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Europos gynyba
Europos Laisvės Komiteto studijų grupės leidiny “Europe , 

kuris tik ką pasirodė, yra tokio vardo skyrius. Jo išvados svars
tytinos ir įsidėmėtinos. t . •

Studijos autoriai Europą ima kaip vienetą, atsietą nuo kitų 
kontinentų ir stato klausimą ar demokratinė vakarų Europa ga
lėtų apsiginti nuo jai gręsiančio bolševikinio ginklo pavojaus. 
Atsakymas yra neabejotinai neigiamas. Dabartinę laisvąją Euro
pą Sovietų Sąjunga su savo satelitinėmis valstybėmis visais at
žvilgiais toli pralenkia. Prieš maždaug 200 milijonų Sovietų Sąj. 
ir 100 milijonų satelitinių valstybių stovi apie 168 milijonus Va
karų Europos gyventojų, prieš 8.524.750 kv. mylių — 450.000 kv. 
mylių ploto atžvilgiu. Praneša sovietinis pasaulis laisvąja Eu
ropą ir žemės turtais. Pagal 1950 m. statistikas Sovietų Sąjunga 
anglies iškasė 260 mil. tonų, satelitiniai kraštai 98 mil. t., o vakarų 
Europa 202 mil. t. Naftos Sov. Sąj. buvo išsiurbiama 37 mil. t., 
satelitiniuose kraštuose 5 mil. t,, o V. Europoje vos 2 mil. t.; ge
ležies rūdos Sov. Sąj; buvo iškasama 50 mil. t., satel. kr. 5 mil. t., 
o Vak. Europoje 45 mil. t. Kartu su satelitiniais kraštais Sov. Sąj. 
.pralenkia Vak. Europą ir kitose srityse. Taip jos javų gamyba 
siekia 72.3 mil. t., satel. kr. 32.6 mil. t., o Vak. Europos vos 26 mil. 
t.; plieno sovietai-pagamino 27 mil. t., satelitiniai kraštai 7 mil. t., 
o V. Europa 30 mil.; aluminijaus — Sov. Sąj. 0.16, sat. kr. 0.15, 
V. Europa 0.2 mil. t. Sovietai ir su satelitiniais kraštais nepavijo 
Vakarų elektros gamyboj: Sov. Sąj. 90.3, satel. kr. 24.5, V. Europa

- 118 bilijonų kilovatų.
Peržvelgę šiuos davinius matome, kad Europa nieku būdu 

pati viena nepajėgtų atsilaikyti prieš sovietinį kolosą tol, kol 
Rytų bei Centro Europos teritorija ir jų ištekliai tebėra anos 
dispozicijoje. Jei atmesime satelitinių kraštų išteklius bei pro
dukciją, Sovietų Sąjunga nuo Europos bus atsilikusi ir anglies, 
ir geležies bei plieno, ir aluminijaus, nekalbant jau apie elektros 
gamybą ir praneš tik naftos bei šiek javų gamyba.

Be Rytų ir Centro Europos susisiekimo bei transporto linijų 
Sovietų Sąjungos ir strateginė padėtis būtų žymiai blogesnė, 
ypač puolimo reikalui, nes jos keliai prasti, o, be to, orientuoti 
daugiau pietų — šiaurės, o ne rytų — vakarų krypčiai. Sovietų 
Sąj. milžiniškas plotas, kuris visą laiką buvo pirmasis ginklas 
visoje Rusijos gynimosi, istorijoje, puolamajam kare prilygtų 

/- kaladei prie kojų. Dėl to ploto ir jos divizijų milžiniškas kiekis 
-J ’hebeatrodytų toks baisus, nors šiandien Europa karišku požiūriu 

prieš komunistinį pasaulį stovi kaip nykštukas. Įskaitant JAV ir 
D. Britanijos dalinius kontinente 1950 m. tebuvo vos 34 divizijos, 
kai sovietai turėjo 175 divizijas. Per 3 mėn. jos galėtų pakilti iki 

<-&» divizijų, prie kuriuxjiar prisidėtų 80 satelitų diviziją Ne-* 
užmirština, kacTsdvietų aviacija dabar Europoje esanti, Vakarų 
lėktuvų skaičių prašoka keleriopai, karo laivynas, atrodo, bus 
prašpkęs D. Britanijos laivyną ir yra pirmoje vietoje po JAV. 
Na, pagaliau nepamrištini ir atominiai bei hidrogeniniai ginklai.

Taip Europa stovi prieš Sovietiją, kurios užnugary dar pusė 
bilijono aziatų ir milžiniški Azijos plotai su didžiuliais gamtos 
turtais greta didžiausio skurdo. Šitokioje dėtoje laisva likusi Eu
ropos dalis pati viena jokiam atvejy negalės atsilaikyti be JAV 
paramos. Kad šitas paramos reikalas neužsitęstų amžinai, reikia 
vieno — reikia išvaduoti pavergtąją Europos dalį ir, žinoma, pa
siekti Europos vieningumo. Išvaduota vieninga Europa jau galėtų 
atsilaikyti prieš Eurazinį kolosą, nors jo žmonių rezervai neriboti, 
nors plotai begaliniai. Europai būtų juo saugiau, kad sovietuos 
galybių šaltiniai būtų gana toli — Doneco baseino, Uralo ir dar 
tolimesnės sritys, o transporto sąlygos blogos, kai Europa šiuo 
atžvilgiu jai nepavejama. ' !

Tokia yra padėtis. Klausimas tik, kada bus pradėta veikti pa
-gal jos reikalavimus.

Imigracija socialinėje savaitėje
Kanados katalikai kasmet or

ganizuoja socialines savaites, 
kur nagrinėjamos dabarties pro
blemos. Šiemet tokia savaitė — 
31-ji — organizuota Mont - Lau
rier, Quebece ir Londone, Ont. 
Pagrindinė tema: imigracija. Jo 
Em. Montrealio kardinolas P. E. 
Lčger ta proga pasakė įsidėmėti
ną kalbą. Jisai pabrėžė, kad imi
gracija pirmoj eilėj yra morali
nė problema, o ne ekonominė. 
Nereikia pirmiausia klausti ar 
imigracija bus mums pelninga, 
ar nesugriaus mūsų ekonominio 
gyvenimo. Jei Kanadoj ir yra tos 
rūšies rūpesčių, reikia klausti ar 
jie kyla iš jos gyventojų pertek
liaus, ar iš nesutvarkyto’ ekono
minio gyvenimo. “Mes kaltina
me imigraciją patys būdami kal
ti dėl savo esamų negerovių ... 
Imigracijos baimė gali būti men-

Lenku jūrininkai pabėgo Anglijon
Kai lenkų prekinis 250 tonų 

laivas “Puszczyk” artėjo prie D. 
Britanijos, septyni įgulos nariai, 
apsisprendę bėgti, suėmė savo 
kapitoną ir užrakino išvietėje. 
Likusius penkius lenkus užraki
no kitoj vienutėj. Ir tai buvo pa
daryta ne be kovos. Ypač prieši
nosi politrukas; jis buvo subady
tas ir smarkiai apkultas. Užval
dę laivą, septyni susiljaudėliai 
pasuko Vhitby. uosto lirtk ir su
stojo įplaukoj rodydami šviesos 
ženklus. Grįžtąs anglų žvejų lai
vas sustojo ties jais, ir kapitonas 
Storr įlipo lenkų laivan. Rado 
vyrus prie vairo ir visi drauge 
įplaukė uostan. Septyni lenkai 

Zjją—’jkė norį gauti politinės 
j prieglaudos teisę ir sakė savo 

kavertybės arba krikščioniško ir 
žmogiško gyvenimo stokos ženk
las”. “Tokiame žemyne kaip mū- 
sasis, kur augimas vos prasidėjo, 
kaip mes galime neleisti kurtis 
milijonams išvietintų arba šiaip 
varge žmonių ir monopolizuoti 
vien sau žemės turtus?” “Tikras 
krikščionis turi matyti ateivyje 
ne savo konkurentą, o brolį”.

Socialinės savaitės pirm. T. J. 
P. Archambault, SJ, iškėlė rei
kalą stiprinti senųjų ir naujųjų 
ateivių įsikūrimą ūkiuose. Jisai 
apgailestavo, kad pastaruoju 
metu daugelis kanadiečių meta 
ūkius ir keliasi į miestus. Imi
gracijos reikalu pareiškė: “Že
mei be žmonių duokime žmones 
be žemės”. Kanada, būdama pla
ti, turinti moralinę pareigą pri
imti ateivius. Jei Kanados pran
cūzai nekreipią pakankamai dė- 

kapitoną išlaikę uždarytą 12 vai. 
Reikalas tuojau buvo perduotas 
policijai, kuri septynius pabėgė
lius paėmė kalėjiman, o likusius 
uždarytus laive paleido. Sužeis
tąjį politruką reikėjo patikėti 
gydytojui. Laukiama, kad netru
kus policija baigs formalumus ir 
jūrininkai bus priimti kaip polit. 
pabėgėliai.

Tai jau kelintas lenkų pabė
gimas pastaruoju laiku. Prieš ke
liolika dienų trys jūrininkai nu
šoko nuo žvejinio laiyo ir ant pa
čių pasidaryto plausto pasiekė 
krantą. Vienuolika “Batory” lai
vo įgulos narių — ir kapitonas 
su gydytoju — pabėgo pastarųjų 
trijų metų laikotarpy ir gavo 
polit. (prieglaudos teises Anglijoj.

Ateinančią savaitę sukanka 10 
metų, kai paskutiniai bėgliai 
naktį paliko deginamą Lietuvą. 
Nerados tada jie svetur uždojau- tikierių, dažnai labiau besirūpi-
XUCICIUV VCIM.CI JXV OVCVU1 ICLU."* • . . * •• •

tos jai; supuvo beržiniai kryžiai, nancių savimi ir savo partija nei
žymėję daugiau kaip 35.000 jau
nų lietuvių partizanų kapus. Iš
džiūvo ašaros, sukrekėjo žaizdos 
— atrodytų lyg pavergtieji susi
taikė su savo baisiu likimu. Mirė 
baisusis tironas Džiugašvilis, o 
naujieji vis sėkmingiau mases ti
kina norį “taikingai sugyventi”. 
Net įgalino po Inokinijos pasida
linimo “taiką” pasaulyje, pirmą
kart per 20 metų. Pasaulis už
miršta pavergtuosius — net pa
čių pabėgėlių vis mažiau belieka 
šaukti gimtajam kraštui laisvės 
ir pagalbos. Tie patys išlikę po
litikai ir politikieriai su kiekvie
na diena yra žvelgiami su vis di
desniu nepasitikėjimu. Daugelį 
nemaloniai nustebino ponų Si
dzikausko ir Borbonskio pačiu 
laiku, jei nepavėluotai, idėja 
’’Pavergtųjų tautų seimu” prieš 
Jungtines Tautas pajudinti pa
saulio sąžinę. Didžioji Niujorko 
spauda, lyg pagauta, iš pradžių 
skelbė “seimo” įsikūrimo trumpą 
faktą ir tada vėl savuosius pusla
pius paskyrė tik tam ką sakė Vi
šinskis, Gudijos, Ukrainos ar 
Lenkijos atstovai. Tik retkar
čiais, lyg netyčiomis, apie pa
vergtųjų tautų politikų pastan
gas prasitardavo kuri radio ar- 
TV stotis. (Gal realistus naujie
nų rinkėjus baidė gandai, kad 
nėra tarp egzilų vienybės, jog 
veik visos tautybės buvo “atsto
vaujamos” dešimtmečiais savo 
kraštų nemačiusių klikinių polį-

PEŠTYNĖS DĖL VALO;
Pietų Vietnamas, vos išlikęs 

nuo komunistinės grėsmės ir ga
vęs visišką nepriklausomybę, 
pergyvena politinę vidaus krizę. 
Ji kilo iš dviejų patrijotų susi
kirtimo: ministerio pirm. Diem 
ir kariuomenės vado gen. Hinh. 
Pastarasis su jaunais savo kari
ninkais ėmė jodyti palinkimų 
išvalyti kraštą griežtom priemo
nėm, panašiai kaip Egipto pulk. 
Nasser. Tai pajutęs min. pirm, 
įsakė gen. Hinh vykti 6 mėn. 
atostogų į Paryžių ir pasiuntė 
lėktuvo bilietą. Generolas atsi
sakė tai padaryti, teisindamasis,

mesio imigracijai ir toliau, jų 
skaičius per 20 metų sieksiąs vos 
ketvirtadalį Kanados gyventojų 
(dabar 31%). Pirmininkas nuro
dė Ontario prov. pavyzdį. Šios 
provincijos vyriausybė yra įstei
gusi Europoje informacijos ir 
atrankos biurą. Be to, ji suorga
nizavusi visą eilę tarnybų atei
viams priimti ir apgyvendinti. 
Kadangi šitai daryti leidžia 
konstitucija, pirmininkas ragino 
ja pasinaudoti ir Qubeco prov. 
vyriausybę.

Rugsėjo 26 d. socialinė savai
tė prasidėjo Londone, Ont. “Ca-
tholic Culture Centre” patalpo- fb7itu ame7įkiečiu 
se. Jo Em. kardinolas McGuigan gų 'oIandų į kanadiečių karių.
perskaitė šv. Tėo laišką, kvie- ■ 
čiantį Kanados katalikus palai-I 
kyti imigraciją ir patiems likti 
ištikimiems gimtajai žemei — 
nesikelti masiškai į miestus. Da
lyvauja visa eilė žymių asmeny
bių. Pagrindinę kalbą imigraci
jos reikalu pasakė vicem misteris 
Laval Fortier. Visų pagrindinė 
mintis — k u r d i n t i ateivius 
ūkiuose.

— Tokio. — Min. pirm. Yošida 
išskrido lankyti Vakarų valsty
bių tikslu pagyvinti prekybą. Jo 
kelionei buvo priešingas parla
mentas ir ypač darb. unijos. Tą 
pačią dieną 25 Japonijos parla
mentarai išvyko lankyti raud. 
Kinijos irgi prekybiniais tikslais.

— Tokio. — Smarkus taifūnas 
nusiaubė Hokkaido salą, palikęs 
3000 žuvusių. Paskandino laivą 
su 1500 keleivių. Jų tarpe buvo 
vienas misionierius iš Toronto^

Tai jau trečias taifūnas per dvi 
savaites, kuris taipgi sunaikino 
pakrančių miestą Iwanai.

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

pavergta tauta. Pagaliau, gal ži
nota, jog mieliau nei pavergtų
jų šauksmą vakariečiai- skaitė 
NYTimes ir kitų pranešimus, 
kad švelnėja tarybinis reežimas, 
kad TSRS darbo stovyklų skai
čius yra mažinamas, kad jose, 
ypač po Vorkutos 'sukilimo per
nai (rūpestingai nutylint, kad 
pabaltiečiai ir ukrainiečiai buvo 
jo organizatoriai) pagerėjusios 
Sibiro kančios sąlygos. O kalban
čių už pavergtuosius net piktai 
buvo klausiama, “Kodėl jūsų 
žmonės nesukyla, kodėl patys 
nesilaisvina?” Bet šie neturėjo 
ką sakyti priminus jiems vokie
čių pernykštį sukilimą.

Maskvos ginklas — 
baimė
Pasaulio opinija, ignoruodama 

pavergtųjų politikų šauksmus iš 
anapus JTautų alėjos apie ligšio
linę komunistinę klastą, visai 
aiškiai suprato naujojo, tipiško 
olando, JT prezidento, Van Klef- 
fens perspėjimą: “Mano ponai, 
mes sėdime dabar ne ant para
ko statinės, kaip iki šioei, bet 
ant hidroatominės bombos”.

Tikrumoje ne Niujorke, bet 
Londone šios savaitės pradžioje 
užsienių reikalų ministerial sė
dėjo ant jos spręsdami veiksmus, 
kurie įgalintų pavergtųjų išlais
vinimą, bolševikinės Uranijos 
pašalinimą ir tikrosios taikos 
įgyvendinimą. feesu tarimas 
reikštų, mūsų 

kad neturįs kam perduoti parei
gų. Draugų karininkų remiamas 
užsibarikadavo štabe ir apsistatę 
tankais. Min. pirm., matydamas, 
kad neturi kariuomenės para
mos, parsigabeno lėktuvais iš sa
vo tėiškės 300 partizanų, kurie 
saugo jo būstinę. Min. pirm, pa
skelbė Hinh sukilėliu, o šis at
sakė: “Mums beliko dvi galimy
bės: nupirkti 300.000 lėktuvo bi
lietų kariuomenei arba 15 bilie
tų vyriausybei”. 9 minįsteriai at
sistatydino, bet min. pirm. Diem 
radęs didesnės partizanų para
mos, laikosi ir toliau. Prancūzai 
į šias painiavas nesikiša. Jie per
davė vietnamiečiams netgi po
liciją ir teismus. Padėtis betgi 
yra labai įtempta ir yra pavo
jaus, kad gali kilti civilinis ka
ras, kuris veikiai pražudytų ir 
pirmuosius nepriklausomybės 
bandymus. Padėtį sunkina ir 
250.000 pabėgėlių masė, perkelta 
iš šiaur. Vietnamo. Amerikiečiai 
padeda statydinti 125 laikinius 
miestelius pabėgėliams.

Atominiai manevrai 
Europoje.

Vak. Vokietijoj įvyko labai 
svarbūs manevrai, kurių uždavi
nys buvo išbandyti atominius 
ginklus. Juose dalyvavo apie

I Manevrams buvo duotas vardas 
“Battle Royal” ir truko visą sa
vaitę apimdamas 100.000 k v. my
lių ploto. Tuo būdu buvo isceni- 
zuotas “trečiasis karas”. Šiaurės 
ir pietų kariuomenės buvo ap
rūpintos atominėmis patranko
mis ir sviediniais. Puolanti gru
pė turėjo ribotą skaičių atomi
nių patrankų, o besiginanti — 
daug mažiau kariuomenės, bet 
žymiai daugiau atominių pa
trankų. Gen. Richard Gale, šiau
rės grupės vadas ir manevrų va
dovas, pareiškė spaudos atsto
vams:

“Noriu patirti, kokiu pajėgu
mu gali kovoti kariuomenė, pa
lyginti negausi skaičiumi, bet 
gerai ginkluota atominiais pa
būklais prieš užpuoliką, turintį 
mažiau atominių ginklų ir žy
miai didesnę persvarą žmonė
mis”.

Manevruose dalyvavo taip pat 
sprausminiai lėktuvai. Jų užda
vinys buvo — ginti V. Europą 
nuo užpuoliko iš rytų.

reikalui. Nuostabu, kad JAV 
prezidentas - “išlaisvintojas” el
gėsi tarytum bolševikinės diplo
matijos paveiktas, dar šiaip taip 
palaikomas Mr. Dulles. Anot 
“The Christian Science Moni
tor” cituojamo ■ vieno europie
čio: “amerikiečiai, kurie tikru
moje yra iedalistai, nuoširdūs, 
malonūs bei pažangūs žmonės, 
nepalyginami su sovietų parei
gūnais, tapo Maskvos taip su
maišyti, tarytum būtų tapę bu
kapročiai, bailiai, egoistai, tik 
pelno težiūrį žmonės, kai tuo 
tarpu komunistai patys save kėlė 
kaip vienintelius būsimus pasaur 
lio išganytojus”. Jei komunistų 
propagandos įstaigos neatlyžda- 
mos skelbė “primityvios” Ame
rikos civilizacijos galą,. tai pa
vergtieji per “Amerikos Balsą” 
praėjusią savaitę girdėjo prezi
dento Eisenhowerio atsišaukimą 
į “tautas anapus geležinės uždan
gos”, kad jie melstųsi “už teisin
gos ir amžinos taikos įgyvendini
mą”, melstųsi, kad “taikingomis 
priemonėmis” būtų pašalintos 
“žiaurios, dirbtinės uždangos, 
pastatytos mažų žmonių, kurios 
skaldo tautas”. Prezidentas sakė, 
jog tikėjimas esąs pats galin
giausias ginklas, aiškino ir pa
vergtiems lietuviams, kurie tikė
dami Amerika neteko 1944-48 m. 
daugybės partizanų ir kurie iki 
šios dienos rodos tiek pavojingi 
Maskvai, kad Lietuva yra ati
tverta nuo pasaulio ne tik “gele
žine“, bet ir “plienine” uždango- 

(Nukelta į 2 pusi.)

1

Kanados aviacija Londone, kur buvo minimi. D. Britanijos 
mūšiai. Dalyvavo 187 lėktuvai

Pavergtosios Jungtinės Tautos
Rugsėjo 20-21 d.d. Niujorke 

Carnegie Centro patalpose posė
džiavo Sovietų Pavergtųjų Euro
pos Valstybių Seimas. Organiza
torių komiteto 'pirmininkas dr. 
V. Masens, pradėjęs seimą, pa
kvietė msgr. Belą Vargą sukal
bėti maldą, po to seimaę priėmė 
atstovų mandatus (kiekvienos 
valstybės 16 atstovų — iš viso 
apie 150), seimo statutą ir dieno
tvarkę. Burtų keliu pirmuoju 
pirmininku tapo Rumunijos de
legatas. Čekoslovakijos ir Len
kijos delegacijos pasiūlė seimui 
pritarti jų jungtiniam protestui 
prieš neteisėtą Čekoslovakijos ir 
Lenkijos atstovavimą Jungtinė
se Tautose. Lietuvos, Latvijos, 
Estijos delegacijos pasiūlė sei
mui pritarti šių delegacijų pro
testui dėl Sov. Sąjungos smurtu' 
ir klasta įvykdyto Baltijos yals- 
tybių užgrobimo. Abu pasiūly
mai seimo vienbalsiai. nutarti 
įteikti JT. Seimas priėmė bendrą 
atsišaukimą J JT. Atsišaukimas 
prašo JT laisvąsias valstybes 
imtis atitinkamų žygių paverg
toje Europos dalyje asmens tei-

Savaites įvykiai
Jungtinės Tautos susirinko naujai sesijai. Jau pirmame pilna

ties posėdyje buvo iškeltas Raud. Kinijos priėmimo klausimas. 
Višinskis, jausdamas paramą iš Indijos ir kt, ne be vilčių apeliavo 
į JT atstovus. JAV atstovas C. Lodge ir šį kartą pasiūlė Raud. 
Kinijos priėmimo ^klausimo ir šioj sesijoj nesvarstyti, priminda
mas, be kitko, užpuolikiškus jos veiksmus. Višinskio pasiūlymas 
buvo atmestas 44 prieš 11. Už jo pasiūlymą, be sovietinio bloko, 
balsavo: Burma, Danija, Indija, Norvegija, Švedija ir Jugoslavija. 
Tuo būdu, daugumos sprendimu •------------------------ ----------------
Raud. Kinijos priėmimo klausi
mas atidėtas iki 1955 m. sesijos.

Nauju JT pirmininku išrink
tas Olandijos atstovas dr. Eelco 
N. Van Klėffens, buvęs ambasa
dorium Portugalijai ir JAV. Ji
sai surinko 45 balsus, o jo varžo
vas — Tailandijos užsienio reik, 
ministeris — 3. Buvusi JT pirmi
ninkė Vijaya Laksmi Pandit pa
skirta Indijos ambasadore Lon
done.

JT darbotvarkė apima 61 klau
simą. Vienas svarbiųjų šioj sesi
joj — prez. Eisenhowerio planas 
atominės energijos reikalu. Jis 
buvo keletas praėjusioj sesijoj, 
bet sovietai nesutiko bendradar
biauti. Buvo' manyta, kad ir šį
kart sovietai elgsis nekitaip. Vi
sų nustebimui Višinskis betgi pa
reiškė, kad jo delegacija sutinka 
balsuoti už plano priėmimą dar- 
botv’arkėn.

Kipro klausimas Jungtinėse 
Tautose

J T darbotvarkėn pateko ir 
Kipro salos klausimas. Graikijos 
delegacija stipriai remiama kip- 
riečių veiekėjų, dar prieš tai pri
vačiu keliu kreipėsi į JT delega-

cijas prašydama paramos. Šitaip 
paruošusi dirvą laukė ji rezul
tatų. JT atitinkama komisija 9 
balsais prieš 3 Graikijos prašy
mą priėmė ir pasiuntė pilnaties 
posėdžiui, kuris 39 balsais prieš 
19 nutarė įtraukti jį šios sesijos 
darbotvarkėn.

Graikija siūlo JT pravesti Kip
re plebiscitą. Kadangi daugumas 
gyventojų yra graikai; netenka 
abejoti dėl plebiscito rezultatų. 
D. Britanija griežtai užprotesta
vo ir pareiškė, kad tai esąs jos 
vienos vidaus reikalas; atsisakė 
netgi dalyvauti to klausimo dis
kusijose. Su ja eina visas Com
monwealth — pav. Kanada ir 
Indija, kurios nuoširdžiai remia 
už laisvę kovojančias tautas, bal
savo su britais. Taip pat ir Pran
cūzija su kitomis valstybėmis, 
turinčiomis kolonijų. Tokioj 
būklėj ir JAV delegacija susilai
kė nuo balsavimo. Sunku mažam 
tarp politinių milžinų. Juo la
biau, kad britams Kipro sala rei
kalinga kariniams tikslams. Ne
tekusi Suezo, kur laikydavo 83.- 
000 kariuomenės, Britanija ne
nori atsisakyti karinės bazės Vi
duržemio jūroj. Užtat britų at
stovas JT Lloyd ,ir pareiškė, kad 

: Kipro -«SalAs s varšiymas dstbae----- -
yra neišmintingas, nelaiku, ne
naudingas ir net pavojingas.

Be Kipro, į JT darbotvarkę 
įtrauktas ir Olandijos - Indone
zijos ginčas dėl N. C-vinėjos val
dymo.

Europos seimas
Strasburge (Prancūzijoj) pra

sidėjo patariamasis Europos sei
mas, kuriame dalyvauja 15 kraš
tų parlamentarai. Nors jis ir ne
turi įsakomosios galios, tačiau jo 
balsas Europos reikalų tvarky
me yra reikšmingas. Jame daly-_ 
vauja žymūs valstybininkai. Ga
na svarbią kalbą pasakė Prancū
zijos min. pirm. Mendes-Frąnce. 
Jis išdėstė savo yriausybės pa
žiūras į V. Vokietijos apsigink
lavimą. Prancūzija, pasak jo, 
nesanti priešinga Vokietijos ap
ginklavimui, tačiau reikalaujan
ti garantijų ateičiai, būtent: Vak. 
Europos gynybos sistemoje turi 
dalyvauti D. Britanija; Vak. Vo
kietijos ir kitų sąjungininkų ka
rinės pajėgos turi būti apribotos, 
o ginklų fabrikai griežtai kont
roliuojami. Jei šie punktai bū
tų kitų priimti, Prancūzija ne
sibaimintų įeiti bendron V. Eu
ropos gynybos sistemom Šie 
premjero pareiškimai Strasbur
ge buvo priimti gana šaltai, ypač 
Vak. Vokietijos atstovų. Kaip 
žinoma, Vak. Vokietija stato sa
vo sąlygas, reikalaudama ypač 
lygybės ir suverenumo. Šią sa
vaitę šis klausimas bus svarsto
mas Londone, į kur nuvyko ir 
Dulles. Jeigu ir čia nebus rasta 
visiems priimtina formulė, JAV 
žada tada atitraukti savo kariuo
menę iš V. Europos ir ginkluoti 
V. Vokietija.

Krizė Italijoje
Mergaitės Vilma Montesi mir

tis buvo tiek įpainiota į politinį 
gyvenimą, kad dėl to imta kal
bėti apie Scelbos vyriausybės 
atsistatydinimą. Mergaitė buvo 
rasta negyva prieš pusmetį vie
name Romos paplūdimy.- Kai 
vienas laikraštis paskelbė, kad 
dėl jos mirties byloj yra įvelta 
asmenų, užimančių augštas vie
tas, komunistai ir socialistai ėmė 
reikalauti debatų parlamente. 
Senatoriai besiginčydami taip 
įsikarščiavo, kad net apsikumš- 
čiavo. Kairieji atstovai pareika
lavo. kad vyriausybė atsistaty
dintų. Min. pirm. Scelba iškėlė 
pasitikėjimo klausimą, bet išėjo 
laimėtoju senate 114 balsų prieš 
97. Sekančia savaitę balsuoą par
lamentas. Manoma, kad ir šis 
pasisakys už vyriausybę ir ne
įeis. kad kriminalinė byla pa
veiktų krašio politiką.

sems ir tautų laisvei atstatyti.
Sudarytos seimo komisijos: 

politinė, socialinė, teisinė, ūkinė 
ir informacinė. Iš lietuvių politi
nėje komisijoje dalyvauja V. Si
dzikauskas (komisijos pirminin
kas) K. Bielinis ir dr. A. Trima
kas; socialinėje — dr. A. Trima
kas (komisijos sekretorius), dr. 
A. Musteikis, dr. J. Repečka, V. 
Vaitiekūnas, M. Aviėtėnaitė; tei
sinėje — dr. M. Brakąs, dr. D. 
Krivickas, dr. B. Nemickas, V. 
Vaitiekūnas; ūkinėje — J. Au
dėnas, P. Vainauskas; informa
cinėje — V. Rastenis ir V. Vai
tiekūnas. • • ■ • •

Seimo proga dar kartą buvo 
paryškintas ir emigrantinis susi
skaldymas. Lenkai, pav., net dvi 
delegacijas turi seime. O Lietu
vos delegacijos sudėtyje, nors ji 
galėjo apjungti net 16-veiksnių, 
grupių ir organizacijų, visdėlto 
tie, kurie lėmė delegacijos sudė
tį, už jos sienų paliko eilę visuo
meninių jėgų, kurių įjungimas į 
delegaciją niekam nebūtu buvęs 
skriaudingas o tik bent šioj vie
toj būtų pademonstravęs mūsų 
tautinį solidarumą. Kor.
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EKONOMINIS ATOSLŪGIS ANT VIENOS KOJOS

Vasario 16 gimnazija pavojujeŠis atsišaukimas yra tikrovės nušvietimas: vienintelė pilna 
laisvo pasaulio lietuvių gimna
zija dabar stovi prieš žlugimo 
pavojų.Tas mokslo ir kultūros židinys, kuris priglaudė 200 puikaus lietuviško jaunimo, sudarančio daug vilčių mūsų tautos ateičiai, paskutiniais metais pateko į di
delius finansinius sunkumus. Finansinė gimnazijos padėtis yra kritiška. Gimnazija jau dabar 
turi už maistą, pieną, elektrą, kurą ir kitus kasdieninius reikalus 20.000 DM skolų. Mokslo metus pradėjus tos skolos ims dar smarkiau kilti. Gimnazijos išsilaikymo pagrindas yra rėmėjų būreliai. Kitokių šaltinių beveik nėra. Kiekvienas mokinys turi rėmėjų būrelį. Bet 80 rėmėjų bū
relių beveik visi metai nesiunčia 
aukų arba siunčia su dideliu pa
vėlavimu. Vadinasi, praktiškai 80 mokinių neturi rėmėjų. Šitų mokinių išlaikymas gimnaziją įstūmė į skolas. Dabar pasilieka du keliai: arba tuos 80 mokinių skubiai atleisti iš gimnazijos, kas reikštų dalinį gimnazijos uždarymą, arba kol kas toliau bristi į skolas. Bet brendant į skolas, gimnazijos kelias neilgas: nutrauks kuri nors vokiečių firma maisto tiekimą arba išjungs elektrą, už kurią nesumokėta net nuo sausio mėnesio, ir tada gimnaziją ištiks katastrofa. Pavojus labai didelis. Tada teks 200 apvilto lietuviško jaunimo išsiųsti atgal į lagerius, į neviltį ir nežinią. .Tokiu būdu užges Jūsų aukomis kurstytas didelis lietuvybės židinys — Vasario 16 gimnazija.

Gimnazijos jšlaikymui kiek
vieną mėnesi tari būti surinkta 
20.000 DM. Bet paskutiniais metais per mėnesį suplaukia vidutiniškai tik 13.000 DM. Vadinasi,
Užmarštis

---  •• - ; - , —- •" 
(Atkelta iš 1 pust)mis, kaip buvo pareikšta “Pavergtųjų seime” praėjusią savaitę N. Y.Užmiršti lietuviai NiujorkeJei pabėgėliai lietuviai politikai vadovauja Pavergtose Tautose, tai Amerikos—Niujorko valstijos politinėse partijose vietinių lietuvių politinės veiklos išdavų veik nesimato. Atrodo, vadovaujamasi mintim, kad su jomis “neapsimoka terliotis”. Nuvąžiavus Vašingtonan su kuo tik pašnekama ir Lietuvos labui daugiau nuveikiama! Tik Illinois valstijoje inžinierius Rudis ėmėsi privačios iniciatyvos suorganizuoti “nepartinį” Lietuvių Visuomenės Komitetą, kuris “remtų abiejų partijų kandidatus, konkrečiais darbais padėjusiems Lietuvos išlaisvinimo bylai Vašingtone”. Niujorke, nežiūrint kad yra visa eilė asmenų dažnokai reprezentuojančių JAV lietuvius demokratus ir respublikonus, partijų valstijų suvažiavimuose praėjusią savaitę priimtose rezoliucijose pavergtų tautų tragedija nefigūravo. Tik demokratai ir liberalai minėjo užsienio politiką ir tai tik tiek, kiek tai lietė Izraelį. Girdi, Izraelis Artimuose Rytuose pajėgus sustabdyti komunizmą! Viena žydų propagandinė įstaiga Niujorke1 neseniai atrėmė priekaištus dėl tokios žydų įtakos’ Amerikoje iš

vedžiodama, kad dėl to kaltos esančios pačios priekaištaujančios tautybės. Girdi, tokie slavai, atvykę Amerikon visad svajoję apie grįžimą “namo” ir tuo gyvenę, kai tuo tarpu žydai visomis keturiomis pramokę kalbą ir įsilieję į krašto gyvenimą, tuo 
būdu kur kas daugiau galėdami 
saviesiems jr išsvajotai tėvynei 
padėti. Lietuvius šitokie išve
džiojimai turėtų versti pasvars
tyti. Jei “taikingas sugyveni
mas” su “besikeičiančia“ Tarybų 
Sąjunga (Rusija) užsitęs ilgiau, 
tremties politikai išnyks savai
me, lygiai kaip ir senieji Ame
rikos lietuviai veikėjai lig šiol 
patys vieni gan sėkmingai atsto
vavę Amerikos lietuvius nesirū
pindami palikto darbo tęsėjų. 
Kas tada užtars mažą tautą prie 
Baltijos, jei iš anksto tuo nepasi
rūpins JAV ir Kanados lietuviš
kasis jaunimas įeidamas į vieti
nių partijų eiles? Iš kur tada 
susiras pažintys ir ryšiai? Šių ei
lučių autoriaus įsitikinimu, prie
šingu atveju Amerikos lietuviai 
eina užmarštin, labai galimas da
lykas jon tempdami ir Lietuvą!

kiekvieną mėnesį gimnazijos išlaikymui trūksta 7.000 DM.Gimnazijos išsilaikymo pagrindas yra reguliarios aukos:: betkoks aukų nudelsimas stumia į skolas. Gimnazijos žlugimas būtų didelis smūgis lietuvybei^ dėl kurios mūsų broliai Lietuvos miškuose, kalėjimuose ir Sibire ant Tėvynės aukuro deda krūvi- ■ nas aukas. Heroiška mūsų brolių mirtis Lietuvos miškuose arba Sibiro taigose mus įpareigoja bent kukliomis piniginėmis aukomis prisidėti prie lietuvybės išlaikymo. Vasario 16 gimnaziją mes turime išlaikyti ligi Lietuvos išlaisvinimo ir po to ją parvežti kaipo dovaną mūsų Tėvynei.
Gimnazija tad prašo skubiau- į

sios piniginės paramos. Vasario 16 gimnazija turi būti išlaikyta. Aukų plaukimas turi būti sustiprintas. Šia proga nuoširdžiu prašymu kreipiuosi į visus geros valios lietuvius, be pažiūrų ir luomų skirtumo: gelbėkime nuo žlugimo Vasario 16 gimnaziją! Darbininkai, mokytojai, gydytojai, kunigai ir visų kitų profesijų lietuviai, nelaukdami aukų rinkėjų, siųskite nors kuklią auką gimnazijai. Mokinių rėmėjų būreliai, kurie dėl kurių nors priežasčių su aukomis atsilikote, supraskite įsipareigojimo ir padėties rimtumą! Nieko nelaukdami siųskite betarpiai gimnazijai įsipareigotą sumą. Be skubios pagalbos šių mokslo metų užbaigti negalėsime, nes kiekvieną mėnesį skolų priaugs bent po 7.000 DM.Aukas siųskite kaip kam patogiau: per BALFą arba betarpiai gimnazijai: Litauisches Gymnasium, Huettenfeld b. Lampertheim, Germany U.S. Zone.
Dr. VI. Literskis, Gimnazijos direktorius.

NUOMOK

CSl VESTUVINI
M RŪBŲ

MOTERIMS.

WEDDING CLOTHES RENTALS
256 COLLEGE at Spadiaa 
554 YONGE at Wellesfey

Ntagara Falls, Ont.Prieš pora metų šioje gražiųjų Niagaros krioklių pašonėje buvo įsteigtas Lietuvių klubas. Klubo pagrindinis tikslas yra per metus surengti šiame mieste bent porą didesnių parengimų ir tuo sudaryti galimybę visiems plačių apylinkių tautiečiams praeisti kelias valandas savųjų tarpe. Iš tų parengimų gautas pelnas yra pagal visuotinį narių nutarimą skiriamas į vargą patekusiems tautiečiams; dabartiniu metu gyvenantiems mūsų mieste arba Vak. Vokietijoje.Tuo tikslu prieš pora mėn. į Vokietiją buvo pasiųsta $100, iš 1 kurių $50 prašoma paskirti kariams invalidams, $25 — džiovininkams ir $25 — seneliame. T. Šidiškis — Vyr. Lietuvos Raud. Kryžiaus Vak. Vokietijai v-bos oirmininkas savo rašte pažymėjo, kad mūsų siųstą pinigų sumą liepos 15 d. gavo ir tuojau išsiuntė mūsų nurodytoms asmenų grupėms. Šiuo mažu trupinėliu prisiminsime ten likusiems bro- 'iams, kad dar visai jų neužmiršome ir nevienam bent trumpam nuskaidrina veidą.Sekantis mūsų klubo parengimas įvyks spalio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 2248 Main St., ukrainiečių salėje, Niagara Falls, Dnt. Kaip ir visados, taip ir šį kartą, tikimės daug svečių iš ibiejų upės pusių.
Lietuvių klubas.

— Teheranas. — Anglų - Irano 
'utartis, užbaigianti ilgą kovą 
dėl naftos eksploatavimo, jau 
oasirašyta ir pasiųsta ratifikuo
ti parlamentui. Į Abadaną jau 
-enkasi vakariečių naftos firmų 
atstovai pasiruošti atnaujinti ga

— Tokio. — JAV aviacija per
davė japonams penkis lėktuvus 
apmokyti lakūnams.

Kanados ir JAV spauda rašo, {Gali būti trip, o gali būti ir ne, 
kad ekonom. atoslūgis, kuris pa- nes padangė niaukiasi, politiniai 
areiškė šių abiejų tautų ūky per (debesys tirštėja ir bet kokie teo- 
paskutinius 10 mėn. — baigia 
praeiti, kitaip sakant, jau ant 
“paskutinės kojos”. Tai, be ahe- 
jofc džiugu ir daug kam lauktina, 
bet, kaip visada, beskaitant ei
lutes ir tarp jų iškyla klausimas:gaus pagerėjimo ir kokiu tempu? Juk dar vis tebėra didelis skaičius bedarbių, o įmonių sandėliai perpildyti prekėmis, iš kurių daugelis sunkiai duodasi išleidžiamos į rinką (pav. kad ir auto ir žemės ūkio mašinų perprodukcija)?Daugiau patikimais prez. Ei- senhowerio ekonom. patarėjų išsireiškimais, pagerėjimo entuziastams, kad praskleisti savo kortas, tektų palaukti jokiu būdu neanksčiau 1955 m. “dar nežinomos datos”, nes vietojė staigaus pagerėjimo, prieš tai turi praeiti laipsniško ir gana lėto — bendrojo gerėjimo, tikriau gal, husistovėjimo laikotarpis. Bendra JAV produkcija paskut. 1954 nu ketvirčiui gali “atsigriebti” 356 ar gal net 358 bilijonų dolerių santykiu, kai pereit, metais tuo pačiu laiku buvo, nors jau gedimo pagauta, 360.5 biliį., gi 1953 m. trečiajam ketvirčiui 369.9 bilijonų.Toliau prezidento patarėjai privačiai pabrėžia, kad ginklavimosi ir kit. federalinės valdžios išlaidos rodą ne kilimo, bet lengvo leidimosi žemyn kryptį, o tik Pentagonas (karo ministerija) jau turi parangas — kontraktus pradedąs leisti kiek pagreitintu tempu, gį tas anot jų, jokiu būdu dar nereiškia ginklavimosi išlaidų didinimo.Sunku ką prie šito pridėti.

Kur yra Kanados deimantai?(C. Sc.) Kažkur Kanados šiaurės rytų dykumoje turėtų būti milžiniška deimantų kasykla, kurioje randasi milijonų dolerių vertės deimantų. Dalis tų brangakmenių, kurie buvo vulkaniško molio “vamzdžiuose”, jau yra surasti — bet niekas nežino, kur gausūs sluogsniai ištikrųjų randasi. ., ' .
VOKIEČIAI SVETIMŠALIŲ

. LEGO0NUOSEIndokinijos kare žuvę 46.000 vokiečių, Užsieniečių legijono narių. Vien Dien-Bien-Phu kovose 3.500 vokiečių žuvę ir 2.500 buvę sunkiai sužeisti. Nuo 1945 m. prancūzų Užsieniečių legijone, arba kaip vokiečiai vadina “į dangų žengimo komandoj”, tarnavę 232.500 vokiečiai — dauguma pėstininkų daliniuose.
Vokietįjos katalikų kongresasRugsėjo pradžioj Fuldoj įvyko 76-tas Vokietijos katalikų kongresas. Jąme dalyvavo net 200.- 000 katalikų iš Sovietų valdomos srities. Pagrindinis kongreso šūkis buvo: “Jūs būsite mano liudytojai”. Tuo buvo pabrėžta katalikų nusistatymas tvirtai stovėti savo tikėjime, nežiūrint komunistinės grėsmės. Kancleris noje iškėlė šv. Bonifaco nuopelnus V. Europai. Pastarasis mirė prieš 1200 m., tačiau jo idėjos siekti vieningos V. Europos tebėra ir dabar. Kongrese dalyvavo ir vysk. Rinteln, kurio būstinė yra soviet, srity Magdeburge.

Evangelikų DienaEvangelikų Bažnyčia Vokietijoj, pradedant nuo 1949 metų, kasmet ruošia “Bažnyčios Dieną” (Kirchentag).Šiemet ji įvyko praėjusį mėnesį įvairiose Leipzigo bažnyčiose ir salėse. Baigiamosios pamaldos įvyko laukuose prie Leipzigo miesto; Jose dalyvavo apie 650 žmonių. 15.000 buvo atvykę iš Vak. Vokietijos. Tat pasidarė milžiniška demonstracija, kai į pamokslas ir kalbos buvo per-l duodami per garsiakalbius ir 1500 dūdininkų vadovaujant, milžiniška minia giedojo bendras giesmes, sutartinai kalbėjo Apaštalų Tikėjimo išpažinimą ir “Tėve mūsų”. Ks.
“BLITZ”

FOOD MARKET
Šviežios ir virtos mėsos pro
duktai, vaisiai, daržovės ir kt„ 

maisto produktai.
Pristatome skidriai į namus 
veltai. Kalbame lietaviškai.

Td. LA. 5111 Toronto

ratiniai planai bręstančių įvykių 
Arijoje gali būti nukreipti į kitą 
pusę — laukimas — pertemptas 
iki kraštutinumo ir laikas, anot 
senojo valstybininko Bernardo 
Barucho, nuo 1952 m. jąu dirba 
nelauktina, kaip kad ir neprotinga bazuotis ant viešai skelbiamų, nors daugelis pernelyg įsitikinę “amerikonų plepumu”, dalei- džiant, kad net jų politikai nei raide neprasilenkią nuo to ką pa-Šiaip ar taip, pagerėjimui reikia daugiau bazuotis ant civilinės pramonės, kuri pastovesnė ir kad atspėti pagerėjimo rūšį ir tempą, £aip visada, priimta vadovautis paklausos - pasiūlos principu. Pasiūla, kurią nusako visų to krašto fabrikų gamyba —- visai lengva nustatyti surinkus atatinkamą statistiką, bet kad išaiškinti paklausą — prisieina nepilnu tikrumu spėlioti, ar žmonės pirks, ar padidės jų įpir- kimas (pav. televizijos, auto, šhiv. mašinų, rūbų) ir kokiu tempu? Ir dabar spaudos pranašaujamas, ar nebus tai tik prieškalėdinis padidėjimas,,koks kasmet laikinai būna ir vėl atslūgsta. Didelio tikrumo negalima priduoti, nes tai tik teoretiniai daleidimai, nors per eilę metų, dėl pasikartojimų, susikaupia patyrimas tos rūšies žinovams. Kalbėti apie bendrą gerėjimą (ar blogėjimą) ir nelogiška, ir neleistina, o reikalautina davinių kiekvienai pramonės šakai atskirai, nes dažnai būna taip, kad vienos kyla, kitos krinta (ir atvirkščiai)! Šiuo metu, be abe-

Manoma, kada ledynai pajudėjo žemyn per Ontariją ir Que- becą prieš šimtus tūkstančių metų, jie nukirpo vieno arba keleto šių molio “vamzdžių” viršūnes. Paliai šių vamzdžių kraštus pietuose yra atrasti deimantai, kurių vertė yra įkainuota iki 500.000 dol. Tiffany’s, garsieji Niujorko auksakaliai, turi šių brangakmenių kolekciją ir yra nemažai investavę trūkstamų sluogsnių ieškojimui. Didžiausia dalis Tiffąny egzempliorių buvo -nuo. JMichi-atrasti JĄ^| gano ir ■ akmeniai atrasti vakaruose net iki Kenora, Ont, ir rytuose iki Montrealio. Manoma, kad ledynai nustūmė kažkur į pietus didelius paviršiaus sluogsnius, kartu nustumdami ir deimantus. Jų kelias bus ėjęs per centrinę Kanadą ir JAV šiaurines sritis. Pakeliui dalis deimantų pabiro. Bet kur yra nustumtas jų masyvas? Kas pajėgtų nustatyti; kur jie yra, galėtų pasidaryti labai turtingas.
Laikrodininkas

Taisau visu rūSu laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigės Glashuerte laikrodininku mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siusti ii provincijos reg. laišku.

Kre-
VIENYBĖJE GALYBĖ

Taupyk Lietuviškame 
dito Kooperatyve 

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

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

GEORGE BEN, BJL 
advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Tdef.: OL. 8421 ir OL. 8432.

LIETUVIŠKA

moters kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 RoncesvaHes Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto. >

Tel. OL. 6415.

LIETSVI^KA VYRO KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

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

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

874 COLLEGE STREET. TORONTO

jo, stipriausiai laikosi, kaip prieš 
metus “TŽ” įtalpintų Associated 
Press biuleteniu “pranašauta”, 
elektros (ir įvairių jos gaminių) 
(naftos, benzino) gamyba, o stip
riai žemyn kritę — plieno ir au
tomobilių pramonė, net daugiau 
nei tuo biuletenių joms buvo 
“leista”. Geležinkelių nuostoliai irgi nemaži. Šiuo metu betgi, pav., vartotų automobilių pardavimas yra didesnis, negu 1953 m. tuo pačiu metu. Inventorius (likučiai sandėly) neparduotų naujų automobilių yra pasiekę žemiausią per 18 paskut. mėnesių lygį, dėl to jų pardavimas (taigi ir gamyba) turės aštriai pakilti paskut. 1954 m. ketvirty. O tai reiškia — naujus užsakymus ir gamybos didinimą plieno fabrikams (JAV plieno gamyba per pirmąją rugsėjo savaitę jau pašuko iš 63.5 į 65%), nors toli iki grįžimo į normą. Virtuvės ir kitokios namų reikmenų atsargos sandėliuose gerokai tirpsta ir lauktina gamybos stiprėjimo, taip kaip ir auto motorų. Baldų paklausa didėsianti, ne vien dėl inventorių sumažėjimo^ bet ir didelės namų statybos, kuri JAV žada pasiekti rekordinį lygį — 960.000 naujų namų. Minkštas pakilimas tekstilės ir gatavų rūbų paklausai jau pastebimas, to pat lauktina toliau. Gumos ir cheminės pramonės — kryptis neaiški, popierio ir maisto perdirbimo — be pasikeitimo. Statybinių medžiagų ir ypač cemento paklausa — gera ir dar gerėjanti. Baigiant reikia pridurti, kas anksčiau pasakyta tinka tik bendru mąstu, a ne būtinai “mano įmonei” (lentpiūvei, siuvyklai, liejyklai), mat silpnesnės — gali neišnaudoti rinkos įsisiūbavimo, kai stipriosios paverčia sau neproporcingą dalį naujų kontingentų. Ekonominiame gyvenime pasisekimą nulemia ne vien reklama, sugebėjimas gerai save garsinti, nors tas, be abejonės, turi tam tikros reikšmės, bet prekių gerumas ir pigumas, tai yra, kad’ jos būtų geros ir nebrangesnės, kaip kad kitų firmų tuo pačiu laiku išleidžiamos į rinką. Šiaip jau Kanada neabejotinai sto*d JAV ūkinio svyravimo įtakoje, sudarydama tik 6-7% JAV pramonės potencialo.

St. Bijūnas.

PER KETURIAS VALSTYBES(Tęsinys iš praeito hr.)
ProcesijosKasdien nuo grotos atliekamos dvejos procesijos. Tai popietinė šv. Sakramento procesija Kristaus garbei, ir vakare šviesų procesija Marijos garbei, tačiau ir šioj procesijoj, per Marijos tarpininkavimą garbinamas ir jos Sūnus. 'Kai prasidedant šv. Sakramento procesijai suskamba giesmė “Lauda Jaruzalem”, tai atrodo, lyg tai būtų šauksmas iš amžinybės. Dar įspūdingiau širdies stygas paliečia giesmė “Benedic- tus”, laike kurios romaniškos tautos išskečia savo rankas, nežiūrint ar jie klūpo, stovi ar eina.Ši procesija prasideda 16 vai. 30 min. prie Grotos. Procesijos pryšaky, vedamos specialaus vadovo, eina mergaitės, beveik visos vienodai apsirengę: mėlynas (dangiškos spalvos) apsiaustas ir ilgas, beveik iki žemės, baltas šydas ant galvos. Už mergaičių eina vyrai, toliau kunigai, o už jų jau nešamas po baldakimu Švenčiausiasis. Tuoj už Švenčiausiojo eina Lurdo gydytojų kolegija (kurie tiria įvykusius stebuklingus išgijimus), kardinolai, vyskupai, vienuolės ir už jų jau visos kitos moterys. Mergaitės, vyrai ir moterys rikiuojasi dar ir pagal tautybes, nešdami savo vėliavas.Procesijai apėjus aplinkui minėtąjį didžiulį sodą su stovylo- mis, mergaitės sugrįžę per es-

Dėmėsią Ponioms ir Panelėms!

Vanda* Žukauskienės 
» MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami 

lukuoseira* priToikomos kiekvienai 
iadšridoaliaL

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
TeL KE. 4731.

Parduodu tabako bei mišrius ūkius, 
gazolino stotis, motelius ir kotelius, Simcoe, Delk i, Tillsonburg, 

Branford, Ont., ir kitose apylinkėse.

J. ŽEMAITIS
Real Estate and Business Broker

No. 3 Highway West, Simcoe, Ont. 
Telefonas 2085-W

MEČYS MUSTEIKIS

ĮSPŪDŽ1AI IŠ KELIONĖS 
Į LURDĄplanadą užima vietas ant abejų laiptų, vedančių į viršutines bažnyčias; prieš Šv. Rožančiaus bazilikos portalą ant laiptų sustoja visi vyrai ir kunigai. Iš kitos pusės esplanados sustoja visi kiti. Esplanadoj iš šonų po medžiais, dar prieš procesiją, su vežami yisi ligoniai, daugiausiai vežimėliuose, panašiuose kaip rikšų. Kai visi susitvarko, vyskupas paima Švenčiausiąjį ir prieidamas prie kiekvieno vežimėlyje esančio ligonio, laimina Švenčiausiuoju kiekvieną paskirai. Kai jau visus ligonius taip palaimina — laimina visus kitus bendrai. Tuo procesija ir užbai-Tuo laiku, kai Švenčiausiuoju laiminami ligoniai, kalbama įvairiomis kalbomis, kunigams vedant, visiems kitiems kunigo žodžius kartojant, šauksmai į dangų. Štai keletas tų šauksmų: “Viešpatie, mes Tave meldžiame!”; “Viešpatie, mes tikimės Tavo pagalbos”; “Viešpatie, mes Tave mylime?”; - “Palaimintas, kurs ateina-Viešpaties vardu!”; “Viešpatie, jei Tu nori, gali mane pagydyti!”; “Viešpatie, tik tark žodį ir būsiu sveikas!”; “Viešpatie, duok, kad galėčiau matyti!**; “Tebūna Tavo valia!”.Šie šauksmai į dangų daro nepaprastą įspūdį, ypač kada kalbama romaniškomis kalbomis. Minia šaukiasi dangaus pagalbos taip jautriai ir nuoširdžiai, kad rodos, net širdį veria.Vakare, temstant prasideda kita, vadinama šviesų procesija, kuri lyg užburia kiekvieną kūdikiška laime. Dideli ir maži, seni ir jauni, visi šioje procesijoje neša degančias žvakes Taikos Karalienės garbei ir gieda ilgą, 60-ties posmų, bet labai gražią giesmę. Kiekvienas šios giesmės posmas procesijoje suskamba įvairiomis kalbomis, o užbaigiant susijungia visad į vieną “Avė, avė, avė Maria”.

Ir ši procesiją prasideda prie 
grotos, tęsiama per viaduktas, 
per viršų Šv. Rožančiaus bazili
kos, tokiu pačiu keliu, tik iš kito 
linkui sodą grįžtama vėl atgal ir 
gražiai svingiais susirenka visi 
esplanadoj. Visas procesijų ke- 

lias apsuptas žmonių, kurie taip pat laiko rankose degančias žvakes. Žmonės tamsumoj pranyksta, tik mažytės švieselės, lyg kažkokiam paslaptingam pasauly, juda, siekiasi viena su kita, mirkčioja.Šviesų procesijai susirinkus esplanadoj, staiga apšviečiami bazilikų kontūrai iki pat lieknųjų bokštų viršūnių. Tuomet suskamba galingas Credo tvirtai ir vieningai, visoms tautoms dalyvaujant, galingai pabrėžiama “Et unam sanctam eatholicam” 
—vieną šventą katalikų bažnyčią. Pb tikėjimo išpažinimo, sū- skąmba švelni vakąro giesmė “Salve Regina, Mater Miserecor-' diae”—,-Sveika Karaliene, Gailestingumo Motina. 3Po viso to prasideda Šv. Rožančiaus bazilikoj vidunakčio pamaldos, per'kurias vienu metu prie penkiolikos altorių, dažniausiai vyskupai, laiko šv. mišias. į

Kryžiaus keliai ■
Kairėj pusėj bazilikų, augštu- 

mose įrengta’ Kryžiaus Keliai Su 
natūralaus dydžio skulptūromis. 
Daugeliui šis kelias atrodo kaip 
tikras Kryžiaus Kelias į Kalva
rijos kalną. Kas šiuos kelius 
nuoširdžiai praeina, pajaučia ko
kią kančią yra iškentėjęs Kris
tus, nes čia ne tik meldžiamasi, 
bet ir kenčiama — daugelis eina 
šiuos kelius klūpsčia arba basi, 
per pečius persimetę batas.

Šv. mišios prie grotos
Kadangi prie Lurdo grotos yra 

tik vienas altorius, tad čia retai 
kurie kunigai gauna progos lai
kyti šv. mišias — dažniausiai su
laukia eilės tik didesnių maldi
ninkų grupių kunigai-vadovai ir 
tai tik kartą ekskursijos metu. 
Šiuo kartu tik treciąją dieną, 7 
vai. ryto (V. 10.) gavo leidimą 
laikyti šv. mišias prie grotos mū
sų ekskursijos vadovas. Tuo pa
čiu laiku buvo atvežami išklau
syti šv. mišių ir ligoniai, kurie" 
labai tvarkinga^-aikštelėje prieš 
altorių išrikiuojami.

Apskąičiuojama, kad į Lurdą 
kasdien atvažiuoja apie 30.000 
maldininkų. Spėjama, kad mūsų 
ekskursijos buvimo metu Lorde 
buvo kasdien po 80.000 (mūsų

(Nukeltoj 7 psl)
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Kritiką ir tikrovės pajautimą suderinus METINIS LABDARYBĖS VAJUS

TtVffiKŽS ŽIBURIAI

Bandančiam savo publicisti- . -niais rašiniais reikštis mūsų . spaudoje, prisipažinkime, yra . tikrai nelengva. Kelti visas pasitaikančias negeroves, priminti bendruosius klausimus, na ir * kartais išreikšti vieną kitą kritikos žodį — deja, pas mus tai dar labai nemadoje. Tiesa, čia reikėtų skirti tuos kritikus, kurie visad ir vįsur viską kritikuoja, niekuo nėra patenkinti, bet ir nieko konkretaus puolamojo reikalo geresniam sutvarkymui nepasiūlo. Aišku, tos rūšies pastabos nelabai gali prisidėti pozityvesnei veiklai ar kurių klausimų išsprendimui. Bet, kitą vertus, ar tik neperdaug mes jau bijome ir nemėgstame sveikų pastabų, vy- įkusių sumanymų ar pasiūlymų. ■'.Turint minty, kad, paprastai, į laikraščius rašą žmones, juk ne vien tik savo nuomonę reiškia, bet bendraudami su plačiaisiais visuomenės slųogsniais ar net ir tyčia siekdami kontaktų, nuomonių, jaučia pareigą visus patyrimus iškelti viešumai. Tad ar to reikėtų bijoti? Ar tas galėtų■ kam nors pakenkti?? O, nuolat kalbėti, priminti, .taisyti, turėtume suprasti, yra kiekvieno lietuvio pareiga. Visiems mums rūpi lietuviškieji reikalai, visi sielojamės ir stebime mūsų bendrųjų reikalų įsibėgėjimą ir jaudinamas ' ką nors neigiamo ar nerūpestingumo reiškinius pastebėję. Todėl tik liūsti tenka, kai sužinai, kad ne vienam mūsų publicistui redakcijos atsako skiltį, ne dėl to, kad rašinys būtų silpnas ar nevykęs, bet vien tik dėl to, kad kai kas jau karštligiškai bijosi tiesos žodžio, nenori girdėti ar patirti visuomenės nuotaikų ir tuo, aišku, pats nutolsta nuo bet kurios mūsų .veiklos pagrindo — lietuviš- i kosios visuomenės. O, tokiu atveju, ar galima laukti, kad visos pastangos būtų našios, kai pats reikalo vedimo būdas, galbūt, Visiškai nebeturi jokio visuomenės pritarimo? O, mūsuose, drąsiai tarkime, toks reiškinys ne taip jau retas ir tai nėra nieko džiuginančio. Be abejo, reikia • sutikti, ir sveika kritika nebūti- | nai jau visad pataiko, nebūtinai tik kritiškoji nuomonė turi visu 100% reikšti tiesą, bet kai jos visiškai nebojama, dažniausiai, yra žymus pavojus nuklysti į paltelius, vietoje tiesiai, žengug. Tą- . da nukenčia ne kas kita,, o tik ’ svarbiausia — lietuviškieji reikalai.Antras negeistinas reiškinys— jei išsireiškimas būtų tikslus— tai ambicijų reikalai. Negerovė, kuri dar labai pastebima mūsų . tarpe. Prie to dar galime pridėti ir savųjų ar “plačiosios šeimos” klausimus. Tų savotiškų ligų požymiai būtų ar tik ne tieji, kada pastebime, jog į kaikurias pareigas ar vietas įstatomi asmenys, bent iki šiol neturėję nei mažiausio supratimo apie tą darbo rūšį, kuri nuo dabar jau jiems patikima. O tuo pačiu, žmonės, apie kuriuos ir viešumoje žinoma, kad jie tiktų ir gebėtų tam

tikros rūšies darbui, palieka ša-į vimo nevengsime, papildysime 
limais bestovį. Tad, ar ne links- nusikaltimą ne tik prieš savąsias 
ma žinoti, kai pav. kurios nors...............................  ' * ‘rūšies radijo tarnyboje, Svarbiame informacijos skyriuje, rasime visų rūšių profesijų, bet pa- sigesime žurnalistų ar panašios rūšies darbuotojų, kurie yra ganėtinai prityrę informacijos srityje. Savo metu, kitame rašinyje, rašantysis tai yra pavadinęs sėdėjimu ne ant savo kėdžių. Bet, regis, dėl to niekas nesijaudina ir kitaip elgtis negalvoja. Ir, kai atitinkamu laiku, ton ži- nybon buvo pasiūlyta vieno jauno ir energingo žurnalisto vardas, kai jau buvo gauti beveik visi tarnybos patvirtinimai, atėjo “veto”. Ne iš svetimųjų, ne! Savieji užprotestavo. Ir ne tame yra tragedija, kad asmuo gan trumpu laiku spėjęs užsirekomenduoti vienu įdomiausiu ir svariausių mūsų spaudos talkininku ir škp.dien tampo šaldytuvus vienoje Niujorko krautuvėj, bet tik tame, kad minėtoji įstaiga negavo pajėgios ir galinčios bei norinčios dirbti asmenybės. Šiandien, per jo rankas pereina nemaža dalis informacinės medžiagos skirtos kai kuriems Eu; ropos siųstuvams, duodantiems lietuviškąsias transliacijas.Juk reikalas visiškai kitaip atrodo, kai patenka į savo rūšies žinovo rankas. Štai, visiškai gražūs atsiliepimai ateina iš Europos, kur amerikinės informacijos lietuviškąjį skyrių ėmė tvarkyti patyręs asmuo, specialiai tam darbui iškviestas iš Detroito. Klausę tą radiją teigia, kad dabar transliacijoms paimta visiškai gera ir sveika linkmė. Kas laimi? Vien tik lietuviškas ir bendras reikalas!Prašyte prašosi išvada, kad jei į bendruosius ir būtinus reikalus žvelgsime ne iš savo asmeninių išskaičiavimų, neieškosime “šiltu vietų”, kad ir tam darbui ne- tinkamų, bet “saviškių” protega-

Sąžines, bet ir visą Tėvynės laisvinimo akciją. / Visų jėgos, visų pastangos, visų sugebėjimai turi būti nukreipti tik ten, kur jie geriausiai galėtų būti puoselėjami, panaudojami. Tik truputį daugiau meilės Lietuvai, tik truputį savęs išsižadėjimo, tik truputį platesnių horizontų, tik kiek dugiau supratimo ir tuomet, jau galėsime drąsiai tarti, kad būdami išeivijoje padarėme jei ir ne viską, tai tikrai daug Lietuvos išlaisvinimui. Gi menkiausios ydos, netobulumai, nerimtas svarbesniųjų problemų išsprendimas, juk tik silpnina mūsų kovos pačias frontihes pozicijas.Visi esame vienos tautos dukterys ir sūnūs, tos pačios Motinos vaikai, tad, ar jau taip būtų sunku visapusiškai tarpusavy susiprasti, išsiaiškinti? Į visą laisvinimo barą įjunkime ne pajėgius, bet pačius pajėgiausius, nepasitenkinkime vien tik gerais, bet naudokimės pačių geriausiųjų patyrimu ir talka. Į svarbiuosius postus, tarnybas, vietas, jei tik galime, jei tik nuo mūsų priklauso, siųskime tik rinktiniausius, kurie, be jokios abejonės galės sėkmingai panaudoti ir turimas kvalifikacijas. Ir kas ląimės tada? Tas pats, vien tik lietuviškas reikalas!Į šalį pavydas, godumas, nevykęs protekcionizmas (pagaliau, išdrįskime bent kartą daiktus vadinti tikriniais vardais),’ negali rastis vietos mūsų tarpe sūnums ir posūniams, bet visą energingąjį ir pajėgų elementą nukreipkime ten, kur jis galės sėkmingiausiai reikštis nūdienėje kovoje. Laikai perrimti, reikalai persvarbūs ir tai reiškia, kad dideliausia prabanga ar net nesąmonė laikyti užnugary tuos, kurie būtų naudingiausi besi- reikšdami pirmajame plane.

Pasižadėjome remti Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje. Organizatoriai pasitikėjo mumis, nupirko namus, tęsia ir plečia mokslą, mokyklą daro pastovia. Pradžioje savo mėnesinį dolerį mokėjome tiksliai kas mėnuo. Ilgainiui kai kurių būrelių vadovybės liovėsi ieškojusios mėnesinio dolerio, panoro, kad būrelio narys - rėmėjas be priminimo jį atneštų. Bet narys to nenori, todėl imta atsilikti su įmokėji- mais. Viso to rezultatas tas, kad gimnazija jau trūksta pinigų, vokiečiai jau sulaikė pieno tiekimą, jau kuris laikas imama skolon kitus maisto produktus, nuo metų pradžios dar neapmokėtos sąskaitos už elektros energiją. Gimnazijos vadovybė kelia aliarmą, nes gresia mokyklos likvidavimas. O tikrasis kaltininkas — Jo Sotybė Mes — nesijaudina. Štai duomenys iš vieno rėmėjų būrelio:Pilnai apsimokėjusių rėmėjų ligi š.m. rugsėjo mėn. imamai — vienas; mažiausiai atsilikęs rėmėjas — vienu mėnesiu; dau-

giausia atsilikęs rėmėjas — 28 mėn.; už 9 šių metų mėnesius surinkta $43 (turėtų būti surinkta $198); išviso būrelis atsilikęs $263 arba 1101,97 DM. Girdėti, kad yra 220 rėmėjų būrelių Jeigu visų būrelių stropumas tokis, kaip šio, tai gimnazija negavo 242.433,40 DM. Ji virpėdaiha diena iš dienos laukia tų pinigų, bet čia nematyti jokių ženklų, kad mes darytume atitinkamus žygius. Ir tai pareina tik nuo mūsų. Todėl jeigu gimnazija likviduo- sis, tai mes turėsime visiškai pagrįsto pagrindo pareikšti, kad tai mūsų darbas. Daugiau laukti negalima. Būrelių vadovybės, tuoj imkitės ieškoti nario mokesčio. Nariai, nelaukite, kad jus ieškotų, prašinėtų, neatidėliokite nei vienai dienai, mokėkite pažadėtą mokestį būrelių vadovybėms. Šalin tinginiai! Truks-laikys — pinigai turi būti surinkti! Kas nesate būrelių nariais — stokite į juos. Lietuviai, turėkite supratimo saiką! Yra reikalų, kurių negailima atidėti! Šis — toksai!

JAV ir Kanadoje kasmet organizuojamas didesniuose miestuose labdarybės vajus. Į vadinamąją “Community Chest” (bendruomenės iždas) arba “Red Feather” (raudonoji plunksna) įeina įvairių konfesijų labdarybės įstaigos. Anksčiau jos kiekviena paskirai kreipdavosi į visuomenę prašydamos aukų. Tai buvo beveik ištisus metus nesibaigiantis elgetavimas. Kad būtų šito išvengta, įvairios labdarybės įstaigos — katalikų, protestantų, izraeilitų sudarė vieną federaciją, kuri kasmet kelia labdarybės vajų ir gautas aukas paskirsto pagal įstaigos reikalus. Tokią federaciją turi kiekvienas didesnis miestas ir tvarkosi nepriklausomai nuo kitų miestų.Toronto “Community Chest” vadovai buvo sukvietę naujųjų ateivių spaudos atstovus supažindinti su miesto labdarybe. Mrs. Cameron ir Miss McLoed vadovaujami jie aplankė tris įstaigas: “Crippled Civilians”, “Counseling •Service” ir “Victoria Day Nursery”.“C. Civilians” yra didelė įstai-
KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS1. Sveikiname. KLB Švietimo Komisija naujųjų mokslo metų pradžios proga nuoširdžiai sveikina visų Kanados lietuviškųjų mokyklų laikytojus, mokytojus, mokinius bei tėvus ir linki daug sėkmės šiame svarbiame tautiniame darbe.2. Pradedami duoti mokytojų darbo pažymėjimai. Švietimo Komisija savo paskutiniame posėdyje nutarė išduoti tremties darbo pažymėjimus eilei mokytojų, dirbančių ar dirbusių Kanados lietuvių- šeštadieninėse mokyklose. Atsižvelgiant į šio dokumento svarbą ateičiai, pakartotinai' kviečiame visus mokytojus pasinaudoti ta galimybe užpildant anketą, kurią galima

INFORMACIJA Nr. 20

Nežinomas rytojusDauguma galvoja, jog III Pasaulinio karo dar nebus dešimtį ar daugiau metų... Paviršutiniškai žiūrint, lyg taip ir atrodytų, nes demokratijoms puolamąjį karą pradėti, atrodytų, lyg ir nepakeliui dėl nenoro užsitarnauti ■agresoriaus, vardo,, <į ‘rąudonie- siems, kuriems nors Joks vardas nesvarbu, nėra nė reikalo veltis' į “karštąjį karą”, kada jiems gana gerai sekasi ir “šaltuoju karu” savųjų tikslų siekti...Tačiau realybėj — yra kitaipGal niekad dar nebuvome taip arti III Pasaulinio karo slenksčio, kaip šiandien. Vakarų pasaulio vadovo — Jungtinių Amerikos Valstybių juodojon knygon jau tiek daug prirašyta raudonųjų šunybių, kad, pagaliau, jau “Dėdės Šamo” kantrybė, atrodo, visiškai baigia išsekti. Keturių ar penkių nušautų lėktuvų, ypač ’’taikos” metu, atrodo, buvo užtektinai, tačiau raudoniesiems ir
PERKAME KUR

ga 91 Jarvis Str., kuri rūpinasi padėti galintiems dirbti invalidams nuo 18 m. amžiaus. Čia jie paruošiami kuriai nors profesijai. Yra įvairių sričių instruktoriai — radijo, elektrotechnikos, laikrodžių, siuvėjų, batsiuvių, stalių, dažytojų ir kt. Jie drauge su invalidais dirba gaminius, kuriuos įstaiga parduoda savo krautuvėse. Savo sunkvežimiais ji surenka iš namų senus baldus, skalbinius, batus ir pan. Turimose įmonėse įstaiga visa tai pataiso ir parduoda pigiom kainom. Be to, ji priima įvairius gaminius iš namie dirbančių invalidų ir parduoda be nuošimčio už patarnavimą. 90% lėšų sudaro pati įstaiga, o likusią dalį gauna iš pašalpų.“Counceling Service” teikia patarimus šeimoms ekonominiais, auklėjimo, vedybų ir pan. klausimais. Ji dirba kontakte su protestantų dvasininkais.“Victoria Day Nursery” slaugo vaikus tėvų, kurie išeina darban. Čia yra 45 vaikai 2-5 m. amžiaus, sugrupuoti pagal amžių. Įstaiga gauna daug prašymų, bet negali visų patenkinti.“Community Chest” vadovų vardu spaudos atstovams paaiškinimus davė adv. M. Cornish. Jisai pareiškė, kad Toronto labdarybės vajus duoda apie 3 mil. dol. ir išlaiko 68 įstaigas. Be šio vajaus mokesčiai miesto gyventojams būtų žymiai didesni. Spalio 4 d. prasideda vajus, kuriame dalyvaus 16.000 rinkėjų. Jie su dėžutėmis eis iš namų į namus. Jisai kvietė naujuosius ateivius prisidėti prie šio vajaus, kurio pajamos remia ir jiems skirtas įstaigas pav. St. Andrews MemorialKad kuri labdarybės organizacija taptų “Community Chest” nariu, turi: būti valdoma privatinės direktorių tarybos; pateikti tikslią finansinę apyskaitą ir nuveiktus darbus Biudžeto komisijai; neprašyti visuomenėsKiek teko iš kaimynų laikraštininkų patirti, nė viena pačių naujųjų ateivių labdarybės įstaiga iki šiol “Community Chest” parama nesinaudoja. Be to, yra visa eilė kanadiečių labdarybės įstaigų, kurios nepriklauso “R. Plunksnai”, kaip “Išganymo Armija” ir kt.

kiekvieną kartą pažymint datą.3. Dienoraštyje gali būti užrašomi tikri tos dienos įvykiai, atsiminimai iš praeities, įspūdžiai, aprašymai (gamtos, miesto ir kiti), sava kūryba, pokalbiai ir visa kita, ką tik nori dienoraščio savininkas. Negalima nurašinėti iš knygų.' Dienoraštis gali būti papuoštas įvairiais smulkiais piešinėliais paraštėje, kampeliuose ir kitur.4. Dienoraščiuose rašomų dalykų paslaptis, jei jie yra tikri, išlaikoma. ,5. Mokyklų maky to j ai atrenka penkis geriausius dienoraščius ir prisiunčia Kanados LB Švietimo Komisijai 1 d.Pastaba: Šiame konkurse gali dalyvauti liet, mokiniai-ės ir iš tų vietovių, kuriose nėra liet, šeštadieninių mokyklų. Jie turi iš anksto apie tai pranešti artimiausios mokyklos vedėjui arba Švietimo Komisijai.6. KLB Šviet. Komisija geriausiai rašiusiems dienoraščius skiria premijas: I — $30, II — $25, III — $15, IV — $10, V — $5.7. KLB Švięiipio Komisija turi teisę - premijuotų dienoraščių gražesnes vietas perduoti spausdinti lietuviškiems vaikų laikraščiams.KLB Švietimo Komisija.

gauti pas mokyklų vedėjus bei Švietimo Komisijos sekretorių.3. Skelbiamos naujos premijos. Tikslu pakelti mokinių lietuvių kalbos rašymo lygį bei sužadinti daugiau meilės mūsų dainai, skelbiami dainų Ir dienoraščio rašymo konkursai. Šiems konkursams paskirta $170 iš KL B-nės Švietimo Komisijos kasos. Premijų taisyklės skelbiamos atskirai.4. Mokytojų Dienos. Šių mokslo metų Mokytojų Dienos numatytos ruošti pavasarį, balandžio ar gegužės mėnesyje. Tikslesnė data,, vieta ir dienotvarkė bus paskelbta vėliau. Mokytojai, turį tuo reikalu kokių nors pageidavimų, prašomi juos jau dabar pranešti Komisijai.15. Statistikos žinios. Statistikos žinių blankai šių mokslo metų pradžiai jau siuntinėjami-mokykloms. Prašome nedelsiant grąžinti.6. Adresas. Kartojame mūsų adresą: J. Gaižutis, 135 Gorevale Ave., Toronto, Ont.
DAIN^KONKIĮRSAS Kanados Lietuvių 'šeštadieninių mokyklų mokiniams1. Mokinys užrašo lietuviškos dainos žodžius į savo dainų rinkinį' (sąsiuvinį ar atskirus popieriaus lapus byloje).2. Mokinys išmoksta dainos melodiją ir bent 2-3 pūnktelius dainos žodžių. Mokinio blogas balsas nedaro minuso konkursui laimėti. Tokiu atveju mokinys gali dainos melodiją paniūniuoti (mormorando) arba pašvilpti, arba pagroti mintinai bet kuriuo muzikos instrumentu.3. šeštadieninės Liet. Mokyklos mokytojai parenka penkis daugiarusiai dainų surinkusius mokinius, išpildžiusius pirmą ir antrą konkurso sąlygas, ir pristato KLB Švietimo Komisijai ligi 1955 m. gegužės mėn. 1 d.4. KLB Šviet. Komisija daugiausia dainų surinkusiems skiria premijas: I — $30, II — $25, III — $15, IV — $10 ir V — $5.DIENORAŠČIO RAŠYMO KONKURSAS Kanados Šeštadieninių mokyklų mokiniams •Mokinys rašo dienoraštįatskirą sąsiuvinį, skirdamas vienam užrašomam dalykui apie vieną puslapį ar daugiau vietos. Šiame konkurse gali dalyvauti kiekviena klasė - skyrius, jei dienoraštį kiekvieną atskirą kartą rašo kitas mokinys. Dienoraštis rašomas lietuviškai.2. Dienoraštis turi būti rašomas bent vieną- kartą savaitėje,

ligi 1955 m. gegužės
Nors Edenas jau kuris laikas skraidė po įvairias sostines ir tarėsi, kaip vėl sulipdyti prancūzų sudaužytą puodą, Dulles visdėl- to nerado reikalo pirmiau skristi į Londoną ir pasiteirauti, kokie gi Edeno kelionės rezultatai, bet pirmiau nuękiidor^ais.Adenauerį ir, kaip slaptesnį šaltiniai'teigia, jam pasakė: “Ar kas Jums duos visišką nepriklausomybę, ar kas nors dar susilaikys, mes — JAV — jums tai suteiksime ir labai labai greitai”...Iš Bonnos Dulles užsuko ir į Londoną, atrodo, ne tartis, nesi- derėti, bet tik paklausti: “Ar jūs prisidedat prie mūsų, ar nė? Amerika jau suteikiame Vakarų Vokietijai visiškai nevaržomą nepriklausomybę”...Žinoma, ir anglams nieko kito nebeliks, kaip tik sutikti, nors šiaip — ir jie dažnai vaidindavo itin stipraus liūto vaidmenį — kartais su Amerikos nuomone ir nesutikdami. Bet “Dėdė Samas” nebesijuokia...Nejuokais pažiūrėjo Amerika ir raudonųjų pusėnPasibaigus konferencijai Maniloje, Dulles užsuko ir pas Čiangkaišeką. Tenai, matomai, kinų nacionalistams taipogi buvo parodyta “žalia šviesa” raudonųjų pusėn, kurie pirmieji pradėjo apšaudyti, nacionalistų valdomą Quemoy salą. Kaip matome, Čiangkaišekas jau ilgesnį laiką raudoniesiems lupa kailį, kaip iš jūros, taip ir iš oro. Dauguma bailiosios spaudos, jų tarpe ir kafiSdiškė, būkštauja, kad, esą, Čiarigkaišekas, Amerikos leistas, žindžia su ugnimi.Taip, tiesa, šiuo metu žaidžiama su ugnimi. Kitaip nebegalima ir Amerika turi pradėti realią politiką. Žaidimams artėja pabaiga... Pranys Alšėnas.

to maža. Jie nukėlė ir amerikiečių lėktuvą, amerikiečiai ir dėl šeštojo dar karo nepradėjo, nors notas ir gana piktas siuntė, taipogi tą reikalą net Saugumo Taryboj iškėlė...--Karas; dąr^ekitajį tašiau^jankių kantrybes* bandymas, atrodo, pasiekė kulminacinį tašką. Ryžtingasis JAV valstybės sekretorius Dullės, pasitaręs su prez. Eisenhoweriu, jau pradėjo “sukilimo” politiką ne tik prieš tiesioginius visos žmonijos priešus raudonuosius, bet ir prieš visus tuos, kuriems <5ėl jų pačių ištižimo ar kitokių priežasčių buvo nepakeliui su Amerikos politika, pirmiausia prancūzus, kurie per nesusipratimą pakliuvo į “didžiųjų” tarpą ir, be to, nežiūrint kad ligšiol nuolat buvo šelpiami amerikoniškais doleriais, visą laiką vedė stabdomąjį politinį žaidimą pakol visiškai sugriovė numatytą vakarų Europos gynybos sistemą.Dulles elgsenoj jau matyti reakcijaGarbusis JAV užsienio reikalų vairuotojas, vos grįžęs iš konferencijos apsvarstyti Azijos reikalams, išskrido į Europą. Šio kontinento valstybių sostinių vizitavimo plane ir tebuvo numatyta tik jos dvi: Bonna (pirmučiausia), ir Londonas...O Paryžius? — Į prancūzų sostinę, kaip pasirodo, Dulles tepa- siuntė tik telegramą, apgailestaudamas, kad negalėsiąs pas juos užsukti dėl laiko stokos...Taigi, per klaidą pakliuvu- siems į “didžiuosius” prancūzams, kartu su Mendes France prieky, nemažas smūgis, kartu — ir gera pamoka ateičiai.Atrodo, ir su anglais griežtesnis kursas

šeštająjį Žinoma,
VOKIETIS KIRPĖJAS 

2490ŠSINGT0NAVĖ.
(arti Lietuviu Namų)

ATIDARĖ KIRPYKLĄ. 
Rūpestingas patarnavimas.

BANKO 
GALVOSŪKIS KODĖL KELIAUDAMAS

AŠ NAUDOJU
KELIONĖS ČEKIUS?

Todėl, kod toi saugiausios būdos nešiotis pinigus. Kelionės čekių negalima 
iškeisti, kol .jūs jų nepasirašote. Juos galima iškeisti bet kur: krautuvėse, 
restoranuose, viešbučiuose ir bankuose. Niekas kitos jų negoli iškeisti. Jei 
jie pametami ar pavagiami, Jums tenka tik apie toi pranešti bankui, ir 
Jūsų pinigai bus sugrąžinti. Kiekvienos The Dominion Bank skyrius Jums 
padėš Įsigyti Kelionės (Traveller's) Čekius. •

THE
OMINION
J BANK

83 METUS TARNAUJA KANADOS ŽMONĖMS
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Likimo pirštas kardinolo Mindszenty budeliams
Garantuotos anglys yra geriausios I

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

General Insurance

pa-

OL. 7997. 1609 Dundas St. W.

Visų rūšių anglis ir malkas užsakykite per mūsų atstovus

Daugeliui lietuvių žinoma rūbų krautuvė ligi š.m. spalio 15 d. paltams ir kostiumams pagal užsakymą duoda
lietuviams specialią 

15% nuolaidą.Didelis pasirinkimas geriausių angliškų medžiagų. Gataviems rūbams, skrybėlėms, baltiniams ir kt. kaip iki šiol—
10% nuolaidos.

AL DŪDA 
10 AM — 10 PM

Visų rūšių draudimai ir 
skolos nejudomam turtui.

Greitas ir sąžiningas patarna
vimas.

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

Sav. C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE STREET, TORONTO 

Telefonas HU. 9-9624

DOMINION 
COAL & WOOD

<F. SENKUS
REAL*'ESTATE & BUSINESS BROKER

1597 Bloor St West
(prie Indian Rd.)

TELEFONAS KE. 8212
Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 

sąžiningai patarnaus:
P. DAMBRAUSKAS, namų telefonas-JU. 6198,

J. BERŽIANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.

Vengrijos primo persekiotojų — tardytojų, kankintojų ir teisėjų — buvo 25. Iš jų, pasirodo, 23 jau patyrė Augščiausiojo teismą. Gyvi tebėra vos 2, iš kurių vienas beprotnamy, o antro likimas nežinomas.Kardinolas buvo suimtas 1948 m. Pusę metų “specialistai” čekistai, padedami specialiai paruoštų gydytojų, stengėsi priversti kardinolą prisipažinti tariamai bendradarbiavus su naciais okupantais ir “sąmoksla- vus” su Vatikanu bei “amerikos imperialistais”. 1949 m. vasario mėn. iškankintas kardinolas buvo pastatytas prieš teismą, pri- pažintąs kaltu dėl valstybės išdavimo ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Nuo to meto vengrų katalikų dvasiškija sekė likimą toje biaurioje vaidyboje dalyvavusių žmonių likimą.Policijos pareigūnas, kuris kardinolą suėmė, buvo pasienio sargybos nušautas, kai bandė pa-

bėgti j Austriją.Teisėjas, kuris kardinolą nuteisė ir kuris vėliau pasidarė teisingumo ministeris, pernai buvo suimtas* apkaltintas A taip pat valstybės išdavimu ir nuteistas. Kardinolo bylos meto teisingumo ministeris netrukus buvo suimtas ir buvo rastas kalėjimo celėje pasmaugtas.Slaptosios policijos karininkas, kuris pradėjo tardymą, mirė staiga ir paslaptingose aplinky

bėse. Grafologijos specialistas, kuris byloje dalyvavo kaip ekspertas kardinolą kaltinantiems padirbtiems dokumentams patvirtinti, pabėgo į Prancūziją ir ten Paryžiuje netrukus mirė. Kardinolo suėmimo meto vidaus r. ministeris, kuriam priklausė policija, buvo pakartas kaip “amerikiečių šnipas”. Lygiai tas pats atsitiko ir jo įpėdiniui.Tardytojų grupės viršininkas, kuris vadovavo ir kankintojams - budeliams, nusižudė pirma išžudęs visą savo šeimą. Prieš kardinolą masinius protestus organizavęs asmuo neseniai mirė darbo stovykloje.Medikas profesorius Kaftanov . kuris įšvirkšdavo kardinolui “teisybės serumo”, po ko kaltinamasis prarasdavo atsparumą, jau du metai laikomas viename sovietų beprotnamy. Jo asistentas dr. Blankof, taip pat sovietų pilietis, sudegė savo lovoje.
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ftwan WINNIPEG) Mari.
L. Šeštad. mokyklos tėvų susi-

1 PtISL,

JOHN M. CHARLES
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
Member Totohto Real Estatę Board and

National Association of fcėal Estoiė Board 
911A BLOOR St. W. (ertr. Cdhfofd Atfc.). TEL. KE. 4111

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visame Toronte.
2; Geriausios sąlygos paskoloms gautų mofgičiams Užtfaūkti.
3; Perkant ar patduodant bet kokią rtutf&avybę, pirmiausia pa

skambinkite rtiums, nes mes veltui suteikiame visas Informa
cijas ir sąžiningiausiai patarnaujame Visuose sandėrio rei
kaluose.

F. Jonynas 
Namų telefonas: OL. 2972.

J. IVANAUSKAS
Namų telefonas: LO. 9023.

♦

Įmokėti $3.500, 10 k., gero mūro, di
delis kiemas, garažas, šoninis 
jvdžiavimas, vienas morpiČius 
10 metų. Hallam - Bloor. Skam
binti F. Jonynas, KE. 4111.

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

Įmokėti $4.000, 10 k., mūrinis dup
leksas, 2 virtuvės, gerų pajamų 
namus. 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 įvažidvitnas, vie
nas morgičius 10 metų. Blobr - 
Howland. SkambinH F. Jonynas, 
KE. 4111.

(mokėti $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. 41.1 1.

ImokMi $3.300, 6 k., mūrinis, mod. 
virtuvė, vandeniu šildomas, ne
perein. kamb.; kitm. grindys, ga
ražas. Čir<erriont - Dundas. Kai
na $13.(iOO. Skambinti J. Iva
nauskas, KE. 4111.

įmokėti $3.500, 8 k., mūrinis, atski
ras, 2 virtuvės, kietm. grindys, 
riebėrėfri. kamb., 2 goraž. BI06F- 
St. Clarėris. Kaina $15.500. 
Skamb. J. Ivbnauskaš, KE.4111.

J mokėti $4.500, 8 k. ir 2 saulės k., 
mūrinis, gėrom stovy, 2 virtu
vės, alyva šildomas, garažas. St. 
Clair - Rbirrt Ave. Skambinti J. 
Ivanauskas; KE. 4111.

IftdkėH 4.500, 8 k., mūrinis, pusiau 
atskiras, 2 virt., alyva - vand. 
šildomas, 2 garažai. Kietm. grin
dys, neperein. kamb. Garden - 
Roncesvalles. Kaino $ 16.500. 
Škomb. J. Ivdhauškas, KE.411L

J Mokėti $5.00$, 10 k., mūrinis, dt- 
skirds, neperein. kamb., kietm. 
grindys, 2 Virtuvės, gdražas. Lis- 
gdr -• Dundas. Skambinti J. Iva
nauskas, 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 paskairibinkite, nes mes turime labai gerų namų 
bei biznių visuose miesto rajonuose, su įvairais įmokėjimais bei 
įvairiomis kainomis 
į- - 1 ■ nr ■■■ ■ fc'i I ' ' ... . '"I'"' ’ —.........   "

real estate limited

1460 DUNDAS ST. W. - Tel. OL. 7511 
didelius kdrfibarius, antrame 
augšte — 3 dideli kambariai, 
virtuvė ir vohto, kietmedžio grin
dys, karštu vandenių - alyva šil
domas. Pilna kaina $13.700.

$4-500 įrrtokėti, Lisgar - Qufeen, mū
rinis, 6 karrib., 2 augštai, kiėtrri. 
grindys, karėtu oru-olyva šildė

$8.000 įmokėti, Donald Ave., 6 k., 
mūrinis, modernus bungalow, 
garažas, didelis sklypas. Rūsy 
dviejų kambarių butas ekstra, 
2 vonios, kietmedžio grindys, 
daug vertingų priedų.

$3.500 įmokėti, mūrinis namas, pir
mas dugstos turi krautuvę ir du

KYBARTAS - OL. 75 H

REAL estate limited
KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA

Sniulkešnėn.j ir.fotakacijoms š’u ir doag kitu rtamu pardavimai skambinkite

Mr. V. KYBARTAS - OL. 7511

NAUJOJE VIETOJE 
408 RONCESVALLES AVĖ. 

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

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus Veltui, 
Skubiam pristatymui Į namus 
Telefonas LL. 1944 

Jonas V. Margis, Phm. B.

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiomi nouji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keikiamos 
senos krosnys j naujos, rriodėrniškoš alyva apšildomas ir pilnai buibmotiškas.

Įrengiami alyvos opšildyrhai (Oil Burrierioi) | senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis it išsimokėįintai dviems metams.

Viii patarimai veltah 

Užsakymai priimami: 

TORONTE: 693 DOVERCOUllT ftD. Tėlėf. LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. LI. 92035.

seni apšildymai.
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ŽU K L AVIMO 
ir įvarius kitus 

SPOftf O RfciKMENIŠ 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERžINSKAS
1212 Dundas Street West, Toronto 

Telefonas LA. 9547
čio Dot golima užsisakyti laivams motorus bei 

įvairius medžioklinius Šautuvus.
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■ ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atšiiniStit Gafarttttdjrthia. 
Pfiriimamc it pristatome.

DYfe 
Works

Atsiminkite, kad Vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mft- 
sų sandėliuose jūsų vasaHriiai rū
bai bus,rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4$5?

HAMILTON Ont
' Vi«uotinis susirinkimas. Spa- Į D-jos skyrius, kuris Hamiltone 

sisteigė pats pirmasis. Tėko nu
girsti, kad jo didžiausią finansi
nę naštą tiesa J. Kažemėkų šei
ma. ‘v

Paskaitę šį aukotojų sąraše 
nedaug suklysime tvirtindami, 
kad šie Hamiltono lietuviai yrrt 
-nūsu tautinės kovos Smogiama
sis būrys. Garbė jiems?

Kiek den'’ dar tutifoe save 
tarpe tautiečių, kurie tikrai yra 
pajėgūs .savo doleriu įsijungti j 
šią didžiąją kovą už tautos išli 
kirną. Dar kartą maloniai krei
piamės į yisūš hamiltoniečius 
prašydami įsijungti į rėmėjų bū 
relius. Yra būtihas reikalas su
daryti bent 2 būrelius Salezie
čiu g-jai remti.' Mūsų kolonija 
daugumoje yra giliai tikinčių, 
,ad ypač svarbu mūsų tikėjimo 
parodymas konkrečiu darbu 
Kaip yra sunku ir nemalonu as
meniškai kalbinti pavienius tau- 
tifečiūs įsijungti į mūšų tautinę 
ir religinę kovą! Tad apsisptęš- 
kime ir tuojau įstokime į rėmė 
jus. Tik pradžia sunki, vėliau gi 
tas mėnesinis doleris Igbai leng
vai atiduodamas.

Malonėkite skambinti J. Mik
šiui, tel. JA. 9-8593 arba:St. Bak
šiui, tel. JA. 9-4662.

Naują lietuv. maisto gamihių ___________________ _
prekybą atidarė Angelė ir Pet-.lic Archiepiscopal Čorpcratioil 
ras Jakubauskai, 231 James St. cf Winnipeg, St. Časimit Chiifch 
N., pavadindami ją City Meat ’ Elgin Avehūė, Winnipeg, Mail.”

Testamento originalas yra pas 
pas Winhipego Arkivyskupijos 
advokatą. Turto ieškojimu ir 
perėmimu rūpinasi Winnipeg© 
arkivyskupijos advokatas. Šv. 
Kazimiero parap. klebonas yra 
tik išieškoto turto perėmėjas, 
nes jo naudojimas prikiailšo šv. 
Kazimiero bažnyčiai, iki šiol 
turto terasta. virš $100.

Kun. J. Beftašlus.

pamaldų, parapijos salėje, šau
kiamas Hamiltono lietuvių susi
rinkimas rezervo kariuomenės 
reikalu. Pranešimą darys federa
linio parlamento atstovas Tho
mas Ross, M.P. ir augšti Kanados 
kariuomenės pareigūnai. Hamil
tono lietuviai, o ypač vyrai nuo 
17 m. amžiaus, kviečiami šiame 
informaciniame susirinkime da
lyvauti. Apylinkės v-ba.

i Šv. Povilo liuterionių bažny
čioje, Gbre ir Hughson gt. kani- 
pe, spalio 3 d., 1 vai. p.p. lietuvių 
pamaldos Padėkos šventės pro
ga. Vargonais gros Hamiltono 
konservatorijos profesorius.

Kurt. dr. M. Kavolis.
Vinco Krėvės minėjimą spalio 

3 d., ateinantį sekmajdienį, ruo
šia Hamiltono ateitininkų kuO- 

! pa. Minėjimas įvyks parapijos 
į salėje, 58 Dundūrn St. N.

Oficialioji dalis pradėdama 5 
vaL p.p. Paskaitai pakviestas 
KLB Švietimo K-jos pirm' A 
Rinkūnas. Meninę dalį išpildys 
atėitihinkai.

Tą patį sekmadienį, 9 vai. ry
to, už a.a. Vinco sielą bus atlai
kytos šv. mišios.

Įėjimas į minėjimą laisvas. 
Aukos irgi nebus renkamos.

Rugsėjo 1 d. suėjo metai Vasa
rio 16 Gimnazijai Remti K-jos 
Suorganizuotiems 3 rėmėjų būre
liams: Nr.Nr. 212, 213 ir 214, ku
riems vadovavo Juozas Trečio
kas, Jonas Mikšys ir Jeroni
mas Pleinys. Nuo rugsėjo 1 d. 
214 būreliui vadovavimą iš Jer. 
Pleinio perėmė Br Grajauskas.

Per praėjusius metus, supras
dami didelę lietuviškos gimna
zijos svarbą, prisidėjo savo au
komis: $39 — Vas. 16 Gimnazijai 
Remti K-ja; $13 — St. Bakšys; 
po $12 — j. Trečiokas, Z. Lau- 
galys, Alf. Vainauskas, J. Naujo
kas, K. Zbarauskas, M. Stasevi- 
čiuš, B. Daugilis, J. Veryga, A. 
Garkūnas. M. Juodis, Edv. Bui
vydas, Alb. Kazlauskas, P. Bra
sas,- A. Laugalys, Vyt. Apanavi
čius, Ėdv. Mickūnas, S. Zubric- 
kas, V. Verbickas, Vyt. Kveda
ras, Br. Aselskis, j. Mikšys, K. 
Mikšys, A. Mirigėla, kun. dr. J. 
Tadarauskas, St. Gudinavičiūtė, 
J; Stanaitis, J. Žvirblis, St. Da
lius, VI. Antanaitis, K. Norkus, 
J. Svilas, Alb. Jankūnas, Vyt. 
Juzpkas, j. Bajoraitis, A.- Jazbu- 
tfs, P. Plėinys; St. NąHftettitaš, 
VI. Kybartas^ Jef. Bleiiiys, J. Ka
raliūnas, J. Pipiras, Ę. Bartmi- 
nas, j. Ragnekas, K. Bungarda. 
J. Araminas, Br. Grajauskas. K1 
Prielgauskas, Br. Erelis, KL Dze- 
valtauskas, VI. Gerulškis, K. Lu
koševičius, J. Kėžinaitis, VI. Še- 
šelgis, K. Baronas: po $5 — B. 
Grinius, A. Petkevičius, J, Jo- 
nikis; $4 — A. Gudaitis; $1 -— 
J. Juodaitienė.

Taigi 60 tautiečių kartu su 
K-ja per metus sudėjo $720. Be 
šių būrelių Hamiltone dar vei
kia p. Varno vadovaujamas, ku
rį sudaro 7 asmenys, aukoją kas 
mėnesį po $3. Pasiteiravus, ne
pavyko sužinoti visų šio būrelio 
narių pavardžių, nes jie norį lik
ti niekieno nepastebėti. Vieną 
būrelį saleziečių gimnaziios mc- 
Xiniuį,šelpti, sudarų, Kat, Moterų

Dr. Ona Valaitienė

Market. Krautuvė atdara kas
dien išskyrus sekmadienius nuo 
$.30 Vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Naujieji lietuviai prekybinin.- 
kai pasiryžę patėhkinti Visų lie
tuvių pageidavimus ir maloniai 
kviečia aplankyti juos. Tautie
čiai bus patenkinti skaniomis 
dešromis ir kitais maisto gami
niais, gaudami juos šviežius ir 
skanius už tą pačią kainą., Sk. St.

Lietuviai pasaulyje

Priima ligonius ir gimdyves

. Darbo valandos:
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

57 Burris St, Hamilton, Ont. 
Telef. Ja. 8-8275. \
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traukos metu 12 vai. duoti vrtto JV. .i.^»___ <A vąijstybeS remia medžiagiškai, o VT Infor-
• BALFo pirmininkas kan.. prof, macinės Tarnybos Radijo Šky- 
J. B. Končius spalio mėn. pra- Hus jau nuo pereitų metų vasa- 

....... rio vidurio kasdien siunčia žinių 
apie mūsūų laisvinimo veiksnių 
veiklą ir komentarų, stiprinan
čių lietuvių tautos ątsparumą 
prieš bolševikinius agresorius.

Romos radijo' lietuviškosios 
transliacijos siunčiamos 21.35 
vai. Vid. Europos laiku šiomis 
bangomis: 19,58 - 25,21 - 41,15.
PRANCŪZIJA

Liet Šalpos D-jai Prancūzijoje 
rugsėjo 15 d. suėjo 10 metų nuo 
įsisteigimo. Tai organizacija, ku
ri išvarė didžiausią vagą Pran- 
čūžijos lietuvių gyvenime, veik-K 
dama šalpos, kultūrinėje ir ko
vos dėl Lietuvos laisvės srityse. 
Oficialiai dtaugiją legalizuoti 
pasisekė tik 1947 m. kovo 31 d. 
Jos rūpesčiu 1950 m. buvo pasi
ryžta persiorganizuoti į PLB ir 
sudarytas LOK. Dėl emigracijos 
LOK savo darbo neatliko ir jį 
perėmė LŠD valdyba. 1953. XI. 
15. buvo pravesti pirmieji Kr. 
Tarybos rinkimai. Gruodžio mė
nesį Kr. Tarybos suvažiavimas 
išrinko Kr. Valdybą ir Rev. ko
misiją. LŠD po to persiorganiza
vo į PLB bei skyrius. PLB val
džios leidimą veikti gavo 1954 m. 
sausio 26 d.

Iš viso LŠD - PrLB gyvavimo 
7 metus pirminihke buvo V. Bač- 
kienė, o po metus dail. P. Kiaulė- 
nas, pulk. Lanskcronskis ir Tė
vas K. Pečkys, SJ.

PrLB Krašto Tarybos posėdis 
yra šaukiamas spalio 10 d. Lie
tuvių Svetainėje, Paryžiuje.

Kr. Valdybos pirmininkė O. 
Bačkienė šiais metais dėl pašli
jusios sveikatos į Kr. Valdybą 
nekandidatuos.

J Ė. Strasburgo vyskupas J. J. 
Weber, remdamasis Konsistoria- 
linės Kongregacijos įgaliojimais, 
š.m. rugpjūčio mėn. įsteigė savo 
vyskupijoje dvi lietuviškas mi
sijas pagal Apaštališkosios Kons
titucijos “Exil Familia” nuosta
tus.

Viena Misija apima Bas-Rhin 
departamentą. Jos centras Sras- 
burge ir vadovauja kun. J. Kri
vickas. Kita Misija apsiriboja 
Haut-Rhin dep. su centru Than- 
ne ir jai vadovauja kun. J. Pet
rošius. .

kaihs kakavos: Išlaidas numaty
ta padengti iŠ tėvų aukų. *•

Tėvų komitetan išrinkto: V. 
Januška, Br. Bujokiėnė ir O. 
Jančiukienė.

Mokykla darbą pradėjo rugsė
jo 18 d. L. Sv. Kazimiero bažny
čios salėje. Painokos kas šešta
dienį pradedamos 10 vai., baigia
mos 2 vai. p.p.

Mokytojauti sutiko Aid. Gift- 
gienė ir kun. J. BėrtaŠius.

Tautos šventės mihėjiriias įvy
ko rugsėjo 12 d. Šv. Kazimiefb 
salėje. Paskaitą skaitė kap. P. 
Matulionis, deklamavo A. Bujo
tas, akordeonu lietuviškos mUzi1 
kos pagrojo P. Šopaga.

A.a. Leono Juškos testamehias 
<ad nebūtu neaiškutilų, paaiš
kinu, kad Leonas Juška testa
mentą surašė 1953 m. liepos 24 
i pas notarą, o ne pas klėbdftą- 
Taigi jis pats, nuvykęs pas rib- 
:?.rą pareiškė Savo valią if hėt 
priežastį, dėlko tai daro (rtiirė 
1954 m.). Savo turtą — “Viša ką 
turiu, kas man priklauso”... pa1- 
liko ne klebonui, bet Winnlprtgo 
Arkivyskupijai — Šv. Kazihiiėbo 
bažnyčiai. Testamente aiškiai pa
rašyta: “... to the Roman Čatho-

VANCOUVER, B.C
Parengimų tvarkaraštis. Apy- , 

linkės.valdyba Savo viešame po
sėdyje tarp kitko svarstė ir pri
ėmė vienerių metų veiklos pla
ną. Nutarta surengti 1954 me
tais: šeštadienį, spalio 30 d. — 
lietuvių rudens subuvimą; gruo
džio 31 d. — Br. Kolumbijos lie- . 
tuvių Naujųjų metų sutikimą. 
1955 m.: Vasario 16 dienos mi
nėjimą; kovo ar balandžio mė
nesį — pavasario subuvimą; bir
želio trėmimų minėjimu kartu, 
šu latvijišl if ^ėštaiš;’ liepos ar 
rugpiūcio mėn. — gegužinę.

Vasario 16, gimnazijos rėmėjų 
būrelio Nr. 88 naujuoju vadovu 
sutiko būti Aldona Baronienė. 
Būrelis iki 1953 m. sausio 31 d. 
šlaikė tada šeštoje klasėje besi
mokantį Zigfridą Reimoną. Visi 
Br. Kolumbijos lietuviai prašo
mi prisidėti prie vienintelės lie
tuviškos gimnazijos tremtyje rė
mimo. Aukas galima siųsti ir 
paštu p. Baronienės adresu: 1345 
Bute Str.į Vancouver, B.C.

Apylinkės valdyba nutarė pa
siūlyti Tautos Fondo įgaliotinei 
įsteigti Fondo skyrių Br. Kolum
bijoj su centru Vaneouveryje. 
Skyriaus pirmininku sutinka 
būti apylinkės iždininkas Kazys 
Skrinskąs. Jis rekomenduotas 
patvirtinti TF įgaliotinei Mari
jai- Arlauskaitei Montrealyje.

Kartotekos reikalu 1951 m. 
pravestas visuotinis gyventojų 
surašymas. Dominion Bureau of 
Statistics daviniai rodo, kad tais 
metais Br. Kolumbijoje 738 aš
menys užsirašė lietuviais. Tikro
vėje taš skaičius yra didesnis. 
Nuo paskutinio lietuvių surašy
mo jau praėjo daugiau 2 metų. 
Nuo tada daugelio mūšų tautie
čių adresai ir šeimos narių skai
čius yra pasikeitę. Yra naujai at
vykusių iš kitų proyincijų ir 
valstybių. Kad būtų galima pa-

i ■ u. re-A i .fiiii rd r -.a ■

Perkant ar parduodant namus
f

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmai Didzbalį
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9*3558

K. TESLIA Leal Estate
ifinf m Aafmaiii
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Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu garo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vahdetts apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klljentams savo naują adresą:

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

laikyti glaudesnį ryšį su tautie
čiais tautinės veiklos ir organi
zaciniais reikalais: kad būtų ga
lima išsiuntinėti pakviėtimūš į 
rengiamus minėjimus, kad ne
laimių ar staigių netikėtumų at
veju būtų galima suteikti inst
rukcijų, apylinkės vaidyba veda 
Br. Kolumbijoje gyvenančių lie
tuvių — suaugusių ir vaikų — 
kartoteką. Visi lietuviai, kurie 
yra neseniai . apšigyvėrię šioje 
provincijoje, pakeitę savo adre 
sus, ar šiaip turipSgrifidd many 
ti, kad jtį pavardės nėra įtrauk
tos į kartoteką, prašomi užsife^ 
gistructi neątidėliojantį geriau
siai raštu, Vancouvėrio apylin
kės valdyboje. Primenama, kad 
visi, kurie nėra gavę paštu kvie
timo dalyvauti rugpjūčio 29 d. 
įvykusiame lietusių susirinkime, 
dar nėra įtraukti į kartoteką ar
ba jų dabartiniai adresai nėra 
žinomi. Pabrėžiama, kad žinias 
kartotekai prašomi suteikti visi 
Br. Kolumbijos lietuviai, ir to
liau nuo Vancouvėrio gyvenan
tieji, nes nesant kitų apylinkių 
nei seniūnijų, visi Br. Kolumbi
jos lietuviai priklauso Vancou- 
verio apylinkės jurisdikcijai, At
sižvelgiant į tai, kad artėja KLB 
Krašto Tarybos rinkimai; visi 
tautiečiai prašomi užsiregistruo
ti neatidėliojant, kad galėtų da
lyvauti rinkimuose. Užsiregist
ravusieji, remiantis Kr. Tarybos 
Rinkimų Taisyklių §48, galės 
balsuoti ir paštu, jeigu “dėl li
gos, didesnio atstumo nuo rinki
minės būstinės ar kitų svarbių 
priežasčių” negalėtų asmeniškai- 
atvykti į balsavimo būstinę Vaii- 
couveryje. Užsiregistruojant pra 
soma nurodyti savo ir visų savo 
šeimos narių: a) pavardę ir var
dą, b) gimimo datą, c) dabartinį 
adresą. Kartotekai žinias siųsti 
KLB Vancouvėrio apyl. v-bos 
pirmininkui: Mr. J. Juškaitis, 
Suite 5, Tunstall Buildings 709 
Dunsmuir St., Vancouver! B.C.

KLB Vancouvėrio apyl. V-ba.

džioje laivu “He de France” grįž
ta į Niujorką po plačių kelionių 
Europoje.

BALFas liepos • rugpjūčio mė
nesiais išsiuntė į Europą tremti
nių šalpai: pinigais — $8.393.80, 
sviesto — 20.968 sV., cukraus — 
31.875 sv., rūbų ir avalynės — 
6.936 svarų.

Newark, New Jersey: vietoje 
vainiko ant a.a. Antano Staknio 
kapo, Guy Kelcey atsiuntė BAL 
Fui $5.00 auką. '

* Kurt. B. Sugintas, vienas iš 
energingiausių šalpos darbuoto
jų surinko ir atsiuntė BALFo 
Centhii $340 Vasario 16 gimnazi
jos išlaikymui, $80 Vargo mo- 
kykfoms ir $100 Saleziečių gim
naziją! Italijoje.
0.BftiTANlJA

. Litei. • Namų Bendrovės direk
toriaus pafeigas hUd pat įsikūri
mo einS DBLŠ pirm. M. Bajori- 
iiaš. Ahksčiąu ditbo tik atitruk
damas hiio savo tiėSibgiriio dar- 
bd. Iš to darbo pasitraukęs jaū 
kUriš laikas LN b-Vėje dirba vi
są laiką. Tos bendrovės turtas 
dabar siėkia 14.000 anglų svarų 
(iiamai vėrti 10.000, spaustuvė— 
4.(TOO). D. Britanijos lietuvių at
eities uždavinių tarpe minimas 
reikalas steigti seneliams prie- 
glatidą, taip pat stovyklą jau
nimui. “Europos Lietuvy” Nr.33 
pranešama apie pastangas įsigy
ti liėtUViŠką ūkį. Tani reikalui 
Steigiama privatinė akcinė bend
rovė “Lithuanian Farming Co. 
Ltd’’ SU . 10.000 svarų kapitalu. 
Apskaičiuojama, kad toks ūkis 
Anglijos salvgoše butiį pelnin
gi. ' ■■■// Z'. ,
1TAUJA

Romos radijo lietuviškosios 
trahSliaęijos buvo pradėtos 1952 
m. gegužės 4 d. Tam darbui bu
vo. pakviestas dr. J. Gailius, ku- 
riafn. tėko dirbti pradžioje sun
kiose sąlygose. Vienam asmeniui 
teko paruošti kasdien 15 minu
čių transliaciją per 6 dienas į sa
vaitę, apeiti kasdien įvairias vie
na nuo kitos toli esančias įstai
gas ir tiesiai kalbėti į diktafoną. 
Kitur panašias 15 mih. translia
cijas paruošia nė vienas, bet 5 
ąhėnėį. :išk-pradžių teko tf ans- 
liuoti ftk italų vadovybės teikia
mas žmiašj bet vėliau, sUėjųš į 
glaudesnį kontaktą ir įgavUs 
daugiau pasitikėjimo, buvo leis
ta taip pat skelbti žinias, ir iš 
mūsų visuomenės gyvenimo bei 
laisvinimo veiksnių Vėiklosį Da
bar lietuviškųjų transliacijų per 
Rombš radiją vedėjas gali skelb
ti žinias jftu tik Savo paties at
sakingumu.

Romos radijas, kaip mus infor
muoja, savo galingUtnU pasiekia 
visus pasaulio kraštus, ir jo duo
damoji programa palankiai klau
sytojų vertinama ypač JAV. 
Esama ir daugiau pliusų turėti 
tokiam svarbiam mieste lietuviš
kąsias transliacijas — pav. duo
tas radijui įsakymas rinkti iš vi
sur žinias apie Lietuvą, svarbes
nės lietuviškos žinios 34-mis kal
bomis perduodamos į visą pasau
lį afr bent 13 kalbų į bemaž visus 
Sovietų pavergtus kraštus. Pav. 
kad ir visų VLIKo memorandu
mų plačios santraukos buvo per
duotos į Visus fUsų okupuotus 
kraštus ir į pačią Sbv. Sąjungą.

Romos radijo lietuviškąsias 
trahsliacijaš it jų vedėją VLIKas

Pafedkojitnai
Paj ieškomas Jonas SUSLAVI

ČIUS, kilęs iš Jačiūnų km., Žąs- 
lių valse. Po karo atvažiavo į 
Kanadą miško darbams ir dirbo 
Camp 20, Longlac, Ont. Ieško jb 
Sesuo Marija gyvėhahti Monte
video, Belgica 1896, UfUgUay.

galios nuo šgn. spalio mėn. 1 d.
Min. E. Turauskas atstovavo 

Lietuvių Nouvelles Equipes In
ternationales Centrą, Brugges 
(Belgijoje) NEI metiniame kon
grese, kuris įvyko rugsėjo 9, 10 
ir 11 d.d.

Š.m .spalio 13-14 d.d. Bonnoje 
įvyksta Pasaulinio Motinų Sąjū
džio (M.M.M.) Studijų Diena ir 
Tarptautinės Tarybos posėdis, 
kuriame O. Bačkienė, kaip Tary
bos narė, ruošiasi dalyvauti.

Sesuo Agnietė benediktinė 
tremtinė iš Kauno dabar gyve
na Liege, Belgijoje benediktinių 
vienuolyne. Ji rūpinasi ir kur ga
lima platina Lietuvą liečiančią 
literatūrą. Gražus tremtinės se
sutės darbas.

Prof. J. Grinius pasilieka se; 
kantiems mokslo metams L.E. 
Kolegijoje Strasburge lietuvių \ 

-studentų globėju.
Laisvosios Europos Kolegija 

nupirko iš p. Kliihienės visą Mi- 
riisterio Klimo biblioteką.

Prof. Ėrneštas Galvanauskas 
Madagaskare atidarė sąskaity
bos biurą ir dabar verčiasi sa- 
vystovicri.

Legionieriai, apie kuriuos gau
ta žinių, jog jie yra sveiki ir gy
vi: Tomkus Jonas, St. Grinėvi- 
čius yra Algire; sgt. Požėla Ge
diminas CCS/DCLE, brig. Kun
drotas Stasys DCLE/CP2, 2cl. 
Vėilckevičius Lie 59385 - DCLE/ 
CPI, capl. chef Bornsiazičius 
Stasys CCS/DCLE, Icl. Šimkus 
Stasys Mle 97031 CCS/DCLE, 
visi’ Sidi Bel Abbes; ser. Stasiu- 
lis Pranas Mle 82527 - 3/5 R.E.I. 
SP. 82412 T.O.E.; 2cl. Lazauskas 
Jeronimas Mle 65974 C.P.L.E. 
Saigon; 1 cl. Stelmokas Juozas 
Mle 66006 1 REI - Sidi Bel Ab
bes; 1 cl. Tautkevičius Stasys 
Mle 75813 1/4 REI Meknes (Ma
rce) ; 2 cl. Giedrys Mle 65474 Cie 
D-ne Colomb - Bechar; 1 cl. Mar- 
tinkUs Domas 1 o G.A. du 1 REC 
- SP. 74288 TOE; 2 cl. Cibulskis 
Jonas Mle 86516 4/4 REl FES 
(Marce); 1 cl. Skrimbirauskas 
Jeronimas Mte 79317 DCLE/CP1 
Sidi Bel Abbes.

Birutė Strankauskaitė susirgo 
džiova. Ji dabar yra Boucicaut 
ligoninėje, 78yrue de la Conven
tion, Paris (15) Salle B. F. kam
barys 23.

-tatai.V

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas A. BERESNEVIČIUS

SUDBURY Ont
Tautos šventę Šudburio kolo

nijos lietuviai rnirtėjo frūgsėjo 18 
d. Paskaitą skaitė J. Vaičėliūhas. 
Po to ėjo linkšrifoji dalis, šo
kiams grojo puikus džazas. Nofs 
buvo lietingas oras, bet tautiė^ 
čių susirinko apie 100. Gautos 
pelnas paskirtas Tautos Fondui.

INCO ir darbininkų Unijos va
dovybės pasirašė naūją darbo 
sutartį. Darbininkams pakeltos 
valandinis atlyginimas 2.5 cėhto. 
Tai "istorinis” atlyginimo pakė
limas nuo praeito karo. Iki šiol 
būdavo pakeliama 5-6-7 ar dau
giau centų valandai, šiais mė- 
tais INCO turės tikrai istorinės 
pajamas — apie 66 ihilijohų do
lerių gryno pelno, lies pusmečio 
pelnas siekia apie 33 mil. dolerių. 
Iš tų didžiulių pelnų 16.000 dar
bininkų gavo tik apie 1 toil. IN 
CO ponai nenorėjo daugiau pa
kelti darbininkarhs atlyginimo, 
kad nekiltų Kanadoje depresija. 
Kai pinigai pas kapitalistus —- 
depresijos nėra, o kai pas darbi- 
nihkus — depresija?!

Proporcingai gyventojų skai
čiui, SudbiiTy šutottibbilių gau
sumu užimą pirmą vietą Kana
doje ir antrą vietą §. Amerikoje: 
po Detroito, todėl mieste įvestas 
moderniškas automobilių ir 
Žmohių judėjimas. Centrinės 
gatvės Durham if Elgin pavers
tos vienos krypties gatvėmis. 
Automobiliai juda net keturio
mis vofdttiiš. GfctVių sUSikirti- 
tnuose pagal žaliau šviesas viena 
ftr kita kryptimi juda automobi
liai, 0 pagal specialią šviesą — 
užrašą visomis kfyptitnis eina 
pėstieji. J. i.

visų rosiu bižnio 
atarnavimAi

Torpininkovimo 
Administravimo 
Sąskaitybos 
Išplėtimo 
Asmeniški 

ir viiį kity roiiU HYaRnavi. 
MUS mes atitekome or sutvarkome.

Knygvedybos
Pojomų mokesčių 
Imigracijos 
Vertimų

TORONTO
106 Adelaidė W. EM. 3-7700.

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 CLAREMONT STR.



Į
t

ttVUKtB tlBDKtAl • špūSl. '

Pastatykime Krevei paminki?!
1954 m. liepos 7 d; didysis mū- Lietuviškoji visuomenė labai 

sų dailiojo žodžio kūrėjas Vincas 
Krėvė, palikęs mumyse aihžihai 
gyventi audrųjį Šarūną, rūška
nąjį Skirgailą, gamtos augintinį 
kerdžių Lapiną, giedrąjį gyveni
mo išminčių dėdę Vainorų ir 
daugelį kitų. Jo iš Dainavos mil
žinkapių prikaltų ar šiaudinėje 
pastogėje sutiktų žmonių — pat
sai atsigulė amžino poilsio Phila- 
delphijos ŠV. Kryžiaus kapinėse.

Lietuvių visuomenės yra gar
bės pareiga nors kukliu lietuviš
ko stiliaus paminklu atžymėti 
vietą, kur svečioje žemėje, toli 
nuo gimtojo Merkio ir Nemuno, 
priglausti Šai-ūno dainiaus palai
kai.

Paminklo statymo reikalu tie
siogiai rūpinasi Philadelphijoje 
sudarytasis komitetas, kuris vie
tos lietuvių banke turi savo ei
namąją sąskaitą (Kreye Memo
rial ActbUht S 19789: Liberty 
Federal & Loah Association,' 202 
North Broad Str., Philadelphia 
2, Pa.).

Krėvės paminklo Statymo gar
bės komitėtan įėįna: dr. Jonas 
Aistis; rašytojas (Brooklyn), Be
nys Babtauskas, L. Rašyt. D-jos 
pirm. (Chicago), pręl. Jonas Bal- 
kūnaš (Maspeth, N.Y.) j prof; dr. 
Jurgis Baltrušaitis (Paryžius), 
prof. dr. Mykolas Biržiška (Los 
Angeles), Kazys Bradūnas, ra
šytojas (Baltimore), adv. Char
les S.. Chęleden, L. Fed. & Loan 
prezid. (Philadelphia), prof. dr. 
Juozas Eretas (Basel, Šveicari
ja), kun. Stasys Yla (Putnam, 
Conn.), prof. dr. Zenonas Ivins
kis (Roma), prof. dr. Petras Jo
nikas, Lituanistikos Instituto 
prezid. (Chicago), Jonas Karde
lis, “Nepriklausomos Lietuvos” 
red. (Montreal), Faustas Kirša, 
rašytojas (Boston), prof. Stepo
nas Kolupaila (Notre Dame Uni
versity), Stasys Pilka, aktorius 
(Chicago),prof. dr. Alfred Senn 
(University of Pennsylvania), 
prof. dr. Pranas Skardžius (Cle
veland), dr. Vanda Sruogienė 
(Chicago), prof. dr. Adolfas Ša
poka, “Tėviškės Žiburių” red. 
(Toronto), inž. Pr. Zunde (Vo
kietija), inž.' Vytautas Žemkal
nis (Melbourne, Australija).

prašoma siųsti aukas aukščiau 
nurodytu banko adresu. Pato
gumo dėiiai maloniai kviečiame 
atskirose vietovėje sudaryti au
kų rinkimo komitetus.
„ Aukotojų simbolinio ryšio su 
Nepamirštamuoju Dainaviečiu 
ženklan aukų lapai bus įmūryti 
paminkle.

Krėvės paminklo statymo ko
mitetas: (pas) Vincas Maciūnas^ 
pirm.; Vytautas Mykolaitis, I 
yicepirm.; Antanas Vasiliauskas, 
II vicepirm.; Konstantinas Ost
rauskas, I sekr.; Marija Krasaus
kaitė, II šekr.; Alfonsas Jurskis, 
iždo globėjas; Jonas Puzinas, iž
do globėjas.

Komiteto adresas: 247 E. Alba
nus Str., Philadelphia 20, Pa.

Philadelphia, 1954. IK. 20.
.....,, ,

spaudos iškovojimo 
50 METŲ SUKAKTUVINIS LEIDINYS 

LITERATŪROS METRAŠTIS 

'z GABIJA ■ 
jaii skaudoje ir pasirodys šį rudenį.

Šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba dalyvauja kelios 
dešimtys lietuviu' rašytojų. Metraštį redaguoja Jonas Aistis ir Stepas 
Zobarskas, .ui

Si knyga*—- tai kovojančio ir nepasiduodančio lietuvio atsparos do- 
kUtneHtaš. Ji vaizdžiau už viską kalbės apie mūsų tautos teisę turėti 
Savo kdtbUj raštęz laisvę ir tikėjimą.

Būkite šios knygos garbės prenumeratoriais—padėkite leidyklai at
likti sunkų Šio didžiulio veikalo išleidimo darbą. Prenumerata priima
ma iki š.m. spalio 15 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 BIJ A , 335 UNION AVE., BROOKLYN 11, N.Y., USA.
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Maskva organizuoja studentus
Ką tik grįžo iš. Maskvos Kana

dos studentų federacijos pirm. 
Antonio Enriąūėž, kuris dalyva
vo Maskvos vadovaujamos tarp
tautinės studentų organizacijos 
met. konferencijoj. Nors Kana
dos studentų federacija nepri
klauso šiam sambūriui, tačiau 
siunčta į' jos konferencijas savo 
stebėtojus. Mat; jie nori tokiomis 
progomis susitikti su studentais 
iš Azijos, Afrikos ir Rusijos sa
telitinių kraštų, kurie priklauso 
Maskvos diriguojamai tarptauti-

asm

>• -H

Jie visame pasaulyje kalba 
apie Kanadę

30.000 žmonių aplankė Seagramo Kanados 
miestų paveikslų parodą Ispanijos sostinėje 
Madride. Jie visi kalbėjo, kad Kanados 
miestai sparčiai auga, o taip pat apie musų 
didelę ateitį ir laisvą gyvenimą.

Jose Caballero, garsus ispanų daili'nih- 
kas, padarė Seagramo parodos škicus, kai 
ji buvo rodoma Madrido Castellana Hilton.

Visoje Pietų Amerikoje ir Europoje 
Seagramo paveikslai laimėjo naujų draugų 
Kanadai. Virš 250.000 lankytojų viso 16-koj 
miestų matė juos it nušihešė namo katalo
gus, kuriuose buvo parodyta ir parašyta 
smulkiai apie Kanados miestus.

Net ir dabar, kai šie paveikslai sugrą
žinti Kanadon ir 22-juose miestuose rodomi 
parodose, minėti katalogai tebėra pas tūks
tančius žmonių visame pasaulyje ir visi jie 
tebekalba apie Kanadą.

. __........... ■

Apžifirdtfte SeagrOMd kolekcifoi "Kanados 

Miestai" parodą TOr&hto Meno Galerijoje 

nuo rugsėjo 25-tos iki spalio 10-tos dienos.

die JFtouse df Seagram
I

J| PALAIDOJO BE BAŽNYTINIU
Pastaruoju laiku spauda mi

nėjo keletą žymių pasaulio as
menų, kurie nukeliavo į anapus 
nesantaikos ženkle.

Getūlio Vargas
Visų dėmesį atkreipė staigi 

Brazilijos prezidento Getulio 
Vargas mirtis. Eilę metų taip 
valingai valdęs kraštą, baigė sa
vo dienas savižudybe. Testamen
tas pilnas pasiaukojimo žodžių, 
tačiau savižudybė ir lieka savi
žudybe. Artimieji labai norėjo, 
kad jis būtų palaidotas su baž
nytinėmis iškilmėmis kaip kata
likas. Vyskupo sprendimas bet
gi buvo neigiamas. Velionis ir 
jo artimieji turėjo pasitenkinti 
privatinėmis maldomis ir mišio-, 
mis. Tai turėjo reikšti, kad K. 
Bažnyčia smerkia savižudybę. 
Pasikėsinimas į kito ar savąją

nei federacijai.
Maskvinė konferencija • įvyko 

36 augštų uiiiversitete ir truko 
šešias dienas. Kanados atstovai 
pastebėjo, kad'komunistai yra 
labai aktyvūs P. Amerikos, Af
rikos ir Azijos universitetuose. 
Jie taip pat vyrauja Indijos uni
versitetuose. Visur jie reiškiasi 
kaip radikalūs tautiniai sąjū
džiai reikalaują pilnos nepri
klausomybės. Dėl šiOs priežas
ties minėtų žemynų studentų or
ganizacijos mieliau priklauso 
Maskvos diriguojamai tarpt, fe
deracijai. Be to, jos yra stipriai 
remiamos lėšomis, skirtomis 
ypač stipendijoms. Kanados stu
dentų ątstoy^i , siūlo vakarie
čiams daugiau susirūpinti Azijos 
ir Afrikos studentais. Iš savo tu
rimų išteklių kanadiečiai šių že
mynų studentams paskyrė 30 
stipendijų.

Konferencijos atmosfera buvo 
perdėm komunistinė. Per 6 die
nas buvo pasakyta 64 kalbos, nu
kreiptos dažnai prieš vakarie
čius. Kai kanadiečiai bandė at
sikirsti, sovietiniai atstovai ėmė 
juos pulti pravardžiavimais, šai
pytis iš jų aprangos, Šukuosenos, 
veido spalvos ir 1.1. Ir visdėlto 
deklamavo apie bendradarbia
vimą.

Reikia manyti, kad šioj konfe
rencijoj buvo studentų ir iš Lie
tuvos.

“Fizkultūrininkų” diena
Liepos 18 d.- buvo iškilmingai 

visur švenčiama “fizkultūrinin
kų diena”. Per iškimes Maskvoje 
okup. Lietuvos sportininkai pa
sirodė su didžiuliu krepšiu ir 
šimtais baltų bei raudonų ka
muolių, svaidinėjamų į jį. Tuo 
būdu lyg norėta simboliškai pa
vaizduoti krepšinio masiškumą 
Lietuvoje. Kazakijos fizkultūri- 
ninkai nešė milžinišką transpa- 
rentą, kuriame buvo įrašyta: 
“Įsisavinsime 6.400.000, ha dirvo
nų ir plėšinių”... Be abejo, įsi
savins ne jie, o kiti. Ukrainiečiai 
gavo nešti auksu žėrintį Lenino 
ordiną, turintį pavaizduoti, kaip 
Ukraina yra dėkinga už jos pa
vergimą Rusijai, nes ryšium su 
to “susijungimo su Rusija 300 
metinėmis” buvo apdovanota Le
nino ordenu... Sovietiniame 
sporte Lietuvos Sportininkai yra, 
palyginti, nepaprastai pasižymė
ję. Vilniaus radijo pranešimu, 
Lietuvoje yra apie 3.500 kolek
tyvų su 180.000 narių. Kūno kul
tūros institutas šiemet išleido 
7-ją fižinės kultūros Specialistų 
laidą. 1953 m., Vilniaus radijo 
pranešimu, buVo pasiekti 157 
nauji rekordai, o šiemet — per 
50. Kauno Žalgirio vytų krepši
nio komanda užėmė I-mą vietą 
per TS krepšinio taurės varžy-

Redakcijai prisiųsta
Lituania ilustrada, Segunda 

edicao refundida, Rio de Janeiro, 
Brasil, 1954, 132 psl; kaina $3.50.

Vladas Andriukaitis, Audra 
Žemaičiuose. Vytauto Didžiojo 
laiku apysaka. Išleido Gabija, 
335 Union Ave., Brooklyn 11, N. 
Y.. 218 psl., kaina $2.20.

IV-sios Š. Am. Liet Sportinės 
Žaidynės, Torontas 1954, žaidy
nių programa, 32 psl.

gyvybę yra maištas prieš gyve
nimo Viešpatį. Tegu jis kiekvie
no laikomas drąsiu mostu, tik
rumoje gi tai dezertyravimas, 
kerštingas beimąs iš kovos lau
ko. Dažnai gyvenime reikia dau
giau drąsos gyventi nei mirti. 
Hitleris ir Goebelsas juk žudėsi 
bėgdami nuo atsakomybės. Jie 
turėjo drąsos atsukti į save gink
lą arba išgerti mirtinų nuodų, 
bet neturėjo drąsos pasiduoti 
teismui ir atsakyti už savo dar
bus. Jie pasirinko kerštingą 
maištą užuot - išdrįsę atgailoti 
Bet ar jie bėgdami nuo atsako
mybės jos riepasunkino? Krikš
čionybės akimis — taip; netikin
čiųjų akimis - — tai didvyriai. 
Mat, jiems ir drąsi vagystė ir 
žmogžudystė yra didvyriškumas.

Marcahtonio krito gatvėje
Antras nesenas įvykis — JAV 

kongrešmano- Marcantohio mir
tis. Ėjo žmogus Niujorko gatve, 
staiga krito ir... nebesikėlė. Po
licininkas, radęs kišenėje rožan
čių ir kryželį, pašaukė katalikų 
kunigą, kuris davęs sąlyginį iš
rišimą. Nustebo artimieji paty
rę, kad Marcantonio negalįs bū
ti palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. Toks buvo Niujorko 
arkivyskupo sprehdiihas. Mat, 
nelaimingasis, hors ir buvo 
krikštytas katalikas, priėmęs 
netgi sutvirtinimo sakramentą, 
tačiau nuo savo tikėjimo buvo 
labai nutolęs — 30 metų jo pa
reigų neatlikinėjo. Susidėjo su 
komunistais ir būdamas rytinio 
Harlemo atstovu, visut rėmė ko
munistinę politiką. Jis buvo lai
komas aktyviu kotnunistų rėmė
ju ir net veikėju, nors dalyvau
davo su savo tautiečiais — italų 
kilmės amėrikiečiais — kaikū- 
riosė procesijose su žvake ran
koje.

Marcantonio buvo palaidotas 
metodistų pastoriaus — jo kai
myno ir draugo. Pažįstami pa
garbos ženklah dėjo priėjo karš
to užprašytų mišių korteles . . .

Šiuo atveju K. Bažnyčia netei
kė paskutinio patarnavimo — 
laidojimo apeigų, nes tai buvo 
narys nuo jos visiškai atsisky
ręs ir dargi prieš Ją veikęs. Dva
sine prasme jis K. Bažnyčiai bu
vo miręs prieš 30 metų. Kaikurie 
išoriniai religiniai ženklai nebū
tinai turėjo liudyti jo ištikimy
bę katalikų tikėjimui, nes nesi
derino su jo ^gyvenimu. Be to, re-. 
Ilginiai ženklai nekartą panaū- 
dojami komunistinės propagan
dos žmonėms Suklaidinti. Taip 
daro pav. Italijos komunistai. 
Marcantonio atveju K. Bažnyčia 
pabrėžė neaprobuojanti jo tokios 
laikysenos. Kas savo gyvenimu 
atsiskiria nuo Bažnyčios, nusto
ja teisės ir Jos apeiginių patar
navimų. Tai anaiptol nereiškia, 
kad už jį nebegalima melstis. 
Maldos yra galimos ir pati Baž
nyčia meldžiasi Už visokiausius 
nusidėjėlius, persekiotojus, he- 
retikus, netikinčius ir tt. Atsisa
kymas laidoti suprastinąs kaip 
pabrėžimas, kad Bažnyčia neap
robuoja vienos ar kitos viešos 
blogybės. Tuo Ji atkreipia visų 

bas, laimėjo profsąjungų pirme
nybes ir antrą kartą iš eilės iš
kovojo pereinamąją dovaną už 
žiemos rungtynes. Špagininkų 
komanda Užėmė I-mą vietą čem
pionate, o čempionu tapo Ūdra. 
Pirmą vietą Šov. Sąjungoj už
ėmė ir stalo tenisininkai, o čem
pionu yra tapęs stUd. Alg. Tau- 
nolis. A. Šocikas jau 5-tą kartą 
iš eilės yra Šov. Sąjungos bokso 
čempionas. Tik vieriam SoČikUi 
yra pralaimėjęs ir kitas kylantis 
lietuvis boksininkas Juškėnas.

e NELIK1TE 
re

VADOVĖLIŲ !
naujiesiems mokslo

METAMS.

A. Rinktino 
“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- 
tSIčio it Sknipskėlietiės 

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

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

pažymių knygučių po 10ę.

Spaudos Bendrovė 
“ŽtBUmAt” 

941 Dundas Street West 
Toronto, OnL 
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APEIGŲ...
tikinčiųjų dėmesį į pareigą gy
venti krikščioniškai. Kas taip 
gyVeha, tam netenka maištauti 

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Straipsnio konkursas

“Draugo” “Iš ateitininkų gy- 
_ venimo“ skyrius skelbia straips-
prieš bažnyčią dėl nelaidojimo. inių konkursą. Paskutinė data- 
O kas gyvas būdamas tarnauja; konkursui skiriamiems straips- 
raudoniesiems ar kitokiems dife- j niams įteikti — 1954 m. gruodžio 
vams, yra natūralu, kad jų gėr- 31 d. 
bėjai pasirūpina ir attinkamu! Už tris geriausius straipsnius 
laidojimu. K. Bažnyčia nėra vi- ----- —
stems skirtas laidojimo biuras.

Garsi rašytoja Colėtte
Trečias įvykįs — Colette, mi

rusi praėjusią vasarą. Tai žymi 
prancūzų rašytoja, kuri atsisky
rė su šiuo pasauliu sulaukusi 81 
metų. Sužinoję paryžiečiai jos 
mirtį, gausiai rinkosi Palais Ro
yal sode ties jos namų langais. 
Vyriausybė surengė jai valsty
bines laidotuves su didelėm iš
kilmėm, kuriose dalyvavo dešim 
tys tūkstančių žmohių. Bažnyti
nių apeigų betgi nebuvo. Pary
žiaus kardinolo Feltin sprendi
mas buvo aiškus — ne. Ir tai to
dėl, kad Colette su K. Bažnyčia 
jau seniai buvo nutraukusi ry
šius. Ji buvo dukart ištekėjusi ir 
aj?u kart išsiskyrusi.

Dėl šitokio kardinolo sprendi
mo ne vienas paryžietis buvo su
jaudintas. Colette bičiuliai sten
gėsi pakreipti reikalą kita link
me, bet nesėkmingai. O Graham 
Green, išgarsėjęs anglų katalikų 
rašytojas, konvertitas,' paskelbė 
netgi atvirą laišką Paryžiaus 
kardinolui “Figaro Littėraire” 
laikraštyje:

“Juk visų krikštytų Katalikų 
Bažnyčioje yra teisė būti palai- 
dbtiėm kunigo. Šios teisės nega
lime prarasti nusikaltimu ar nu
sidėjimu, kaip tai yra Su kurio 
nors krašto pilietybe; nes joks 
žmogus negali teisti kito ...”

“Ar gi dvi civilinės santuokos 
yra jau taip nedovanotinos? Kai- 
kurių mūsų šventųjų gyveni
muose yra netgi blogesnių pa
vyzdžių. Tiesa, jie atgailojo. Bet 
...juk niekas negali pasakyti, 
kas dedasi žmogaus sieloje, kai 
jis praregi mirties artumoje?...

“Jūsų Eminencija sudarė.... 
įspūdį, kad Bažnyčia persekioja 
klaidas iki anapus mirties slenks 
čio...” (cit. “Time” 1954. 8. 30.).

Tai būdinga • konvertitui G. 
Green, kuris nevengia staigių 
mostų. Šią vasarą jisai puolė 
JAV imigracijos tvarką, nes pats 
nebuvo įleistas nei kelioms die-

buvęs kadaise 4 savaites komu
nistu - kandidatu ir sumokėjęs 
19 centų mokesčio...

Staigus pasirodė jis ir laiške 
kardinolui. Deja, tas laiškas ne
išreiškia K. Bažnyčios minties. 
Anaiptol K.B. neteisia. Tam yra 
Dievo teismas. Bažnyčia papras
tai paveda visus mirusius, vie
naip ar kitaip palaidotus, Dievo 
gailestingumui ir Jo teismui. 
Būdama doros bei išganymo mo
kytoja, Ji nedalyvavimu laido
tuvėse teikia pamoką gyviesiems 
savo nariams — nekrikščioniš
kas gyvenimas baigiasi nekrikš
čioniška mirtimi. Spręsti apie 
pomirtinį mirusiojo likimą yra 
nebe Jos galioje.

Klysti yra žmogiška. Klydę 
yra ir šventieji, bet jie grįžo iš 
paklydimo atgailodami. Nė vie
no atgailojančio Bažnyčia nėra 
atstūmusi. Visi grįžtantieji yra 
priitnami su išskėstom rankom. 
Tiems gi, kurie patys negrįžta, 
Bažnyčia policijos rifeturi ir ne
gali turėti. Ar gi per 80 metų ne
buvo pakankamai šviesių mo
mentų apsispręsti savo kelionės 
krypčiai? Ir tai ne eiliniam žmo
geliui, o rašytojui? Jei pagaliau 
žmogus visu savo gyvenimu ap
sisprendė prieš Kristų, kaip Baž
nyčia savo dalyvavimu laidotu
vėse gali liudyti priešingai? Tai 
būtų pačios Bažnyčios kompro
mitavimas.

Krikštas negali nelemti vieno
kio ar kitokio laidojimo. Jeigu 
jis paneigiamas gyvenimu, žmo
gus prilygsta nekrikščioniui, tt 
priešingai — būna tokių atvejų, 
kad nekrikštyti laidojami bažh. 
apeigom, jeigu jie, norėdami tep
ti katalikais, dėl kurios nors rim
tos priežasties nesuskubo. PaV. 
toks buvo garsusis filosofas žy
das Bergsonas. Savo mintijitaii 
jisai atrado Kristų, bet nesusku
bo priimti krikšto. Testamente 
prašė Paryžiaus kardinolą Su- 
hdrd, jei galima, palaidoti kata
likiškai. Jo prašymas buvo iš
klausytas.

Laidojimas be bažnyt. apeigų 
daugiau paliečia gyvuosius hei 
mirusius. Pomirtinį likimą le
mia juk ne vienoks ar kitoks lai
dojimas, o gyvenimas. Jei kas 
gyvas būdamas buvo nusistatęs 
prieš Kristų, tai ir iškilmingiau
sios laidotuvės, jei tai būtų leis
ta, iš juodo nepadarytų balto. 
Bažnytinės apeigos yra mirusio
jo' tikėjimo paliudijimas. 4fel tas

o ne kitaip liudyt! laidojimo 
atveju. K. Pr. G. 

skiriamos premijos lietuviško 
mis knygomis ir lietuviškų laik 
raščių bei žurnalų prenumerato
mis: I premija $25, It — $15, II! 
— $10 vertės. Pageidaujamiem* 
vietoje spaudinių, atitinkame 
premija bus išmokėta pinigais.

Premijuotiems straipsniam' 
nustatyti teisėjus paskirs Vy 
riausioji Ateitininkų Federacijos 
Valdyba, Meno draugija “Šatri 
ja ”ir “Draugas”.

Straipsnio tema paliekama pa 
čiam autoriui. Pageidaujama 
kad straipsnis būtų patašytas 
mašinėle ir neilgesnis kaip 4 pus
lapiai.

Autorius gali siųsti kelis 
straipsnius, pasirašytus tuo pa 
čiu slapyvardžiu. Premija tega
lės būti skiriama tik viena tam 
pačiam autoriui.

Autoriai turi pasirašyti slapy
vardžiu, o kitame uždarame vo
kė pažymėti savo tikrąją pavar 
dę ir adresą, įrašant siunčiamų 
straispnių pavadinimus ir savo 
slapyvardį.

Straipsnius siųsti šiuo adresu: 
Ateitininkų Straipsnio Konkur
sui, 2334 So. Oakley Ave., Chica
go 8, Ill.

Autoriai, siųsdami sttaipsnius 
komisijai, sutinka, kad jų straips 
niai bus atspausdinti “Iš Ateiti
ninku Gyvenimo” skyriuje 
“Drauge”.

Lietuvis Jokūbas šernas, gyv. 
Prancūzijoje, jau vaidinęs dau
gybėje filmų, vėl gavo pagrindi
nę rolę istoriniame filme apie 
Dien Bien Phu kritimą.

Jack Warner lankydamasis 
Italijoj ir apžiūrėdamas suka
mo Helen of Troy filmo scenas, 
pakvietė J. Šerną atvykti į Holy- 
wooda.

Estai steigia teatro fondą. Pir
masis šio fondo uždavinys bus 
skirti premijas už geriausius 
dramos veikalus. Estai nusiskun
džia, kad gausūs jų artistų mė
gėjų būreliai neturi scenai vei
kalų. '

Olandų paveikslų paroda
Sekančių metų vasario ir kovo 

mėn. Toronto meno galerijoje 
-vy-ks olandų 4ąi-'
lininkų paveikslų paroda. Pa
veikslų būsią 85, o jų vertė pra
šoksianti 10 milijonų dolerių.

Kom. rašytojų suvažiavimą 
Valst. Dramos teatro būste ati
darė A. Venclova. Suvažiavime 
dalyvavo bolševikiniai rašytojai 
iš Sov. Sąjungos su N. Tichono- 
vu priešakyje, Pabaltijo respub
likų, Suomių-Karelų ir kt. “Ata
skaitinį pranešimą” padarė bol
ševikinių rašytojų pirmininkas 
J. Šimkus. LTSR tarybinių ra
šytojų s-gos suvažiavime įvairio

s
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VISO TO 
PAGRINDAS 
TIKRUMAS, 
KURIO 
VISI 
TROKŠTA . .

“GEROS PREKĖS
ARBA SUGRĄŽINAMI PINIGAI”

EATON'E jtė visi perka metų mettts. 
Jie perka su pasitikėjimu, žinodami, 

kad EATON‘0 vardas 
garantuoja jų pirkinius. 

Nesvarbu, ką jie perka, mažą 
ar didelį, svarbų ar menką . . « 

visą tai garantuoja EATON:

EATON’S OF CANADA

se diskusijose dalyvavo T. Til
vytis, A. Vienuolis, A. Jonynas, 
A. Churginas, J. Baltušis, A. 
Baltakis, K. Vairas, Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
vyr. bendradarbė Kučinskaitė, 
Vilniaus un-to lietuvių kalbos 
vyr. dėstytojas A. Springis, LT 
SR grožinės literatūros leidyk
los vyr. redaktorius J. Tornau, 
A. Gicius, J. Butėnas, Žiugžda, 
E. Matuzevičiūtė ir kt. Partijos 
rašytojams statomi vis nauji rei
kalavimai, kad kuo daugiau sa
vo tariamo j “kūryboj” priside
rintų prie “gyvenimo reikalavi
mų”. Tai aiškiai pareiškė savo 
kalboj A. Sniečkus ir kt.

Marburge veikiąs tyrinėjimų 
institutas Johann Gottfried Her
der Forschungsrat sudarė visuo
tinį mokslinės Rytų ir Vidurio 
Europos raštijos katalogą, kuris 
nuolat papildomas. Jame regist
ruojami visi Rytų Vokietiją, Pa
baltijo kraštus, Lenkiją, Čeko
slovakiją ir kai kuriuos kitus 
Rytų kraštus liečią veikalai: is
toriniai krašto ir ūkio tyrimo ir 
kiti leidiniai. Su fed. Vokietijos 
vyriausybės parama jau sudary
ta kartoteka iš 85.000 suregist
ruotų kortelių. Suregistruotos 
tos rūšies knygos 35-se Vakarų 
Vokietijos bibliotekose. Tačiau 
yra bibliotekų, kurių turimos 
Rytų temomis knygos dar nėra 
į tą kartoteką įtrauktos, pastebi 
savo apžvalgoje vokiečių vyriau
sybės organas “Bulletin” (Nr. 
153 / 1954).

Naujas telefonas per Atlantą
Neilgai trukus telefoniniai pa

sikalbėjimai su Europa taps kas
dieniniu reikalu. Jau yra atlikti 
paruošiamieji darbai naujam te
lefono kabeliui per Atlanto van
denyną. Ateinančių metų' pra
džioje kabelis jau bus, leidžia
mas į Atlantą ir galės iš karto 
perduoti 35 pasikalbėjimus. Nau
jasis kabelis tuo būdu bus labai 
patogus ir pašalins dabartinio 
telefoninio susisiekimo (radijo 
pagalba) netobulumus bei at
mosferinius trukdymus. Be to, 
strateginiu požiūriu bus žymiai 
saugiau, nes lengviau bus išlai
kytas slaptumas.

Naujasis kabelis kainuos, dvy
lika su puse milijono sv. sterlin
gų. Pusę tos sumos padengs JA 
V-bės, 41% —D- Britanija, 9% ___

Kanada. "**
Kaip atrodo kanadietis?

Iki šiol literatūroje buvo rašo
ma, kad kanadiečiai yra augšti 
liesus žmonės. Tačiau federali
nės sveikatos ministerijos įvyk
dyti tyrimai davė kitokius davi
nius. Kanadiečiai, pasirodo, per 
gerai valgo, na, ir nemažai sve
ria. Vidutinis kanadiečio vyta 
svoris yra 161% svaro, o ūgis 5 
pėdos ir 7 coliai. Kanadietės mo
ters svorio vidurkis yra 135 sv., 
o ūgis 5 pėdos ir 13% colio .

1
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SE RG AUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St., (tarp Ossington ir Dovercourt) 

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

$2.000 vįsa kaino. Graži ir didele 
rū^plų krautuve su trijų kamba
rių atskiru butu, College St. ne
toli naujosios bažnyčios. Vande
niu-alyva apšildymas; didelis rū
sys tinkąs dirbtuvėlei ir p. yra 
garažas. Nuoma neaugšta ir 5 
metams. Norintiems turėti pa
stovią "melžiamą karvutę" ir 
nepriklocfeomą gyvenimą tai ne- 
praleistina proga!

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

$12.500 visa kaina, Dovercourt — 
Dundas, mūro, pusiau atskiras, 
8 kambarių per du augštus, du 
atskiri būtai su 2 virtuvėm; kiet- 
medžio grindys; garažas. Mokė
ti apie $4.000. Vertas pirkinys; 
parsiduoda dėl išsiskyrimo.

$14.900 viso 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 {mokėjimu 
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.

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

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

komb. mūrinis, atskiros, gerų 
plytų namas; vieta garažui.

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

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

14.800, High Pork - Roncesvalles, 9 
kamb. atskiros muro namas, rei
kalingas remonto, tinkamas biz
niui, didelis kiemas, platus pri
važiavimas, geros mūras.

$16.500, Oakwood - Davenport, 9 
kamb., mūrinis namas, duplek
sas, lobai geram stovy. “ 
biznio nomas.

Oakville — Queen Elizabeth 
parduodami sklypai pigia 
mažos įmokėjimas, 
dideli NHA morgičioi; yra van
duo, kanalizacija ir keliai. Arti 
prekybos centrai ir mokyklos. 
Skubus pardavimas.

Tikros

rajone 
kaina, 

patvirtinti

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

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

tuviškoj Palangoj) ir apie Lake Simcoe.

TESLIA
REAL ESTATE

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

namus, paskolas, biznius ir tt
BIURAI:*

2390 Bloor Street West, Toronto
« ' 863 Bloor Street West, Toronto

575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

MIELI H A MILTO MEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
B. KRONAS

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715
7,- ■ .'„L" \ mi >

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

3S3 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:

SPRINGHURST — PARKDALE, 
$15.900, įmokėti apie $5.000. 
Gero ir sveiko mūro 8 didelių 
komb. namas. Alyva Šildymas, 
2 geros virtuvės, gražios kietme- 
džio grindys — švarus iš lauko 
ir vidaus. Vieta garažui. Skam
binti P. Mališauskas OL. 6321.

RUSHOLME PK. CRES. — COLLEGE, 
$21.500, įmokėti apie $7.000. 
Visai atskiras, tikro ir sveiko 
mūro namas, 11 gerai dekoruo
tų, nepereinamų kamb., vande
niu šildomas, 3 geros virtuvės, 
2 tualetai, geros kietmedžio 
grindys; garažas. Augštos paja
mos! Geros mokėjimo sąlygos! 
Skamb. P. Mališauskas OL.6321

WRIGHT AVE. — INDIAN RD., 
26.000, įmokėti $4.500. Visai 
atskiras, gero mūro, 13 didelių 
kambarių square plano namas. 
Vandeniu alyva šildomas, 4 ge
ros virtuvės, 2 tualetai, geros 
kietmedžio grindys; garažas. 
Geros mokėjimo sąlygos! Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321.

CHRISTIE — BLOOR; $ 13 900,"įmo-z 
kėti $4.000. Atskiras lobai gero 
mūro, 6 nepereinamų kambarių 
namas, 2 virtuvės, alyvos šildy
mas, privatus įvažiavimas. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

DOVERCOURT — QUEEN, $1 1.900, 
mūrinis, pusiau atskiras 8 ne
pereinamų kambarių namas, ga
ražas; įmokėti apie $4.000. Ba
lansui viena atvira skola. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

HOWLAND — BLOOR, $5.000 įmo
kėti, 12 kambarių, atskiros ge
ro mūro namas, 3 virtuvės, 2 
vonios, dvigubas garažas su šo
niniu įvažiavimu, lobai geri mo
kėjimai; galima tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas ME.2471.

HAVELOCK — BLOOR, $3.000 įmo
kėti, 7 nepereinamų kambarių, 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, 2 vonios, 2 virtuvės, gra
žus kiemas su vaismedžiais; ga
limybė garažui. Skambinti P. 
Kerberis ME. 2471.

TRILLER - RONCESVALLES, $4.500 
įmokėti, 9 nepereinamų kanto
rių, * mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, karštu vandeniu Šildo
mos, 2 virtuvės, parduodamas 
dėl senatvės, su visais baldais 
už gana žemą kainą, vieno sko
la 10 metų, užėmimas tuojau. 
Skambinti P. Kerberis ME. 2471

HIGH PARK — ANNETTE, $5.000 
įmokėti, 8 nepereinamų kamba
rių’ mūrinis narnos, kietmedžio
grindys, dvi virtuvės, žaidimų 
kambarys rūsy, geros nuomavi
mui; 2 garažai, didelis kiemas. 
Skambint P. Kerberis ME. 2471.

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

Mann & Martel
■EALTOKS

1245 Bloor St. W. ■ ■ Tel. OL. 84SI
Prie Lonsdowne

Namų telefonai:
J. TAMUUONIS—OL. 8074.

1. Siūlome plačiausią namų
2. Sudarome labai geromis

$1.800 įmokėti, Dundas- GoreVale, t 
5 tr 6 kambarių namai gerai de
koruoti, alyvos šildymas, turi ga
ražus. Skambinti Tamulioniui.

$2.500 įmokėti. Netoli naujos liet, 
bažnyčios, 8 k., tvirtas mūras, 2 
virtuvės, garažas, alyva šildo
mos. Namas reikalingas aptvar- 
kymo. Skamb. Z. Umbražūnui.

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

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

~ ~Visa kaina $11.900. Skambinti
Z. Umbražūnui.

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

DĖMESIO NAMŲ

Z. UMBRAŽCNAS—ME. 0667 
pasirinkimą visame Toronte, 
sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.500 įmokėti. Geoffrey - Ronces- 
. vol lies. 8 komb., mūrinis, gtski- 

ros, kvodrotinis plonos, dideli 
kambariai, 2 gprožot, gerai pa- s 
amų namas. Skambinti Tamu
lioniui. ** ,

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

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

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

SAVININKAMS!

A.Morkis
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459
$3.000, Bloor - Lan«»downe, 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, naujos air 
conditioning, -alyvos šildymas; 
įvažiavimas. Pilna kaina $15.- 
900.

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

W. A. LENCkl, B.A, L.L.B.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
f

Toronto

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

MONTREALIS
Su malonumu pranešame, kad šiuo metu galima pasiųsti

SIUNTINIUS - DOVANAS
į SOVIETŲ RUSIJĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir tt.

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

nuo betkokiiį bereikalingų išlaidų bei susirašinėjimo.
' - Siuntėjas gaus pažymėjimą su gavėjo

parašu, kad siuntinys įteiktas. 
Mūsų patarnavimas visiškai garantuo
jamas, jei tik duodamas tikslus adresas.

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

Mūsų kainoraščių ir smulkesnių informacijų reikalaukite 
šiuo adresu:

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 Sherbrooke St. W., Montreal 2, Quebec, Canada
Populioriousia ir rimčiausia siuntinių persiuntimo firma Kanadoje.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

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

TeL RI. 5804 Į| Tel. EM. 3-1618

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto •

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
-i ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta tau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

. . - .■ • ■ ■ ■■ ■ • \ ■ •. ■ ■ • ■ .

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$2.000 įmokėti. 6 k., pusiau atskiras, 

alyva Šildymas, vieta garažui, 
Montrose - College. $11.700 
pilna kaina.

$3.500 įmokėti. 8 k., atskiras, alyva 
šildymas, privatus privažiavimas 

.... 3 garažai, Howland - Dupont.
13.500 pilna kaina.

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

$4.200 įmokėti, 6 k., mūrinis, atski
ros, 2 virtuvės, 2 vonios, neper
einami kambariai, alyva šildy
mas; garažas. Annette - High 
Pork Ave. $14.250 pilno koino.

$3.000 įmokėti, 8 k., mūrinis, pus. 
atskiros, dvi virtuvės, galimybė 
garažui, užėmimas tuojau pat. 
Bloor - Lonsdowne, pilno koino 
$14.500.

$3.500 įmokėti, 9 k., pus. atskiros, 3 
virtuvės, po j omų namas. Pilno 
kaino $1,3.300. Brock - College 
rojonos.

$3.500 įmokėti, 9 k., pus. atskiros 
mūrinis, 2 virtuvės, didžiulis 
kiemas, privažiavimas, garažas, 
10 metų atviro skola, pilno koi
no $16.500. Dovercourt - Bloor 
rejonos.

$4.500 įmokėti, Morguoretto - Bloor,
7 k. dviejuose augštuose, alyvos 
šildymas, gorožos, užėmimas 
tuoj pat. Pilna kaino $15.000.

$4.400 įmokėti, Dovercourt - College,
8 k. dviejuose augštuose, mūri
nis, 2 virtuvės, kietos grindys, 
olyvo šildymas, privažiavimas. 
Pilno koino $13.000.

$3.500 įmokėti, Gorden - Sorouren, 
7 k., pus. atskiros, olyvo šildy
mas, 2 virtuvės, gorožui vieta. 
Pilna koino $14.500.

$3.000 įmokėti, Grenadier * Sorou
ren, 7 k., pus. atskiros, gerame 
stovyje narnos. Pilno koino 
$13.500

$3.000 įmokėti, Annette - Runny- 
mede, 7 k., mūrinis, pus. atski
ros, 2 virtuvės, garažui vieta, 
pilno koino $14.500. -

$2.500 įmokėti, Lisgor - Dundas, 8 
k., pus. atskiros, nepereinami 
kambariai, olvvo šildymas, dvi- 
gubos garažas, pilno komo 
$13.000.

$4.000 įmokėti, Lisgor - Dundos, 9 
k., pus. atskiros, mūr., 2 virtu
vės, gorožui vieto, vieno skola 
balansui, užėmimas per 2 savai
tes. Pilno kaino $15.500.

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

$6.000 įmokėti, Groce - Dundas, 8 k. 
mūrinis, 2 virt., olyvo vond. šil
dymas, nepereinami kambariai, 
pirma skola mokama be termi
no. Pilno koina $15.000.

$5.000 įmokėti, Dundos - Ossington, 
8 k. mūrinis, pus. atskiros, 2 vir
tuvės, 2 gorožoi, nuosavybė be 
skolų. Pilno koina $17.000.

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

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

$8.000 įmokėti, Rosholme Rd.-Bloor,
11 k. mūrinis, atskiros, 3 mod. 
virtuvės, 3 mod. vonios, olyv. 
vondi šildymas, privažiavimas. 
Pilna koino $20.000.

Turime daugelį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei |mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

Rūta Kuprevičienė Vladas Paliulis V. Jučas
IsteiflM ttM. OL 2324 tetef. OL 2324 t Bixnio tel. OL 2324

Namą telef. OL. 6718

J. KARPIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

1669 DUNDAS ST. W.x — TEL. OL. 7996, OL. 7997 .

Siūlome pamatyti šiuos gerus pirkinius.
$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 šildomos, 3 virtuvės, neper
einami kambariai.

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

$16.500 pilna kaina, High Parke, 8 
nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuves, vondeniu-alyva 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

$16.500 visa kaina, Clendenon - An
nette, 6 komb., atskiras, gero 
mūro, keturkampio plano, apie 
18 metų senumo, šoninis įvažia
vimas ir labai didelis kiemas.

$5.500 įmokėti, Porkdale 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, geros pirkimas.

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

Skambinti: V. PLIOPLYS '

$4.000 įmokėti, Bloor - Osšingtoh, 6 
kamb., atsk. namas, alyva šil
domas, garažas.

$4.500 įmokėti, Bloor - Lansdowne, 
8 kamb. atskiros 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. atsk. mūrinis namas, dvi 
virtuvės, vandeniu šidomas, grei
tas užėmimas.

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

Skambinti J. BALTAKYS.

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

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

$13.500 viso kaina, Golden, 7 kamb. 
atskiras mūrinis dupleksas, aly
va šildomas, vieta garažui.

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

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

Skambinti: B. POSiUS

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

A. W. [ARL1NGER
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:
S5.000 įmokėti, H1§h PaHT rojoriė/2aHkir^ rnurihis 10 k/ if du geri saulės 

kambariai, dvi virtuvės, aliejumi šildomas; garažas^
$4.500 įmokėti, Bloor - Ruhriyrnėdė mūrinis, atskiras 6 didelių kambarių, 

įvažiavimas į kiemą. r
$3.000 įmokėti, Bloor - Show St. atskiras 6 k. gero plano, alyva šildomas, 

2 garažai.
$6.000 įmokėti, Bloor - Indian Rr. Mūrinis, atskiras, 11 k.‘ 2 virtuvės, 2 

vonios, vandeniu ir alyva šildomas, garažas, balansui viena skola.
$4.500 įmokėti, Sunnyside rajone mūrinis 8 k., 2 virtuvės, vandeniu ir alyva 

šildomas, garažas.
$14.500 pilna kaina, Bloor - Ossington, mūrinis 8 k. gero plano, 3 virtuves, 

garažas.
$3.500 įmokėti, mūrinis, rauplėtų plytų 6 k., vieta garažui, dvi virtuves, 

parsiduoda su visais baldais -—savininkas išvažiuoja į JAV.
$15.000 pilna kaina,'Indian Rd. - Glenlake Ave., mūrinis 8 k., aliejumi šildo

mas, garažas, nėra morgičių. >
$15.500Bloor - Runnymedc mūrinis atskiras 7 į. per du augštus, šoninis 

įvažiavimas, nėra skolų.
$19.700 Roncesvalles - Howard Park Ave., atskiras mūrinis 12 k. 3 virtuvės, 

vandeniu šildomas, namas labai gerame stovyje.
$11.700 pilno kaina, Indian Rd. - Annette mūrinis, pusiau atskiras 8 kambarių, 

įvažiavimas į kiemą.
$6.000 įmokėti, Bloor - Indian Rd. Mūrinis, atskiros, 7 k. per du augštus, 

viena virtuvė rūsy, vandeniu - alyva šildomos, garažas, didelis kiemas.

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

S. KUZMAS
Offico OL. 6327. Namų LA. 4129

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 Cp.
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL. 8719.

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

A. Pranckevičius
Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

Windsor • Richmond Hill • Woodstock - Guelph.

J f ■ 1111111 ..... ... .. .......................
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V. VA SIS- Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prfe ossington Ave.) Telef. ME. 4645 - 4606

1. BLOOR - DELAWARE, 6 didebų L, 
atskiras 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 baldcls. Įmokėti $3.000.

4. BLOQR - 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 virtuves, didelis kiemas, garažas. 
Įmokėti $5.000.

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

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.

DOVANOS 
su lietuviškais 

motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel WA. 4-4596

(Atkelta iš 2 psl.)

viiį besiveržiant? Ir tai kasdien, 
žiemą ir vasarą! Ypač žinant, 
kad maldininkų tarpe būna la
bai daug ligonių. O tvarka būna 
visad pavyzdingiausia. Tai pa
siaukojusių vyrų nuopelnas.

Jau artėjant prie bazilikų ten
ka pastebėti jaunus, stiprius vy
rus, persimetusius juostas, lyg 

.kokius diržus ant pečių. Artėjant 
prie grotos tuos vyrus sutiksi 
kas keletą metrų. Jie viską ma
to ir visur laiku pribūna, kur tik 
reikalinga. Jei reikia padaryti 
užtvarą prie ligonių, kad minia 
jų neužguitų, kiekvienu momen
tu išdygsta užtvara, pasinaudo
jant ant pečių nešiojamomis 
juostomis, kurios sudaro lyg 
juostų tvorą. Taip šie vyrai nu
rodo tinkamą kryptį, kad nebū
tų maišaties, gelbsti, prie mau
dyklių, saugoja grotą, išlaisvina

Vasarai artėjant parduodami ' /Tf 7/~7A/ 7 7 7 'J ? /T 1
pigiomis-kainomis Vf/l/Vt/ V VW VWV

, 7 kub. pėdų šaldytuvas su
5 metų garantija tik......

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.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel EM. 6-8094
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6. HAVELOCK - BLOOR. 10 didelių 
komb., atskiros, mūrinis, 3 virtu
vės, vandeniu - alyva šildomas, di
delis kiemas ir garažas. įmokėti 
$6.900, viena skola balansui.

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

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

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

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

Sav. G. KERAHTS

10. INDIAN RD.-HIGH PARK BLVD.
14 didėtų komb. — 2 būtų — at
skiras, mūrinis, 2 augštų, vandeniu 
- alyva šildomas, 2 garažai, geras 
pirkimas.

11. HIGH PARK BLVD, (gražiausia 
gatvė), 20 labai didelių kamb., at
skiras, 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 
balansui 10 metų.

12. BLOOR - HIGH PARK ant 
gatvės, opynaujis pastatas, 4 la
bai didelės krautuvės ir 4 dideli 
butai. Met. pajamos apie $ Į1.000 
(žema nuoma). Lobai geras pirki
mas.

ir James 56 butai.

skola

Bloor

PER KETURIAS VALSTYBES
kelią ligoniams, procesijai, pri
žiūri tvarką aikštėse pamaldų 
metu ir t.t

Kas per žmonės tie tvarkda
riai? Keletas iš jų yra nuolati
niai ir apmokami. Bet daugiau
siai pasiaukoję jauni vyrai, pa
sižadėję dirbti tam tikrą laiką 
be jokio atlyginimo už patirtas 
iš Augščiausiojo malones. Jų tar
pe yra ir daug stebuklingai iš
gijusių. Šią tvarkdarių armiją 
sudaro įvairių tautybių vyrai, 
bet daugiausia prancūzai.

Suminėjau tik pačias svar
biausias Lurdo vietoves. Dar 
daug yra Lurde įžymių vietų, 
kaip šv. Bernadetos koplyčios, 
namai, kuriuose šventoji gyve
no, jos" stovy los, muziejus, Lurdo 
ligoninė, gydytojų kolegija ir 
daug kitų vertų paminėti daly
kų, bet nenorėdamas ilgai var
ginti skaitytojų — praleidau.

VANDENYNO
Išvyka į Biarritz

Kaip Lijone padarėme išvyką 
Arsą, taip iš Lurdo į Atlantoį Arsą, taip is L>uxdo j Atlanto 

pakraštį, į miestą Biarritz,. 160 
km nuo Eurckr. Išvykome antrą- 
buvimo Lurde dieną, išklausė
me šv. mišių dar Lurde.

Kelionę atlikome autobusais, 
pagal tą pati, gražųjį Pirenėjų 
kalnyną. Pradžioje kelionė kiek 
nuobodoka, nes mažai ką galima 
matyti, dėl daugelio lapuočių 
uiiį oi t5!05! snAEĮZBABJęj -tųzpaui 
kelias pasidaro lygus, tiesus, ga
lima matyti labai toli. Pakelės 
visur apsodintos medžiais, dau
giausiai klevams giminingais 
Platanais. Jau Vokietijoj keliai 
atrodo labai geri, bet Prancūzi
joj dar geresni, turbūt geriausi 
visoj Europoj, ir tinkamai pri
žiūrimi.

Važiuojam ilgą laiką pagal tą 
pačią Gavės upę, kuri teka ir 
pro Lurdo grotą. Pirenėjų kal
nai palengva tolsta, kartais pra
nyksta už miškų ir vėl pasirodo 
saulės apšviestomis, spindinčio
mis viršūnėmis.

Pravažiuojame miestą Pan su 
gražia pilimi ir dar gražesne Go
tų stiliaus bažnyčia, kurios bokš
tas džiaugsmingai stiebiasi į vir
šų.

Laukuose javai jau gerokai 
paaugę, rugiai išplaukę. Nors 
buvo sekmadienis, bet kai kur 
matyti žmones, besidarbuojan
čius lauke. Ir čia teko matyti že
me ariant karvėmis ...

Privažiavę miestelį Bayonne, 
atsiduriam prie Atlanto vande
nyno. Važiuojam kurį laiką be
veik pakrante. Pajūryje matyti 
daugybė bunkerių, išsilikusių 
dar iš praėjusio karo. Kai kurie 

i bunkeriai ir namai nukentėję

$13.500, įmokėti $$4.000, Grena
dier g-vė, 6 komb., mūrinis, pu
siau atskiras namas, alyvos šil
dymas, moderni virtuvė.

$13.500, įmokėti $4.000, Ronces- 
vales rajone, 7 komb., mūrinis, 
pusiau atskiras namas, alyvos 
šildymas, 2 modernios virtuvės, 
garažas.

$14.500, įmokėti apie $4.000 arba 
pasiūla, Mcrgucretto - Bloor, 7 
komb., mūrinis, pusiau atskiras 
narnos, galime tuojau užimti.

$14.500, įmokėti $4.000, Ossington 
- Davenport rajone, 6 kambor. 
mūrinis, atskiras namas, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė.

Čia tik keletas namų iš didžiausio pasirinkimo įvairiuose mieste rajonuose. Parduodant ar 
perkant kreipkitės pas mus. •

VI. IVANAUSKAS Vincas PŪGA
TELEFONAI: LL. 8585, LO. 7206

TĖVIŠKES ŽIBURIAI 7 PU3L.

Pas mus tiek nėra
Nuvyko draugas Gedvilą į 

Kremlių visokiausių reikalų ap
tarti su pačiu Malenkovu. Gero
kai įsikalbėjus, Gedvilą ir klau
sia įsidrąsinęs: '

— Sakykit, drauge, ar jūs tu
rite ręakcijonieriško elemento ir 
senosiose respublikose?

— Taip, nelaimei, dar turime, 
— atsakė Malenkovas.

— Kiek maždaug?
— Apytikriai skaičiuojant, bū

tų gal 8l9 milijonai.
— ŠiJnp net! Lietuvoje bus 

tik apie 3 milijonus — pasiguo
dė Gedvilą su palengvėjimu.

Teisme
Atvestas kalinys į teismo salę 

sustoja prieš teisėją.
— Kas gi tamstą atvedė į ka

lėjimą, — kląusia teisėjas
4—Ponas teisėjau, tai du poli

cininkai.
— Ne, ne to aš klausiu! Ar ne 

už girtuokliavimą?
— Taip, ponas .teisėjau, jie 

abu buvo girti! Jie vesdami lai
kėsi įsikibę į mano rankas.

nuo bombardavimų. Vėl išsikal
bėjau su vokiečių - menininku, 
apie kurį jau anksčiau minėjau. 
Pasirodo, jis karo metu buvęs ir 
čia, šiuose įsitvirtinimuose pats 
padėjęs “būdavo ti”. Vokiečiai 
šioj vietoj ilgą laiką ir didelėm 
pastangom statę įsitvirtinimus, 
nes ir čia tikėjęsi vakariečių in
vazijos.

Biskajos įlankoj
Neužilgo pasiekiame ir išvy

kos tikslą — miestą Biarritz Bis
kajos įlankoj. Tai Prancūzijos 
kurortas, turįs 23.000 gyventojų, 
išsistatęs Atlanto pakrantėj. Na
mai didžiuliai ir labai pušnūs. 
Visur didelė švara ir tvarkingu; 
mas. Visu pajūriu platus smėlė
tas paplūdimis.

Čia jau visai šilta. Kai kur 
žmonės maudosi. Vietomis į jūrą 
išsikišę uolynai, kurie taip su
tvarkyti, kad prie jų lengva pri
eiti ir todėl turistai juos mielai 
lanko, nes čia vaizdai naujoviš
ki ir taip labai gražūs. Ant vie
nos toliausiai išsikišusios uolos, 
viršūnėj balta stovyla — tai jūrų 
Madona, žvelgianti į jūrą malo
niu žvilgsniu. Kitur matyti švy
turys. Jūra šniokščia, į save vi
lioja, oras tyras^ malonus. Jūros, 
vanduo jau šiltas, bet labai sū
rus — daug sūresnis už Baltijos 
jūros vandenį.

Čia prisimena tautiečiai, arti
mieji gyveną kitoj pusėj vande
nyno, toli nuo bolševizmo pavo
jaus, nuo Europos košmaro. No
rėtųsi tenai briste nubristi, bet 
daugeliui likusių šiapus vande
nyno Amerikos pakrantės ne
įmanomos pasiekti...

Atsisveikinimas su Lurdu
Paskutiniąją dieną Lurde lau

kė dar didelė programa: rytą 7 
vai. šv. mišios prie grotos, 10 vai. 
Kryžiaus keliai. Be to po pietų 
daugelis skubėjo dar į miestą. 
Kiekvienas, palikdamas Lurdą 
nori šį-tą nusipirkti atsimini
mui. Bet ką nors nebrangų ir 
vertingą nusipirkti nelengva. 
Daugiausia pardavinėjami įvai
rūs menkniekiai. Reikia gerai 
apsidairyti, kol surandi ką nors 
skoningesnio. Prekės Prancūzi
joj, taip pat Lurde, nėra piges
nės, kaip Vokietijoj, tik alkocho- 
liniai gėrimai, išskiriant alų, žy
miai pigesni. Pardavėjų patarna
vimas būna labai puikus, man
dagus, bet pasitaiko ir labai įky
rių, kad net nejauku, atrodo, jei 
nepirksi, būsi iškoliotas.

Šioj prekyviečių maišaty daug 
kur ramios kavinės, išsiplėtusios 
net ant šaligatvių. Žmogus sėdi 
sau, šiuo tuo gaiviniesi ir matai 
daug, labai daug, o kartais pa
stebi ir pažįstamą bendrakelei
vį praeinant.

15-tą vai. specialios mūsų eks
kursantų atsisveikinimo pamal-

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
987 BLOOR (kampas Dovercewrt) 

$14.000, įmokėti $5.000, Lansdowne 
g-vėje, 6 kamb., mūrinis pusiau 
atskiras namas, 2 didelės mo 
dėmias virtuvės, air condition - 
alyvos šildymas, garažas. Priva
lote pamatyti — tikrai patiks!

$15.500, įmokėti apie $6.000, Con
cord - Bloor, 7 komb., mūrinis, 
pusiau atskiras namas, neperei
nami kambariai, garažas.

$16.000, įmokėti $5.000, Winder- 
mere - Annette, 6 komb., mūri
nis, atskiras namas, alyvos šil
dymas, 2 modernios virtuvės, 
garažas ir privatus įvažiavimas.

Restorane
Svetys klausia padavėją:
— Ar jūsų šuo kanda?
— Gink Dieve, jis kasti nė ne

moka. *
— Gaila, o aš norėjau duoti 

pabandyti ar jis įkastų šį steką.

Baisus nuostolis
Į Maskvos komunistų partijas 

centro komiteto patalpas vieną 
naktį įsibrovė’ vagys ir pavogė 
labai svarbius dokumentus. Jie 
pavogė 1955 m. Sovietų Sąjun
gos gamybos laimėjimų “davi
nius”.

Ko dar reikia
— Kelneri, ta višta betgi tik 

kaulai ir oda...
— O ką? Gal norėtumėt, kad 

dar būtų su plunksnom?

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

AKIS
94 Laws St, Toronto 

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

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.^5255
Prašoma kreiptis į

dos pi*ie grotos ir pamokslas vo-) 
kiečių kalba. Čia norėtųsi dar 
ilgai, ilgai pabūti, išsipasakoti 
Marijai savo rūpesčius, pabend
rauti maldoje su tūkstančiais ki
tų ‘maldininkų; Tačiau-18 vak iš
eina mūsų traukinys nedaug 
lieka laiko pasiruošti išvykimui, 
todėl tuoj po atsisveikinimo pa
maldų, nors ima kažkoks nepa
prastas graudumas, reikia palik
ti grotą. Dar daugelis atsigeria 
paskutinį kartą šaltinio vandens, 
prisipildo turimus indus, kad 
parvežtų savo artimiesiems, ir su 
liūdesiu palieka grotą, vis dar 
atsigręždami, lyg norėdami ran
ka pamojuoti ir pasakyti: iki pa- 
simatymo!

Į stotį iš. viešbučių visi maldi
ninkai suvežami vėl autobusais. 
18 vai. traukinys po trijų dienų 
pertraukos vėl lekia pilnu grei
čiu, link Bordeaux. Dar kurį lai
ką važiuojame tuo pačiu keliu, 
kaip kad link Biarritz, palei Ga-! 
vės upę, iš kairės Pirenėjų kal
nams sveikinant, kol pasukam į 
dešinę. Nors gražūs vaizdais, bet. 
jau nevilioja, akies. Kiekvieno i 
mintyse dar vaidenasi Lurdas ir 
apima begalinis ilgesys — noras 
vėl kada nors tenai sugrįžtu

Užeina naktis. Tamsumoj pra
važiuojam neturtingiausią Pran
cūzijos apylinkę, vad. “landės” 
— dykumomis. Čia niekas neau
ga, tik stagarai. Tačiau šių vieto
vių gyventojai esą nuoširdūs ka
talikai — baskai.

Nakčia pravažiuojame trečią 
savo didumu Prancūzijos uostą Į 
Bordeaux prie Atlanto vandeny-! 
no. Šis miestas garsus savo pui-J 
kiu vynu, kuris paplitęs po visą 
pasaulį, o ir pačioj Prancūzijoj 
labiausiai vartojamas.

(Bus daugiau)

$16.000, įmokėti $3.500, Dovercourt 
g-vėje, 10 komb., mūrinis, pu
siau atskiras namas, garažas ir 
šoninis įvažiavimas.

$16.500, įmokėti apie $6.00, Hewitt 
g-vėje, 8 komb., mūrinis, lobai 
gražus namas, nepereinami di
delei kambariai, turite pamaty
ti, patiks!

$21.000, įmokėti $7.000, High Park 
- Bloor, 8 kamb., per 2 ougštus, 
mūrinis, šiurkščių plytų, atskiras 
namas, karšto vandens - alyvos 
šildymas, garažas ir privatus 
įvažiavimas.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas MeCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

. Priima ii anksta 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 t

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

RENTGENAS,. PHYSIOTERAPt J A, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 

p.p. arba pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794 

Toronto

Dr. V.P. Baltrušaitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų Ilgos su 
gimdymo pagalba specialiai.

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

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

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

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

’WA. 1-0219 "
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickts
DANTŲ GYDYTOJAS . '

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kiana do j e

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namq LL. 5228.

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 561 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 

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

Telef. EM. 8-2646

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W, Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, k trei. 6-8 v.v.; antr., kėtv. 

ir šeštod. 10-1 va. .p.at
Offie* EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

STANLEY SHOE STORE

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

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
LM.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
4793$ Euclid Ave., Toronto 

TeL WA. 1-6708

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

TORONTO
(lėiimos iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves Ir moterų 
figomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.

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 BALKAN?
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimų

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
■? -%
i U »- Gydytojas - - 

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 Euclid Ave.

Priima vakarais oagol susitarimų.
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
nio is, ketvirtadieniois priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam Btifte akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.

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

Dr. WILLIAM J. ŽINCHESIN
B.A., M.D., LM.C.C. 
GYDYTOJAS ir

1613 BLOOR ST. WEST 
Toi. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
ROKAI

Telef EM. 8-1344
—...  m m i

Sev. F. BAIKAUSKIEN1
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MCNTREALA€ue
Augštesnieji lituanistiniai

Visą spalio mėnesį kiekvieną kursai darbą pradeda šį šeštadie- 
vakarą šv. Jono Krikštytojo liet, nį, spalio 2 dieną. 10 vai. rytą 
parapijos bažnyčioje bus kalba-' pamaldos šv. Jono Krikštytojo 
mas rožančius — šokiadieniais parapijos bažnyčioje. Po pamal- 
7.30 v.v., o šeštadieniais ir sek-1 dų kursantai renkasi į Lietuvių 
madieniais 7 vaL vak. Pamaldos Namus, 235 Ossington Avė. iškil-

mingam kursų atidarymui.
Kursantai bus paskirstyti kla

sėmis ir bus skelbiamos visos ki
tos informacijos programos rei
kalu, Lituanistinio seminaro 
lankytojai susitars dėl laiko.

Augšt. lituanistinių kursų di
rektorius Iz. Matusevičiūtė, o 
lituanistinio seminaro vedėjas 
bus praneštas vėliau.

Kursuose sutiko šiais metais 
dirbti su mažais pasikeitimais tie 
patys lektoriai, o lituanistiniam 
seminarui kviečiami nauji paty 
rę dėstytojai. Seminaro kursas* 
apims visą eilę viešų lituanisti- į 
nių paskaitų: lietuvių kalbos, 
liet, literatūros, Lietuvos isto
rijos, lietuvių meno, muzikos, 
teatro istorijos ir vaidybos.

Į kursus prašomi užsirašyti vi
si lietuviai moksleiviai. Švieti
mo vadovybė maloniai prašo 
jaunimo organizacijų vadovus: 
ateitininkų, skautų ir liet, evan
gelikų - liuterionių būrelių na
rius paraginti užsirašyti į kur
sus ar seminarą.

prasideda šį penktadienį, spalio 
1 d. 7.30 vai. vak. Tikintieji ma
loniai kviečiami gausiai atsilan
kyti į šias tradicines spalio mė
nesį Dievo Motinos garbei lai
komas rožančiaus pamaldas.

Šv. Jono Kr. parap. žinios
— Ateinantis penktadienis ir 

sekmadienis — pirmieji spalio 
mėnesį. Penktadienio rytą 8 vai. 
tradicinės iškilmingos pamaldos 
Švč. Jėzaus Širdies garbei.

— Šį trečiadienį parapijos kle
bonijos patalpose vyksta Kana
dos lietuvių kunigų suvažiavi
mas. r |

— Iš O'Keefe's Brewing Co. 
gauta $200 auk-a. Per rugsėjo mė
nesį keliant bažnyčios remonto 
einamųjų sąskaitų padengimui 
vajų surinkta $1392,48. Įskaitant 
ir Jo Eminencijos parapijai duo
tą auką, šį rudenį bažnyčios re
montui keliamam aštuonių tūks
tančių dolerių vajui, remonto 
sąskaitoje yra $3892,49.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Birutė Buziūtė ir Robert j Užsirašyti galima visose lietu-
Fitzegarld. Pakrikštyta: Jurgis 
Vytautas Kairys.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos statyboj atliktas 

sunkiausias darbas: galutinai 
paruoštas įžemis padams, išlie
tas cementu ir patys pastato pa
dai jau baigiami sudėti. Didžios 
padėkos verti Toronto lietuviai, 
atlikę su tikru nuoširdumu šį 
sunkų darbą.

— Spalio 3 dienos sekmadienis 
šv. Tėvo pageidavimu yra skir
tas vaikučių maldai už taiką ir 
pagonių atsivertimą. Visi parapi
jos vaikučiai kviečiami ateinan
tį sekmadienį eiti šv. komunijos 
ir melstis šv. Tėvo intencijomis.

— Šį sekmadienį 5 vai. pp. Col
lege teatro salėje įvyks ypatin
gos spalio mėnesiui skirtos pa
maldos. Bus inscenizuotas šv. ro
žančius su pritaikintomis gies
mėmis ir maldomis.

— Spalio 9 d., 8.15 vai., Coli
seum, Parodos parke, įvyks Ma
rijos metų muzikalinė drama. Jo
je dalyvaus 20 lietuvaičių tau
tiniuose rūbuose. Visos vietos 
rezervuotos. Bilietus galima įsi
gyti klebonijoje. i i..? . .

— Padėką reiškiame S. Dar
giu! ir dr. Anysui, prisidėjusiems 
vertingomis knygomis prie para
pijos bibliotekos praturtinimo. 
Torontiėčiai kviečiami remti 
knygomis ir aukomis šią biblio
teką, kurion norime surinkti vi
sus lietuviškus leidinius.

'' —- Moterystės sakramentą pri
ėmė Jurgis Sokolovas ir Angelė 
Laurušaitytė.

—Tarapijos Naujų Metų suti
kimo parengimas įvyks Prince 
George viešbučio “Fiesta Room” 
salėje, King ir York gatvių k.

— Į Prisikėlimo bažnyčios 
Garbės fundatorius pakelti: K. 
V. Zaras; į fundatorius: Astra
vas K. E., Austinas J. P., Bakšys 
J., Baltrušaitytė A., Dailidė V. 
P., Daunius P. L., Dervinis M. S., 
Čepas S. E., Čeponkus P. O., Či- 
činis P., Bumbulis A. M., Bu- 
šinskas M. S., Imbrasas P. L., 
Goceitas L. E., Grinskis I. V. L., 
Gataveckas V. B., Kudirka V. V., 
Kiškis A., Kalinauskas L O., 
Karpa P. E., Juknevičius R. E., 
Mičiulevičius B., Mickus J. O., 
Masys A., Matulaitis V., Matu- 
saitis M. E., Malinauskas M. L., 
Margis J., Petkevičius B. A., 
Lekšas P., Rūkštelis V., Sidaras 
P., Simonaitis V. D., Sinkevičius 
V., Savulionis A., Tamulionis J. 
B., Tunaitis J., Smolskis J. J., 
Žilys T. A., Žutautas P., Žekas 
B. M., V. O., Vildžiūnaitė V., 
Vaškelia J., Vaitkevičius J. S., 
Valaitis M., Tor. Liet, choras 
“Aušra”, KLM Bendruomenė.

Fundatoriams diplomus — pri
siminimą ruošia dail. T. Valius. 
Jie bus greit atspausdinti ir pri
siųsti aukotojams.

Šv. mišios už a.a. Genės Leiie- 
nės vėlę bus laikomos šį šešta
dienį, spalio 2 d., 10 vai. rytą, 
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 
Artimieji, bičiuliai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti.

Vyras, duktė ir sūnus.

įvyks

LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS
TURTINGAS BUFETAS, GERAS ORKESTRAS^ 

ir ■< « 
daug svečių iš College - Bathurst Community Lygos.

Pradžia 7 vai. vakaro. •’
“Vyčio” Valdyba.

■I...— i.i.i.į . .U-........................... 1.

Visi kviečiami atsilankyti j spalio 3 d., SEKMADIENI, šv. Elenos 
parapijos salėje (Dundas netoli Lansdowne) Šalpos 
Grupės ‘‘Dafca’.’ rengiamą

LINKSMA ŠOKIŲ VAKARIGros geras orkestras. Pradžia 7 vai. vak.
Savo atsilankymu papildysite ruošiamus kalėdinius siuntinius Vokietijoje esantiems lietu
viams ligoniams ir seneliams.

LAUKIAME VISŲ — Rengėjos.

Šv. Andriaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis gatvių 
kampe, spalio 3 d., 9.30 vai., lie
tuvių pamaldos Padėkos šventės 
proga. Po jų Moterų ratelis para
pijos salėje ruošia kavutę, į ku
rią kviečiami parapijiečiai ir 
svečiai. Kun. dr. M. Kavolis.

Toronto Lietuvių Evangelikų 
Susivienijimo parapijos pamal
dos įvyks- spalio 3. d. 1 vai. pp. 
Chalmers Presbyterian Church, 
Dundas ir Dovęrcourt gatvių 
kampas. Pamaldas laikys super
intendentas kun. S. Neimanas iš 
Čikagos. Valdyba.

Tarpparapijiniai liuterionių 
parengimai

Dr. Kavolis yra pakviestas va
dovauti tarpparapijinėm biblijos 
valandėlėm, kurios įvyks Toron
te ketvirtadieniais 8 v.v., prade
dant rugsėjo 30 d., Pirmosios 
Liuterionių .Bažnyčios patalpose, 
116 Bonds St. Kviečiami daly
vauti visų Toronto liuterionių 
parapijų nariai. Darbas eis daly
vių tautinėmis kalbomis. x

Dr. Kavolis ten pat skaitys vie
šą paskaitą su diskusijomis te
ma “Kas svarbiausia šiuo metu” 
spalio 3 d. 7 vai. vak.

Vilniaus diena
Lietuvos sostinė Vilnius vėl 

pavergtas ir tėvynė kenčia ver
giją. Visa Lietuvos praeitis 
tampriai sujungta su mūsų sos
tine Vilniumi — jos praeitis, da
bartis ir ateitis turi rūpėti kiek
vienam lietuviui..

Vilniečių S-gos Toronto sky
rius padedant Toronto apylinkės 
v-bai spalio 10 d. rengia iškilmin
gą Vilniaus Dienos — spalio 9-to
sios minėjimą lenkų, salėje 62 
Claremont gatvėje.

Š.m. spalio 2 d. 7.30 VaJ. vak. EATONO AUDITORIJOJE
ČIKAGOS LIETUVIŲ CHORAS“ PIRMYN”, 

vadovaujamas muziko K, Steponavičiaus ir Toronto Simfoninio 
Orkestro palydimas, stato E. Audran 3 veiksmų linksmą operetę

"LAIMA
viškose parapijose pas klebonus 
ir “Tėviškės Žiburių” redakcijo
je darbo metu.

Apylinkės švietimo k-ja.'
M. Liet. Bičiulių dr-jos skyrių 

atstovų suvažiavimas
Pereitą šeštadienį, rugsėjo 25 

d., Toronte, Liet. Namuose, įvy
ko pirmasis M. Lietuvių Bičiu
lių d-jos skyrių atstovų suvažia
vimas. Dalyvavo po tris atstovus 
iš Toronto ir Montrealio ir vie
nas iš Hamiltono, iš Londono, 
St. Catharines ir Windsoro ne
atvyko. Suvažiavimą žodžiu pa
sveikino gen. konsulas min. V. 
Gylys, Liet. Laisvės Komiteto ir 
Š. Am. Maž. Liet. Rezistencinio 
Sąjūdžio vardu M. Brakas, Ka
nados Liet. Bendruomenės var
du jos pirm. J. Matulionis, To
ronto apyl. vardu J. R. Simana
vičius, Montrealio valst. varpi
ninkų klubo ir “Neprikl. Lietu
vos” vardu J. Kardelis ir Toron
to valst. - varp. klubo vardu V.- 
Vaidotas ir raštu ML Tarybos 
pirm. E. Simonaitis bei ALTas.

Suvažiavimas, užtrukęs 7 vai., 
išklausė centro ir skyrių prane
šimų, apsvarstė eilę veiklos 
klausimų, ypač pabrėždamas 
propagandos reikalą tiek lietu
vių tiek anglų kalba, priėmė 
draugijos įstatus, išrinko centri
nius organus, nutarė pasveikinti 
visą eilę politinių veiksnių bei j* Paskaitą skaitys Jeronimas 
organizacijų. Cicėnas, “Vilnius tarp audrų”

Į C Valdybą išrinkta montrea- ‘knygos autorius. Meninę dalį at- 
liškiai: pp. Pėteraitis, Lyman- liks Toronto lietuvių choras 
tas, Andriuškevičius, Narbutas “Varpas” ir jaunimo organizaci- 
ir Botyrienė, o į Rev. kom.: to-; jos. Lietuvių visuomenę prašo- 
rontiškiai: inž. Dragašius, Tamo
šauskas ir inž. Butinas.

Suvažiavimo pirmininku buvo 
išrinktas Toronto atstovas L. Ta
mošauskas ir sekretorių Hamil
tono atstovas p. Prielgauskas.

Po suvažiavimo L. Namuose 
buvo arbatėlė, kurioje dalyvavo 
30 asmenų, jų tarpe gen. konsu
las V. Gylys, M. Brakas, Arbatė
lės metu buvo pasakyta keletas 
gražių kalbų ir taip pasibaigė 
pirmasis M. Liet. Bičiulių d-jos 
skyrių atstovų suvažiavimas pa
siryžęs dirbti atstatymui nepri
klausomos Lietuvos jos etnogra
fėse sienose. T.

Kultūros sambūrio “Šviesa” 
atstovų suvažiavime Niujorke 
rugsėjo pradžioje Torontą atsto
vavo Arturas Paulaitis, kuris grį
žęs skyr. sambūrio nariams pa
darė pranešimą apie suvažiavi
mo eigą ir nutarimus. Susirinki
me nutarta rengti uždaras pa
skaitas sambūrio nariams ir pri
jaučiantiems.

organizacijų. Cicėnas, “Vilnius tarp audrų

George DARTEN 
AKORDEONO MOKYKLA 
1129 DUNDAS ST. W.EST 

Telef. OR. 6486 
(pradedantiems ir pažengusiems) 

(kampas Ossington) 
(Lietuvių Namai)

me šiai svarbiai Vilniaus Dienai 
rengtis ir kuo skaitlingiausiai 
joje dalyvauti. Rengėjai.

Gavo stipendijas
Toronto šv. Juozapo augštes- 

niojoje mokykloje baigiamojoje 
klasėje stipendijas gavo trys lie
tuvaitės: Birutė Grigaitytė, Vida 
Jurgelytė ir Dalia .Treigytė.

Kanados liet, socialdemokratų 
suvažiavimas

rugpjūčio 28 d. Toronte Lietu
vių Namuose vyko prie uždarų 
durų, dalyvaujant tik centro ko
miteto bei revizijos komisijos na
riams ir kuopų atstovams. Apie 
jo darbus tepasirodė vos viena 
korespondencija “Keleivy” ir pa
skelbtos rezoliucijos “Naujieno
se” bei “Nepr. Lietuvoje”. “Ke
leivy” rašoma, kad delegatai iš 
tolimesnių vietų neatvykę, bet 
dalyvavę svečiai — prof. J. Ka
minskas, kuris Oakvillėje vasa
rojo, ir S. Taurinskas iš Ottervil- 
lės. Korespondencijoje ir rezo
liucijose sakoma, kad buvęs 
svarstytas ir KLB veikloje daly
vavimo klausimas. Suvažiavi
mas radęs, kad KLB veikloje iki 
šiol buvę ryškios klerikalinės 
tendencijos, suvažiavimas radęs, 
kad galutinas išvadas dėl KLB 
reikią palikti ateičiai ir nutaręs 
kviesti “narius ir prijaučiančius 
energingai dalyvauti rinkimuo
se, susiblokuojant su politiškai 
mums artimesnėmis grupėmis, 
padaryti pastangų patikrinti sau 
tinkamą svorį KLB reikalų va
dovavime ir pačios organizaci
jos veiklai duoti tinkamą turinį 
ir kryptį”.

Be to, dar priimta rezoliucija, 
painformuojanti CCF apie liet, 
socialdemokratų nusistatymą 
■Sov. Sąjungos reikalu ir rezoliu
cija Lietuvos laisvinimo reika
lu, kurioje kalbama apie savos 
organizacijos uždavinius, bet vi
siškai neprisimenami esamieji 
lietuviški politiniai veiksniai.

C. Komtetas buvęs paliktas tas 
pats, tik vietoj išėjusio iš jo J. 
Monkaus, išrinktas J. Stonkus, o 
rev. kom. išrinkti: pp. L. Novo- 
grodskienė, V. Šimkus ir J. Ma
cevičius.

Pastatyme dalyvauja 60 asmenų. Daina, baletas, švelnus humo
ras ir spalvingi kostiumai visiems atsilankiusiems praskaidrins 
rudens nuotaiką.
Bilietus galima įsigyti svetainėje “Tulpė”, 994 Dundas St. W., ir, 
jei liktų, prie įėjimo. K.L.M.B.

Čiurlionio Ansamblis 
spalio 17 d., sekmadienį, 3 vai. 
atvyksta į Torontą su atnaujin
tu repertuaru: Liaudies dainos, 
tautiniai šokiai, lietuviški seno
vės muzikos instrumentai, kank
lės... Keletai valandų jis per
kels mus į gryną lietuvišką liau
dies meną.

Koncertą rengia Lietuviškos 
radijo programos “Tėvynės Pri-

Tradicinis Kalakutų Balius
Liet. Kat. Moterų D-jos Toron

to skyrius spalio 9 dieną UNF 
salėje rengia tradicinį kalakutų 
balių.

TL Choras “Varpas”
šį savaitgalį išvyksta koncertuo
ti į Čikagą. .

Ukrainiečių filmas
Ukrainiečiai pereitą šeštadienį 

. .- . - ,,r Tjr , ,T. .Eaton auditorijoje demonstravo
siminimai .. Koncertas Įvyks Vic-, paįjų pagamintą antikomunisti- 
t°na saleje, Victoria ir Rich- n- Lvovo katakombos”,
mond g-vių kampe.
Sporto klubas “Vytis” praneša, 
kad numatytoji klubo loterija 
spalio 2 d. neįvyks. Ji nukeliama 
į š.m. lapkričio 27 d. Fantų trau
kimas įvyks paskutinio šių metų 
baliaus metu Top Hat klube.

“Vyčio” valdyba.
Tėvų susirinkimas

Maironio vardo šeštadieninės 
mokyklos mokinių , tėvų susirin
kimas įvyko pereitą sekmadienį 
Lietuvių Namuose. Aptarus mo
kyklos reikalus, nutarta apsidėti 
mokesčiu po $5 nuo šeimos ir iš
rinktas komitetas, kuris jau pa
siskirstė pareigomis: pirm. Br. 
Žolpys, vicepirm. VI. Ramanaus
kas, eskr. S. Mašalaitė, iždin. J. 
Danaitis ir narė Songailienė.

Revizijos komisija: pirm. J. 
Tamulionis, Stp. Pusvaškis ir Če- 
ponka.

Vasario 16 gimnazijos 
IV-jo rėmėjų būrelio (prie Maž. 
Liet. Bič. D-jos) nariams prane
šama, kad finansinė gimnazijos 
padėtis kritiška. Prašome tuojau 
mokėti pasižadėtą mokestį. Nau
jai išrinkta būrelio valdyba, ku
riai’mokėtinas mokestis, yra ši: 
Mr. Lelis, 209 Montrose Ave., te
lef. ME. 6442; Mr. Dragašius, 93 
Montrose Ave. telef., OL. 1650. 
Taip pat galima įmokėti Maž. L. 
Bič. D-jos iždininkui A. Kuolui. 
Prašoma pradėti veikti tuojau 
pat! IV-jo Būrelio v-ba.

Roman Teslia, 
ukrainietis, turįs nekilnojamo 
turto pardavimo net 3 biurus To
ronte ir vieną Hamiltone, šįo ru
dens rinkimuose kandidatuoja į 
Toronto miesto tarybą. Teslios 
įstaigoje dirba ir ne vienas lie
tuvi?. ’

I Vaizduojama kova su rusais oku- 
pantis bei religijos ir tautos per
sekiojimas. Toliau filmas bus ro
domas kitose ukrainiečių kolo- 
nijęse.

Pranešimas
Spalio 10 d. 12 vąt — tuojau 

po pamaldų — AV parapijos sa
lėje kviečiamas Montrealio liet, 
organizacijų atstovų posėdis pa
sitarti III Kanados Lietuvių Die
nos 1955 metais organizavimo 
reikalu. Iš kiekvienos organiza
cijos prašome atsiųsti po 3 atsto
vus. Taip pat posėdin kviečiami 
KLB Kfašto Tarybos nariai, gy
veną Montrealyje ir visi kultūri
ninkai. Viena bendruomenės 
valdyba be organizacijų ir kul
tūrininkų paramos L. Dienos ne 
galės suruošti, todėl prašome vi
sų skaitlingai atsilankyti. Atski 
rų pakvietimų nebus.

Apylinkės valdyba.
Apyl. švietimo skyriaus inicia

tyva šį sekmadienį įvyko kultū
rininkų susirinkimas AV parapi
jos naujosios klebonijos patalpo
se apsvarstyti Lituanistikos 
Augšt.“ kursų, meno - teatro ir 
liet, šeštad. mokyklų veiklos at
einantiems metams. Be apylin
kės v-bos narių susirinkime da
lyvavo mokyklų globėjas Tėvas 
J. Kubilius, SJ, kursų vadovai, 
LTM vedėjai, dramos teatro ak
toriai ir kt.

Į Buvo konstatuota, kad visi 
i kultūriniai vienetai, mokyklos ir 
Į jaunimo organizacijos reikalin- 
I gos visokeriopos paramos, nėiš- 
! skiriant nė pačios bendruome
nės. Ten kur visuomenės viena 
ar kita forma parama auklėjimo 
ir švietimo reikalui baigiasi, ben
druomenė kiek išgalėdama sten
giasi tą paramą pratęsti.

Visų sutarta: a) siekti padary
ti Lituanistinius Augšt. kursus 
jaunimui įdomiais savo progra
ma, išplečiant dramos teatro 
pratybas, liet, dainų ir tautinių 
šokių bei sporto pamokas; b) pa
daryti šiuos kursus jaunimo gy
venimo centru, kur jie ruoštų 
pasilinksminimus ir gautų reikš
tis vaidyboje, dainoje, tautinia
me šokyje ir sporte,
Šiais metais kursams vadovaus 

dr. H. Nagys. Dėstytojų sąrašas 
neužilgo bus paskelbtas. Dramos 
teatras pasiryžęs talkinti Lit. A. 
kursams, suruošdamas Vinco 
Krėvės minėjimą spalio 24 d. ir 
vėliau duodamas dramos spek
taklį.

Šachmatai. Spalio 3d., sekma
dienį, 2.30 vai. pp., Lietuvių Na
muose įvyks “Vyčio” šachmati
ninkų susirinkimas, kurio metu 
bus pradedamos A grupės pir
menybės ir treningo pobūdžio 
žaidimai su tikslu pasirengti To
ronto miesto tarpkomandinėms 
pirmenybėms.

Per P. Vaitonį šachmatininkų 
sekcijai užsakyta iš Amsterda
mo 5 nauji šachmatų laikrodžiai, 
kurie, tikimasi, šiame susirinki
me jau ir pasirodys, ir tuo bus 
galutinai išspręsta iki šiol šach
matininkų veikimą trukdžiusi 
kliūtis.

Šachmatininkų prieaugliui pa
didinti praeitame susirinkime 
sekcijos vadovo H. Stepaičio pa
siūlymu, buvo padarytas nutari
mas suorganizuoti mokytis žais
ti šachmatais. Taigi, šiuo tikslu 
kviečiami visi nemokantieji ar
ba vos bepradedantieji šachma
tais žaisti mokyklinio ir vyres
nio amžiaus jaunuoliai regist
ruotis pas H. Stepaitį, tel. RO. 
2845. Taip pat apeliuojama į vai
kų ir jaunuolių tėvus, kad jie

“JOSEPHINE 
BEAUTY SALON”

955 Dundas St W., Toronto 
Prie Grace - Beatrice ti^mva,- 

jaus sustojimo.
Tel. EM. 8-4138.

Podčko
Nuoširdžiai dėkojame gerb. dr. Ka- 

veckui už nuolatinį a.o. Agotos • Lioren- 
tienės gydymų, kun. Danieliui i^ž lan
kymų, Toronto šv. Jono Krikštytojo para
pijos kun. Ažubaliui ir kun. Pacevičiui 
>ž atlaikytas pamaldas ir palydėjimų : 

kapus, o taip pat varlėms lietuvic&ns, gau
siai atsilankiusiems j laidotuves ir atne- 
šusiems vainikų bei gėlių.

Nuliūdę vyras, duktė ir sūnus.

SKUBIAI REIKALINGAS namų pardavė
jas. Geros sąlygos ir pilno parama ne- 
prityrusiems. J. RukŠo,* žel. Lt. 8585, 
arba LO. 7206. F.

VYRAS IEŠKO kambario su .maistu. Pro- 
nešti tel. LO. 8268. ’

Išnuomojamas kambarys su baldais vie
nam asmeniui. Yra garažas. Rl. 7050.

Įvoirių rūšių ilgoloikis sušukavimas, 
dažymas, sutvarkymas ir modemiškas 
kirpimas. Sąžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbame 
vakarais.

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

V. TIKUIŠIS
Dovęrcourt Rd., Toronto. 

Tel. KE. 7824. *
351

paragintų ir leistų savo vaikus 
mokytis šio gražaus protinio 
sporto,- kuris lavina ne tik žmo
gaus protavimo galias, bet taip 
pat apsaugos lietuvišką jaunimą 
nuo kitų blogų papročių ir iš 
mažens tvirčiau įjungs į savųjų 
tarpą. ;

Šia proga plačiau tepažymėti- 
na graži Toronto šachmatininkų 
pergalė prieš Detroito komandą 
Lietuvių Dienos sporto varžys 
bose. Nors Detroito komanda, 
suorganizuota šachmatų meiste
rio Škėmos, turėjo kelis ir visai 
gerus žaidėjus j tačiau mūsiš
kiams turėjo pasiduoti žiauriu 
rezultatu — 5-1. Mūsiškių ko
mandai taškus laimėjo Stepai- 
tis, Matusevičius, Rimas, Siru
tis ir Tarvydas. Vienintelį gar
bės tašką svečiams teatidavė 
Paškauskas. Ypatingą staigmeną 
pateikė du pirmieji mūsų ko
mandos žaidėjai —■ Stepaitis ir 
Matusevičius, kurie sudorojo du 
senus iš Lietuvos laikų šachma
tų vilkus—pirmasis .Škėmą, ant
rasis — Kutkų.

Būtų įdomu Toronto šachma
tininkams išmėginti jėgas ir su 
kitomis lietuvių išeivijoje ko
mandomis — bene ar neišeitų 
mūsiškiai laimėtojais?

Pasaulinės tarpkomandinės 
šachmatų varžybos Amsterdame 
eina prie galo. Finale pirmauja 
SSRS, Jugoslavija, Argentina ir 
Vakarų Vokietija, o paguodos 
turnyre pirmauja .Kanada, ku
rios komandoje žaidžia ir mūsiš
kis Vaitonis. Kadangi Kanada 
tokio masto varžybose dalyvau
ja bene pirmą kartą, tai jai ten
ka dar labai gera vieta.

Liet šeštad. mokyklose darbas 
eina normaliai, mokinių skaičius 
žymiai paaugo (iki 150), tačiau 
dar nemažas skaičius lietuvių 
vaikų jos nelanko.

Šeštadieninės mokyklos, Jac
ques Cartier rajone, patalpos yra 
jau surastos. Sekantį šeštadienį, 
spalio 2 d., mokyklos' mokiniai 
renkasi mokykloje Ecole St. 
Charles, Garcons, 1897 Chemin 
Chambly, Cite Jacques Cartier, 
2 vai. po pietų.

Anglų ir prancūzų kalbos kur
sai, neo-kanadiečių draugijos or
ganizuojami, prasidėjo rugsėjo 
20 d. 8 vai. vak., DeLevis mokyk
loje, 5940 Monk Blvd., St. Bren
den mokykloje 5937 9 Ave., Ro
semount. Kursai nemokami. Dar 
galima užsirašyti. Jie būna kiek
vieno pirmadienio vakarą.

Lit. Augšt. kursų mokslo me
tų pradžios proga spalio 9 d. ruo
šiamas jaunimo pasilinksmini
mas - vakaras, dalyvaujant Bro
lių Lapinų orkestrui ir dramos 
aktoriams. Vakaro metu bus 
įteikti pažymėjimai už pirmuo
sius Lit. Augšt. kursų mokslo 
metus.

LKM D-jos Montrealio skyr. 
šį sekmadienį, spalio 3 d., rengia 
savo metinę šventę. Iškilmingos 
pamaldos ir bendra narių komu
nija 11 vai. A V bažnyčioje. Tuoj 
po pamaldų AV bažnyčios patal
pose iškilmingo susirinkimo me
tu bus įdomi dr. Ramūnienės pa
skaita. Toliau dainuos A. Pieši- ' 
nos vedamas choras. Po to — ka
vutė.

Narės, visos katalikės moterys 
ir parapijiečiai kviečiami daly
vauti šioje šventėje. V-ba.

Iškylą į Granby zoologijos so
dą rengia Montrealio skautės ir 
skautai šį sekmadienį, spalio 3 d. 
Išvykstama 11 vai. nuo AV baž
nyčios autobusu ir mašinomis; 
Norintieji dalyvauti tiek skau
tai, tiek svečiai registruojasi ir . 
informacijų teiraujasi pas S. Re- 
meikaitę, tel. PO. 6-3837; G. 
Kudžmienę, tel. CL. 5579 ir S. 
Naginionį, tel. TU. 8166.

Tuntininkai.
Algimantas Navikėnas baigė 

karališką aviacijos mokyklą lei
tenanto laipsniu ir šiuo metu 
atostogauja pas tėvus Rosemon- l 
te. Ta proga tėvai, giminės ir 
draugai suruošė pobūvį. Lakū
nas A. Navikėnas pakviestas į 
sprausminių lėktuvų tarnybą.

Agronomas P. Rudinskas pra
eitą savaitę staiga susirgo ir bu
vo operuotas dr. Šemagogo La- 
chines ligoninėje. Po sėkmingos 
operacijos jau šią savaitę rengia
si grįžti į namus. .

Lankėsi svečiai: Iš Toronto 
dr. Valadka su žmona. Jie aplan
kė savo buvusius mokytojus TT 
Jėzuitus, apžiūrėjo naujos baž
nyčios statybą ir išvažiavo į Lau- 
rentiari kalnus atostogų.

Iš Čikagos buvo atvažiavs Tė- ' 
vas B. Krištanavičius, SI, lietu
vių jėzuitų provincijolas.

Sugrįžo iš atostogų T. J. Ara- 
nauskas. \V

Praėjusią savaitę mirė Alek-' 
sandras Venskus. Iškilmingai 
palaidotas praėjusį penktadienį. 
A.a. Aleksandras paliko liūdinčią 
žmoną ir dukrelę, dvi sesutes ir 
brolį. '•

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame rugsėjo 8 d. —- 

Tautos šventes minėjimo programos da
lyviams; AV ir šv. Kazimiero parapijų 
klebonams už iškilmingas pamaldas; dr. 
Daukšai už paskaito; V. Veselkai už dek
lamacijų; skautų vyčių būrelio tautinių 
šokių grupei ir jos vadovams už Šokius; 
solistams P. Vitei ir ,A. Kebliūi, AV pa
rapijos chorui ir jo dirigentui A. Pieši
nei, brolių Lapinų orkestrui ir jo vado
vui Z. Lapinui. Už scenos papuošimų p. 
Ladygai ir visiems kitiems prisidejusiems 
prie programos paruošimo.

Apylinkės valdyba.

Šventės - minėjimo apyskaita
Gauta
Išlaidų

pojomų 
podaryta

$188.70
31,55

Pelno $157,15 
sunaudotos Lituanistikos A.Pelnas 

kursams ir šeštadienio mokykloms pa
remti. Apylinkės v-bo.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Nemos nuomavimui, atskiros, 5 kambarių per 2 ougštus, $65 mėnesiui, rei
kalinga dekoruoti. Randasi prie Yonge -#Lorenz gatvių.

High Park - Bloor, 8 kambarių, atskiras mūrinis namas, per 2 ougštu; privatus 
įvažiavimas, garažas; vandens - alyvos šildymas, žaidimo kambarys rūsy. 
Geros modemus namas; įmokėti apie $7000. Vienos atviros morgiČius 
10-Čioi metų balanse

Sunnyside Ave., jJupleksos, dviem Šeimom, 10 kambarių atskiros mūrinis na
rnos; vandens - alyva šildymas; su šaldytuvais ir/ krosnimis; kieto medžio 
grindys. Modernios virtuvės. Įmokėti tik opie $6.000; vienas atviras mor
giČius 10-čioi metų balanse.

Garden * Roncesvalles, $»14.500, 7 kamb., geros olvtų namcįt nenerein. komb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo. Įmokėti apie JB.OOO.

Išnuomojamas kambarys viengungiui. 
Telef. OL. 8056.

Išnuomojamas kambarys H If h Perka, ra* 
jone. Su arba be baldų. ‘Tol. RO. 4940,

Išnuomojamos kambarys vienom asme
niui. Galima naudotis virtuve. Kreiptis 
tel. MU. 9358. 183 Indian Grove.

Išnuomojamas frontinis kambarys Fl-me 
augšte vienam asmeniui, 143 Ctotemant 
St., telef. EM. 4-1531. >1'1

Ilfiuamojamas kambarys vyrui ar more
nai II augite prfe TL Namų. 38 Rolyat, 
tel. LO. 9023.___________

Hnuomofomi 2 kambariai ir virtuvė III 
augite. Tel. OL. 6214 orka ML 9490.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

> 1411 BLOOR STRtET WEST. TORONTO, ONTARIO
TcMwrai: LO. 2738, LA. 8772. Vokursit HU. 9-1543.

Vhah turtf pirkimo «r pordeTimo reikalui* kreipkite* vH nerodytu adraob

REIKALINGI NAMAI PARDA

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistai 
pervežti šaldytuvus. Transportą* 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis 
30 DEWSON ST., Toronto, Ont.
Informacijų kreiptis OL. 1403

24 valandų tarnyba.




