo pa 
leistas, bet laisvės neturėjo — 
buvo saugojamas viešbutyje.

Praėjusią savaitę vyr. New 
foundland tribunolas nagrinėja 
Valdmanio bylą. Visi buvo nu 
stebinti, kai jis prisipažino pasi-

sunkiųjų darbų kalėjimo. Tribu- 
iolo pirmininkas pridūrė: “Visi 
Tūsų advokato pareikšti moty
vai sušvelninti bausmei buvo 
ūpestingai apsvarstyti. Taip pat 
mvo apsvarstyta nusikaltimo 
pobūdis, už kurį numatoma 5 
netų kalėjimo bausmė, nuosto- 
io didumas ir visos aplinkybės, 
susijusios su nusikaltimu”.

Liko dar neišspręstas klausi
mas $270.000, dėl kurių Vaidme
nis taip pat kaltinamas. Po jo 
prisipažinimo manoma, kad šis 
kaltinimas nebebus keliamas. Be 
to, jo advokatas Higgins pareiš
kė, kad Valdmanis turįs $568.000 
turto, kuris būsiąs atiduotas vy
riausybei.

— Roma. — Italijos užsienių r. 
min. Piccioni atsistatydino. Jo 
sūnaus vardas, minimas plačiai 
garsėjančioje narkomanų orgijų 
aferoje, su kuria siejamas ir vie
nos mergaitės nužudymas.
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Lietuviu, tautos likimo klausiniu
(Pabaiga)

Pabaltijo Sąjungai dvidešimt metąŠių metų rugsėjo 12 dieną sueina 20 metų, kai buvo sudaryta Pabaltijo Valstybių Santarvė. Pati sutartis pasirašyta 1934 m. rugsėjo 12 d. Ženevoje ir vėliau buvo įregistruota Tautų Sąjungoje. Sutartimi buvo numatyta derinti tarpusavyje Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio politiką ir savitarpinę paramą diplomatijos srityje. Maždaug kas pusmetį įvykdavo užsienio mi- nisterių konferencijos — paeiliui Kaune, Rygoje ir Taline. Tokių konferencijų įvyko 11. Paskutinė buvo 1940 m. kovo mėnesį, keletą mėnesių prieš visišką Pabaltijo kraštų okupaciją. Sovietai 1940 m. birželio mėn., įteikdami ultimatumus Pabaltijo valstybėms, tvirtino, esą, tos valstybės sudariusios karinę sąjungą prieš Sovietus. Tai melagingas tvirtinimas.Jokių agresinių tikslų prieš nieką Pabaltijo valstybės neturėjo. Pabaltijo valstybės, kaip žinoma, buvo brutaliausiu būdu paaukotos sudarant 1939 m. Ri- bbentropo - Molotovo slaptą sutartį. Visi Sovietų tvirtinimai——*• ats. pulk. Jakobson; latvių — min. R. Liepinš, ats. gen. Skaist- lauks ir latvių bendruomenės tarybos pirm. A. Šildė; iš lietuvių pusės VT pirm. K. Zaikauskas, URT valdytojas dr. P. Karvelis, kuris yra drauge Baltų Tarybos gen. sekretorius, ir IT valdytojas M. Gelžinis. Anksčiau Baltų Taryboj iš lietuvių aktyviai reiškėsi dar E. Galvanauskas, prof. J. Kaminskas, V. Sidzikauskas, <^r. D. Krivickas, prof. J. Brazaitis, dr. D. Jasaitis, dr. Z. Ivinskis ir kt.

buvo

turėjo tikslą tik pridengti ir nuslėpti tikrąją padėtį. Po karo išėję aikštėn slaptieji dokumentai aiškiai rodo, kad Sovietai yra įvykdę agresiją prieš Pabaltijo valstybes.Atsakingieji lietuvių, latvių ir estų laisvinimo veiksniai ir tų tautų plačioji visuomenė ir šiandien tebėra nuomonės, jog reikia ir dabar, ir ateityje siekti kuo glaudesnio tų trijų tautų bendradarbiavimo. Tąja kryptimi dirba Baltų Taryba, kuri palaiko Pabaltijo valstybių santarvės tradicijas. Dar vokiečių okupacijos metu yra buvę bandyta atgaivinti Pabaltijo Santarvę, tačiau nacių režimas, areštai sutrukdė pradėtąjį darbą.Nuo 1946 m. Baltų Taryba be pertraukos toliau tęsia Baltijos vieningumo darbą. Beveik visi svarbesnieji politiniai žygiai yra atlikti bendrai. Visame pasaulyje eina visur išvien ir be sunkumų sugeba suderinti savo politiką.Tarpusavyje bendradarbiauja taip pat ir trijų Pabaltijo valstybių diplomatai. ELTA
Baltijos Santarvės sukakčiai paminėti, Lietuvos, Estijos ir Latvijos pasiuntiniai Prancūzijoje tą dieną surengė priėmimą Strasburge, Maison Rouge viešbučio salėje. Į minėjimą, kuriam pirmininkavo E. Pezet, Prancūzijos Resp. Tarybos vicepirm. ir Prancūzijos - Baltijos Draugijos pirm., buvo pakviesti Europos Tarybos valstybių parlamentų nariai, jos gen. sekretarijato atstovai, miesto burmistras, Laisvosios Europos Un-to vadovybė, Baltijos' bendruomenių Alzase ir Lotaringijoje nariai, o taip pat. ir didžiųjų informacijų agentūrų, radijų ir prancūzų bei užsienių spaudos atstovai.. Sutarties istoriją, jos būdingus bruožus ir vykdymą prieškariniame laikotarpyje bei dabartinėje kovoje už išsilaisvinimą iš eilės nušvietė S. Lozoraitis, vienintelis išlikęs gyvas Sutarties pasirašytojas, ir Estijos. Latvijos, Lietuvos ministrai.V. Vokietijoje Pabaltijo Santarvės minėjimas ir Baltų Tarybos šventė ruošiama Bad - Cann- statte, Stuttgarto priemiesty.Baltų Tarybą šiuo metu sudaro: iš estų — min. K. Selter ir

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir, VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ -

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atliekų žemiau
siomis kainomis. w
1004 DUNDAS ST. W. TORONTQ

Tel. LL. 3222.

“District Estate Brokers”
NAMAI PARDAVIMUI:

Ahuntsic:
1. Valdžios planu 6kamb., vandens 

šildymas, atskiras. Įmokėti $2.195, 
kaina $ 1 2.402.

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

Rosemounte:
1. Dviejų; šeimų po 4J/2 kamb., gara

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

mas, naujas. Kaina $15.000.

Ville LaSalle:
1. Dvieju šeimų po AVi kambario vie

nu metu. Pusiau atskiros. Kaina 
$15.000.

Bizniai:
St. Laurent,’ batų krautuvė, su taisy

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

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

$3.000.
Rosemount Beaubien 136 ant 101, 

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

PASKOLOS NAMAMS: 5%% netoli užbaigimo ir iš 6% statybos eigoje. 50% namo vertės. Taip pat 2-ji “mortgage”.
Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealyje 

lietuvių Real Estate įstaigą. ■
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS
Agentai:

A. GRAŽYS. A. MARKEVIČIUS,
Telef. RA. 1-3148 Telef. OR. 1-9816

ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St. W., kambarys 5, Montreal, Que. 
TELEFONAI: PL. 8501

Res: P. AD AMONIS, PO. 6-6495 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
BEAUTY SALON

407 Roncesvalles Ave. 
prie Howard Park Ave. 

Toronto.
Tel. OL. 6415.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!
♦ t *

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos prifoikomds kiekvienai
individualini. , .

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Td. KE. 4731.

219 Roncesvoiles Aver. Toronto

LIETUVIŠKA OTRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Ače., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd. • ' ' ’ '

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

874 COLLEGE STREET. TORONTO

PLB ir lietuvybės išlaikymas
Kadangi senosios organizaci

jos su mažomis išimtimis pradė
jo pasidaryti tiltu, vedančiu iš 
sovosios tautos į svetimąją, o 
mūsų partijos dėl nesuvaldymo 
savo egoistinių aistrų virto tautą ardančia tribūna, be to, dėl savo pasaulėžiūrinio pobūdžio sunkiai gali susiderinti su tautos interesais, tai kad lietuvybę išlaikyti, ypač Amerikoj, pribrendo grynas reikalas kurti P. Lietuvių Bendruomenę kuri apjungtų visus lietuvius. Be abejo, tautinė bendruomenė turi didžiausios reikšmės tautybės išlaikyme po svetimu dangumi, kaip tai rodo žydų ir kiti pavyzdžiai. Tačiau ir čia, priešingai kai kurių tautybių bendruomenėms, lietuvybės išlaikymas nustumtas į trečią vietą. Be to, pradėtas darbas ne iš to galo, t.y. ne nuo apačios— ne nuo pastangų apjungti visus lietuvius, bet nuo viršaus — piniginių reikalų. Tokiu būdu daug kas buvo atbaidyta nuo priklausymo bendruomenei. (PLB reikalu autoriaus pasisakymas mums atrodo perdaug apibendrintas, miglotas ir diskutuotinas. Red.)

Iš istorijos nesimokomVadinasi, lyg raudonu siūlu visa mūsų tautos istorija nusagstyta nesantaikomis ir žalingomis svetimomis įtakomis, kurios žalojo ir paraližavo mūsų tautos gyvenimą. Per tai mes negalėjom išvystyti savo tautos potencijos ir įvykdyti savo tautos istorijoj nustatytų uždavinių ir •galutiniame rezultate pasilikom maži ir neatsparūs nutautėjimui. Sunku pasaulio istorijoj rasti kitą tautą, kurios etnografinės sienos per palyginti neilgą laiką būtų sutirpusios net ligi minimumo. Jei senovės romėną! sakydavę: “Historia-est magistrą” — istorija yra mokytoja, tai, rodos, įvairios mūsų Tėvynės nelaimės jau seniai turėjo išmokyti nedaryti net tų pačių klaidų. Tačiau gyvenimo paradoksas net šiuo tragiškiausiu laiku, kada mūsų tauta pastatyta ant bedugnės kranto, kada reikia visas lietuviškas jėgas sukaupti, kad mes nebūtume nušluoti nuo žemės paviršiaus bei išlaikyti tautinę gyvybę, atsiranda net iš vado? vaujančių asmenų, kurie baiminasi lietuviškumu, ir taip jie sėja neryžtingumo sėklą, norėdami užmigdyti mūsų tautą į amžiną letargą.
Meilės įsakymasJau kaip anksčiau buvo minėta, mums labiausia trūko ir trūksta Lietuvos meilės, gi tėvynės meilė, anot prof. P. Mon- tagacca, tas šventas žodis, kuris ūkininką atplėšia nuo žagrės, darbininką — nuo darbo, mokslininką — nuo knygos, kuris ištraukia jaunikaitį ar sužadėtinį iš mylimos rankų, ir surenka prie vienos vėliavos, į kurią jie žiūri didvyrio drąsumu ir kankinio meile. O tėvynę myli fik tas, kaip didysis pedagogas Ti- hamer To th teigia, kas kartu su ja kenčia ir džiaugiasi, kas liūdi dėl jos nelaimių, kas tėvynės ateitį laiko savo ateitimi, kuris, vykdo šūkį: “viskas tėvynei”. Tokie yra mūsų partizanai Tėviškės miškuose, besąlygiškai aukodamiesi tautai, kovojantieji ir mirštantieji, kad Lietuva amžiais gyventų, toki turėtume būti ir mes, atsiradę laisvam pasauly šiapus geležinės uždangos, tuo labiau, kaip prel. J. Balkū- nas tvirtina, kad mums yra uždėta pareiga tautą gelbėti nuo mirties. Todėl mes turime daryti viską, kas Lietuvos meilę didina, kas kelia jos garbę, kas verčia ja didžiuotis, kas, anot vokiečių filosofo Fichtės tautą buria vienybėn, t.y. lietuvį lietuviui padaryti broliu. Tik šiuo keliu žengdami, mes pasidarysime nenugalimi, kaip tas graikų mitiškas didvyris An tėjus, kada jis pasiekdavęs savo motiną žemę (Geo). Tik šiuo keliu eidami mes galėsime ir svetimoj padangėj išsilaikyti lietuviais.

Lietuviškoji spauda
Pirmiausia čia sąžiningai, savo 

lietuvišką uždavinį turėtų atlik
ti mūsų spauda, nes ji yra lietu
viškos nuomonės formuotoja, 
anot Thomas Jefferson: “Spauda 
— tai tautos balsas”, tuo labiau, 
kad ji protų ir širdžių lietuviš
kam reikalui telkime gali pa
siekti nuošaliausia gyvenantį 
tautietį. Vietoj rutininės parti
nės polemikos ji turėtų kovoti 
su mūsų lietuviškos visuomenės 
vadų rezignacija, su apsamano- 
jimu ir nejautrumu lietuviš
kiems reikalams, su defetizmu 
lietuviškose šeimose ir lietuviš
kose parapijose bei prie jų mo
kyklose, su oportunizmu aplin
kai ir naudai, su iliuziniu opti
mizmu “viskas gerai lietuviškam

Rašo Venclova 
e

veikime”, su per dideliu parti
kuliarizmu lietuviškam ^organi
zaciniame gyvenime, su ^niekin
tojais mūsų praeities, o taip patsomis kitomis blogybėmis, kurios trukdo mūsų lietuvišką veikimą ir atvirkščiai visa žadinti, kas lietuvišką dvasią kelia, kas įpus stiprina, kad mes išsilaikytume lietuviais, gyvendami svetur. Labai džiugu, kad kai kurie mūsų laikraščiai bando įsivesti Lietuvybės skyrius, kur ypatingas dėmesys turėtų būt atkreiptas į lietuvišką šeimą, nes ji gali ir nepalankiausiose aplinkybėse lietuviško ugdymo uždavinius atlikti, o čia ypač reikšminga propagavimas lietuviškų kampelių ar panašiai (lietuviški paveikslai, albumai, lietuviški dailės kūriniai ect), tėvų pasakojimų vaikams iš savo tautos garbingos istorijos ir t,t., gi taip pat svarbu nors šiek tiek lietuviškas šeimas supažindinti su bendrąja tautine pedagogika. < ’Mokslininkas Šatre tvirtina, kad rašytojas yra atsakingas už viską, taigi ir už savo tautos likimą. Anot prof. dr. A. Macei- ■nos, nemirštamas jo kūrinys visados prisikelia tautos dvasioj ir ją guodžia simkiomis jos istorijos valandomis. Kiek rašytojas, ypač tautos dainius, turi įtakos į tautinės sąmonės sužadinimą bei jos palaikymą net išeivijoj, labai gražiai atvaizduoja dr. Kl. Girtautas “Skausmo pergalėj” Vijoklės lūpomis “Skaitydama Maironį, jaučiuosi stipri, nenugalima. Išgyvenu Lietuvą... dinamiškiau..... svetimam pasaulyj, savo gimtąjį kraštą, ne kad gyvenčia jame . .. Maironio dvasia gyvena manyje: mąstau jo mintim, kalbu jo žodžiais, verkiu jo ašaromis, gyvenu jo ilgėsiu, myliu jo širdimi tėvynę... Dainiaus sieloj gyvena visa Lietuva, išreikšta jo žodžiais i rvaiz- dais, kurie pavergia širdį tėvynės netekusio lietuvio, kurie pereina į jo sielą, atnešdami jai naują gyvenimą ,pilną vilties, pasitikėj imo ir šviesios ateities. Pati nežinau, kaip atrodytų mano lietuviška7 šfiHa, jei nebūtų Maironio. Tikrai ji nebūtų tokia gyva, tokia mylinti, tokia lietuviška ... Maironio tėvynės meilė, išreikšta jo poezijoj, yra ugnis, kuria degą mano širdis, mylėdama tėvų žemę”,.. Dėl to neturėtų užmiršti savo atsakomybės tautai, ypač šiuo jos liūdniausiu istoriniu momentu, mūsų rašytojai, jų mecenatai ir leidėjai, kad mums reikia kūrinių, kurie lietuvišką dvasią kelia, kurie skatina lietuviu pasilikti. Mums reikia naujų Pietariu, naujų Maironių, naujų Krėvių etc, kurie sukeltų išeivio lietuvio sieloj išblėsusį tautinį idealizmą. -Prel. K. Urbanavičius nurodo, kad čia gimusi jaunoji lietuvių karta labai mėgsta laimėjimus karuose, sportuose ir gyvenime. Kas gali heroj iškesnius karo žygius atlikti, kaip dabar mūsų didvyriai partizaųai atlieka, pasilikę Tėvynėj. Jie su didžiausiu įniršimu kovoja su šimteriopai didesniu priešu ne tik už savo tautos, bet visos žmonijos laisvę. Čia verda kova tautinė, religinė, režimų ir net mūsų planetos civilizacijos likimo. Tai patvirtina ir JAV senatorius H. Lehmanas: “Lietuvių tautos ir valstybės istorija turi daug herojiškų laikotarpių. Aš pranašauju, kad dabartinis laikotarpis, kai visi faktai išryškės ir jų istorija bus surašyta, iškils kaip pats herojiškiausias iš visų“. Todėl tik reikia čia lakios rašytojo plunksnos, kaip Krėvė ir kiti, gi čia gali atsirasti panašūs “Orleano Mergelėms”, “Hamletams”, “Viliams Teliams” kūriniai. Ir taip pro lietuviško heroj izmo prizmę galėtume pasiekti ir pasaulines augštumas..

Daina' ir menasKokios įtakos daro lietuviškos

dainos į lietuvio sielą, net nemo
kančio lietuviškai, labai ryškiai 
konstatavo (1824. H. ^4.) trem
tinys filaretas K. Daškevičius: 
“Kai išgirdau lietuviškai dai
nuojant, Širdis Sudrebėjo. Nors 
lietuviškai nesupratau, bet šir
dis jautė, pažino, kas yra sava”. 
Tokį milžinišką lietuviškų sielų žadinimo darbą atlieka mūsų chorai su lietuviškos dainas, šokio ir muzikos meno junginiais, ypač Čiurlionio ansamblis su jo vadovu muziku A. Mikulskiu prieky j, drauge labai gražiai reprezentuodami mūsų liaudies kū rybą tarp svetimtaučių. Pažymėtina, kad čiurlioniečiai išleido puikiai įdainuotų plokštelių rinkinį, būtų džiugu, kad jos rastų vietos kiekvienoj lietuvio šeimoj, tuo jos galėtų nemaža prisidėti prie lietuviškos dvasios palaikymo.Tautų amžių žingsnių raidoje visuomet sutinkame teatro meną, kurio vaidmuo tautiniam sąmonėjimui yra gana didelis. Pasak dr. J. Griniaus,'mūsų mėgėjų vaidinimai nemažiau pasitarnavo mūsų tautiniam atgimimui, kaip ir spauda, juo labiau, kad jie stipriau veikia žmones, negu raštas. Deja, efektingesnio jų veikimo į lietuvybės palaikymą kol kas nesijaučia, viena, dažnai parenkami vaidinimui veikalai, kurie su tautinės sąmonės palaikymu nieko bendro neturi, antra, kartais pergrubiai atvaizduojamas lietuvis, kas veikia iš neigiamos pusės, kaip prof. V. Jurgutis teigė, kad toks “primityvus” lietuvio vaizdavimas labai blogai pasitarnauja mūsų tautos reprezentacijai.Taip pat mūsų lietuviškos radio valandėlės gali daug turėti reikšmės į mūsų tautinės kultūros propagavimą ir jos palaikymą. Tik reikia jas pakreipti šia linkme, kad duotų lietuvišką muziką (o ne svetimtaučių, kurių mes visur galime pasiklausyti), daugiau lietuviškų dainų, lietuviškų vaidinimėlių, reportažų ect.

Gyventi savybėjeYra labai svarbu, kad lietuviai arti vieni kitų gyventų ir palaikytų kuo nuoširdžiausius santykius, kad mūsų jaunimas-r (Nukelta į 9 psl.)

Užtenka- 
paskambinti»

CRYSLER’IO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO (PROGRAMOS
“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”'

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

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

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

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

dabar išpardavimui S3 75
Princess Fashion Furs
506 QUEEN ST. W. TEL. EM. 3-8884 

arba 750 YONGE ST.

Išsimokė  j imai pagal susitarimą.
Perfasonavimai Jūsų kailinių 

už mažą kainą.

Parduodu tabako bei mišrius ūkius, 
gazolino stotis, motelius ir Kotelius, Simcoe, Delhi, Tillsonburg, 

Branford, Ont., ir kitose apylinkėse.

J. ŽEMAITIS
Real Estate and Business Broker
113 Norfolk $t. S., Simcoe, Ont. 

Teleforiaš 1243-M.

PER KETI RUS VALSTYBES
' -- . ' » ' -• *-J s- • . -S- • - ... .’C • ’c- t ■ _f-’ * £ *5(Tęsinys iš praeito nr.)

Raudonas miestasSaulei tekant pasiekiame Tuliką (Toulouse). Miestas išsistatęs prie kanalo “du Midi”, kurio pagalba įmanomas susisiekimas laivais tarp Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno.Tulūza — neramumų miestas. Kitados čia vyko aršios religinės kovos ir liejosi labai daug kraujo. Dėl to šis miestas vadinamas raudonu. Čia kitados buvo nužudytas ir popiežiaus legatas. Žmonės čia vieni labai temperamentingi, atviri, kiti užsispyrę; vieni labai religingi, kiti užkietėję ateistai; ir vieni ir kiti labai karingi. Tulūzos apylinkėse kitados jąutėsi “kaip namuose” ir viduramžių trubadūrai.
Pirenijų kalnų papėdėmNeužilgo pasirodo ir Pirenijų kalnynas, sudarąs natūralią sieną tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Šis kalnynas yra 450 km. ilgio ir tęsiasi nuo Viduržemio jūros iki Atlanto vandenyno. Augš- čiausioji vieta 3404 m. augščio.

Visi kalnai gražūs ir vilioją, 
tačiau Pirenėjų kalnai savo gro
žiu ir vilione — vis arčiau ir 
augščiau — aplenkia daugelį ki
tų. Apylinkėse matyti kai kur 
jau palmės ir kili pietų augalai, 
tik žemė, atrodo, čia daug pras
tesnė, kaip Lijono apylinkės, nes 
javai daug prastesni ir daug kur 
matyti visiškai nekultyvuotos 
žemės plotai. Ūkininkų sodybų 
reta. Bet užtai vynuogynų čia 
jau daugiau, nors jų buvo nema
ža ir prie Lijono. ■'

MEČYS MUSTEIKIS

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS 
Į LURDĄ

LIMITED

1460 DUNDAS ST.
$3.500 Įmokėti, Delaney - Brock. Mū

rinis, pusiau atskiras, 6 k.,‘ mo
dem. virtuvė, kietm. grihdys, 
karštu oru - alyva šildomės, ge
rom stovy.

$3.000 įmokėti, Annette - Runnyme- 
de. -Mūrinis, pusiau atskiras, 6

kamb., 1 ougitoi, 2 virt., kietm. 
grindys. Lobai gerom stovy*.

$6.000 jmokėti, Howland-Bloor. Mū
rinis, atskiros, 12 komb., 4 bu
tai po 3 kambarius, 4 virtuvės, 
kietm. grindys, dvigubos garai.

Cmulketnimt informacijoms žilį ir daug kitg namų pardavimai skambinkite

Mr. V. KYBARTAS - OL; 7511
R I D 0 ĮĮJ
-’REAL feTAlTLlAfTED^'

KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA
■ - - * •

Pravažiavus Farbes miestelį, garsų puikių arklių augintojais, traukinys visiškai priartėja prie Pirenėjų kalnų — atrodo, jau tik už kokios varsnos. Bet prie kalnų tolis, ypač greitai lekiant traukiniui, labai apgaulingas: pėsčiam reikėtų valandų laiko, kol pereitum tas “varsnas”.Kai iškyla Pirenėjų kalnų viršūnės, tai ženklas, kad netoli pagrindinis kelionės tikslas — Kurdas. Bet kas įsisvajojęs stebi kalnų grožį, nei nepastebi staiga pasirodžiusio Lurdo.
LURDASPagaliau Lurdas jau čia. Bazilikos ir pilis — ryškieji Lurdo ženklai, kurie pirmiausiai"atkrei- pia dėmesį. Keleiviai jaudinasi ir skubiai rengiasi, tvarkosi. Išlipę veržiasi prie jau laukiančių autobusų. Šoferiai skaičiuoja susirinkusius keleivius su atitinkamom korčiukėm ir jei dar kokio trūksta, patys ieško, šaukdami viešbučio pavadinimus.Teko matyti, kaip vienas šoferis, priėjęs prie besidairančios moters klausia, sakydamas savo viešbučio pavadinimą: “St. Katherine?” “Ne, — atsako vokietė, —aš vadinuosi Anni”, ir nuėjo ieškodama sau skirto viešbučio.

Žvilgsnis į Lurdo gatves
Lurdo gatvėse toli nesimato. 

Siauros gatvės su parduodamo
mis prekėmis, išstatytomis be
veik ant šaligatvių; gyvas pietie
čių judėjimas. Čia yra ir batų 
valytojų ir susisiekimo tvarky
tojų, kurie, nežiūrint paaukšti
nimo, randasi labai nepatogioj 
būklėj, bet, nežiūrint pietietiško 
prancūzų temperamento, savo 
darbą atlieka ramiausiai ir pa
vyzdingai.

Kai tik nukeliaujama į paskir
tą viešbutį, kiekvienas, neboda
mas keliasdešimt valandų kelio
nės nuovargio, skubiai apsiprau- 
sfa, apsitvarko ir jau skuba prie 
grotos, kuri randasi nuošalioje 
vietoje nuo profanų akių ir nuo 
tiršto susisiekimo, lyg kokia tai
kos sala.

Lurdo šventovės ir aplinkuma
Artėjant prie Lurdo švento

vių, pirmiausiai reikia praeiti 
pailgą plotą, lyg ir sodą, apie ku
rį eina platus procesijų kelias.

Įeinant į šį sodą reikia praeiti vartus, prie kurių stovi žvalus vyras. Tenka pastebėti, kaip jis sulaiko užsimiršusias moteris, įeinančias be galvos uždangalų. Grotos aplinkumoj nevalia moterims dalyvauti vienplaukėm. Paprastai merginos nešioja baltus šydus, o ištekėjusios — juodus (žinoma, yra labai daug ir be šydų tik su skarelėm ar kitokiais uždangalais). Kada moterys taip apsirengę pasirodo organizuotai, sudaro visai kitą vaizdą ir jų veidai atrodo lyg pasikeitę. ' -Sodo pradžioj arkangelo Mykolo stovyla lyg ir sveikina į čia atvykusius. Toliau gražus bretaniškas kryžius, o netoli nuo jo, už kelio kairėj pusėj, kare kritusiems koplyčia, laabi puošni, su daugybe mozaikų. Prie šios koplyčios nuolatos matyti besimeldžiančių būriai. Dar kiek paėjus stovyla šv. Arso klebono, apie kurį kitoje vietoje buvau jau rašęs.Pagaliau atvykstame prie Madonos su spindulių vainiku. Netoliese auga palmės. Priešais didžioji aikštė, vadinama Esplanade, kuri lengvai sutalpina 100.- 000 žmonių. Joje visuomet matyti maldininkų būriai ir girdėti įvairių kalbų mišinys. Aplinkui aikštę didžiuliai lapuoti medžiai.' Ir ne vien tik apie aikštę, bet ir apie visus ’ kelįus, kuriais atliekama procesija.
Bazilikos

Žiūrint nuo esplanados į bazi
likas, labai gražus vaizdas, čia 
drauge ant viena kitos pastaty
tos trys bažnyčios: viršuję Šv. 
Širdies bazilika, po ja lyg ir rū
sys, labai tamsus, vadinamas iš
pažinčių koplyčia, kurioje kuni
gai klauso po 15 vai. ir ilgiau iš
pažinčių. Neerdvi, pilna kažko- , 
kios paslaptingos rimties. Po šio
mis bažnyčiomis didžioji šv. Ro
žančiaus bazilika, kuri žymiai 
išsikišusi į priekį, su žemu kupo
lu ir plačiu keliu aplink kupolą.

Į Šv. Rožančiaus baziliką sro
vena žmonės plačiais laiptais. 
Vienas siauras stulpas dalina di
džiules duris į dvi dalis. Viršuje 
darų pavaizduota Marija, kaip 
karališkoji moteris ir motina su

kia rožančiaus iš
Šios bazilikos i

nę erdvę apima 15koplyčių, vai-
luje pagrindi-

, (Nukelta pB psl.)
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BALYS J. ARŪNAS Feljetonas

Svečiai iš Čikagos
Vieną dienią gavome atvirlaiškį iš Čikagos. Senas prietelius Izidorius rašė:*Antfadienį atvažiuoju. Esą me 3‘ asabos. Paruošk nakvynę mislinu, — Izidorius

W. Mfoodside kandidatas j federalinį parlamentą GELBĖKITE KARVES!”

Tatfo ištikimas prietelius Izi dorius”.Tai buvo džiaugsminga naujiena! Su Izidorium nesimačiau visą tuziną metų. O jaunystėje buvome tokie artimi draugai. Viename kaime karves ganėm, o paaugę troškiais vasaros vakarais pas Elėnutę nueidavome ir apie sidabrines žvaigždes, baltas plaštakes jai kalbėdavome, nepamiršdami jos riebučių petelių paglostyti...Paskui, žinote, užėjo visokios pavietrės ir mudu išsiskyrėm. Štai, dabar Izidorius atvažiuoja! Tiesiai iš- steitų... Su visais šiltais jaunystės atsiminimais! Ir '. kur tau žmogau širdis nesidau- žys į šonkaulius. Tokie dalykai nepasitaiko kasdien!...Rašo: 3 asabos, matyti, bus aukso žiedus su kokia Lucija sumainęs ir jau spėjęs pradėti auginti kraujo įpėdinį, įdant jo slaunios giminės vardas šioje ašarų pakalnėje neišnyktų. Žinoma, reikia saugoti giminės vardą ir garbę.— Barbor, — sakau savo žmonai — neapsikiaulink! Snapsą juodų serbentų sunka nudažyk ir lovą su tuo brangiu šprandži- navu šieniku paruošk. Tokie svečiai nekasdien ir dar iš steitų. Pagaliau ir Kanados Šlovės negali žeminti...Antradienį, vos grįžęs iš darbo, ėmiau plautis kojas, plaukus iš nosies išsikarpiau ir po pažastimis tokio kvepiančio skystimo papurškiau.— A, — mislinu, — tegu pamato, kad mes čia neblogiau gyvename, kaip steituose.Mano Barbora stalą, balčiausia staltiese uždengė, dažyto ir nedažyto šnapso bonkomis apstatė, įvairios veislės kumpiais, koše- lienomis ir dešromis apkrovė.Paskui pati plaukus į tokį prašmatnų kuodą surišo, antakius juodomis linijomis paryškino, lūpas nusidažė ir melsvo, kaip lino žiedas šilko ar kitokio.kilmingo materjolo bliuzelę užsivilko...Taip mes ir sėdime langą užgulę, lyg vyskupo laukdami.Sutemo. Mėnulis ant miesto bonių pakibo, o mūsų svečių kaip nėra, taip nėra. Vidurnaktį, kada visos nelabosios dvasios įgauna laisvę ir galybę, mūsų kieme sukriokė mašina ir pasigirdo klegesys...— Atvažiavo! — sušuko mano Barbora tokiu balsu, kad man net paširdžiais nudiegė.Kūliais išvirtome laukan svečių pasitikti. Kieme pirmiausia užkritau ant Izidoriaus.— Izidorėliau tu mano, tiek metų nesimatėm! — spaudžiuos prie prieteliaus žando.■—Džast a moment! — stumia mane Izidorius — Džast a moment... Koman, — ir vedasi mane į kiemą. '— Palauk, — sakau — pačią pristatysiu. Juk reikia moteriškas supažindinti.— Never maind... Plenty čė-

so yra... Koman...Izidorius nutempia mane, prie savo mašinos.— Tai, -vis piktų dvasių ir u naro apsėstas: šnapso ir kitokių amerikoniškų gerybių tik atsivožė, kad vienas nevalioja net atnešti... Kas- tau lietuvišką dūšią perdirbs. Jinai vis kaip vaškas.— Va, — sako Izidorius atsargiai spirdamas į mašinos ratą — mano karas. Dvidešimt septyni šimtai kėš... Galėjau gauti ir pigiau, alė tada ratlankiai tiktai Vieno koloro, radijo nėra, be automatinio draivingo ... Tokius karus, kaip šitas, steituose turi tiktai big šats... O žinotum, kaip eina. Nesvarbu kalnas ar pakalnė ,vis laikyk, kaip veislinį eržilą. Dumiu po 75 mailes. Vienai mano giorlfrendei nuo to greičio net vidurius susuko ... Žinai, prie tokio spido priprasti reikia. Man iš karto irgi stoma- ką keldavo augštyn. Dabar tai jau nieko. Galiu'pilti net ir 100 mailių— Taip, taip, Izidorėliau, žmogus kaip tas šuva prie visko pripranta...- Aš jau irgi gumelę kramtau...— Va, Pilypai, šitą knobą paspaudei ir naiš muziką turi arba niūs iš viso svieto klausai... — rodo Izidorius pravėręs mašinos duris. — O čia, brol, kitas kno- bas. Spūstelėjai jį ir vasarą tau, didžiausius karščius, vėsų voz- duką, kaip iš jaujos atneštą sulą, po pakinkliais pučia, žiemą gi, šiluma šlaunis glosto . ..— Gerai, — sakau — Izidorėliau, rytoj prie dienos šviesos parodysi, o dabar einam pas moteriškas.— Tai mano giorlfrends! — pristato Izidorius viešnias.— O čia. — sakau —- mano Barbora. Būkite pažįstamos...— Hau du j u du? — šaltai linkteli viešnios iš Čikagos man ir mano Barborai.— Garbė Jėzui Kristui... — nesupratusi sveikinimo sako mano Barbora. — Ar nebūsite panelės senos amerikonkos... Mum su tuo angliškų liežuviu tai jau iki grabo lentos vargo bus .... — No; no, — ginasi viešnios — only keturi metai, kaip Amerikoje, bet su lietuviška lėngvidž jau difikult... Labai retai prigimtą liežuvį prisieina juzinti... Visur tik anglickai ir anglickai.— Nu, — sakau — tu, Barbor, i vesk greičiau svečius į vidų. Po Į tokios kelionės ir užvalgyti bus ne prošalį...Taip mes visi ir sugriuvome vidun. Dievo dovanas ėmėm doroti; -• .— Alkį numalšinus — sakau — gal po burnelę ...—Yes, — pritaria Izidorius,— gerkles reikia praplauti! — ir pakelia stikliuką, bet pauostęs vėl padeda.— Tegu velniai, — baimingai suplaka mano širdis — negi bus tarakonas Izidoriaus stikliuke pasiskandinęs?— Fui, — sako Izidorius vienai iš savo mergaičių — čia čyp viski. Tu nė nemėgink.O paskui man:— Brol, aš tokio nejuzinu ..;

Jau pereituose rinkimuose į federalinį parlamentą Toronto lietuviai labai susidomėję sekė varžovų pastangas ir laukė rezultatų vad. Trinity rinkiminėje apylinkėje, kur konservatorių kandidatu buvo ukrainietis Fro- lick, žinomas lietuvių bičiulis, ne kartą kalbėjęs lietuvių susirinkimuose Toronte ir Hamiltone. Toje apylinkėje betgi laimėjo jau anksčiau buvęs Ijberalų atstovu L. Conacher. Jam prieš kurį laiką mirus, šio rudens da- rinkimuose kandidatuoja Wilson Woodside, “Saturday Night” užsienių politikos skyriaus redaktorius, didelis naujųjų ateivių bičiulis, kovota j as prieš bolševizmą, taip pat nekartą buvęs tarpe lietuvių ir anais metais kalbėjęs liūdnųjų birželio įvykių minėjime.W. Woodside yra anglas, kurio protėviai Kanadon atsikėlė 1783 m. iš tada revoliucinių JAV. Jis gimė vakarų Kanadoje, kur jo tėvas tufe j o maisto prekių krautuvę. Jaunystėje dirbo visokiausių darbų ir be tėvo krautuvės, o mokydamasis Toronto universitete vasaros metu uždarbiaudavo Oshawos General Motors fabrike, vėliau kaip automobilių pardavėjas. ’Didžiausios ūki-> nės krizės siautėjimo metu baigęs mokslą 1929 m. jaunas inžinierius virto žurnalistu, tą darbą dirbdamas ir iki šiol, nuo 1940 m. Saturday. Night redak-

cijoje ir kaip CBC komentatorius.W. Woodside buvo vienas pirmųjų pasireiškusių nacizmo priešų ir vienas iš nedaugelio stojusių kovoti su įsiliepsnojan- čia “draugyste” su sovietais. Pačiame pereito karo vidury stojęs į kovą su komunistine infiltracija Kanadoje, jis pasidarė labai nepopuliarus, tačiau savo, ko vos neužleido. Jis ir vėliau stojo už rusų pavergtųjų tautų išlaisvinimo politiką, nuolat šaukdamas, kad vakariečiai pagaliau turi imtis pozityvios politikos, o ne lakstyti su kibiru vandens
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gėsmti gaisrus ten, kur komunistai juos uždega.Pavergtuosius kraštus Wilson Woodside pažįsta gerai, nes yra daug keliavęs. Yra buvęs prieš karą net Sovietų Sąjungoje. Buvo taip pat ir Lietuvoje. Pažindamas tuos- kraštus, karui pasibaigus jis tuojau stojo į kovą už įsileidimą tremtinių - DP, su kuriais ir dabar nuolat palaiko ryšius.Willson Woodside kandidatuoja Toronto Trinity rinkiminėje apylinkėje. Šitos apylinkės sienos y pa tokios: nuo ežero į šiaurę eina tarp Bathurst ir Dover- court iki Dundas St. Nuo čia vakarinė siena yrą ta pati Dover- court iki pat St. Clair St., o rytinė siena nuo Dundas St. eina jau Grace ir Christie gatvėmis iki St. Clair. , K.

Indijoj karvės hindusų yra laikomos šventomis bei nieliečia- momis — jų negalima pjauti. Vyriausybė priversta steigti senoms karvėms “poilsio namus”, kur jos šeriamos bei prižiūrimos, kad neišdyėstų gatvėse ir nejaudintų hindusų. Tokių “prieglaudų” yra apie 160.Kaikuriose srityse vietiniai seimai yra leidę pjauti karves, nors karvių globos komitetas tam priešinasi Vakarų Bengalijoj vienas tokių komitetų suorganizavo prętesto eitynes miesto gatvėmis ir turėjo pareikšti protestą seimui prie jo rūmų. 5000 minia, radusi, raitąją policiją be- saugojančią rūmus, puolė ir. bandė pasiekti rūmus. Policija sutiko ją guminėmis lazdomis ir. ašarų dujomis. Vėjas betgi nupūtė dujas artt policijos dalinių,

kurie buvo priversti trauktis besiskirstančios minios link—Hin- dusai manydami, kad policija juos vejasi, ėmė svaidyti ją akmenimis, batais, lazdomis, bon- komis, skėčiais. Sužeidė septy- nius policininkus. Vienas riaušininkas buvo mirtinai sutryptas, keturi sunkiai sužeisti ir 68 suimti. Išsiskirsčius miniai, dalis riaušių kėlėjų grįžo prie seimo rūmų su plakatais — “Gelbėkite karves”. Jie buvo suimti. Taip pat buvo suimti ir tie, kurie surinkę aikštėje išmėtytus batus pardavinėjo pirkliams.Akciją už karvių “gelbėjimą” veda Marvari sekta. Ją pradėjo prieš dvi savaites ir per tą laiką policija suėmė išviso 300 asmenų.

Užtenka, kad old kontrėj prisi- lakėm munšeino su falšyvomis mielėmis... Ar neturi geresnio? Aš geriu tiktai fain viski. Gal turi lordo Kalverto markės. Franską martel mano stomakas taip pat laikina, bet jau tos biau- rybės, kaip Dievą myliu, nega-: liŪ ; j;Aš ir mano Barbora šokom siūlyti uždažytos su juodais serbentais, paskui pasaldintos su degintu cukrumi, bet mūsų svečiai vis riečia snapus ir raukosi.— Tai kaip čia pas jus, Kanadoje, yra, — klausia Izidorius — ar negalima gauti žmoniško šnapso? Tokį pas mus geria tiktai bomai...— Dovanokite sveteliai, — aiškinasi mano Barbora, — bet tas zagranyčnas labai brangus...— O kiek ponia uždirbate? — susidomėjo viena iš" viešnių, r— Uždirbu, ačiū Dievui, neblogai. Kartais įvarau net iki trisdešimts savaitei...— Si, Meri, — bakštelėjo viešnia savo draugei pašonėn, — net i iki trisdešimt įvaro!... Ponia, aš dirbu hospitalėje, kaip redžist- red nursė ir gaunu 85 savaitei. Visas išlaikymas ir ruimas su visais pležeriais fri... Daktarus galiu šaukti nors ir viduryje nakties... Va, o Izidorius uždirba virš 100. Kokia ubagystė jūsų toje Kanadoje... x— Dats rait... — patvirtino griauždamas vištos šlaunį. — Aš tai samtaims virš šimto įvarau. Ir koksai mano darbas? Vaikštau su baltu chalatu ir dats oil.— Tai ponas, turbūt, aptieko- rius? — įsiterpė mano Barbora.— No, aš, kaip čia pasakius tiktai bosas šapo j e. Iš karto nenorėjo man to posto duoti, bet aš griežtai: bosu arba einu kitur, Nusileido. Taigi dabar tiktai su baltu chalatu ir vaikštau...Jau brėško, kaip mūsų svečiai užbaigė pasakoti, kaip jie šauniai steituose gyvena. Pasirodo Izidorius beturįs nuosavą namą ir pustrečio jardo dydžio televi- ženą, kuris ne tik paveikslus, bet ir kvapus iš tolimiausių svieto užkampių pagauna... Kieme yra įsitaisęs tokį prūdą, kuriame plaukioja rožės ir kur jisai gali . maudytis, kada tik jam noras užeina. Namo skiepe turįs kokį tai rekreišen rūmą, kurio sienos apkabintos sklidinomis gėrimų bonkomis, o lubos išmuštos da- maskiniu šilku ir lygiai tokiu pačiu, iš kurio Maroko sultanai siuva paklodes...Prieš einant poilsio Izidorius dar man sako:

— Tu Pilypai, nepamiršk Barborai priminti, kad mano giorl- frendėms rytą, apie pusė devynių lovon paduotų karšto gėralo. Sakysime šokolado arba pašildyto krimo... Jos jau taip yra pri- pratusios... Pusryčiausime apie ll'-tą. Barboros darban neleisk...Mudu su Barbora atgulėm virtuvėje ant grindų ...Rytą, rengdamasis eiti darban, žvilgterėjau į kambarį, kur ilsėjosi mano prietelius Izidorius. Didžiausiam mano nustebimui, žiūriu Izidorius atsikėlęs ir kažin ką triūsia apie Barboros pa- soginę sofą. '— Kas, — sakau — brol, nutiko? Neduok Dieve, ar kokie vabalai bus apnikę, kad tokią ankstyvą valandą jau ant kojų.— A, — susierzinęs ranka numoja Izidorius —Lvelųias imtų, už tavo tos dėžės užkrito sigarie- tė. Supranti, “Laky straik” ir, tegu dar kartą biesas traukia tavo tą laužą, niekaip jos negaliu surasti! — ir Izidorius tampo mūsų plušinę sofą tarsi seną pančeką.— Izidoriau, — sakau, — būk protingas! Dievai nemato tavo tos sigarietės, bet nelaužyk man sofos. Žinai, pliušas, nė nepamatysi, kai kur įplėši arba ko gero kokią nors patentavą sprandži- ną nulauši... Nupirksiu aš tau kanadiško rūkalo.— Nupirksi? — pašoko Izidorius — Tik nepamiršk, ba pasiutusiai rūkyti norisi... Tik, Pilypai, žinai, geresnio sorto ...< Taip su Barbora keturias dienas džiaugėmės svečiais iš Čika-. gos. Šonus atbukinome besivar- tydami ant virtuvės grindų. ..Išvažiuodamas Izidorius mum ir sako:— Ačiū už viešnagę. Mes jūsų nepamiršime. Kitą met iš anksto pranešime, galėsite geriau pasirengti. 'Miela sutikti ir pasikalbėti su senais prietėliais ir dar iš Amerikos ...
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45% nuolaidą.
tDidelis pasirinkimas geriausių angliškų medžiagų. Gataviems rūbams, skry-. bėlėms, baltiniams ir kt. kaip iki šiol—

10% nuolaidos.
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P O L Į T IN I A J TŪPČIOJIMAInistuojantį, “taiką mylintį” žmogų, yra apsodintos tokiais žmonėmis. Momentui atėjus (o jis bus parinktas visu 100% geru laiku), vakariečiai pasijus taip pat ramūs ir “taiką mylį’* piliečiai kaip pabaltiečiai 1940 m. birželio mėnesį.Milijonai dolerių skiriamų vakarų valstybių “draugiškumui” išlaikyti, be atitinkamos JAV politikos nieko gero neduoda ir neduos. Tai parodė Prancūzijos ir Italijos politika... ir parodys V. Vokietijos politinė raida. Doleriai ir tūpčiojimas.— tūpčiojimas ir doleriai Europos neapsaugos, kaip neapsaugojo Korėjos, Indokinijos ir..... Formozos. Ame rikiečių politikos vadams atrodo, kad kokį nors gaisrą galima doleriais užgesinti, kaip rusai 1905 m. kepurėmis japonus “nukariavo”. Tokios dieduko pasakos laikosi Amerika. Gražiąsias išlaisvinimo ir laisvės frazes seka tūpčiojimas ir nieko pasaulyje nesužavi. Prieškomunistinės pro pagandos daugiau reikia pačioje Amerikoje ir visoje V. Europoje kaip už geležinės uždangos. Ten žmonės žino kas yra bolševikinis režimas ir dabar pradeda suprasti, kas tai yra vakariečių tūpčiojimas.Charakteringa vakariečiams savybė, kad jie žengdami iš pralaimėjimo į pralaimėjimą nesiryžta eiti prie laimėjimo ir tyli pralaimėję. Toji savybė rodo, kad-ten iš kur turėtų eiti visa jėga laimėjimui jau nėra daug “taikos apaštalų”, kurie džiaugsmingai laimina pralaimėjimus ir rengia puikią dirvą pasaulinio

Mūsų spaudoje rasime gana daug pabarimų Prancūzijai (lenkų spauda ją giria), už pasipriešinimą apginkluoti Vokietiją. Man atrodo, kad prancūzai yra pakankamai pamokyti vokiečių militarizmo ir matydami dabartinę anglų - amerikiečių tūpčio- jimo ir neryžtingumo politiką apsisprendė veikti savarankiškai. •Dabartiniu laiku dažnos vakariečių politikų kelionės į Rusiją arba į kurią kitą komunistinę valstybę rodo, kad Amerika nustoja būti tuo ,kuo ji turėtų būti; žodžiu -— tūpčioja ir ja nepasitikima. Visiems imponuoja jėga ir jos demonstravimas. Tuo naudojasi Maskva ir laimi.Dabar jau kuris laikas stebime tūpčiojimą apie V. Vokietiją. “Duosime pilną' laisvę ir apginkluosime” — šaukia atsakingieji pareigūnai tiek Amerikoje, tiek ir Anglijoje. Tačiau tuo šauksmu jau nustojama tikėti ir visai ne be pagrindo. Paskutiniai rin-‘ kimai į Šiaurės Vokietijos Šles- vigo - Holšteino provincijos parlamentą tai aiškiai parodė.: Peršasi klausimas: “Ir kas gi' toliau bus po tokių tūpčiojimų”? Kiekvienam aišku, kad komunistų gražiais žodžiais niekur ir niekas nesutramdė. Jie bijosi jėgos. Jėgos naudojimas turi būti taip pat gudrus, nes tokių gudrių pasaulio politikų vargiai ar kas iki šiol turėjo. Jie gudrūs rir klastingi. Jų politika yra suplanuota ilgam, bet 100% pasisekimą laiduojančiam laikotarpiui. Mokyklos, universitetai, visos įstaigos, bažnyčios ir visur ten, kur galima prakišti bent kiek koinu-

Besigirdami susipainiojaLiepos antrojoj pusėj Romoj lankėsi keturi Maskvos atsiųsti vyskupai pravoslavai, kurie pareiškė spaudai, kad Sovietų Sąjungoj esanti visiška religijos laisvė. Mėgindami tai įrodyti, pažymėjo, jog Gudijoj esą du milijonai katalikų, kurie turį savo bažnyčias ir kunigų seminariją Kaune. Šia proga visi Italijos laikraščiai sukilo prieš tokį tų vyskupų pareiškimą. Pav. Ro- ’ mos dienraštis Ti Popolo” rašė: “Atsakydami į keturių draugų vyskupų pareiškimą, kuriuo katalikai rusai turėti) kunigų seminariją Kaune, norime priminti, kad Kaunas yra Lietuvoje, katalikų krašte, kurį Sovietų Sąjunga jėga prisijungė, kur...” ' — ir čia laikraštis išvardina visus Kat. Bažnyčios nuostolius Lietuvoje, vyskupų bei kunigų deportacijas, bažnyčių uždarymus, masinius katalikų trėmimus ir t.t. Taip pat ir kiti Italijos laikraščiai pasinaudojo proga nušviesti tikrąją*religijos padėtį okup. Lietuvoje. Tenka pastebėti, kad visi laikraščiai reagavo prieš subtilų šių vyskupų Lietuvos paskelbimą Sovietų Rusijos dalimi, pareikšdami, kad Lietuva buvo Sovietų jėga okupuota ir nėra Rusijos dalis.proletariato revoliucijai.Kompartijos ir jos “taikos apaštalų”, laimėjimų matome ne tik pasaulinėje pblįgkoje, bet čia pat mūsų pašonėse, kai mes nu- "'' stojame pasitikėjimo tūpčioji- mais ir visai nereaguojame į aplinką; į vietos politinę ir visuomeninę situaciją. Susidaro visuotinis tūpčiojimas ir pralaimėjimai. St. Bujokas.
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Vietą šiam skelbimui skiria

Mės tikrai galime su pasididžiavimu nurodyti Raitąją Policiją 
esant Tikru Kanados mandagumo pavyzdžiu.

Kanadiečiu nia
negalima geriau pasitarnauti, kaip iškeliant garsiąją Raitąją Po
liciją. Ši pajėga buvo įsteigta Anglijos karalienės Viktorijos val
dymo laiku. Per metų metus Raitosios Policijos vardas tapo žino- 
mas visam pasauliui. Jų motto “The Mounties always get their 
man” įvaro baimės kiekvienam įstatymo laužytojui, be to, be 
policinių pareigų kiekvienas raitasis policininkas yra -pasirengęs 
padėti savo rajono gyventojams — dažniausiai kur nors Kanados 
šiaurėje. Ant jo pečių gula įvairiausios atsakomybės: dažnai tenka 
pabūti laikinu gydytoju, veterinarijos chirurgu, o taip pat palai- 
kyti tvarką ir žiūrėti įstatymų vykdymo. Potvynių, bado ar ligų 
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epidemijos atveju raitasis policininkas atlieka savo pareigą, ir 
visuomet jam tai pasiseka. Jo tarnyba susideda iš ilgų kelionių 
tolimojoje šiaurėje, kur amžino sniego laukuose temperatūra vi- 
suomet žemiau nulio. Jo gyvenimas toli gražu nėra lengvas, be to, 
labai vienišas. Prisiminkite tai, kai lankysitės mūsų sostinės 
mieste — Otavoje. Ten pamatysite raituosius policininkus spal
vingoje uniformoje su raudonais mundurais. Galbūt jo pareigos 
atrodys lengvos ir patogios, bet tai tik viena iš jo pareigų, kurias 
jis atlieka savo kraštui ir savo žmonėms. Jo paslaugumas bei 
pagalba kiekvienam turistui yra žinoma visiems buvojusiems
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Kanadoje. Jis yra simbolis kiekvienam kanadiečiui, kuris myli
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON Ont4

Tebetremia. Vilniaus radijas 
vėl pranešė, kad rugpiūčio 27 d. 
iš Vilniaus išvyko nauja auto
mobilių transporto ir plentų mi
nisterijos darbuotojų grupė. Ji 
prisijungsianti prie seniau iš
siųstos į Akmolinsko sritį auto 
kolonos ir padėsianti jai naujo 

•derliaus grūdus pervežti. Nei 
tremiamų žmonių skaičiaus, nei 
išvežamų sunkvežimių kiekio 
pranešime nepaminėta. Šis at
sitikimas tą savaitę buvo ne vie
nintelis.

Niekas Lietuvoje netiki ko
munistų aiškinimui, kad žmonės 
ir autovežimiai siunčiami į Si
birą pervežti iš kolchozų derlių. 
Kiekvienas gerai žino, kad Alta
jaus kraštas bei kitos paminėtos 
Sibiro vietovės — tai ne kaimy
ninė Latvija. Jos yra apie 4-5000 
kilometrų nuo Lietuvos. Todėl 
siunčiamos iš. Lietuvos sunkve
žimių kolonos, keliaudamos so
vietinio susisiekimo sparta, —- 
traukiniais ar, kaip įprasta, 
vilkstine iš vietos į vietą, — Si
birą pasieks tik- po trijų mėne
sių. Jei iš tikrųjų ten būtų trūkę 
sunkvežimių javams iš kolcho
zų išvežti, tai autovežimių būtų 
rasta kaimyninėse srityse, arba 
būtų panaudotas kariuomenės 
autotransportas, panašiai, kaip 
ne kartą jis buvo naudojamas 
Lietuvoje javams iš kolchozų iš
vežti. Todėl komunistų aiškini
mas, būk žmonės ir sunkveži
miai į Sibirą siunčiami derliui 
pervežti, nieko neįtikina, bet tik 
abejones kelia.

Pastaruoju metu dažnas “Tie
sos” numeris pasirodo su skelbi
mu, viloj ančių lietuvius į šiaurės 
sritis. Siūloma geri atlyginimai, 
nemokama kelionė, dienpinigiai 
ir negrąžintina pašalpa tiems, 
kurie pasirašys sutartis. Kuriam 
laikui turi sutartis pasirašyti, 
neskelbiama. Darbas siūlomas 
Karelijoje, Vologdos ir Kirovo 
srityse. Visos yra tolimoje Šiau
rėje. Darbų rūšis nenurodyta. 
Tačiau ir be to žinoma, kad teks

JOHN M. CHARLES
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
Member Toronto Real Estate Board and 

National Association of Real Estate Board
911A BLOOR ST. W. (cor. Concord Ave.). TEL. KE. 4111

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir 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
Namų telefonas: OL. 2972.

Įmokėti $3.500, 10 k., gero mūro, di
delis kiemas, garažas, šoninis 
jvaziavimas, vienas morgičius 
10 metų. Hallam - Bloor. Skam
binti F. Jonynas, KE. 41 1 1.

Įmokėti $5.000, 8 k., 2 virtuvės, aly
va šild., mūrinis, labai geram 
stovy, garažas, morgičius 10 m. 
Montrose - College. Skambinti 
F. Jonynas, KE. 4111.

Įmokėti $4.000, 10 k., mūrinis dup
leksas, 2 virtuvės, gerų pajamų 
namas. Howland - Bloor. Kaina 
$19.500. Skambinti F. Jonynas, 
KE. 4111.

Įmokėti $5-6.000, 12 k., mūrinis, du
pleksas, 4 mod. virtuvės,. 2 ga
ražai, šoninis įvažiavimas, vie-
nas morgičius 10 metų. Bloor - 
Howland. Skambinti F. Jonynas, 

* KE. 4111.
Įmokėti $10.000, 10 kamb., mūrinis, 

atskiras, 2 mod. virtuvės, vande
niu - alyva šildomas, neperein. 
kamb., kietm. grindys, labai ge
rame stovy, garažas, gražus di
delis kiemas. College-Delaware. 
Skambinti F. Jonynas, KE. 4111.

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.

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

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

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

TOKOHTU1, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Irengiomi nouji visų rūšių nomų opšildymoi anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujos, modemiškas alyva apšildomos ir pilnai automatiškos, 

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas {vairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl Įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

dirbti miškuose ir prie kelių tie
simo bei palaikymo ir biauriau- 
siose sąlygose.

Ruošiasi siūti, kai reikia vilkė
ti. Vilniaus radijas giriasi, kad 
rugpiūčio 27 d. plataus vartoji
mo pramoninių prekių ministe
rija patvirtinusi drabužių mode
lius rudens ir žiemos sezonui 
Modeliai perduoti siuvykloms, 
kad pradėtų siūti moteriškus, 
vyriškus ir vaikiškus drabužius. 
Nesunku atspėti, kiek laiko 
truks pagal tuos modelius pa
siūti drabužius. Vaikiškų drabu
žių greičiausia ir nepasius. Tuo 
tarpu jau reikia rudeninių dra
bužių.

Štai ji, tarybihė technika. Vil
niaus radijas rugpiūčio 30 d. pa
skelbė kaip nepaprastą naujieną, 
kad Molėtų rajono “Spalio” ar
telėje pastatyta arklidė, pašarų 
sandėlis ir pašarų virtuvė. Jos 
nepaprastumas glūdi štai kur. 
Pasak radiją, visi šie trobesiai 
pastatyti iš pigios medžiagos, 
naudojant molio ir šiaudų miši
nį. Kaip kregždžių lizdai. Ar tai 
ir bus ta “pažangioji tarybinė 
technika”, apie kurią bolševikai 
taip dažnai kalba, — radijas nu
tylėjo.

Venclova ginasi nuo varžovų
A. Venclova, liepos 24 d. iš

ėjusiame “Literatūros meno” 
laikraštyje, aiškindamas rašyto
jo darbą, iš visų jėgų ginasi nuo 
varžovų. Norėdamas sau pavojų 
iš jų pusės atitolinti, jis taip bū
simus varžovus gąsdina. Girdi, 
“Nereta rasti žmonių, kuriems 
atrodo, kad rašytojo darbas yra 
lengvas ir malonus. Už šį darbą, 
kaip galvoja tie patys žmonės, 
gerai užmokama. Tur būt ši pa
žiūra, — gąsdinimus tęsia Venc
lova, — ir sudaro tokią padėtį, 
kad į literatūrą, šalia tikrų ta
lentų, veržiasi daug žmonių, be
sitikinčių greit susilaukti ordinų 
ir gero uždarbio”. Ar ne tais su
metimais ir pats Venclova liaup-
sina Lietuvos pavergėjus.

J. IVANAUSKAS
Namų telefonas: LO. 9023.

įmokėti $3.500, 6 k., mūrinis, mod. 
virtuvė, vandeniu Šildomas, ne- 
perein. kamb., kitm. grindys, ga
ražas. Clcremont - Dundas. Kai
na $13.000. Skambinti J. Iva
nauskas, KE. 4111.'

Jmokėti $3.500, 8 k., mūrinis, atski
ras, 2 virtuvės, kietm. grindys, 
neperein. kamb., 2 garaž. Bloor- 
St. Clarens. Kaina $15.500. 
Skamb. J. Ivanauskas, KE.411 1.

Įmokėti $4.500, 8 k. ir 2 saulės k., 
mūrinis, geram stovy, 2 virtu
vės, alyva šildomas, garažas. St. 
Clair - Nairn Ave. Skambinti J. 
Ivanauskas, KE. 4111.

{mokėti 4.500, 8 k., mūrinis, pusiau 
atskiras, 2 virt., alyva - vand. 
Šildomas, 2 garažai. Kietm. grin
dys, neperein. kamb. Gorden - 
Roncesvalles. Kaina $16.500. 
Skamb. J. Ivanauskas, KE.4111.

Įmokėti $5.000, 10 k., mūrinis, at
skiras, neperein. kamb., kietm. 
grindys, 2 virtuvės, garažas. Lis- 
gor - Dundas. Skambinti J. Iva
nauskas, KE. 4111.

Aplankė ALT sekr. dr. Pijus 
Grigaitis. Rugsėjo 11 ir 12 d.d. 
Bendr. V-ba surengė platesnės 
apimties 50 metų nuo spaudos 
draudimo panaikinimo sukak
ties ir Tautos šveniės minėjimą, 
kuriame dalyvavo didelis spau
dos kovotojas, ‘Naujienų” re
daktorius, dr. P. Grigaitis.

Rugsėjo 11 d. svečias padarė 
org-jų atstovams ilgesnį prane
šimą apie ALT darbus kovoje 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, ilgiau 
sustodamas prie Kersteno rezo
liucijos. Savo /kalbos pradžioje 
svečias išreiškė didelį pasigėrė
jimą gražiu mūsų sugyvenimu 
ir energinga veikla pažymėda
mas, kad “niekur to, ką pas jus 
radau, man 'neteko pastebėti!” 
Nupasakojęs, kad ALTą sudaro. 
4 srovės, delegavusios po 7 atsto
vus, ir 2 susivienijimai (ALRKS 
ir SLA), po tris atstovus, viso 
34 asmens, kurie renka Vykdo
mąjį Komitetą iš 4 narių, dr. P. 
Grigaitis smulkiai nupasakojo 
Kersteno rezoliucijos eigą. Vie
nas įdomesnių lietuvių tautinio 
sąmoningumo faktų, kuris at
kreipė kongresmanų dėmesį, .— 
didelis telegramų skaičius, gau
tas sąryšy su rezoliucijos eiga iš 
Amerikos ir Kanados lietuvių. 
Vienu laiku, rezoliucijai ilgiau 
užkliuvus Ellen Komisijoje, šis 
atstovas tik per vieną parą gavo 
apie 800 telegramų, kas jį taip 
paveikė, jog kitą dienąji buvo be 
veik be pataisų praleista kongre
so sesijai, kuris, kaip žinome, ją 
priėmė vienbalsiai.

Pasakodamas įspūdžius iš ALT 
lankymosi pas JAV prezidentus, 
sekretorius pabrėžė didelę šių 
audiencijų svarbą: “Jei nebūtų 
ALTas priimtas prezid. Eisen- 
howerio, Kersteno rezoliucija 
nebūtų praėjusi. Mūsų Taryba 
nuolatiniam sąlyty su Vašingto
nu. Į jį reikia dažniau važinėti, 
nes iškelti Lietuvos laisvinimo 
reikalu vieną ar kitą klausimą 
reikia pagauti momentą!”

Į Hamiltoną ALTo sekretorius 
atvyko po savo lankymosi Va
šingtone, kur vėl prireikė jo pa
stangų, kad Kersteno K-to su
rinkta iš lietuvių medžiaga, ku
rios susidarė 1700 mašinėle ra
šytų puslapių, būtų pravesta per 
oficialius Kongreso rekordus.

ALT, pradėjusi rūpintis šios 
rezoliucijos pravedimu, patyrė 
ir neigiamų nuomonių. Lietuvos 
pasiuntinybė Amerikoje šiuo 
klausimu reiškė irgi neigiamą 
nuomonę, motyvuodama, kad 
šios pastangos neduosią gerų 
vaisių. Vis dėlto Amerikos lie
tuviai savo vienybe ir veržlumu 
pralenkė žymiai skaitlingesnes 
tautybes ir sukėlė sostinėje tam 
tilyo pasigėrėjimo. Vašingtonas 
iki šiol laikęs lietuvius tremty
je vieningiausia ir energingiau
sia tauta ir įvairiomis progomis 
atskiri augšti pareigūnai išreiš
kė savo malonų nusistebėjimą.

Pranešimą baigdamas dr. P. 
Grigaitis palietė VLIKo ir mūsų 
diplomatų santykius. Pabrėžęs, 
kad VLIKas, kaip demokratinė 
institucija, turi daug simpatijų 
Amerikos valdžioje, jis pažymė
jo, kad Vašingtonas norėtų šių 
abiejų Lietuvos laisvin. Veiks
nių vieningo ir sutartino bend
radarbiavimo. “Padėtis nėra blo
ga, tik vieniems ir kitiems rei
kėtų atsipeikėti ir susitarti. Ma
nykime, kad sveikas protas ir 
laikas .juos išgydys. ALTas gi, 
nežiūrint kiek laiko reikės, iš 
Lietuvos laisvinimo kovos fronto 
nepasitrauks!” — baigė dr. P. 
Grigaitis savo įdomų pranešimą.

Tą patį vakarą B-nės Valdyba 
Robert’s'salėje surengė smagų 
pasilinksminimą, kuris sutraukė 
150 tautiečių. Šokių vakarui pa
rinkta puošni salė maloniai nu
teikė svečius ir B-nės V-bos ad
resu teko nugirsti gražių kom
plimentų.

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. Ro
yal Connaught viečbuty įvyko 
oficialus Tautos šventės ir spau
dos draudimo panaikinimo mi
nėjimas. Jį atidarė B-nės V-bos 
pirm. K. Baronas, pakviesdamas 
kalbėti K. Kr. V-bos pirm. J. 
Matulionį. Ilgesnę paskaitą tu
rėjo “Naujienų” redaktorius dr. 
P. Grigaitis, papasakodamas įdo
mių prisiminimų iš savo veiklos 
spaudos draudimo metu. Meninę 

Perkant ar parduodant namus
KAMI LTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigina^ Didzbali^
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

K. VEŠLIA Real Estate

minėjimo dalį išpildė “Aukuro” 
artistai: E., Kudabienė, L. Štur- 
maitytė, E. Mickūnas ir Juoza
pavičius, padeklamuodami ir pa
skaitydami iš mūsų rašytojų kū
rybos.

Minėjimas, kuriame dalyvavo 
apie 150 tautiečių (mažoka!), 
baigtai Tautos Himnu.

Tą patį vakarą pas p.p. Sukai
čius surengta dr. P. Grigaičiui 
pagerbti vakarienė, kurioje da
lyvavo visų org-jų atstovai.

Visus maloniai stebino dr. P. 
Grigaičio, nežiūrint didokos me
tų naštos, didelė ištvermė ir jo 
energinga veikla kovoje už ne
priklausomą ir demokratinę Lie
tuvą!

Ateinantį šeštadienį visi susi
tiksime Jurginų baliuje, kuris 
įvyks tikrai puošnioje Royąl 
Connaught viešbučio Normandie 
salėje. Laukiama daug svečių, 
tad maloniai prašome staliukus 
rezervuoti iš anksto.

TF skyriaus v-ba, atsižvelgda
ma į tautiečių pageidavimus ir 
pasitikėdama Tamstų parama, 
įėjimo bilietus atpigino iki $1, 
todėl visus maloniai prašome 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Tautos Fondas yra mūsų visų 
fondas! Dėl jo lėšų tvarkymo 
kiekvienais metasi atsiklausia
ma visuomenės visuotiniame su
sirinkime. Visi paremkime sun
kų v-bos įdėjinį darbą ir viso
mis progomis savo aktyvia pa
rama stiprinkime mūsų tautinį 
solidarumą! Sk. St.

Šv. Povilo liūtei-, bažnyčioje 
Gore ir Hughson gt. kmpe, rug
sėjo 26 d., 1 vai. p.p., lietuvių 
pamaldos. .

Kun. dr. M. Kavolis.
Hamiltono lietuviai pas bur

mistrą. Hamiltono m. burmistras 
Mr. Lloyd D. Jackson yra'žino
mas visiems Kanados lietu
viams, kaip didelis mūsų Tautos 
užtarėjas. Dažnai atsilanko jų 
minėjimuose —■ parengimuose, 
tardamas gražių ir drąsinančių 
žodžių. Pereitą penktadienį KLB 
Hamiltono apyl. v-bos nariai — 
pirm. K. Baronas, vicepirm. VI. 
Antanaitis ir švietimo ir kultū
ros ved. J. Ambraziėjėnė — lan
kėsi miesto burmistro Įstaigoje, 
aptardami Hamiltono lietuvių 
gyvenimo reikalus, o taip pat, 
padėkodami miesto burmistrui 
už ligšiolinę paramą lietuviams, 
pažadėdami iš savo pusės, gruo
džio mėn. rinkimuose Į miesto 
burmistrus, visokiariopą para
mą rinkiminėje kampanijoje tik 
Mr. Loyd D. Jackson. Vizitas už
truko apie pusę valandos ir apie 
tai tą pačią dieną (po 3 valandų) 
pranešė ir vietos radijo stotis.

Hamiltono lietuvių koloniją

kad geriausia būtų nupirkti ūkį 
prie vandens ir miško. Dalis že
mės būtų parduota atskiriems 
latviams vasarviečių statybai.

SAULT STE. MARIE, Ont.
Praėjo vasara ir jau rudens la

pai šnera po kojomis. Šį vasara 
mūsų apylinkės ūkininkams bei 
daržininkams buvo negailestin
ga. Pradžioje birželio lietus lijo 
kelias dienas iš eilės, o po to net 
iki šiol lietaus visiškai nebuvo. 
Sausra išdegino netik pievas, bet 
ir daugely vietų medžių lapus. 
Po laukus ir daržus pasklido mi
lijonai kirmėlių, kurie kai ku
riose vietose viską sunaikino. 
Sausa, bet per daug šilta nebu
vo. Daugelis mūsų bedarbių die
nas praleido prie ežerų žvejoda
mi. Sekėsi jiems gerai, net vargo 
kartais turėdavo pagautas žuvis 
kitiems įpiršti. Bendrai paėmus, 
mūsų apylinkės pilnos įvairaus 
dydžio ežerų, tad šio sporto mė
gėjams dirva plati.

Darbo reikalai visiškai nege
rėja. Chromo fabrikas uždarė 
kelias krosnis. Steel įmonė vos 
vos juda. Prieš kelias dienas pa
šaukė į darbą keletą darbininkų, 
bet greit po to vėl atleido. Daug 
yra lietuvių nedirbančių pasto
viai, bet tik laikinai pas statybų 
kontraktorius. Žinoma, žiemai 
atėjus liks be darbo. Bet galimas 
dalykas, kad Steel fabrikas žie
mos sezonui, taip pat prisidarys. 
Hamiltono Stelco jau pasirašė 
sutartį su unija, o mūsų dar ma
žai besikalbą, nes anot unijos, 
bendrovė vos nuostolių neturi, o 
užsakymų mažai gauna.

Turėjome keletą gegužinių

aplankė jau daugelis mūsų tau
tos žymiųjų veikėjų: VLIKo 
pirm. prel. M. Krupavičius, ALT 
pirm. L. Šimutis, ML Tarybos 
pirm. E. Simonaitis, min. V..Si
dzikauskas, dr. Trimakas, ir per
eitą savaitę ALT sekretorius dr. 
P. Grigaitis. Visi jie atvyko 
B-nės V-bos kvietimu. Dabar jau 
numatoma pakviesti ir ALTo 
vicepirm. A. Olį, kuris sustotų 
kiek ilgiau, susipažindamas ne 
tik su Hamiltono lietuviais, bet 
ir su Hamiltono miestu, sanita
rijos priežiūra, vietos dienraščiu 
ir kt.

Dvejus metus iš eilės Hamil
tonas neturėjo bendro Naujųjų 
Metų sutikimo. Šiemet toks suti
kimas yra rengiamas B-nės Val
dybos gražiame Roberts Resto
rane. Kadangi laukiama didelio 
vietos ir apylinkių lietuvių' su
plaukime — Bnės v-ba praves 
norinčiųjų dalyvauti registraci
ją. Pagal policijos leidimą suti
kimas - šokiai tęsis iki 3 v. ryto.

KLB V-ba numato išleisti Ha
miltono lietuvių albumą. Visas 
vietos kolonijos gyvenimas bus 
atvaizduotas nuotraukomis su 
trumpu aprašymu apie kiekvie
ną organizaciją. Albumas bus 
iki 200 psl. dydžio.

Į Krašto Tarybą Hamiltonas 
išstatė 10 kandidatų: kun. dr. J. 
Tadarauską, VI. Antanaitį, K. 
Baroną, J. Dalių, J. Giedraitį, A. 
Jankūną, J. Kšivickį, J. Mikšį, 
K. Norkų ir J. Stonkų. B-nės 
v-ba pasiuntė raštą Krašto Val
dybai pasiūlydama šiemet Kraš
to Tarybos suvažiavimą šaukti 
Hamiltone. \

Vakariniai kursai įvairių spe
cialybių ir anglų kalbos pamo
kos naujiems kanadiečiams ir 
šiemet rengiami Hamiltone. Re- 

‘gistracija pravedama rugsėjo 27, 
28, 29, 30 d.d. šitose mokyklose: 
Central Secondary School — 
Wentford St., netoli Barton; 
Delta Secondary School — Main 
St. E. netoli Ottavo St. ir West
dale School — Main St. E., kur 
vyksta 16 Vasario minėjimai.

Buvęs Lietuvos ir Kanados 
šachmatų meisteris hamiltonie- 
tis P. Vaitonis šiuo metu daly
vauja su Kanados šachmatų 
rinktine pasaulio pirmenybėse 
Olandijoje. Vietos labai mažai 
praneša apie pavienius susitiki
mus, tačiau pavyko sužinoti, kad 
P. Vaitonis stipriai laikosi, lai
mėdamas savo partijas.

Hamiltono latvių organizacijų 
ir parapijų atstovų susirinkime 
išsiaiškinta, kad Hamiltono kolo
nija nėra pakankamai pajėgi 
pirkti ar statyti namą - salę Ha
miltono mieste. Prieita išvados,

šiais metais. Bet ypač paskuti
nioji, suruošta p. Skaržinsko 
ūlfyje ir jo iniciatyva patraukė 
visuomenės dėmesį ir priekaištų 
vietos komitetui. Pasirodo, kad 
žmogus ir vienas, jei nori, daug 
gali padaryti. Išėjo geriau ne
kaip kelių asmenų darbas.

Į Toronte įvykusią Kanados 
Lietuvių Dieną buvo ir iš mūsų 
nuvykę keletas asmenų. Kiek 
.girdėjosi parsivežė gerų įspū
džių. Pavarčius Lietuvių Dienos 
proga išleistą specialų leidinį 
norisi darbščią Toronto valdybą 
pasveikinti. Jie, kaip ir Hamil
tonas gražiai pasirodė. Ta pačia 
proga negalima nutylėti skau
daus fakto. Torontas, ruošdamas 
leidinį, turėjo tikslą surinkti vi
sos Kanados lietuvių duomenis 
ir dėl to kreipėsi visur, kur tik 
lietuvių gyvenama, prašydamas 
pagalbos. Tas žygis yra sveikin
tinas. Juk toks leidinys tai lyg 
kokia Kanados istorija. Jis pa
sklis po visą lietuviškąjį pasaulį 
ir daug kas juo pasinaudos. Vis
gi, kaip skaudu, kad atsirado ke
lios apylinkės, kurios tingėjo pa
aukoti keletą valandėlių ir pa
ruošti savo vietos trumpą lietu
vių istoriją. Mūsų valdybos na
riams kiekvienam skyrium pri
minta apie šį svarbų darbą, bet 
visaip išsisukinėdami savo parei
gos neįvykdė. Tas darbas nebu
vo sunkus ar sudėtingas — tik 
reikalavo keliolikos minučių 
darbo ir svarbiausia pareigos 
jausmo, o naudos iš to daug. To
rontas ir tos dienos rengėjai, ma
nau kiekvienam suprantama, 
daugelį valandų darbo ir rūpes
čio įdėjo iki atsiekė savo tikslą, 
o mūsų, taip pat ir kelios kitos 
valdybos, net smulkmenų ne
įvykdė. Na, kagi, tikėkimės, kad 
ateityje panašių klaidų išveng
sime. Artojas.

Laikrodininkas
TaiMu vi»9 rūihį laikrodžiu* tęžinin* 
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigt* Glathueffe laikrodininku nro- 
kyklg. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima *ig«ti ii provincija* reg. laHka. --- :—~ J

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Šv. Juozapo Liet. R. Kat. Dar
bininkų Sąj. seimas šaukiamas 
spalio 23 d. Bostone šv. Petro 
lietuvių parapijos svetainėje.

Moterų Taryba tremtyje už
planavo suruošti parodą, kuri 
pavaizduotų tremtinių įnašą pa
saulio kultūrai, mokslui bei me-, 
nui. Ji turinti būti atidaryta apie 
lapkričio galą.

Spaudos sukakčiai paminėti 
Čikagoje ruošiamas specialus 
leidinys. Atskirus straipsnius ra
šo visa eilė autorių. Leidinį re
daguoja kun. V. Bagdonavičius, 
J. Balčiūnas - Švaistas ir dr. P. 
Jonikas, o leis LB Čikagos apy
linkės valdyba.

JAV Liet. Soc. Dem. Sąj. su
važiavimas, įvykęs Brooklyne 
rugsėjo 3-4 d. priėmė rezoliuci
jas, kuriose užakcentuoja reika
lą ir pasiryžimą kovoti dėl Lie
tuvos išlaisvinimo drauge su ki
tomis grupėmis, užgyrė savo at
stovų veiklą ALTe, dėl neigiamų 
reiškinių šitaip pasisakydamas:

“LSS suvažiavimas konstatuo
ja nemalonų faktą, kad vienos 
srovės žmonės ir spauda dažnai 
puola bendrines organizacijas 
bei jų vadovybes, nevengdami 
net žmeižto, faktų iškraipymo ir 
plačios visuomenės kurstymo tas 
organizacijas neremti.. Tokie 
puolimai ir laikysena yra kenks
minga Lietuvos laisvinimo rei
kalui. LSS suvažiavimas siūlo 
ALTe pasitarti su kitų koope
ruojančių srovių valdybomis ir 
ieškoti būdų, kad bendro darbo 
griovimas būtų sustabdytas”.

Tėv. Klemensas Žalalis, OFM, 
rugsėjo 9 d. išplaukė į Italiją, 
kur Romoje, Antohianumo uni
versitete, gilins šv. Rašto studi
jas ir rašys tezę doktorato laips
niui gauti. Jis yra baigęs tą patį 
un-tą teologijos daktaro laips
niu, taip pat baigęs Biblicum 
institutą šv. Rašto licenciato 
laipsniu. Amerikoje atvykęs, 
1947 m. profesoriavo Montrea- 
lio ir Wappinger Falls, NY, pran
ciškonų seminarijose.

Petras Gailiūnas S. Dakotos 
valstijoje išlaikė egzaminus ve
terinarijos gydytojo praktikos 
teisėms gauti. Jis jau antri metai 
dirba Grand Rapids, Mch., mies
to veterinarijos inspektoriaus 
pareigose.
Aktyviai reiškiasi min. Spekke

Naujasis Latvijos Ministeris 
JAV-bėms A. Spekke žinomas 
latvių veikėjas ir kultūrininkas 
latvių visuomenės džiaugsmui 
labai energingai įsijungė į tau
tos laisvinimo veiklą Jungtinėse 
Valstybėse. Kai mūsų diploma
tai daugumoj e--savo energiją yra 
paskyrę kovai su lietuviškais 
veiksniais, latvių diplomatai sa
vo patyrimu ir taktu padeda lat
viams prasimušti pabaltiečių 
laisvinimo pastangose. (a)

Detroite patirta, kad visi stam
bieji auto pramonės gamintojai 
į 1955 m. rinką pasiryžę mesti 
visą eilę naujų ir labai patobu
lintų bei pakeistų modelių. Pir
mieji naujieji automobiliai pa
sirodys tuoj po Visų Šventųjų 
dienos, lapkričio pradžioje.
VOKIETIJA

J. E. vysk. dr. V. Podolskis, 
tautos šventės proga, aplankė 
Wehnena, didžiausią šiaurės Vo
kietijoje lietuvišką-koloniją ir 
suteikė 30-čiai vaikučių Sutvir
tinimo sakramentą.

Ta proga nemaža lietuvių ka
talikų atvyko net iš toliau. Jie 
dalyvavo iškilmingose J.E. vys
kupo pamaldose, o vėliau bend
rame Tautos šventės minėjime, 
kurio metu labai gražia paskaitą 
paskaitė dr. V. Literskis, iškel
damas didingai garbingą Lietu
vos praeitį, lietuvių tautos soli-

St. Catherines, Ont.
Liet, šeštadieninė mokykla 

pradėjo mokslo metus rugsėjo 
18 d. Patalpos gautos šv. Alfredo 
parapijos mokykloje. Mokyto
jauja kun. B. Mikalauskas. Ieš
koma daugiau mokytojų, nes vie
nam yra per didelė našta.

Liet, meno mėgėjų grupė “Gin 
taras” pradeda savo veikimą pa
vėluotai, nes vadovai nėra dar 
grįžę. Tenka pradėti su spalio 
mėn. pirmuoju sekmadieniu. 
Šiems metams yra pasamdyta šv. 
Alfredo parapijos salė, Carlton 
ir Niagara gatvių kampe. Laikas 
duotas sekmadieniais nuo 4 iki 
7 vai. pp.

Apylinkės rinkiminė komisija 
išrinkta rugsėjo 12 d. Pirm. Zub- 
rickas, nariai S. Šetkus ir P. Šu
kys. ‘

Parapijos komiteto numatytas 
parengimas rugsėjo 25 d. dėl 
techniškų kliūčių nebeįvyks. Tas 
pats parengimas nukeliamas į 
spalio 23 d.

Rugs. 5 d. pakrikštyta Gverz- 
džių dukrelė vardu Nijolė Mari
ja. Kūmai buvo P. K. Šukiai.

Gavęs pastovų darbą čia ap
sistojo žinomas solistas ir mu
zikas A. Paulionis,

darumą bei pasišventimą bend* 
riems reikalams.

Vargo mokyklos vaikučiai pa
dainavo lietuviškų dainų, pašo
ko porą tautinių šokių ir padek
lamavo eilėraščių. Keliolika jau
nesnių bei sveikesnių žmonių pa
statė 1 veiksmo vaizdelį “Mitin
gas”, kuris gerai pastatytas, vi
siems paliko labai gyvą ir šiurpų 
paskutinių bolševikinės Lietu
vos vaizdą.

Po iškilmių šventės dalyviai, 
pasinaudodami gražiu vakaru ir 
šventiška nuotaika, pasilikę sto
vyklos rajone, nuoširdžiai traukė 
vieną po kitos lietuviškas sutar
tines. Šiais metais Wehneno sto
vykla ištiktųjų nepaprastai gra
žiai atšventė, o tuo pačiu ir atžy
mėjo mūsų Tautos šventę.

Vysk. V. Podolskis aplankė 
Varei senelių prieglaudos gy
ventojus, ir savo jautriu žodžiu 
nevienam grąžino dvasinę lyg
svarą ir nurodė kelią į prasmin
gesnį gyvenimą. Garbingąjį sve
čią kelionėje lydi Vyriausias 
Sielovados Tvarkytojas Tėvas 
Alfonsas Bernatonis ir Romos 
lietuvis kunigas P. Jonušas.

Hamburg. Tautos šventės pro
ga buvo atlaikytos pamaldos ir 
surengtas atskiras iškilmingas 
posėdis, kurį atidarė E. Cerkus. 
Trumpa, bet labai gražia paskai
ta visus sudomino kpt. Ig. Api- 
rubis. Jis iškėlė Solidarumo rei
kalą mūsų tremtinių gyvenime, 
kuris turėtų pasireikšti lengvi
nant vieni kitiems vargo naštą. 
Vilius ir Marina Jankevičiai pa
deklamavo pora patrijotinių ei
lėraščių, o energingos moterys: 
M. Lingienė, M. Duseikienė ir E. 
Okmanaitė paruošė visiems da
lyviams stovyklos salėje labai 
skanią su užkandžiais arbatėlę.

Hannover. Čia Tautos šventė 
buvo paminėta tik katalikiško
mis pamaldomis. Vietos lietu
vių pirmininkas serga ir nėra 
kam pavaduoja. ,

Hildesheim. MSO lietuviškojo 
sargybų dalinio vyrai savo Tau
tos šventę paminėjo atskiru po
būviu irpamaldomis. Visi jie 
džiaugiasi, kad savo tarpe yra 
vieningi, blaivūs ir sąmoningi 
lietuviai.

Pinneberg. Vietos apylinkės 
pirmininkas Tautos šventės pro
ga sukvietė visus lietuvius prie 
šeimyniško stalo kultūringai pa
minėti šventę. Buvo pasidžiaug
ta praeitimi, aptarta dabartis ir 
pasiryžta siekti dar didesnės vie
nybės savųjų tarpe.

Pinneberg. Dvi lietuvaitės su 
tautiniais drabužiais, atvykę Į 
Hamburgo vokiečių surengtą 
“Tag der Heimat”, sėkmingai 
atstovavo lietuvius. Ta proga vo
kiečių seimo atstovas dr. Gille 
pabrėžė, kad lietuviai paskuti
niu laiku tūkstančiams vokiečių 
išgelbėjo gyvybę nuo bado mir
ties. Tuos žodžius palydėjo visos 
vokiečių publikos dėkingumo ga
lingas ir ilgas plojimas.

Naujosios Vokietijos LB kraš
to tarybos posėdis šaukiamas š. 
m. rugsėjo 25-26 d.d. Nauju Va
sario. 16 d. gimnazijos kapelionu 
pakviestas iš D. Britanijos ir jau 
atvyko kun. dr. L. Gronis.

Priims per 100 vyrų į kuopas. 
Baltų ryšininkas kap. J. Venc
kus praneša: Dabartiniu metu 
yra proga didesniam skaičiui 
lietuvių patekti į kuopas. Lietu
viškoms sargybų kuopoms tuo
jau pat reikalinga per šimtą 
žmonių. Visi sveiki vyrai 18-50 
m. amžiaus, norintieji ’ stoti į 
kuopas, gali būti priimti ir gau
na nemokamus geležinkelio bi
lietus nuo gyvenamos vietos iki 
Kaiserslauterno. Norintiems sto
ti į kuopas, prisiuntus tikslų ad
resą, tuojau siunčiamos reikalin
gos ankietos užpildyti. Visi pri
ėmimo formalumai užtrunka 2; 
3 savaites. Kreiptis šiuo adresu: 
Baltic Laison Officer, 6950 Lbr 
Svc Uen (G), Kaiserslautern - 
Vogelweh, Postfach 657, Vokie
tija. a 1
D. BRITANIJA

Liet. Socialdemokratų partija 
Anglijoje pastaruoju metu lei
džia savo biuletenį, kurio rugp. 
15 d. išėjo trečias numeris. Par
tijos užsienio delegatūros įgalio
tinis yra J. Vilčinskas. LSPD 
susirinkime Londone išrinktas 
org. komitetas: pirm. A. Zam- 
žiekas, sekretorius K. Tamošiū
nas, iždin. M. Zamžickaitė.

Lietuvaitė, ištekėjusi už anglo 
Hegarthy, kuri buvo jau vežama 
Sovietų laivu J‘Cooperatzia” į 
Rusiją ir kuria^ayyko pabėgti 
Roterdame, kūr ją išgelbėjo 
olandų policija ir perdavė anglų 
konsului, yra kilusi iš Zarasų. 
Dabar ji vėl gyvena Londone, ta
čiau nuolat bijodama susilaukti 
iš bolševikų pusės nemalonumų.

DBLB-nės Krašto Valdybą su
daro: M. Bajorinas — pirm., V. 
Strimas — sekr. ir|P. Bulaitis — 
iždin. Tarybos pirmininku yra 
kun. Gutauskas ir sekretorius J. 
Vilčinskas. . ,
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Vokietijos liet, vargo mokyklos
Pasibaigus IRO emigracijai ir 

ryšium su tuo praretėjus lietu
viškajam elementui stovyklose, 
nebebuvo galima toliau išlaikyti 
ne tik viduriniųjų, bet ir norma
lių lietuvišškų pradžios mokyk
lų. Imtasi organizuotį lituanisti
nes mokyklas, kurios čia vadina
mos Vargo Mokyklomis. Jose 
mokoma lietuvių kalbos ir lite
ratūros, dainavimo, žaidimų, 
Lietuvos geografijos ir istorijos.

Tokių mokyklų Vokietijoje 
dabar yra 19 su 21 mokytoju ir 
per 300 vaikų. Darbas vyksta 
vienose mokyklose 1, kitose 2 - 3 
kartus į savaitę. Į mėnesį susida
ro iki 24 darbo valandų. Vos 4 
tų mokyklų mokytojai yra pro- 

, fesionalai, kiti — be reikalingų 
mokytojų kvalifikacijų.

Darbas nuo pat pradžios sekė
si gana sunkiai: trūko mokytojų, 
dažnai stigo tėvų noro leisti vai
kus į tokias mokyklas, kitur ne
galima buvo jų įsteigti dėl per- 
didelio vaikų išsisklaidymo gy
venvietėse, o labiausiai trūko lė
šų. Su laiku padėtis taisėsi, nors 

* toli gražu dar nėra visai paten
kinama. Iš užjūrio tautiečių pra
dėjusios ateiti aukos Vargo Mo
kyklų mokiniams šelpti, o vėliau 
ir pačioms mokykloms išlaikyti 
paskatino dalį tėvų leisti į jas 
savo vaikus, o pačioms mokyk
loms sudarė pagrindą jų egzis
tencijai.

Vienas didžiausių šių dienų 
Vargo Mokyklų rūpesčių yra 
tinkamo, joms pritaikyto vado
vėlio trūkumas. Yra būtina pa
ruošti kondensuotą svetimam 
krašte užaugusiam ir Lietuvos 
nemačiusiam vaikui vadovėlį, 
kuriame būtų sutrauktą visa tai, 
ką mes norime vaikui įdiegti, 
kas veiktų į jo protą ir jausmus 
ir padarytų jam Lietuvą artimą 
ir savą. Mūsų turimieji vadovė
liai yra pritaikyti vaikams, gi- 
musiems ir augusiems Lietuvo
je, kai tuo tarpu mūsų Vargo 
Mokyklų mokiniai Lietuvos nė
ra matę. Turint galvoj, kad mo
kytojas tik labai mažą valandų 
skaičių turi vaikus savo žinioje, 
mokomoji medžiaga turi būti la
bai sukoncentruota, kad ji apim
tų visa tai, kas yra esmingiausia. 
Mokytojas turi būti apsaugotas 
nuo nukrypimo į mažiau esmi
nius dalykus, kas pasitaiko var- 

x tojant atsitiktinai patekusius į jo
rankas Vargo Mokykloms nepri
taikytus vadovėlius. Turime iš
leisti tokią knygą, kuri taptų 
mūsų vaikams (o ir mums pa
tiems) tautine evangelija. Aišku, 
ji skirtųsi nuo įprastų, iki šiol 
vartojamų mokyklinių vadovė
lių. Jai paruošti turėtų būti pri
trauktos mūsų geriausios peda
goginės ir literatūrinės pajėgos.

Kitas rūpestis — Vargo Mo
kyklų išlaikymo problema. Var
go Mokyklos negauna jokios pa
ramos nei iš vokiečių įstaigų, nei 
iš tarptautinių organizacijų; Vie
nintelis jų išlaikymo šaltinis yra 
užjūrio tautiečių aukos. Jos gau
namos neorganizuotu būdu, bet 
išprašomos atskirais laiškais ar
ba gaunamos atsitiktinai. Kiek
vieną auką seka padėka, dažnai 
iš dviejų vietų: iš Krašto Valdy
bos ir pačios mokyklos. Žiūrint 
į Vokietijos Vargo Mokyklas 
kaip į vieną iš lietuvybės išlai
kymo veiksnių, būt* tikslu, kad 
užjūriuose gyveną tautiečiai pa
siimtų naštą organizuotu būdu 
rinkti aukas pastoviam mūsų 
mokyklų išlaikymui, kaip tai 
gražiai daro Kanados LB per sa
vo Šalpos Fondą.

Tam tikrų sunkumų sudaro ir 
gautų Vargo Mokykloms aukų 
paskirstymas. Dažniausiai auko-

tojai nori šelpti kurią nors atski
rą mokyklą ar net mokinį tiesio
giniai. Tuo būdu yra pasitaikę, 
kad viena mokykla gaudavo pa
šalpų kas mėnesiais net per so
driai, atsižvelgiant į kuklias au
kas, kurios, iš viso buvo gauna
mos, o kitos mokyklos negauda
vo nieko arba beveik, nieko — ir 
iš centro buvo sunku nustatyti, 
kuri mokykla yra labiausiai rei
kalinga paramos. Tik kai Kana
dos Šalpos Fondas pradėjo pla
tesniu mastu remti Vargo Mo
kyklas, pašalpų paskirstymas 
pagerėjo ir įėjo į planingas vė
žes. Būtų tiksliau, kad visi auko
tojai savo aukas nukreiptų į vie
ną centrą, kuris pagal reikalą 
skirstytų jas atskiroms mokyk
loms ir duotų aukotojams atskai
tomybę. Kai kurių aukotojų ma
nymas, kad šelpiant vien Vargo 
Mokyklų mokinius jau išsispren
džia ir pati mokyklų išlaikymo 
problema, yra klaidingas, nes 
reikalinga lėšų patalpoms, ku
rui, šviesai, rašomajai medžiagai 
ir bent kukliausiam mokytojų 
atlyginimui apmokėti.

Neišsperęstas dar Vargo Mo
kyklų mokytojams pedagoginės 
pagalbos reikalas. Kadangi dau
guma esamų, VM mokytojų yra 
neprofesionalai, tai, nors jie dir
ba mokyklose nuoširdžiai, bet 
dėl stokos metodinių žinių neiš
vengia klaidų, kurios mažina jų 
darbo našumą. Todėl yra būti
na, kad VM mokytojai būtų pa
tyrusio pedagogo aplankomi ir 
jų darbas instruktuojamas. Gal 
reikėtų Vargo Mokyklas pavesti 
Vasario 16 gimnazijos priežiū
rai. Ji, turėdama kvalifikuotų 
mokytojų, galėtų lengviau jas 
instruktuoti ir jų darbą stebėti 
bei derinti. Tai būtų juo labiau 
naudinga, kad Vargo Mokyklos 
duoda natūralų tai pačiai gimna
zijai prieauglį.

Vien mokyklų lankymo nepa
kanka. Būtų labai naudinga, jei 
pajėgtumėm kartą į metus su
kviesti mokytojus į pedagogi
nius kursus, kur jie susipažintų 
su mokymo metodais, vaiko psi
chologija ir kitomis pedagoginė
mis problemomis. Atsidūrus vi
sai naujose sąlygose, ir profesio
nalui mokytojui susidaro sun
kumų surasti metodą, kaip sve
timoje aplinkoje augantį vaiką 
išlaikyti lietuviu. Pasidalinimas 
patyrimais, susipažinimas . su 
bent elementariausiais pedago
giniais metodais būtų didelis pa
lengvinimas mokytojui -savano
riui. Pradžia ta kryptimi jau pa
daryta, Kr. Valdybos ir gimna
zijos mokytojų pastangomis to
kie kursai šiais metais buvo pra
vesti, tiesa, gana trumpi. Reikia 
linkėti, kad jie būtų nepaskuti
niai.

Labai svarbus lietuvybės išlai
kymo veiksnys yra jaunimo va
saros stovyklos. Jos gali apimti 
ne tik VM mokinius, bet ir už 
jų ribų esantį jaunimą, kuris 2- 
3 savaitėms vasaros metu galė
tų būti išimtas iš vokiškosios ap
linkos ir pagyventų grynai lie
tuviškoj atmosferoj. Stovyklose 
kasdien keliama tautinė vėliava, 
giedamas himnas, vaikas moko
mas lietuviškų dainų, žaidimų, 
klausosi atitinkamų pašnekesių 
ir prie vakarinio laužo dienos 
dienos metu įgytas žinias pagi
lina savo kūryba ir išgyveni
mais. Tokios stovyklos Vokieti
joje yra organizuojamos kiekvie
nais metais ir, kaip rodo patyri
mas, turi daug teigiamos reikš
mės lietuvybei išlaikyti. Primir
šę kalbėti lietuviškai, vaikai, at
sidūrę savame būry, lengvai pri
simena gimtąją kalbą ir, grįžę 

Busite patenkinti

SALADA 
TEA

DĖŽUTĖSE arba MAIŠELIUOSE — tai yra 

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA 
1

namo, dar ilgai dainuoja stovyk
lose pramoktas dainas, šoka iš
moktus tautinius šokius bei žai
džia lietuviškus žaidimus.

Ko labiausiai pasigendama Vo
kietijoje, tai vyriausio švietimo 
organo, kuris turėtų savo ran
kose visų Vargo Mokyklų ir pa
čios Vasario 16 gimnazijos prie
žiūrą. Tokiu organu turėtų būti 
Švietimo Komisija, susidedanti 
iš kompetentingų mokyklų rei
kalus spręsti asmenų. Jos suda
rymą rekomenduoja visoms kr. 
bendruomenėms ir VLIKas; 
daugelyje kraštų tokios komisi
jos egzistuoja. Linkėtina, kad to
kia Švietimo Komisija ir Vokie
tijoje kuo greičiausiai būtų su
daryta.

Vokietijai, turinčiai apie 2000 
lietuviško jaunimo, 19 Vargo 
Mokyklų yra aiškiai per maža. 
Todėl visada pasilieka deginan
tis klausimas, kokiu būdu užtik
rinti lietuviškosioms Vargo Mo
kykloms tiek lėšų, kad būtų ga
lima išlaikyti ne tik esamąsias 
mokyklas, bet ir jų tinklą pra
plėsti taip, kad už jos ribų ne
liktų nė vienas lietuvių vaikas.

A. Venclauskas (ELTA)

SPAUDOS IŠKOVOJIMO
50 METŲ SUKAKTUVINIS LEIDINYS 

LITERATŪROS METRAŠTIS

GABIJA
i L

jau spaudoje ir pasirodys šį rudenį.
Šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba,dalyvauja kelios 

dešimtys lietuvių rašytojų. Metraštį redaguoja Jonas Aistis ir Stepas 
Zobarskas.

Ši knyga — tai kovojančio ir nepasiduodančio lietuvio atsparos do
kumentas. Ji vaizdžiau už viskę kalbės apie mūsų tautos teisę turėti 
savo kalba, rešte, laisvę ir tikėjime.

Būkite šios knygos garbės prenumeratoriais—padėkite leidyklai at
likti sunkų šio didžiulio veikalo išleidimo darba. Prenumerata priima
ma iki š.m. spalio 1 5 dienos. Prenumeratorių pavardes bus paskelbtos 

".„knygoje.
Metraštis bus didelio formato, įrištas į kietus drobės viršelius, kai

nuos $6.00. Prenumeruojant iŠ anksto —- tik $5.00.

Užsakymus ir pinigus siuskite šiuo adresu:
G A B IJ A , 335 UNION AVE., BROOKLYN 11, N.Y., USA.

NAUJOS
JONAS AISTIS, Apie laiką ir žmo
nes, išleido 1000 egz. knygų lei
dykla Terra, spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, III., viršelį pie
šė Romas Viesulas, 256 psl, kai
na $2.50.

Gilusis mūsų lyrikas čia sklan
džia plunksna - rašo apie savo 
pergyvenimus nuo gimnazista- 
vimo laikų iki karo meto gyve
nimo Prancūzijoje. Tačiau tai 
nėra paprasti atsiminimai. Au
torius rašo ne apie viską, bet tik 
apie tą atmosferą, aplinką bei 
žmones, kurie gal bus padėję su
siformuoti poeto asmenybei. Po
etas, tiesa, jauęasi pats savą gy
venimą gyvenęs, bet taip nuo
širdžiai, atvirai su didele meile 
praeičiai bei bičiuliams apibūdi
na juos taip būdingais vaizde
liais. O savo mylimąją poeziją, 
t.y. kūrimo procesą labai gražiai 
paaiškina panagrinėdamas, kaip 
jis yra kūręs vieną ar kitą eilė
raštį — kas pakišo pirmąjį sa
kinį ar posmą ir kaip kiti buvo 
prikergti. Šitokio panagrinėjimo 
bent lietuviškoje raštijoje dar 
nebuvo. O tai bus taip naudinga 
ir taip daug pamokys mūsąjį 
jaunimą, kuriam poezijos “fab
riko” paslaptys taip įdomios ir 
paslaptingos. Tai savotiška poe
to išpažintis. Lygiai kaip ir pas
kutinis skyrelis apie skaitymą.

Knyga pradedama savo mie
lųjų žmonių prisiminimais bei jų 
apibūdinimais. Pirmuoju aptar
tas Aisčiui jaunystėje taip už
imponavęs, jo Papilio Aru pava
dintas, K. Binkis. Ir koks įdomus 
tas vėjiškasis Binkis Aisčio nu
pieštas!

Toliau seka Aisčio jaunystės 
draugai, su kuriais kartu dėl po
etiškojo žodžio grumdamiesi į 
gyvenimą išėjo — A. Miškinis ir 
Juodelis. Su kokia meile Aistis 
prisimena ne tik savo amžinąjį 
draugužį Miškinį, bet ir vėliau 
nuklydusį Juodelį, paraginusį 
Aistį pirmiesiems žingsniams į 
viešumą.

Toliau Aistis prisimena mielą
jį atviraveidį Tumą Vaižgantą ir 
gilųjį Jurgį Savickį, pateikda
mas originalius jų portretų es
kizus, kad ir nevisai teužpildy- 
tus, bet taip ryškius, su tokia 
simpatija ir meile pieštus.

Liudui Girai su žmona taip pat 
paskirtas atskiras skyrius. Jie 
pavaizduoti kiek iš linksmosios 
pusės — su tam tikra doze ver
tos satyros.

Beabejo tai bus viena plačiau
siai skaitomų knygų.

BR. DAUBARAS, Duonos bejiei- 
kont, Nidos -knygų klubo leidinys 
Nr. 2, London, 122 psl.

Lietuviškoje spaudoje jau ne 
kartą buvo minimas vardas Re
natos Lipertaitės, vokietaitės, 
kuri dar vaikas iš Karaliaučiaus 
nuvyko duonos ieškoti į Lietuvą, 
ten praleidusi 6 metus suaugo, 
priversta grįžti į Vokietiją pate
ko į Vakarų Vokietiją, kur pa
galiau surado savo tėvą ir trem-

Prof. M. Biržiškai sušelpti komiteto
ATSIŠAUKIMAS

turėdami 
Biržišką,

Mielas Lietuvi,
Lietuviai/ džiaugiasi 

laisvėje prof. Mykolą 
garbingąjį Nepriklausomybės 
Akto signatarą, įžymų mūsų tau
tos mokslininką, rašytoją ir vi
suomenės veeikėją. Jau ketveri 
metai, kai šis mūsų tautai nusi
pelnęs vyras yra priverstas gy
venti tokiomis vargingomis są
lygomis, kurios nedaro garbės 
lietuvių vardui.

Los Angeles lietuvių visuome
nė, susirinkusi į bendrą pasitari
mą, nutarė apčiuopiamu būdu 
ateiti pagalbon. Tam tikslui bu
vo išrinktas specialus komitetas, 
į kurį įėjo įvairių profesijų ir 
pažiūrų žmonės. Visuomenė pa
geidavo, kad šis komitetas susi
rūpintų sunkiu Mykolo Biržiš
kos likimu, sudarytų jam geres
nes gyvenimo, ir darbo sąlygas 
bei leistų pajusti, kad lietuviai 
jį įvertina ir gerbia.

Tačiau Los Angeles lietuvių 
kolonija yra permaža pati viena 
šį uždavinį išspręsti. Todėl ko
mitetas nutarė kreiptis į viso pa
saulio lietuvius ir jų organiza
cijas, prašydamas aukomis prisi
dėti prie šio krikščioniško ir lie-

KNYGOS
tinių lietuvių. Jos pasakojimas 
pergyvenimų Lietuvoje čia Br. 
Daubaro apdirbtas apysakos for
ma. Baisūs bolševikų armijos 
atėjimo ir siaubingo gyvenimo 
vaizdai Karaliaučiuje sudaro 
pradžią apysakos. Toliau vaiz
duojama, kaip Renata gyveno 
dviejose lietuvių šeimose. Pir
moji tebebuvo dar ūkininkai, 
kurių sūnus, kaip ji vėliau paty
rė, buvo partizanas. Renatai iš
vykus į Karaliaučių ta šeima ir 
jos ūkis buvo sunaikinti, kai kaž 
kas išdavė, kad vienas iš žuvu
sių partizanų buvo jos sūnus. 
Grįžusi ji teranda vien pelenų 
krūvą.

Antroje vargingoje šeimoje 
Renatai per 5 metus teko pergy
venti- ūkių sukolchozinimą, NK 
VD susidūrimus su partizanais, 
čekistų siautėjimus, teko dirbti 
kolchoze ir perprasti pavergtų 
lietuvių skausmą bei kančias.

Knygutė ypač duotina skaityti 
jaunimui ir tiems, kurie nėra 
matę bolševikinio siaubo.

VOKIETIS KIRPĖJAS 

249 OSSINGTON AVĖ. 
(arti Lietuviu.Namu)

ATIDARĖ KIRPYKLĄ. 
Rūpestingos patarnavimas. 

REIKALAUKITE

*’71’* apatiniai baltiniai
Ilgesniam nešiojimui, 
patogumui ir apsau- 
gojančiai šilumai var
tok iš natūralios me
rino medžiagos pada
rytus baltinius, tin
kamus žiemai ir leng
vai prosijamus. Už 
mažą kainą puikūs 
baltiniai — neįkaino
jamos vertės- Galima 
pirkti atskirai balti
nius, kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vyrams ar vaikams.

GARSŪS 
NUO 

1868 metų

tuvių tautai garbingo darbo. Ko
mitetas tikisi šį mūsų tautos ve
teraną sušelpti ir aprūpinti taip, 
kad jis galėtų ramiai gyventi ir 
dirbti Lietuvos naudai.

Komitetą sudaro šie visuome
nės rinkti asmenys: pirm. Jonas 
Uždavinys, vicepirm. Ch. Lukšis, 
iždininkas kun. kleb. Jonas A. 
Kučingis, sekr. dr. Petras Pama
taitis ir valdybos nariai: M. J. 
Aftukienė, adv. Aleksandras 
Dabšys, Adelė Deringienė, Bal
no Gediminas. Komiteto garbės 
nariai: maloniai sutiko būti Liet. 
Rašytojų D-jos pirm. Ben: Bab- 
rauskas, ir yra pakviesti Liet. 
Profesorių D-jos Amerikoje pir
mininkas dr. P. Jucaitis ir Liet. 
Žurnalistų S-gos pirmininkas V. 
Rastenis.

Komitetas skelbia tam tikslui 
iki 1954 m. gruodžio 1 d> aukų 
vajų. Aukas prašome siųsti išdi- 
ninko vardu šiuo adresu: Rev. 
J. A. Kučingis, 2704 St. George 
Str., Los Angeles 27, Calif., USA. 
Aukojusių asmenų pavardės ir 
visas atsiskaitymas bus skelbia
mi spaudoje. Atsiskaitymą tik
rins revizijos komisija. Vajui pa
sibaigus, aukotojų ir organiza
cijų vardai bus surašyti į specia
lią knygą ir įteikti pačiam prof. 
Mykolui Biržiškai.

Los Angeles, 1954. IX. 1 d.

Brolių Mekų penkmečio vaisiai
“TŽ” rašėme apie lietuvius 

rašytojus Adolfą ir Joną Mekus, 
kurie atvykę prieš penkmetį į 
JAV, dirbdami sunkų fizinį dar
bą ir net atlikdami karinę prie
volę Europoje, vistiek įvykdė ir 
vykdo ką pasiryžę. Lietuviško
je spaudoje esame rašę apie jų 
įsteigtos “Filmų Forumo” drau
gijos pasisekimą Niujorke. Pa
sisekimas toks, jog draugijos ve
dėjai yra priversti paskaitų au
ditorijas keisti vis į didesnes. 
Filmų Forumo administratoriu
mi yra Adolfas Mekas, o pro
gramų direktoriumi ir leidžiamo 
biuletenio redaktoriumi . Jonas 
Mekas .

Filmų Forumas užpraėjusią 
savaitę paskelbė savo antrąją 
rudeninę programą (New York 
Times ir kt., o taip pat “Darbi
ninke”) ir netrukus susilaukė 
visos eilės sveikinimo laiškų iš 
įvairių Amerikos ir Europos fil
mo ir meno įstaigų. “Film Coun
cil of America” savo laiške šitaip 
rašė “,.. tikrai didelis įnašas fil
mo įvertinime. Kaip ten bebūtų 
tai rimčiausias bandymas iki 
šiol”. Italijos filmo žurnalas “Ci
nema Nuovo” linki jiems kuo 
gražiausios kloties ir laimės pui
kiam sumanyme. The British 
Film Institute —.. Jūsų užsi
brėžta serija atrodo įdomiausiu 
programų rinkiniu”. Panašius 
sveikinimus atsiuntė Modernaus 
Meno Muziejus Niujorke, “Stage 
and Screen Foreign Press Club”, 
“Cinematheque Francaise”, “L’ 
Action Cinematographique”, 
Belgijoje ir kiti, (aim)
Biuletenis renkamas bibliotekų

Jono Meko (Jo “Žmogus po 
rugpiūčio dangumi” neseniai til
po “TŽ”) redaguojami Filmų 
Forumo biuleteniai, kuriuose 
diskutuojami įvairūs filmai ir su 
filmos menu susijusios proble
mos yra užprenumeruoti ir ren
kami visos eilės filmų gaminimo

* c $'■
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Klastoja Lietuvos praeitį
Lietuvos pavergėjai, panašiai 

kaip, ir cariniai jų pirmtakai, 
stengiasi naikinti iš lietuvių są
monės jų didingos praeities kul
tūros šviesulius. Šio tikslo paver
gėjai siekia nureikšmindami is
torinius įvykius ir žymiųjų as
menų vaidmenį. Įterpę kurį lie
tuvių istorinį asmenį į parinktų 
rusų tarpą, pavergėjai stengiasi 
rusus iškelti, o lietuvį sumažinti. 
Šiais sumetimais rugpiūčio 23 d. 
per Vilniaus radiją buvo pa
skelbtas . vadinamasis “istorinis 
kalendorius”. Jame paminėta ke 
turi asmens: lietuvis Konstanti
nas Sirvydas, — kad tą dieną’ su
kako 390 metų nuo jo mirties; 
rusas poetas Odojevskis —■ jo 
mirties 115 metų proga; estas 
jūrininkas Belinghauzenas — jo 
gimimo 175 metų proga ir vokie
tis rašytojas Goethe — 205 metų 
gimimo proga. Tokiame asmenų 
parinkime nėra jokios logikos 
laiko ir parinktųjų asmenų isto
rinio vaidmens atžvilgiu, o tik 
aiškiai kyšo okupantinis tikslas. 
Labai išgirtas mažai težinomas 
rusų poetas Odojevskis, taip pat 
rusu paverstas jūrininkas Be
linghauzenas; Goethe atvaizduo
tas nevykėliu bolševiku, o Sir
vydas, kaip asmuo ir mokslinin
kas, visu maskolišku įžulumu 
nuvarytas į eilinius žmones. Tuo 
tarpu kiekvienas lietuvis gerai 

Iš kultūros ir knygų pasaulio
ar tobulinimo įstaigų, archyvų 
ir bibliotekų. Taip pat biulete
niai yra siunčiami į Modernaus 
Meno Muziejų Niujorke, Dani
jos, Britanijos (Londone), Mek
sikos, Švedijos, Italijos, Prancū
zijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
didžiųjų bibliotekų skyrius

(aim)
Literatūros metraštis Gabija
Knygų leidykla Gabija spau

dos grąžinimo penkiasdešimt
mečiui ir tremties dešimtmečiui 
atžymėti šį rudenį išleidžia lite
ratūros metraštį. Tai bus stam
biausias mūsų spaudos iškovoji
mo 50 metų sukakties leidinys, 
kuriame su savo naujausia ir nie
kur nespausdinta kūryba daly
vauja kelios dešimtys 'lietuvių 
rašytojų.

Knyga bus stambios apimties, 
skoningai dail. Prano Lapės pa-, 
puošta. Metraštį redaguoja rašy
tojai Jonas Aistis ir Stepas Zo- 
barskas.

Tokios knygos išleidimas, kai 
Tėvynėje gyvas ir laisvas lie
tuviškas žodis yra užguitas, šian
dien kaip tik yra prasmingas. Šis 
metraštis — lietuvių rašytojų 
garbės knyga — bus kovojančio 
ir nepasiduodančio lietuvio at
sparos dokumentas, kuris sutvir
tins lietuvį tikėjime ir viltyje.

Leidykla, pasiėmusi šį didelį 
ir atsakingą darbą, tikisi vi§ų — 
lietuvišką žodį ir raštą mylinčių 
— talkos. Leidykla neprašo au
kų, — ji tiki, kad laisvame pa
saulyje dar yra tiek lietuvių, ku
rie patys pajėgs savo jėgomis pa
rodyti tokį dokumentą, kuris 
vaizdžiau už viską kalbės apie 
mažos tautos teisę turėti savo 
kalbą, raštą, laisvę ir tikėjimą.

Leidykla kviečia užsiprenume
ruoti iš anksto literatūros met
raštį. Jūsų prenumerata padės 
leidyklai atlikti sunkų didžiulio 
veikalo išleidimo darbą.

Knyga bus didelio formato, 
apie 500 psl., įrišta drobėn. Iš 
spaudos išeis šį rudenį. Knygos 
rinkos kaina bus $6. Prenume
ruojant iš anksto — knyga kai
nuos tik $5. Visų prenumerato
rių — knygos išleidimo talkinin
kų — pavardės bus paskelbtos 
knygoje. Knygos prenumerato
riams bus duodami pakvitavi
mai, o knyga, kai tik išeis iš 
spaudos, bus atsiųsta paštu. Pre
numerata priimama iki š.m. spa
lio 15 d. ir siunčiama šiuo adre
su: Gabija, 335 Union Avė., 
Brooklyn 11, N.Y.

Pirmieji literatūros metraščio 
Gabija prenumeratoriai, atsilie
pę i leidyklos atsišaukimą padė
ti išleisti 50 metų spaudos iško
vojimo sukaktuvinį leidinį, yra 
šie: kun. J. J. Čepukaitis, V. Bar- 
čiauskas, P. Lapienė, VI. Kulbo
kas, prel. J. Balkūnas, kun. T. 
Žiūraitis O. P., J. Skersys.

Kiėk išleista knygų.
Pagal “Knygų Lentynoje” pa

skelbtus duomenis, per pirmą 
pusmetį laisvajame pasaulyje 
pasirodė liet, leidinių: 1951 m.— 
65, knygų 52 iš jų grož. lieterat. 
9; 1952 m. — 90, knygų 81, iš jų 
grož. lit. 18; 1953 m. — 86, kny-

Pigųjį Knygų 
Mėnesį

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

žino milžiniškus Sirvido nuopel
nus lietuvių kultūrai. Jis ir pir
masis lietuvių kąlbos žodyno kū
rėjas ir lietuvių kalbos vadovė
lio autorius. Todėl jokiais sugre
tinimais Sirvido su rusais paver
gėjams nepavyks jo sumažinti. 
Sirvydas lietuvių sąmonėje visa
da bus didis lietuvis, o rusas — 
tik pavergėjas.
' Bolševikiną lietuvių damų 
šventes. LTSR Ministerių Tary
ba priėmė nutarimą “respubli
kinei dainų šventei organizuoti 
1955 m.” Šventė skiriama bolše
vikinės santvarkos įvedimo 15 
metų sukakčiai paminėti. Skel
biama, kad ta proga į Vilnių su
važiuos 30.000 dainininkų, šakė- 
jų, muzikantų.

A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radib 

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

gų 82, iš jų grož. lit. 20; 1954 m.
— 74, knygų 70, iš jų grož. lit. 15.

Per antrą pusmetį paprastai 
pasirodo žymiai daugiau leidi
nių, pvž. 1951 m. — 133, 1952 m.
— 117. 1953 m. — 127.. Naujame 
“Knygų Lentynos Nr. 5-6 (gegu
žės - birželio) randame aprašy
mą 48 leidinių, iš jų 1954 m. — 
30. 1953 m. — 3 ir 1951 m. — 15.

Š.m. periodikos straipsnių pa
skelbta lygiai 300. ‘ Nurodyta 
daug medžiagos pranešimams, 
apie spaudos atgavima, tuo rei
kalu buvo parašyta* jau 56 
straipsniai, jų tarpe yra ir išliku
sių kovotojų atsiminimai.

“Knygos Lentynos” komplek
tai: 1951 m. Nr. 7-9 ir 10-12, kai
na 50ė, 1952 m. Nr.Nr. 1-12 (6 
.numeriai) —$1.50 ir 1953 m. Nr. 
Nr. 1-12 (irgi 6 numeriai) gau
nami Lietuvių Bibliografinėje 
'Tarnyboje. Pinigus (čekius ar 
piniginę perlaidą) siųsti: Lithu
anian Bibliogr. Service, 602 Har
vey Str., Danville, Ill.

Ten pat galima dar gauti se
nesnių biuletenio numerių, bū
tent: 1948 m, Nr. 1, 1949 m. Nr.4 
(11) irlO (17).

Pinigų nesiųsti, tiktai užsaky
mus, nes užsilikusių numerių tu
rime labai nedaug, Atsiskaitysi- 
te gavus siuntą.

Vasario 16 gimnazijai reika
lingi istorijos ir biologijos mo
kytojai. Kandidatai gali būti tik 
istorikai ar biologai, kurie turi 
pedagoginės praktikos ir yra iš
laikę pedagoginius egzaminus. 
Suinteresuoti asmenys kreipiasi 
į Vasario 16 gimnazijos vadovy
bę. Pamokų skaičius didelis. Ke
lionės išlaidas apmokės gimna
zija. Adresas: Litauisches Gim- 
nasium. (16) Hūttenfeld, Post 
Lampertheim, Germany.

Redakcijai prisiųsta
J. Aistis, Apie laiką ir žmones, 

viršelį piešė Romas Viesulas, ti
ražas 1000 egz., išleido kn. lei
dykla Terra, spaudė M. Morkū
no spaustuvė, Chicago, Ill., 256 p.

Jurgis Blekaitis, Vardai van
denims ir dienoms, eilėraščiai, 
viršelį, titulinį puslapį ir vinje
tes piešė Ž. Mikšys, išleido kn. 
leidykla Terra; Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė; tiražas 300 egz, 
1954 m., 72 psl.

Vytautas Alantas, Svetimos 
pagairės — novelės, apsakymai, 
feljetonai; Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 3, London, 256 psl.

Europe, Nine Panel Studies by 
Experts from Central and Eas
tern Europą, published by Free 
Europe Committee, Inc., 1954; 
146 psl.

Aidai, 1954 m. rugsėjo mėn. 
Nr. 7 (73), 289-336 psl.

Šiame numery rašo: J. Grau- 
rokas, J. Mekas, Z. Ivinskis, V. 
Vaitiekūnas, P. Stelingis, J. Gri
nius, kan. M. Vaitkus; be to, pla
tūs apžvalgų skyriai, 10 iliustr.

Current News on the Lithua
nian Situation, Compiled by the 
Lithuanian Legation. Washing
ton DC, Vol. X, No 7 (130), Ju
ly-August 1954. 40 psl.

Laiškai lietuviams, 1954 rug
sėjis, Vol. V, Nr. 8, 225-256 psl.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

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

taus EE—EEE

1414 Dundas St West Toronto
TaTKI. *81



6 PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

A.MorkisB. SERGAUTIS J. KARPIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS ST. W. TEL. OL. 7996, OL. 7997

Siūlome pamatyti šiuos gerus pirkinius.

Mann & Martel
1954 IX. 23. — Nr. 37 (246)

REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER t
870 College St., l,orP Ossington ir Dovercourt)

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

$2.000 visa kaina. Groži ir didelė 
rūkalų krautuve su trijų kamba
rių atskiru butu, College St. ne
toli naujosios bažnyčios. Vonde
niu-olyva 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 viso kaina, specialiai staty
tas dupleksas. 8 kambariai, di
delės verandos - balkonai į gat
vės pusę ir į kiemą. Gero mūro 
atskiras namas. Alyva šildomas 
—- du pečiai. Lindsay Str.

$13.500 viso kaina. Dovercourt — 
Dundas, mūro, pusiau atskiras, 
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 šildomos; gara
žas. įmokėti $4.000.

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

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

Mes turime pardavimui dideli pasirinkimą že
mės ūkių, sklypų Toronte, Wasaga Beach (lie

tuviškoj Palangoj) 4r apie Lake Simcoe.

$12.900, Dundos - Ossington, 5 kom- 
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, j Šiaurę nuo St. 
Clair, 6 kamb. mūrinis — rug- 
brick namas, vandens šildymas, 
2 virtuvės, mažas įmokėjimas.

1*4.200, Bloor —— Oakmount 6 kamb., 
mūrinis namas, labai geram sto
vy, įmokėti $4.000.

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

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

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

1245 Bloor St. W. - Tel. OLX 8481 
Prie Lansdowne *

Namų telefonai:
J. TAMUL1ONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽONAS-ME. 0667

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

$1.800 įmokėti, Dundas- Gore Vale, 
5 ir 6 kambarių namai gerai de
koruoti, alyvos Šildymas, turi ga
ražus. Skambinti Tarnuiioniui.

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

$2.900 įmokėti, Ossington - Bloor, 9 
k., atskiras, 2 didelės modernios

* virtuvės, apšildymas alyva, dide
lis sodas su yieta 3 garažams. 
Visa kaina $ 11.900. Skambinti 
Z. Umbražūnui.

$3.000 įmokėti, Gladstone - Queen, 
1 1 kamb. mūrinis, atskiras, ne- • 
pereinami kamb., vandens aly
vos šildymas, 2 garažai. Skam
binti Tamulioniui.

r

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS !
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park įr 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.

$3.500 įmokėti. Geoffrey - Ronces- 
vollles. 8 kamb., mūrinis, atski
ras, kvadratinis plonas, dideli 
kambariai, 2 garažai, geras pa- 
amų namas. Skambinti Tamu
lioniui.

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

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

$5.000 įmokėti. Indian Rd. -^Abbott,
7 dideli kamtx, 2 augštų, 2^“vir
tuvės ir 2 vonios, "air condition" 
alyva, šoninis įvažiavimas ir 3 
garažai, vienas atviros morgi- 
čius balansui. Skambinti Tamu
lioniui.

1077 BLOOR ST. West 
(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

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

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

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

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

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

Advokatas —> Notaras 

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

$5.000 įmokėti. High Parke, 10 k., 
atskiras, mūrinis namas, gara
žas, alyvos šildymas^ dvi vir
tuvės, kambariai dažyti.

$6.000 įmokėti. High Parke, 9 k., 
atskiras, mūrinis namas, vande
niu šildomas, 3 virtuvės, neper
einami kambariai.

$10.000 įmokėti, High Parke, 10 di
delių kambarių, atskiras, mūri
nis namas, 3 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, 2 mūr. garažai.

$16.500 pilno kaina. High Parke, 8 
nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuves, vandeni u-ai y va 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

$4.000 įmokėti, Bloor - Ossington, 6 
kamb., otsk. namas, olyva šil
domas, garažas.

$4.500 įmokėti, Bloor - Lansdowne, 
8 kamb. atskiras namas, mod. 
virtuvė, 2 garažai ir tuojau už- , 
ėmimas.

$1.850 įmokėti, Symington,- 8 kamb. 
mūrinis namas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 
kamb. otsk. mūrinis namas, dvi 
virtuvės, vandeniu šidomas, grei
tas užėmimas. *

$7.000 įmokėti, College - Gladstone,
10 kamb. otsk. mūrinis namas, 
2 saulės kamb’, vandens šildy
mas, du garažai.

Skambinti J. BALTAKYS.

Be šių turime dar didelį pasirinkimą. Paskambinkite, parody 
sime, patiks —• pirksite.

$16.500 visa kaina, Clendenan - An
nette, 6 kamb., atskiras, gero 
mūro, keturkampio plano, apie 
18 metų senumo, šoninis įvažia
vimas ir lobai didelis kiemas*

$5.500 įmokėti, Parkdale rajone, mū
rinis, 9 nepereinamų kamb. na
mas, alyvos šildymas, 2 garažai.

$6.000 įmokėti, Indian Rd., atskiras, 
10 didelių kambarių ir apšildo
mas saulės kamb.; labai gero 
mūro, vandens šildymas, garažui 
vieta, geras pirkimas.

$2.000 įmokėti, Brock - Dundas, 6 k. 
mūrinis namas, garažui vieta.

Skambinti: V. PLIOPLYS

$3.500 Įmokėti, 6 neperein. kamb., 
atskiras mūrinis namas, Šoni
nis įvažiavimas, garažas.

$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis dupleksas, vandeniu - 
alyva šildomas, du garažai, pri
vatus įvažiavimas.

$13.500 visa kaino, Golden, 7 kamb. 
atskiras mūrinis dupleksas, aly
va šildomas, vięta garažui.

$8.000 įmokėti, Westminster, 9 k.; 
atskiras mūrinis namas, vande
niu - alyva šildomas, šoninis įva
žiavimas, garažas.

$8.900 visa kaino, Brock - Bloor, at
skiras, 6 kamb. namas, alyva 
šildomas, garažas.

Skambinti: B. POSIUS

TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi- 
pirlAi arba parduoti nėjudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto 
863 Bloor Street

t 575 Queen Street
1294 King Street

West, Toronto 
West, Toronto 
East, Hamilton

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

Nepamirškit manęs!
I . KRONAS

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

Telefonas: -9-3558

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

LAl K RODI N IN K A
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

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

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

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

$16.500 pilna kaina, 6 kambarių <r 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 ESTATE
Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose: (
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

• Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE,

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —• Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u:

europietiškus ir vietinius radijo aparo 
tus, patefonus, visų paskirčių autorno 
tus. Kintamos ar 'tiesioginės srovės 

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

1 44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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:

REAL ESTATE & ,BUSINESS BROKER

1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

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

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

A. W. PARL1HGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$6.000 įmokėti, Bloor - Manning, mūrinis 8 k. dvi mod. virtuves, 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 pilnd kaino. Indian Rd. - Annette, mūrinis pusjou 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 kaina. Quebec - Annette, mūrinis, atskiras, 8 kambarių, įva- 
žiavij-nos į kiemą.

$18.000 pilna kaina, Bloor - Runnymede rajone; atskiras mūrinis 8 kamb. 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 namą ir kur jie randasi.

S. KUZMAS P. LEDAUSKAS
OHico OL. 6357. Nomy LA. T250 Offico OL. 6350. Namų OL. 5815.

ŽULYS
Real Estate

RUNNYMEDE RD. ANNETTE ST. 
$15.900, įmokėti $5000, beveik 
naujas, Šiurkščių plytų, visai at
skiras 6 didelių kamb., square 
plano narnos. 2 modernios vir
tuvės, puikios kietmedžio grin
dys, garažui vieta s ugeru įva
žiavimu iŠ gatvfc. Viena atviro 
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 
namas. 2 modernios virtuvės, 
geros kietmedžio grindys, puikiai 
dekoruotos, olyvo šildymas; gra
žus kiemas, dvigubas garažas. 
Balansui vieno atvira 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 virtuves; gero kietme- 
dŽi ogrindys — švarus iš lauko 
ir vidaus. Gražus, didelis kiemas 
- garažas. Atvira skola 10-čioi 
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, 
tel. ME. 2471.

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

telef. OL. 2324

INDIAN RD. - 'BLOOR, $18.000/ 
įmokėti $6 000; 8 nepereinamų 
kambarių lobai gero mūro pu
siau atskiros namas. Alyva šil
domos, 3 gražios virtuvės, gara
žas. Gerų pajamų namas, 10 
metų morgičioi. Skambinti P. 
Grybas, 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 pamos, kiet
medžio grindys, kvadratinis pla
nas, olyvo šildomas; dvigubas 
garažas, puikus kiemas. Skubus 
pardavimas. Skambinti P. Ker- 
berrs 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, tel. ME. 2471.

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

$2.000 įmokėti. 6 k., pusiau atskiras, 
alyva Šildymas, vieta garažui, 
Montrose - College. $ LI.700 
pilna kaino.

$3.500 įmokėti. 8 k., atskiros, olyvo 
šildymas, privatus privažiavimas 
3 garažai, Howlond - Dupont. 
13.500 pilna kaino.

$3.000 įmokėti, 6 k., mūr. pus. atski
ros, alyva šildom, nepereinami 
kambariai. Auburn - St. Clair. 
$13.700 pilna kaino.

$4.200 įmokėti, 6 k., mūrinis, atski
ras, 2 virtuvės, 2 vonios, neper
einami kambariai, alyva Šildy
mas; garažas. Annette - High 
Park Ave. $14.250 pilna kaina.

$3.000 įmokėti, 8 k., mūrinis, pus. 
atskiras, dvi virtuves, galimybe 
garažui, užėmimas tuojau pat. 
Bloor - Lansdowne, pilna kaina 
$14.500.

$3.500 įmokėti, 9 k., pus. ’atskiros, 3 
virtuvės, pajamų no mos. Pilna 
kaino $13.300. Brock - College 
rajonas.

$3.500 įmokėti, 9 k , pus. atskiras 
mūrinis, 2 virtuves, didžiulis 
kiemas, privažiavimas, garažas, 
10 metų atviro skola, pilno kai
no $ 1 6.500. Dovercourt - Bloor

Turime dougetį kitų lobai gerų Ir įvairiomis koinomis bei jmokojimois nomų, kurių dėl vietos stokos nejmonomo poskelbti.

Rūta Kuprevičienė Vladas Paliulis 
įsteigęs telef. OL. 2324

$4.500 įmokėti, Morguoretto - Bloor,
7 k. dviejuose ougštuose, alyvos 
šildymas, garažas, užėmimas 
tuoj pat. Pilna kaina $15.000.

$4.400 įmokėti, Doyercourt - College,
8 k. dviejuose augštuose, mūri
nis, 2 virtuvės, kietos grindys, 
alyva šildymas, privažiavimas. 
Pilna kaina $ 13.000.

$3.500 įmokėti, Gorden - Soraurėn, 
7 k., pus. atskiroš, alyva šildy
mas, 2 virtuves, garažui vieta. 
Pilna kaino $14.500.

$3.000 įmokėti. Grenadier - Sorou- 
ren, 7 k., pus. atskiros, gerame 
stovyje namas. Pilno kaina 
$13.500

$3.000 įmokėti, Annette - !Rtonny- 
mede, 7 k., mūrinis, pus; atski
ros, 2 virtuvės, garažui vieta, 
pilna kaina $14.500. \

$2.500 įmokėti, Lisgar - Dundas, 8 
k., pus. atskiros, nepereinami 
kambariai, alyva šildymas, dvi
gubas garažas, pilna *>lįoina 
$13.000.

9

o
k„ pus. atskiros, mūr., 2? 
vės, garažui vieta, vieno 
balansui, užėmimas per 2 savai
tes. Pilna kaina $15.500.

$5.000 ar daugiau įmokėti, Howland, 
į šiaurę nuo Bloor, 12 k. mūrinis, 
atskiras dupleksas, 4 atskiri bu
tai, 2 garažai, privatus priva
žiavimas, pilno kaina $22.000, 
10 metų atviro skola.

$6.000 įmokėti, Grace - Dundas, 8 k. 
mūrinis, 2 virt., alyva vond. šil
dymas, nepereinami kambariai, 
pirma skola mokoma be termi
no. Pilna kaina $15.000.

$5.000 įmokėti, Dundas - Ossington, 
8 k. mūrinis, pus. atskiros, 2 vir
tuvės, 2 garažai, nuosavybė be 
skolų. Pilno kaino $17,000.

$7.000 įmokėti, Clinton - Bloor, 8 k. 
mūrinis, atskiras, 2 virtuvės, 
olyvo šildymas, priv. privažiavi
mas, nuosavybė be skolų. Pilno 
kaina $17.000.

$8.000 įmokėti, Markham - Horbord,
10 k., pus. atskiras, mūrinis, 2 
mod, virtuvės, 2 mod. vonios, 
vond. alyvos šildymas, šoninis 
privažiavimas, garažas. Pilno 
kaino $20.000.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd.-Bloor,
11 k: mūrinis, atskiras, 3 mod. 
virtuvės, 3 mod. vonios, otyv. 
vond. šildymas, privažiavimas. 
Pilno kaina $20.000.

$5.000 įmokėti, Parkdale, visai atskiros, gero mūro, 8 kambarių namas, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė ir virtuvėlė,. kietos grindys, dideli šviesūs kam
bariai, gražus kiemas, du garažai. Namas be skolos. Kaina $16.500.

$7.000 įmokėti, High Park, visai atskiras namas, 8 kambarių per 2 ougštu, 
vandeniu - olyva šildomas, kvodr. plonos, 2 virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus kiemas. Prie gero susisiekimo. Balansui 1 morgičius.

Tel. EM. 3-6711

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

f

A. Pranckevičius
Visokeriopas informaęijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

V. Jučas
Biznio tel. OL. 2324 

Hemą hW. OL. 6719
OFFICES: Toronto - Hamilton - London - Semto • Kitchener-. Peterborough 

Windsor - Richmond Hill - Woodstock - Guelph.
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II Kanados Lietuvi; Dienų rezoliucijos
"TITO!” r, "i"" i

ttVISKSB ŽIBTHUAI

KENČIANČIAI LIETUVAI
Kanados lietuviai, susibūrę į 

metinę šventę — Kanados Lietu
vių Dieną — Toronte, sveikina 
savo brolius ir seses pavergtoje 
mūsų Tėvynėje Lietuvoje.

Paskutinio .dešimtmečio įvy
kiai ir visa politinė raida rodo, 
kad laisvasis pasaulis, kuris va
dinamas ir vakarų demokratijo
mis, vis aiškiau ir aiškiau nusi
statė dėl pačio komunizmo ir jo 
pavergtų galių. Jis galutinai yra 
supratęs bolševikų apgaules, me
lą ir terorą, kuris taip yra pa
plitęs jo užgrobtuose kraštuose.

Kad ir labai šykščios žinios iš 
jūsų mus pasiekia, bet laisvasis 
pasaulis žino, kas pas jumis vyks 
ta. Žino apie, jūsų neturtą, o daž
nai ir apie pusbadį gyvenimą, 
apie Bažnyčios persekiojimus ir 
visų tikinčiųjų priespaudą, apie 
brukte brukamą rusų kalbą ir 
peršamą rusų nihilistišką kultū
rą, apie bolševikų rusų iš Mask
vos siautėjimus ir lietuvių, net 
ir labai ištikimų Maskvai bernų 
nustūmimą į antraeiles vietas. 
Žino pasaulis, kad bolševikai 
kaip visose šalyse, taip ir Lietu
voje nefeisingai atvaizduoja lais
vojo pasaulio visą ekonominį, 
politinį ir kultūrinį gyvenimą. 
Žino ir apie galutinius komu
nizmo tikslus, t.y. apie norą pa
vergti visas tautas. Žino ir todėl 
šiandien bolševikai niekur pasi
tikėjimo neturi. Jei jie galėjo 
apgauti pirmais po karo metais, 
tai šiandien niekas netiki apie 
jų kalbamą taiką, nes visi žino, 
kad jie rengiasi tik prie karo. Ir 
tai yra labai gerai. Karas būtų 
senai bolševikų pradėtas, jei jie 
būtų įsitikinę savo pergale. Bet 
visa nelaimė ir yra jiems, kad 
jaučia, kad vakarai yra stipresni 
už juos. Ir karui prasidėjus visas 
bolševizmas sudulkės į skutelius. 
O karas vieną sykį bus. Ir tada 
galas visiems Lietuvos pavergė
jams.

Mes, lietuviai, atsiskyrę nuo 
jūsų 1944 metais ir anksčiau, 
perkeliavę per daugelį valstybių 
duonos ir pastogės ieškodami, di
delė dalis apsigyvenome Kana
dos laisvoje žemėje. Tikrai tai 
yra laisvas kraštas. Palyginti su 
bolševikų tvarka iš viso negali
ma. Kaip galima palyginti baltą 
su juodu? Kaip galima lyginti 
kalėjimą su žydinčiu sodu? Kaip 
galima lyginti laisvę su vergija? 
Taigi, mes čia naudojamės viso
mis laisvėmis ir todėl esame su
siorganizavę į lietuviškas bend
ruomenes. Šitoji Lietuvių Bend
ruomenė tarp kitko eina i pagal
bą mūsų Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui visame 
kame. Mes darome viską, kad 
Lietuvos kančios ir jos vaikų: 
baisios dienos vergijoje būtų su
trumpintos. Mes patys neužmirš
tame savo gimtinės ir neduoda
me užmiršti Lietuvos ir visam 
laisvam pasauliui. Nuolat jam 
mes primename, kad Lietuvos 
žemė pavergta, kad Lietuvių 
tauta yra -žudoma ir draskoma, 
kad Lietuva turi būti išlaisvinta 
iš rusų azijatų okupacijos.

Ir mes tikime, kad Lietuva ir 
vėl bus laisva, kad Lietuvių tau
tos sūnūs, šiandien išbarstyti po 
visą pasaulį, vieną syk susirinks 
į savo gimtąsias vietas — į Lie
tuvą.

Mes ta viltimi gyvename, ta 
viltimi dirbame, ta viltimi pra
šome ir jus tikėti. Nieko pasauly 
nėra amžino, nebus amžina ir 
Kremliaus raudonoji pabaisa.

Kanados lietuviai sveikina jus 
visus ir sako iki pasimatyme 
laisvoje Lietuvoje.

JAV VALST. SEKRETORIUI 
MR. DULLES

Kanados Lietuviai susirinkę į 
savo II-ją Kanados Lietuvių Die
ną Toronte 1954 m. rugsėjo mėn.

4-5-6 dd., siunčia Tamstai, Pone 
Sekretoriau sveikinimus ir linki 
niekad nepavargti kovoti gar
bingą kovą su Kremliaus vado
vaujamu sąmokslu.

II-sis pasaulinis karas oficia
liai, jau senai pasibaigęs, tik tai
gos nėra. Keliolika tautų, jų tar
pe ir mūsų gimtoji tėvynė Lie
tuva _
Rusijos agresijos auka — po ka
ro nesugrįžo į Laisvą gyvenimą. 
Šimtai milijonų žmonių privers
ti gyventi Sovietų okupacijos 
įvestą vergiją, kuri yra baisesnė 
negu bet koks kruvinas karas. 
Ir raudonoji pabaisa SSSR vis 
nesulaikomai žygiuoja pirmyn, 
užgrobdama kasmet vis naujus 
plotus ir milijonus žmonių. Kei
čiasi metodai, keičiasi užgrobi
mo kombinacijos ir vadovaujan
tieji asmenys, bet esmė lieka ta 
pati: komunizmas apgaulės, me
lo ir teroro būdu vis laimi, o lais
vųjų tautų plotai vis mažėja. 
Vakarų demokratijos padarę fa
tališkas klaidas Teherane, Jalto
je, Potsdame, moka ir mokės 
brangia kaina toms klaidoms ati
taisyti. Jos ir šiandien yra dar 
tik apsigynimo stovy, o faktiškai 
traukiasi atgal.

Mes lietuviai, neskaitlingos 
‘tautos sūnūs, matydami mūsų 
pavergtų brolių kovas paverg
toje tėvynėje, kurie be vilties 
laimėti, kovoja mirtiną kovą už 
savo, o kartu ir visos žmonijos, 
laisves, sulyginę jais su diplo
matinėmis kovomis, kurios vis 
baigiasi vakarų demokratijų 
pralaimėjimais. Stebimės ir ne
suprantame tos silpnybės, kurią 
rodo laisvasis vakarų pasaulis su 
Sovietų režimu.

Niūrioje šių dienų politinėje 
pašvaistėje Tamsta, Pone Sekre
toriau, esate pavergtųjų viltį ža
dinanti išimtis, nes Tamsta jau 
senai esi supratęs raudonųjų me
todus ir jų galutinius tikslus. 
Mes pavergtos tėvynės sūnūs 
džiaugiamės, kad Tamstos asme
ny pasaulis turi politiką, kuris 
visą šiandien susidariusią padė
tį įvertina realiai ir kartu imasi 
realių priemonių.

Reikšdami Tamstai padėką už 
Tamstos pastangas sudrausti 
agresorių ir mūsų tautos žudiką, 
reiškiame viltį, kad JAV vado
vaujamas laisvasis' pasaulis ne
pasiduos koegzistencijos vy
liams, nedarys nuolaidų bolševi
kiniam agresoriui, o nuosekliai 
ir tvirtai vykdys JAV Preziden
to ir Tamstos pakartotinai pro
klamuotą laisvinimo politiką, 
kuri grąžins laisvę ir nepriklau
somybę ir mūsų gimtajam kraš
tui — Lietuvai.

PLB Toronto Apylinkės V-ba.
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AKIRAČIAMS SIAURĖJANT

viena pirmųjų Sovietų

George DARTEN 
AKORDEONO MOKYKLA 

1129 DUNDAS ST. WEST 
Telef. OR. 6486 

(pradedantiems ir pažengusiems) 
(kampas Ossington) 

(Lietuvių Namai)

NELIKITE 
BE 

VADOVĖLIŲ I
NAUJIESIEMS MOKSLO 

METAMS.

A. Rinkūno 
“KREGŽDUTĖ”

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

skyriui. Kaina $2.75.

J. Ambrazevičiaus, V. Vaičiu
laičio ir Skrupskelienės 

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

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

pažymių knygučių po 10č-•
Spaudos Bendrovė 

“ŽIBURIAI” 
941 Dundas Street West 

Toronto, Ont.

, DĖMESIO NACIZMO 
AUKOMS

Šį mėn. baigiasi terminas pa
duoti prašymams atlyginti Vo
kietijoje gyvenančioms nacizmo 
aukoms už joms padarytąją žalą. 
Užsienyje gyvenantiems termi
nas prašymams įteikti sueina po 
metų. Prašymai paduodami toms 
įstaigoms, kur nukentėjusis gy
veno 1947 m. sausio 1 d. Prašy
mai surašomi į gaunamus iš 
įstaigų formularus. Svarbu iki 
šio mėn. 30 d. įteikti prašymą, 
o įrodomuosius dokumentus ga
lima pristatyti ir vėliau. Teisę į 
atlyginimą turi tie, kurie tarp 
1933 m. sausio 3 d. iki 1945 m. 
gegužės 8 d. buvo persekioti dėl 
savo prieš nacionalsocializmą 
nukreiptų politinių įsitikinimų, 
kilusių dėl rasės, tikėjimo arba 
pasaulėžiūros, ir dėl to buvo pa
daryta žalos jų gyvybei, kūnui, 
sveikatai, laisvei, nuosavybei, 
turtui arba profesinei bei ūki
nei pažangai. Eiliniai okupaci
nės valdžios padaryti nuostoliai 
pagal šį įstatymą neatlyginami.

— Čikaga. — Į iš Lenkijos su 
MIG pabėgusį lakūną Jareckį, 
važiausi Čikagos gatve, iš kaž
kokio automobilio buvo paleis
ta eilė šūvių. Jis prieš tai yra ga
vęs grasinančių laiškų, vadinan
čių jį išdaviku ir amerikiečių 
šnipu. •

— Sudbury. — Čia suimtas 
naujas imigrantas anglas perei
to karo veteranas, Lawrie Smith, 
kaltinamas iš Dominion Bank iš
plėšęs $3.500.

Taip jau Augščiausias patvar
kė, kad žmonija tęsia savo buitį 
kartomis. Protingos knygos sa
ko, kad karta trunka apie 30 me
tų. Todėl, jei prieš 24 kartas gy
venusius lietuvius vadinsime ka
raliaus Mindaugo karta, visus 
šiandieninius iki 30 metų — atei
nančia “hidroatomine” karta, 
lietuvius iki 60 metų — valdan
čiąja “nepriklausomybės” karta, 
tai virš 60 — veteranais, “atgimi
mo” veikėjų karta. Juo didesnis 
metų skirtumas, juo mažiau kar
tos tarpusavyje susipranta. Taip 
visada buvo ir dabar mūsų lie
tuviškoje bendruomenėje dar 
paryškinus “įsitikinimais” vyks
ta. Jauniausieji vadina tautinio 
atgimimo laikų veikėjus muzėji- 
niais vardais, jų idėjas ignoruoja 
ar net išjuokia, tai pastarieji 
anuos “piemenimis”, “nepraus
taburniais” apšaukia, jokiu būdu 
nesutikdami kapituliuoti su savo 
19 šimtmečio idėjomis nei prieš 
laiką, nei senatvę, tarytum tau
ta tai jie.

Tautos ir valstybės jėga daž
nai apsprendžiama pagal valdan
čiųjų amžių ir jų valingumą. 
Niekas neginčys, kad šiandien, 
Tarybų Sąjunga, valdoma da
bartinės kartos pačiame pajėgu
me žmonių — tironų, tapo nepa
lyginamai pavojingesne ir klas
tingesne nei 73 -mečio Stalino 
tiranija. Tuo tarpu nei Didžioji 
Britanija, valdoma 80-čio Chur- 
chillio, nei Amerika — 62-čio Ei- 
senhowerio ir galgi amžiaus vi
durkiu net vyresnio Senato — 
nesiryžta didesniems žygiams 
bei darbams. O tai yra valstybės, 
kurios pajėgtų apsiginti nuosa
vu kumščiu ir savais atomais!

Kaip pas mus?
Šiuo tragiškai vis labiau įsi

tempiančiu pasaulio istorijos 
metu meskim žvilgsnį, kaip at
rodo mūsų tautos organizacija. 
VLIKas — jo pirmininkas ne- 
sveikuoja; pats VLIKas painia
vose. VT pirmininkas, susirgęs 
vasaros pradžioje, vėl ligoninėje. 
Lietuvos pripažinti pasiuntiniai: 
Vašingtone ir Londone ligų ir 
senatvės kamuojami, pasiunti
nys prie Šv. Sosto — nesveikas, 
neaktyvus. Yra pora nuoširdžiai 
dirbančių konsulų ir pusiau ide
alistų informacijos specialistų. 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nė buvo iki šiol sabotuojama vi
sagalinčių “atgimimo” partijų, 
kurios po savo “visuotinių” suva
žiavimų išsigandusios jau keičia 
politiką. Bendruomenė betgi 
greit neatsistos. Yra komitetų, 
gyvenančių išmalda ir globėjų 
dažnai naiviomis idėjomis — jie 
nesuteikia pavergitesiems ir lais
viems tautiečiams daug surami
nimo ir vilčių. Yra Centrų, vei
kiančių užkulisiuose, yra ir par
tijų kurių narių skaičius nesie
kia 27 visuotinių suvažiavimo 
metu! Išdavoje staiga nustembi, 
kad mes lietuviai gerai manę 
apie savo laisinimo pastangas, 
esame tikrumoje politinės veik
los visiškos suirutės išvakarėse. 
Mūsų veteranai veikėjai tary
tum mano esą amžini kaip tauta, 
nors taip ryškiai kasdien jų gre
tos retėja, retėja. Ir tada su nuo
staba klausiame kurgi mūsų tau
tos “valdančioji karta”?

Dabartinė karta pasyvi
Nors yra išimčių, ypač Kana

doje, daugelis lietuviškoje vi
suomenėje mano, kad mūsų “ge
riausieji iš geriausiųjų — mūsų 
veikėjų “dabartinė” karta (30 - 
60 metų amžiaus) nėra tinkamai 
reprezentuojama vadovaujan
čiuose veiksniuose ir mūsų tin
kamai neatstovauja tarptautinė
se pastangose užtikrinti pasau
liui ir Lietuvai laisvę ir ramybę. 
Jie, Nepriklausomosios auklėti
niai, stebina jauniausius savo lė
tumu, taikumu ir noru laukti. 
“Kas atsitiko, “Urvinių žmonių” 
— J. Kralikausko žodžiais, kad

^Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

mų režisoriui Mr. Werner-Pathe, 
sukančiam filmą “The Rape of 
Baltic”. Filmas bus rodomas Eu
ropoje 4r Azijoje ir lies beveik 
tik Latviją! Mūsų veiksniams to
kie “niekai” nerūpi, Jūs žinote...

Lai būna atleista Jūsų Almui 
iš jauniausias kartos, kuris kartą 
labai susigraužęs pasiuntė ALT 
sekretoriui laišką, įrodinėdamas 
reikalą tęsti politinio, kultūrinio 
“Lithuanian Bulletin” leidimą, 
tiek mėnesinio žurnalo, tiek sa
vaitinės anglų kalba apžvalgų; 
ruošti, iš turimų filmų, Lietuvos 
gyvenimo informacinius vaizdus 
televizijai, mokykloms; organi
zuoti Amerikos lietuvių gyveni
mo filmų kroniką; įsteigti radijo 
valandėlių koordinavimo ir tal
kos skyrių prie ALT Informaci
jos Centro ir 1.1. JAV Lietuvių 
Tarybos vykdomasis komitetas, 
susipažinęs su laišku, įvertinęs 
ir apgailestavęs, jog iš to nieko 
nebus. Pridėjo, jog a) ALT dirba 
politinėj Lietuvos laisvinimo 
veikloj, ir tai grynai dėl gyveni
mo praktika paremtų argumen
tų; b) ALT, be to, yra sutarusi 
su Amerikos Lietuvių Bendruo
mene darbo sričių padalinimą.

Dabartinei JAV-bių kartai gi 
Bendruomenė nerūpi!... Gerai 
jei šios kartos lietuviai sau'pa
minklą pasistatys bent “Lietu
vių Enciklopedijos” išleidimu ir 
kelių metraščių bei žemėlapio. .

Jauniausieji rūpinasi išvesti 
pasaulin lietuvių kultūrą 
Politika lietuviai nieko nenu

stebins, bet savo kultūrininkais 
—taip Kaip “Lietuvių Dienų” iš 

Los Angeles redaktorius jau
niausios kartos atstovas, čiagi- 
mis Milton Stark (Starkus) ang
liškai neseniai rašė ”... I should 
like to see a Lithuanian commis
sion formed to sponsor trans
lations. Such a commission 
would be of incalculable benefit 
to Lithuania and the Lithuanian 
cause. As it is, Lithuanian cul
ture and tradition is virtually 
unknown to the outside world. 
In this respect Lithuania is in
deed a small country, and this 
condition must be remedied-...” 
Amerikos kontinente kasmet iš
einą iš geriausių JAV ir Kana
dos universitetų lietuviai specia
listai mielai dirbtų šį kultūrinį 
informacinį darbą, kad ir nuo 
poilsio pavogiamu laiku, jei kas 
nors ąpmokėtų nors spaudos iš
laidas. Turi būt organizacija, ku
rios, taip gaila, nenori ar nepajė
gia sutvarkyti “atgimimo^ kar
tos paskutinieji mohikanai. Bus 
skaudu, jei šie leis ar privers 
būsimas mūsų išeivijos kartas 
išsklisti į visas keturias pasaulio 
puses, nepanaudoję jų ir savo 
talentų Tautos išlaisvinimo ko
vai nei išsaugodami jų tėvy
nei. Lietuva juk gyvens, ir po

(jie), leido net be šūvio ant ant 
kaklo, užrišti kilpą”... anuomet) 
o dabar, taikingiausiai, kam nors 
užrikus, pasitraukia iš vadovau
jančių vietų. Maža šios kartos 
narių matome JAV bendruome
nės organizatorių eilėse — kiti 
jų dar žaidžia studentais “Švie
soje”, “Santaroje” ar net “Atei
tyje”, antri rūpinasi gerbūviu ir 
savaitgalių praleidimu, treti — 
niekuo nesirūpina ir leidžia ne
girdomis gandus ir faktus, kad 
su Lietuvos laisvinimo organiza
cija yra blogai. Daugeliui iš jų 
“politika”, tai paniekos vertas 
žodis ir nesistebėkime, jei kada 
nors, Lietuvą išlaisvinus, kuris 
naujas valstybės vadas rašys sa
vąją “Perversmo Filosofiją”, 
kaip dabar Gamal Abdul Nasser, 
Egipto diktatorius. . .. Jis manęs, 
kad jis tik pravesiąs perversmą, 
išvaduosiąs, o paskui pati tautos 
valdančioji karta perims toli
mesnes demokratines krašto val- 
dymosi pareigas; bet, deja, ji 
niekad nepasirodžiusi ir todėl jis 
privaląs valdyti diktatūriškai. 
Ar ne laikas todėl ir musų kar
tai pakeisti senųjų gretas. Ar gi 
senieji “Darbo” ir “Tėvynės Sar
go” kartos mohikanai neranda 
vertų juos pakeisti atominiame 
amžiuje? Dabartinė karta tai lai
ko vienu svarbiausių šiuo metu 
tautos laisvinime uždavinių.

ALTaryba “atsiriboja”
“TŽ” ir veik kiekvieno lietu

viško laikraščio skaitytojas žino, 
kad jau ketvirti metai, kaip an
glosaksų valdančioji karta nėra 
informuojama apie Lietuvos ir 
kitų pavergtų tautų tragediją. 
Įkėrėjo daugeliui šitokie primi
nimai. V. Vaitiekūnas “Aidų” 
paskutiniame numeryje priminė 
apie būtinumą turėti suderintą 
informaciją. Dr. Prunskiui Gua- 
temalos užs. reikalų ministeris 
Chavęz patarė sustiprinti laisvų
jų lietuvių šaukimą pavergtai 
Lietuvai SOS. Visdėlto, nežiū
rint turimų net trijų lietuviškų 
informacijos įstaigų JAV ir Eu
ropoje, mažai kas pasikeitė. Jau 
ir latviai, nusiklausę iš lietuvių, 
pradėjo kalbėti apie šitokios pa- 
baltięčių propagandos būtinumą 
(Praėjusiame TŽ” perspausdin
tas “A. Z v.” rašinys iš “Latvija” 
apie Pabaltijo Informacijos būti
numą JTr buvo-parašy tašųtako j e 
Salomėjos N. straipsnio “Drau
ge”, “Kas atrems Maskvos me
lus?”, kurio mintį persispausdi
no TŽ ir Jūsų bendradarbis lat
viui išvertė). Latviai net ir netu
rėdami tokios įstaigos kaip AL 
Taryba, jau sugebėjo ne tik 
“Life” ir kitur paskelbti visą ei
lę rašinių su nuotraukomis, bet 
šiuo metu jų fihnininkai — Ber
žinė su Jaekšte talkininkauja 
JAV Informacijos Agentūros fil- mūsų eis dar kartų kartos...

Praeičiai vis beslenkant už- 
uomarštin, kad ir pamaži pilkėja 
ir praėjusių dienų vaizdai, po 
truputį pilkėja ir pats iš tėvynės 
išblokštas lietuvis. Kasdieninė 
kova už būvą, naūjųjų kraštų 
naujos ir neįprastos sąvokos ir 
visa gyvenimą aplinka, neabejo
tinai mumyse palieka jau, gali
ma sakyti, vargu ar kada ir iš- 
blėsomą žymę. Vieni pamažiau, 
o kiti jau ištisais šuoliais įsijun
giame į naujojo gyvenimo ritmą 
ir... pilkėjame drauge su kitų 
vietinių tautų-mase.

Jei eilinis individas savotiškai 
nusilpo, išsisėmė, nereikia gi ste
bėtis, kad net ir tie, kurie stovi 
mūsų pirmosiose gretose, taipo
gi neišvengia tos pačios bangos. 
Užtat ir jau galime pastebėti vi
soje mūsų veikloje lyg ir pir
muosius savotiškus stagnacijos, 
stovėjimo vietoje, ženklus. Po 
truputį apraiškos randa vis di
desnę dirvą, po truputį jau tas 
neretai pereina ir į paprastą žio
vulį jei jau dar ne snaudulį. Ra
tui besisukant aplink, net ir tie 
neperdaug gausūs aktyvieji 
sluogsniai, matydami neryžtin
gumo reiškinius tuose, kurie 
kaip tik turėtų duoti šviesiausių 
pavyzdžių, nejučiomis perbėga 
pasyviųjų stebėtojų eilėsna. Ar 
pavargome, ar persidirbome, ar, 
pagaliau, nustojome tikėti ateiti
mi? Sunku rasti tinkamą formu
lę, apibrėžti tam, ką jau kasdien 
pradedame pastebėti, bet ven
giame bent pirštu prisidėti ir 
garsiau sušukti:

— Sustokime! Gana!
Anądien mokslo dienų bičiulis 

laiške, apžvelgdamas čia minė
tas sąvokas ir priminęs, kad ši 
diena jau verčianti jį permąstyti 
ir persvarstyti nauju supratimu 
visus kasdienybės reiškinius, 
tarp kita ko pastebėjo:... “Lie
tuva tampa kaip Motina (Puti
nas ir Vaičiūnas juk visad šitaip 
kalbėjo!), o Amerikos kontinen
tas kaip ... žmona”. Ir ar galė
tumei tarti, kad šis, savotiškai 
skambus palyginimas, visu šim
tu nuošimčiu neatšaukia dabar
tinės mūsų padėties? Ar jis ne
nusako beveik tiksliai kiekvieno 
žmogaus viso gyvenimo žings
nių? Ar ne nuo motinos, tėvo, 
paprastai, išeiname į pasaulį jau 
su savo šeima, žmona, vyru? Bet 
čia pat, būtina statyti ir patį di- 
džiausiąjį klausimą — ką labiau 
mylime, -motiną ar žmoną? Ži-_ 
nia, filosofai į tai gal duotų ir 
labai tikslų, formuluotą atsaką, 
bet jei mums rūpi paprastas, 
kasdieninės gyvenimo tikrovės 
atsakymas, neturėtume raustis 
knygų puslapių labirinte, tik 
bandyti rasti atsakymą mūsų pa
čių supratimu, mūsų nuosava
me nujautime. Ir koks gi jis 
būtų?

Be abejo, visi mylime ir ger
biame savąsias motinas, tai jau

w

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

K—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

“BAŽNYČIA VARGE” 
KONGRESAS

Rugpjūčio 25 - 26 d.d. Konig- 
steine, Taunus kalnyne, posė
džiavo 4-sis “Kirche im Not” 
(Bažnyčia varge) kongresas. Jį 
faktiškai suorganizavo Rytų tau
tų dvasininkų pagalbos organi
zacija. Kongrese dalyvavo 23 
tautybių per 400 asmenų su vo
kiečių kard. Fringsu priešakyje. 
Kongreso svarbiausia tema — 
apsvarstyti Bažnyčios padėtį už 
gelež. uždangos ir tremty, taip 
pat priemones Bažnyčiai padėti. 
Ypač domėtasi Bažnyčios perse
kiojimu ir dvasininkų prieaug- 
lium tautoms už gelež. uždangos. 
Šiam reikalui tiesiogiai ir tar
nauja Ostpriesterhilfe org-ja. Ją 
daugausia remia savo lėšomis ir 
darbu belgai ir olandai. Kongre
se dalyvavo ir apie 20 lietuvių 
(kunigų ir pasauliečių), tarp jų 
vysk. V. Padolskis, arkiv. metr. 
J. Skvirecko sekret. prel. Raz
minas, sielovada Tėy. Bernato
nis, kuris padarė pranešimą, VL 
IKo narys J. Kairys, dr. Z. Ivins-

pačio Kūrėjo įsakyta priedermė) 
bet kas drįstų teigti, kad savo
sios šeimos meilė būtų mažesnė? 
Tiesa, čia reikėtų sutikti, kad 
motinos ir žmonos meilės sąvo
ka reiškiasi skirtingoje plotmė
je, bet taip pat tiesa, kad kaip 
tik dėl savosios šeimos dažniau
siai paliekame tėvus ir šavo pir
muoju tikslu statome jau nuo
savo šeimos reikalus. Tad, ir 
šiuo atveju, ar tik gyvenimo pa
tyrimas nerodo, nors daugelis ir 
nenorime ar nedrįstame prisipa
žinti, kad palaipsniui nuteista
me nuo savo Motinos — Tėvynės 
reikalų ir ar ne perdaug persi- 
imame naujosios tėvynės rūpes
čiais? Nežymiai, bet vis ir vis 
daugiau priprantame prie nau
jos aplinkos, “naujos šeimos” ir, 
nors dar visai ir nedrįsdami pa
miršti gimtųjų laukų, vis dėlto, 
ar nepergreit prisitaikome prie 
“žmonos” užgaidų?

Gal iš to reiškinio išeinant, 
bent dalinai galėtume sau išsi
aiškinti ir tas visas priežastis, 
kodėl užmirštame pareigas Mo
tinai Tėvynei, kodėl daromės 
nejautrūs ir aptingę visuose lie
tuviškosios kovos baruose. Ir 
taip, be mažiausio sąžinės grau
žimo, apgaudinėjame patys save 
tardami, kad jau viską esame 
padalę lietuviškųjų būtinybių 
kelyje. Bet dar blogiau, kai jau 
yra pastebima _ žymių, aiškiai 
liudijančių, kad tik paprasčiau
sio apkiautimo, surambėjimo dė
ka, bandoma trukdyti net ir tai, 
kas atskirų asmenų rūpesčių ir 
didelėmis pastangomis galėtų 
būti atsiekta pozityvioje veiklo
je. Vieniems tas atrodo per daug 
modernu, kitiems neįgyvendina
ma ar perdrąsu, na, ir išvadoje, 
geriau vietoje stovėti, nei ką 
veikti!? Savotiškas susitupėji- 
mas ir neveikimas apima dides
nius lietuviškojo dirvono plotus 
ir jau spėjome pavargti, ieško
me poilsio, nespėję dar kaip rei
kiant padirbėti. Į mažiausią pa
sitaikančią kliūtį, jau žvelgiame 
kaip į dideliausį vežimą kelyje, 
kurį kaikada su visai nedidele 
talka, tik su trupučiu drąsos ir 
pastarfgų, lengvai galėtume nu
stumti į šalį. Bet bijome prisiar
tinti. Ir taip, iš kažkada buvusių 
plačių horizontų, patys juos ban
dome siaurinti, siauriau regėti, 
mažiau matyti. Na, kas nežino, 
kai mažiau matai, mažiau ir rū
pesčių atitinkamai ir darbo. O 
“nuvargusių”, deja, pakelyje jau — 
vis daugiau kasdien prisėda. Bai
su ir pagalvoti, kas įvyktų, jei 
mūsų tautos tragiškoji lemtis už
sitęstų dar dešimtį metų? Ar ne
gulėtume visi pakelės grioviuose 
išvirtę? Ar prisimintume bent 
mintimis tada paliktąją Motiną? 
Jei skundžiamės nūdiene sunkia 
našta ir kaipgi nepakeliama ji 
turėtų atrodyti, dar po kiek me
tų? Jei jau šiandien talkininkai 
gausiai nutrupa, vargu ar jų be
liks jau rytoj.

Ir kas lieka daryti? Pasidarė
me nejautrūs, užsidarę indivi
dualistai, gyvai susirūpinę tik 
savo šiauriais reikalais, per juos 
jau nebematą ir didesniųjų tiks
lų. Nuo visko įpratome atsisaki
nėti, pigiai teisintis, lengvai at
sikalbėti, net į dalykų esmę ne
spėję įsigilinti. Bet yra ir dar 
viena mūsų dalis, kurie tariasi 
daug dirbą, nuo jų daug priklau
so, bet kai pradedi visą arčiau 
stebėti, tik nuliūsti tenka, kai 
matai, kad ir ten, neretai ant 
svetimų kėdžių tupima ir ban
doma veikti, ir visa kažkaip ne-, 
įtikinamai rieda, bet ar kitaip 
galėtų būti, kad ne tie kurie tu
rėtų, kurie užtenkamai pasiruo
šę ir kompetentingi, ratus bando 
stumti. Bet kaip mažai tuo jau
dinamas! ir dar mažiau kas grie
biasi padėtį švelninti ar atitai
syti. — Svarbu, kad dirba! — 
sakoma. O, norisi klausti: Bet 
kaip?

Ir visa tai tęsis, kol nepasida
rysime bent kiek daugiau išra
dingais, guvesniais, kol neban
dysime bent kiek plačiau at
merkti akis, bent kiek platesnius 
akiračius matyti. Svarbiausia, ar 
tik nebus jaunuoliško ir gaivaus 
entuziazmo stoka. Nebijokime 
pradaryti plačiau langų, nebijo
kime įsileisti bent kiek gryno 
oro žiupsnio, pagaliau, pertik
rinkime savąsias gretas, gal dar 
rasime ir nepavargusių ir neiš- 
sisėmusių, bet norinčių ir galin
čių dirbti. Įjungus naujo kraujo, 
blogiau nuo to tikrai nepasida
rys, tad, kodėl nepabandyti, o 
gal, tai tik padėtų? A-is.

PRATURTINSI SAVO GYVENIMĄ 
PADIDINDAMAS SAVO UŽDARBI

Anglų kalbnt kanai 
pradedantiems ir pažengusiems prade
dant rugsėju antradieniais ir trečia
dieniais.

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

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

Vedėjas John Duffie, B.$c., Pb.D.
106 Adelaide W. EM. 3-7700
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NAUJOJE VIETOJE 
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui 
Skubiam pristatymui-į namus 
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B.
——6 .. ................. ...

Pirmų kartų. Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

S AB A, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti KanadaiAtvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, atliekami specialistų radijo mechanikų.

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St W.,'Toronto - EM. 4-1633(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių. ir kitų dalykų be; dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, Japonijos ir kitų kraštų.
ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!

Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.
Garantuotas saugojimas. Mokama 

atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Cheminis valymas įvairių rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žinomai firmai:
TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

TORONTO ŠVIETIMO VADYBOS 
VAKARINIAI KURSAI NEOKANADIEČIAMS 

ĮVYKSTA:
Bloor Collegiate Institute — Bloor ir Dufferin Sts.
Central High School of Commerce — 570 Shaw St.
Eastern High School of Commerce — Chatham ir Phin Ave.
Harbord Collegiate Institute — Harbord St. ir Euclid Ave.
Malvern Collegiate Institute — 53 Malvern Ave.
North Toronto Collegiate Institute^— 17 Broadway Ave.
Parkdale Collegiate Institute — 209 Jameson Ave.
Ryerson Public School — 677 Dundas St. West.
1954 - 55 m. sesijai:Registracija pravedama augščiau minėtose mokyklose vakarais, rugsėjo 20,21,22 ir 23 dienomis. Registracijos mokestis $5.00. Mokslas prasideda rugsėjo 27 d. ir tęsis kas pirmadienį, antradienį, tre

čiadienį ir ketvirtadienį 7.30 vai vak.
Klasėse dėstoma: anglų kalba (basic) pradedantiems, anglų kalba ir pilietybė, vidutinis kursas, augštesnis kursas, anglų kalba ir pilietybė pažengusiems, specialios klasės suaugusiems, užsienyje ir čia gimusiems, kurie norėtų išmokti angliškai skaityti ir rašyti.Mokoma: anglų kalba (basic) — specialus kursas neokanadie- čiams — kalbėti ir rašyti angliškai, einamiejr įvykiai, natūralizacijos informacijos, Kanada ir jos gyventojai, grupinės diskusijos, vaizdinis dėstymas.

C. C. GoldringDirector of Education. G. F. Ferguson Chairman.
Tėviškės Žiburių” knygyne

Novelės, apysakos, feljetonai, 
P. Andriušis Anoj pusėj ežero
M. Vaitkus Čirikšas siaubė ....
K. Boruta Balta ragio malūnas 
A. Puškinas Dubrovskis .........
A. Baronas Debesys plaukia paž 
R. Spalis Didžiosios atgailos 
T. Vaižgantas Dėdės ir dėdienės
J. Švaistas Eldorado ...............
A. Vaičiulaitis Italijos vaizdai ......  0.70
B. Gražulis Išdavimas 1......
G. Orwell Gyvulių ūkis ....... .......
N. Mazalaitė Gintariniai vartai .
F. Mauriac Gimdytoja ............
K. Barėnas Giedra visad grįžta .
J. Gliaudo Gęstanti saulė ............
A. Vaičiulaitis Kur bakūžė soman. 1.50 
J. Gailius Kartuvės .......................
G. de Maupasant Karoliai ....
A. Mickevičius Konr. Valenrodas
B. Sruoga Kazimieras Sapiega ... 
V. Kastytis Kolektyvinė prasykla 
G. Pappini Laiškai žmonėms
L. Dovydėnas Mes ieškom pavos. 1.50
J. Jankus Naktis ant marų ............ 2.00
A. Škėma Nuodėguliai ir kibirkštys 1.40

Bražvilius Normuotos šypsenos 
Šeštokienė Po rūsč. dangum ... 
Jankus Pirmasis rūpestis .......
Grušas Pabučiavimas ............. 
Pirandello Pirmoji naktis ..........

P. Jurkus Pavasaris prie Varduvos 2.50 
J. Švaistas Rašau sau ..........
J. Savickis Raudoni batukai ...
A. Laucius Raudonoji melodija 
V. Krėvė Rytų pasakos .......... 
J. Švaistas Siela lagamine .......
J. Hilton Sudiev pone Čipse ... 
P. Enskaitis Svajūnas ......
J. Gailius Susitikimas ...............
A. Škėma Šventoji Inga ............

gaunamos knygos 

drama
. 1.50
. 1.25
. 2.50
. 1.00

2.25
. 3.25
. 0.80
. 1.50

A. Butrimas Tėvų kaltė .............
R. Spalis Trylika nelaimių .............
A. M. Katiliškis Užuovėja ........... 
Č. Grincevičius Vidurnakčio varg.
L. Dovydėnas Žmonės ant vieškelio
P. Tarutis Žirgeliai padebesiais ....
A. Baronas Žvaigždės ir vėjai ......

Siunčiant užsakymus paštu prašome 
pridėti 15 centų persiuntimo išlaidoms. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: "Tėviškės 
Žiburių" knygynas, 941 Dundas Str W. 
’’oronto, Ont.
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Kanadoje męs naudojamės

žodžio laisve '

Teisė viešai reikšti savo nuomonę yra viena iš Kanados 
piliečių laisvių. Kiekvienas gali nesivaržydamas reikšti sa* 
vo nuomonę be baimės, kad dėl to nukentės, jei tik tuo 
nesiekiama griauti valstybinės ar visuomeninės santvarkos.

Žodžio-laisvė yra viena iš brangiausių laisvių, kuria mes 
naudojamės Kanadoje.

Naudokimės ja visuomet
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Lenkų gen. Maczek pasižymėjęs kautynėse prie La Fallaise lankėsi Toronte ir turėjo pasikalbėjimą su spaudos atstovais. Kanadoje jisai bus vieną savaitę, o JAV pusantro mėn. Atvyko tautiečių buvusių karių kviečiamas ryšium su 10 metų sukaktimi nuo mūšių Prancūzijoje. Sakėsi neturįs jokios oficialios misijos. Paklaustas ar lenkai tremtiniai nemano organizuoti savo kariuomenės svetimuose kraštuose, atsakė, kad tuo tarpu nėra tam sąlygų" nors idėja yra gyva. Žmonių būtų; Europoje esą apie 600.000 lenkų, kurie galėtų suorganizuoti apie 60.000 kariuomenės, kuri turėtų ypač psichologinės reikšmės Lenkijoj.

PER KETURIAS VALSTYBES(Atkelta iš 2 psl.) niko pavidalo. Kiekviena koplyčia vaizduoja po rožančiaus paslaptį. < 'Visose trijose bažnyčiose ir jų altoriuose bei sienose įmūryta daugybė lentelių, su įrašais “ačiū” (prancūzų kalboj) ir pavardėmis — tai atsidėkojimas Lurdo Marijai tūkstančių ste- buklinkar pasveikusiųjų, kurie daug pagelbėjo ir šių bažnyčių pastatyųiuf bei "papuošimui.
LURDO GtftT ANors labai gražios bazilikos ir jų aplinkuma, , tačiau, kiėltvtęno pirmą kartą atvykusio maldininko mintis ątitraųlciągęota — nekreipdamas didelio dėmesio į bazilikas, iš esplanados pasuki į dešinę pro laiptus, vedančius į viršutines bažnyčias, pro arkadas, eidapas palei gatvės upę iš dešinės, beveik nepastebėdamas praeini maudykles bei šaltinį iš kairės pusės ir staiga atsirandi prieš šventąją grotą.

Truputis Lurdo istorijos1858 m. vasario 11-tą dieną, 14-kos metų, mergytė Bernadette Soubirous išėjo, su savo seserimi Maria ir drauge Abadie, į mišką pasirinkti šakų kurui. Kol Maria ir Abadie brido į kitą pusę per šaltą Gavės upę, kur tikėjosi surasti tinkamų šakų, Bernądettai pasirodė Masabielle uoloj stovinti stebuklingai graži moteris, basa su auksinėmis rožėmis ant kojų, ir. maloniai šypsojosi. Po šio pasirodymo Bernadetta buvo labai išjuokta, kol po pasikartojančių Marijos pasirodymų ir po pirmojo stębųkĮoj pei' Bernadetą, jai pačiai td nesiekiant ir nežinant, daugelį abejojončių ir netikėlių pamokė-ir įtikino. Bernadeta Sū savo rankomis iškasė uoloje šaltinį, taip, kaip jai “Gražioji Madona” per pasirodymus įsakė. Ir iš šio painažu srovenančio vandens pasidarė nepanaikinamas šaltinis, iš kurio kasdien

uoloje išmūryta daugybė kranu- čių, pro kuriuos bėga iš šaltinio vanduo. Daugybė žmonių veržiasi gerti šio vandens, nusiprausti veidui ir pasisemti parsivežti į namus. Bet eilės ilgai nereikia laukti — kiekvienas stengiasi užleisti pirmiau silpnesniuosius, gelbsti vieni kitiems ir stengiasi kuo greičiau užleisti vietą kitam. Šį vandenį maldininkai geria melsdamiesi, kiti net pusbalsiu.Dar kiek kairiau randasi trys maldyklės: dvi iš jų skiriamos moterims, o viena vyrams.Prie maudyklių eina taip pat labai daug žmonių. Paprastai leidžiami pirmoj eilėj tik ligoniai su specialiom korčiukėm. Bet einant į maudykles nekontroliuoja ir todėl kartais patenka ir be spec, korčiukių-leidimų.Maudymosi laikas nuo 9 vai. iki 12 vai., ir nuo 13 iki 16 vai. Čia iš ligonių galima pasimokyti kantrumo — laukia kantriai savo eilės. Kunigams- vadovaujant laukiantieji nuolatos garsiai meldžiasi, prašydami sveikatos, kai tuo laiku specialūs maudy- tojai besimaudantiems atlieka reikalingus patarnavimus. Prieš pat maudantis, maudantysis sukalba drauge su patarnaujančiais garsiai “Sveika Marija”, po to keletas šauksmų, kaip: “Viešpatie, jei nori, Tu gali mane pagydyti!”, “Tik tark žodį ir aš būsiu sveikas!” ir panašių. Po to ligonis įmerkiamas vienam momentui į šaltinio vandenį, pabučiuojama bronzinė Marijos sta- vylėlė ir tuo maudymosi ceremonija būna baigta.Apskaičiuota, kad kasdien išbėga iš šaltinio po 122.000 litrų vandens. Tai beveik mažas upe-, lis. Vanduo toks pat, kaip kituose Birenėjų kalnų šaltiniuose. Bet šio šaltinio pradžia ir išsi- plėtojimas yra nepaprastas.(Bus daugiau)

semia tūkstančiai maldininkų ir niekad neišsemia. Čia aklasis akmenskaldis Bonriette pirmasis pavilgė savo akis ir staiga praregėjo. Desperatiškai kenčianti motina savo mirtinai sergantį kūdikį Jean Bouhouhortt panėrė šiame šaltinio vandenyje ir kūdikis pasveiko. Stebuklų įvykdavo jų vis daugiau ir daugiau. Šiandien jau nieks nesuskaitys. Iš užmirštos vietos Ma- sabielle pasidarė šventa vietovė. Pastatytos didingos bažnyčios, plaukia maldininkai iš- viso pasaulio ir dalyvauja procesijose.. Iš amžinybės tylumos atėjo Nekaltai Pradėtoji pašaukti, žmo niją savo dangiškojo Sūnaus garbinimui. Atėjo pašaukti rožančiaus maldai už sugrąžinimą nusidėjėlių. Vaikutis Bernadeta privalėjo šį' Marijos kvietimą priimti ir perduoti toliau. Ir kaip sapnuodama išpildė Bernardeta šį sunkų uždavinį, paklusni, kaip tik nekaltas kūdikis gali būti paklusnus.Štai čia ta Lurdo grota jau prieš mūsų akis. Uoloje iš dešinės, kiek augščiau, stovi Lurdo Dievo Motina tokia, kokią ją regėjo Bernadeta. Iš kairės po jos kojų marmurinis atorius ir didžiulė žvakių piramidė, kurioje nuolatos dega keliasdešimt suaukotų žvakių. Didžiulės uolos aplinkui aprūkę nuo žvakių dūmų, nukabinėtos čia staiga pa- sveikusiųjų luošųjų lazdomis — tai ryškiausi liudininkai įvykusių stebuklų.Besimeldžiantieji, daugiausiai su rožančiumi rankose, meldžiasi jaudindamiesi ir pasitikėdami kaip maži vaikučiai. Ką reiškia melstis, Lurde geriausiai galima pajusti: tarpusavio pasikalbėjimas su Dievu, ėjimas pas Dievą, tarpininkaujant jo Motinai Marijai, jautimasis namuose.
Šaltinio vanduo ir maudyklės Truputį į kairę nuo grotos,

PMHe peš PHILLIPS, kur griausi gaminta

Nnfog su fabriku.

ATIDARYTA KIEKVIENĄ VAKARĄ

’Mr. Bakker yra J. C. Bakker 
and Sons Rožių Auginimo 
Bendrovės prezidentas, St. 
Catharines, Ontario.

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

'■ ■ x?’.

’’Rožių puokštę 
šiam neokanadiečiui, kuris prisideda 
prie naujosios tėvynės pagražinimoPrieš penkis metus John Bakker* apleido savo gyventojais perpildytą tėvynę ir atvyko plačiojon Kanadon... ten liko neaprėpiami laukai apsėti rožių sėklomis.John Bakker kartu atsivežė keletą dalykų su savimi, bet svarbiausia atsivežė neįkainuojamą turtą — sumanumą ir darbštumą... Šiandien jis vienas sėkmingiausių rožių augintojų Kanadoje. Jo žinios ir sugebėjimas susigyventi su mūsų demokratijos principais, jam ir jo šeimai suteikė

užtikrintą ateitį ir laimę.Jums, John Bakker, rožių puokštė už pilietybės gerą supratimą... Kanada sveikina jus, pasiekusį šią žemę. Kanadiečiai visuomet džiaugei žmonėmis, kurie atsiveža iš senojo pasaulio savo žinias ir talentą. Jie yra rytdienos kanadiečiai.... kurie šiandien išnaudoja plačias šio krašto teikiamas galimybes; taip darydami, jie, žinoma, kartu prisiima pareigas, kurios ateina kartu su Kanados pilietybe.

PASIRINKITE PHILLIPS MIEGAMI SOFA
Įvairiausių kainų po $49.95 ir brangesnių^

SUTAUPYSITE 
pirkdami fabriko 
kainomis.
Šios gerai atrodančios miegamosios sofos yra 
dvigubos paskirties ... dienų papuoiia jūsų 
kambarį, o nokti atstoja lovų. Ir kaip leng
va jas perstatyti. Puikios pripildytų spyruok
lių konstrukcijos, gero medžio rėmai — 
tikros komfortas. Galite pasirinkti raudonos, 
pilkos ar žalios spalvos su gėlėmis.

AUGŠTOS KOKYBĖS BISKVITŲ, DUONOS, TORTŲ IR SALDAINIŲ GAMINTOJAI

Su atramomis

PHILLIPS CHESTERFIELD
633 Dunda. St W.. T-L EM. 3-1611 1

f
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V. VA SIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4605-4606

1. BLOOR - DELAWARE, 6 didžių k., 
of ski ras 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., 
atskiras, mūrinis, vandeniu - aly
va šildomas, 2 virtuvės, didelis kie
mas ir garažas. Įmokėti $4.900 ir 
viena skola balansui.

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

Išnuomojama naujame apartmente King ir James 56 butai.
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.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
, TORONTO 
Tel. WA. 4-4596

Vasarai artėjant parduodami Zf]1J Į TĮ
pigiomis kainomis L</ t/Ciz V L L4 O C4

7 kub. pėdų šaldytuvas su (J* T/į C
5 metų garantija tik ■..... A O O
Turime ir kitų šaldytuvų didžiausią pasirinkimą. Pasakykite 
firmą ir dydį — mes parūpinsime pigiausia kaina ir geromis iš- 
simokėjimo sąlygomis. Prieš pirkdami visada pasiteiraukite

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

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

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
«» QUEEN ST. W. (prie Spadhia). Tel. EM.

PARDUODAMA:
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., 
atskiros, mūrinis, centrinio plano, 
2 ougštų, vandeniu - alyva šildo
mas, gražus kiemas, privatus įva- 
žiav. ir garažas. Įmokėti $5.000.

8. GRENADIER - RONCESV ALLES. 11 
kamb., atskiras, mūrinis, centrinio 
plano, 2 ougštų, vandeniu - alyva 
šildomas, didelis kiemas ir 2 ga
ražai. Įmokėti $6.900.

9. HIGH PARK - BLOOR. 8 labai di- 
dėlių kamb., atskiras, apynauįis, 2 
ougštų namas, vandeniu - alyva šil
domas, privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Geras pirkinys.

Lietuvių tautos likimo klausimu
(Atkelta iš 2 psl.)

tarp savęs bendrautų, kad tokiu 
būdu būtų išvengta mišrių ve
dybų, ypač studentijos, mūsų 
būsimos šviesuomenės, būtų pa
reiga lietuvišką bendradarbiavi
mą palaikyti. Būtų idalu, kad 
mūsų visas lietuviškas jaunimas 
priklausytų patriotinėms orga
nizacijoms, kaip skautai, vyčiai 
if kit. kurios nuoširdžiai rūpina
si išugdyti tikrus lietuvius pa
triotus, gi visas lietuviškas vei
kimas susibordinuotų į Lietu
vių Bendruomenę, kaipo praras
to teritorinio tautos suverenumo 
pakaitalą. Nors paskutiniu laiku 
mūsų skautai pradėjo jungtis 
prie vietinių dalinių, kurie savo 
keliu priklauso tarptautiniam 
skautų centrui, kuris pripažįsta 
dabartinį status quo, atsieit, Lie
tuvos okupaciją. Amerikos Legi- 
jonas savo metiniame suvažiavi

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

11. HIGH PARK BLVD, (gražiausio 
gatvė), 20 labai didelių kamb., at
skiros, gero mūro, 4 vonios, 4 vir
tuvės, atskiri įėjimai, centrinis pla
nas, galima lengvai perdirbti į 6 
butus, privatus įvažiavimas, 3 ga
ražai, geros pajamų namas. Įmo
kėti $9.000 ir viena atvira skola 
balansui 10 metų.

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

me pasisakė prieš skautus. “Chi
cago Daily News” (1954. VIII. 9 
d.) apie tai taip rašė: “The Le
gion convention Friday adopted 
a resolution urging the with
drawal of all support from the 
Girl Scouts. It said that support 
should be withheld until Girl 
Scout leaders give irrefutable 
proof, that they have taken de
finite measures to eliminate un - 
American influences”, gi 1954. 
VIII. 10 d. “Plain Dęaler” taip 
pažymėjo: “On a resolution a- 
dopted by Illinois Legion with
drawing its support from the 
Girl Scouts of America on 
grounds that its 1953 handbook 
replaced patriotic American ma
terial with United Nations pro
paganda and that a Scout maga
zine recommended pro-Commu- 
nist authors”.

Šiuose samprotavimuose apie 
mūsų tautą paliečiau daugumoj 
neigiamus reiškinius, kurie trug- 
dė mūsų gajos tautos kūrybinį 
genijų ir privedė prie jos šio ne
lemto likimo, kad išdavoj mes 
pasilikome negausūs, neatsparūs 
nutautėjimui, kad net pati lietu
vių tauta pastatyta prieš mirties 
ar gyvybės dilemą, kad, anot 
mūsų tautos didžiojo vyro prof. 
Jurgučio, studijuodami mūsų 
tautos liūdnuosius faktus, neda
rytume tų pačių klaidų, kurio
mis buvo nusėtas jos visas gy
venimas. Tenebūnie niekam 
priekaištu, bet — akstinu pamil
ti mūsų Tėvų Žemę ir dirbti iš 
visų jėgų jos labui. Jei kitos tau
tos ant savo laimėjimų laurų ga
li ir pasilsėti, tai prisimenant jos 
dabartinį tragišką likimą, mums 
neleistina nei vienos minutės
poilsiui

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.

(Dr. Sauerveinas)

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St. W. - Toronto 

Suite 46.
Telef. įstaigos: Telef. namų:
EM. 3-7461 WA. 2-8927

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

— Londonas. — D. Britanija 
ir JAV vis spaudžia Jugoslaviją 
ir Italiją pagaliau susitarti dėl 
Triesto. Po to Jugoslavija bū
sianti traukiama į Š. Atlanto Są
jungą.

Į .. Žydi
Prie dangaus vartų

Numirė turtingas miesčionis. 
Ateina jis prie dangaus vartų ir 
prašosi įleidžiamas.

— O kas tu toks esi? — pa
klausia šv. Petras.

— Mikaitis, gyvenau 64 gatvė
je — atsako ateivis.

— Na. o ką tu ten gero esi pa
daręs, jtad čia atvykai?

— Kūrtą — nedrąsiai pradeda 
aiškinti Mikaitis — daviau varg
šui 2 centus.

— Šitaip! Patikrink knygose, 
Mykolai — sako šv. Petras arch
angelui — ar ten užrašyta?

— Tikrai yra parašyta. Davė 2 
centus — praneša po kurio laiko 
šv. Mykolas.

— O ką dar daugiau gera esi 
padaręs? — toliau klausia šv. 
Petras.

— Kartą Kūčių dieną ant tilto 
sutikau laikraščius pardavinė
jantį berniuką. Buvo šalta, pūtė 
vėjas ir šlapdriba krito. Pagailo 
man berniuko, ir daviau- jam 1 
centą.

Kai šv. Mykolas patvirtina, 
kad ir tai knygose užrašyta, šv. 
Petras klausia:

— Na, o ką dar gero esi pada
ręs?

— Daugiau nebeatsimenu — 
kurį laiką patylėjęs atsako Mi
kaitis.

Šv. Petras kurį laiką susimąs
tęs tyli. Pagaliau šv. Mykolas 
paklausia:

— Tai ką mes su juo darysim?
— Gražink jam tuos 3 centus 

ir tegul eina į pragarą — paga
liau nusprendžia šv. Petras.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

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

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

“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

WINDSOR, Ont.
Vakaras. Ateinantį šeštadienį, 

rugsėjo 25 d., Windsore, Kroatų 
salėje, 2520 Seminole St. bus 
nuotaikingas vakaras su trumpa, 
bet gražia programa, paįvairin
ta įvairiomis staigmenomis. Po 
meninės dalies prie geros muzi
kos bus šokiai. Veiks turtingas 
bufetas su valgiais ir gėrimais. 
Vakare skaitlingai dalyvaus Det
roito lietuviai, už tai laukiama 
daug svečių iš Londono, Rodney 
it kitų liet, apylinkių, kurie tu
rės progos drauge su jais links
mai praleisti vakarą. Pradžia 7 
v.v. Vakarą rengia ateitininkai.

— Šią savaitę grįžta dirbę prie 
tabako skynimo darbų. Su jų 
grįžimu, manoma, pagyvės ir 
lietuviški veikla, kuri paskuti
niuoju metu lyg buvo apmirus. 
Pirmoje eilėje būtų gražu, kad 
atgytų taip gražiai anksčiau pa
sireiškęs bažnytinis choras.

— Iki šiol retas iš lietuvių ku
ris turi darbą, bet pradedant ga
minti 1955 m. modelio auto ma
šinas tikisi dalis neužilgo grįžti 
prie savo seno darbo. W-rietis.

SUDBURY, Ont
Šeštad. mokyklos tėvų susirin

kimas, įvykęs praeitą sekmadie
nį po pamaldų, nutarė panaikin
ti iki šiol veikusį tėvų komitetą 
ir tik paskirti tėvų atstovą prie 
bendruomenės, nes bendruome
nės vienas iš pirmųjų tikslų yra 
lietuvybės išlaikymas, o viena iš 
konkrečių priemonių ir yra lie
tuviška mokykla. Atstovu prie 
bendruomenės išrinktas jau pir
muosius dvejus metus buvęs tė
vų komiteto pirmininkas ener
gingasis Augustinas Jasiūnas.

Darbo reikalai paskutiniu lai
ku rodo gerėjimo tendencijų. 
Tiek INCO, tiek Falconbridge 
International Company jau po 
truputį darbininkus priima, bet 
tik mokančius susikalbėti ang
liškai. Streiko jau tikrai nebus, 
kuris, kaip koks Damoklo kar
das, kybojo keletą mėnesių. Su
tartis pasirašyta rugsėjo 7 d. 
Pirmiems šešiems mėnesiams 
darbo atlyginimas pakeltas 2c 
valandai, o kitus šešis mėnesius 
po 3c valandai. Unija laimėjo ir 
daugiau kitokių nuolaidų.

Sndburiškis.

Valgo su kaulais
Į bažnytkaimio restoraną kar

tą užsuko pravažiuojantis ins
pektorius. Pietums jis užsakė 
viščiuką. Kadangi stalas buvo 
prie atviro lango, o už lango 
kieme buvo pririštas šeimininko 
šuo, tai inspektorius kauliukus 
išmetė šuniui. Po keleto mėnesių 
jis vėl užsuko į tą patį restoraną. 
Pamačiusi jį padavėja ir sako 
šeimininkei:

— Tai svetys, kuris viščiukus 
suvalgo su kaulais.

Tikra mįslė
— Iš kur pas tave tiek daug 

tuščių butelių?
— Ištikrųjų. Ir man tai mįslė. 

Tuščių butelių aš niekad neper
ku.

/

Padėtis nepasikeitė
— Kelintas mokinys klasėje 

esi?
— Dvidešimt ketvirtas.
— Tai tu pradėjai geriau mo

kytis. Buvai juk dvidešimts 
penktas.

— Ne, bet vienas mokinys per
sikėlė į kitą mokyklą.

Ir manęs niekas neperspėjo
Miesto parke ant suoliuko sėdi 

ramiai pagyvenusi pora. Kitoje 
pusėje krūmokšnio atėję susėda 
ant suolo jaunuolių pora. Mote
ris girdi ir supranta, kad jau
nuolis ruošiasi prašyti rankos. 
Ji sako savo vyrui:

— Sukosėk, gal dar susilaikys.
— O, tegu. Ir manęs niekas ne

perspėjo! ...
Laive

Mažame laive susirgo vienin
telis keleivis. V ienas j ūrininkų 
klausia kapitoną, ką daryti.

— Atidaryk vaistinėlę ir duok 
jam vieną tabletę Nr. 8.

Rytojaus dieną ateina jūrinin
kas vėl pas kapitoną:

— Kapitone, Nr. 8 jau nebe
buvo.

— Tai ką gi davei?
— Aš jam daviau dvi dozes 

Nr. 4, bet tas negelbėjo — ligo
nis mirė...

Katras mažiau
Du šykštuoliai ateina kartu į 

bažnyčią. Pakeliui jie susidera 
lenktyniauti katras mažiau duos 
per rinkliavą. Susėda abu greta. 
Kai ateina ankų rinkėjas vienas 
iš jų duoda 1 centą ir žiūri, kaip 
jį pralenks kaimynas.

— Čia už abudu! — linktelėjęs 
rinkėjo pusėn prašnabžda te«.

Okulistė
Bronislava BEJNAR, R.O. 
tiria suaugusių ir vaikų 

AKIS
94 Laws St., Toronto 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas LY. 0052

EUROPIETĖ GYDYTOJA

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

akušerija - ginekologija.

358 LABADIE 
(kampas 5136 Park Avenue) 

Montreal, P. Q.

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

susitarus tel. DO. 1965.

GEORGE BEN, B.A. |
teisininkas — J

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

WINNIPEG. Man.
Šiais metai baigiamas įrengti 

didelis St. Bonifaco ligoninės 
praplėtimui pastatas. Pastate 
įrengiami moderniškiausi per
švietimo ir kt. kabinetai, nes li
gonine naudojasi universitetas 
studentų apmokymui. Galutinai 
pastatą baigus įrengti ir įmonta
vus visus gydymo aparatus ligo
ninė bus viena iš pačių moder
niškiausių visoje Kanadoje. Li
goninę veda vienuolės. Šiuo me
tu ligoninėje dirba dr. Gedgau
das.

— Stockholmas. — Nuo 1901 
m. visoje Švedijoje veikia deg
tinės pirkimo suvaržymas. Svai
galus ten galima pirkti tik nu
statytais kiekiais ir pagal spe
cialias knygeles. Parlamentas 
jau priėmė įstatymą, kuriuo visi 
suvaržymai panaikinami nuo 
1955 m. spalio 1 d.

Dantistė
NINA ČERNAVSKIS, o d s

DARBO VALANDOS: pirmadieniais h trečia dieniais nuo 2-9 vai. vak.; ketvirta* 
dieniais ir penktadieniais nuo 9-5 vai. po pietų.

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

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

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

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(tarp Gladstone ir 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. 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 
Namų WA. 1-0537

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

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO 

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS, 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vaL vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiyer 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE ’ 
Suite 501 — Herman Building 

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

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

Bernhard & Scott a
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

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

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

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

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

Tel. GL. 2892.

Dr. A. Ratinow
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 CHIRURG2
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE.< 

TORONTO
(lėiimas 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 vaL p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampos Eucl’d Avė.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

__ I______ ;__ :___
AK1V SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam, HHrte akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINC
B.A., M.D., LM.GC. 
GYDYTOJAS ir

Mllton voL: 2-4.30 Ir 7-9 vol. pp. 
386 Bathurst St Toronto 

Telef. EM. 8-1344
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TORONTO, Ont.
Liet. Katalikų Kunigų

Vienybės suvažiavimas įvyksta 
rugsėjo 29 d. Toronte šv. Jono 
Kr. parapijos klebonijoje. Numa
tyta nagrinėti šie klausimai: 
“Kanados liet, katalikų organi
zavimosi pagrindai ir sąranga” 
— K. J. Gutauskas; “Čiagimio 
jaunimo organizavimas” — T. B. 
Grauslys, OFM; ’’Senųjų ateivių 
sielovada” — T. J. Kubilius, SJ. 
Pradžia 10 vai.

Šv. Jono Kr. parap. žinios
— Šį sekmadienį antroji rink

liava per visas pamaldas daroma 
bažnyčios remonto skoloms pa
dengti.

— Nuo praėjusios savaitės pa
rapijos kunigai vizituoja parapi
jiečius. Kad lankomuosius leng
viau būtų galima rasti namuose, 
šeimoms apie lankymąsi bus 
pranešama telefonu anksčiau.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Vytautas Dubickas ir Au

gutė Gugytė. Pakrikštyta: Al
fredas Juozas Grybas ir Emilija 
Irena Patašiūtė. -

Liet mokykla pradėjo darbą
Praėjusį šeštadienį, rpgsėjo 18 

±, šv. Pranciškaus mokyklos pa
talpose pradėjo naujus mokslo 
metus Toronto lietuvių Maironio 
vardo šeštadieninė mokykla. 
Mokytojams paskirsčius moki
nius klasėmis ir juos suregistra 
vus, buvo einama į parapijos 
bažnyčią iškilmingoms mokinių 
pamaldoms. Pamaldų metu solo 
giedojo mokinė R. Juknevičiūtė. 
Tuojaus po pamaldų visa mo
kykla nusifotografavo. Iškilmin
game mokyklos atidarymo akte, 
kuris įvyko Šv. Jono Kr. para
pijos salėje, kalbėjo konsulas V. 
Gylys, Bendruomenės švietimo 
kom. pirm. A. Rinkūnas ir mo
kyklos vedėjas mok. J. Širka. 
Meninėje programos daly padai
navo R. Juknevičiūtė, deklama
vo D. Daugvainytė, pianu pa
skambino Kauliutė ir T. Gurevi
čius. Programą pravedė mokyk
los tėvų komiteto pirm. St. Pus- 
vaškis. Po oficiaiiosics dalies 
mokiniams buvo pademonstruo
ta spalvuotas filmas iš Šv. Jono

KAS KITIEMS PADEDA, 
TAM IR KITI PADĖS !

ŠĮ SEKMADIENĮ, rugsėjo 25 d. 7.30 vaL vak. 
šv. Jono Krikštytojo lietuvių parapijos gražioje salėje 

TORONTO ’’CARITAS” 
rengia lietuvių šalpos tikslams

Rarensima - Ralių
' -----GROS ęERA MUZIKA — -

Veiks “Caritas” ponių parengtas puikus bufetas. Įžanga 75^

MONTREAL, £Que.

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

JURGINŲ 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.

Kr. bažnyčios pašventinimo iš 
kilmių, o po to tėvų komiteto 
visi dalyviai — maži ir dideli — 
skaniai buvo pavaišinti.

Augštesnieji Lituanistikos ' 
. kursai

pradeda darbą spalio 2 d. Į I-jį 
kursą gali įstoti lietuviai moks
leiviai, baigę .6 skyrius pradžios 
mokyklos arba tiek pažengę li
tuanistiniuose dalykuose, kad 
galėtų sekti pirmųjų gimnazijos 
klasių kursą.

Į II-jį kursą priimami mokslei
viai, lankę kur nors kitur lietu
višką gimnaziją arba privačiu 
būdu išėję reikiamą lituanistinių 
dalykų kursą. ,

Baigusiems Augšt. lituanisti
nius kursus, studijuojantiems ar 
dėl kokių kitų sąlygų pertrauku
siems mokymosi darbą yra orga
nizuojamas lituanistinis semina
ras. Studijuojantis jaunimas 
augštesn. mokyklose ir un-te 
prašomas šį seminarą lankyti.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos statyba varoma

pilnu tempu. Pravesti iškastos 
žemės sutvirtinimai nuo gatvės 
ir kaimyno namo, sutvirtinti vie
nuolyno pamatai, nes salės pa
stato pamatai leisis giliau žemėn 
ir pasiruošta pamatų dėjimui. 
Atydžiai dar kartą buvo tiriamas 
įžemio pajėgumas atlaikyti iš
planuotą pastatą. Tuo tikslu tar
tasi su tos rūšies Toronto miesto 
specialistais, buvo iškviestas iš 
Bostono planų konstruktorius 
inž. Česnulevičius ir pakartoti 
gręžimai. Šių tyrimų akivaizdo
je miesto statybos inspektorius 
pripažino įžemį esant tikrai tvir
tu atlaikyti pastatą ir leido dėti 
pamatus. Šis darbas vykdomas 
šia savaitę. Statybai vadovauja 
inž. J. Augustinavičius, o vyk
dymą prižiūri par. arch. dr. St. 
Kudokas. Apšvietimo planus 
baigia daryti inž. A. Ketvir
tis, o apšildvmo ir vėdinimo .
dr. inž. A. Juozapavičius. Inž. P.! Pageidautina, kad ir visi, mokslą 
Razgaitis nuoširdžiai tarpiniu-J pertraukusieji, bet besidomi li- 
kauja Dominion Bridge Co., ku- į tuanistiniais klausimais, šį semi- 
rioje užsakytas geležies paruo- lankytų ir pagilintų savo 
Šimas. Vincas Danielius tarpi-| žinias.
ninkauja Dual Mixed bendrovei, i 
iš kurios didžia nuolaida imamas ; 
cementas , «.

— Parapijos komiteto posėdv- niėji rašytojai, supažindinama
je buvo nutarta laike statybos su lietuvių teatru ir vaidyba, 
kiekvieną sekmadieni pamaldų liet, menu ir tautodaile, damavi- 
metu daryti BSFondo rinkliavą, 
sekmadieninė rinkliava gi bus _ ......
daroma įeinant į pamaldas. Be į rą galima užsirašyti visose lietu- 
to, buvo nutarta prašyti kiekviė-. yiškose parapijose pas klebonus 
no dirbančio parapijiečio statv-1’r “Tėviškės Žiburiuose’ darbo 
bos metu paaukoti $100. Ši suma metu ir po pamaldų sekmadie- 
gali būti aukojama dalimis kiek- niais. Apyl- Švietimo K-ja. Į 
vieną sekmadienį. Dėl to parapi
jiečiai kviečiami naudotis voke
liais. BSFonde yra $60.048.45.
0‘Keefe’s Brewing Co., tarpinin
kaujant J. Monkuvienei, paau
kojo $100.

— Šalia jau veikiančios ligo
nių bibliotekėlės steigiama para
pijos biblioteka, kuri bus priei
nama visiems torontiečiams. 
Naujose patalpose pramatoma 
skaitykla ir biblioteka, kurion 
bus talpinami visi lietuviški lei
diniai.

— Padėką reiškiame pp. Dau 
bariams (Dunneville, Ont.), pri- 
glaudusiems p. Vegienę ir pp. 
Vaidotienei, Bagusevičienei, Ka
raliui ir Grigaitienei už aprangą.

— Marijos Metų grandioziškos 
manifestacijos įvyks spalio 9 d. 
Coliseum, parodos parke. Jose 
dalyvauti pakviesti ir lietuviai, 
kuriems rezervuota 100 vietų. 
Bilietus galima įsigyti kleboni
joje. Mergaitės, turinčios tauti
nius drabužius, prašomos regist
ruotis klebonijoje. Jos reprezen
tuos lietuvius pačiose manifesta
cijose.

Dėmesio
Lietuvių Dienų Toronte proga 

išleistas informacinis leidinys - 
knyga 150 psl.. gausiai iliustruo
ta, kurioje trumpai atvaizduo-

Lit. seminare bus nagrinėjami 
lietuvių kalbos rašybos klausi- 

į mai, lietuvių literatūros dides-

j e buvo nutarta laike

tas visas lietuvių kultūrinis ir 
ekonominis gyvenimas Kanado
je. Šią vertingą istorinę knygą 
dar galima gauti papiginta Raina 
— už vieną egz. $1.

Kreiptis asmeniškai, o iš kitų 
apylinkių laiškais, atsiunčiant 
čekį išrašytą V. Vaidoto vardu į

mu ir lietuviška muzika.
I kursus ir lituanistini semina-

Atsuksim laikrodžius
Rugsėjo 26 d., šio sekmadienio, 

2 vai. rytą vad. vasaros šviesos 
išnaudojimo laikas pasibaigia ir 
laikrodžiai bus pasukti 1 vai. at
gal. Tad šį sekmadienį gyvensi
me jau pagal naują žiemos laiką.

Tėvų susirinkimas
Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 12 

vai. 30 min. Lietuvių Namuose 
šaukiamas tėvų susirinkimas. 
Jame bus svarstomi labai ’svar
būs reikalai surišti su mokyklos 
likimu, taip pat bus renkamas 
tėvų komitetas, reviz. k-ja ir kt.

Tėvai ne tik prašomi, bet pri
valo jausti pareigą susirinkime 
dalyvauti, nes nuo kiekvieno te- 
vo priklausys šios mokyklos, li
kimas. Tėvų komitetas.

M. Lietuvos Bičiulių D-jos 
atstovų suvažiavimas 

įvyks Šio mėnesio 25 d. Toronte, 
Liet. Namuose. Numatoma" atsto
vų be Toronto, iš Montrealio, 
Hamiltono; Windsoro ir St. Ca
therines. Suvažiavime bus pri
imta įstatai ir išrinkta Centro 
Valdyba.

Emilijos ir Silvestro Čepų 
šeimoje šį antradienį gimė sū
nus. Motina ir naujagimis jau
čiasi gerai.

KLKK D-jos valdybos iždinin
ką Silvestrą Čepą ir ponią , nuo
širdžiai sveikiname. .

Penktadienį, rugsėjo 24 d.
T. Liet. Namuose bus rudens se
zono šokiai. Gros puikus orkest
ras. Pradžia 7 v.v. Įėjimas vy
rams — 50č, ponioms ir pane- 

| lems — 25cent. TL Namai.

BURIAVIMO SEZONO UŽDARYMO 
BALIUS.

Š.m. rugsėjo mėn. 25 d., šeštadienį, 
Toronto jūrų skautai ir skautės rengia 
iškilmingų 1954 m. buriavimo sezono 
uždarymų, kuris įvyks 3 v. p.p., Sea 
Scouts' bazėje Ashbridges Bay. Po iš
kilmingos dalies seks svečių buriavi
mas abiejais pastatais. Visi maloniai 

kviečiami atsilankyti.
Vakare, mėgiamo CLUB TOP HAT 
didžiojoje salėje, jūsų skautų rėmėjų 
būrelis rengia balių. Pradžia 9 vai., 
įėjimas $1.50, veiks bufetas. (Club 
Top Hat salė pasiekiama važiuojant 
Queen St. West tramvajumi iki pas
kutinio sustojimo; prie salės yra aikš
tė nemokamai pastatyti mašinas). 
Staliukus galima rezervuoti pas jū
rų skautus. Ta proga laukiami sve
čiai —- jūrų skautai iš Rochesterio, 
Čikagos ir tt. Visa Toronto visuomene 
kviečiama dalyvauti ir paremti jūrų 
skautų veikla. Rengėjai.

Lietuvos Kariuomenės Savanoriui - Kūrėjui

Generolui V L A D U I NAGEVIČIUI mirus, 
giliai liūdime ir reiškiame užuojautą velionies žmonai 

-artimiesiems
ir

Toronto Savanoriai - Kūrėjai.

Virimo kursai
Šį mėnesį ir žiemą Central 

Technical School patalpose — 
275 Lippincott St. —- veiks viri
mo kursai. Jie prasideda spalio 
3 ir veiks kas pirmadienį bei 
penktadienį 7.30 vai. ak. Regist
ruotis nuo rugsėjo 28 iki spalio 
1 d. tarp 7-9 vai. ak. toje pat mo
kykloje. Kursų mokestis $5.

Skautų-čių iškyla
Toronto Rambyno ir Šatrijos 
skautų-čių tuntai rugsėjo 11 d. 
turėjo iškylą - laužą Leaside. 
Nors oras buvo gana vėsus ir 
vė j uotas, geroj e nuotaikoje vyko 
įvairios varžybos tarp vienetų 
ar pavienių skautų-čių.

Varžybose, žygis su kompasu, 
pirmąją vietą laimėjo pskltn. J. 
Karasiejus, II v. pskltn. A. Dai- 
lydė. Be šių varžybų vyko dar 
įvairūs estafetiniai bėgimai, pir
mosios pagalbos tiekimo, bei lau-

Liet. liuterionių parapijoj bu
vo švenčiamas Jaunimo Sekma
dienis. Pamokslas buvo sakomas 
tema “Tikėjimo ir netikėjimo ke
lias”. Buvo iškelta krikščioniško
jo auklėjimo reikšmė. Sekančio
mis pamaldomis bus švenčiama 
Padėkos šventė.

Liet, liuterionių parapijos kon- 
firmantų paruošimas prasidėjo. 
Pamokos eina antradieniais ir 
penktadieniais 6.30 vai. vak. dr. 
Kavolio bute. Joms dar galima 
prisirašyti.

Paskaitos su viešomis diskusi
jomis rengiamos Pirmosios Liu
terionių Bažnyčios salėje, 116 
Bond gatvėje, sekmadieniais 7 v. 
vak. Pirmą paskaitą iš Kanados 
kultūrinio gyvenimo rugsėjo 26 
d. skaitys Toronto universiteto 
prof. dr. Boeschenstein, spalio 3 
d. skaitys dr Kavolis tema “Kas 
svarbiausia šiuo metu?”.

žų kūrimo varžybos. Oro skau
tų būrelis, vedamas pskltn. Dra- 
gašiaus, pademonstravo keletą 
skridimų jų pačių pagamintų 
motor, lėktuvų modelių.

Pasivaišinus karšta kavute, 
pradėtas laužas. Čia vyko įvai
rūs skilčių pasirodymai bei dai
nos. Laikas taip greitai bėgo, kad 
nenoromis teko baigti laužą ir 
pagalvoti apie namus. ___ J. P.

Kultūrinis spalvotas garsinis 
filmas apie Kanadą buvo paro
dytas Jaunimo Ratelio sueigoj 
rugsėjo 19 d. liuterionių parapi
jos salėje. 116 Bond gt. Jį suko 
kun. dr. Grunwald. Po to sekė 
žaidimai ir muzik. įvairumai.

Viešos teolog. paskaitos apie 
Visuotinę Bažnyčią ir ekumeninį 
sąjūdį, įvyks Toronto universite
to Knox College patalpose rugsė
jo 22 d. 8 vai. v., rugs. 23 ir 24 d. 
10 vai. ryto ir 8 vai. vak. Jas lai
kys vysk. prof. dr. Nygren iš 
Lundo, Švedijoj.

“Varpo” choras 
spalio 2 d. 7.30 vai. vak. koncer
tuos Čikagoje lietuvių auditori
joje. Tą pat dieną Toronte gas
troliuos Čikagos choras “Pir
myn”.

Sol. V. Verikaitis 
pereitą savaitę dainavo per ra
diją CBC programoje, vad. ryti
niam rečitalyje, kuris transliuo
jamas visai Kanadai kas sekma
dienį 10.30 vai. rytą.

Spalio 9 d. minėjimą 
ruošia KLS Toronto skyrius. Šia 
proga mielai sutiko atsilankyti iš 
JAV visiems gerai žinomas Vil
niaus krašto lietuvis žurnalistas 
ir rašytojas, “Vilnius tarp aud
rų””” knygos autorius Jeroni
mas Cicėnas su paskaita.

Mūsų visuomenė, kuri Vil
niaus krašto problemomis visad 
gyvai domisi ir dėl jo likimo 
nuolat sielojasi, nuoširdžiai kvie- 

.čiama šiame minėjime skaitlin
gai dalyvauti.

Tikslus laikas ir vieta bus pra
nešta vėliau. Sk. v-ba.

Kariuomenės šventė 
Toronte šiemet siejama ir bus 
kartu švenčiama su Šaulių Są
jungos 35 metų jubiliejumi lap
kričio 21 d.

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks rugsėjo 24 d. 7.30 vai. vak.

i pas narę A. Rusinienę, 107 West
moreland Avė., tel. KE. 2511.

Valdyba.
Arbatėlė

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
skyrių atstovų suvažiavimo To
ronte proga šio mėn. 25 d. 7 vai. 
v. Liet. Namuose ruošiama su
važiavimo dalyviams ir svečiams 
arbatėlė, į kurią kviečiami visi. 
MLBD nariai, prijaučiantieji ir 
organizacijų pirmininkai.

Kaina $1. Norintieji arbatėlėje 
dalyvauti prašomi iki š. mėn. 24 
d. (penktadienio) vakaro užsi
registruoti pas į. Tamošauską. 
236 Dovercourt Rd., ME. 4469.

MLBD Toronto skJV-ba
Sporto klubas “Vytis” prane

ša, kad spalio 2 d. 7 vai. v. UNF 
auditorijoje įvyks šaunus pobū
vis — šokių vakaras.

A.a. Agota Liorentienė 
po sunkios ligos, aprūpinta pas
kutiniaisiais sakramentais, mirė 
Šv. Juozapo ligoninėje Londone, 
Ont., 54 metų amžiaus. Laidoja
ma šį trečiadienį 10 vai. ryto iš 
Šv. Jono Kr. liet. par. bažnyčios. 
Velionė pašarvota Odette laid, 
namuose (Dundas ir Dufferin 
gatvių kampas).

“Varpo” chorui
rugsėjo 17 d. Toronto LB Apyl. 
Valdyba surengė pobūvį Šv. Jo
no kr. parapijos salėj. KLB 
pirm. J. Matulionis, apyl. v-bos 
pirm. J. R. Simonavičius ir «kun. 
kleb. P. Ažubalis pasakė kalbas, 
įvertindami choro darbą. Diri
gentui St. Gailevičiui ir choris
tams įteikta po Liet. Dienų lei
dinį.

Liet, radijo programos 
iš St. Catherines šį šeštadienį ne
bus dėl transliuojamų golfo 
rungtynių.
Krašto Tarybos rinkimai atidėti

Kaip teko patirti, rinkimus į 
Krašto Tarybą, kurie buvo pa
skirti spalio 10 d., Vyr. Rinkimi
nė komisija atidėjo 3 savaitėms 
ir jie įvyks spalio 31 d.

Krašto Tarybos suvažiavimas, 
Hamiltono apylinkės valdybai 
pakvietus, įvyks Hamiltone lap
kričio 27-28 d.d. ,

Rinkimų atidėjimo priežastis 
yra netvarkingai pateiktieji kan
didatų sąrašai. Kandidatų yra 
pasiūlyta, berods, 46: iš Montrea
lio 7, iš Toronto du sąrašai, ku
rių viename 19 kandidatų, o ant
rame 7, iš Hamiltono 10, iš Rod
ney 2 ir iš Windsoro 1. Šiuo me
tu rinkiminė komisija yra pa
siuntusi pašalinti trūkumus 
Windsoro sąrašą, o taip pat to
rontiškį antrąjį sąrašą, kuriame 
yra 7 kandidatai. Tam reikalui 
skirtas laikas pasibaigs šios sa
vaitės gale, tad kitame numery
je, atrodo, jau galėsime paskelbti 
ir kandidatų sąrašą. Šiandien jų 
dar neskelbiame, nes gali būti 
pasikeitimų. Minėtam antrajam 
torontiškiam sąraše, mat, yra so
lidarumo mokesčio nesumokėję 
3 kandidatai ir 12 siūlytojų. Jei 
kuris kandidatas šią savaitę to 
reikalo nesutvarkytų, jo kandi
datūra atpultų; jei kuris iš siū
lytojų liktų solidarumo mokes
čio nesumokėjęs, atpultų visas 
kandidatų sąrašas, nes taisyklės 
numato, kad siūlytojų turi būti 
ne mažiau 30, o tą sąrašą tiek ir 
tėra pasirašiusių. Jei bent vie
nas atkristų, nebūtų reikiamo 
skaičiaus.

Čiurlionio ansamblis, 
kuris spalio 16- d. koncertuos De
troite, yra pakviestas ir sutiko 
sekančią dieną, t.y. spalio 17 d.,, 
sekmadienį, atvykti į Torontą. 
Tuo tarpu dar ieškoma salės.
Koncertas įvyks 3 Vai. pp., nes 
ansamblis tuojau pat išvyks į na
mus — į Clevelandą.
REIKALINGAS-A jaunos pardavėjas ar 
pardavėja maisto krautuvei. Reikalinga 
mokėti anglų kalbų. Kreiptis: ME. 7462.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte, su virtuve. 45 Lakeview Ave., 
tel. LL. 0793.

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

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė I augšte, Dundas • Dovercourt ra
jone. Tel. OL. 2972; skambinti po 5 v.v.

Išnuomojama 3 ar 4 kambariai suaugu
siems; karštas vanduo, gazas. St. Clair - 
Bathurst rajoneš Tel. KE. 0419.

Išnuomojami 3 ar 2 dideli kambariai ir 
virtuvė II augšte. 7 Havelock St., prie 
Prisikėlimo par. statomos bažnyčios. Tel. 
LL. 4576.

Išnuomojami apstatyti kambariai II ir III 
augšte. Galima virti. Ossington ir Da
venport Rd. rajone. Tel. KE. 5455.

PARDUODAMI, nauji Phillips 1955 metų 
radio aparatai. Radioman, 921 Dundas 
St. West.

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

V. TIKUIŠIS
351 Dovercourt Rd., Toronto. 

Tel. KE. 7824.

Lietuvio alyvos apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS ALYVOS APŠILDYMO KROSNIS 

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

Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėnesiai. 
Techniški patarimai veltui.

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

Tautos šventės minėjimas įvy
ko rugsėjo 19 d. Minėjimas pra
sidėjo pamaldomis 10 vai. mo
kyklų vaikams AV parapijos 
bažnyčioje ir 11 vai. iškilmingo
mis pamaldomis šv. Kazimiero 
ir AV bažnyčiose.'

Iškilmingas aktas ir meninė 
dalis įvyko 4 vai. pp. D‘arcy Mc
Gee salėje. Publikos prisirinko 
beveik pilna erdvi salė. Minė
jimą pradėjo KLB Montrealio 
apyl. vicepirm. A. Gražys. Mo
mentui pritaikytą gražią paskai
tą skaitė adv. dr. St. Daukša. 
Prelegentas pažymėjo, kad Va
sario 16 d. šventė mes atžymime 
mūsų valstybės atkūrimą, o rug
sėjo 8-ta diena — lietuvių tau
tos gyvatą amžių bėgyje. Po to 
jis plačiai palietė lietuvybės iš
laikymo klausimą tremtyje, ypa
tingą dėmesį atkreipdamas į 
motinų, šeimų, šeštadieninių mo
kyklų ir lietuviškųjų organizaci
jų vaidmenį lietuvių tautos ko
voje su nutautėjimu tėvynėje ir 
išeivijoje. -

Po dr. Daukšos paskaitos to- 
rontietis teisininkas p. Valys ta
rė žodį, pradžioje apie lietuvių 
tautos nūdienines kančias, o pa
skui apie lietuvių namų reikalą 
Montrealyje.

Meninėje dalyje skautų būre
lio tautinių šokių -grupė grakš
čiai pašoko Šustą, Kalvelį ir Vi- 
liotinį. Akt. K. Veselka pagau
nančiai padeklamavo iš B. Braz
džionio kūrybos. Didelio pasise
kimo susilaukė jaunieji solistai 
A. Keblys ir P. Vytė, padainavę 
po porą dainų solo ir duetu. Pa
baigai A V parapijos choras, ve-

M. Liet. Bič. D-jos susirinkimas
Praeitą sekmadienį Toronto 

skyriaus narių susirinkimas pra
ėjo gyvoje nuotaikoje, dalyvau
jant daugeliui narių ir gyvai da
lyvaujant svarstomuose klausi
muose. Tarp kitko išrinkta at
stovai: Tamošauskas, inž. Bunti- 
nas ir inž. Dragašius į MLBD 
skyrių atstovų suvažiavimą. Be 
to, išrinkta skyriaus globojama 
Vasario 16 gimnazijos mokiniui 
išlaikyti būrelio vadovybė iš 
inž. Dragašiaus ir inž. Lėlio.

Toronto “Vyčio” futbolo ko
manda po ilgos pertraukos rug
sėjo 24 d. 7 vai. vak. vėl pasiro
dys Earlscourt parke prieš Vi
kingus, dėl Campbell taurės.

Norėčiau išreikšti širdingą padėką 
Toronto lietuviams

Netikėtą staigmeną turėjau Maltono 
aerodrome prie Toronto. Kelionės išvar-. 
ginta, čia nubudus, nepaprastai nustebau 
pamačiusi būrį lietuvių, kurie specialiai 
atvyko manęs pasitikti ir pasveikinti. 
Neįsivaizdavau ar sapnavau, ar tai buvo 
tikrovė, nes buvo jau 2 vai. nakties. 
Girdžiu mane sveikinant lietuviškai ir 
prisega man prie krūtinės gėlių. Toks 
siurpfyzas mane taip sujaudino, kad oš 
negalėjau ką ir sakyti.

Brangūs Toronto lietuviai, trūksta man 
žodžių padėkai išreikšti už tokį Jūsų 
širdingą manęs sutikimą. Labai apgai
lestauju, kad negalėjau sugrjždoma iš 
savo kelionės, atvykti pas Jumis ir pa
reikšti širdingą ačiū.

Taip pat norėčiau padėkoti ir Londono 
lietuviams. Ten būdama buvau labai su
žavėta pamačiusi lietuviškos vėliavos 
spalvų kaspinais ir tautiniais rūbais pa
sipuošusią mergytę, kuri premjeros metu 
ant scenos man įteikė puikių gėlių.

Dėkoju p.p. Kisuliams už suteiktos 
gėles.

Visa tai, ką aš iš Jūsų patyriau mano 
širdyje pasiliks visam gyvenimui.

Rūta Lee Kilmonis.
Hollywood, Calif.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

damas A. Piešinos, padainavo 
Oi ko jūs liūdit — Bendoriaus, 
Gaideliai gieda—Banaičio ir Kur 
giria žaliuoja — Gudavičiaus. 
Geriausiai nusisekė paskutinioji 
daina, kuri buvo pakartota.

Programos tarpais grojo Z. La
pino vedamas orkestras.

Programą labai sklandžiai pra
nešinėjo p-lė Šipelytė.

Minėjimas buvo pradėtas Ka
nados ir baigtas Lietuvos him
nais.

Sporto klubas “Tauras” 
rugsėjo 25 d., ŠEŠTADIENĮ, 
Garby Hall, Beaubien St. E., 

tarp 11 ir 12 Ave., Rosemount, 
rengia

SEZONO ATIDARYMĄ — 
ŠOKIŲ VAKARĄ.

Sporto Klubo “Tauras“ visuo
tinis susirinkimas šaukiamas 
spalio 3 d. Aušros Vartų parap. 
salėje, tuojau po pamaldų. Be 
kitų klausimų bus ir valdomų
jų organų rinkimai, todėl visi 
nariai ir norintieji į klubą įstoti 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.?;
Šeštadieninės mokyklos Mont

realyje pradėjo darbą rugsėjo 11 
d. 10 vai. pamaldomis Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje. Nežiū
rint lietingo oro, atsilankė daug 
tėvų ir vaikučių.

Po pamaldų salėje įvyko mo
kyklų darbo pradžios aktas. Da
lyvius pasveikino parapijos kle
bonas Tėv. kun. J. Kubilius SJ, 
KLB atstovas A. Vazalinskas ir 
mokyklos vedėja B. Lukoševi
čienė.

Gražus būrys vaikų vienoje ir 
kitoje mokykloje: Rosemounte 
prisidėjo 10 naujų mokinių, Ver- 
dune virš 15. Reikia džiaugtis, 
kad daugelis supranta savo pa
reigą, bet gaila, kad dalis dar 
neatkreipia dėmesio į mokyklos 
svarbą.

Blogiau su Longueuil. Pasku
tiniu momentu patalpas atsakė. 
Atrodo, kad sekančios savaitės 
bėgyje ir ten normalus darbas 
galės prasidėti.

Vakariniai anglų ir prancūzų 
kalbos kursai, kaip kiekvienais 
metais,- taip ir šiemet ruošiami 
nemokamai neokanadiečių orga
nizacijos. Jie bus vakarais. Dau
giau galima sužinoti AV kleboni

joje*Gyvojo rožančiaus draugija ki
tą sekmadienį, rugsėjo 26 d., da
ro svarbų susirinkimą. Dalyva
vimas nariams būtinas.

Spalio 9 d. draugija ruošia va
karienę. Plačiau ‘bus paskelbta 
spaudoje.

L. Kat. Moterų D-jos skyrius 
lapkričio 20 d. Dom Polski salėje 
Verdune ruošia kalakutų vaka
rienę. .

Birutė Vaitkūnaitė 
pradeda naują Ritminės Mankš
tos ir Modernaus Šokio kursų se
zoną nuo rugsėjo mėn. 15 dienos. 
5550 Park Ave., Room G salėje. 
Skambinti BE. 9767.

Vyr. At-kai turėjo iškylą - ge
gužinę labai gražioje ir nuoša
lioje vietoje už St. Adele rude
nėjančiuose kalnuose. Vieta pri
klauso skautų organizacijai ir 
buvo parūpinta kun. Pr. Jokū
baičio, kuris šiuo metu dirba St. 
Adele prancūzų parapijoj. Vie
nos žaidimų pertraukos metu 
įvyko susirinkimas, kurio metu 
istorinę paskaitėlę skaitė D. Jur
kus, o po to buvo išklausytas 
lietuviškas radijo pusvalandis.’

Ūkinė komisija Montrealyje, 
daugelio jau anksčiau pageidau
ta, bus sudaryta' artimoje ateity
je iš Montrealyje gyvenančių 
ūkio šakų lietuvių specialistų. 
Komisijos pagrindinis uždavinys 
būtų derinti esančių ūkinių ir 
naujai besikuriančių vienetų in
teresus ir teikti pastariesiems in
formacinę pagalbą.

£- - -




