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Vilniaus klausimas
Nuo to meto, kai pagal 1939 m. spalio 10 d. sutartį su Maskva 

tų pačių metų spalio 28 d. Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių, 
mes Vilniaus problemos tarytum nebejaučiame. Jos aštrumo pa
jautimas apsilpo gal būt dėl to, kad nuo to pat meto prasidėjo 
pati didžiausioji nelaimė, nes, kaip tada buvo sakoma, Vilnius 
pasidarė mūsų, o Lietuva — rusų. Tiesa, tuo metu dar tai nebuvo, 
taip skaudžiai juntama, nes tebuvo įvestos tik raudonosios ar
mijos įgulos, iš kurių dažnai pasišaipydavom, nors visi gerai ži
nojom, kad ne musų pajuokai apsmukę “dvigubi herojai” čia 
slankioja. Ir anksčiau negu atėjo Vilniaus atgavimo metinės, Lie
tuvos nepriklausomybė buvo užgniaužta, ji paskelbta įterpta į 
Sovietų Sąjungą. Kai atėjo spalio 9-10 d., lietuvis jaū negalvojo 
nei apie tai, kad prieš 20 m. Vilnių buvo pagrobę lenkai, nei kad 
prieš metus jį bolševikai buvo panaudoję kaip narkotiką nužu
dymo skausmams silpninti. Lietuvis galvojo apie prarastą ^laisvę 
ir ruošėsi kovai dėl jos. Vilniaus klausimas tuo tarpu buvo lyg ir 
apmirštas. Užėjo lyg ir dezorientacijos laikai. Kaip gi? Lietuvių 
tauta atgavo savo amžinąją sostinę ar dar ne?

Į šį klausimą mes lyg ir vengiame atsakyti. O jis juk ne pai
nus. Aišku, kad byla dar nebaigta. Bolševikinė Lenkija privengia 
Maskvos piršto ir apie dabartinės savo rytų sienos pakeitimą ne
drįsta prisiminti. Bet tremties lenkai vienu balsu šaukia “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”. Ir ne vien dabartinis egzilinis jų prem
jeras Cat - Mackiewicz, pats buvęs šovinistiškas Vilniaus žurna
listas bei politikas, bet ir visi kiti nuolat akcentuoja stovį už 
Lenkiją su Vilniumi ir Lvivu. Nėra jokios abejonės, kad busi
muosiuose rytų Europos įvykiuose lenkai tam tikrą vaidmenį su
vaidins, nėra taip pat jokios abejonės, kad tada jie stengsis ir 
Vilniaus ginčą išspręsti savo naudai. Ar mes būsime pajėgūs tada 
jiems sutrukdyti?

Kaip įvykiai vystysis, šiandien mes negalime atspėti, bet ne
galime abejoti, kad fiziškai sutrukdyti lenkų kėslus mums būtų 
sunku. Mūsų uždavinys Vilniaus klausimą iškelti į viešumą, at
skleisti bylos esmę, kad didesniosios jėgos imtųsi jį tvarkyti, ne
prileistų prie dviejų kaimynų ginčo išsiplėtimo. Jei norime, kad 
pasaulio galiūnai galimai įsikištų ir neleistų Vlniaus ginčą vėl 
spręsti jėga bei apgaule, „turime dar daug nuveikti. Turime įro
dyti pasauliui mūsų teisę ir mūsų pozicijos teisingumą. Iki šiol 
deja, tuo atžvilgiu nieko nepadaryta. Net oficialiuose memoran
dumuose Lietuvos valstybės atstatymo reikalu Vilniaus klausi
mas neliečiamas. Matyt, prileidžiama, kad tai jau išspręstas rei
kalas, kad Lietuvių tauta įį iš grobiko jau yra atgavusi,- tarytum 
Lietuvos laisvė būtų galima bė didesnių pertvarkymų tame Eu
ropos regijone. •

Vilniaus byla nebeturėtų būti slepiama bei apeinama. Ji yra, 
ji dar paaštrės, tad pasaulis privalo apie ją iš anksto sužinoti, o 
mes patys turime tam skubiai pasiruošti. Spalio 9 mums tą parei
gą primena ir tam paskatina. Tai plati dirva pirmiausia Vilniečių 
Sąjungai pasireikšti organizaciniais žygiais. Reikia gi nustatyti 
gaires, užsibrėžti aiškius uždavinius, rasti jų vykdytojus ir su
organizuoti svetimųjų informaVimo priemones bei kelius.

Jei dabar nepadarysime nieko, mes staiga pasijusime labai 
atsilikę netik nuo lenkų, bet net nuo gudų, kurie dirba su visu 
atgimstančios tautos entuziazmu, tuo pat metu, kaip ir mes, su
spėdami pasibarti ir dėl savo politinės vadovybės. Mes iki šiol 
tuo reikalu dar nepadarėme nieko. Lenkai jau daug padarė — iš
leido visą eilę specialių leidinių, užakcentavo tai savo gausiuose 
leidiniuose svetimomis kalbomis, pernai net suorganizavo Niu
jorke akademinį aktą tariamai Vilniaus akademijos sukakčiai 
paminėti, nors tai buvo tik 150 nuo to meto, kai ši mokykla buvo 
pavadinta universitetu. Šiemet sukako 375 m. nuo akademijos 
įkūrimo. Juk galima buvo tai priminti viso pasaulio augštosioms 
mokykloms. Bet nebuvo kas tuo būtų rūpinęsis, tad progą pralei- 

' dom. Reikėtų vieną kartą susitvarkyti taip, kad mūsų bylos labui 
būtų išnaudojama kiekviena proga.

GIMSTA IV REICHAS
Senis Fridrikas Didysis daž

nai kartodavęs, kad diplomatija 
be ginkluotos pajėgos — kaip 
muzika be instrumentų. Praėju
sią savaitę nugalėtojams suta
rus, nuo Naujų Metų “instru- 
mentuoti” IV Reichą, atrodo, kad 
šiuo kartu dar trumpiau teks 
laukti “muzikos” pradžios. Vo
kiečiai seniai paruošę planus ga
minti moderniausiose įmonėse 
šautuvus, automatus, kulkosvai
džius, minosvaidžius ir tt. Taip 
pat jiems žadama ribotas leidi
mas gaminti tankus, sunkiąją ar
tileriją ir povandeninius laivus. 
Vokiečiai, mūsų istoriniai kai
mynai, pasižadėjo negaminti 
atominių, bakteriologinių ir che
minių ginklų. 1955 prasidėjus, 
jei viskas eis gerai, Bonnos Vo-

VLIKo POSĖDIS
VLIKo posėdis, pirmininkau

jamas VLIKo pirmininko M. 
Krupavičiaus, 1954 metų rugsė
jo mėn. 22-24 dienomis išklau
sė VT tarnybų valdytojų prane
šimų apie pirmajame pusmety
je atliktus darbus ir antrojo pus
mečio darbų planus.

VT įpareigota ligi 1955 m. sau
sio mėn. 1 d. paruošti sau sta
tutą ir pateikti jį VLIKui tvir
tinti. Padarytas Kontrolės Ko
misijos pranešimas. Priimta VLI 
Ko ir VT 1954 m. I pusmečio są
matos vykdymo apyskaita. Po to 
priimta 1954. m. II pusmečio są
mata. k X .

mo protokolas ir VLIKe daly
vaujančių grupių pasitarimų 
nuostatai. VLIKo pirmininkas 
įgaliotas prašyti grupių atstovy
bes duoti reikiamų paaiškinimų.

Tautos Fondo nuostatų papil
dymas, VLIKo statuto keitimas 
ir Raudonojo Kryžaius valdybos 
skyrimas atidėtas. ELTA.

Posėdis, kiek mus pasiekė ži
nios buvo karštas, tačiau jokių 
netikėtumų neatnešė. Finansų 
Tarnybos ir Tautos Fondo valdy
tojo Šidiškio užsispyrimas nuga
lėtas ir savo pareigas jis jau 
perdavė, o revizijos komisija sa
vo darbą tebedirba. Laisvės Ko
votojus šiame posėdy atstovavo 
jau adv. Bataitis.

Bonnos atstovo reikalas tebė
ra vietoje. Netrukus žada ten 
vykti URT valdytojas. Gal jau 
paaiškės šis tas naujesnio.

Susitarė dėl Triesto padalinimo
Jau deyyni metai kaip Italija 

ginčijasi su Jugoslavija dėl 
Triesto srities ir miesto, kuris 
prieš karą priklausė Italijai. 
JAV ir D. Britanijai tarpinin
kaujant prieita pagaliau prie se
niai laukto susitarimo, kuris ne
trukus bus pasirašytas Londone. 
Pagal jį, Triesto sritis padalina
ma tarp Italijos ir Jugoslavijos. 
Pirmajai tenka uostas su aplin
kine sritimi, o antrajai likusi da
lis, kur amerikiečiai žada pasta
tydinti jugoslavams naują uostą.

Dėl pagrindinio padalinimo 
buvo susitarta jau žymiai anks
čiau. Likę antraeiliai klapsimai

kliudė pasiekti galutinį susitari- >- 
mą. Ypač gerokai laiko pareika-' 
lavo Lazeretto miestelio klausi
mas. Tai plotas vos vienos my
lios, dominuojąs priėjimą prie 
Triesto uosto iš pietų pusės. JAV 
trapininkaūjast ir šis klausimas 
buvo išspręstas padalinimu. 
Apie 3000 gyv. turės keisti gy
venvietes, jei norės priklausyti 
sau patinkamam kraštui.

Šis susitarimas laikomas galu
tiniu. Jis buvo pateiktas JT Sau
gumo Tarybai, kur, manoma, 
rusai protestuos sakydami, kad 
tai nelegalus Italijos taikos su
tarties pakeitimas.

Sovietų propaganda amerikiečių kariams
Grenlandijoj, Thule vietovėj, 

amerikiečiai- yra įsteigę savo 
aviacijos bazę. Jie ten nuo pa
saulio yra gerokai izoliuoti. Ka
dangi sovietinės radijo stotys ten 
gerai girdimos, amerikiečių ka
riai mielai klauso programų 
anglų kalba. Kaip JAV turi savo 
“Voice of America”, taip rusai 
turi “Voice of Russia”, kuris 
duoda specialią programą ameri
kiečiams esantiems svetimuose 
kraštuose. JAV ąrmijos vadovy
bė pareiškė, kad Thule bazės ka
riams Maskvos radijas duodąs 
straipsnius iš “Pravdos” protar
piais paįvairindamas rumbos ir 
fokstrotų muzika. Nors kariai 
tais Straipsniais nesidomi, tačiau 
yra gundomi jos klausyti ypač 
dėl jiems patinkamos muzikos, 
kurią humoristiškai pateikia mo
teris. vadinama “Moscow Mol
ly”.

Rusai iš savo pusės skundžiasi, 
kad JAV užtvindė Rytų Vokieti
ją savo šnipais ir reikalauja su
stabdyti šnipų siuntimą. Augšta- 
sis« sovietų komisaras Berlyne 
pasiuntė amerikiečiams ilgą no
tą, kurioje protestuoja prieš šni
pų slaptą veiklą R. Vokietijoj 
sovietinės kariuomenės tarpe. 
Pašak jo, pastaruoju laiku buvo 
suimta 400 JAV šnipų, o 100 pa
tys pasidavė. Visi jie turį vokiš
kas pavardes, bet praktiškai bu
vę siųsti amerikiečių žvalgybos.

SUSPENDUOTAS POLICIJOS 
VADAS

Prieš kurį laiką Prancūzijos 
vyriausybė pastebėjo, kad dings
ta kaikurie svarbūs dokumentai, 
liečią valstybės gynybą. Buvo 
pradėta oficiali anketa. Saugu
mo valdininkai, be kitko, padarė 
kratą komunistų laikraščio “La 
Terre” patalpose. Iš rastų doku- 
menų per įvairias kratas ir tar
dymus paaiškėjo, kad Paryžiaus 
policijos vadaš Jėan Didės nėra 
be kaltės. Pas jį buvo rasta do
kumentų, liečiančių valstybės 
gynymą. Klausiamas, nenurodė 
kaip jie pateko į jo rankas. Vi
daus reikalų ministeris, remda
masis šiuo faktu, policijos vadą 
suspendavo ir pareiškė, kad jo 
pareigos neįgalinančios “rinkti, 
saugoti ir skleisti” karinio pobū
džio žinių.

Tolimesnis tardymas parodė, 
kad į šią bylą yra įvelti ir kiti 
atsakingi asmenys. Iš pareigų 
atleistas saugumo tarybos sekre
torius Mons ir kiti jo bendradar
biai.

— Otava.

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

vistiek nieko nebūtų išėję. Eu
ropiečius be galo baimino taria
mas amerikiečių paviršutinišku
mas. Jie baimingai klausinėjo 
Amerikos diplomatus ir žurna
listus ar sugebės Amerika vado
vauti pasauliui Molotovui taip 
puikiai manevruojant? TSRS 
skelbia vis naujas“ laisves” ir 
“teisybes”. (Vienas tokio sovie
tinio “kilniaširdiškumo” pavyz
dys — kad nuo 1955 m. kanadie
čiai ir amerikiečiai gali laisvai 
užsisakyti 10 pavergtoj Lietuvoj 
leidžiamų pavergėjų leidinių: 
“Tiesa”, “Sovietskaja Litva”, 
“Mlodiež Litvy”, ’’Lietuvos pio
nierius”, ’’Literatūra ir menas”, 
“Komunistas”, “Sportas, “Švytu
rys”, ’’Žvaigždutė”,’ ’’Pergalė”).- 
Europiečiai abejoja ar Amerikos 
vadovai turės užtenkamai įžval
gumo ’’taikingomis priemonė
mis” sovietus sutašyti.

Korespondentas Handler (NY 
T) iš Bonnos sakėsi girdėjęs net

kietijoje, lietuvių VLIKo ir Dip
lomatijos Šefo įgaliotiniai pa
matys motorizuotas vokiečių di
vizijas, 1000 spraušminių lėktu
vų karo aviacijos ir ^‘pakraščių” 
laivyno galybę. Nė vien šios 12 
divizijų jau dabar Maskvoje ke
lia paniką, o vakariečiams neri
mą r— bet ir nujautimas, kad vo
kiečiai netrukus pasaulio diplo
matijoje pradės pūsti pirmąja 
dūda, akomponuojapt hidroato- 
minei Amerikos galybei.

Europiečiai — belgai,, olandai 
— pertekę kolonijų turtais, ne be 
pagrindo baiminosi. - NYTimes 
aprašė olandų užs. reik. min. J. 
Beyer spaudos konferencijoje 
IV Reicho prisikėlimo įspūdžius: 
“bus puiku, wonderful”. Anks
čiau siaurakaktišką galvoseną 
pavaizdavo iš Londono Drew 
Middleton, girdėjęs t vieną iš _ ______________
“Low Countries ’ (Belgija, Olan-1 vokiečių karininkus abejojan- 
dija, Liuksemburgas) diplomatų čius ar kardu šioje eroje būtų 
savo kolegas perspėjant: “Gerai, įmanoma prieš sovietus kas at- 
jog pasieksime konferencijos _
tikslą, bet, prašau, nesiekime to
liau, jokiu būdu neprisidėkime 
vėliau prie amerikiečių “popieri
nių šūkavimų” išmesti rusus iš 
Lenkijos!” Ir iš Pabaltijo, iš vi
sos Rytų Europos ir Rusijos! 
Mat, vakarų kaimynai nėra lin
kę pašalinti režimo klikos, kuri 
ruošia jiems patiems kartuves. 
(This is fine, we will accomplish 
what we came here for; but 
please, let us try to da any 
more,- let- us--no^ė»nbcri^nn any. 
American “papers” to turn the 
Russians out of Poland”). O mes 
jiems velionio generolo Nagiaus 
žodžiais ir šūktelkim: “Šalin zui
kiai!”. .

Ar pajėgs JAV-bės?
Jie palaikė keturiais metais 

pavėluotą susitarimą atstatyti 
IV Reichą (nutarta NATO 1950 
m. vasaros pabaigoje!) amerikie
čių nuopelnu, pažymėdami, kad 
be Edeno britiškos diplomatijos

siekti. Šie turi Rytų Europoje 
sutraukę tiek divizijų, lėktuvų ir 
tankų. Bet suvienijimo ir nacio
nalistinės idėjos augančios vo
kiečių masėse.

Lenkai panikoje, 
lietuviai tyli
Tiek bolševikų pataikūnai, 

tiek Rzespospolitą atstovaują 
laisvieji lenkai pirštus graužia 
iš susirūpinimo dėl IV Reicho. 
Laisvieji lenkai suskilę ų dvi vy
riausybes ir kelius komitetus 
praėjusią - savaitę-skelbė" reika
lausią, kad į NATO tuoj pat bū
tų įjungta lenkų pabėgėlių di
vizija (!), lygiai kaip ir kitos Ry
tų Europos tautos(!), kad atsver
tų vokiečių militarizmą”.

Šiauriausi vokiečių kaimynai, 
atsiėmę Klaipėdą ir pretenduo
ją Į prūsų Karaliaučių — lietu
viai, po karo sušelpę tūkstančius 
antžmogių, tapusių elgetomis, 
betgi tyli. Ne iš gudrumo, bet 

(Nukelta į 2 pusi.)
1S

KANDIDATAI ĮII KRAŠTO TARYBA
KLB Vyr. Rinkimų Komisija 1954 m. rugsėjo 30 d. posėdy priėmė 

ir skelbia šį kandidatų į KLB II Krašto Tarybą sąrašą: »

Eil.
Nr. Pavardė, vardas Amž. Profesija Gyv. vieta

— Vašingtonas. — Raud. Len
kijos saugumo policijos viršinin
ko padėjėjas Swiatlo buvo pri
statytas spaudos atstovams. Jis 
pabėgo iš Lenkijos prieš 10 mė
nesių ir tik dabar išėjo viešu
mon. Jo manymu, ginkluotas su
kilimas prieš sovietus negali
mas, nes raud. armija yra visur.

■ Papildomieji rin
kimai į federalinį Kanados par
lamentą paskelbti lapkričio 8 d.

— Tokio. — Japonijos sociali
nės globos ministerija' paskelbė, 
kad jos surinktais duomenimis, 
už geležinės uždangos mirė 252.- 
881 japonas, o 71.615 dar tebėra 
Sovietų Sąj. nuo karo.

— Londonas. — Pakistanas šių 
metų gale žada paskelbti kons
tituciją, pagal kurią liks respub
lika, tačiau iš Britų tautų bend
ruomenės nepasitrauks.
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Gedimino pilis pavergtoj Lietuvos sostinėj Vilniuje,

Savaitės įvykiai
Devynių konferencijoje Londone, visų sekamoje su įtemptu dė

mesiu, susirinkę.didieji politikos “bosai” svarstė naują V. Europos 
gypybos pU^\j įdarytą A(. Ed-cr-?: ^.'o sutartis^ap?
imanti penkias valstybes — Belgiją, Olandiją, Prancūziją, Ang
liją ir Liuksemburgą — praplečiama priimant Italiją ir Vokietiją. 
Prancūzija, principe sutikusi su šiuo planu, reikalavo stiprių ga
rantijų prieš galimą vokiečių militarizmą. Jai ypač svarbus yra 
D. Britanijos dalyvavimas bendroje V. Europos gynyboje, kad 
tuo būdu ji neliktų viena prieš •------------------------------- :---------
būsimą vokiečių galybę. Britai, 
kietai siekdami bendro susitari
mo, pasižadėjo laikyti keturias 
savo kariuomenės divizijas su 
aviacijos daliniais Europos že
myne per visą sutarties galioji
mo laiką — 44 metus. Pažadas 
maloniai nustebino konferenci
jos dalyvius, ypač prancūzus. 
Pastarieji, britų nuraminti, su
tiko tuojau duoti nepriklauso
mybę V. Vokietijai ir leisti ją 
apgiknluoti su sąlyga, kad jos 
ginklavimas bei ginklų gamyba 
būtų griežtai kontroliuojamas. 
Šiai prancūzų sąlygai patenkin
ti pateikė planą Belgijos užs. r. 
ministeris P. H. Spaak. Pagal jį, 
Vokietija turėtų 12 divizijų, pusę 
mil. kariuomenės, kurios vyr. va
dovybė priklausytų Š. Atlanto 
S-gos armijos vadui. Ginklų ga
myba būtų prižiūrima Briuselio 
sąjungos organo, kuris savo 
ruožtu priklausytų nuo Europos 
seimo. Briuselio sąjungos vals
tybėms minimalinį kariuomenės 
skaičių numato Š. Atlanto S-ga, 
o maksimalinį — pačios Briuse
lio s-gos valstybės.

Po pirmųjų gerų ženklų, Pran
cūzijai pasišiaušus, atrodė, kad 
visi planai žus, tačiau po eilės 
posėdžių, po Adenauerio bei 
Mendes - France'pasitarimų ir 
po naujų Vokietijos pažadų — 
negaminti nei atominių, nei che
minių ginklų — Prancūzija pa- 

-galiau sutiko, ir devynių konfe 
rencija baigta susitarimu. Dabar 
sprendžiamasis balsas priklauso 
visų 9 valstybių parlamenta

Darbo kongresas 
Toronte

Kanados darbininkų kongresas, 
atstovaująs 400.000 narių, įvyko 
Toronte ir savo nutarimuose pa
sisakė už raud. Kinijos priėmi
mą į JT. Be to, jis pasmerkė Ka
nados imigracinę politiką, reika
lavo neapdėti mokesčiais paja
mų $1500 viengungiams ir $3000 
vedusiems; pakelti senatvės pen
siją iki $65 nuo 65 m. amž., pa
gerinti nedarbo draudimą ir šei
mos priedus. Pirmininku per
rinktas R. Mosher.

— Newark. — Korėjietis, kuris 
atskrido į Seoulą su MIG ir ga
vo $100.000 premiją, pradėjo stu
dijas Delaware universitete.

rams. Ypač svarbu, kaip pasielgs 
Prancūzijos parlamentas. ’

Jungtinės Tautos 
tuo tarpu domisi atominės ener
gijos panaudojimu nekariniams 
tikslams. Darbotvarkėje yra pre- 
zid. Eisenhowerio planas dar iš 
praėjusių metų. Višinskis patei
kė sovietinį planą, kuris dabar 
atstovų studijuojamas. Vieni ma
no, kad tai geras reiškinys, kiti 

kad naujas būdas sabotuoti 
Eisenhowerio planą. JAV atsto
vas C. Lodge pareiškė, kad yra 
pasiruošęs diskutuoti šiuo klau
simu su sovietais, nors manąs, 
kad sovietai ir atominės energi
jos srityje nenori bendradar
biauti. Ateinantį pavasarį bū
sianti sušaukta tarptautinė 
mokslininkų konferencija, ku
rioj galėsią dalyvauti ir’ so
vietai.

Formoza budi
Jau ištisas mėnuo Ciangkaiše- 

ko lėktuvai mėto Kinijos žemy
ne bombas, atsišaukimus, ryžius. 
Komunistai gi apšaudo artimą
sias salas pakrančių pabūklais. 
Tebebando išsikelti čia vienoj, 
čia kitoj saloj, bet vis nesėkmin
gai. Yra pastebėta, kad komunis
tai telkia nemažas laivyno pajė
gas ties Šanchajaus miestu. Iš 
čia jie gali pulti Tachen salas. 
Ciangkaišeko aviacija budi. Ji 
buvo ypač užaliarmuota, kai ko
munistai mfinėjo savo pergalės 
penkmetį. Kelia susirūpinimo ir 
komunistų garsiakalbiai, kurie 
nuo pakrančių skelbia, kad puo
limas prasidės spalio 15 d.

Peštynės Indokinijoje 
dėl valdžios eina galop. Gen. 
Hinh, kariuomenės vadas, teber 
silaiko užsibarikadavęs ir ka
riuomenės saugojamas. Min. pir- 
min. Diem kreipėsi į valstybės 
galvą Bao Dai, atostogaujantį 
prancūzų Rivieroj. Ištyręs gin
čą, Bao Dai patarė įtraukti ka
riuomenės vadą į vyriausybės 
sudėtį drauge su dviem kitais ge
nerolais. Min. pirmininkui tad 
beliko: arba priimti Bao Dai pa
tarimą, arba atsistatydinti. Jis 
apsisprendė pasilikti valdžioj ir . 
sudaryti naują vyriausybę, ku
rion įeis ir Bao Dai siūlomi as
menys.
- Gen. P. Ely, prancūzų karo 
pajėgų vadas ir augšt. komisa
ras Indokinijoje, atskrido Pran- 
cūzijon ir čia tarsis su Bao Dai 
kaip greičiau baigti peštynes dėl 

• valdžios.
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KATALIKAI EUROPOS POLITINIAME GYVENIME
Kai dabartinėje vokiečių vy

UžgesęŠiais metais pasakytoje kalboje, Vokietijos šeimų globos ministeris atidengė .bauginantį faktą — nuolatos augantį skyrybų skaičių. Nuo 1946 iki 1951 metų teismai padarė 480.000 “teisėtų” išskyrimų.. Išsiskyrimo sprendimui gauti nereikia abiejų pusių sutikimo: užtenka kai vienas to nori. Be abejo, čia glūdi didelis šeimos vėžys, kuris graužia vyro ir moters’ tarpusavio pasitikėji-’ mą ii* juos nuolątos baugina;“Rheinischer Merkur” atpasakoja vieną tokių skyrybų pavyzdį'. Po dvidešimties bendro gyvenimo metų, praūžus neramumams ir karui, vyras pameta savo žmoną dėl jaunos mergaitės, su kuria praleidžia tris metus, ir susilaukia poros vaikų. Bylai atsidūrus teisme^ geistais išvedžiojimais remdamasis, teisėjas papaikina pirmąsias, ir tuo pačiu patvirtina kaip teisėtas antrąsias vedybas; “Tikrenybėje tai yra ftė kas kita, kaip dėl patrauklesnės moters atstūmimas nekaltos žmonos, suvytusios betarnaujant šeimos gerovei. Žmona priims fai, nors ir skaudžiai, prisimindama, jog karas moraliai atėmė iš jos vyrą, kurį jis-būtų galėjęs atimti ir fiziškai”. Toliau teisėjas aiškina, jog karas pakeitė žmonių moralę, o to pasėkoje tūri pasikeisti ir moralinis vertinimas; tai reiškia — kas anksčiau buvo laikoma supuvusiu, dabar laikoma geru.Galima įsivaizduoti kokia yra tokių teismo sprendimų įtaka į šeimų gyvenimą, kurios gali būti suardytos dėl paprasto vienos pusės įgeidžio. Panašių įvykių pasėkoje, per dvejus metus Vokietijoje išsiskyrusios šeimos paliko 208.000 mažamečių vaikų.Ne vien tik Vokietijoje siaučia ši suirutė: panašioje, jei dar ne sunkesnėje būklėje yra Anglija I sveikų patarimų. Št. Ž.

židiniai ‘ir Jungtinės Valstybės.Jei išsiskyrimų skaičius Anglijoje tarp 1936 ir 1940 metų buvo didelis, tai tarp 1946 ir 1950 metų jis padidėjo penkeriopai. Valstybinė statistikos įstaiga, paduodama skyrybų skaičių, daro šitokią išvadą: apytikriai, viena iš šešiolikos moterų, ištekėjusių tarp 23 ir 27 metų,. viena iš dešimties, ištekėjusių tarp 19 ir 20 mėtų, viena iš keturių, ištekėjusių tarp 16 ir 18 — po dvidešimties metų bus išsiskyrę su savo vyrais. Pasirėmus šiais duomenimis, atrodo, galima tvirtinai j°g jaunų vedybos yra daug nepastovesnės.Amerikoje, Los Angeles srityje, maždaug pusė šeimų baigia skyrybomis. Daugelis kitų Amerikos .vietų gali didžiuotis panašia “garbe”.Kokios yra viso to suirimo priežastys? Jų yra daug, tačiau pagrindinė glūdi tikėjimo netekime; medžiaga prarijo dvasią, juslinis pasitenkinimas virto” žmogaus tikslu, todėl jis ir išėjo to pasitenkinimo medžioti. Tačiau šis žaidimas yra nepaprastai pavojingas, nėš jis griauna bendruomenės mūro pagrindus.Vienintelis vaistas šitai ligai pagydyti, yra grįžimas į tikrą, sveiką krikščioniško gyvenimo praktiką;Tačiau šeimyninio gyvenimo sunkenybėms iškilus, gali padėti ir išmintingi, nusimanančio asmens patarimai bei nurodymai. Tam tikslui Amerikoje ir kitur yra įsikūręs institutas, kurie nori įnešti tikros šviesos vedybinio gyvenimo problemose. Institute kiekvienas žmogus, ne tik besiruošiąs sukurti' šeimą, bet ir vedęs, ar turįs neaiškumų vaikų auklėjimo klausimais, gali gauti naudingų nurodymų ir

bendradarbiauja tiek katalikai, tiek evangelikai, visokiais būdais stengdamiesi šalinti susidariusius nesklandumus ir išlaikyti CDU vieningumą, o kai kur atskiruose Vokietijos kraštuose, palyginti, gražų bendradarbiavimą rodo taip pat CDU su socialdemokratais, svarbiausia Vokietijos opozicijos partija, kiek kitokį vaizdą matome kad ir poroj Vokietijos kaimyninių kraštų — Belgijoj arba Olandijoj. Bijodami, kad su laiku viso krašto vadovybė legaliai nepatektų konstituciniu keliu bolševikams, Italijos koalic. vyriausybės svarbiausioji partija — krikščionys demokratai —' ėmėsi reikalingų reformų ir savo vadovybėje padarė smarkų posūkį, žadėdami pravesti visą eilę krašte reikalingų reformų ir tuo būdumases atitraukti nuo bolševikų ar kairiųjų socialistų.Kiek tas jų eksperimentas pasirodys sėkmingas, sužinosime netolimoj ateity. Jau dabar tiek aišku, jog socialinių reformų reikalas ten buvo jau seniai pribrendęs. Jį dar daugiau kėlė visa eilė panašių tariamojo markizo Montagnos ir Vilmos Mon- tesi aferų. Nors nuodugnus tų visų įvykių tardymas parodė, kad valdinės įstaigos, juo labiau atsakingi valstybės pareigūnai, visai nebuvo į ją įsivėlę, o visą istoriją smarkiai išpūtė savo naudai gatvinė, ypač komunistinė spauda, tačiau ir rimtieji valstybės politikai pripažįsta, jog reikia ką nors daryti, nes tarp atskirų sluogsnių praraja per didelė. O visas tas negeroves kaip tik savo propagandoj išnaudoja komunistai.Kituose kraštuose socialinės reformos yra toliau pažengusios. Vokietiją tenka laikyti šiuo metu viena iš pažangiausių socialiniu atžvilgiu visame pasaulyje kraštų.Belgijoje tarp katalikų ir socialistų tolimesniam bendradarbiavimui kliūčių pagausėjo pradėjus tarp socialistų smarkesnę “antiklierikalinę akciją”. Ten dėl savų mokyklų politikos socialistu ypač buvo puolamas kard; E. J. van Roey, savo vie-

MŪSŲ EUROPOS 
KORESPONDENTO

kišus kancl. Adenaueriui ir visai eilei kitų įtakingų politikų, sugebama pasiekti suderintos gražios veiklos.Nors čia socialdemokratai partijos narių skaičiais ir nekyla, tačiau jų įtaka kai kur stiprėja. Per partijos šiemetinį kongresą Berlyne buvo nurodyta, kad partijos narių skaičius iš 649.529 —1951 m. sumažėjo į 627.817 —1952 m., o 1953 m. siekė jau tik 607.456. Aiškiau tarus, kasmet jų skaičius procentiškai sumažėjo po 1.7%. Valdyboms priklausė 39.000 narių, iš kurių 41% sudarė darbininkai ir 23% tar-

šose kalbose nurodęs, kad iš 500 katalikų vidur, mokyklų Belgijoje valstybinę subsidiją gauna tik 364, o tai esanti katalikų mokesčių mokėtojams skriauda. Tokių žymių rodanti ne tik minis- terio pirmininko, bet ir kultūros reikalų ministerio asmeninė politika kur kat. Liuveno universiteto diplomantai taip pat esą panašiai skriaudžiami. Kardinolas įspėjo tikinčiuosius, ypač per savo kalbą, pasakytą Gente ______ryšium su krikščionių profesinių nautojai. Jais svarbiausia Vokie- sąjungų 65 m. jubiliejum, kad tijos socialdemokratų partija ir neitų į socialistines organizacijas, bet remtų savąsias. Tai esanti jų pareiga.Tačiau čia įtampa tarp katalikų ir socialistų nėra pasiekusi tokio laipsnio, kaip kaip Olandijoje, kur socialistų ir katalikų bendradarbiavimas yra patekęs į pavojų visai suirti. Tiek katalikų liaudies partija, tiek Olandų socialdemokratai savo daugumą narių turi iš darbininkų. Iš viso Olandijoj apie 40% darbo žmonių gyvena iš pramonės.Olandų socialdemokr. partija jau seniai praktikoj nebevykdo kai kurių marksistinių principų, jos rėmuose susiorganizavo

Užtenka r i 
paskambinti I

CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166

Į nCimsią IV Reichas(Atkelta iš 1 pusi.) nežinojimo kam kalbėti ir ką kalbėti. Reichui atgavus nepriklausomybę ir pakilus “vienijimo” kalboms, iškils ir Pabaltijo tautų atstovų reikalas. Dulles ir Thurston tada neturės tiek įtakos kaip dr. Karvelio atveju. Įdomu, kokį sprendimą pasiūlys IV Reicho busimoj užs. reikalų ministerijoj, Baltijos skyriuj, dirbą repatriantai, su dideliu kruopštumu seką pabaltiečių spaudą?
O Eisenhoweris verdaEuropiečių baimė dėl Amerikos vadovybės sergam mes čia Niujorke. Mus čia gąsdino žinia, kad iš vyriausybės pasitraukė rusų taktikos žinovas generolas Bedell Smith. Sveikata netikus, pailsęs. Jis tuoj tapo žymiai geriau apmokamu “American Machine Foundry” b-vės, karo metais gaminusios tankus pirmininku. Pasitraukė, kai Amerika taip pasigenda prityrusių vadovų.
Glingesnis nei atomasDu kartu esame rašę apie “galingesnį nei hidroatomai” būdą sunaikinti sovietinei tiranijai. Pabrėžėm, kad vadovaują JAV generolai perdaug pasitiki pliko ginklo galia prieš priešą, kuris svarbiausiu ginklu — “taikingomis priemonėmis” —- ideologija, pasiekė svarbiausių laimėjimų. Kai Prezidentas - Išlaisvintojas 1952 metais kalbėjo apie “išlaisvinimą”, manėme, kad jis turėjo laisvės ideologiją ir moralę min-

tyje. Tačiau, nesėkmingi vokiečių ir Vorkutos sukilimai 1953 m. biržely parodė, kad prezidentas šiose problemose dar sunkiai orientavosi. Atrodė, kad jis pasitikę j o tokiais ponais kaip buvęs karo aviacijos ministeris Finlet- ter, skelbusiu knygoj “Power and Policy”, būtiną reikalą turėti daugiau atominių bombų nei sovietai, kad būtų galima “taikingai sugyventi". Gi generolas Gruenthėr po vizito pas Eisen- Jiowerį užtikrino, jog kariškai JAV daug stipresnės nei Sovietija, kuri betgi yra labai stipri savo ideologiniu ginklu — propaganda ir kalbomis JTautose. Gruenther ir šiuo kartu neiškėlė laisvojo pasaulio didžiosios stiprybės — pačių pavergtųjų, taip pavoj ingų sovietams.
Lawrence “moralinio” 
karo idėjosRašėme jau, kad JAV-še kol- kas tik “News and World Report” redaktorius ir 250 dienraščių publicistas David Lawrence pilnai supranta pasaulio “heart- lando” tautų simpatijos išlaikymo reikalą. Prisimename (TŽ

Nr. 32) jo straipsnį, kuriame jis užsipuolė JAV prezidentą, kad jis savo greitais atsisakymias nu-, traukti santykius su Sovietija ignoruoja Amerikos balsuoto j ų valią, kurią išreiškė Kersteno komisija pirmosiose rezoliucijose. Tada prezidentas pasikvietė kongresmeną Kersteną, o milijoninio tiražo 12 kalbų skaitomas “Reader Digest” pasikvietė David Lawrence šia tema parašyti vedamąjį straipsnį spalio mėn. numeryje. Lawrence sako, jog pritarimas, Malenkovo “taiking. sugyvenimui” reikštų pavergtųjų paniekinimą ir pasidavimą• sovietų klastai. Jis reikalauja laisvąjį pasaulį uždrausti prekybą su Sovietija, nutraukti visus diplomatinius santykius, kad pavergtieji rusai ir visi kiti aiškiai suprastų būtinybę pašalinti savo vyrausybę, su kuria niekas nenori turėti reikalų. Įdomu, kad spalio 3 d. visai nepriklausomai panašų pareiškimą pateikė 5 žymūs rusai pabėgėliai: pulk. Ju- rasov, Įeit. Pirogov, žurnalistas Koriakov, pulk. Volkov ir maj. Klimov.
Nepripažįsta Maskvos patriarchato
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Rytų apeigų arba pravoslaviškoji bažnyčia kadaise visa priklausė Konstantinopolio patriarchui.” Tik 16 a. gale Maskvos caro Borišo Godunovo buvo įkurtas Maskvos patriarchatas, kuris vėliau apėmė ir Ukrainą, 18 a. taip pat patekusią carų valdžion. Iš Maskvos patriarchato kraštų kilusi emigracinė pravoslavų bažnyčia taip pat priklausė jam. Kitokios ištiktųjų emigracijoje nei nebuvo, nes Rusijos valdžia pasirūpindavo padėti saviškei dvasininkijai, kai Konstantinopolio patriarcho niekas nerėmė. Kai 1917 m. carų valdžia sužlugo, o bolševikai apgriovė ir pravoslavų bažnyčią bei likvidavo patriarcho valdžią, emigraciniai kraštai pradėjo bažnytinius reikalus tvarkyti savarankiškai, juoba, kad emigracijoje atsirado nemažai dvasininkų.
Bet štai nuo praeito karo mė

to Stalinas atgaivino Maskvos 
patriarchatą ir pradėjo jį naudo
ti kaip savo įrankį ne tik vidu
je, bet taip pat ir užsieniuos. 
Maskva pradėjo bandyti paimti 
savo įtakon rusiškąją bei ukrai- 
nietiškąją pravoslaviškąją emi
graciją per bažnyčią. Tačiau 
bandymai ištiktųjų nepasisekė.

Nei JAV, nei Kanados, nei kitų kraštų pravoslaviškos bažnyčios Maskvos pasiuntinių bei jos patriarcho nepripažino. Dabar ateina žinios, kad ukrainiečių pravoslavų bažnyčią Australijoje tvarkęs vyskupas Silvestras pasidavė Konstantinopolio patriarcho jurisdikcijai. Susitarimas buvo padarytas per Konstantinopolio patriarcho egzarchą Australijai graiką Teofilaktą.

o jos rėmuose susiorganizavo net tan\ tikra katalikų socialistų darbo bendruomenė. Dabartinę koalicinę vyriausybę sudarė socialdemokratai (iš jų ir min. pirmininkas dr. Willem Drees), katalikų liaudies partija ir kai kurie kalvinistinių įsitikinimų ministerial konservatoriai. Kada episkopatas su kard. De Jong, gerai žinomu iš antinacinės rezistencijos laikų, paskelbė tikintiesiems įspėjimą, kad neleis prie bažnytinių sakramentų tų tikinčiųjų, kurie nerems savųjų organizacijų, o dėsis į komunistines ar socialistines, tai tokį įspėjimą socialistai palaikė jiems mesta kovos pirštine. Galimas dalykas, kad su laiku, iš koalicijos pasitraukus socialistams, ateity kraštą valdys* tik katalikai ir konservatoriai. Šiuo metu katalikų liaudies partijos vadovybė rūpinasi visus savo šalininkus suburti į vienalytę partiją, tačiau tam smarkokai priešinasi kiti du jos spSftiai ^— dešinieji konservatoriai ir kairieji refor- mistai, linkę į griežtesnes socialines reformas. Yra rimtų nuomonių, įrodinėjančių, kad ar visų tikinčiųjų Suplakimas Į vieną, kad ir stiprią, partiją ar politinį sambūri yra pats geriausias klausimo išsprendimas — ir ar nereikia palikti bent trijų ar keturių grupių arba sąjūdžių. Paskiausia gautomis žiniomis, besirūpinant atstatyti Olandijoje katalikų vieningą politinį frontą, jų vadovybė paruošė planą, kaip reiktų reorganizuoti visą partijos struktūrą.Ateityje, pravedus reikalingas reformas, numatoma daugiau svorio skirti visuose vadovybės gremijumuose, komisijose ir darbo rateliuose jaunesniesiems. Taliau siūloma sudaryti tam tikrą “smegenų trestą”, kuris tartų sprendžiamą žodi svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ūkiniais reikalais. Taip pat galvojama ateityje atsidėjus išstudijuoti, kaip bendrieji principai turėtų būti pritaikyti prie konkrečios tikrovės, o sudarytosios veiklos programos būtų nuolatos patikrinamos ir išdiskutuojamos. Numatomas tam tikrais atvejais ir referendumas, ypač prieš naujus partijos vadovybės' rinkimus. Reikia pasakyti, kad Olandijos ir Belgijos katalikąi yra socialiniu atžvilgiu vieni iš pažangiausių visoje Europoje ir gali kai kurių kraštų, ypač susiskaldžiusių prancūzų, tikintiesiems eiti net pavyzdžiu. Gražų bendradarbiavimo pavyzdį rodo ir Vokietijos tikintieji, kur episkopato ir evangelikų bažnytinės vyresnybės dėka, sumaniai įsi-

remiasi. Pajamų ji turėjo 9.5 mil. DM. Federalinio parlamento rinkimams partija išleido 3.5 mil. DM. Ją ypač remia partinė ir artima spauda, taip pat įvairios vartotojų bendrovės ir profesinės sąjungos. Tačiau ir krikščionių darbininkų sambūriai nėra tokie nereikšmingi, kaip atrodytų kitiems. Žymią vokiečių darbininkų dalį apima ir CDU.Ispanų savaitraštis “Mundo”, rašydamas apie dabartinę Vokietijos situaciją, pastebi, kad per paskutinę Adenauerio kelionę į Angliją Churchillis, paklaus tas, koks jo didžiausias yra noras, atsakė — kad juo stipresnė būtų Prancūzija. Tai išmintingas tikro valstybininko atsakymas, pastebi “Mundo”: Šiandieną Vokietija savo pramoniniais ir finansiniais galimumais, savo ūkinėmis operacijomis, vidaus tvarka ir gyventojų drausmingumu yra tapusi tvirčiausia valstybe Europos žemyne. Todėl. reikia, kad ir kiti jos kaimynai pasidarytų stipresni. Ir iš tikro,kiek ilgai gali trukti vokiečių įvykdytasis ūkinis stebuklas, jei kita Europa nėra vieninga ir Vokietija neturi net savo armijos.Kaip atrodo, Vokietija netrukus galės atgauti savo suverenumą. JAV prez. Eisenhoweris yra Įgaliotas imtis tuo reikalu visų reikalingų žygių. Tas reikalas ypač suaktualėjo prancūzams siekiant taikos su Maskva ir atmetus EGB sutarti.Šiuo metu vokiečių katalikai yra pasirūpinę taip dar daugiau (Nukelta į 3 psl.)

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS “TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” 
šeštadieniais 3 - 4 vai. po pietą banga 620 (St. Catharines CKTB) 

sekmadieniais 9.30 - 10 vat. rytę banga lį)90 (Brampton CFJB)
Programų vedėjas J. R- SIMANAVIČIUS
77 Salem Avė., Toronto, Ont. Telef. OL., 1274
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SPALIO
IŠPARDAVIMASVisokių rūšių kailiniai, ypatingai karakulis prieš tai $650.00 

dabar išpardavimui $375
Išsimokė  j imai pagal susitarimą.

Perfasonavimai Jūsų kailinių 
už mažą kainą.

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

arba 750 YONGE ST. ”

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

Branford, Ont., ir kitose apylinkėse.

J. ŽEMAITIS
Real Estate and Business Broker

■I * . • • *

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

PER KETURIAS VALSTYBES

PaieškojimaiPranas Bagdonas, gimęs Pože- rių k-me, Skaudvilės v., Tauragės apskr., apie 60 m. amžiaus, ir Jonas Bagdonas, apie 50 metų, Abu išvykę Amerikon prieš I-jį Pasaulinį karą 1914 m. Paskutiniu laiku gyveno WašingtonV Ieško sesuo Antoni Kanschat (14a) Miedelsbach b. Schorndorf Kr. Waiblingen, Germany.
ATSILIEPKITE!

Kas iš tremtinių nuo Plungės 
1951 m. aplankė mano tetą V. 
CIPARĮ, gyv. East Chicagoje ir 
turėjo žinių' apie mano gimines, 
nuoširdžiai prašau skubiai atsi
liepti šiuo adresu: L. Budginas, 
Pittsburgh 10, Beltzhoover Avė.. 
768; Pa. I

LIETUVIŠKAy 
motery kirpykla 

JANETS 
BEAUTY SALON 

407 Roncesvalles Ave. 
prie Howard Park Ave. 

Toronto.
Tel. OL. 6415.

(Tęsinys iš praeito nr.)Klestėjusios katalikybės liudininkaiRyte (V.‘11.) atvažiuojame į miestą Bourges. Čia aplankome nepaprasto grožio gotų stiliaus katedrą, didžiausią Prancūzijoj ir vieną iš didžiausių visame pasauly. Jos ilgis 120 m, plotis 41 m, augštis (neskaitant proporcingai augšto bokšto) 37 m. Viduje katedra su penkfais portalais, stebėtino grožio skulptūromis, neaprašomai puošniais langų vitražais. Kiekviena katedros dalelytė — meno kūrinys. Katedra pastatyta 13 šimtmetyje, pašventinta 14 šimtmetyje. Ši katedra tai liudininkas anais laikais galingai klestėjusio katalikų tikėjimo Prancūzijoj.Bourges nėra daugiau jokių įžymybių, nebent verta būtų dar paminėti gražų parką, kuriame abipus takų apsodinta nenutrūkstamais žalitvorių laukais, lyg sujungtais žaliuojančiais vartais. Be to, labai įdomi parko augmenija: yra apie keliasde- šimts rūšių pietų krašto medžių ir gėlių.Bourges papusryčiavę, apie 10.30 vai. išvykstame į Nevers miestą. Apylinkės jau nuobodesnės, kalnai iš horizonto jau senai pranykę. Apylinkėse didžiausi plotai žemės dirvonuoja nedirbami, tik kur-nekur javų laukeliai, nors žemė, atrodo, turėtų būti gera, daugumoj lygumos.Apie 12 vai, atvykstame į Ne-
Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE 

Pusmetiniai 
garantuojami 

šukuoiėrtot pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731.

219 RancesvaHes Ave,. Toronto

A

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

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

874 COLLEGE STREET. TORONTO

MEČYS MUSTEIKISĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS
vers. Papietavę vienuolių vedamuose užeigos namuose ABRI ir kiek pailsėję, vykstame Į Šv. Bernadetos Karsto bažnyčią. Čia 14.30 vai. atlaikomos specialios pamaldos ir pamokslas.PRIE ŠVENTOSIOS GĖLĖS KARSTOAš neprižadu padaryti tave laiminga šiame pasaulyje, bet aname.(Lurdo Marijos žodžiai Bernadetai per vieną pasirodymą)Truputis apie šv. BernadetąNors Bernadetai pasirodydavo Marija, bet ji nesijautė išrinktoji. Ji norėjo būti tarnaite, ištekėti, kaip kad jos motina, ir turėti vaikų. Ji žinojo, kad yra mylima vieno malūnininko sūnaus. Ar ir jinai jį mylėjo, nieks negalėtų pasakyti. Verkė, kai klebonas Peyramale nurodė jos gyvenimo kelią, bet vistiek buvo paklusni ir išėjo į vienuolyną Nevers. Bernadeta nematė daugiau Marijos pasirodymų ir nei viena iš seserų vienuolių nežinojo, kas ji tokia, išskyrus vyresniąją ir dar vieną. Tik kai atėjo Bernadetos mirties valanda (ji sirgo kaulų džiova), baisiausių skausmų kankinama pasakė: “Ne man tas šaltinis!” Tik tuomet visos jos draugės vienuolės Suprato, kas per gėlė žydėjo jų tarpe. Bernadeta mirė 36 m. amžiaus ir 1933 m. liko’ paskelbta šventąja. .Bernadeta nežinojo, kad yra išrinkta ir palaiminta, ji tik žinojo, kad myli Mariją ir dažnai šnibždėdavo: “aš myliu”. Jai netikėjo, ją išjuokė, kankino, bet ji liko nepažeidžiama, nes jau turėjo Viešpaties antspaudą. Taip buvo dar Lurde. Bet ir vienuolyne Nevers nerado ji pripažinimo, buvo pažeminta ir mekeno neatkreipusi dėmesio. Ji buvo nusižeminimo įsikūnijimas! Bet už tai Dievas ją išaugš- tino pč mirties. Kai po daugelio metų buvo atkasti jos palaikai perkelti į kristalinį karstą, buvo atrastas jos kūnas nei kiek ne- sugedęs, lygiai toks pat, kaip ir mirties valandą 1879 m. balandžio 16 d. Tokia pat ji guli ir šiandie kristaliniam karste, ne-

s

kreipusi į šalį, amžinai mieganti.Nereikia, nei sakyti, su kokia nepaprasta pagarba ir pamaldumu lanko maldininkai jos karstą. Ir mūsų ekskursijos dalyviai turėjo laimės paklūpoti prie jos karsto, paprašyti malonių, stebėti šią nepaprastą šventąją, lyg gyvą bemiegančią. Daugelis stengėsi bent ranka paliesti jos kristalinį karstą.Į ParyžiųIš Nevers išvykstame 16 vai. Važiuojame pašėlusiu greičiu paliai upę Luarą. Diena giedra ir karštis traukiny toks stiprus, kad tik prie atviro lango, vėjui traukiant, gali kiek “atsikvėpti. Nuo didelės šilumos" 'pradėjo sproginėti stiklinės bonkos, kuriose buvo vežamas Lurdo vanduo. Daug- maldininkų tūrėjo nuostolio. Tai pirma tokia karšta diena kelionėj.Artėjant prie Paryžiaus visi žiūri pro langus, norėdami dar iš tolo pamatyti Paryžiaus garsenybę — Eifelio bokštą. Pagaliau iš kairės pusėš pasirodo ir bokštas. Žmonės veržiasi prie langų. Šis gražusis Europos miestas — daugelio svajonė. Daugelis norėtų jį pamatyti iš arčiau, pagyventi jame, pasigrožėti jo meno turtais: Ir štai ši proga mūsų ekskursijai jau priartėjo: mes jau Paryžiuje.
PARYŽIUSKaip Berne, Lurde, taip ir Paryžiuje: išlipus iš traukinio sėdame jau į belaukiančius autobusus ir neužilgo randamės jau paskirtuose viešbučiuose. Susitvarkę ir pavakarieniavę, nors jau buvome gerokai pavargę, kai kurie praeitą naktį visai nemiegoję, neiname dar poilsiui, o skubame į artimesnes gatves, kad greičiau pamatyti ir bent truputį pažinti Paryžių.

Ant rytėjau (V. 12), pailsėję 
geruose viešbučiuose, išklausę 
artimiausiose bažnyčiose savųjų 
kunigų laikomų mišių ir papus
ryčiavę, 9 vii. pradedame kelio
nę aplink miestą autobusais.

Kelionės įspūdžiams per ilgai 
užsitęsus, nedrįstu plačiau api
būdinti tai, ką Paryžiuje teko 
matyti, juo labiau, kad pagrin
dinis kelionės tikslas buvo Lor
das, o ne Paryžius. Todėl pasi
tenkinsiu paminėdamas tik lan
kytas vietas, bent’tas, kurios at
rodė įdomesnės.

Pirmoji lankymo vieta — gra- 
(Nukelta £7 psl.)
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JAUNIMO TAUTINIO AUKLĖJIMO KLAUSIMU “NIEKIENO” ŽEMĖJE
Jei pažiūrėti į mūsų spaudą ir 

visuomeninį veikimą, tai, rūpi
nantis mūsų jaunimo išugdymu 
lietuviškoje dvasioje, beveik 
perdėm matosi šalia vasaros sto
vyklų rūpinimasis vien šeštadie
ninėmis mokyklomis, tartum jos 
vienos ir geriausiai tarnautų 
tautiniam išauklėjimui mūsų 
jaunimo. Tiesa, dar kreipiamasi 
į tėvus, kad jie rūpintųsi tauti
niu savo vaikų auklėjimu. Bet 
čia, esu tikras, kam tokio šauks
mo reikia, jis lieka šaukimu ty
ruose. Tai tik rodymas susirū
pinimo, žinant, kad iš to beveik 
nebus vaisių. Ar tuo visu jau ir 
galime tenkintis? /

Emigracinis gyvenimas labai 
aiškiai rodo, kad tautiniam su
sipratimui ir atsparumui jauni- 

_ me ugdyti šalia vargo mokyklų 
. daugiausia padeda aplinka, ku

rioj jaunimas auga ir jo įsitrau
kimas į lietuvišką veiklą. Tos dvi 
aplinkybės net daugiau lemia 
jaunimui lietuvybę išlaikyti, ne
gu vargo mokyklos su savo 
mokslo programa. Bet iki šiol be
veik nėra kas šioje našioje dir
voje atsidėjęs, planingai dirbtų.

Vargo mokyklos daugiausia 
parapijų suorganizuotos. Jos jo
mis ir rūpinasi. Tad apylinkių 
švietimo komisijos turėtų mestis 
į tos lietuviškos aplinkumos kū
rimą ir į lietuvišką veiklą jau
nimo traukimo darbą, žinoma, 
neapleidžiant ir vargo mokyklų, 
kiek ten gali pagelbėti. Prie var
go mokyklų švietimo komisijos 
turi prisidėti propaganda, kad 
tėvai leistų vaikus į vargo mo
kyklas, organizavimu mokyklų, 
kur jų nėra, rūpinimusi mokyk
loms lėšų, mokslo programos ir 
vadovėlių bent išleidimu. Vado
vėlių klausimas ypatingai aktua- 

* lūs. Be vadovėlių labai menki iš 
tų mokyklų rezultatai ir labai 
didelė dalis mokytojų pasiauko
jimo nueina visiškai veltui. To
kios prabangos neturėtume sau 
leisti. Gaila ir nutekančio iš lie
tuviškos visuomenės jaunimo ir 
neapmokamo mokytojo rodomo 
pasiaukojimo bei energijos. Čia 
švietimo komisijoms turėtų atei- 
tit su finansine pagalba VLIKo 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba. 
Vadovėlius išpirkus, paskola L- 
Išlaikymo Tarnybai galėtų būti 
grąžinama. Gana jau kelinti me
tai tuo reikalu dejuoti. Laikas 
kasmet mūsų tautai dėl to daro 
didžiausius nuostolius.’ " “ ~ '

Bet be šio su vargo mokyklo
mis- surišto, darbo švietimo ko
misijos turėtų .paimti į savo ran
kas tą kitą, apleistą sritį, kuri 
mūsų jaunimą išlaikytų lietuviš
koje dvasioje. Šioje srityje tektų 
organizuoti jaunimui klubus, 
žaidimus, šokius, vasasos stovyk
las, su lankančiais mokyklą vai
kais ruošti Įvairius parengimus, 
vaidinimus, gal net chorus, eks
kursijas — pasivaikščiojimus, 
užmegzti artimą kontaktą su 
jaunimo bei sporto organizaci
jomis, kad įtraukti į jas jaunimą 
ir pan. Čia jos turėtų veikti ypa
tingai artimame kontakte su 
mokyklų tėvų komitetais. Kai

kur tėvų komitetai jau dabar to
je srityje nemažai padaro.

Taip išvysčius veiklą, vaikas 
praleistų didelę dalį savo gyve
nimo ir išgyvenimų lietuviškoje 
aplinkumoje, pamiltų kas lietu
viška, geriau susidraugautų su 
lietuviais - lietuvaitėmis. Įtrūkti 
į aktyvų “lietuvišką” darbą, sa
kysim, vaidinime, žaidimuose, 
dainavime, beveik tikra jei ne 
lietuvišku veikėju' tai bent susi
pratusiu lietuviu užaugtų. O ir 
pasilikusieji, pasyviose rolėse, 
susirenkantieji stebėti, kaip jų 
draugas ar draugė vaidina, de
klamuoja ar dainuoja, kartu lie
tuviškoje aplinkumoje būtų, 
džiaugtųsi ir pasijustų sudarą su 
jais, vieną lietuvišką bendruo
menę. Įtrauktieji į lietuviškas 
jaunimo ar sporto organizacijas, 
aišku, būtų įstatyti į jau gana 
saugų kelią.

Kas gi prie dabartinio mūsų
susiorganizavimo šioje srityje 
paims dirbti, jei ne švietimo ko
misijos? Mokytojai jau pakanka
mai jaunimui laiko pašvenčia 
dirbdami mokykloje tiesioginį 
mokytojo darbą. Tik dėl to gal 
turėtų švietimo komisijos savo 
sąstatus papildyti. Bet įvairiems 
darbams, kaip vaidinimams re
žisuoti ir pan. galėtų prašyti ir 
pašalinių, ne švietimo komisijos 
narius. Pagaliau nesvarbu, kaip 
jie vaidins, byle jaunimas susi- 
spies ir veiks lietuviškoje bend
ruomenėje, byle vieni jausis di
deliais kūrėjais, kiti tos kūrybos 
stebėtojais, dalyviais.

Maža to. Ruošiant tokius pa
rengimus, atsirastų ir vargo mo
kykloms išlaikyti pinigų, nes vi
suomenė paprastai mėgsta to
kius parengimus lankyti, ne
svarbu kaip ten meniškai viskas 
scenoje ar salėje atliekama. Tai
gi būtų nušauta du zuikiai: ir 
padaryta mūsų jaunimui lietu
vybės išlaikymui ir gauta pinigų

NAUJOVIŠKI
Ne apie malikus, zarubinus, 

čarapkinus ar kitokius raudonų
jų ambasadorius norėtųsi šiame 
rašiny pakalbėti, tačiau apie 
tuos, kurie gyvena, toli gražu, 
ne Maskvoj, ne Peipinge ir, aps
kritai, ne raudonųjų valdomuo
se kraštuose, o taip pat ir ne iš 
raudonųjų bosų malonės duoną 
valgo, o visdėlto taudbffiesiems 
ambasadoriauja, padeda jiems 
skleisti laisvajame pasauly jų 
pragaištingas idėjas ir pan.

Kas gi jie tokie, tie naujoviš
ki raudonųjų “ambasadoriai”? 
O gi demokratinių kraštų žymūs 
valstybių vyrai, gerai žinomi po
litikai ir, netgi, valdžios galvos. 
Štai, vienas kitas iš jų: pav. buv. 
Britų premjeras Attlee, Darbo 
Partijos kairiasparnis vadas Be- 
vanas, Indijos premjeras Nehru 
ir visa eilė kitų. ’

Kai Ženevoje laimėjo raudo
noji Kinija, o demokratinis pa
saulis pralaimėjo, buvo begali
niai didelio džiaugsmo Anglijos 
darbiečių kairiasparniui lyde-

vargo mokykloms.
Gal kai kam atrodys, kad švie

timo komisijoms nenormalu to
kiais reikalais užsiimti. Tiesa, 
kad nepriklausomoj Lietuvoj 
tai būtų nenormalu. Tačiau at- 
minkim, kad gyvenam ir nenor
malias sąlygas. Dar nenormaliau 
skamba, kai tremties sąlygose 
kokiuose susirinkimuose ar su
važiavimuose švietimo komisijų 
vadovai tenkinasi pranešinėda
mi, kiek yra vargo mokyklų, kas 
jas išlaiko, kiek mokinių, apie 
mokslo programas, dar padejuo
dami apie finansinį jų stovį. 
Klausantis atrodo, lyg būtum 
nepriklausomoj Lietuvoje švie
timo vadovų suvažiavime. Trem
tyje uždaviniai ir veikimo meto
dai kiti. Gal į tokį senovišką 
nepri^L Lietuvos laikų savo už- 
davmių^sųpratimą švietimo ko
misijos yra pasinešę dėl jų pa
vadinimo. Turint galvoj jų pa
skirtį tremtyje, gal geriau būtų 
jas vadinti tautinio auklėjimo 
komisijomis, nes švietimas tik
ra to žodžio prasme nebe mūsų 
rūpestis, nebe mūsų rankose, o 
Kanados mokyklų ir mums be
lieka rūpintis ne švietimu, o 
tautiniu auklėjimu, lietuvybės 
išlaikymu.

Jau senai keletą kartų įvairio
mis progomis tokio auklėjimo 
būdą esu kėlęs. Bet dažnai būda
vau, matyt, nesuprastas ir puo
lamas. Rezultatai likdavo tie pa
tys. Iš profesijos nesu mokyto
jas. Gal ir šį kartą būsiu užpul
tas. Bet gal šiuo taip svarbiu 
mūsų gyvenime klausimu šiuo 
kartu kils spaudoje diskusijos ir 
bus pagaliau rasti tie artojai, 
kurie purentų tą taip derlingą
dirvą, manau, net derlingesnę 
nei vargo mokyklos, gal bus pra
dėta organizuoti ir planingai 
dirbti ten, kur tikrai daug būtų 
pasiekta mūsų jaunimo lietuvy
bei išlaikyti. L. Tamošauskas.

Knygoje “Vilnius tarp audrų”, 
skyriuje Niekieno žemė, J. Cicė
nas 68 p. primena: “1922. II. 22. 
Vardziakiemy nužudė Petrą 
V a r n e c k ą”.

Tai įvyko prieš 32 metus man 
gyvenant tame pačiame kaime 
ir šį įvykį gerai prisimenu.

Šis kaimas tuo metu buvo ne-. 
utralioje zonoje, kurioje nei lie
tuvių nei lenkų valdžia nesiekė. 
Tai buvo tikrai niekienb žemė. 
Anksčiau ta vietovė buvo užim
ta lenkų, bet vėliau santarvinin
kų patvarkymu jie turėjo pasi
traukti.

Dažnai pasiekdavo žinios,^kad 
vienur ar kitur lenkų pasienio 
kareiviai talkininkaujant vieti
niams lenkomanams, nakties me
tu atvykę apsupa kaimus ir pra
deda ieškoti tokių asmenų, ku
rie jiems nepritaria atseit agi
tuoja neprisidėti prie Lenkijos. 
Šiame kaime buvo veiklūs lietu
viai, kurie gerai reikalą prama
tė. Lenkai panoro viešai daugiau 
pasireiškiančius sugaudyti. Jie 
kėsinosi prieš P. Umbrasą (Lie
tuvos kariuomenės savanoris), 
N. Černiauską ir P. Rubiną (tar
navusį Lietuvos kariuomenėje). 
Tie apie tai gerai žinodavo ir tu
rėdavo slapstytis, naktimis na
mie nemiegodavo.

Tai atsitiko iš sekmadienio į 
pirmadienį 1922 m. vasario 22 d. 
Nakties metu apie 4 vai. lenkų 
kareiviai ir jų talkininkai apsu
po kaimą iš visų pusių, o kiti 
pradėjo eiti į grjčias ir ieškoti 
šių trijų lietuvių. Tuo metu P. 
Varneckas grįžo į namus iš sve
čių, aplankęs savo seserį už 3 
kilometrų. Lenkai, pamatę atei
nantį, matomai buvo visai įsiti
kinę, kad štai jau ieškomasis yra 
jų rankose. Jam besiartinant į 
kaimą paleido kelis šūvius ir 
mirtinai peršovė. Tada kareiviai 
Peščiukui įsakė pakinkyti arklį,

į Dūkšto miestelį.
Rytojau dieną atvežė prie pat 

neutraliosios zonos į Lygunų 
kaimą ir per žmones pranešė, 
kad tėvai, esą, galį atsiimti P. 
Varnecko lavoną, matomai, įsi
tikinę, kad ne tas, kurių ieškojo. 
Jo brolis lavoną atsiėmė, o len
kai prigrąsė nusivežus greičiau 
palaidoti. Kaimo žmonės baimi
nosi, kad iš Lietuvos pusės ne
atsirastų, kurie eitų lenkams at
keršyti, o lenkai, jausdamiesi 
kalti, buvo pasiruošę puolimą 
atremti. Bet jokio susirėmimo 
neįvyko ir nušautojo lavonas pa
tylomis buvo palaidotas.

O kas gi buvo nušautasis P. 
Varneckas?

Tai buvo grynos lietuviškos 
širdies žmogus, mažažemis, au
gęs dviejų brolių ir sesers šei
moje. Dar prieš I Pas. karą bu
vo išvykęs į Ameriką užsidirbti 
pinigų. Grįžo Lietuvon 1921 m., 
kada Lietuva kėlėsi ir kūrėsi 
naujajam gyvenimui. Jis jau bu
vo susiradęs gražų ūkį nusipirk
ti. Ir taip a.a. P. Varneckas už
baigė žemišką kelią nuo grobo- 
niškos rankos tų, kurie neteisin
gu keliu siekė jiems nepriklau
somas lietuvių gyvenamas vieto
ves prisijungti.

įmetė rogesna lavoną ir.nusivezė

RAUDONŲJŲ AMBASADORIAI
riui Bevanui. Esą, tuo jis džiau-Į savotiškas “neutralumas” rau- 
gęsis, tarytum mažas vaikas, pa- donųjų atžvilgiu, nesidėjimas
brėždamas, kad Kinija laimėjo, 
nežiūrint JAV pasipriešinimo... 
Įdomu, iš tikrųjų, ar galima ki
taip pavadinti Bevano džiaugs
mą, kaip sąmoningu talkininka
vimu raudoniesiems?

Arba Attlee — kiek daug jis 
pasitarnavo raudoniesiems jų 
propagandos srity neseniai bū
vėdamas ir svečiuodamasis su 
savo kolegomis Maskvoje, Pei
pinge ... Ir jis spaudos konfe
rencijoje nepagailėjo raudonųjų 
diktatoriams gana saldžių ir

prie Azijos pakto ir kiti reikalai 
— didelė paguoda komunistams.

Nežiūrint to, raudoniesiems 
visvien sunku įtikti. Kiek ne

Rusai emigrantai prieš estus

Netoli turi būti Tip Top krautuvė ar agentas.

RŪBAI 
KANADOS 
GERIAUSIOS 
RŪŠIES

k NUO 1910 METŲ
Kanados vyrai pasitiki Tip Top siuvėjais. Ka

nadoje seniausios ir diliausios rūbų siuvi
mo firmos Tip Top pagal užsakymą 

siūti rūbai yra populiariausi visoje 
Kanadoje, nes jie: gražiausio 

stiliaus, geriausios rūšies ir 
vertės. * Pasiteiraukite 

kaimynų — 
tvirtins.

liaupsinančių žodžių, daugeliu 
atvejų nesidrovėjo išreikšti savo 
priekaištų netgi Vakarų demo
kratijų politikams, kodėl jie vie
nokiu ar kitokiu būdu neprisi
derina prie Malenkovo arba Mao 
nuomonių. Maskvoje Attlee su 
draugais nuoširdžiausiai kėlė 
tostus už raudonųjų vadų svei-, 
katą ir sėkmę, o Peipinge — ne 
tik jis radęs malonų priėmimą, 
didelę raud. Kinijos pažangą, 
bet, lankydamasis Peipingo mies 
to turgavietėj, netgi neradęs te
nai nei vienos musės. Atseit, bu
vę turguje visiškas tvarkingu
mas, švara, higieniškumas ...

Ne bereikalo po to viename

liaupsino Attlee raudonųjų, vis- 
tiek jie nepatenkinti. Komunistų 
laikraštis “Pravda” jau pabėrė 
saują piktų žodžių jo adresu:. 
Esą, jis paniekinęs Rusiją, ir ko
munistinę Kiniją po to, kai pa
tyrė tų kraštų itin didelį vaišin
gumą Aū j

Komunistų partijos laikraštis 
rašo, kad britų darbo partijos 
vadas esąs JAV ir Britanijos 
reakcionierių įrankis. Laikraštis 
kategoriškai pabrėžė, jog Attlee 
nėra joks nei Rusijos, nei komu
nistinės Kinijos draugas ...

Taigi, nors be kailio liksi, bet 
raudoniesiems neįtiksi. Tas de
rėtų prisiminti ir Anglijos lei
boristams su Attlee ir Bevanu 
prišaky. Pr. Alšėnas..

Laikrodininkas
Taisau visų rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininku mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

Dar vienas epizodas, kai 1919- 
1921 m. lenkų kariuomenė elgda

mosi su jiems nepritariančiais 
lietuviais.

Tame pačiame kaime ir kitose 
apylinkėse 1919 - 1920 m. stovėjo 
lenkų ulanai, priklausą gen. Bar- 
becko vadovaujamai divizijai. 
Pradžioje pašarą arkliams pirk
davo daugiausia iš dvarų, bet vė
liau, kai pritrūko -dvaruose, ieš
koję ir pas smulkesnius ūkinin
kus. Tačiau tose lietuvių o ne 
lenkuojančių, gyvenamose vie
tovėse žmonės nenorėjo jiems 
pašaro parduoti. Tada ir prasi
dėjo medžioklė. Nuvyksta, būda
vo pas tokius, kareiviais apstato, 
kad niekas neišvyktų pasiskųsti 
kariškai vyresnybei, o pašarą 
visą pasikrovę ir kelias lenkiš
kas.markes numetę išvažiuoja.

Čia paduodu vieną tokį įvykį. 
Jurašėlių vienk. Dūkšto valse. 
Kartą atvažiavo keli kariški 
vežimai, ’ prisikrovė vieni šieno, 
kiti šiaudų, o vyresnysis, atėjęs 
į grįčią, * numetė keliasdešimt 
markių ir žinokitės. Savininkas 
M. Š., bijodamas pats pasiskųsti, 
nusiuntė moteris apie tokį kariš
kių pasielgimą pranešti dalinio 
štabui. Už kelių dienų atvažiavo 
tiek kariškų vežimų, kad pasi
krovė visą šieną ir šiaudus, nei 
kiek nepalikdami ir išvažiavo. 
O kad pasikrovimo metu niekas 
iš vienkiemio neišvyktų, apstatė 
sargybom! Kai pakrauti vežimai 
pradėjo važiuoti, išėjusi į kiemą 
U. Š. pasakė: “Pasiėmėte visą 
šieną, nepalikdami nei kiek mū
sų gyvuliams, tai reikėjo ir sie
nas dar išgraužti”. Lenkų kari
ninkas, vadovavęs šiam apiplė
šimui, iš pykčio raitas su arkliu 
šoko tiesiai ant moters. Laimė, 
kad dar spėjo įbėgti į grįčią. Ne
liko nieko kito daryti tik tylėti, 
o savo gyvuliams pašaro prašyti 
pas kitus arba pirktis.

L. Šalna.

Estijos generalinis konsulas J. 
Kair, liudydamas Kersteno ko
mitete, supažindino jį su Estijos 
laisvės kovomis ir palietė ’taip 
pat rusų imperializmf, nurody
damas, kad estų tauta kentėjusi 
sunkią priespaudą }au caro lai
kais ne tik komunistiniais. Tai 
sukėlė nepasitenkinimą rusų 
emigrantų sluogsniuose. Rusų 
laikraščiuose “Russkaja Žizn”, 
San Francisko ir “Posev”, Vo
kietijoj pasirodė straipsniai, 
smarkiai kaltiną Kaiv ir Estiją, 
kuri neparėmusi Baltosios armi
jos. Šie laikraščiai net kaltina 
estus siekus sunaikinti prieško- 
munistines rusų jėgas, už ką at
sidėkodama Sovietų Sąjunga' 
estams dovanojusi taikos sutartį 
ir nepriklausomybę 20-čiai metų.

Ryšium su tuo estų centrinės 
organizacijos įteikė Kersteno ko
mitetui memorandumą, kuriame 
atremia rusų užmetimus ir supa
žindina su estų ir rusų kovų ei
ga 1918-1920 m.

Rusai, kurie bėgdami nuo ko
munistų pakliuvo į Estiją, 1918 
m. pagal susitarimą su Estijos 
vyriausybe suorganizavo Šiaurės 
vakarų armiją, kuri buvo Estų 
vadovybės žinioje. Šioje armijo
je tuo kar buvo apie 2-3000 vyrų. 
Kai ši armija atgavo dalį rusų 
teritorijos, kur įvykdė mobiliza
ciją, armijos dydis žymiai padi
dėjo. Jau pačioje pradžioje armi
jos vadovybėje vyko ginčai ir 
intrigos ir buvo pastebimos Es
tijai kenksmingos tendencijos. 
Veržiantis pirmyn į rusų terito
riją ir gen. Judeničui tapus ar
mijos vadu, Estijai nepalankus 
nusiteikimas armijoj padidėjo. 
Vis tik Estijos vyriausybė aprū
pino rusų dalinius lygiai su estų 
daliniais ir estai, parėmė rusų 
armiją kovose prie Petrogrado 
(Petrapilio) ir Pliskavos (Psko
vo) .

Rusų baltosios armijos žlugi
mo priežastimi buvo visiškas ne
paisymas užimtos teritorijos vie
tinių gyventojų ir intrigos ar
mijos vadovybėje. Tvirtinimas, 
kad Estijos vyriausybė buvo su
dariusi su komunistais slaptą su
sitarimą prieš Judeničą, yra vai
sius nepagrįsto' Rusų baltosios 
armijos nepalankaus nusiteiki
mo Estijos atžvilgiu, atkreipęs 
ir sąjungininkų dėmesį. Sąjun
gininkams reikalaujant, 1919 m. 
rugpiūčio 11 d. Estijos teritori
joje susikūrė ’ Šiaurės vakarų 
Rusijos vyriausybė, kuri pripa
žino Estijos nepriklausomybę. 
Bet rusų kariniai daliniai nepri
pažino šios vyriausybės. Rusų 
militaristai, išnaudodami savo 
ankstyvesnius ryšius su sąjungi
ninkais intrigavo prieš Estiją.

1919 spalio mėn. rusų baltoji 
armija, kuri jau buvo pasiekus: 
Petrogrado priešvarčius, netvar

kingai traukėsi. Estų daliniai bu> 
vo priversti perimti visą fronto 
gynybą. Estų vyriausybė nega
lėjo leisti, kad ši dezorganizuota, 
Estijai nepalankiai nusiteikusi 
kareivių masė suplūstų Estijon. 
Tai galėjo sukelti suirutę užnu
gary, kai estų kareiviai kovojo 
fronte prieš komunistus. Be to, 
rusų 6 armijoj buvo paplitusi šil
tinė. Grynai kariniais sumeti
mais estų vyriausybė nusprendė 
nuginkluoti rusų baltuosius da
linius, ir juos internuoti. Sąjun
gininkų.-misijos viršininkas Pa
baltijo sričiai gen. Gough apibu
dino baltųjų rusų dalinius kaip 
“savanorių ir dezertyrų bandą, 
kuriai trūksta organizacijos, ap
sisprendimo, sveiko proto ir sa
vigarbos”.

Memorandumo pabaigoj pa
brėžiama, kad Estija, kaip ir ki
tos Pabaltijo valstybės simpati
zuoja rusų tautai ir estai laukia 
to paties iš rusų tautos ir jos at
stovų laisvajame pasauly.

“Latvija”

VOKIETIS KIRPĖJAS

ATIDARĖ KIRPYKLĄ.

249 O5SINGTON AVĖ. 
(arti Lietuviu Namų) 

Rūpestingas patarnavimas.

E. SAPIEGA
Zaleskio įpėdiniu paskirtas 

Ryt. Afrikoje, Nairobio mieste 
gyvenąs kunigaikštis Eustachi
jus Sapieha. Sapieha yra 1916 m. 
buvęs regentų tarybos Varšuvo
je pirmininku, 1919 m. dalyvavo 
atentate prieš Pilsudskį ir pas
kum kurį laiką ėjo užsienio rei
kalų ministerio pareigas. Tačiau 
šiuo paskyrimu tarp lenkų nesu
tarimai nėra pašalinti. Skaidy
masis dar pagilėjo. Pav. žymioji 
pilsudskininkų dalis pasisakė už 
triumviratą, o mažesnioji, vado
vaujama Hryniewskio - Dola- 
nowskio, remia Zaleskio šalinin
kus. Skyla taip pat lenkų kariai 
veteranai ir Amerikos lenkū or
ganizacijos. Už triumviratą sto
ja ir lenkų Tautos Iždo vado
vybė.

jie pa-

T-31

Garantuotos anglys yra geriausios !

Visų rūšių anglis ir malkas užsa 
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

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

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, namą telefonas JU. 6198, 

J. BERŽIANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.

to rontiškiam dienrašty buvo iš
reikštas šitoks iš Attlee pasišai
pymas: “Clement Attlee, kuris 
kaip matyt, Kinijoje rinkosi šal
tus ir objektyvius įspūdžius, 
Hong Konge pareiškė spaudos 
atstovams, jog jis buvęs itin su
žavėtas Kinijos “priešmusine 
veikla” — anti-fly campaign...

Attlee Kinijos turguose musių 
visiškai nematęs. Dėl šitokio 
gražaus propagandinio mosto 
raudonųjų atžvilgiu, minėtas 
laikraštis ironiškai pastebi: 
“Ištikrųjų skeptikai nebus pa
tenkinti Attlee liudijimu, ką jis 
matė. Jie įtars, kad musės buvo 
išmankštintos ar indoktrinuotos 
tam metui, kai ten lankėsi bri
tai...”

Jau Kanadoje, grįždamas iš 
raudonųjų viešnagės, Attlee pa
sakojo: “Visi buvo švarūs, gerai 
apsirėdę ir nerodė jokio nepa
lankumo Kanadai...” Savo vi
zito metu komunistiniuose kraš
tuose jis buvęs nesuvaržytas ir 
turėjęs visišką judėjimo laisvę.

Torontiškis dienraštis “Star”, 
iš rugsėjo 27 d. parodo, kaip At- 
tlėe, jau grįžęs į Angliją, ir po
liau ambasadoriauja raudonie
siems, didokomis raidėmis skelb
damas jo pareiškimus šitokia 
antrašte: “Quit Formoza, Exile 
Chiang, Seat Peking in U.N. — 
Attlee”. "♦*<

Straipsnio nereikia nė cituoti. 
Jau iš antraštės matyti, kiek ge
ro norėtų Attlee padaryti Kini
jos raudoniesiems, žinoma, jeigu 
amerikiečiai jo paklausytų...

Tai tik prabėgomis parinkti 
Anglijos dviejų darbiečių vadų 
pareiškimai, jų propagavimas 
raudonųjų reikalų ir pan. O kaip 
dažnai Indijos premjeras Nehru 
pasitarnauja raudoniesiems? Jo

Katalikai Europos politiniame gyvenime 
jų keliolika tūkstančių iš Ryti
nės zonos, tiek ir “Kirche in 
Not” kongrese, suruoštame Kd-

ROYAL ALEXANDRA
King St. į vakarus nuo University Ave.

pradedant pirmadienį, spalio 11 d. po pietų
vakarais 8.20 vai., popiečiais — pirmadien.—šeštadien. 2.20 vai. 

Pasaulyje geriausias ispaniškų šokių šokėjas

Jose GRECO
SU SAVO ISPANŲ ŠOKIŲ TRUPE.

(Atkelta iš 2 psl.) 
pakelti savo spaudos tiražą. Ka
talikų bažnyt. laikraščių bendras 
tiražas jau yra beveik pasiekęs 
15 mil. ribą. Tačiau su aiškiu 
veidu šiuo metu tėra tiktai ke
turi katalikų dienraščiai su 
bendru 120.000 tiražu, kuriems 
tenka nelengvai kovoti su kita 
7.2 mil. egzempliorių tiražo tos 
rūšies spauda. Šiuo atžvilgiu pa
vyzdingais galima laikyti olan
dus, kur kiekvienas katalikas 
skiria 0.8% savo realių pajamų 
katalikų leidiniams remti. Pagal 
savo bendrą svorį turėtų ir Vo
kietijoje sustiprėti katalikų 
spaudos reikšmė.

O tokia spauda žymiai prisi
dėtų prie konsolidacijos sustipri
nimo pačioje Vokietijoje ir eu
ropinio solidarumo Vakaruose. 
Šiuo metu Vokietija ir visa Eu
ropa gyvena lemtingas dienas. 
Niekas veik netikėjo, kad pran
cūzai padarys su Vak. Europos 
gynyba tai, ką jie dabar yra pa
darę. Kūrybinės Vakarų jėgos 
betgi tikisi, kad vis dėlto net ir 
dabar bus surašta išeitis net ir 
šios sunkios situacijos. Kai dalis 
britų spaudos dirbtinai pučia ta
riamą nacizmo pavojų Vokieti
joje nematydama bolševizmo pa
vojaus arba apie jį nutylėdama, 
dabartinė koalicinė Vokietijos 
vyriausybė gyvena lemtingą 
bandymo metą. Tačiau ji ir da
bar yra kupina gražių vilčių ir 
entuziazmo, nenuleisdama ran
kų net ir sunkiausią kraštui va
landą. Tas entuziazmas ryškiai 
atsispindėjo tiek šiemetiniame 
katalikų kongrese Fuldoje, kur 
dalyvavo 250.000 tikinčiųjų, tarp

nigsteine, Taunus, Hesseno kraš
te. Šiame

kongrese buvo plačiai atsto
vaujami lietuviai ir kitos už 
geležinės uždangos esančios 
tautos.

Iš lietuvių dalyvavo vysk. V. Pa- 
dolskis, Tėv. Bernatonis, VLIKo 
narys J. Kairys ir visa eilė kitų. 
Kongresininkų buvo apie kelis 
šimtus. Kongrese buvo nušvies
ta Bažnyčios padėtis kraštuose 
už gelež. uždangos ir tremtyje, 
taip pat apsvarstyti būdai, kaip 
tą padėtį tektų pagerinti. Ypač 
rūpinamasi naujų dvasininkų 
prieaugliumi ir jų paruošimu 
busimajam darbui, kai paverg
tieji kraštai bus išlaisvinti. Iš 
lietuvių pusės tuo reikalu pra
nešimą padarė Tėv. Bernatonis.

V. R.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

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

24 valandų tarnyba.

Puikus ansamblis ispanų šokėjų, muzikų ir dai
nininkų. Dalyvauja 30 asmenų.

VAKARAIS: $1.50; $2.50; -3.00; $3.50.
POPIEČIAIS: Pirmad. — šeštad. $1.25; $1.50; $2.00; $2.50.

Bilietai parduodami nuo spalio 7 dienos.

Busite patenkinti

"SALAUA
TEA

DĖŽUTĖSE arba MAIŠELIUOSE — tai yra

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA



ir-^ .....■

PERKAME KUR
Daugeliui lietuvių žinoma rūbų krau
tuvė ligi š.m. spalio 15 d. paltairis ir 
kostiumams įiagal užsakymą duoda.

Iletuvfarins. specialią 
15% nuolaidą.

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

10^ nuolaidos.
Sav. C. SALMONAITIS

ERBY MEN’S SHDP
2576 YONGĖ STREET, TORONTO 

Telefonas HU. 9-9624

JOHN M. CHARLES ] 
į

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
Member Toronto Real Estate Board and

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

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visame Toronte.
2. Geriausios sąlygos paskoloms gatiti, morgičianis užtraukti. '
3. Perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę, pirmiausia pa-, 

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

F. Jonynas
Namų telefonas: OL. 2972.

įmokėti $3.500, 10 k.> gero mūro, di
delis kiemas, garažas, šoninis 
įvažiavimas, vienas morgičiūs 
10 metų. Hallam - Bloor. Skam
binti F. Jonynas, KE. 4 111.

įmokėti $5.000, 8 k., 2 virtuvės, aly
va šild., mūrinis, labai geram 
stovy, garažas, morgičiūs 1Q m. 
Montrose - College. Skambinti 
F. Jonynas, KE. 41 1 1.

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

įmokėti $5-6.000, 12 k., mūrinis, du
pleksas, 4 mod. virtuvės,. 2 ga
ražai, šoninis įvažiavimas, vie
nas mOrgičius 10 metų. Bloor - 
Howland. Skambinti F. Jonynas, 
KE. 4111.

įmokėti $10.000, 10 kamb., mūrinis, 
atskiras, 2 mod. virtuves, vande
niu - alyva šildomas, neperein. 
kamb., kietm. grindys, labai ge
rame stovy, garažas, gražus di
delis kiemas. College-Delaware. 
Skambinti F. Jonynas, KE. 4111.

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

fl

NAUJOJE VIETOJE 
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

• Chanel — Yardley.

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 

krosnys j naujos, moderniškos alyva apšildomas ir pilnai automatiškos 
įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumerfoi) į -senas krosnis ir taisomi 

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėįimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai p r i i mam j;

TORONTE.- 693 DOVERCOL’RT RD. Telef. LO. 895,1
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. LI. 92035.

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

Pravedu gužo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klientams savo nhują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. €123 
ANT. JUOŽAjPATfrtS

ŠVARA - GYVENINIO PAGRINDAS! !! 
Valvmas riihų naujausiais metodais -fSsaiigo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garanttibjama. 
Parimame ir 'pristatome.

Atsimirikite, kad vasariniai rūbai 
nėtinkUibai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū* 
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį dpsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomaiCheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

kreipkitės j mūsų atstovą

Zig Didžbali
1294 KING* ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

K. TESLIA Leal Estate

J. IVANAUSKAS j
-Namų telefonas: LO. 9623. ’

fmoketi $3.500, 6 k., mūrinis; mod. 
virtuvė/ vandeniu šildomas, ne- 
perein. kamb., kttm. grindys, go-i 
ražaš. Ck./ėrnont - Dundas. Kai-; 
na $13.000. Skambinti J. Iva-- 
nauskas/KE. 4111. ;

įmokėti $3.500, 8 k., mūrinis, atski-L 
. ras, 2 virtuvės, kietm. grindys,' 

neperein. kamb., 2 garai. Bloor ? 
St. Clarens. Kaina $15.500/ 
Skamb. J. Ivanauskas, KE.4111..

įmokėti $4*500, 8 k. ir 2 saulės k., 
mūrinis, geram stovy, 2 virtu-^ 
vės, alyva šildomas, garažas. St. 
Clair - Nairn Ave. Skambinti J.j 
Ivanauskas, KE. 4111. .

įmokėti 4.500, 8 k., mūrinis, pusiau- 
atskiras, 2 virt., alyva - vand. 
šildomas, 2 garažai. Kietm. grin-' 
dys, neperein. kamb. Garden 
RbncesvalTes. Kaina $16.500.1 
Skamb. J. Ivanauskas, KE.41 11.;

įmokėti $5.000, 10 k., mūrinis, at-* 
skiras, neperein. kamb., kietm. ? 
grindys, 2 virtuvės, garažas. Lis> 
gar - Dundas. Skambinti j. Iva-; 
nauskas, KE. 4111.

HAMIITOK Out
A.a. Bronislava Orvidienė po 

ilgos ir sunkios ligos mirė rug
sėjo 25 d. sulaukusi senatvės.

Velionė paliko vyrą, sūnus 
Zigmą ir Balį, dukterį Janiną 
Jasiumienę ir 3 vaikaičius. Lai
dotuvės įvyko rugsėjo 28 d., da- 

Į lyvaujant. be parapijos klebeno 
kuh. dr J. Tadarausko, kun. B. 
Pacevičiui iš Toronto ir virš 
šimtui kolonijos lietuvių.

Atikų vajus T. Fondui prasidė
jo spalio 1 d. Skyriaus v-ba pa
geidauja iš kiekvieno dirbančio 
$2.50, o kas galėtų — ir daugiau. 
Reikalas yra kilnus ir svarbus, 
todėl neieškokime priežasčių, 
kurios pateisintų mūsų kietumą. 
Žinokime vieną tiesą, kad nepri
sidėdami savo auka prie Lietu
vos išlaisvinimo, mes faktiškai 
pritariame jos okupantui, nes 
jo didžiausias noras, kad lietu
viai išeivijoje liktų pasyvūs.

Tautos Fondas yra visų mūsų 
vienybės simbolis ir mūsų tauti
nio solidarumo tvirtovė! Remki- 
m e .W - , .

-Lietuviškos knygos platinimas 
po namus duoda nuostabių re
zultatų. Reta šeima ar lietuvis 
atsisako ją nusipirkti. Nuo plati- 
tinimo pradžios TF viet. sky
rius jau pąrdavė knygų už 1300 
dolerių.

Artėjant ilgiems rudens ir žie
mos vakarams, pasikvieskime į 
savo namų židinį nuoširdžiausią 
draugą — gerą lietuvišką kny
gą. Ją pirkdami mes labai daug 
prisidedame prie mūsų tautos 
išlaikymo, o iš šio. platinimo gau
tas pelnas eina Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

Jurginų balius, įvykęs užpra
eitą šeštadieni, buvo nuostabus 
savo lengvumu ir pakilia nuotai
ka. Patenkinti visi, ir rengėjai, ir 
svečiai.

Malonu čia su tautiečiais pasi
dalyti gražiu komplimentu, ku
ri teko baliaus metu išgirsti iš 

i nepažįstamo Toronto lietuvio: — 
Pas jus čia,‘Hamiltone, — pradė
jo vidutinio amžiaus, daręs rim
to įspūdžio nepažįstamasis, — 
viskas labai gražiai vyksta! Tik 
man Įėjus į salę, tuojau pasitiko 
ir nurodė prie staliuko vietą. Vi-, 
si vakaro pareigūnai daro malo
nų . įspūdį ir tikrai mandagūs. 
Stebint šokius visumoje, junti 
žmogus rengėjų darnią organi
zaciją, o hamiltoniečių lietuvių 
nuoširdų kultūringumą. Atva
žiuodamas maniau, kad tik var
das “Jurginų balius”. Nė nepa
maniau, kad rengėjai bus taip 
gražiai papuošę jurginais staliu
kus ir dar keletą didelių puokš
čių pastatę ryškesnėse vietose. O 
tų raudonųjų jurginų gražumas! 
O gal dėlto gražūs, kad seniai 
matyti? Žodžiu, aš čia gavau to
kią nuostabiai malonią nuotaiką, 
kurios niekad nesu patyręs To
ronte!

Ištikro buvo gera klausytis ne
pažįstamojo nuoširdžių kompli
mentų mūsų kolonijai ir kaip ha- 
miltonietis širdyje jaučiau tam 
tikro pasididžiavimo. Gi miela-

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą.

57 Burris St., Hamilton, Ont. į
Telef. JA. 8-8275. ■

REAL ESTATE LIMITED

1460 DUNDAS ST. W.
$7.000 įmokėti/ High Pork - Evelyn 

Cres. Atskiras, gero mūro na
mas, 10 kambarių, karštu van
deniu - alyva šildomas^ kietme- 
džio grindys, naujai atremontuc- 
jqs, vieta garažui. Geros mokė

jimo sglygos. V
$3.000 įmokėti, Annette - Runny-

Smulkesnėms informacijoms šių ir daug kitu namų pardavimui skambinkite ?

Mr. V. KYBARTAS - OL. 7511

REAL ESTATE LIMITED
KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA

Perkant ar parduodant namus

I Gražų ačiū 
’ Kudabienei 

ris pridavė mūsų w»w> yvw-
i am svečiui iš Toronto kukliai 
padėkojau ir išreiškiau pasiten- L.5is bUv®xT. .T™““ .ET. . . kingumo ženkle. Poniu puošnūs tualetai kinimą, kad Hamiltono lietuviai jr vįjy svečių ougštoi kultūringos faiky- 
dar neišbarstė iš Tėvynės atsi- mosis suteikė mums didelės morotinės 
vežtų dvasinių brangenybių. j poromos oteičioi.

V. Narušis, kurio vMdomam . Tad. dor visiems molorfoi dėko- 
«y prie Medad ežero .v^aros » 22
metu nuolat rengiamos, geguži- d. toje počioje soiėfe 
nės ir pas kurį vykstanta pajo- TFA Kanadoje Hamiltono sk. v-ba. 
dinėti, rugpjūčio 22 d,'Burling- iMfi bJm -
tone arkliu lenktynėse laimėjo “»lvWtrCM| I713n. u vai. pirmą^ posėdis; 12.30 v.

nės ir pas kurį vykstanąa pajo 1A2 __ _______ čia -i
tone arklių lenktynėse laimėjo 
du pirmus prizus ir net 5 dova
nas. Jo arkliui pripažinta pirma

. vieta. Žemės ūkio parodos metu __ _ ____ _____
Wocdstccke vykusiose lenktynė-' vyko porai savaičių į Kaliforhi- 
se laimėjo antrą ir trečią prizą, ją.

" Padėka | Lūcija Šmaižytė Winnipege,
Tautos Fondo rugsėjo 25 d. surengtas ' Manitobos un-te išrinkta meno 

Jurginų balius praėjo su dideliu pasise- fakulteto grožio karaliene.
kimu. Jome turėjome 217 svečių ir nors i Lietuviai mokytojai rugsėjo 
įėjimo ir bufeto kainos buvo sumažintos,
gavome net $175,50 gryno pelno. ,22 d-Cmgų bute padarę pasitari- 

Mes maloniai dėkingi mūsų hamii- m<|. Nutarta: šeštadienine j e mo- 
toniečioms lietuviams ir svečiams iš To- mykloje dirbti dvięm pamainom, 
ronto, St. Catharines, Niagara Falls ir Mokytojauti sutiko: Aid. Cingie- 

ne, St. Rarpancauskas, Br. Bujo- 
ikiene. Jonas Cinga ir kun. J. 
Bertašius.

redoktoriui dr. A. Sopokoi ir "NL" redok-1 šeštadieninės moklyoks moki- 
mai suskirstyti į tns grupes. Po
sėdis vyko darnioje nuotaikoje

gavome net $175,50 gryno pelno.

toniečiams lietuviams ir svečiams iš To- mykloje dirbti dvięm pamainom.
kitų apylinkių už Tamstų dalyvavimų 
šiame parengime ir už moralinę ir mate
rialinę paramų Tautos Fondui!

Didelę padėkų reiškiame "Tėv. Žib/'

toriui J. Kardeliui už atspausdinimų be 
atlyginimo šio vakaro reklamų, už kurias 
reikėtų mokėti abiems laikraščiams po - . . - .
$20.>Nuoširdžiai dėkojome St. Daumon- prie skanėstais papuošto stalo, 
tui už veltui nupiešimą gražaus skelbimo. Jaunimo susirinkimas religi-

Mūsų mieliesiems homiltoniečiomš L. niams klausimams studijuoti 
meikoi, J. Bojoriūnui už talką vakaro įvyko rugsėjo 26 d., kurio metu 
metu ir Reginai Ramanauskaitei už pa- parodyta paveikslai iŠ katakom- 
goibo raudonųjų jurginų dalinime to- bų. Panašūs susirinkimai vyks 
riome gražų lietuvišką ačiū. Esame lobai kas mėnėsį. Mergaitėms vado- 

į vau ja Lyd. Darguzaite, -berniu- 
i kams — Leonas Radzevičius.

Mūsų mieliesiems homiltoniečiomš L 
Palčiauskui, Algiui Barknuskui, V. Do 
meikoi, J. Bojoriūnui i 
1 
galbą raudonųjų jurginų dalinime to- 
1 
dėkingi J. Kazlauskienei už skoninga 
stalu įvairiaspalviais jurginų žiedais pa
puošimų.

SUDBURY Ont
Tautos šventės minėjimas, Įvy

kęs rugsėjo 18 d., praėjo pakilio
je nuotaikoje. Svečių buvo net 
iš North Bay. Paskaitą skaitė J. 
Vaičeliūnas ir palietė aktualius 
gyvenimiškus, su lietuvybės iš
laikymu susijusius, reiškinius.

Kai kurių reiškinių paminėji
mas kaikam galėjo ir nepatikti, 
nes, anot patarlės, “Teisybė akis 
bado”. Tačiau savo ydų glosty
mas ir tikrovės nutylėjimas nie
ko neprisidėtų prie lietuvybės 
sustiprinimo ir būtų tik savęs 
pačių apgaudinėjimas.

Po paskaitos buvo šokiai su. 
alučiu ir kitais gėrimais.

Kai tai buvo pirmas poatosto- 
ginis parengimas, ir dar Tautos 
Šventės minėjimas, publikos ga
lėjo būti ir daugiau. Aplamai, 
parengimas buvo pavykęs ir da
vė apie $80 gryno pelno, kuris 
visas paskirtas Tautos Fondui.

Šokiams grojo Conistono dūdų 
orkestras iš 8 žmonių, kurių tar
pe groja ir mūsų tautietis V. 
Petrovas.

Prie parengimo daugiausiai 
prisidėjof S. Rakštienė, kuri vie
na tvarkė bufetą ir paaukojo vi
sus užkandžių^ bufetui, A. Ma- 
zaitienė ir J. Bataitis.

Šeštadieninė mokykla, kaip ir     r_.... - .   ——, — 
kitais metais, pradeda darbą su I riai P. Naiduškevičius ir 'B. Si- 
pirmuoj u spalio mėn. šeštadie- ■ monaitis. KLB Krašto Tarybos

• 1 .1 j ' 1 * * * 1 1* OI Jniu. Pamokos vyks tose pačiose 
Christ the King parapijos patal
pose. Mokytojaus kun. A. Sabas, 
P. Baltutienė ir J. Vaičeliūnas. 
Šiemet pas mus komiteto nėra. 
Mokykla yra globojama 'Bend-

Tel. OL. 7511 
mede. Mūrinis, pusiau atskiros, 
6 *komb., 2 virtuvės, kietmedžio* 
grindys, lobai gerom stovy.

$7.500 įmokėti, Close Ave. Atskiras,- 
9 kamb. mūrinis namas, karštu, 
vandeniu - alyva šildomas, kiet-j 
medžio grindys, 2 vonios, V’eto 
daugeliui garažų.

Klėbono naujas telefono Nr.: 
5 84 62, 
Mykolas Januška ir šeima iš-

C h o r i st-'a i

Mylimai mamytei
A. t A. VLADISLAVAI ORVYDIENEI tnižus. 

reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės dukteriai poniai 
Janinai Jasimienei. .

ruomenės, o tėvai turi savo at
stovą prie Bendruomenės, ku
riuo išrinktas Augustinas Jasiū- 
nas.

Pamokos bus nuo 10 iki 1 vai.
Visi susipratę lietuviai sU 

džiaugsmu leidžia savo vaiku
čius į lietuvišką mokyklą.

Pakrikštyta: Rita Irena Ange
lė Staskevičiūtė ir Veronika Da
lia Bulovaitė.

. — Kun. A. Sabas, be pastora
cinio darbo su lietuviais, yra 
vyskupo paskirtas rūpintis dva
siniais naujai atvykusių italų ir 
vokiečių reikalais Sudburyje ir 
apylinkėje.

INCO šiomis dienomis vėl at
leidžia 379 kasyklų darbininkų. 
Eina kalbos, kad tuo būdu kom
panija nori nusikratyti tingi
niais. Sąžiningi darbininkai po 
kiek laiko vėl būsią priimti. Ko
vo mėn. INCO buvo atleidusi 
200. Tačiau tiek INCO, tiek Fal
conbridge International Compa
ny ir paskutiniu laiku yra pri- 
ėmusios naujų darbininkų.

WELLAND, Ont
Apylinkės 'rinkiminę 'komisiją 

Sudaro: pirm. P. Tamulėnas, na-

rinkimai įvyks spalio 31 d.
Wellando apylinkės valdyba 

ruošiasi didesniam parengimui, 
kuris įvyks lapkričio 6 d.

Bieliūnų ūkyje, rugsėjo 26 d., 
Wellando ir Niagara Falls vieti- 
ninkijų skautai turėjo rudens 
sezono iškylą, kuri labai gražiai 
buvo pravesta, vadovaujant P. 
Balsui.

Wellando ir Niagara ’Falls vai
kučiai šiemet turės bendrą litua
nistinę mokyklėlę, kuri prasidės 
spalio 9 d., St. Patriks parapijos 
mokykloje, Niagara Falls.

St. Catherines, Cnt-
Lituanistinė mokykla. Rugšė- 

jo 19 d. buvo sušauktas tėvų su
sirinkimas, kuriame buvo tarta
si dėl lietuvių šeštadieninės mo
kyklos organizavimo ir išlaiky
mo. Tam darbui buvo išrinktas 
komitetas: 0irm. A. Gvėrzdys, 
nariai S. Šetkus ir J. Lianga; 
kandidatas V.' Palujanskas.

Sudarytas laikinis mokytojų 
kadras: A. Gvėrzdys, J. Alonde- 
ris, R. Rožanskas, Zubrickas, J, 
Lianga, V. Pavilčius, A. Šetikas 
ir kuh. B. Mikalauskas. Yra pa
kviesta čenzuota mokytoja !J? 
Navasaitienė, kuri pradės moky
tojauti kiek vėliau.

Iš 21 mbkyklinio amžiaus vai
kučių 19 lankys lietuvių šeštat 
dieninę mokyklą. Gražus škbi- 
čius ir didelis nuošimtis.

Choras. Kiek teko.girdėti šį ru
denį, artimiausiu laiku, bus pra
dėtas organizuoti lietuvių cho
ras iš čia esančių trijų kolonijų. 
Lietuviai tokio choro pageidau
ja, tat, reikia tikėtis, kad visi, 
kas tik gali, mielai prifldės. .

■■
I J

Lietuviai pasaulyje
JAVALSTYBĖS

Am. 'Liet. lR. Kat. Federacijos 
kongresas vyks spalio 8-10 d.d. 
Clevelande šia tvarka:

Spalio 8 d. — 9 vai. pamaldos 
ųjaujosios parapijos bažnyčioje, 
10 Vai. registracija Carter Hotel;

pietūs; 2 vial. antras posėdis, Šv. 
komisijų posėdžiai.

Spalių 9 d. — 8 vai. pamaldos 
Šv. Jono katedroje; 9 vai. kun. 
Railos paskaita “Jaunimo auklė
jimo ir lavinimo problemos”; 1 
v. pietūs; 2.30 vai. prpf. J. Grau- 
rbkb paskaita “Katalikų akcija”; 
3;30 vai. komisijų pranešimai; 6 
vai. kom. ir atskirų organų po
sėdžiai; 8 vai. bankietas.

Spalio 10 d. — 10.30 pamaldos 
naujoje parapijoje, 11.30 užkan
džiai parap. salėje; 2 vai. spau
dos laisvės sukakties minėjimas, 
kalbės prof. J. Brazaitis; 4.30 v. 
Šventoji Valanda Šv. Jono ka
tedroje.

Kongrese kviečiami dalyvauti 
visi, ypač bankete, spaudos lais
vės siikaktiės paminėjime ir Šv. 

j Valandoje.
^>v. Juozapo LR Kat. Darbi

ninkų ’S^j. seimas įvyks spalio 
23-24 d. Bostone, Šv. Petro liet, 
parapijoje.

BALFO 10 metų gyvavimo su 
kakčiai paminėti nutarta išleisti 
istorinę knygą, kuri bandys vaiz
džiai atpasakoti BALFo vargus 
ir laimėjimus. Medžiaga jau ren
kamą ir ji yra gana -įdomi. Bet 
reikalinga, kad ši medžiaga pa
siektų mūsų plačiąją visuomenę, 
kad tie, kurie per tuos sunkius 
metus talkininkavo B ALF veik
lai galėtų taip pat pasiskaityti 
ir pasigėrėti nuveiktais darbais. 
Reikalinga rasti šiai knygai lei
dėjus.

BALFo Centro Valdybos pa
skirtos komitetas rūpintis kny
gos išleidimu kviečia visus, ku
rie pritaria šiam sumanymui 
tuoj atsiliepti ir pasiųsti tam rei
kalui savo auką. Kas atsiųs ne
mažiau penkių dolerių, bus įra
šytas šioje knygoje kaip leidinio 
rėmėjas; kuris atsiųs $25 ar dau
giau, bus įrašytas kaip leidėjas. 
Tai gali būti draugijos ir pavie
niai asmens.

Knygą norima išleisti dar 
prieš BALFo seimą. Aukas siųsti 
BALFo adresu: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand Street, Brooklyn 
11, New York.

'Į Vašingtoną su savo “Ameri
kos Balso” skyrium išsikelsian- 
čiam teisininkui, istorikui, ir in
formacijos specialistui Kostui 
Jurgėlai Niujorko lietuvių gru
pė rUbšia iškilmingą atsisveiki
nimo vakarienę. Su juo keliasi 
veik visi “AB” lietuviškojo sky
riaus tarnautojai išskyrus Jokū
bą Stuką, kuris nenori palikti 
New Jersey valstybėje turimos 
savo lietuviškos radijo savaiti
nės valandos, vienos geriausios 
ir įdomiausios rytiniuose Ameri
kos ^pakraščiuos.

Kilnojami Niujorko lietuviai 
kunigai. Kun. J. Čekavičius per
keltas į Queens Village, NY, taip 
pat perkelti kunigai J. Valiušai-

OAKVILLE, Ont.
TB. ir A. Bračiai pakrikštijo sa

vo antrąjį kūdikį Valentino Al
gimanto vardais^ Kūmai buvo J. 
Gimbutis ir R. Lušaitė iš Čika
gos. Krikštijo kun. A. Sabas iš 
Sūdburio. E. ir A. Frenzeliai su- 
rubšė tikrai šaunias krikštynų 
vaišės.

A. 'ir -B. Bračiai ruošiasi persi
kelti į Ameriką, kur gyvena Al- 
donbs mamytė ir dvi sesutės.

' Dalyvis. 

“District įstate Brokers
NAMAI PARDAVIMUI:

Rosemounfe:

1. Dupleksas po 5 kambarius. Naujas, 
centrai, šildymas. Kaino $16.000.

2. Trijų šeimų. Vienos po 5 kamba
rius ir du po tris kambarius, gero

sios. Naujos. Kaina $21.500, įmo
kėti $7.000.

3. Trijų Šeimų. Vienas po 5 kamba
rius k du po tris kambarius, nešil
domi. *Nou jas. Kaina $18.250.

M. Dviejų šeimų po 5 kambarius. 6th 
Avė. prie St, Joseph Blvd. Kaino 
$13.500, įmokėti $4.000.

PASKOLOS NAMAMS: 5%% netoli užbaigimo ir iš 6% staty
bos eigoje. 50% nartio vertės. Taip pat 2-ji “mortgage”.
Gorėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pilniją Montrealyje 

lietuvių Real Estate įstaigą.
MOŠŲ TIKSLAS - JUMS PADtTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS
Agėn-tai: ,

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

(STAIGA: 177 Sherbrooke St kambarys 5, Montreal, Que. 
TELEFONAI: PL. 8501

tis, J. Petrėnas ir J. Masaitis. 
Taip praneša vyskupijos laikraš
tis “The Tablet”.
VOKIETIJA

VLIKo Tarnybose 
persitvarkoma

Brooklyn© spaudos žiniomis 
VLIKe atleista visa eilė pareigū
nų, jų tarpe ir Ged. Galva ar 
J. Gailius, žinomi veikėjai ir 

■ darbininkai, kurių atleidimas ne
maloniai nustebino ne vieną VL 
IKo draugą. Šie asmenys VLIKe 
yra nuveikę didesnį barą nei kas 
mano. VLIKe, esą, vis stiprėja 
įsitikinimas, kad jis bps perkel
tas į Jungtines Valstybes ir ne
žinoma, kas atsitiks su Informa
cijos Tarnyba ir jos padaliniu 
Radijo skyrium, kuriame iki šiol 
dirbo informacijos specialistai 
Ged. Galva, K. Obolėnas ir A. 
Šalčius.

Vok. Kr. Tarybos posėdis įvy
ko Vasario 16 gimnazijos patal
pose rugsėjo 25 ir 26 d. Dieno
tvarkė numatė tarp kitko Kr. 
Valdybos ir kitų bendruomenės 
organų rinkimus, apyskaitų ir 
sąmatų svarstymą ir tvirtinimą, 
statuto pakeitimus ir 1.1.

Vieton išsikėtusio iš Nordrhein
- Westfalijos krašto p. Erdm. Si
monaičio, atstovavusio iki šiol 
lietuvių bendruomenę to krašto 
Patariamojoje Taryboje Bena
mių Užsieniečių reikalams, Kr. 
Valdybos nutarimu skiriamas at
stovu Mūnsterio apyl. valdybos 
pirmininkas dr. A. Dulskas.

Stuttgarte rugsėjo 12 d. įvyko 
Tautos šventės ir Pabaltijo san
tarvės 20 metų sukakties minė
jimas. Prieš minėjimą Baltų Ta
rybos posėdy buvo priimta dek
laracija. Nežiūrint nepalankaus 
oro, į minėjimą susirinko gausus 
būrys pabaltiečių. Dalyvavo šie 
Baltų Tarybos nariai: iš lietuvių 
pusės URT valdytojas ir BT gen. 
sekretorius dr. P. Karvelis, iš 
estų — ats. pulk. Jakobson, lat
vių — min. R. Liepinš, ats. gen. 
Skaistlauks ir latvių bendruo
menės tarybos pirmininkas mag. 
jur. A. Šildė. Minėjimą atidarė 
apyl. pirmininkas. Į garbės pre
zidiumą buvo pakviesti dr. Kar
velis, Jakobson ir R. Liepinš. Vi
si trys pasakė kalbas.

Meninėje dalyje deklamavo 
Regina šeškaitė, o vargo mokyk
los mokinių ir jaunimo., tautinių 
šokių grupės pašoko kelis tauti
nius šokius.

Po minėjimo įvyko apyl. lie
tuvių susirinkimas, kuriame bu
vo išrinktos naujos BALFo šal
pos ir kontrolės komisijos.

Strengline, prie Bad Segeberg, 
liepos 29 fa. mirė geriausiame 
amžiuje pakirstas ligos, 38 m. 
amžiaus ilgametis Bornhoved 
apylinkės lietuvių bendruome
nės seniūnas Evaldas Peteraitis. 
AUSTRALIJA

Adelaidės apylinkės valdyba 
ruošia visuomenei naudingų pa
skaitų ciklą. Rugpjūčio 15 d. V. 
Morkys skaitė apie “Baimę ir au
tosugestiją”, kurioje dėstė, kaip 
iš baimės ir rūpesčių kartais at- 

;randa ligos ir kaip jas pagydy
ti. Rugpjūčio 29 d. numatoma dr. 
Šeštoko paskaita “Džiova ir jos 
gydymas”.

— Adelaidėje išrinkta nauja 
skautų akademikų valdyba: dr. 
S.~ Pacevičienė, stud. arch. J. 
Naujalis ir A. Navakas.

Per Adelaidės radijo stotį 
ABC “Adelaide Singers”, kame
rinis lokalinis ansamblis davė ir 
St. Šimkaus liaudies dainą “Ože
lis”. Ją į anglų kalbą išvertė A. 
Gavelis. Vėliau duotas ir A. Ka- 
čanausko valsas “Siuntė mane 
motinėlė”. Jo muzikinę pusę pa
ruošė J, Zdanavičius, o vertimą
— A. Gavelis.

Ūkiai:
1.216 okrų žemės. 24 karvės, trak

torius, geros mašinos žemės apdir
bimui, trobesiai, arti prie miestu
ko. Nuo Montreal!© 65 mylios. Pa
skola $4.500 iš 2Vi %, 35 me
tams. Kaina $13.500, įmokėti 
$6.000. .

2. 140 okrų žemės: 14 karvių in
ventorius. 58 mylios nuo Montreo- 
lio, 1 mylia nuo pogrindinio kelio. 
Kaina $10.500, įmokėti $4.000.
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DIDELĖ DOVANA LITUANISTINEI MOKYKLAI
Šią vasarą iš spaudos išėjo 

A. Rinkūno “Kregždutė” Il-oji 
dalis. Skaitymai ir tėvynės pa
žinimas pagal JAV ir Kanados 
lituanistinių mokyklų programą.

Viršelis ir iliustracijos dail. T. 
Valiaus, Bostono Lietuvių Mo
kytojų leidinys. Spausdino Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė 
Bostone, Mass., JAV, 1954 m.

Mūsų lietuviškajai mokyklai 
reikia ieškoti naujų kelių ir bū
dų išauklėti naująją lietuvių 
kartą gerais lietuviais.

Tai labai didelė problema ir 
sunkus uždavinys mūsų peda
gogams ir tėvams.

Visa dabartinė aplinka nepa
lanki lietuviškumui ugdyti ir jį 
puoselėti — lietuvių naujoji kar
ta tirpte tirpsta ir tolsta iš mūsų 
akių. Vaikai tampa svetimi savo 
tėvams tuo pačiu atitrūkdami 
nuo lietuviško tautos kamieno.

Lietuviai lanko tų kraštų mo
kyklas, kur yra įsikūrę jų tėvai.

Šeimas sunkina pirmieji įsikū
rimo rūpesčiai ir vargai. Šeima 
gali tik labai trumpą laiką būti 
su savo vaikais. Mažieji nekalti, 
jei jie nemoka lietuviškai ar 
sunkiai supranta savo tėvus nes j mokytojų. Taip iš mažo 
jie auga jau svetimos tautos tar- - J - -
pe ir tokie tampa kaip visi šio 
gyvenamo krašto vaikai. Vai
kams darosi vis sunkiau ir sun
kiau išmokti tėvų kalbos, nes 
neturi palankių sąlygų.

Pavojus lietuvybei yra didelis, 
nes kartais ir tėvai, bekovodami 
dėl kasdieninės duonos, pamirš
ta savo didelę atsakomybę iš
auklėti savo vaikus lietuviais.

Lietuviai išeivijoje neturi nei 
lėšų nei kitų galimumų sukurti 
savo tautines mokyklas. Vienin
telė priemonė išmokti daugiau 
gimtosios kalbos ir kitų lituanis
tinių dalykų yra šeštadieninė 
lituanistinė mokykla, augštes- 
nieji lituanistiniai kursai ir ki-

Kau-
•aiko 
Ipgai

mei-

o kartu ir su savo tauta.
Skaitymui visi dalykėliai pa

rinkti iš miesto gyvenimo aplin
kos. Vaiko žinojimas plečiamas 
— einama prie krašto pažinimo 
ir istorinių įvykių.

Knygos viršelis simbolizuoja 
knygos turinį: kregždutė skren
da pro Vilniaus katedrą, toliau 
Gedimino pilies bokštas ir Vil
niaus miestas. Dail. T. Valiaus 
iliustracijos gyvos, naujos ir ne
nuobodžios. Jos teikia knygai 
lakumo, džiugina akį: pav., so
dyba, žiema, pavasaris, kalvis ir 
kt. Nuotraukos parinktos taip 
pat vykusiai. Kalbą žiūrėjo Vla-

mui dalykėliai turi-dorinį ai 
tiniai auklėjamąjį tikslą. 
jaunutei trapiai ir įspūd 
sielai duodami tvirti derini: 
grindai: tėvų meilė, Dievo
lė, darbo reikšmė, atsakomybės 
jausmas, meilė žmogui ir. visai 
gyvūnijai.

Sakinys paprastas, neperkrau
tas, bet turintis gilią mintį ar 
pamokymą. Iš kasdienės vaiko 
aplinkos paprastais, vaikui su
prantamais žodžiais prieinama 
prie labai rimtų dalykų ir skau
džių tautos įvykių, pav. tikybos 
persekiojimo Lietuvos mokyklo
je, Karo Muzėjaus Kaune, kur 
pasakojami mūsų istoriniai įvy- das Kulbokas. Sakinys aiškus 
kiai, ir sostinės Vilniaus. taisyklingas. Kalba sklandi, kas

Autorius pateikia tuos labai 
rimtus dalykus paprastai, bet 
kartu ir atsargiai, nejaudinda
mas vaiko jautrių jausmų ir la
kios vaizduotės.

Daugeliu klausimų atsargus 
pedagogas kaip menininkas ge
roje knygoje ar paveiksle patei
kia tik mintį, o išvadas reikia 
padaryti skaitytojui ar žiūrovui.

Be abejonių, vaikas, perskaitęs 
tokius -rimtus dalykus, norės 
daugiau žinoti ir klaus savo tė-

r 
straipsnelio gali atsirasti ilgesni 
pokalbiai ir aiškinimai. Tuo bū
du vaikas išmoks daugiau lie
tuviškų žodžių, lietuviškasis jo 
minčių pasaulis plėsis ir didės. •

Ši nauja knyga yra ne vien di
delė parama lituanistinei šeštad. 
mokyklai, bet ji atneš naujos lie
tuviškos dvasios ir i kiekviena 
lietuvio šeimą.

Jau svetur gimusiems vaikams 
pamilti savo tėvų žemę priklau
sys nuo pačių tėvų ir mokytojų, 
kaip jie vaikui nušvies.

Yra tokių tėvų, kurie niekina 
ir blogai atsiliepia apie savo tė
vynę. Tuo jie pakerta paskuti
nius ryšius jų vaikų su tėvyne.

svarbu tinkamai išmokti vai
kams.

Rašyta griežtai jablonskinė, 
oficialioji Lietuvos Šviet. M-jos 
1922 m. priimtoji rašyba.

Ši skaitymų knyga gali konku
ruoti su augštai kultūringų tau
tų gimtajai kalbai išmokti skai
tymų knygomis pradžios mokyk-

Wmfcfeb ŽIAURIAI

Vysk. Brizgys su palydovais Albertoje pp. Nevada - Nevidonskių 
ūkyje. Prieky sėdi p. Nevidonskienė - Krampytė ir p. Sapkienė - 
Spakauskienė; stovi iš kairės: kun. Kairiūnas, A. P. Nevada - 
Navidonškis, vysk. V. Brizgys, kun. Parulis, p. Spakauskas, 
kun. Kulbis.

Iš kultūros ir knygų pasaulio

A. Rinkūno nuopelnas litua
nistinei šeštadieninei pradžios 
mokyklai yra didelis. Be to, rei
kia pridėti, kad jis lituanistinio, 
švietimo reikalais Kanadoje rū
pinasi jau treti metai eidamas 
KLB Švietimo Komisijos pirmi
ninko pareigas.

Padėka tenka ir Bostono lie
tuvių mokytojams, šį vadovėlį 
išleidusiems.

Spausdinimo darbą atliko Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė 
Bostone Mass. Šriftas parinktas 
aiškus, medžiagos paskirstymas 
ir išdėstymas estetiškas.

Knyga rekomenduotina vi
soms šeštad. mokykloms ir tė
vams, kurie privačiai savo vai
kus moko lietuvių kalbos. Ji par
davinėjama po $2.75.

Iz. Matusevičiūtė.

Kunigų Vienybės suvažiavimas
Toronte praėjusį trečiadienį B. Grauslio OFM; ir apie senųjų

.praėjo gana jaukioje ir darbin
goje nuotaikoje. Jį atidarė pirm, 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, kvies
damas kun. kleb. P. Ažubalį su
kalbėti maldą. Suvažiavimui, 
kuriame dalyvavo 14 kunigų, 
pirmininkavo kun. P. Ažubalis, 
sekretoriavo T. Placidas Barisa, 
OFM. Priėmus praėjusių metų 
suvažiavimo protokolą, skaitytą 
kun. A. Sabo, ir peržvelgus per
nykščių metų veiklą, buvo iš
klausyti trys referatai: apie ka
talikų susiorganizavimą Kana
doje — kun. dr. J. Gutausko; 
apie čiagimio jaunimo išsaugoji
mą lietuviškose parapijose — T.

ateivių sielovadą — T. Kubiliaus 
SJ. Dalyviai gyvai domėjosi iš
keltais klausimais ir po diskusi
jų padarė atitinkamas išvadas. 
Einamuose reikaluose pasisakyta 
labai atvirai K. Vienybę ir ap
skritai s i e Į o v a d ą liečiančiais 
klausimais.

Pietų pertraukos metu sve
čiams kunigams buvo parodytas 
šv. Jono Kr. parapijos bažnyčios 
šventinimo iškilmių spalvotas 
filmas. ,

Į naują valdybą išrinkti trys 
kunigai daktarai — J. Gutaus
kas, J. Tadarauskas ir Pr. Gai
damavičius.

Niujorko lietuvių bendrubnib- 
nės specialaus komiteto pastan
gomis, praėjusį sekmadienį Niu
jorko didmiesčio radijas WNYC 
iš Brooklyno Muziejaus translia
vo, nuo 2 iki 3.55 vai., koncertą 
lietuvių spaudos atgavimui pa
minėti. įspūdis buvo pasigėrėti
nas, įdomiai referuojant gerai 
informuotam stoties komentato
riui, kuris ypač įdomiai pravedė 
pasikalbėjimą su buv. “Ameri
kos Balso” režisorium J. Boley, 
kuris iškėlė minėjimo reikšmę, 
nurodė priežastis kodėl rusai bu
vo uždraudę spaudą, lietuviškų 
dainų grožį. Programoje dalyva
vo Operetės choras vadovauja
mas J. Stankūno, mezzo-sopra
nas Vincė Jonušk'aitė, kuriai 
akompanavo ir atskirai skambi
no Aleksas Mrozinskas. Pagal 
NYTimes buvo išpildyta radio 
programa: Naujalio “Song of 
Youth”, “A Song of the Forest”; 
Liaudies dainos: “I Walked on 
the Hills”, “An Orphans Song”, 
“Why the Wind Blows”, “Far 
Away”, “I Walked in the Or
chard”, “Over the Seas”. Čiur
lionio — “Preludes and Noc
turnes”, Račiūno — “Will you 
Remember” ir “Tell Me”, Karna- 
vičiaus — “Katkus’ Arietta”; 
Gruodžio — “tn the Indian Sum
mertime”, “Song of an Exile” ir 
Šimkaus — “Unity”. (alm J

•Rašybos suvienodinimo reika
lu kalbininkai P. Jonikas, A. Sa
lys ir Pr. Skardžius tatėsi rug
sėjo 18 d. Clevelande, bet susita
rimo nepasiekta. Pr. Skardžius 
siūlė laikytis Liet. Kalbos Vado
vo rašybos, kuri esanti paremta

— jaunos vokietaitės atsimini
mus iš Lietuvos ir Vyt. Alanto 
novelių rinkinį “Svetimos pa
gairės”. Sekančioji knyga bus M. 
Vaitkaus apysaka “Tvanas”.

Norį užsisakyti čia paminėtų 
knygų ir įstoti nariais į Nidos 
Knygų Klubą kreipiasi šiuo ant
rašu: Nidos Klubas, 3 Southern 
Row, London W. 10, England.

4ono Gailiaus “Kaip jis ją nu
žudė” neseniai išėjo iš spaudos. 
Knygoje du kūriniai: — “Kaip 
jis ją nužudė” ir “Audronės da
lia”. Abiejuose kūriniuose spren
džiama nuolatinė problema — 
kodėl žmogus supina savo gyve
nimą su tūo, kuris neatneša jam 
laimės, kodėl žmogus su žmogu
mi negali kaip reikiant susikal
bėti. Knygos viršelį piešė Živilė 
Duobaitė. Spaudė T. Saleziečių 
spaustuvė Caracas. Knygos kai
na. $1'50.

“Venta” leidžia A. Vaičiulaičio 
Pasakojimų ir novelių rinkinį, 
kuriam įvadą parašė prof. J. 
Brazaitis.

Vyt. Bielajus leidžia anglų k. 
savo paties paruoštą lietuvių le
gendų rinkinį “The Evening 
Song” (Vakaro giesmė). Leidi
nys bus gausiai iliustruotas ir 
pasirodys dar šiais metais.

“Tremties” leidykla Vokietijo
je leidžia dr. J. Remeikos pada
vimus iš Mažosios Lietuvos, pa
vadintus “Svečiuose pas milži
nus”. Dr. Remeika turi paruo
šęs ir daugiau panašių rankraš
čių.

V. K Jonynas greitu laiku iš
siunčia savo darbus į University 
of Maine, kuris ruošia jo darbų

tas platesnis lietuviškasis švieti
mas.
s Plati lietuvių kalbos progra
mą, pagal kurią buvo einamas 
mokslas lietuvių pradžios mo
kykloje tėvynėje, yra perplatus 
ir išeivio vaikui nesuprantamas.

Antanas Rinkūnas, patyręs pe
dagogas ir žinomas Yadovėlių 
autorius, parengdamas Kregž
dutes I ir II-ją dalį labai patar
nauja vargstančiai ir naujų ke
lių beieškančiai lietuvių mokyk
lai išeivijoje.

Pradžios mokykla padeda pa
baigti suformuoti šeimai naują 
gerą pilietį ir savo tėvynei my
lėtoją. Pradžios mokykloje vai
kas ne vien išmoksta rašto, bet 
gauna ir visus dorinius pagrin
dus, kuriais suaugęs tvarko savo 
gyvenimą. Mūsų nedidelei ir 
naikinamai tautai labai svarbu, 
kad kiekvienas naujas jaunas 
lietuvis būtų nevien geras žmo
gus, bet ir geras lietuvis.

Autorius, mylėdamas lietuvį 
vaiką —: pradžios mokyklos mo
kinį, paruošė puikią skaitymo ir 
savo krašto pažinimo knygą.

Knyga skirta pradžios šešta
dieninės mokyklai II ir III-jam 
skyriui, bet ja gali naudotis ir 
IV-sis skyrius.

Ši skaitymo knyga bus didelis 
palengvinimas mokytojams, dir
bantiems šeštadieninėse mokyk
lose, ir šeimų tėvams, mokan
tiems savo vaikus lietuvių kal
bos namie.

Knygos architektonika labai 
gera. Planingai parinkti skaity-

SPAUDOS IŠKOVOJIMO 
50 METU SUKAKTUVINIS LEIDINYS 

LITERATŪROS METRAŠTIS 

. GABIJA 
jau spaudoje ir pa^rodys šį rudenį.

Šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba dalyvauja kelios 
dešimtys lietuvių rašytojų. Metraštį redaguoja Jonas Aistis ir Stepas 
Zobarskas.

Šii knyga — tai kovojančio ir nepasiduodančio, lietuvio atsparos do- / 
kumentas. Ji vaizdžiau už viską kalbės apie mūsų tautos teisę turėti 
savo kalbą, raštą, 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 i kietus drobės viršelius, kai

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

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

Lietuvos rašybos reformos kc- parodą nuo lapkričio 1 iki gruo 
misijų nutarimais, o A. Salys ir 
P. Jonikas laikėsi nusistatymo, 
kad tremtyje esanti maža tau
tos dalelė negalinti rašybos re
formuoti, turinti laikytis buvu
sios oficialios jablonskinės rašy
bos, nors taip pat pripažino, kad 
taisytinų dalykų ten yra.

Nidos Knygų Klubas. Anglijo
je prie liet. “Nidos” spaustuvės 
yra suorganizuotas Nidos Kny
gų Klubas. To klubo nariai be
veik kiekvieną mėnesį gauna po 
vertingą knygą, nors už ją su
moka labai nedaug: Anglijoje — 
3 šil., kitur — $1 už knygą. Šis 
klubas jau turi subūręs apie 
1.500 skaitytojų, nors buvo tiki
masi, kad knygos mėgėjų atsiras 
žymiai daugiau. Klubo nariai 
jau gavo šias kriygas: J.. Sužie
dėlio istorinę apysaką “Žalgiris”, 
Br. Daubaro “Duonos beieškant”

džio 1 dienos.
Arch. Petras Kiaulėnas, žino

mas tapytojas tiek pasitaisė, jog 
grįžo iš ligoninės ir namuose jau 
užsiima tapyba. Viliamasi, jog 
gal ir visai pasveiks. Gyvena 
Niujorke. ’

Jurgis S. Elisonas, velionies 
prof. J. Elisono sūnus, “TŽ” 
bendradarbis JAV-se, tęsia savo 
politinių mokslų studijas Michi
gan© universitete, Ann Arbor. 
Gavęs stipendiją, užsidirba pra
gyvenimui dirbdamas studentų 
valgykloj.

SUVAŽ1AVIMO NUTARIMAI
rybę vargo ištiktiems.

5. Stiprinti parapijose brolijas 
— Maldos Apaštalavimo, Gyvo
jo rožančiaus ir kt. ir ypač kvies
ti tikinčiuosius pastoviai daly
vauti pirmo mėn. penktadienio 
sakramentinėje praktikoje. Kor.

Redakcijai prisiųsta
Jonas Grinius, Žiurkių kame

ra. Trijų veiksmų drama, atspau
das iš “Aidų” kultūros žurnalo, 
1953 m. Nr.2 - 7, Brooklyn. 1954, 
120 psl., kaina nepažymėta. 4

Lietuvių Dienos, 1954 m. spa
lio mėn., 22 psl.

Šitam numery rašo dr. D. Ja
saitis, A. Landsbergis, Augustai-

1 tytė - Vaičiūnienė, dr. J. J. Biels
kis, VI.- Butėnas, diplomatai at
sako į klausimus apie VLIKą ir

“Skautų Aidas, 1954 rugsėjo 
mėn. Nr. 9., 24 psl.

Eglutė, 1954 m. rugsėjis Nr. 7, 
193-224 psl. .

Technikos Žodis,- Technikos 
darbuotojų žurnalas, 1954, Nr. 3- 
4, 24 psl.

Kanados Liet. Katalikų Kuni
gų Vienybės metinis suvažiavi
mas 1954 m. rugsėjo 29 d. Toron
te, apsvarstęs eilę klausimų, lie
čiančių tiesiogiai ar netiesiogiai 
sielovadinę veiklą, nutarė:

1. Lietuviškųjų parapijų ir ka-
pelionijų ribose, rūpinantis lie
tuvybės išlaikymu, remti ir to
liau Lietuvių Bendruomenės 
veiklą. /J

2. Atkreipti tikinčiosios visuo
menės dėmesį į šiemet įsteigtą 
Kanados Lietuvių Katalikų Fe
deraciją, apjungiančias katali
kiškas organizacijas ir instituci
jas; kviesti visus lietuvius kuni
gus ir pasauliečius nuoširdžiai 
dalyvauti Federacijos darbuose

steigti jos skyrius, remti ją 
lėšomis ir apskritai stiprinti ka
talikiškos visuomenės organi
zuotumą.

3. Skirti daugiau dėmesio į 
čiagimį lietuvių katalikų jauni
mą ir, kur įmanoma, telkti jį 
tinkamose draugijose.

4. Didėjant nedarbui miestuo
se, ypač žiemos'metu, organizuo
ti pagal išgales parapijos labda-
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1.00 
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BE 

VADOVĖLIŲ I
NAUJIESIEMS MOKSLO 

METAMS.
Liutėrioniu suvažavimaš Toronte

Liuterionių Bažnyčia Ameri- kutinių organizacijų vadovas, 
koje (United Lutheran Church Suvažiavimo tema “Kristus — 
in America) daro savo suvažia- į pasaulio viltis”. Specialus 15 as- 
vimus (Convention) kas antri i menų komitetas bažnyčios struk- 
metai. Jis šį kartą Įvyks Toronte tūros klausimu, dirbęs 18 mėne- 
spalio 6-13 d. Jame dalyvaus siu, suvažiavimui pateikia pro- 
apie 700*kunigų ir pasauliečių iš ! jektą sudaryti labiau centrali- 
32 sinodų Jungtinėse Valstybėse zuotus bąžnytinius organus ir 
ir iš 7 provincijų Kanadoje. Tai; pajėgesnę bažnytinės valdžios 
yra didžiausioji liuterionių baž- galią. Be to, siūloma nutarti baž
nytinė organizacija Amerikoje, nytinių organizacijų jungimosi 
Jai priklauso ir lietuvių parapi- •reikalu. Kai tat įsigalės, atskirai 
jcs Toronte, Montrealyje ir Ha- i liks vien tik izoliacinistinis Mis- 
miltone (kun. dr. Kavolis) . Ji j souri Sinodas, kuriam priklauso 
yra Lutheran World Federation ■ viena lietuviškai vokiška parapi- 
nr u -i ■> ja Toronte (kun. Kosticinas) ir

kita Čikagoje (kun. Pauperas). 
Suvažiavimas prasidės pamaldo
mis su šv. komunija Šv. Jokūbo 
anglikonų episkopalų katedroje 
trečiadienį spalio 6 d. 10 vai. ry
to. Posėdžiai vyks Eaton audi
torijoj. Jie prasidės spalio 6 d. 
po pietų. Kitą vakarą liuterionių 
lacistų sąjūdis Royal York Ko
telyje ruošia vakarienę, kurioj 
yra rezervuota 1000 vietų.

Suvažiavimo dalyviai sekma
dienį spalio 10 d. pasirodys įvai
riose vietose. Prieš piet kunigai 
važiuoja į įvairias bažnyčias lai
kyti pamaldų pamokslininko 
svečio teisėrhig/ Po pietų Kitche
ner ruošiamas didelis suvažiavi
mas “United Lutheran Rally”. 
Vakare ten įvyksta Liuterionių 
Lygos sambūris. Ten Memorial 
auditorijoj įvyks susirinkimas, 
kuriame vietos rezervuotos 10.- 
000 žmonių. Kalbės kun. dr. Em- 
piė, National Lutheran Council 
vykdomasis direktorius. Ši orga
nizacija leidžia lietuvių religinį 
žurnalą “Evangelijos Žodis“ 
(kun. Trakis Čikagoj). Be to, ten 
kalbės kun. dr. Staughton, Wit
tenberg kunigų seminarijos pir
mininkas.

Suvažiavimo posėdžiai pirma
dienį, spalio 11d. vėl tęsiami To-» 
ronte. Jie baigiami spalio 13 d. 
12 vai. Ks.

ir World Council of Churches 
narys. Jos prezidentu yra kun. 
dr. Fry, kuris yra ir abiejų pas-

REIKALAUKITE

“27” avies vilnos
APATINIU BALTINIŲ

" IjNDERWfAR

Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas nepra
lenks šiltumu ir ne
paprasta jų kokybe. 
Sukirpti judesiams — 
patogumui ir pagamin
ti iš avies vilnos spe
cialiai, kad būtų kuo 
šilčiau. Vien vardas 
Penmans suteikia ypa
tingą vertę. Galima 
pirkti atskirai balti
nius ir kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vyrams ir vaikams.

GARSUS
NUO 

,1868 mėtų

ilil , i—fMi ■Iii'. Minilifii i i į i Ii i

VYRV IR MdTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERfiNfVIČIUS

Dideli* patirinkrmo* importuotą me
džiagą motorą ir vyrą IcMtiunram* it 
paltam*. UtedkyiMV* atlidku žemiau-

1004 DUNDAS ST. TORONTO

A. Rinkūno 
“KREGŽDUTĖ”

Lietuviai domisi televizija
Rugsėjo mėn. Niujorke TV reži
sūros mokyklas baigė TŽ bend
radarbis Almus (Television 
Workshop) ir “Amerikos Balso” 
redaktorius Povilas Labanaus
kas (School of Radio Technic). 
Pirmasis specializavosi TV žur
nalistikoje ir jo pabaigtuvių 
spektaklis buvo tariamo išlaisvi
nimo karo vienos dienos naujie
nų pranešimas. P. Labanauskas 
taipgi pasižymėjo patekęs į reži
sūros klasės pirmųjų eiles. Prieš 
14 metų iš Lietuvos nuo bolševi
kinės Uranijos pasitraukusio tuo
metinio Lietuvos karo laivo ka
rininko ir žurnalisto P. Laba
nausko sumanumas, energija ir 
ištvermė yra pažymėtini. 1932 
m. baigęs italų karo laivyno mo
kyklą, 1938 m. — prancūzų ka
ro laivyno augštųositis kursus, 
Amerikoje baigė inžinerijos 
mokslus 1944 m., mokytojavo, 
įsteigus “Amerikos Balsą” kaip 
informacijos specialistas sugebė
jo tapti lietuviško Skyriaus re
daktorium ir šalia šių atsakingų 
bei didžiausios ištvermes reika
laujančių pareigų dabar- baigė 
televizijos režisūros kursus.

“Television Workshop” mo-

kyklą praėjusiais metais, aukso 
medaliu baigė Adolfas Mekas, 
jos studijoje vaidino Vitalis Žu
kauskas, šoko Aldona Šlepetytė 
ir buvo skaitomi jaunų lietuvių 
rašytojų TV bandymai: Jono Me
ko, pusės valandos vaidinimas; 
“Girl from the Behring Straits” 
ir tokio pat ilgumo Alg. Lands
bergio “Thirty Blocks to Broad
way”, vieno veiksmo komedija, 
susilaukusi ypatingo susidomė
jimo ir pripažinimo.

Almus šiuo metu tyrinėja lie
tuviško TV linksmavakario — 
variety show suorganizavimo 
galimybes Čikagoje, vildamasis 
TV pajungti lietuvybės išlaiky
mui JAV-bėse.

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

skyriui. Kaina $2.75.

. Ambrazevičiaus, V. Vaičių 
laičio ir Skrupskelienės 

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

Be to, turime lietuviškų kla-. 
šių žurnalų po 75^ ir mokinio’ 

pažymių knygučių po lOč. •

Spaudos Bendrovė 
“ŽIBURIAI” 

941 'Dundas Street West
* Toronto, Oht.

“Tev. Žiburių” knygyne 
gaunamos knygos: 

JAUNIMUI 
Andersenas Pasakos .............

K. Binkis Baltasis vilkas ...............
V. Vijeikis Broliukas ir sesutė ....
St. Zobarskas Broliu ieškotoja ......
A. Buerger B. Muenhauseno nuot. 
M. de Cervantes Don Kichotas . .. 
S. Zobarskas Doleris iš Pittsburgo 
J. Kaupas Dr. Krypštukas pragare 
P. Gavėnas Jaiin. galiūno keliu .... 
S. Zobarskas Gandras ir gandrytė ..
A. Krausas Gyvulių draugas
L. Dovydėnas Gyv. kartą karalius 
St. Zobarskas Ganyklų vaikai ....
B. Sruoga Giesmė apie Gediminą 1.75
R. Spalis Gatvės berniuko nuotykiai 5.00
S. Džiugas Kiškučio vardinės
A. Giedrius Lekučio atsiminimai . 0.75 
V. Pietaris Lapės pasakos
V. Nemunėlis Lietuvai Tėvynei .. . 0.40 
J. Balys, Lietuviškos pasakos ....
L. Z. Ledėnas Minijanas ..........
M. Pečkauskaitė Mergaitės kelias 1.00
Lazd. Pelėda Motulė pavijojo .....
V. Nemunėlis Mesk. Rudnosiukas 
M. Twain Princas ir elgeta ..........
V. Nemunėlis Po tėvynės dangum 
J. Jankus Po raganos kirviu ........
J. Švaistas Pero Šitvoko nuotykiai 
D. Pilla Siela už sielą ..................
L. Žitkevičius Saulutė debesėliuos 1.50

Jankus Po ragenos kirviu .

D. Pilla Siela už sielą ...........
l. ____ _ ______
A. Giedrius .Tėvelių pasakos . 
A. Giedrius Tėvų pasakos 
V. Šimaitis Vyturėliai laukuos
P. Andriušis Vabalų vestuvės

Dabrila Vai lėkite dainos ... 
__ Būdavas Varpai skamba ... 
P. Orintaitė Vittgailė ..........

Voveraitė Viltrakių vaikai
M. Valančius Vaikų knygelė 
St. Yla Vardan Dievo
N. Butkienė Velykų pasakos

J.
S.

B.
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1.00 
I 
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. 0.75 
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00 
25 

........ 50 
... 1.25 
... 0.85 
.... 0.25 
prašome

1
1
1
1

Siunčlont užsakymus paštu 
pridėti 15 centų persiuntimo išlaidoms. 
Užsakymus -ir pinigus siųsti: "Tėviškės 
Žiburių" knygynas, 941 Dundas Str W. 
"-ironto, Ont.

PASIRINKITE PHILLIPS MIEGAMĄJĄ SOFĄ
Įvairiausi^ kainų ?po $49.95 Ir brangesnių.

NUOMOK 
PILNĄ 
VESTUVINĮ 
RŪBŲ 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 
MOTERIMS.

SUTAUPYSITE 
pirkdami fabriko 
kainomis.
šio* serai atrodančio* miegartotio* «ofo* yra 
dvigubos paskirtie* .... dieną papuošia jū*M 
kaniborį, o nokti aHfoja loVą.'lr kaip leng-

tikra* komforte*.

Pirkite pa* PHILLIPS, kar gerianti giminiai 
ai -pigiausią kainą! Tik Phillip*'gali parduo
ti tekią ŽEMĄ kainą, nes H* turite reikalą 
tiesiog su fabriko.

ATIDARYTA KtekVltNĄ VAKARĄ
. ■ •

S u otra mem n $49.95}
MIU1PS CDFSURFIEll
953 OU«1»%W. .Ta.tM. MSB
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REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER
870 College St, <torp Ossington ir Dovercourt)

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

$2.000 visa kaina. Graži ir didelė 
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 
nepriklausomą gyvenimą tai ne- 
praleistina proga!

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

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

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

$12.900, Dundas Ossington, 5 kam
barių, krautuvė, mūrinis pasta
tas, nedid. į mokė j imas. Krautu

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

kamb. mūrinis, atskiras, gerų 
/ plytų narnos; vieta garažui.

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

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

14.800, High Park - Roncesvalles, 9 
komb. atskiras mūro namas, rei
kalingos remonto, tinkamas biz
niui, didelis kiemas, plotus pri
važiavimas, geras mūras.

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

Oakville — Queen Elizabeth rajone 
parduodami sklypai pigia kaina, 
mažas įmokėjimas, patvirtinti 
dideli, NHA morgičiai; yra van
duo, kanalizacija ir keliai. Arti 
prekybos centrai ir mokyklos. 
Skubus pardavimas.

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

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

1245 Bloor St. W. - Tel 
Prie Lansdowne 

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

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

OL. 8481
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459

REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

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.

2390 Bloor
863 Bloor
575 Queen
1294 King

BIURAI
Street 
Street 
Street 
Street

West, Toronto 
West, Toronto 
West, Toronto 

East, Hamilton

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

Nepamirškit manęs!

e. kronas
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

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

Te!. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont. > 

Tel. EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

SPRINGHURST — PARKDALE, 
$15.900, įmokėti opie $5.000. 
Gero ir sveiko mūro 8 didelių 
komb. nomas. 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 opie $7.000. 
Visai atskiras, t tikro ir sveiko 
mūro nomas, 1 1 gerai dekoruo
tų, nepereinamų kamb., vande
niu Šildomos, 3 geros virtuvės, 
2 tualetai, geros kietmedžio 
grindys; garažas. Augštos poja- 
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 plono namas. 
Vandeniu alyva šildomas, 4 ge
ros virtuves, 2 ^tualetai, geros 
kietmedžio grindys; garažas. 
Geros mokėjimo sąlygos! Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321.

CHRISTIE — BLOOR, $13.900, įmo
kėti $4.000. Atskiros loboi gero 
mūro, 6 nepereinamų komborių 
narnos, 2 virtuvės, olyvos šildy
mas, privatus įvažiavimas.
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

DOVERCOURT — QUEEN, $11.900, 
mūrinis, pusiau atskiros 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, atskiras ge
ro mūro namas, 3 virtuvės, 2 
vonios, dvigubos 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 komborių, 
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 kamba
rių, mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, karštu vandeniu Šildo
mas, 2 virtuvės, parduodamas 
dėl senatvės, su visais baldais 
už gana žemo kainą, viena sko
la 10 metų, užėmimas tuojau. 
Skambinti P. Kerberis ME. 2471

HIGH PARK — ANNETTE, $5.000 
įmokėti, 8 nepereinamų kamba
rių mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, dvi virtuvės, žaidimų 
kambarys rūsy, geras 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.

<

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

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

$2.500 įmokėti; Centriniame rajone, 
12 k., kelios virtuves, garažai. 
Pajamų ar investavimo namas. 
Reikalingas optvarkymo. 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. /

$3.500 įmokėti. Geoffrey - Ronces- 
vollles. 8 kamb., mūrinis, atski
ros, kvadratinis plonos, dideli 
kambariai, 2 garažai, geros po- 
omų namas. Skambinti Tamu
lioniui.

$3.900 įmokėti. High Park - Ronces
valles, 8 k. per 2 augštus, gra
žaus mūro namas; alyva šildo
mos; moderni virtuve, didelis so
das, garažas. Visa kaino tik 
$ J 5.900. Sk. Z. Umbražūnui.

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

$5.000 įmokėti. Indian Rd. - Abbott,
7 dideli kamb., 2 augštu, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, "air condition" 
alyva, šoninis' įvažiavimas ir 3 
garažai, vienas atviras morgi- 
čius balansui. Skambinti Tamu
lioniui.

$3.500 įmokėti, Parkdole rajone, mū
rinis namas, 2 moderniškos vir
tuvės, per du augštu. Pilna kai
na $13.900.

$4.500 įmokėti, St. Clair, 9 kamb., 
mūrinis narnos, olyvos - air con
dition šildymas, 2 virtuves, ga
ražas. Viso $15.900.

$5.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
7 kamb., atskiras namas, mūri
nis, alyvinė voderni virtuvė, šo
ninis įvožiavlrnas, garažas. Viso 
$17.500.

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

Advokatas —- Notaras

100 Adelaide SL W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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 šildomas, 3 virtuvės, neper
einami kambariai.

$10.000 įmokėti, High Parke, 10 di
delių kambarių, atskiras, mūri
nis namas, 3 virtuvės, privatus 

, Įvažiavimas, 2 mūr. garažai.
$16.500 pilna* kaina, High Parke, 8 

nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuves, vandenįu-alyvo 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

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

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

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

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

Skambinti: V. PLIOPLYS

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

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

★ Vandens ir oru apšildymo,
★ Paprastas ar uAir Condi- 

tionning”,
★ Perstato apšildymą iš anglių 

i alyvą.
★ Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn< 

Techniški patarimai veltui.

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

Mes dirbame 24 valandas /

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

PERKANT-PARDUODANT

KREIPKITĖS

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

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

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

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 
kamb. 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., 
atskiros mūrinis namas, šoni
nis įvažiavimas, garažas.

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

$13.500 visa kaina, Goldėn, 7 kamb. 
atskiros mūrinis dupleksas, aly* 
va šildomas, vieta garažui.

$8.000 įmokėti, Westminster, 9 k., 
atskiros mūrinis nomas, vande
niu - alyva šildomos, 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.

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947
Toronto |

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
/ perstata u:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. K E. j 080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

& BUSINESS BROKERREAL ESTATE

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

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

Musu šios savaitės pasiūlymai:
$2.000 įmokėti. 6 k., pusiau atskiros, 

alyva šildymas, vieta garažui, 
Montrose - College. $11.700 
pilna kaino.

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

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

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

$3.000 jmokėti, 8 k., mūrinis, pus. 
atskiros, dvi virtuves, galimybė 
garažui, užėmimas tuojau pat. 
Bloor - Lansdowne, pilna kaina 
$14.500.

♦ *
$3.500 įmokėti, 9 k., pus. otskirąs, 3 

virtuvės, pajamų namas. Pilno 
kaino $13.300. Brock - College 
rajonas.

$3.500 jmokėti, 9 k., pus. atskiros 
mūrinis, 2 virtuvės, didžiulis 
kiemas, privažiavimas, garažas, 
10 metų atvira skola, pilno kai
na $16.500. Dovercourt - Bloor 
rajonas.

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

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

$3.500 šokėti, Garden - Soraurcn, 
7 k., pus. atskiras, alyva šildy
mas, 2 virtuvės, garažui vieta. 
Pilna kaina $14.500.

$3.000 įmokėti, Grenadier - Sorou- 
rcn, 7 k., pus. atskiras, gerame t 
stovyje narnos. Pilną kaino 
$13.500

$3.000 įmokėti, Annette - Ruhny- 
mede, 7 k., mūrinis, pus. atski
ras, 2 Virtuvės, garažui 
pilna kaina $ 1 4.500.

$2.500 įmokėti, Lisgor - Dundos, 8 
k., pus. atskiros, nepereinami 
kambariai, olvvo šildymas, dvi
gubas garažas, pilna kaina 
$13.000.

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

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

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

$5.000 įmokėti, Dundas - Ossington, 
8 k. mūrinis, pus. atskiras, 2 vir
tuves, 2 garažai, nuosavybė be 
skolų. Pilna kaina $17.000.

$7.000 jmokėti, Clinton - Bloor, 8 k. 
mūrinis, atskiras, 2 virtuvės, 
alyva šildymas, priv. privažiavi
mas, nuosavybė be skolų. Pilna 
kaina $17.000.

$8.000 įmokėti, Morkhom - Horbord,
10 k\, pus. atskiras, mūrinis, 2 
mod. virtuvės, 2 mod. vonios, 
vand. olyvos šildymas, šoninis 
privažiavimas, garažas. Pilno 
kaina $20.000.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd.-Bloor,
11 k. mūrinis, atskiras, 3 mod. 
virtuves, 3 ♦ mod. vonios, olyv. 
vand. šildymas, privažiavimas. 
Pilno kaina $20.000.

Turime daugelį kitų loboi gerų Ir įvoiriomis komomis bei įmokėjim^s nomų, kurių dėl vietos stokos nėįmonomo poskelbti.

Rūta Kuprevičienė
Jttoigos tefcf. OL. 2324

Vladas Paliulis
|«t«i0M »ehf. OL 2324

V. Jučas
Biznio M. OL 2324

A. W. FAKLINCEK
REAL ESTATE

587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO
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:

$4.000 įmokėti Sunnyside rajone mūrinis 8 k., 2 virtuvės, vandeniu ir alyva 
šildomas, garažas.

$6.000 Įmokėti, Bloor - Indian Rd., mūrinis atskiras 1 1 k. 2 virtuvės, dvi 
vonios, vandeniu - alyva šildomas, garažas, balansui viena skola.

$5.500 Įmokėti, Bloor - Runnymede, mūrinis atskiras 7 k. per du augštus, 
šoninis įvažiavimas, nėra skolų.

$19.700 Įmokėti, Roncesvalles - Howard Park Ave. Atskiras mūrinis 12 k., 3 
virtuvės, vandeniu šildomas, namas labai gerame stovy.

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

S. KUZMAS
Offico OL. 6357. Namų LA. 4129

DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE. TELEF.: OX. 4444, OX. 0977

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
★ RADIJO,

★ KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI,

★ SKALBIMO MAŠINOS,
* TELEVIZIJOS APARATAI,

* SIUVIMO MAŠINOS,
* jVAIRŪS KILIMAI,

★ LINOLEUMAS,
* VAIKŲ BALDAI

* VEŽIMĖLIAI.

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

REAL ESTATE LIMITED

OFFICES: Toronto - Hamilton - London - Samia - Kitchener - Peterborough 
Windsor - Richmond Hill - Woodstock - Guelph.

Estiški konservai vokiečiams
Neseniai Vokietijoje, ypač Ba

varijoje, siautė streikų banga 
darbininkams reikalaujant pa
kelti atlyginimus. Komunistai 
bandė pasinaudoti. Jie iš Rytų 
Vokietijos atgabeno 50 to kon
servuotos mėsos ir siūlė ją strei
kuojantiems darbininkams. Šių 
dauguma atsisakė mėsą priimti 
ir jos didžiuliai kiekiai laikomi 
viename Mūncheno sandėlyje 
globėjams nežinant, ką su ja be
daryti. Įdomu, jog konservai yra 
pagaminti pavergtoje Estijoje, a
4000 tarnautojų Jungt. Tautose

š. metų pabaigoj numatomas 
JT sekretoriato pertvarkymas. 
4078 personalas bus sumažintas 
iki 3957.

Gener. sekretorius Hammars-

kjold sulaukė dviejų pavaduoto
jų: Ralph J. Bunche ir I. Cemi- 
ševo. Pirmasis yra negrų kilmės 
amerikietis, laimėjęs Nobelio tai
kos premiją už pasidarbavimą 
Palestinos žydų - arabų taikyme. 
Antrasis yra rusas; buv£s gen. 
sekretoriaus padėjėju saugumo 
tarybos reiktfkdhs. Jų algos — 
$23.000 metams, jbe to iki $10.000 
reprezentacijai. Be minėtų dvie
jų yra dar kiti 8 gen. sekreto
riaus pavaduotojai.

J T biudžetas 1955 m. siekia 
$46.821.300. Praėjusiais metais 
buvo $47.827.100. 1955 m. biudže
te numatyta išmokėti JAV $2.- 
000.000 — dalį skolos už rūmus, 
kurių statybai bdVo paskolinta

iir
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V. VASIS-Vašiliamkas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. Mt, 4805-4606

II Kanados Lietuvių Dienų apyskaita
_____a. t • įsi — i iKiC —u. —  - 'inn

Dr. M. Arštikartytė 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

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

namų WA. 3-5555

Dr. 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.

UNF salės nuoma .......~.......
Trimito orkestras Šokiams .... 
Gėrimai baliuje ........
Kitos baliaus išlaidos .......
Massey Hali salės nuoma ... 
Muz. Gailevičiui meno progr. 
vadovui per 1954 m...........
Sol. Kardelienei su kelion. išl. 
Sol. Paulioniui su kelion. išl. 
Trimito orkestrui
Kitos išlaidos .......................
Lietuvių Dienų filmavimas .. 
Toronto apyl. valdybos krep
šinio pereinamoji dovana .... 
Įvairios kitos išlaidos .......

gausios dalyviais, o rengėjai turėjo pel
no. Tenka pažymėti, kad Torontui ne
pavyko gauti pakankama erdvių patal
pų, o už naudotas sales mokėtą pilno 
kaino, dėl to ir išlaidos susidarė didelės. 
KLB Toronto apylinkės valdyba, kaip 
Lietuvių Dienos rengėja, pateikia čia vi
suomenės žiniai trumpx apyskoitx: 
PAJAMOS:
Balius UNF soleje $1.615.92
Meno paroda Liet. Namuose 129.50
Koncertas Massey Hall .... 1.967.50
LD leidinio apmokami tekstai 725.00
LD leidiny tilpę skelbimai .... 370.00

200.00 
100.00 
100.00 
53.00 
31.29 

150.00
6. HAVELOCK*- BLOOR. 10 didelių 

kamb., atskiras, mūrinis, 3 virtu
vės, vandeniu - alyva šildomas, di
delis kiemas ir garažas. Įmokėti 
$6.900, viena skola, balansui.

7. INDIAN - GRENADIER RD. 10 k., 
atskiras, mūrinis, centrinio 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 
šildomos, didelis kiemas ir 2 ga
ražai. Įmokėti $6.900.

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

10. INDIAN RD.-HIGH PARK BLVD. 
14 didelių kamb. — 2 būtų — at
skiras, mūrinis, 2 augštų, vandeniu 
- alyYa 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, geras pajamų namas. Įmo
kėti $9.000 ir viena atvira skola 
balansui 10 metų.

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

ir James 56 butai.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui.

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS

1. BLOOR - DELAWARE, 6 didelių k., 
otskiros mūrinis, alyvo šildomos, 
didelis, kiemas ir garažas. Įmokėti 
$3.500 vieno skola balansui.

2. CONCOR D- BLOOR. 8 didelių k.,
augštų, atskiras, gero mūro, di

delis kiemas. Įmokėti $3.900.
3. BLOOR - OSSINGTON. 8 didelių k., 

mūrinis, vandeniu šildomos, 2 vir
tuvės, su baldais. Įmokėti $3.000.

4. BLOOR - SHAW. 9 didelių kamb., 
atskiras, mūrinis, vandeniu - aly
vo šildomas, 2 virtuvės, didelis kie
mas ir garažas. Įmokėti $4.900 ir 
viena skola balansui.,

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

Iš viso pajamų 
IŠLAIDOS:
L D leidinio atspausdinimas 
Meno parodai salės dažymas 
ir įrengimas

4.807.92

$1.201.99

. 94.85

Išnuomojama naujame apartmente King

Kreiptis telefonu: ME. 4605.
V. VASILIAUSKAS

31.92
197.52

Iš viso išloidų $3.385.81
Grynos pelnos $1.422.11

Balansas $4.807.92

KLB Toronto Apylinkės V-ba.

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.

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

Dirbęs Europos ir Konodos ligoninėse.
Vidous ligų speciolistos: Širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708

PER KETURIAS VALSTYBES
(Atkelta iš 2 psL) ... 

žioji Sacre Coeur bazilika. Ji 
randasi ant garsaus Montmartre 
— kankinių kalno. Tai augšeiau- 
sia ir, turbūt, gražiausia vieta

• Paryžiuje. Sakoma, kad Eifelio 
bokštas, kurs yra 300 metrų 
augščio, esąs tik 18 mt. augštes- 
nis už šią vietą. Iš čia matyti 
plačiai išsistatęs Paryžius, turįs 
7 mil. gyventojų. Pasigrožėję ap
linkuma' ir apžiūrėję S.' Coeur 
bažnyčią, 10 vai. išklausome jb- 
je savo kunigo pamaldų ir ke
liaujame toliau, pro garsiąsias 
Monmartre kapines. Pravažiuo
jame Paryžiaus un-tą, Aleksand
ro III-jo tiltą, aerodromą, garsią
ją Invalidų bažnyčią, kurioje pa
laidotas Napoleonas, jo sūnus, 

< maršalas Fochas ir daug kitų 
Prancūzijos garsiųjų asmenybių. 
Aplankome Eifelio bokštą, staty
tą 1807 m. Bokštas pastatytas 
vien iš geležies, ilgą laiką buvo 
augščiausias pastatas, pasaulyje. 
Bet paskutiniu metu vienas Niu
jorko dangoraižis jį pralenkė. 
Toliau pravažiuojame Elisiejaus 
Laukus — gražiausią Paryžiaus 
gatvę,. 6 km ilgio, labai-plati ir 
simetriška, kas Paryžiuje labai 
dažna. Šioje gatvėje y ra ir gar
sioji Triumfo Arka, po kuria yra 
palaidotas nežinomasis Prancū
zijos kareivis.

Restoranuose, netoli Paryžiaus 
Operos rūmų, papietavę ir pail
sėję, aplankome Vendome aikš
tę, kurioje stovi paminklas, nu
lietas iš 12.000 vokiečių patran
kų, paimtų po I-jo Pasaulionio 
karo. Aplinkui luksusiniai pre
kybos namai, Teisingumo minis
terija ir kiti puošnūs pastatai. 
Pagaliau aplankome ir garsųjį

Luvrą. Puošnus^ renesanso sti
liaus, labai simetriškas pasta
tas (anksčiau buvę karaliaus rū
mai), kuriame randasi garsusis 
Luvro muziejus (su garsiuoju 
Leonardo da Vinci paveikslu 
“Mona Liza”) ir Finansų minis
terija. Artumoj Luvro, yra ir ant
roji Triumfo Arka, tik daug ma
žesnė, paminėti Napoleono gar
siajam šimto dienų pergalės žy
giui, kuriuo buvo sugriauta są
jungininkų koalicija. Iš čia ne
paprastai gražus vaizdas: mato
si didžioji Triumfo Arka, Eifelio 
bokštas, puiki didžiulė aikštė su 
fontanu. Aplankome taip pat ir 
Notre Dame de Paris, garsiąją 
katedrą, gotų stiliaus, su charak
teringais bukais bokštais. Ji ran
dasi senos upės saloj. Puiki, ir 
didinga ši katedra išoriniai, bet 
dar puikesnė iš vidaus.

(Bus daugiau)

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre-' 
dito Kooperatyve 

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

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision

i

iI

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.

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

Sav. G. KERAITIS

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

General Insurance 
& Wortgages

AL DŪDA
10 AM — 10 PM

Visų rūšių draudimai ir‘ pa
skolos nejudomam turtui.

Greitas ir sąžiningas patarna
vimas.

OL. 7997. 1609 Dundas St. W.

LONDON, Ont
Grįžo iš Ispanijos

Pranas Statkus iš London Ont. 
grįžo iš 6 mėn. kelionės po Eu
ropą. Aplankė Prancūziją, Por
tugaliją, garsiuosius lošimo ba
rus Monte Carlo, bet ilgiausią 
atostogų laiką praleido Ispanijo
je, kur apžiūrėjo muziejus, bb 
bliotekas, bulių imtynes ir kitas 
vertas apžiūrėti vietas.

Pravažiuodamas per Torontą 
p. Statkus aplankė “TŽ”, papa
sakojo įspūdžių ir paliko auką.

Plataus masto koncertas
Windsor© lietuvių bendruome

nės valdybos pastangomis spalio 
9 d. rengiamas plataus masto 
koncertas rumunų “Casa Roma
ną” salėje, 2585 Seminole, prie
šais visiems gerai žinomą kroatų

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

VAISIŲ IR UOGŲ MĖGĖJŲ 
DĖMESIUI !

Spalio mėnuo pats geriausias laikas 
sodinti vaismedžius: kriaušes, obelis, 
vyšnias, slyvas# pyčius ir kit. ir vais
krūmius: agrastus, serbentus, avietes 
ir kt.

Jų gausite pas A. MAČJ, 
NILESTOWNE, Hamilton Rd., 

prie Londono, Ont.

Atsilankiusieji turės progos iš
girsti lietuvių ir pasaulinio garso 
kompozitorių kūrinius, kuriuos 
atliks buv. Lietuvos operos so
listė Elzbieta Kardelienė. Solis
tei akompanuos muz. komp. Sta
sys Gailevičius.

Po koncerto vyks šokiai gro
jant pramoginiam orkestrui. Sa
lė bus atvira nuo 6 v. v., o kon
certas prasidės 7 v.v. punktua
liai. Apyl. v-ba.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC
314 BATHURST ST.

Toronto
Telef. kabineto* EM. 6-2696 

Namų OL. 4778
RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 

LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 
TORONTO

(lėtinas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

šalpos vajus Toronte
KLB Toronto apyl. Šalpos K-tas skel

bia visuomenės žiniai piniginės rinklia
vos, atsilankant į tautiečių namus To
ronte, rezultatus. Rinkliava pradėta bir
želio 1 d. ir baigta rugpjūčio 1 d.

Užbaigę šį milžinišką darbą, Toronto 
apyl. Š. K-tas reiškia širdingą padėką 
visiems aukų rinkėjams ir Toronto lie
tuvių visuomenei, duosniai aukojusiai 
sušelpti Vokietijoje likusius tautiečius, 
kurių padėkos laiškai nekartą buvo skel
biami spaudoje.

Aukojo: $20 — dr. J; Yčas; po $10 
— J. Bakšys, K. Dalinda, K. Kalendra, 

Karbūnas, dr. Pacevičius, J. Puzyras 
dr. Valadka; $6 — M. Pundžius; 
$5 — V. Aglinskas, Augustinavičius, 
Augustas, P. Budreika, V. Baltutis, 

Bumbulis, A. Basalykas, P. Bražukas, 
Bonakus, Pr. Čičiūnis, Čeponis, Br.

L. 
ir 
po 
Br.

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
t 12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 

lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
Užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mažinu, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatyi 
tymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai iki 9 vai vak.

COLUS FURNITURE COMPANY

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

(tarp Gladstone-rr.Rusholme Rd.)

S: , T - -
Čepaitis, L. Ciplijauskas, A. Ciplijaus
kas, S. Čepas, J. Dementavičius, J. Didž- 
balis, A. Daukantas, P. Dalinda, R. 
Draudvila, F. Gikįs, K. Grigaitis, Br. 
Grikenis, Br. Gencos, Grabauskas, Gir
dzijauskas, L. Januška, M. Juzumas, V. 
Kezulis, L. Kilius, P. Karvelis, A. Ku- 
niutis, P. Kuzmickis, L. Kalinauskas, A. 
Klupšas, Kušiikis, V. Krikščiūnas, V. Ka
lyčius, J. Kaknevičius, P. Lelis, V. Lui- 
ma, A. Misiūnas, A. Margis, J. Masionis, 
Mikšys, V. Matulevičius, Mažonas, M. 
Noreika, A. Pabedinskas, C. P$ezdziec- 
kis, J. Paškevičius, Orentas, E. Rudytė, 
Rinkūnas, M. Remeikis, V. Radzevičius, 
X X / P- Sinkevičius, P. Staniūnos, H. 
Sodaitis, Skribūnas, Sėklaitis; Šulcas, P. 
Sungaitis, Tumosa, P. Traškevičius, B. 
Ulozas, Z. Umbražūnas, St. Vaupšas, J. 
Vaitkus, Br. Vaidyla, S. Vaitkus, Va- 
dauskas, dr. K. Žymantienė, P. Zibūnas, 
B’. Zubrickas; po $4 — B. Arūnas, P. 
Ažubalis, A. Basalykas^ S. Kymantas, J. 
Prisas, J. Rocickas, M. Repečka, P. Re
meika, J. Varneąkas, R. Žiogarys; po $3 
— A. Avižius, M. Barškėtis, E. Čuplihs- 
kas, J. Dvilaitis, St. Dabkus, K. Gapu- 
tis, J. Gataveckas, J. Indrelė, Janulionis, 
A. Krikščiūnas, J. Laugalys, P. Narušis,
L. Nekus, J. Narušis, E. Norvaišienė, J. 
Petravičius, St. Perminąs, Br. Račkaus
kas, A. Ribskis, Razgaitis, A. Šmigelskis, 
A. Šlekys, J. Sližys, Šimkus, V. Sonda, 
Br. Strikaitytė, Štuopis, G. šernas, dr. 
Užupienė, A. Valius; po $2.50 -— Dau- 
riius, Gvildienė, Gčceitas, Petravičius, 
A. Seliokas; po $2 — A. Arlauskas, As
travas, K. Aūgaitis, Alonderis, J. Alks
nys, P. Aušrotas, J. Andriulis, Ališaus
kas, B. Akstinas, P. Aūgaitis, M. Ast
rauskienė, E. Abramonis, S. Banelis, J. 
Boltakys, A. Barauskas, V. BuceviČius, 
A. BliudžiuS, 1^ Boltramaitis, Bakevi- 
čius, S. Bdgusevičius, J. Beržinskas, A. 
Butvidas, V. Balsys, A. Barkauskas, Bi- 
gauskas, K. Budrickis, V. Baltrušaitis, 
J. Baužys, A. B., N. Brazas, Businskas, 
J. Baliūnos, Št. Barzdaitis, P. Čiurlys, 
H. Chvedukos, B. Čepouskas, L. čup- 
linskas, J. Čdplikas, N. Čepulkauskos,
M. Jokūbaitis, K. Galinauskas, V. Ger
manavičius, A. Zičkus, V. PoŠkauskas, 
J. Pikšilingis, Jankauskas, V. Rutkaus
kas, K. Liubartas, B. Trinko, B. Jasene- 
vičiūtė, H: Geložnikos, A. Lukošiūnas,

J. Urbonas, J. Samulevičius, D. Kazlaus
kas, E. Miliauskas, Aug. Kuolas, K. Ku
likauskienė, J. Grigaitis, I. Drauginis, A. 
Simanavičius, P. Kulešius, A. Pulkaunin
kas, A. Galiūnaitis, I. Stalioraitis, T. 
Krivickas,, St. Šalkauskas, V. Lukoševi
čius, E. Senkus, O. Gailiūnast F. Kaspe
ravičius, A. Laurinavičius, A. Rūta/ Ne
krošius, Vitartas, T. Jagėla, A. Jagėla, 
Kiršinąs, A. Prunckevičius, Soliokienė, 
Selmienė, Kudirka, Meilienė, Kušlikis, 
Kaunaitė, Kaunas, Mazlauskas, Kalu- 
sienė, Gudelis, Iškauskas, R. Gvozdoitie- 
nė, VI. Sutkus, M. Pocius^ M. Švelnys, 
VI. Gutauskas, J. Šeperys, A. Dabroveiš- 
kis, P. Ūkelis, Pr. Kazola, J.
A. Danielius, O. Juodviršis, S.
P. Pivoriūnas, Z. Dobilas, V. Šurkus, F. 
Motiejūnas, V. Stanaitis, V. Grybelyte, 
A.'-Matulevičius^. Stv«UClumbys,-*A.'-V4sec-- 
kis, P. Kitra, Br. MarijOŠius, Ą. Stepo
naitytė, St. Gaidelis, J. Stonaitis, J. Ži
lys, St. Duda, A. Sekonis, J. Daunis, 
Brašys, Kevelaitis, A. Pūkas, Dervenis, 
Kiškis, A. Mačiulis, K. Laurošaitis, A. 
Laurinaitis, P. Vilutis, VI. Gulbinas, F. 
Kasperavičius, V. Dailydė, O. Lemkė, 
Pr. Stripinis, K. Gečas, J. Krivickas, K. 
-Linka, N. Trumpis, S. Kryževičius, S. 
Tilo, V. Sadauskas, V. Kardo kas, A. 
Leman, J. Stravinskas, V. Jocas, J. Stan
kevičius, J. Plėnys, N. Naruševičius, J. 
Steponas, A. Raslanas, J. Matuliauskas, 
V. Biockis, J. Valadka, J* Vilkauskas, 
X Svetulevičius, S. Vaičekauskas, A. 
Diržys, A. Kanapka, A. Rūtkėvičius, P. 
Styra, Petravičius, Kaminskas, A. Štui- 
kys, A. Jasiukas, A. Lapinskas, J. Po
žėra, Juozaitis, S. Kairys, A. Ploplys, J. 
Martinaitis, S. Vaitkevičienė, A. Mitalas, 
J. Tamošiūnas, Juodelienė, A. Rūkas, J. 
Tadauskas, K. Ozolas, S. Jaseliūnas, L. 
Zdaržinskas, J. Riauba, J. Karka, S. 
Rinkauskas, J. Vilkas, L. Šeškus, V. Dai
lydė, V. Gylys, Delkus, Skurdelis, R. Vai- 
nauskas, Girdauskas, I. Pakarna, S. Mac- 
kynis, J. Svarinskas, Krilovičius, Matu
kas, A. Ziobakos, Kiškūnas, Kiškūnas, 
Rickevičius, Gudaitis, B. Putna, Juodi- 
kaitis, B. Misevičius, P. Mališauskas, VI. 
Gerasimavičius, O. Vasiliauskas, Z. Vai
čiulis, J. Peseckos, P. Gulbinskas, Z. Ga- 
taveckos, M. Karasiejus, A. Kizis, J. 
Duobaitis, J. Morkūnas, Krasauskas, Ku- 
dramovičiuš’, Stulginskas, Paulionis, Ig
notas, Razgaitis, J. Šablinskos, T. Žilys, 
J. Ožinskas, A. Šapoka, J. Gylys, Kle- 
vinskas, Tamulionis, J. Girdauskas, La
zauskas, Vaikų Darželis, M. Valaitis, A. 
Strumila, R. Paškauskas, J. Kozeris, Br. 
Hesas, A. Rusinas, K. Meiliūnas, E. Šle
kys, A. Masionis, V. Girčys, V. Sinkevi
čius, P. Žemaitis, V. Skirgaila, J. Rač
kauskas, Z. Zadeikytė, J. Zadeikis, A. 
Zakarevičius, P. Jurėnas, J. Sabaliaus
kas, A. Stančikas, B. Žilvytis, J. Pauliu- 
koitis, J. .Slankus, J. Povilionis, J. Ke- 
mešaitis, M. Lukšys, P. Gorys, A. Juo- 
zapaitis, S. Butkevičienė, J. Kavaliaus
kas, J. Simonaitis, B. Sakalauskas, J. 
Dragašius.

Aukavusių mažiau kaip $2 pavardės 
neskelbiamos dėl vietos stokos.

Tpkiu būdu 1954 m. piniginė rinklia
va atsilankant į namus davė $1.529.50.

NORTH BAY, Ont
Šaunios krikštynos. Susipratę 

lietuviai Ramonai pakrikštijo 
savo antrąjį kūdikį Ritos Rūtos 
vardais. Nepasydami tam tikrų 
nepatogumų, krikštui pasikvietė 
lietuvį kunigą A. Sabą iš kaimy
ninės kolonijos. Kūmai buvo A. 

iš Oakvillės. 
Ramonu ne
lietuviškomis

Dalyvis.

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. 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

Zidžiūnas,
Zidžiūnas,

ir E. Frenzeliai 
Krikštynos įvyko 
muose su visomis 
tradicijomis.

EUROPIETĖ GYDYTOJA

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

akušerija > ginekologija.
358TaBADIE

(kampas 5136 Park Avenue)
Montreal, P. Q.

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

susitarus tel. DO. 1965.

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 

46.
Telef. namų:

WA. 2-8927

Suite
Telef. įstaigos:
EM. 3-7461

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St., Toronto

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis į 

N. ČEPULKAUSKIENĘ

d

Dr. V.P. Baltrušaitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos 
gimdymo pagalba specialiai.

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

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto
Susitarti telefonu WA. 3*2395

SU

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

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
. VIDAUS LIGOS _ _

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVĖ., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir I6onadoje

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 Dufferin St.)

■■■■!» -i t iį,rr

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos W A. 1-0556-

namų LL. 5228.

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 Herman Building 

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

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

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

\ Gimdymo pagalba 
2Q2 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

WAė 1-9632 ir HU. 8-7841

£ ® Dr.’ F. Tickett
Gydytojas 

ir . ■ 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų 

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

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto
kampas Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

$13.500 — jrrtbliėfi $3000, Show - 
Bloor, mūrinis, pusiou otskiros 6 
komįį nemos, nepereinami kom- 
borroi, go ražas.

, $14.000 — Įmokėti $2.500, Bloor - 
Lansdowne, 8 k. mūrinis, pusiou 
atskiros nomas, olyvos šildymas, 
galimybė garažui.

$14.500 — Įmokėti apie $6.000, 
College - Bathurst, mūrinis, pu
siau atskiras, 10 k. namas, oly
vos šildymas, 2 virtuvės garažas.

$15.500 — Įmokėti apie $6.000. 
Concord - Bloor, 7 k. mūrinis, 
pusiou atskiras namas, garažas.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
e 987 BLOOR (kampas Dovercourt) 

$15.500 — Įmokėti $5.000, Dove 
court - Bloor, mūrinis, pusiou at
skiros, 8 k., gražus namas, aly
vos šildymas, dvigubos garažas.

$16.000 — Quebec - Glenloke, 7 k. 
atskiras namas, alyvos šildymas, 
kvodrotinis planas, garažas ir 
privatus įvažiavimas.

16.500 — Įmokėti' $6.500, Runny 
mede rajone, mūrinis, atskiras 6 
k. narnos, karšto vondens-otyvoi 
šildymas, kambarys rūsyje, dvi
gubas mūro garažas, šonin» 
Įvažiavimas.

III* te*—E

$16.500 Įmokėti/ $5.000, Par* 
dole rajone, 8 k. mūrinis atski
ros narnos, olyvos šildymas, ne
pereinami kambariai, dvigubos 
garažas.

$18.500 — Įmokėti $5.500, Indian 
Rd. - Glenloke, 8 k. mūrinis ot
skiros namas, olyvos šildymas, 
garažas ir privatus (važiavimas.

$21.000 — Įmokėti $5000, Porkdole 
rajone, 9 kambarių mūrinis at
skiras namas, karšto vafltlens • 
olyvos šildymas; lobai didelis 
kiemas, galimybė garažui.

Bernhard & Scott 
Ad vokatai, 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, ir treČ. 6-8 v.v.; antr., ketv. 

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

Pritoiko okinius visiems okių defek- 
Stirta akių nervus, kurie daž 

nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.
GYDYTOJAS ir

386 Rathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

_________________

1613 BLOOR ST. WEST

V. KUZMA
VYRŲ, MOtERŲ Ir VAIKŲ 

R0BA1

Čia tik keletas namų iš didžiausio pasirinkimo įvairintose miesto rajonuose. Parduodant ar 
perkant kreipkitės pas mus.

miMSKAS Vincas pm
TELEFONAI: LL. 8585, LO. 7206

įlldM*
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ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS
TORONTE, SPALIO 17 D., sekmadienį, S vaL pp., punktualiai, VICTORIA TEATRO SALĖJĘ, Victoria ir Richmond gatvių kampas.

Atnaujintas repertuaras: liaudies dainos, tautiniai šokiai, lietuviški senovės instrumentai, kanklės. *' ’ VMA
Įėjimas $1.50 ir $2.00.. ______

KVIETIMAI GAUNAMI:
1. Svetainėje “Tulpė”, 994 Dundas St W.
2. Green Valley Meat Market (V. Germanavičius ir J. Sinkevičius), 996 Dundas W.
3. J. Beržinsko krautuvėje, 1212 Dundas St W.
4. “Atlantic” restorane, 1330 Dundas St W
5. J. Margis Drug Store, 408 Roncesvalles Ave.
6. High Park Food Market (J. Demikis), 1669 Bloor St W.

“Tėvynės Prisiminimai”.

TORONTO, Oil t.
'Šv. Jono Kr. parap. žinios

— Rožančiaus pamaldos visą 
spalio mėn. parapijos bažnyčio
je kalbamos kiekvieną vakarą 7 
vai.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldos aukojamos Vilniaus 
krašto liet. Sąjungos intencija. 
Pamaldų metu parapijos choras 
gieda šv. Liudviko mišias. Cho
rui diriguoja kun. B. Pacevičius, 
vargonais akomponuoja muz. St. 
Gailevičįus. 12 vai. pamaldų me
tu gieda sol. A. ščepavičienė, 
akomponuoja D. Ščępavičiūtė.

— Bažnyčiai Montrealy yra 
užsakytos naujos stacijos. Skulp
tūros bus įmūrijamos į sieną, o 
galutinį jų apipavidalinimą duos 
archit. dr. A. Kulpavičius. Šiuo 
laiku iš medžio baigiama dirbti 
pagal architekto projektą nauja 
krikštykla ir švęstam vandeniui 
laikyti indas. Lietuvos bažnyčių 
papročiu, virš švęsto vandens 
indo ant sienos prie įėjimo durų 
kabos 3 pėdų dydžio kryžius.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Provinciolas T. Jurgis Gai- 

liušis spalio 10 d., sekmadienį, 
vienuolynui ir parapijai darys 
kanonišką vizitaciją. Pamaldų 
metu giedos sol. James Milli
gan, vienas populiariausių bari
tonų Kanadoje, laimėjęs “sing
ing stars of tomorrow” pirmą 
premiją ir parapijos choras.

— Praeitą sekmadienį įspūdin
gai praėjo rožančiaus pamaldos, 
kuriose dalyvavo apie 500 tikin
čiųjų. Ypatingai gražiai pasirodė 
parap. choras išpildęs 4 naujas 
giesmes, skirtas Marijos garbei. 
Panašios pamaldos įvyks ir šį 
sekmadienį 6 vai. vak.

— Parapijos kunigai pradėjo 
parapijiečių lankymą — kalėdo
jimą. Šią savaitę lankoma Do- 
vercourt Rd. ir Rusholme Rd. 
Ateinančią savaitę — Delaware 
Ave.. Fennings, Grove Ave., 
Lakeview Ave., Concord, Shan
non Ave.

— Padėką reiškiame V. Matu
laičiui, padovanojusiam parapi
jos bibliotekai 31 knygą.

— Parapijos komitetas ir PBR 
Mot. Būrelis uoliai ruošiasi pa
rapijos parengimui spalio 30 d., 
Masaryk salėje.

— Torontiečiai nuoširdžiai re
mia parapijos statybą, kuri, ne
žiūrint nepalankaus oro. visu 
smarkumu varoma pirmyn. Kas 
sekmadienį daroma BSFondo 
rinkliava smarkiai didina Fon
dą. Torontiečiai kviečiami visais 
būdais remti šią didžią statybą. 
Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje, 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, spa
lio 10 d., 9.30 vai. ryto, įvyks 
lietuvių pamaldos. Jose pamoks
lą vokiečių kalba sakys kun. dr. 
Ernest E. Bergbusch, Vakarų 
Kanados Sinodo prezidentas, o 
liturgiją lietuvių kalbą atliks 
vietos parapijos kunigas.

Kun. dr. M. Kavolis.
Vyskupo konsekracija

Šį ketvirtadienį 10 vai. r. Šv. 
Mykolo katedroje konsekruoja
mas naujasis Toronto vyskupijos 
augzilijaras JE vysk. Francis V. 
Allen. Vysk. Allen eilę metų bu
vo kurijos kancleriu, o paskuti- 
niuju laiku Our Lady of Sorrows 
parapijos klebonu.

TLN bibliotekoje
nuo spalio 10 d. knygos bus kei
čiamos antradieniais ir penkta
dieniais 7-8 vai. vak. ir sekma
dieniais 12-1 vai. pp.
_______ Bibliotekos vedėjas.

Dėmesio Toronto organizacijoms
KLB Toronto apylinkės valdy

ba kviečia visų Toronto organi
zacijų pirmininkus arba jų įga
liotinius atvykti į susirinkimą 
Lietuvių Namuose spalio 15 d., 
penktadienį, 7.30 v. v.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Apyl. v-bos pirmininko pra

nešimas,
3. Švietimo, Šalpos vadovų ir 

kasininko pranešimai,
4. Naujai Toronto apyl. v-bai 

rinkti rinkiminės komisijos 
ir kandidatų sąrašo suda
rymas,

5. Kariuomenės šventės minė
jimas; > '

6. Einamieji reikalai.
Atskiri pakvietimai nebus siun

tinėjami ir kadangi dienotvarkė
je yra daug svarbių Toronto liet, 
kolonijai klausimų, tai visų or
ganizacijų dalyvavimas yra bū
tinas. Apyl. v-ba.

Posėdis švietimo reikalais
Spalio 6 d., trečiadienį, 7.30 

vai. vak. Lietuvių Namuose šau
kiamas Toronto apylinkės švieti
mo komisijos ir augšt. lituanisti
nių kursų lektorių posėdis augš- 
tesniosios kursų klasės ir viešo
jo lituanistinio švietimo' progra
mos reikalais.

Švietimo komisijos nariai ir 
kursų lektoriai prašomi šiame 
svarbiame posėdyje dalyvauti.

Šviet. reikalų vedėja.
Vilniaus Diena

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos — VKLS — Toronto sky
rius, padedant Toronto apylin
kės valdybai šį sekmadienį, spa
lio 10 d., 4 vai. pp. rengia iškil
mingą Vilniaus Dieną -r spalio 
9-tosios minėjimą, 404 Bathurst 
St., ukrainiečiu namų sporto sa
lėje. (Per klaidą “TŽ” Nr. 38 bu
vo paskelbta minėjimas įvyksiąs 
lenkų salėje).

Programoje Vilniaus krašto 
lietuvio žurnalisto Jer. Cicėno 
paskaita. Meninę dalį atliks sol. 
Vac. Verikaitis, akomp. muz. St. 
Gailevičiui, ir Toronto lietuvių j 
choras “Varpas”.

Vilniaus klausimas šiandien • 
yra painus, nes vis daugiau atsi
randa priešų, kurie tykoja pa
grobti ateityje mūsų sostinę.

Lietuvių visuomenę, o ypatin
gai jaunimą' — moksleivius ir 
studentus prašoipe šiame minė
jime skaitlingai dalyvauti.

Rengėjai.
Vyr. ateitininkų susirinkimas 

įvyks šį sekmadienį, spalio 10 d., 
3 vai. p.p. prisikėlimo parapijos 
klebonijos patalpose. Paskaitą 
“Quebeco kultūrinė autonomija” 
skaitys kun.- dr Pr. Gaida.

Visi ateitininkai kviečiami da
lyvauti. Valdyba.

Kulinarijos kursai
KLKatalikių Moterų D-jos To

ronto skyrius organizuoja kuli
narijos kursus Nekalto Prasidė
jimo seserų patalpose, 9 Welles
ley PI. Kursai-prasidės spalio 14 
d. 7 vai. vak. ir vyks ketvirtadie
niais. Kursus praves sesuo Mag
dalena, pp. Pabedinskienė, S. Ja- 
gėlienė ir M. Tamulaitienė.

Norinčios kursus lankyti pra
šomos registruotis pas B. Sapi- 
jonienę, KE. 1359, ir S. Jagelie- 
nę, ME. 2926.

Skyriaus valdyba.
“Caritas” parengimas UNF sa

lėje įvyksta spalio 23 dieną.

--------------- I , ........!)<*!' ......... . ..........

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, spalio 9 d. UNF auditorijoje, 297 College St, įvyks -didžiulis^ TRADICINIS
' ■ ,; 4 *, *

Kalakutu Ęalius
VEIKS TURTINGAS BUFETAS. -------------------------- GROS PUIKUS ORKESTRAS.

Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas tik $1.00.
Maloniai kviečiame gerbiamą lietuvių visuomenę atsilankyti. •

KLKM D-jos Toronto skyrius.

Ilgą savaitgalį smagiai praleisime tik HAMILTONE!
H.L.D.M. Teatras AUKURAS šeštadienį, spalio mėn. 9 d., ROYAL CANNAUGHT HOTEL,

Normandie salėje rengia .pirmąjį rudens 

BALIU

SU LINKSMA PROGRAMA.

Šokiams gros Hamiltono AIDAS, palydint solistams.

Pradžia 7 vai. vak. - H.L.D.M. Teatras AUKURAS.

' ■■■ . . ... . ■

Šių metų Spalio 16-tą dieną, 7-tą vai. vakaro, 2248 Main St., Sacred Heart of Mary ukrainie
čių salėje, NIAGARA FALLS, Ont., vietos Lietuvių Klubas rengia

Rudens šokiu^ vakare^
KAM VISĄ LAIKĄ SĖDĖTI NAMUOSE! APLANKYKITE NIAGAROS KRIOKLIUS!
Iš toliau atvažiavusių svečių patogumui — salė jau bus atidaryta nuo 6-tos valandos vakaro! 

.....  GROS MARTIN'S ORKESTRAS! ........
Išarusiuosius pavaišinsime lietuviškomis dešromis su kopūstais! Ištroškusiems pasirinki
mas lengvesnių ir sunkesnių gėrimų! 1 Laukiame visų atvažiuojant!

" ' Niagara Falls, Ont, Lietuvių Klubas.

MONTREAL, Cue
Prašo talkininkų. Montrealio j vai ir jūros skautų bičiuliai. Bū- 

Šalpos Komitetas prašo mielus 
tautiečius - tautietes į kilnaus 
darbo talką — per spalio mėne
sį padėti vykdyti rinkliavą trem
tinių naudai, aplankant namuose 
kiekvieną lietuvį. Kad rinklia
va būtų patogesnė ir našesnė, 
stengsimės, kiek įmanoma, bent 
provizoriškai, miestą padalinti į 
rajonus.

Galintieji prašomi pranešti:
Gyvenantieji Montreal North, 

St.-Michel, Rosemount ir Mont
realio miesto rytinėje dalyje: E. 
Navikėnienei, 5515 13th Avė., 
Rosemount, tel. RA. 2-4410;

Gyv. Ville Emard, Westmount, 
Montreal Centre: K. Toliušiui, 
6828 Monk Blvd., Ville Emard, 
fpl tR 1974-

Gyv.’ Ville LaSalle, Lėchin: 
M .Leknickienei, Ville LaSalle, 
tel. TR. 4048; arba M. Šulmistrai, 
176 8th Ave., Ville LaSalle, tel. 
TR. 6752;

Gyv. Verdune. Jacques Car- 
tier, St. Lambert ir pietinėje 
Montrealio dalyje: Pr. Šimelai- 
čiui, 1271 Allard Ave., Verdun, 
tel. TR. 2859.

Gyv. St. Anne de Bellevue: 
Irenai Lukoševičienei.

Laukiame!
Montrealio Šalpos K-tas.

Montrealio jūros skautų bū
relis pats pirmasis Kanadoje at
liko ir patį didžiausį žygį — su 
savo sulopyta valtimi apraižė 
didįjį Ontario ežerą.

Šiam jų žygiui daug vietos pa
skyrė anglų spauda ir radijas. 
Jau laikas ruoštis dar didesniam 
ateinančių metų žygiui, dar 
augščiau iškelti mūsų trispalvę 
virš Kanados vandenų. Reikia 
dar platsniems Kanados gyven
tojų sluogsniams priminti, kad 
čia gyvena kovojančios ir ken
čiančios Lietuvos vaikai, o sa
viesiems priminti, kad laikas 
daugiau atsukti veidą į jūrą.

Jūros skautai Montrealyje dir
bo ir dirba tyliai, visų “komi
tetų” užmiršti. Jie tos vienumos 
slegiami irgi prašė sudaryti rė
mėjų būrelį. Tai, daugumoje tė-

relis yra surengęs du vakarus, 
iš kurių gavo pelno $161. Nors 
kuklios pajamos, bet buvo gali-
ma nors dalinai apmokėti stiebo 
ir motoro remonto sąskaitas. Yra 
numatyta didesnę veiklą išvys
tyti, tai rėmėjai jau dabar pra
deda lėšų telkimą. Talkon kvie
čia ir montrealiečius — kviečia 
prisidėti rėmėjais ir taip pat gau
siai aplankyti jūros skautų pa
rengimus. Artimiausias parengi
mas spalio 9 d. 6 vai. vak., 3486 
Iberville St., tarp Rachel ir 
Sherbrooke St. Vieta gera susi
siekimo atžvilgiu, nes Frontenac- 
autobusai vaikšto visą naktį.

Parengime dalyvauja ir To
ronto, Hamiltono bei Rocheste- 
rio jūros skautės ir skautai.

Maloniai laukiame atsilan
kant. J. skautų rėmėjų būr.

Montrealio jūros skautų rėmėjų 
būrelis, jūros skautų dienos pro
ga spalio 9 d. rengia

VIEŠĄ VAKARĄ
3486 Iberville St, rumunų salėje. 
Pradžia 6 vai. vak. Įėjimas — 
laisva auka. Veiks bufetas, lo
terija ir dar kai kas...

Rėmėjai.

F. Dubauskas, leisdamas atos
togas pas seserį ir svainį Lingus, 
Ohio, dalyvavo taip pat laidotu
vėse savo brolio Adomo dukre
lės a.a Marian Jakubs - Jaku
bauskienės, gyv. Clevelande. Jos 
tėvas Adomas Dubauskas mirė 
prieš 14 mt. taip pat Clevelande.

Septyni iš 1000 — alkoholikai
Pagal ką tik paskelbtus duo

menis, Montrealyje septyni dar
bininkai iš 1000 yrą alkoholikai. 
Anketa buvo pravesta keturio- 
likoj įmonių, turinčių 30.500 dar
bininkų. Rasta, kad tie darbinin
kai kasmet praleidžia 22 dienas 
dėl alkoholio. Socialinės organi
zacijos atkreipė universitetų ir 
ligoninių dėmesį, kad imtųsi ini
ciatyvos steigti tyrimo centrus, 
o miestas organizuotų visas jė
gas kovai su alkoholizmu.

ŽINOM. BORISO VOLKOVO

BALETO MOKYKLA TORONTE
PAMOKOS PRASIDĖJO

Mokiniai priimami kasdien iki spalio 31 d. nuo 10 vai. iki 5 vai. v.
782 Yonge St. (iš Bloor). Telef. WA. 2-2918

Dėsto baleto mokytojai:
1. Rita Anvelt,
2. Zinaida Smolskaitė * Orentienė,
3. Borisas Volkovas.

Baleto Mokyklos sekretorius Baleto Mokyklos vedėjas
SYDNEY VOUSDEN BORIS VOLKOFF

Dėmesio studentai!
Prasidėjusiems naujiems moks

lo metams atšvęsti lietuvių stu
dentų klubo valdyba rengia ini- 
tium semestri šv. Jono parapijos 
salėje šį penktadienį, spalio 8 d. 
8 vai. v. Visi studentai kviečiami 
dalyvauti, o ypatingai tie, kurie 
šiemet tik pradėjo. Bus malonu 
susipažinti ir aptarti ateities 
veiklą. Valdyba.

Prof. M. Biržiškai paremti 
aukas Toronte galima įteikti To
ronto apylinkės Šalpos K-to pir
mininkui V. Vaidotui, Dover- 
court Rd., tel. KE 2154 arba TLN 
— 1129 Dundas Streėt W., tel. 
KE. 3027. Čekius prašoma išra
šyti V. Vaidoto vardu.

SLA 236 kuopai, veikiančiai 
Toronte, spalio 7 d. sukako 20 
metų. Paminėjimo programa: 
paskaitininkas iš JAV, meninė 
dalis ir pasilinksminimas šv. Jo
no Kr. parapijos salėje šio mė
nesio 16 d., šeštadienį:

Bus įdomu išgirsti iš pačių 
steigėjų kaip lietuviai išeiviai 
ankstyvesniais laikais organiza
vosi, nugalėjo organizacinius 
sunkumus, ką veikė apsidraudi-

Kviečiame visus į 
EUROPIETIŠKA PASILINKSMINIMĄ

kiekvieną RĘNKTADIENĮ nuo 8.30 vai. vak.
62 Claremont Street.

Įėjimas 50č.

Padėkos dieną — Thanksgiv
ing Day—šiemet išpuola atei
nantį pirmadienį, spalio 11 d. Tą 
dieną įmonės nedirba.

Liet, .radijo valandėlėje 
“Tėvynės prisiminimai^. Iš; St. 
Catharines, ’ btfn|a 620, ŽĮ^šešta- 
dienį bus tranlisuojami’S'ėporta- 
žai iš ateitininkų kongreso Či
kagoje ir meno parodos b'ė'i spor
to olimpijados Toronte taip,.kaip 
buvo perduota į Lietuvą^- - -

TL choras “Varpas” 
pirmadienio rytą grįžo po sėk
mingų gastrolių Čikagoje. Ten 
“Varpas” turėjo’ du koncertus. 
Pirmajame koncerte salė, 1200 
vietų, buvo perpildyta, antraja
me taip pat artipilnė.

Agronomų bei Ž. ūkio akade
mijoj studijavusių pobūvis įvyks 
lapkričio 13 d. 7 vai. vak. TLN. 
Galima registruotis ‘ TLNamų 
raštinėje.

Inž. P. Audzevičius serga 
Tor. General ligoninėje (Ward 
H). Ligonis turi ypatingai augš- 
tą kraujo spaudimą. Daktarų 
manymu, šią savaitę ligonis tu
rės išgyventti rimtą krizę.
REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti vie
nų metų mergaitę tabako ūkyje. Kreiptis 
j: J. Mažiulis, R.R. 2, Tillsonburg, Ont. 
Telef. 620 W 5 — Tillsonburg.

Ižnuomojoma nedidelė prekybinė patal
pa arti Lietuvių Namų už $7 savaitei. 
Skambinti tel. KE&4370, po 6 vai. v"L

Ižnuomojamas frontinis kambarys l-me 
augite. Tinka 2 asmenims; galima vir
tis. Tel. LO. 8651.

Šeštadieninėje mokykloje 
mokinių skaičius kiekvieną šeš
tadienį vis daugėja. Šiuo laiku 
mokyklos vadovybė yra jau už
registravusi per pusantro šimto 
mokinių. Mokyklos vadovybė 
daro pastangų, kad ir evangeli1 
kai lietuviai mokiniai, kaip ir 
katalikai, turėtų tikybos pamo
koms dėstyti savo kapelioną. Vy
resnių skyrių mokiniams yra 
privaloma dainavimo pamoka, 
kuri kun. B. Pacevičiaus prave
dama tuojaus po kitų pamokų 
Šv. Jono Kr. parap. patalpose.

Čikagos lit. choras “Pirmyn”, 
pakviestas KLMB, praeitą šešta
dienį Eaton auditorijoje statė 
3-jų veiksmų operetę “Laima”. 
Operetės veiksmas vyksta 15 a. 
Italijoje. Nesudėtingos dekoraci
jos, bet aktorių kostiumai buvo 
tikrai pasigėrėtini. Centriniai 
veikėjai: Betina piemenė — Lai
ma — Onuks Skever - Stephens, 
bernas Pilypas — J. Laurušonis, 
kunigaikštis aLurynas XVII — 
J. Avelis, kunig. Fridrikas — A. 
Snarskis, ūkininkas — J. Dam
bos, kunigaikštytė Fiameta — 
V. Žabelio. Pastatyme dalyvavo 
apie 60 asmenų. Grojo Toronto 
simfoninis orkestras. Bilietai bu
vo parduodami po $3, $2.50 ir $2. 
Salės du trečdaliai buvo pripil
dyti. , •

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

V. TIKUIŠIS
351 Dovercourt Rd., Toronto.

Tel. KE. 7824.

A. STANČIKAS
Boigęs Notional Radio Institute Radio 

, ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
r * .

Aparatai paimami ir grąžinami j 
namus veltui.

Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

M JOSEPHINE 
BEAUTY SALON”

955 Dundas St. W., Toronto 
Prie Grace - Beatrice tramva

jaus sustojimo.
Tel. EM. 8-4138.

Įvairių rūšių ilgalaikis sušukavimas, 
dažymas, sutvarkymas ir modemiškos 
kirpimas. Sąžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

mo nuo mirties, ligos, ką nuvei- , TLN dos kioske
ke kultūrinėje sAtyje. yra gauU, pardavimul eobslų

Spalio 16 11. UNF salėj Prudencijos Bičkiėhės ir Stasio
LAS vietininkijos valdyba ren- Liepos įdainuotų lietuviškų1 dai
gia susiartinimo su Kanados ka- nų plokštelių albumai. Kioskas 
riuomene pobūvį — balių. Bus atdaras antradienais ir penkta- 
trumpa programa. Griež TLO dienais 7-8 vai. vak. ir seRmadie- 
“Trimitas”. Kariškiai atsilankys niais 12-1 vai. pp.
uniformuose. Sp._ kiosko vedėjas.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, at
skiros toiletas, yra baldai, garažas, tin
ka suaugusiems. 135 Heale Avė., prie 
Kingston Rd. — 14 sustojimas.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Yra 
vieta mašinai. 18 Maple Grdre Avė. — 
Queen ir Brocke rajone. Tel. LL. 4180.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
ougšte. Su arba be baldų. 315 Brock 
Ave. Tel. LO. 8835._____________

TORONTO GAS HEATING COMPANY
961 COLLEGE STU TORONTO ____ v

« # tl» j"Fi:
Anglimis arba alyva kūrenamos krosnys dabar gali būti 
pakeistos laike dviejų valandų į natūraliu ga'fcu-dujtftnis'ap
šildymą. Šiluma reguliuojama termostatais — hutdmatiškai. 
Mūsų kompanija teikia pilnas informacijas lietuviškai kas
dien nuo 6-7 vai. vak, ir šeštadieniais nuo 10 -12 valandos.

SKAMBINTI OL. 7994
■ ■ r u.— ■ > m... .....................■; < ' .. .'n .ii—— .i i ■ ■■

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-me ougšte. Tel. LL. 0793.

Išnuomojamas kambarys viengungiui ne
toli naujosios lietuvių bažnyčios. Telef. 
LO. 2266. _________________________

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė l-me 
ougšte. Tel. LO. 8041, 77 Boustead Avė.

Išnuomojamas kambarys it virtuvė l-me 
ougšte. Be baldu. 414 Dovercourt Rd., 
netoli naujosios lietuvių bažnyčios. Tel. 
LA. 1866 po 5 v«l. vok.

IžnuomejeiiM* kambary* ll-ma aitgfta.
64 McKamia Cm., H- OL 8154.


