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Laukiant i jubilian teŠiais metais švenčiame 50 metų lietuviškos spaudos laisvės sukaktį.Švenčiame taip sau — trėmtiniškai, be ypatingų iškilmių. Tarsi sukaktuvės būtų paprastos, eilinės, nereikšmingos.Kaikurie laikraščiai dar tik rengiasi tą nepaprastą sukaktį paminėti, nes kasdien ^atsiranda “aktualesnių” įvykių, kuriems reikia plačiai atidaryti-savo skiltis.Išvadoje — kartais kniesteli mintis, ar mes iš viso įvertiname laisvos lietuviškos spaudos reikšmę.
Nuo “Aušros” iki televizijosKai “Aušra” aušo (1883 m.), jos spinduliai ėmė gaivinti ne tik pilkų žmonelių, bet ir tokių kaip Vincas Kudirka— kiek nutolusių nuo savo gimtosios kalbos ir papročių — širdis.Teisingai šiandien tvirtinama, kad “Aušros” vertė glūdi ne kažinkokiuose nepaprastuose kūriniuose, kurių tada ir nebuvo kam rašyti, ir ne tų kūrinių formose, bet lietuviškoje, patriotinėje dvasioje, kuri kaip burtininko lazdelė veikė skaitytojų širdis ir protus.Ši diena su įmantria technika didžiuojasi šauniais kino filmais, kasdien tobulinamais televizijos aparatais. Žiūri į jų rodomus vaizdus ir tremtinys lietuvis, susisodinęs apie save “atžalyną”, tačiau visi tie burtai jo neuždega, neatgaivina ir nėsušildo.Ir šiandien esame reikalingi aušros spindulių — rašyto lietuviško žodžio. Kas paseks mums mielą pasaką apie Rūpintojėlių šalį? Kas papasakos apie mūsų brolių ir sesių kančias, kai jiems nėra vietos šiąudinėse pastogėse? Kas nuramins ilgesį, augantį iki didžios veiklos ar visiško surezignavimo? Kas?Ne kas kita, kaip mūsų spauda: mūsų laikraštis ir knyga, spausdinami mūsų lietuviškais rašmenimis.

Jaunutė sukaktuvininkėPenkiasdešimt metų žmogaus gyvenime — didelis, nuvarginąs kelias. Penkiasdešimt metų tautos gyvenime—vienas akimirksnis.Mūsų tautos istorijos ir ateities perspektyvos kreivėje 50 metų spaudos sukaktis — tai pati neramiausia jaunystė, kada lietuviškas žodis ir lietuviškos minties kūrėjas — rašytojas tarsi savo kailyje netelpa.Ak, kiekvieną savaitę vis kokios naujos knygos, sulaukiame. Turime, apsčiai brandžios poezijos, turime sodrios beletristikos, turime ir gilių mokslo veikalų..
, ,.~Tąčiau ar šių .^žkakĮuvinių metų p^oga jaunoji sukaktuvininkė —gražuolė mūsų l&tygaT — duri»-atviras ir lietuviškas širdis jaukiančias? Ar nenustelbia jos kiti tremtinių rūpesčiai, dažnai tokie nedideli ir juokingi?Ar dar ir šiandien — 50 metų nuo didžiojo spaudos laisvės laimėjimo — knygų spinta kaikam nepažįstamas, nepasiekiamas baldas?
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Tibeto Dalai Lama (pirmas iš kairės) atvyko įįPeipingą dalyvauti liaudies seime. Vidury 
— jo palydovas P. Ngertebni, dešinėje — Raudonosios Kinijos min. pirm. Ču-En-Lai.

Quebeco ginčas su OtavaMontrealy susitiko du prancūzų kilmės ministerial pirmininkai — feder. vyriausybės L. St. Laurent ir Quebeco M. Duplessis.. Visa Kanada įdėmiai sekė šių politikų susitikimą, juoba,
reikšti susirūpinimą, kad neįstengia išsiversti. Kad jos nebūtų nuskriaustos, provincinė vyriausybė išleisdino įstatymą, pagal kurį padidinami pajamų mokesčiai 15%. Jie.Ritėjo būti at->AU OLlUllAllAlllCįj ' JUVMU^ AXVVVAV41 -A. V /V • MUVX^ V4 W

:ad jiedu viešose-kalbc^-buve skaitytį nuo mokič ių. sumokai-
_____•_____*• • T* •-- ____ ______ i 'J___ '_______ —-__ *____ ’ T>_- •'

Iš pirmųjų pranešimų matyti, kad abu politikai susitarė. M. Duplessis pažadėjo pakeisti Quebeco įstatymą, sakantį, kad pajamų, mokesčių srity provincija 
turinti pirmaujančią teisę; o L.

Savaitės įvykiai
Vokietijos nepriklausomybės ir apginklavimo klausimą perėmė parlamentai Vokiečių parlamentas Bonnoje, išklausęs kanclerio Adenauerio pranešimo apie Londono konferencijoj pasiektą susitarimą, dauguma balsų jį patvirtino. Stipri socialistų partija visdėlto balsavo prieš. Jau iš seniau ji labiau žiūri į Maskvą ir iš čia laukia Vokietijos suvienijimo. Dabar gi, kai Molotovas, vis tebesiekdamas suardyti betkokį vakariečių susitarimą, staiga atvyko į Berlyną ir viešoje kalboje pareiškė, kad sovietai sutiktų "netgi

Idėjos ir tikrovėTurime prisipažinti, kad permažai skaitome.Tiesa, mūsų vaikų literatūrą nukonkuruoja comikai; tiesa, mūsų poezijos ir beletristikos knygas “nukonkuruoja” banko knygelės arba kelių centų vertės svetimas laikraštis.Tačiau šiandien jau ir Nauj. Zelandijoje, ir D. Britanijoje, ir Amerikoje garsiai šaukiama apie vaikų persisotinimą comikų “idėjomis”. Raginama grįžti atgal, prie natūralios, bet fantazijos negadinančios knygos.Teisinamės ir mes: nesą ką skaityti; knygos esančios brangios; nusibodusi lietuviška tematika; reikią ieškoti naujų kelių; rašytojai turį išaugti iš Lietuvos atsivežtus rūbus.Tai tik pasiteisinimas, nes ačiū Dievui, šiandien kiekvienas dar jaučia pareigą — turėti lietuvišką knygą.Jei jaučia pareigą, turi ją vykdyti. Ir be pasiteisinimo.Mūsų spaudos jubiliejus įpareigoja pagerbti knygnešius, pagerbti tremtinius ir lietuvišką laisvą žodį, trypiamą okupuotoje Lietuvoje. J. Kuzmionis.

vienas kitą apipešioję. Iš jų susitikimo laukiama, kad Quebeco - Otavos kivirčas bus pagaliau baigtas.Tas kivirčas prasidėjo, kai federalinė vyriausybė, remdamasi karališkosios? komisijos švietimui kelti duomenimis bei pasiūlymais, nutarė ateiti pagalbon augštojo mokslo įstaigoms. Kiekvienas universitetas bei tolygi mokykla visoj Kanadoj gavo nemažas sumas pašalpų pagal studentų skaičių. Pirmaisiais metais (1952) tokią pašalpą priėmė ir Quebeco provincija, tačiau netrukus ėmė kilti protesto balsai: Quebeco autonomija pavojuj. Jei feder. vyriausybė duoda pašalpas, ji ims jas kontroliuoti, ir tuo būdu paverš mokyklas sau. Iš eilės dvejus metus Quebeco vyriausybė atsisakė priimti fed. vyriausybės pašalpą švietimui. 
J Augštosios mokyklos betgi ėmė

mų feder. vyriausybei. ’ Deja, pastaroji nesutiko: leido atskaityti tiktai 5%. Quebeco universitetai dėl to nenukentėjo — jie gavo netgi daugiau nei . feder. vyriausybės buvo duodama, — bet tai pajuto mokesčių mokėtojai. Rinkimų atveju nei Duplessis nei St. Laurent Quebece nebūtų populiarūs. Reikėjo kivirčą baigti. Tarpininkų padedami abu min. pirmininkai susitiko “neutralioj” teritorijoj — Montrealy j e, nes Duplessis buvo pareiškęs nevažiuosiąs Otavon.

šalpų švįetimuį ir leisti atskaityti atitinkamą sumą iš feder.’mokesčių — spėjama 7.5 -10%. Tuo būdu patenkinamas Quebeco reikalavimas — “savo teisės į pajamų mokesčius nekeisime į pašalpas”. Kad nebūtų nelygybės, ši galimybė paliekamą atvira ir kitoms provincijoms, .-kurios vietoj pajamų mokesčio priima feder. vyriausybės pašalpas.Galutiniam klausimo sutvarkymui numatyta šaukti tarppro- vincinė konferencija.
Kanados Vyskupu Konferencija►tavoje įvyko Kanados katerTnedal^vavo'konferencijoje,

NUBAUDĖ MONTREALIO POLICIJOS VADĄVyr. teismo teisėjas M. Fr. Caron nubaudė Montrealio policijos vadą M. J. Albert Langlois atleisdamas jį iš pareigų bei suspenduodamas vieniems metams nuo betkokios tarnybos savivaldybėj ir priteisdamas $500 pabaudos. Drauge nubausti ir kiti 19 Montrealio viešosios policijos pareigūnų atleidimu iš pareigų, diskvalifikavimu ir pinigine bauda $30.000.Šia byla susidomėjimas buvo nepaprastai didelis — teismo salė, kur buvo skaitomas sprendimas, buvo kimšte prikišmta, nors skaitymas truko 4.30 vai. Mat, motyvuotas sprendimas turi 225 puslapius!Jau nuo seniau Montrealis garsėjo savo naktiniais klubais, lošimo ir ištvirkimo namais. Visuomenės reakcija spaudoje nieko negelbėjo. Buvo jaučiama, kad policijos viešojo padorumo skyrius toleruoja tos rūšies įstaigas. 1948 m. miesto policijos vadas A. Langlois atleido iš tarnybos savo padėjėją adv. Pacifique Plante, kuriam ypač rūpėjo išvalyti miestą lįkviduojant neleistinas įstaigas^' Kaikurie visuomenės sluogsniai dar labiau subruzdo, sudarė viešojo padorumo komitetą ir nutarė kreiptis į teismą. Dokumentacijai rinkti ir bylai vesti komiteto vardu pakvietė minėtą adv. P. Plante ir 
adv. J. Drapeau. Bene per dvejus metus surinkę įrodymus jie perdavė juos teismui, kuris šią 
didžiulę bylą su 10.000 kaltinimų 
pradėjo nagrinėti 1950 m. Vieši

posėdžiai, per kuriuos buvo apklausta kelios dešimtys liudininkų, truko iki 1953 m. pavasario. Teisėjas, ruošdamas sprendimą, turėjo perskaityti krūvas įrodomosios medžiagos. Maždaug po metų paskelbė sprendimą. Jame teisėjas pabrėžė, kad lošimo ir ištvirkimo namus žinojo beveik visas miestas, išskyrus policiją, kuri buvusi finansiškai suinteresuota, nors specifinių įrodymų tam trūkę. Šitokiai būklei atsirasti padėjęs ir provincijos įstatymas, kuris įpareigoja policiją užantspauduoti tokių namų duris. Kadangi Montrealy, kaip ir kitur, namai turi dažnai dvejas priekines duris, naktinių klubų ir pan. savininkai, užantspaudavus vienas, turėdavo laisvą įėjimą per kitas, pažymėtas skirtingu numeriu. Tuo būdu savinin-

kai išvengdavo uždarymo. Kartais būdavo užantspauduojamos tik vieno kurio kambario durys, o visa kita likdavo veikti toliau. Tokia legalinė komedija truko, ilgiau nei dešimtmetį. Ar dabartinė teismo intervencija pagerins padėtį, parodys ateitis.Atleistasis policijos vadas įteikė apeliaciją. Dar nežinia.Jkaip pasielgs kiti nubaustieji. Apeliuoti jie gali per 30 d. ir įtėik- dami užstato po $1000.Visa byla kainavo apie $500.- 000. Dalį turi sumokėti nubaustieji, o likusias išlaidas — miesto savivaldybė. Bylą vedusiems advokatams priteista po $15.000. Dienraštis “Le Devoir”, kuris labai rėmė bylą ir kėlė moralines negeroves aikštėn, nubaustas $100 už teismo įžeidimą viename savo smarkių straipsnių.

Otavoj likų vyskupų metinė konferencija. Jos darbotvarkėj: Bažnyčios plitimo ir katalikų veiklos derinimas. Konferencijai pirmininkavo J.E. J. C. Cody, Londono vyskupas.Kanados Vyskupų Konferencija įsisteigė 1943 m. ir yra Šv. Sosto patvitrinta. Ji turi 75 narius — vyskupus ordinarus ir titulinius vyskupus, einančius koadjutorių ir augziliarų pareigas. Jų tarpe yra du kardinolai, 15 arkivyskupų (vienas Rytų apeigų), 50 vyskupų, kurių 4 egzar- chai ir vienas abatas. Kaikurie jų

nes šiuo metu yra išvykę Romon.Kanadoje yra 14 bažn. provincijų, 15 arkivyskupijų, 38 vyskupijos, 4 apašt. egzarchatai, 8 apašt. vikariatai ir viena abatija.Konferencija be pilnaties posėdžių turėjo komisijų posėdžius, kurie dirbo dviem sekcijom — prancūzų ir anglų kalbomis. Štai komisijų pavadinimai: Katalikų Veikimo ir Pasauliečių Apaštalavimo; Socialinės veiklos; Misijų; Radijo ir Filmų; Labdarybės.

pasitraukti iš Vokietijos, socialistai susižavėjo.Negana to, Maskva pasiūlė vakariečiams šaukti naują konferenciją Vokietijos suvienijimui svarstyti. Aišku, tai naujas bandymas suskaldyti vakariečius. A. Edenas tuojau atsiliepė, pareikšdamas, kad tai nėra Maskvos noras suvienyti Vokietiją, bet ją užvaldyti. Be abejo, sovietai nenurims. Jie ir toliau darys spaudimą ypač Prancūzijos parlamentui, kad jis ir šį kartą atliktų “patriotinį darbą” — atmestų Londono susitarimą, kuris, anot Višinskio, yeda j karą.
Prancūzjios laikysenaMendės - France, grįžęs Paryžiun, ketvirtadienį sušaukė parlamentą posėdžio, išdėstė vyriausybės nusistatymą ir pareiškė, kad parlamentui lieka dvi išeitys — patvirtinti Londono susitarimą arba sudaryti naują vyriausybę. Debatai prasidėjo ir truks iki antradienio popietės. Galima jau pramatyti, kad vyriausybei teks kietai pakovoti, kol laimės parlamento pritarimą. Matyti betgi gerų ženklų. 

Viena, vyriausybė vieningai ei
na, už V ^uri|aiini^5htra, par
lamentinė užš. r. komsiija ta'ip pat pasisakė palankiai. Kol kas laukiama tik laikinio parlamento pasisakymo, kad vyriausybė galėtų tęsti pasitarimus ir išbaigti detales. Susitarimo ratifikavimas numatytas lapkričio mėn.Jei parlamentas pasisakys palankiai, liks dar viena neišspręsta problema — Saaro sritis, prieš karą priklausiusi Vokietijai, dabar autonomiškai besivaldanti, nors įjungta į Prancūzijos ūkinę sistemą. Vokiečiai dabartine būkle nėra patenkinti. Saarą jie laiko atplėšta savo krašto dalimi. Mendes - France savo kalboje pabrėžė, kad Saaro problema turės būti išpręsta prieš Londono susitarimo ratifikavimą.

Anglija ant dviejų kėdžiųLondono susitarimu yra susirūpinusi ir Anglijos vyriausybė, kuri labai sunkia širdimi pasižadėjo laikyti savo karines pajėgas V. Europoje. Konservatorių partijos visuotinėj konferencijoj A.

Edenas stipriai pabrėžė: jei parlamentai atsisakys ratifikuoti Londono susitarimą, Europa atsidurs pavojuj. Tada JAV bus priverstos atitraukti savo kariuomenę iš Europos — o drauge ir Anglija — įp palikti ją Maskvos malonei. Panašiai kalbėjo ir Churchillis iškeldamas JAV atominę jėgą. Bet jis neapsiėjo nepaminėjęs “peaceful coexistence” — esą jis ir toliau stengsis siekti taikos su Rusija. Tuo būdu anglai viena ranka organizuoja V. Europos gynybą, kita — siunčia savo delegacijas, kad ir neoficialias, Rusijon. Konservatoriai pasisakė už Ebndpnp susitarimą, darbiečiai betgi' skep- - tiškai žiūri į Vokietijos apgink- ’ lavimą. Savo metiniame suvažiavime tik labai nežymia balsų dauguma pritarė Vokietijos ap- / ginklavimui. Be to’, jų praėjusios savaitės spaudoj buvo pareikšta būkšfavimų, kad Vokietija gali tapti Europos arbitru. /
Kolombo plano konferencijaKad būtų sustabdytas komunizmo plitimas Pietryčių Azijoje,, reikia ne tik ginklų, bet ir

rtes vad. >Tam reikaluiKolombo planas, kurio tikslas ir yra padėti skurstantiems Pietr. Azijos kraštams. Šioj organizacijoj, be pačių Azijos valstybių, dalyvauja JAV, Kanada, Aust-, ralija ir kt. — išviso 17. Vienos.. jų yra davėjos, kitos — gavėjos.Praėjusią savaitę Otavoje įvyko Kolombo plano valstybių konferencija, kuri svarstė ateities biudžetą. Pernai jis siekė $1.540.000.000. Didžiąją dalį sudėjo pačios Pietr. Azijos valstybės. Kiti kraštai pernai sudėjo— $280.000.000. Kanada davė 25 mil. dol. Dar nėra galutinai nusistatyta, ar šiemet ji duos didesnę sumą. Daug tikimasi iš JAV. Jų atstovas H. Stasen pareiškė, kad šiemet JAV Pietr. Azijai galės duoti daugiau, nes liko sutaupyta nuo Indokinijos karo. Pagalba Europai esą bus mažinama, o Azijai — didinama. Sumos nenurodė, bet spėjama, kad ji sieks $700.000.000.

Lenkijoj tremiamos vienuolėsEuropos Vakarus pasiekė žinios iš Lenkijos, kad po šio karo jai atitekusioj Silezijoj vyksta masiniai vienuolių trėmimai. Komunistiniai saugumo organai naktimis surankioja seseris iš įvairių vienuolynų ir išveža į kitus vienuolynus, kurie buvo paversti koncentracijos stovyklomis. Daugelis seserų buvo išvežtos į tolimus Lenkijos kaimus ir ten paliktos be maisto ir be pastogės.
Gvatemalos prezidentas liudijo JAV KongresuiJAV Kongreso Komitetas komunistų agresijai tirti savo posėdy išklausė Castillo Armasv Gvatemalos prez., liudijimo, kuris buvo magnetofone užrašytas Gvatemalos sostinėj ir perduotas JAV Kongresui. Castillo Armas, atsiprašęs, kad negalįs gerai kalbėti angliškai, papasakojo, kaip Maskvos diriguojami komunistai užvaldė Gvatemalą. Jis pareiškė: “Pirmiausia komunistai ėmė smelktis į darbininkų unijas, kurias veikiai visiškai užvaldė. Pasidarė nebeįmanoma be jų paramos laimėti rinkimus...

Buvo sudaryta mokytojų unija, ir neilgai trukus beveik kiekvienas mokytojas, norįs išsilaikyti vietoje, turėjo mokyti komunizmo ... Komunistai jau buvo įsigalėję krašte prez. Arevalos laikais (jo kadencija baigėsi 1951). Kai unijų kandidatas laimėjo rinkimus, pagaliau komunistai išdrįso išeiti viešumon”.Kukliai paminėjęs savo vaidmenį Gvatemalos išlaisvinime, Castillo Armas pridūrė: “Dabar mes esame įsipareigoję parodyti pasauliui, kad Gvatemala, eida;

I
ma demokratiniu keliu, gali pa
kelti krašto gerovę toli pralenk
dama komunizmą. Gvatemala 
yra pirmas kraštas, grįžęs į de
mokratinį gyvenimą po komu
nistinio jungo patyrimų. Mes 
esame pasaulio teisiami”.

Komunistinis pavojus Gvate
maloj nėra galutinai pašalintas. 
Vyriausybė neseniai išleido de
kretą, baudžiantį mirtimi už sa
botažo veiksmus gelžkeliuose, 
laiuose, lėktuvuose, telefono lai
duose. Tai ženklas, kad raudo-

Nėra tikslių žinių kurie vienuolynai paversti koncentracijos stovyklomis. Yra betgi žinoma, kad 200 vienuolių buvo atvežta į buvusį pranciškonų vienuolyną Kobyline prie Poznanės. Vienuolės tremiamos ir iš Katovicų vaivadijos. Saugumo policija per 6 savaites padarė 10 stambių kratų. Olštino vaivadijoj per 10 dienų padaryta 4 kratos vienuolynuose.
— Varšuva. — Komunistinės Lenkijos prezidentas B. Bierut drauge su vadovaujančiais krašto komunistais išvyko Kinijon revizituoti min. pirmininko ir užs. r. min. Ču-En-Lai, kuris grįždamas iš Ženevos liepos mėn. buvo sustojęs dviem dienom Varšuvoje.

Mahometonų misionieriai
Egipto min.' pirm. A. Nasser, 

Saud Arabijos karalius Saud ir 
Pakistano miną pirm. Mohamed 
Ali, nutarė sustiprinti Mahome
to misionierių veiklą. Per pasta
ruosius 25 m. 20.000 asmenų yra 
priėmę mahometonizmą. Šiuo 
metu Afrikoj mahometonys su
daro 40% visų gyventojų, kata
likai — 7.5%.

Prancūzai nuteisėParyžiaus karinis teismas, išnagrinėjęs buv. vokiečių generolo Karl Oberg bylą, rado kaltu ir nuteisė mirties bausme. Kartu su juo nuteistas mirties bausme jo padėjėjas pulk. Helmuth Knochen.Karo metu šiedu vyrai valdė Paryžių ir nuo jų nukentėjo daug prancūzų. Kaltinimo akte pažymėta, kad K. Oberg, dabar 58 m. amžiaus, deportavęs 220.- 000 prancūzų, kurių tik 22.000 grįžę atgal iš Vokietijos karui pasibaigus. Be to, 10.000 mirę iš-

vokiečių generolątrėmime dėl sunkių sąlygų.Abu kaltinamieji teisinosi, kad jie visa tai darę vykdydami savo viršininkų Hitlerio ir Himmlerio įsakymus.Pažymėtina, kad abu nuteistieji pasmerkiami mųįi jau antrą kartą. Karui besibaigiant jiedu pateko į anglų rankas. Čia teismas nuteisė juodu mirties bausme už nužudymą sąjungininkų parašiutistų. Bausmė buvo betgi pakeista kalėjimu iki gyvos galvos ir jiedu buvo perduoti prancūzams.
Suimti Izraelio šnipai Egipte

Egipto - Izraelio santykiai įsi
tempė. Izraelis skundžiasi, kad 
Egipto sargybiniai apšaudę jų 
laivą Suezo kanale. Be to, prisi
dėjo aikštėn išėjusi šnipinėjimo 
afera. Egipto vidaus reik, minis- 
teris pulk. Zakaria Moheidin pa
skelbė per radiją saugumo orga
nų susektą šnipų tinklą, kuris 
dirbęs Izraeliui, rengęs sukilimą 
bei planavęs kelti neramumus 
krašte. Baigus tardymą esą pa
aiškėję, kad viri siūlai veda Izra
elio sostinėn, iš kur šnipinėjimas 
buvęs diriguojamas. Be to, esą 
suimta visa eilė sionistų.

Apskritai, nuotaikos arabų 
valstybėse Izraeliui yra labai ne
palankios, ir pradėta kalbėti, kad 
arabai gali atnaujinti karą. Izra
elio atstovas JT viešoje kalboje 
siūlė sudaryti su visomis arabų

Arabų atstovai į tai kol kas neatsiliepė, matyt, priimdami siūlymą kaip propagandos mostą.
— Vašingtonas. — JAV amba

sadorius Maskvoje įteikė pakar
totinę notą Kremliui, reikalau
damas atlyginti nuostolius — 3 
mil. dolerių — už pašautą bom
bonešį prie Sibiro tarpt vande
nyse arba perduoti bylą tarpt. 
Hagos tribunolui

— Berlynas. — V. Europoje 
gauta žinių, kad Berlyne įvykęs 
pasikėsinimas prieš Molotovą 
įmonėje, kurioje jis lankėsi, įvy
ko sprogimas vos pusvalandžiui 
praėjus nuo jo vizito.

— Win d soras.—Apie 60(W For
do įmonių darbininkų sekmadie
nio vakare pradėjo streiką, rei
kalaudami pakelti atlyginimą 
bei pagerinti darbo sąlygas.
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Vieningos krikščionybės ieškant
valdoma krikščioniškų idėjų, yra 
lengva konstatuoti, bet nepa<- 
prastai sunku pasukti naujosios

ję visa eilė sąjūdžių. Belgijoj yra “Dėkojame už visa, ką padarė-

linkme. Kad nukrikšeionėjimo

Kanados lietuviai!
Vėl mus pasiekė SOS šauks

mas iš anapus Atlanto. Tai 
šauksmas vienintelės laisvajame 
pasaulyje lietuvių gimnazijos — 
mokslo židinio.

bos. Jie prašo mūsų labai ne
daug, tik, kad mes tesėtume tai, 
ką esame laisva valia pasižadėję. 
Tai mūsų garbės reikalas. Kova" 
dėl mūsų Tėvynės laisvės dar 
nėra baigta, tai kodėl, nors ne
žymiai, bet bandome apleisti už
imtas pozicijas? Trauktis dar 
per anksti. Pajuskime savo ver-

tarkime visi vieningai — gimna
zija turi gyvuoti. O ji gyvuos, 
jeigu mes pildysime savo įsipa
reigojimus.

Nors skaudu konstatuoti, bet 
faktas yra, kad vis sunkiau ir 
sunkiau atsiranda naujų rėmėjų, 
vis sunkiau ir sunkiau pasižadė
jusieji moka savo mėnesinius

mėnesį ir gimnazija gyvuos. O 
ji gyvuoti turi, nes čia rusena ta 
ugnelė, kuri išvirs į tą didžiulį 
gaisrą, kuris atneš mūsų Tėvy
nei laisvę.

Prašome Jus su lietuvišku 
nuoširdumu — tenelieka šis mū
sų kreipimasis balsu tyruose. 
Prašome — išklausykite ne tiek 
mūsų, kiek to, energija trokštan
čio, mokslo šviesos siekiančio ir 
prisikelsimos Tėvynės pažibos 
jaunimo balso. Kai visi stosime 
krūvon, našta palengvės, o darbo 
vaisius bus daug našesnis.

Tikimės, * kad gimnaziją, vi
siems padedant, pavyks iš susi
dariusios padėties išgelbėti. Ne
teks jaunimui mokslo šviesos 
spindulių uždaryti. Tai musų 
tautinio susipratimo egzaminas. 
Jį išlaikysime. Tik visi į šią di
džiąją talkąt

Gimnazijai remti komisijos iž
dininko adresas: Pr. šimelaitis, 
1271 Allard Ave., Verdun, P. Q.

Gimnazijai Remti Komisija.

pe betgi viena, kuri naujųjų lai
kų istoriją radikaliai pasuko 
krikščionybei nepalankia krypti
mi — tai pačios krikščionybės 
vidinis suskilimas 11 ir ypač 16 
š. Katalikybės ir protestantizmo 
kovos pareikalavo daug energi
jos, aukų ir laiko. Visa tai krikš
čionybės pajėgumą radikaliai su
silpnino. Daugybė žmonių nusi
suko nuo jos, ieškodami išgany
mo nebe Dievo apreiškime, o 
prigimtinio proto pažinime. De
ja,-to ieškomo išganymo nepa
vyko niekam rasti ir čia. Užtat 
šiandieną, po ketverto šimtų me
tų, visų tikinčiųjų akys vėl 
krypsta į krikščionybę, bet to
kią, kuri vėl būtų pajėgi apimti 
bei apjungti visą žemės rutulį. 
Visiems betgi aišku, kad suskilu
si savyje krikščionybė negali bū
ti pajėgi tokiam didžiam uždavi
niui.

Bandymai atstatyti vienybę
Į antrą pusę persivertęs 20-tas 

šimtmetis, gyvai jaučiąs suskili
mo pasekmes, rodo nuoširdžių 
bandymų krikščionių vienybei 
atstatyti. Katalikų sluogsniuose 
šis klausimas yra studijuojamas

pati žymiausioji, turi pakenčia
mai apmokamus darbus, savo 
garbingo pasižadėjimo nepildo.

LIETUVIU GYVENIMAS ITALUOSE

Jau šiais metais nurodėme 
spaudoje (NL ir TŽ 31 Nr.; Nau
jienų 189 Nr.) kaip nekurie bū
reliai Kanadoje yra atsilikę. Ra
ginome- pajudėti, pasispausti.

— Deja, tą mūsų kreipimąsi išgir- 
do? bent mums žinoma, iki šiol 
tik Vancouverio .apylinkės val
dyba, atgaivindama 88 būrelį. 
Atsiliepė ir mielieji Calgario lie
tuviai su gausia auka. Paskubino 
atsiskaitymus Toronto Evange
likų Jaunimo būrelis ir visada 
skrupulingai punktualusis Sud- 
burio būrelio vadovas p. Rimke
vičius. O kur kiti Kanados būre
liai? Kur kitos lietuvių gyvena
mos vietovės? Ką jos galvoja? 
Nejaugi jęst10s^rąmiaį sau laiką 

"ir nesudrebės jų sąžinė, jeigu 
tas, taip sunkiai kurtas, mokslo 
židinys turės kad ir dalinai, už
gesti? ne. To nebus. Mes nors 
ir ginčijamės, baramės, bet esa
me jau tiek pribrendę, kovose 
užgrūdinti, kad reikalui ištikus 
mokame ir susikalbėti ir, ką rei
kalingą, tinkamai paremti.

Tad, mieli Kanados lietuviai, 
kur begyventumėte, kokio didu
mo Jūsų kolonija bebūtų, sku
biai rinkime aukas gimnazijai 
išgelbėti iš susidariusios padė
ties. Gana pasyvumo. Kur nega
lima sudaryti pilno būrelio, su
darykime iš 10, 5 ir 2 žmonių. 
Mokėkime reguliariai savo mo
kesčius, nors po vieną dolerį į

Italijoje šiuo metu yra 178 su
registruoti lietuviai. Iš jų: 58 ne
turį 18 metų amžiaus, 40 kuni
gų, kurių 18 vienuolių, ir 9 vie
nuoliai ne kunigai (vyrai ir mo
terys}.

Tautiniu atžvilgiu mišrių šei
mų 15. Mišrių šeimų vaikų — 20. 
Einančių mokslus yra 65, neskai
tant besimokančiųjų įvairiose 
itališkose mokyklose mišrių šei
mų vaikų.

75 lietuviai gyvena Romoje, 
kurių 42 kunigai, vienuoliai bei 
klierikai. Čia veikia Lietuvių Šv. 
Kazimiero Kolegija, įgalinti lie
tuviškoje aplinkoje pasiruošti 
kunigais atsikuriančiai Lietuvai 
ar pagilinti studijas jau seniau 
įsišventusiems kunigams. Tai 
vienintelė šiuo ■ metu laisvame 
pasaulyje įstaiga, kurios auklė
tiniai yra įrašomi į Lietuvos vys
kupijas. Praėjusiais mokslo me
tais kolegijoje gyveno ar apie ją 
telkėsi studijų tikslu 17 kunigų 
ir 4 klierikai. .

Antroji didesnė lietuvių grupė 
yra šiaurės Italijoje, Castelnuo- 
vo Don Bosco, prieš dvejus me
tus čia įsteigtoje Tėvų Salezie
čių lietuviškoje mokslo įstaigoje. 
Iš viso čia yra 49 lietuviai, kurių 
42 mokiniai (38 iš jųjdar neturi 
18 metų). Šį rudenį jų skaičius 
vėl gerokai paaugs. Auklėjimas 
čia vyksta grynai lietuviškoje 
bei religinėje dvasioje.

Geriausiu atveju Italijos Lie
tuvių Bendruomenė galėtų turė-

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Reward Park Ave. 
Toronto.

; Tel. OL. 6415.
■ ■■nt ... III

Dėmesio Penrems ir Poarlėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERV KIRPYKLOJE 

Pusmetiniai 
garantuojami

Šuktmenoc kiekvienai
intftvkhaHai.

ARTISTIC KAUTY SHOP 
Tef. WE. 4731. 

219 Roncerrafles Av»n Terowto 
' -----

LIETUVIŠKA VYRŲ KIRPYKLA
• “WALTER BARBER SHOP”

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

Savininkas V. LASTAUSKAS 
874 COLLEGE STREET. TORONTO

Su malonumu pranešame, kad šiuo metu galima pasiųsti

SIUNTINIUS - DOVANAS
į SOVIETV RVSUĄ, UKRAINĄ, LATVUĄ, ESTUĄ ir tt

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

nuo betkokių bereikalingų išlaidų bei susirašinėjimo.
'Suuitėjas gaus pažymėjimą su gavėję 
parašn, kad siuntinys įteiktas. 
Mūsų patarnavimas visiškai garantuo
jamas, jei tik duodamas tikslus adresas.

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

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 Sherbrooke St Montreal 2, Quebec, Canada

ti 120 pilnateisių narių, įskaitant 
ir kitataučius su lietuvišku pa
su bei mišrių šeimų narius.

Italijos Lietuvių Bendruome
nė galutinai baigia susiorgani
zuoti. Prieš metus pradėjusi 
veikti 1952 m. pabaigoje LOKo 
pravestuose rinkimuose išrink
toji Krašto Taryba paruošė Ita
lijos Liet. Bendruomenės (ILB) 
statutą ir ILB Tarybos bei Kont
rolės Komisijos rinkimų taisyk
les ir įteikė juos patvirtinti Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybai bei 
atitinkamoms Italijos įstaigoms. 
Numatyta prieš šių metų gruo
džio 10 d. pravesti naujus Bend
ruomenės Vadovybės rinkimus 
pagal patvirtintas linkmių tai
sykles ir po to pradėti veikimą 
pagal naujuosius įstatus.

Šiuo metu Prezidiumas palai
ko ryšį su Užsienio Lietuvių vie
netais, o viduje visu veikimu rū
pinasi kartu su Taryba LOKo 
pravestuose rinkimuose išrinkta 
Romos apyl. valdyba, pasivadi
nusi senuoju Lietuvių Komiteto 
vardu. Vadovaujama turinčio 
plačius ryšius su italų politiniais 
bei visuomeniniais sluogsniais 
kun. V. Mincevičiaus, ji suruošė 
iškilmingą Vasario 16 d. bei 50 
metų nuo spaudos laisvės atga
vimo minėjimą, susilaukusį gy
vo atgarsio Italijoje ir Vatikane.

Viena didžiausių kliūčių pla
tesnei propagandinei veiklai yra 
lėšų stoka. Iš mažo skaičiaus Ita
lijoje esančių lietuvių daugumas 
patys yra reikalingi paramos. 
Esame dėkingi VLIKui, skyru
siam 100 dol. Nepriklausomybės 
šventei paminėti bei antra tiek 
tuo pat tikslu suaukojusiems da
liai Romos lietuvių.

Italijos lietuvių šalpa rūpina
si BALFo įgaliotinis Italijai dr. 
J. Vaišnora.

Jau devinti metai Vatikane 
veikia lietuviška radijo valan
dėlė. Nuo vienos transliacijos į 
dvi savaites šiuo metu ji padaž
nėjo iki penkių kartų į savaitę 
po 15 minučių "Be to, Vatikano 
radijo siųstuvas- kasĖnetį specif 
liomis pusės .valandos prograrfto-' 
mis pamihėdąvųf . Neprikląuso- 
mybėš šventę ir Lietuvos Globė
ją šv. Kazimierą. Jau yra paža
dėta ir artimiausiu laiku bus tu
rima kasdieninė 15 min. trans
liacija su niėnesiniu pamokslu 
lietuvių kalba iš Šv. Petro Bazi
likos. Šią valandėlę veda kun. 
dr. V. Kazlauskas.

Ketvirti metai taip pat ir Ro
mos Radijas skiria kasdien 20 
min. lietuviškai valandėlei, ku
rią nuo pat pradžios veda dr. J. 
Gailius. Nepriklausomybės šven
tės proga Romos Radijas skirda
vo lietuvišką valandėlę lietuviš
koms dainoms itališkai publikai.

nalu “Irenikon” skleidžia vieny
bės idėją. Prancūzijoj gyvuoja 
tėvų dominikonų sąjūdis “Išti
na” te “Vers l’unite chretienne”. 
Panašūs sąjūdžiai gyvuoja Itali
joje ir Anglijoj. Vokietijoj jie 
reiškiasi gal net stipriau nei ki
tuose kraštuose. Čia tuo reikalu 
pasirodo nemaža leidinių; orga
nizuojami katalikų - protestantų 
teologų bendri pasikalbėjimai. 
Visa tai rodo Katalikų Bažny
čios norą ieškoti kelių, vedančių 
į vienybę tikėjime. Be to, ji kvie
čia savo tikinčiuosius melstis už 
šio troškimp įgyvendinimą. Tam 
yra skirta pav. visa oktova sau
sio mėn.

Protestantų sluogsniuose taip 
pat matyti pastangų vienybei 
įgyvendinti. Jos ypač ryškiai 
pradėjo reikštis nuo I D. karo 
Švedijoje dr. Soederblom asme
nyje. Stockholme ir Amsterda
me tuo reikalu buvo sušauktit 
įvairių konfesijų suvažiavimai. 
Šiais metais JAV, 'Evanstone 
įvyko labai gausus protestanti- 
nių konfesijų (ir ortodoksų) at
stovų suvažiavimas, kuriame 
reiškėsi patys įžymieji jų teolo
gai. Taip pat šiais metais įvyksta 
pasaulinis presbitirijonų ir re
formatų atstovų suvažiavimas 
Princetone, JAV, kur tas klausi
mas irgi bus paliestas.

Žodžiu, visur mątyti tas pats 
troškimas ‘-atstatyti apardytą 
krikščionybę, kad būtų “viena 
avidė”.

Kuriais keliais?
Deja, vien norų, kad ir geriau

sių, neužtenka. Užgydyti šimt
mečių žaizdoms reikia didelių 
priemonių ir ilgo laiko. Matuo
jant vien žmogiškom pastangom, 
tai milžiniško darbo plotas. Jei; 
gu sunku rasti bendrą kalbą tarp 
įvairių politinių partijų, juo 
sunkiau sueiti į “vieną avidę” 
skirtingų konfesijų žmonėms.. 
Pažiūros, kurios įsismelkė visuo- 
menėn ir išsilaikė per ištisus 
šimtmečius, nesiduoda vienu va
lios mostu pakeičiamos. Nesun
kiai gali išaiškinti žmogui pav., 
kad žemė sukasi aplink saulę, 
bet įtikinti, kad tos ar anos kon
fesijos išpažinimas yra klaidin
gas, — suriku; kartais neįmano
ma. Religinėj srity,' kur daug 
sveria nevien protas, bet ir šir
dis, ir valia — įrodinėjimais ne 
kažin kiek gali paveikti. Pavn 
pasak R. Hill, “Tablet” redakto
riaus, A n g 1 i j o s B a ž n y č i a 
(Church of England) yra lygiai 
nelogiška, kaip ir Anglijos kons
titucija, tačiau ji vistiek laikosi. 
Ir laikysis, nes besikaupianti 
tradicija, sentimentas išplaukia 
pirmon eilėn, o loginiai pagrin
dai aptemsta.

Šių sunkenybių akivaizdoje 
tad ir iškyla klausimas — kuriuo 
keliu?

Protestantinės konfesijos, ku
rių skaitoma jau šimtais, yra lin-. 
kusios eiti psichologiniu keliu. 
Jos organizuoja kongresus, kon
ferencijas, kur gali susitikti įvai
rių konfesijų žmonės, vieni ki
tus arčiau pažinti 'ir tuo būdu 
ruošti kelius į bendro tikėjimo 
atstatymą. Tai buvo būdinga ir 
Evanstono protestantinių bend
ruomenių atstovų laikysenai. 
Antai čičesterio vysk. G. K. Al
len Bell, išrinktas Pasaulio Baž
nyčių Tarybos garbės pirminin-

už nugalėtas prietarus, pašalin
tus nesusipratimus, pagilintas 
simpatijas bei įžvalgą, i» už visa,

Kad psichologinis kelias nėra 
be naudos, netenka abejoti. Jis 
yra reikalingas, tačiau, jis toli 
gražu nepakankamas, nes jis ne

Ir lig tik pastarieji paliečiami — 
vienybė staiga ima t<ftti. Pav. 
kai tame pačiame Evanstone su
važiavimo pabaigoj buvo pateik
ta rezoliucija, liečianti kunigys
tės šventinimus bei tikėjimą ir 
mininti “nuodėmingą skilimą” 
(sinful division), ortodoksų at
stovai pasipriešino:

“Mes negalime kalbėti apie at
gailojimą bažnyčios, kuri savo 
esme yra šventa ir neklaidinga... 
Mes manom, kad tiktai bendruo
menių grįžimas į...gryną, ne
pakeistą ir bendrą protėvių pali
kimą gali atstatyti trokštamą 
vienybę...

Šis ortodoksų arkiv. Mykolo 
pareiškimas ir yra ryškus mo
mentas, rodąs, kad vien psicho
loginiu keliu tikybinė vienybė 
negali būti pasiekta.

Katalikų pažiūra
Šis ortodoksų pareiškimas yra 

labai artimas ir katalikų pažiū
rai. Katalikų Bažnyčia, teigia
mai vertindama psichologinį ke
lią, nemano, kad krikščioniškojo 
tikėjimo vienybė juo gali būti 
pasiekta, nes jis suponuoja ne
išvengiamas savitarpines nuolai
das. Šiuo keliu gali būti pasiekta 
politinė santarvė arba tikybinių

liniame darbe. Pasiekti vidinę 
tikėjimo vienybę kompromiso 
keliu nėra Įmanoma. Jei taip dar 
galėtų manyti - protestantinės 
konfesijos, tai jokiu būdu Kata
likų Bažnyčia. Ir tai todėl, kad 
Ji jokių esminių tikėjimo nuo
laidų daryti negali Atsisakyti 
bent vienos kurios esminės tie
sos reikštų sužaloti Kristaus pa
likimą ir nebebūti katalikiška - 
visuotine Bažnyčia. Susėsti ly
giomis prie vieno stalo su protes- 
tautinių konfesijų atstovais ir 
nustatinėti esminius tikėjimo 

(Nukelta j 3 psL)

Taupyk Lietuviškame Kxe>

"PARAMA*.
Indėliai apdrausti. AugDo* poKIro- 
na*. BūsNeė Liotwriaf Namuose,

VOKMTIS KIRPtJAS 

ATIDARt KIRPYKLĄ. 
24S OSSINGTON AVĖ.

PERTAISYTOS. ,
NEŠIOJAMOS ELEKTRINĖS 

SIUVIMO MAŠINOS
Pilna kaina

Garantija 
5-kfems metams

★ Nauja fvloM * Naujat Jaugti*
★ Naujai motoras* Naujo tcajioi

keetreU
Paskambinkite, pademonst

ruosime Jūsų nMnvtee veltui. 
WA.1-S1B1

Sewing Machines <X Ltd. 
289 College St 

TORONTO, ONT.

KITCHENER, ONT.
762 King St E. Tai. 2-6853

Užtenka 
paskambinti

CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI 
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS

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

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

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

SPALIO
IŠPARDAVIMAS

Visokių rūšių kailiniai, 
ypatingai karakulis prieš tai $650.00 

dabar išpardavimui ,9375
Išsimokėjimai 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 kotelius, Simcoe, Delhi, THIsonburg, 

Branford, Ont., kitose apylinkėse.

J. ŽEMAITIS
Real Estate and Business Broker

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

PER KETURIAS VALSTYBES
(Tęsinys iš praeito nr.) 

Studentų rojus
Atskirai verta paminėti Pary

žiaus studentų kvartalą, per kurį 
bevažiuojant matai gatvėse tik 
jaunus žmones. Tai vadinamas 
studentų rojus. Šiam kvartale, 
lyg savarankiškam mieste gyve
na 68-nių tautybių studentai. Jie 
šalia savo studijų, stengiasi vieni 
kitus pažinti ir suprasti, bendrai 
sprendžia žmogiškąsias ir politi
nes problemas, išeidami viso 
pasaulio sugyvenimo idėją. Jie 
studijuoja įvairiuose Paryžiaus 
universitetuose, o gyvena vieno
je vietoje, šiame kvartale, išsi
sklaidę 27-riuose pastatuose, iš 
viso virš 20.000 žmonių. Čia turi 
pasistatę savo namus amerikie
čiai, kanadiečiai, anglai, švedai, 
belgai, argentiniečiai, olandai, 
danai, graikai, šveicarai, kubie
čiai, meksikiečiai, japonai, Pran
cūzų unijos įvairių sričių ir dar 
statosi vokiečiai. Be to, vienas 
bendras tarptautinis namas, ku
riame yra klubas, teatras, kinas,

seinas ir restoranas. Bei ir paski
ru ^tautiniai namai apgyventi 
įvairių tautybių studentų, nes 
pagal taisykles, tik 80% studen
tų gali būti vienos tautybės, o 
20% ‘sudaro kiti, dažniausiai tie, 
kurie neturi savo tautybės na
mų. Tuo norima išvengti kurios 
nors paskiros tautybės “salų”, 
kad visur galėtų reikštis tarptau- 
tiškai.

šio studentų miesto, oficialiai 
vadinamo “Cite Universitaire” 
įsteigimo data laikomi 1925 me
tai, pagal vieno prancūzo minrs- 
terio, Andrė Honnorat, idėją.

Lijone prancūzai atrodė pik
toki, kalbą susijaudinę, kažkuo 
nepatenkinti, nenorį su svetim
taučiais turėti reikalų, be humo
ro. Lorde buvo labai mandagūs, 
bet ryšku, kad tik paviršutiniš
kai, biznieriškai, dirbtinai. Pa
ryžiuje to nepastebėti: viešbu
čiuose, restoranuose, kavinėse, 
prekybose, stotyse ir gatvėse pa

tarnauja, labai mandagūs ir fb 
sur su lengva humoro priemaiša. 
Gal būt ir čia prancūzai nėra vi
sai nuoširdūs, bet sudaro įspūdį,

MEČYS MUSTEIKIS
ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS 

Į LURDĄ

tai vistiek labai simpatiškos, pa
trauklios. Bet vyrai, atrodo, la
bai kuklūs, apsirengę paprastais 
drabužiais, daug kur atrodo pa
našiai, kaip kokiam provincijos 
mieste, dažnai net skurdžiai, 
nors jų elegancija prasimuša ir 
pro prastą drabužį.

Mieste labai daug gatvių ap
sodintų medžiais. Gatvės plačios, 
tačiau jose susisiekimas labai 
tirštas, nors yra ir požeminis 
traukinys. Prancūzai, kad ir tem
peramentingi, labai “karšti”, bet 
kur būtina, pajėgia save suval
dyti. Kaip pavyzdys — susisieki
mas gatvėse: nors labai tirštas 
ir judrus, bet Paryžiuje labai 
mažai susisiekimo nelaimių, kai 
tokioj Vokietijoj, Mūnchene, kur 
miestas neturi dar nė pilno mili
jono gyventojų, bežiūrint vokie
čių';'“Šaltumo”, įvyksta labai 
dąug susisiekimo nelaimių.

r RELIGINIO ATGIMIMO 
PROŠVAISTĖS?

Tėvo Petro “vaikai”
Sugrįžus iš kelionės aplink Pa

ryžių ir pavakarieniavus, dalis 
ekskursantų eina jau poilsio, bet 
daugelis, kaip ir vakar vakare, 
išeina pasivaikščioti po Paryžių 
pėsčiomis, nakčia. Prie tokių pri
sijungiau ir aš, tikėdamasis vis 
ką nors naujo pastebėti.

Vaikščiojau keletą valandų 
daugiausia Notre Dame de Paris 
katedros rajone. Graži upė Sena. 
Sala. Parkas netoli N. D. de P. 
katedros. Porelės sėdi ant suolų. 
Šilta, kaip Lietuvoj ramiomis 
vasaros naktimis. Upėje, kuri 
šakojasi į dvi dali supdama salą, 
atsispindi šviesų alėjos. Gražu, 
šventiška, malonu. Gatvės spin-

spelvės reklamos. Žmonės vaikš
čioja linksmi, neretai pamatysi 
ir įsimylėjusią porelę besibu
čiuojant gatvėje. Kavinėse žmo
nių taip pat daug, girkšnoja 
brangų skystymėlį; šoka, kai 
kur dainuoja. Atrodo, visi nerū
pestingi, gyvenimu patenkinti,

Bet nesunku pastebėti ir kito
kių vaizdų. Štai vienoje vietoje, 
prisišlieję prie mūro šalia kran
tinės guli du vadinamieji bepas- 
togiai, kurie neturi buto, gal būt 
ir darbo. Kitoje vietoje, Sebasto-

sišliejęs prie vienos didelės pre
kybos namo durų ant šaligatvio; 
Strasburgo gatvėje, prie vieno 
kiosko ant šaligatvio guli taip 
pat vienas nelaimingasis, ranką 
po galvą pasidėjęs. Gal nei jo
kiam kitam Europos mieste ne
pastebėsi šalia didelio puošnu
mo įr linksmumo tokių liūdnų 
vaizdų, kaip Paryžiuje. Paryžie
čiai eina pro tuos nelaiminguo
sius nė nepažvelgdami į tą pusę 
— jiems, matyti, tai įprasta, o 
mums baugu.... Gaila tų žmo
nių, kuriems gyvenimas toks be
viltiškas.

Tačiau yra dvasios galiūnų, 
kurie pamato tuos nelaiminguo
sius, ir kad palengvintų jų baisią 
nedalią, aukoja savo gyvenimą. 
Jų nėra daug, bet jie švysteli 
nepaprasta šviesa — šviesa, ku
rios nepamatyti jau negalima. 
Ta šviesa šiuo laiku yra

Tėvas Petras
kurs pasiryžo Paryžiaus bena
mius aprūpinti pastoge. Jau 
daug metų, kai Tėvas Petras pa
sireiškia karitafyvine veikla, bet 
tik šių metų pradžioj atkreipė į 
jį dėmesį prancūzai ir net visas 
pasaulis.

Tėvas Petras, prancūzų vadi
namas Abbė Pierre, šiuo laiku 
turįs 42 metų amžiaus, kilęs iš 
turtingos šeimos, išėjo į kunigus, 
o vėliau įstojo į Pranciškonų vie
nuolyną. Karo metų dirbo po
grindyje, vėliau buvo išrinktas į 
Prancūzijos parlamentą atstovu. 
Bet iš parlamento pats pasitran
kė, nesutikdamas daugiau staty
ti savo kandidatūros. Matomai, 
jis jau tuomet nujautė savo mi
siją; suprato, kad turėdamas tie
sioginį kontaktą sii vargstan
čiais, jiems daugiau pagelbės, 
kaip iš parlamento tribūnos.

Dievo skudurininkas
Kartą buvo išgelbėtas vienas 

savižudys, norėjęs nusiskandin
ti. Atsitiktinai prie jo buvo pa
šauktas Tėvas Petras, kuris pa
silenkęs prie netekusiojo vilties 
paklausė: “Kodėl tu taip darei?”

♦ ... V.» .J ______V » ..t .t-JSt-tokioj sunkioj ouw- 
jis išnuomavo vie-

jo. Jūs, kunige, nežinote, ką tai 
reiškia būti be buto, darbo, ir 
alkanam”. Tuomet Tėv. Petras 
pasiėmė tą nelaimingąjį pas sa
ve. Ant rytojaus pasakė jam, kad

reiškia būti tokioj sunku 
lėj. Neužilgo jis išnuoma' 
name Paryžiaus priemiest 
griuvusį namą ifsklyputį 
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KATALIKU SOCIALINĖ KONFERENCIJARugsėjo 26-28 d.d. Londone, Ont., CCC Rūmuose įvyko reikšminga angliškai kalbančių Kanados katalikų socialinė konferencija. Reikšminga ir naudinga ši konferencija buvo mums todėl kad josios pagrindinis tikslas buvo aptarti ir išnagrinėti Kanados imigraciją ir šiame . krašte įsikūrimo galimybes. Kad tai yra labai aktualūs klausimai rodo šie rinktiniai ir žymūs konferencijos dalyviai: J.E. Toronto kardinolas J. McGuigan, Winnipeg© arkiv. P. F. Pocock, Šv. Sosto-Delegatas Kanadai arkiv. Giovanni Panieo, Londono vysk. J. C. Cody, Hamiltono vysk. J. F. Ryan, Montrealio vyskupas - pagalbininkas L. P. Whelan, Sault Ste. Marie vysk. R. H. Dig- nan, Antigonish vysk. J. R. Mac Donald, Pembroke vysk. R. W. Smith ir daug augštų dvasiškių bei pasauliečių, kaip Federalinės Imigracijos ir Pilietybės vicemi- nisteris pulk. Laval Fortier, Kanados Pilietybės Tarybos atstovė Fl. Gaynor, Kanados Agrikultūros Federacijos pirm. H. H. . Hannan, daugelio Kanados provincijų imigracijos vadovai žy- . mįų laikraščių redaktoriai, per ‘ porąšimtų delegatų iš įvairių Ontario ir kt. provincijų katali- ' kų parapijų (jų tarpe daug kupi- ’ gų) ir nemaža naujų ateivių, jų tarpe ir Londono lietuviai.Per tris dienas skaityta per 10 išsamių paskaitų, kurių kiekviena stropiai išdiskutuota. Pažymėtina, kad diskusijose ypač gausiai dalyvavo parapijų delegatai.Viena svarbesnių paskaitų buvo viceministerio pulk. L. Fortier, kuris iškėlė , kad ir visus Kanados gyventojus tegalima - vadinti imigrantais. Juk net ir indėnai yra čia atkeliavę iš Mongolijos. Savo paskaitą vicemin. iliustravo gausia statistika. Pav. ? nuo 1906 m. iki 1954 m. liepos 1 d. Kanadon imigravo virš 5 mil. , žmonių. Kadangi Kanadoje gali i įsikurti žymiai daugiau negu da- i bar yra gyventojų, tai imigracija laikytina svarbiu, esminiu h? remtinu dalyku: nuo didesnio ‘ gyventojų skaičiaus priklauso šviesesnė Kanados ateitis.Vysk. J. F. Dignan su meile ir dideliu naujiems ateiviams palankumu ragino visus į vienybę, 
i ^pagalbą vienų kitiems, į pripažinimą visur ir visada lygių teisių imigrantams. “Neignoruokime jų, supraskime ir įvertinkime jų papročius, leiskime jiems kalbėti jų gimtąja kalba,- padėkime jiems tinkamai mokytis šio krašto kalbos, visur ir visada laikykime juos savais broliais - seserimis, nes to reikalauja mūsų garbė”, baigė žilagalvis ganytojas.Kanados Pilietybės Tarybos atstovė Fl. Gaynor kalbėjo apie imigrantų integravimą, t.y. jų įsijungimą į plačią visuomenę. Ji siūlė tam daug praktikuojamų, išbandytų ir bandytinų būdų. Po šios paskaitos buvo labai gyvų diskusijų: siūlyta įvairių receptų, kaip galėtų imigrantai

įsijungti į pagrindinę katalikų 
gyvenimo ląstelę — parapijų. 
Čia verta pažymėti vien olandų 
imigrantų kunigo nuomonę. Jisbando siekti imigrantų įjungimo į krašto gyvenimą, atrodo^ tik dvasine prasmę, o reikėtų gal pradėti nuo ekonominio prado. Būtina yra parama bent pirmomis imigranto dienomis. Parapijos kunigas ar pasaulietis turėtų padėti surasti jam darbą, pasto-tinus dalykus. Žinoma, tam reikia lėšų. Bet katalikai minimo kunigo apylinkėje, girdi, tiems dalykams neišleidę nė vieno cento, tuo tarpu kitų konfesijų parapijos toje apylinkėje savo bendratikiams imigrantams įsikurti išleidę net 66.000 dol.Kitose paskaitose gvildenta įvairūs imigrantus liečią reikalai, kaip įplaukimo uostuose pri-rabučiuose bei šių bendrabučių tobulinimas, bažnyčios reikalai, įsikūrimas Vakaruose bei Rytuose ir kt.Kadangi paskaitos Jjuvo skaitomos šios srities specialistų ir žinovų — profesorių, tmigraėijOs vadovų, dvasiškių, žurnalistų, tai parapijų delegatams buvo tai gera ir naudinga informacija, patarimai bei nurodymai, kaip tinkamiausiai elgtis ir bendrauti periferijose su besikuriančiais imigrantais, nes visur buvb pabrėžta, kad prie imigrantų reikia eiti su meile ir atsidavimu, su palankumu, o tada imigrantų dvasiniai turtai ir jų našus darbas kels šio krašto pažangą bei gerovę. Todėl reikia manyti, kad ši konferencija turės didelės ir naudingos įtakos imigrantų įsikūrime Kanadoje.Konferencija užbaigta dideliu banketu Londono viešbutyje. Čia turiningą kalbą pasakė Šv. Sosto delegatas arkiv. G. Panieo išreikšdamas imigrantų reikalu ir Šv. Sosto pažiūras bei šiltą pritarimą. Konferencija uždaryta priimant keliolika svarbių te

zoliucijų. Gražų atsisveikinimo žodį tarė Londono vysk. J. C. Cody, šios konferencijos pirmininkas ir šeimininkas.
ParodaKonferencijos metu įvyko imigrantų — 7 etninių grupių, gyvenančių dabar Londone, paroda. Ją lankė ir labai domėjosi ja kardinolas, vyskupai, dvasiškiai, žymūs pasauliečiai, delegatai ir svečiai Reikia pripažinti, kad visas parodos centras ir širdis — lietuvių skyrius, didžiausias savo apimtimi ir rinktiniais eksponatais. Visus žavėjo ir akis traukė mūsų gražūs tautinių raštų audiniai, taut, drabužiai, įvairūs rankdarbiai: staltiesėlės, rankšluosčiai sienų kilimėliai, kaklaryšiai; medžio rėžiniai, iš kurių pažymėtina Vargo mokykla, koplytėlės, lėkštės su Vilniaus katedros, liet, sodybos ir kt. vaizdais, dėžutės, visa eilė lietuviškų kryžių, anglų kalba mūsų knygos, lietuviška enciklopedija, pagaliau visa eilė papuošalų ir lietuviško aukso — gintaro. Šis visų gražių eksponatų tinkamas sudėstymas ir skoningas suderinimas darė tikrai jaukų, malonų ir patrauklų įspūdį. Už visa tai verta didelio ir užtarnauto pagy- I rimo ir įvertinimo Pr. Kulvins- kienė, šios parodos lietuvių skyriaus rengėja Per visas tris dienas prie lietuvių skyriaus vis kas nors iš lietuvių budėjo ir teikė paaiškinimus gausiems žiūrovams.Be to, savo skyrelius buvo įrengę vokiečiai, čekoslovakai, olandai, italai, slovakai ir lenkai. Ryškesni buvo čekoslOvakų ir lenkų skyreliai. Čekoslovakai išstatė keliolika tapybos paveikslų, daugiausia iš šventųjų gyvenimo, o pas lenkus krito į akis mums žinoma J. Mateikos paveikslų rinkinių knyga — Grūn- valdo mūšis. Čia visur centrinė figūra — Vytautas Didysis. Taip pat graži buvo sidabrinė graviūra :— Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motina. L. Ė-tas.

Pakando kaip šalna gėlę

Gėlės iš mažo grūdelio išauga, iškenčia!' žiemos šaltį ir vasaros karščius. Prasiskleidęs žiedas patraukia-žmonių akis, bet užeina audra arba negailestinga žmogaus ranka nuskina ir užsibaigia gyvybė.-Ir a.al Marian Jakubs - Jakubauskienė Dubauskaitė, Marijonos ir Adomo D. duktė, gyvenime buvo tikra gėlė. Gimė 1916

n%. ir išaugo Cleveland, Ohio, graži, liekna, maloni tėvams ir visuomenei, 19 metų būdama garsėjo gražuole ir ištekėjo už Adomo Jakubs ir pasiturinčiai gyveno. Bet Marian sveikatą šiaurūs vėjai papūtė net kelis sykius. Kelis sykius pergyveno sunkias operacijas. Atrodė viskas pavyko gerai ir gydytojai pripažino sveika. \Bet staiga pajuto negerai su širdžia. Pašauktas gydytojas pasiuntė ligoninėn, kur jautėsi kiek geriau ir po 6 dienų ruošėsi grįžti namo, bet pasijuto vėl blogai, atsisveikino su mylimu vyru Adomu ir nepaisant motinos ir vyro raudų atsiskyrė su šiuo gyvenimu rugsėjo 9 d., o palaidota rugsėjo 13 d. A. Grdina & Sons laidojimo koplyčioje tarp gausybės gėlių ir vainikų; daug aukų šv. mišioms buvo. Gėlės puošė ne dėl linksmumo, bet kiekvieną širdįgraudino ir ašaras spaudė. Daug žmonių atlankė koplyčioje ir nemažai palydėjo į kapus.Liko liūdėti vyras Adomas Jakubs, su kuriuo pragyveno 19 metų, mama Marijona Dubaus- kienė, sesuo Sėlė ir kiti giminės, draugai ir draugės, kurie ilgai jos neužmirš.Teilsis ramybėje!F. Dubauskas.

Vieningos krikščionybės ieškant(Atkelta iš 2 psl) klausimus kaip antai — kas yra Kristus, Bažnyčia, Tradicija, Sakramentai ir t.t. — Ji negali. 
Tai nėra susitarimą, dalykai,, e 
priėmimo. Jie turi būti priimti tokie, kokius paliko Kristus ir perdavė autentiškos tradicijos keliu. Betkoks sauvališkas aiškinimas bei įsikišimas čia gali tik žaloti pilnutinį krikščionybės tu-v rinį. Kaip negali būti tariamasi dėl 2x2=4, taip lygiai negali būti tariamasi dėl esminių tikėjimo tiesų, kurias vadiname dogmomis. Jos gali būti tiktai priimtos arba paneigtos.Katalikų Bažnyčia yra autep- tiškoįi Kristaus palikimo saugotoja kuri lyg uola liudija krikščionybės visuotinumą amžių slinktyje. Protestantinės konfesijos, nuklydusios nuo tos uolos ir išbirusios į grupes grupeles, ieškodamos .vienybės turėtų pa-

Jūsy SVEČIAI MIELAI 
GERS COKE

Coke -

I-35-X

Pirkite patogiose 
kartono dėžutėse.

Jūsų svečiai tikrai džiaugsis gerdami ledo šaltumo Coca-Cola. Jo nepralenkiamas'skonis pagyvins kompaniją... pakels nuotaiką. Atsiminkite, kad lengva, vaišinti Coke — ledo šaltumo bonkutėse.

sukti jų laukiančios ir kadaise paniekintos uolos link. Jeigu jos riekia sukurti visuotinę Bažnyčią ir tuo atstatyti krikščionybės skilimą, Ji (Bažnyčia) yra čia pat paties Kristaus, o ne žmonių susitarimu įsteigta — Katalikų (gr. katholikos — visuotinis) Bažnyčia. Jeigu jos to siekia įvairių konfesijų suvažiavimais bei susitarimu, gali pajėgti sudaryt protestantinių (ir orodok- sų) bendruomenių tarybą, bet ne visuotinę Bažnyčią, kuri savo apimtimi ir turiniu turi būti viena, savo prigimtimi šventa ir savo kilme — apaštališka. Tai tėra Kristaus galioje, o ne konferencijų ir ne kongresų.Vienybė įlegalima? •Iš suminėtos pažiūros, kad krikščioniško tikėjimo vienybė yra galima, tačiau pasiekiama ne tiek psichologiniu, kiek loginiu keliu. Kaip minėta, psichologinis kelias yra vertingas, bet jis nepakankamas. Jis gali suvesti įvairių konfesijų žmones į krūvą, bet negali išspręsti esminių klausimų. Ten, kur prasideda principiniai dalykai prasideda ir loginis kelias. Pastarasis gi pateikia nuoseklę ir vienintelę skilimui atstatyti galimybę — pažinti tiesą, prisipažinti prie klaidų ir grįžti ant tos pačios uolos, nuo kurios buvo nuslysta. Loginis kelias veda protestantines ir ortodoksų konfesijas atgal į gimtuosius namus, kuriuos paliko prieš eilę šimtmečių, o Katalikų Bažnyčia įpareigoja priimti juos su atlaidžiu džiaugsmu ir neapsunkinti grįžimo neesminiais dalykais.Tokių paskirų grįžimų yra buvę daug ir tai labai žymių žmonių kaip kard. Newman, kard. Manning ir kt. Bet kad įvyktų masinis grįžimas, mūsų aplinkybėmis, sunku tikėtis. Visdėlto reikia visiems ta kryptimi dirbti t.y. tiesti kelius, kuriais visagalinti Apvaizda gali šiandien negalimus dalykus padaryti galimais. ‘ Pr. G.
— Oakville. — čionykščiame Fordo fabrike neseniai išleistas 3-milijoninis automobilis pagamintas Fordo įmonėse Kanadoje. 1960 m. būsiąs užbaigtas 4-tas milijonas Fordo automobilių Ka

nadoj

Dar daugiau siųs į dykrasPernai rugsėjo 7 d. Kruščevas paskelbė planą suintensyvinti Sovietijoje žemės ūkio gamybą. Dabar po metų sovietų spauda ir įvairiausi komitetai savo posėdžiuose bando suvesti metų darbo rezultatus.Daug kalbama apie užsimojimą sukultūrinti ir apsėti 15.000.- 000 ha dykumų Sibiro įr Kazachstano srityse, į kur, kaip žinome, išsiųsti ne* vienas ešalonas ir Lietuvos jaunimo. Išviso jų ten esą pasiųsta 150.000. Spauda giriasi laimėjimais, bet čia pat išskaičiuoja daugybę trukumų. Pasak. “Komsomolskaja Pravda,” Altajaus srityje dykrų kultūrintojai tebegyvena palapinėse. Buvę pradėti statyti 265 namai, bet jie nepastatyti, kaip nepastatyti ir tie 4 svartstomi pastatai, kurie buvę prisiųsti Iš Kazachstano skundžiamasi, kad darbininkams neprisiunčiama mašinų. Vietoje lauktų 35-40 mašinų trijuose sov- chozuose buvę gauta vos 8 ar 10.Pasak spaudos, naujųjų dirvų plėšti į dykras būsią pasiųsta 1.000.000 ar daugiau žemės ūkio darbininkų, kai nuolat tebekalbama apie darbo jėgos trukumą kolchozuose. Kolchozų ministerijos oficiozas Selskoje Choziais- tvo rašo, kad kolchozuose kiekvienas vyras per metus privaląs išdirbti mažiausia 300, o moteris

— 200 darbo dienų. Net mažus vaikus turinčius moterys privalą išdirbti mažiausia 120 darbo dienų.Turint galvoje, kad darbo dienos skaičiuojamos ne valandomis, bet normomis, kurios per dieną retai kas tepajėgia pasiekti, suprantama, jog kolchozinin- ko baudžiava tęsiasi kiaurus metus. Kadangi dykrose žadama neimti jokių mokesčių — lygiai kaip baudžiavos laikais kuriant naujus dvarus — daugelis valstiečių gal ištikrųjų panorės ten vykti. Bent toliau nuo visų valdžių. Tik kažin ar tikės pažadais?
Padės tremtiniamsOlandijos darbininkų unijos— katalikų, protestantų ir kt. nutarė kviesti savo narius padėti Vokietijos ir Austrijos tremtiniams dirbant vieną valandą, viršaus. Darbdaviai pasižadėjo iš- savo pusės duoti lygią dalį. Ši iniciatyva eina iš “Tremtiniams Remti Komiteto”, kurio sekretorius M. P. Brandes pareiškė spaudai: “Šiuo būdu norime atsiteisti už duosnią paramą, kuria Olandija naudojosi, kai ją buvo ištikę potvyniai”. Plano vykdymas prasidės spalio 23 d.— Jungt. Tautų dieną.
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Dingo Lietuvos pilietė!,Atrodo, jau mažai kam beak- tualus, toks svarbus, tiesiog se- ansacinis įvykis, kaip Lietuvos piliečio dingimas! Ir koks gi būtų tinkamesnis apibendrinimas neseno atsitikimo, kurį ir patyrėme tik iš gana šykštokų didžiųjų telegramų agentūrų pranešimų apie tikrai didvyriškas ir nepaprastas pastangas lietuvaitės, gailestingosios sesers, nušokusios į laisvę nuo sovietų laivo denio, vienoje iš Danijos priklausančių salų. Stanislava Rapolas, gal Stasė Rapolaitė, Ra- poliūtė (pavardė ne tiek jau svarbi, pagaliau, yra davinių spręsti, kad ir toji pavardė gali būti fiktyvi), pasiekusi danų teritoriją, turėjusi išgyventi pasibaisėtino teroro valandas, kada sovietiniai pareigūnai iš kailio nėrėsi besistengdami, kad drąsioji lietuvaitė būtų jiems išduota. Danų autoritetų nuotaikos nebuvo visiškai išryškintos ir, kas žino, gal rusai būtų ją gavę, bet pasigėrėtinas mūsų tautietės ryžtas ir drąsa, pabėgimas iš ligoninės tuo atkreipiant jau ir viso pasaulio dėmesį, ar tik nebuvo pagrindine priežastimi, kad merginai danai suteikė prieglaudos teisę. Bet kur ji yra šiandien, kas su ja atsitiko? Neturint konkretesnių žinių.rš lietuviškųjų diplomatinių - konsula- rinių įstaigų Europoje, tenka skaitytis su faktu, kad dingo Lietuvos pilietė; dingo jei ir ne visai, tai bent laisvajame pasaulyj6 gyvenantiems lietuviams. Buvo pranešta, kad ji pabėgo iš ligoninės, o vėliau, kad danų policija bėglę surado ir paėmė savo globon. Deja, tuo ir baigėsi įvairių žinių agentūrų komunikatai, bet tuo, suprantama, toli gražu nesibaigė lietuvaitės kova už būvį.Ar lietuviškosios įstaigos ja pasirūpino, sušelpė, pasiūlė savo globą, teisinę apsaugą, ar pagalvojo još nuolatinio įsikūrimo galimybėmis? Į šiuos klausimus sunku bųtų titksliai ir atsakyti, neš žki/šiol nesusilaukėme nei vieno oficialaus mūsų institucijų pranešimo. O, visi lietuviai, neabejotinai, su nekantrumu laukit ^et kurios žinelės apie S. RapolcAfės likimą. Nesinorėtų tikėti, kad tuo reikalu nėra nieko padaryta. Tai reikštų apsileidimą, nepildymą paprasčiausių konsularinių pareigų. Tiesa, Danijoje neveikia jokios nepriklausomąją Lietuvą atstovaujančios įstaigos, bet gerai žinome, kad Europoje yra likusių mūsų diplomatų ar konsulatų pareigūnų, kurie turi pripažintus diplpmati- nius pasus ir teisę nevaržomai keliauti po nepriklausomas Europos valstybes. Tad, ar ne jų {iati pirmoji pareiga ir buvo, tokio nedažno atsitikimo atveju, tuč tiJ&|aus prisistatyti ten, kur reikalinga ginti beteisius ir nužmogintus Lietuvos piliečius. Žinigjįfti leisimės į smulkmenas,

tikriausiai atrasime, kad toji pabėgėlė neturėjusi galiojančio Lietuvos paso, bet tai dar nereiškia, kad ji būtų nustojusi būti Lietuvos piliete. Toji vargšė mergina, ryždamosi šuoliui į laisvę, tikriausiai tikėjosi • tuoj pajusianti ir oficialų Lietuvos įstaigų Vakaruose globą. Nedidelė saujelė Danijoje esančių lietuvių ir patys nedaug teisių teturi, vargu ar galėjo kuo padėti atbėgėlei. Berods girdime garsinantis pasaulio pripažįstamais Lietuvos atstovais, tai gal ir Lietuvos piliečių globa nebūtų svetimas reikalas.Prisimenant kiek panašų atvejį su trimis Klaipėdos žvejais, pabėgusiais Š vedi j on, tikrai gražų ir greitos orientacijos mostą parodė ALT, kurio pastangomis tie trys drąsuoliai bematant atsidūrė- Jungtinėse Valstybėse. Bet ne kiekvieną kartą ši organizacija galinti suskubti ten, kur jau tikrai neabejotinas ir pats pirminis yra nepriklausomosios Lietuvos diplomatų veiklos laukas. Jokie pasiteisinimai panašiais atvejais vargu ar ką padėtų, nes tokiems reikalams turi būtinai atsirasti ir lėšų ir laiko ir, pagaliau, noro. .Kas žino, gal netolimoje ateity turėsime progos nenumatytoje vietoje ir laiku susilaukti naują bėglį, bet jei iš anksto nebūsime pasiruošę tokiems atsitikimams ir vėl laisvojo pasaulio lietuviams teks drebėti ir baimintis, kad tautiečiai nugalėję neįsivaizduojamus sunkumus, rizikavę gyvybę, nebūtų išduoti atgal mūsų krašto okupantams.Čia jau negalima nei laukti nei veltui leisti laiką kokioms diskusijoms. Kur liečiami visuotini lietuvių reikalai, kur ore kybo gyvybės ar mirties klausimas, perdaug naivu ir rizikinga nieko neveikti. Be abejo, nėra perdaug smagu atsakingoms sferoms pri-
IIIIIIIIII1HIIIHIIIIIIIIIHIIM

IŠTARIAMA: FEIS-ELLReiškia, kad šios lignino nosinaitės nepaprastai patogios ir minkštos — jos visuomet švelnios nosiai. Prašykite “FACE- ELLE” lignino nosinaičių.
'Jace-elle

minti jų pareigas ir patarti, ką daryti. Bet ar galima tylėtit, ar galima negirdomis praleisti įvykius ir neatkreipti dėmesio tų, kurie jau iš pat pradžių, turėtų skubiai veikti ir nedelsiant painformuoti nekantraujančią visuomenę apie gautus patyrimus, darytų pastangų vaisius. Čia gi nieko nėra slėptino, nieko slapta. O. ir šių minčių nereikėtų laikyti piktos pagiežos ar pašaipos balsu, greičiau tik eilinės lietuviškos širdies jausmu, besisielo- jančios mūsų gyvnimo negalavimais. Gi, jei čia iškelti faktai visumoje pasitvirtintų, kodėl neatkreipus dėmesio ir į čia pateiktas pastabas? Klaidas taisyti ne tik žmogiška, bet, neretai, ir ne per daug vėlu! -A-is.

z Nauji automobiliaiPatirta, kad Ford Motor Co., be dabar gaminamų Ford, Mercury ir Lincoln automobilių, netolimoje ateityje numato išleisti dar du, atskirais vardais, automobilius. Be abejo, tai iššaukė stipri General Motors bendrovės konkurencija, kuri jau senokai rinkon išėjusi su 5 atskirais modeliais: Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick ir Cadillac.
Kanados lenkai skautai rugsėjo 4-6 d. paliai Brantforda, Ont., turėjo savo sąskridį. Šiųmetis sąskridis buvo pavad’atas “Lwow” ir pravestas to - miesto prisiminimuos. Prieš tai vykę sąskridžiai buvo pavadinti “Wilno” ir “Kartuzy”. Atseit, preten- - zijos į svetimas žemes skiepija- ■ mos jaunimui. /■

T aupyk
savo ateičiai.

Mažai kas gali taip padėti jums įsikurti naujajame krašte, kaip pinigai. Ir jeigu turite tam tikrą sumą susitaupę, jūs galite išnai> doti daugybę galimybių.Vienas kelias yra visiškai tikras susidaryti pinigų atsargą netikėtumams — atidarymas taupomosios sąskaitos The Canadian Bank of Commerce. Jūsų pinigai bus saugiai padėti; prie jūsų balanso prisidės palūkanos; ir jūs įgysite paprotį taupyti. Atvyk į artimiausią mūsų skyrių dar šiandien ir atidaryk taupomąją sąskaitą.

F. SENKŪS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1597 Bloor St., West
(prie Indian Rd.)

TELEFONAS KR 8212
Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 

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

NUOMOK 
PILNĄ 
VESTUVINĮ 
RŪBŲ 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 
MOTERIMS.

The Canadian
Bank of Commerce
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Lietuviai pasaulyjePavergtoje tėvynėje
i

Kolchozininko uždarbį Lietu
voje pavaizduoja kad ir šių me
tų rugsėjo 12 d. Vilniaus radijo 
pranešimas apie “Gegužės I-sios” 
kolūkį Žemaičiuose. Vilniaus ra
dijas giriasi, kad jeigu pernai už 
kiekvieną darbadienį buvo kol
ūkiečiams išduota tik po vieną 
kg grūdų ir 780 gr. šieno, tai 
šiemet avansų kolūkiečiai už 
darbadienį gavo jau po 1 kg. grū
dų ir po 844 kapeikas pinigais. 
Nors iki ūkinių metų pabaigos 
į kolūkio kasą įplauks iki pusės 
milijono rublių, tačiau kolūki- 
ninkams už darbadienį tebus iš
duota tiktai 2.5 kg grūdų, po tru
putį pašarų ir kitų gėrybių, beto, 
dar po 2 rublius.

Atidaryta autobusų linija tarp 
Vilniaus ir Minsko, o iki šių me
tų pabaigos bus atidarytos nau
jos linijos Ryga — Vilnius, Ryga 
—Kaliningradas (Karaliaučius). 
Vilniaus keleivių susisiekimui 
sustiprintit duota 15 naujų kelei
vinių autobusų. Radijas skelbia, 
kad be jau veikusių 5 linijų “šie
met iš sostinės pradės kursuoti 
autobusai dar dviem ruožais: 
Vilniaus - Rokiškio - Biržų ir 
Vilniaus - Panevėžio - Biržų”.

Vilniaus Dailės Muziejuje š.m. 
rugsėjo 10 d. buvp atidaryta 
Tretiakovo galerijos paroda. Jo
je išstatyta apie 200 senųjų dai
lės kūrinių.

Čiurlionio Galerijoje rugsėjo 
12 d. buvo atidaryta sovietinės 
grafikos paroda, kur šalia sovie
tinių grafikų išstatyti taip pat 
kai kurie jaunosios kartos grafi
kų Malkūnaitės ir Galdiko dar
bai. Parodoje — 300 paveikslų.

Sovietinių rašytojų s-gos val
dybos pirmasis plenumas rugsė
jo 9 d. į prezidiumą išrinko J. 
Baltušį, A. Gudaitį - Guzevičių, 
X Korsaką, E. Mieželaitį, V. 
Reimerį, M. Sluckį, J. Šimkų, T. 
Tilvytį ir A. Venclovą. Vencioya 
išrinktas vietoj Šimkaus sąjun
gos pirmininku, q valdybos sek
retoriais— Mieželaitis ir Sluc- 
kis. “Pergalės” redaktorium pa
tvirtintas Jį, Šimkus, o “Litera
tūros ir Meno” redaktorium .— 
V. Reimeris. Sąjungos “konsul
tantais” paskirti J. Baltušis, A. 
Gricius ir E. Matuzevičius, o ko- 
misijon “jaunųjų auklėti” — Jo
nynas ir Baltrūnas. Sąjungos II 
suvažiavimas “į valdybos sudėtį 
darinko Dovydaitį, Jonyną, Kor
saką, V. Mykolaitį-Putiną, Mo
zūriūną, Simonaitytę ir Vienuolį 
- Žukauską. Kandidatais, liko 
Avižius, Baltrūnas ir Matuzevi
čius. »

Gen. Vitkauskas jau kuris lai
kas gyvena Kaune Mickevičiaus 
g. namuose prieš kalėjimą Il-me 
augšte. Vitkauskas, matyti, ins
tinkto vedamas, jau arti kalėji
mo ir apsigyveno...

Vilniaus radijo rugsėjo 8 d. 
pranešime, kad okup. Lietuvoje 
išleistas “dabartinės lietuvių kal
bos žodynas”, kurį paruošė Tar. 
Lietuvos Mokslo Akademijos 
Lietuvių kalbos ir Literatūros 
Institutas. Žodynas turi 990 psl. 
Jame yra apie 45.000 žodžių. Tai 
esąs pirmas tokios apimties lie
tuvių kalbos aiškinamasis žody
nas, kaip pranešime sakoma, 
“skirtas plačiajai visuomenei”. 
Jame duotas “pagrindinis lietu
vių kalbos žodyninis fondas”, 
taip pat kiti “fondai” dabartinės 
literatūrinės kalbos,’ kiek ji “at
spindi dabartinį socialistinį gy
venimą ir mokslo, meno, techni
kos bei gamybos laimėjimus”, 

- - nurodytos pagrindinės žodžių 
Reikšmės, jų rašyba, kirčiavimas 
ir'i.vartosena kalboje. Į žodyną 
taip ■ pat įtraukti ypatingesnieji 
liaudie^ kalbos ir Įvairių tarmių 
žodžiai, be to, iš kitų kalbų kilę, 

\ tačiau literatūrinėje kalboj pla- 
čiai vartojami skoliniai. Žodyną 

i redagavo prof. J. Balčikonis, o' 
Įtjam talkininkavo, reikia manyti, 
f prižiūrėdamas marksistinę pusę, 

kad nebūtų “nukrypimų nuo li
nijos”, prof. Korsakas. Praųeši- 
me pažymima, kad Institutas 
ruošia ir kitus lietuvių kalbos 
žodynus. Atiduotas spaudai lie
tuvių kalbos didžiojo žodyno 
trečiasis tomas, o Instituto bend
radarbiai šiuo metu ruošia ket
virtąjį tomą. Drauge su kitais 
Mokslo Akademijos institutais 
kalbininkai, bolševikinių politi
nių vadovų prižiūrimi, ruošia ir 
lietuvių kalbos1 terminologijos 
žodyną.

Bolševikinė grožinės literatū
ros leidykla išleido naują S. Ne
ries kūrinių knygą, kurioje iš- 

4 spausdintos jos poemos ir ge
riausieji ’bolševikiniai eilėraš
čiai. Šį kartą įžanginį straipsnį 
yra parašęs jau ne Venclova, bet 
J. Šimkus. Išleistas’ ir A. Bara
nausko Anykščių ” Šilelis. Bara
nausko kūryba bolševikiniu po- 
žiūriu vertina A. Venclova. Šiaip 

■ naujų leidinių lietuvių kalba — 
daugumas sovietiniai rusų ir ki
tų sovietinių tautų vertimai.

Rinkim. Komisijos pranešimas.
1. Otavos apylinkėje Rinkimi

nės k-jos pareigas eina apylinkės 
valdyba. Komisijos adresas: 73 
Spadina Avė., tel. 8-3104 W.

2. Rinkimai į Krašto Tarybą 
įvyks spalio 31 d. Rinkiminis 
būstas: 73 Spadina Avė. veiks tą 
dieną nuo 9 iki 11 vai. priešpiet 
ir nuo 3 iki 9 vai. vakaro.

Be to, patogumo dėliai, tuojau 
po lietuviškų pamaldų, apie 12 
vai. 30 min. šalutinėse prie kop
lyčios patalpose bus galima at
likti balsavimą.

3. Šios apylinkės ribose kandi
datų sąrašo į Krašto Tarybą ne
patiekta.

4. Turinčiųjų teisę balsuoti są
rašas sudarytas. Pasitikrinti ga
lima po spalio 15 d. rinkimų būs
te. Apyl. Rinkim. Komisija.

Bažnytinio Komiteto informa
cija. Lietuviškos pamaldos Ota
voje nuo rugpjūčio mėn. įvyksta 
periodiškai: kiekvieną mėnesio 
paskutinįjį sekmadienį 11.30 vai. 
St. Patrick Home koplyčioje — 
Kent ir Laurier g-vių kampas; 
įeinama iš 380 Laurier, II augšte. 
Pamaldas laiko ir pamokslą sa
ko kun. dr. V. Skilandžiūnas; 
vargonais groja. Bir. Žilinskaitė.

Apylinkės dvasinis vadovas 
kun. dr. V. Skilandžiūnas tikisi 
artimiausiais sekmadieniais baig 
ti vizituoti pirmąjį kartą šios 
apylinkės ribose gyvenančius 
lietuvius. Bažnyt. Komitetas.

Apyl. V-bos pakartotinas ragi-

J. Cicėno pranešimas
Šį sekmadienį tuojau po iš

maldų parapijos salėje bus trum
pas žurnalisto Jeronimo Cicėno 
pranešimas Vilniaus klausimu.

Ta pačia proga bus renkamos 
aukos prof. M. Biržiškai parem
ti. Apylinkės valdyba.

Vinco Krėvės - Mickevičiaus 
minėjime, spalio 3 d., paskaitą 
skaitė A. Rinkūnas. Paskaitinin
kas pabrėžė, 'kad tokio didelio 
žmogaus kūrybą ir gyvenimą nu
pasakoti per vieną valandą — 
visada yra daug pavojaus jį su
banalinti. Lietuvos universitete 
jis buvo skaitomas ištisus du se
mestrus.

Reikia konstatuoti, kad visdėl- 
to A. Rinkūno pasakytos mintys 
buvo sistematizuotos ir klausy
tojui suteikė pilną schematinį 
šio mūsų rašytojo gyvenimo ir 
jo kūrybos vaizdą. Buvo labai 
meila klausytis A. Rinkūno pat 
prasto ir natūralaus kalbėjimd 
būdo ir gėrėtis jo sugebėjimu 
stipriai koncentruoti klausytojų 
dėmesį savo paskaitai.

Meninėje dalyje iš rašytojo 
kūrybos paskaitė Aldona Gurgž- 
dytė ir Stasė Verbickaitė, o Va
cys Laniauškas mintinai, žodis į 
žodį perdavė “Skerdžių”.

Minėjimą rengė vietos ateiti
ninkų kuopa. Jame dalyvavo 
daugiau nei 100 lietuvių.

Tą pačią dieną 9 vai. rytą bu
vo atlaikytos už a.a. V Krėvės - 
Mickevičiaus vėlę šv. mišios.

Spalio 23 d. ateitininkai ruo
šia jaukius šokius Roberts Res
taurant, King ir Sanford gatvių 
sankryža. Visi lietuviai mielai 
kviečiami ir, užtikriname, visi 
bus patenkinti.

Šioje nedidelėje salėje (telpa

Ottawa, Ont.
nimas. Apylinkės, valdyba prašo 
visus dirbančiuosius artimiusiu 
laiku sumokėti solidarumo mo
kestį $2 V-bos kasininkui Matui 
Šimanskiui. Patogumo dėlei, so
lidarumo mokestis gali būt įteik
tas bet kuriam iš .V-bos narių.

Apylinkės V-ba.
Šalpos Komiteto kreipimasis.
Dar daugis iš mūsų neatliko

me šiais metais — sušelpti arti
mą — pareigos, o metai jau bai
giasi. Laimingi jauskimės, jei iš 
mūsų yra prašoma, jei mes esa
me duodančiųjų pusėje. Svarbu 
yra aukos dydis, tačiau daug 
svarbiau atlikti pareigą perdaug 
neraginamam. Šalpos Komitetas 
nuoširdžiai prašo tų, kurie gali 
ir dar nėra savosios aukos įteikę 
— artimiausiu laiku tai padary
ti, Aukas galima įteikti betku- 
riam iš Šalpos K-to narių. Yra 
išduodami pakvitavimai, kurie 
prijungtini užpildant income tax 
pareiškimus. Šalpos Komitetas.

George DARTEN 
AKORDEONO MOKYKLA 
1129 DUNDAS ST. WEST 

Telef. OR. 6486 
(pradedantiems ir pažengusiems) 

(kampas Ossington) 
(Lietuvių Namai)

Perkant ar parduodant namus

> 
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didžbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

TILLSONBURG, Ont
Padėka

Širdingai dėkojame maloniems kaimy
nams, pažįstamiems bei giminėms už 
dalyvavimą suruoštame mūsų sūnaus Ri
manto Antano gimimo proga pobūvyje.

Visiems prisidėjusiems prie naujagi
mio apdovanojimo taip gausiomis ir la
bai vertingomis dovanomis.

Ypatingai dėkojame ruošėjoms bei 
organizatorėms ponioms Galeckienei ii 
Liutkevičienei jdejusioms daug vargo bei 
t ruso.

Visiems labai dėkui.
Antanina ir Benediktas Stankai.

aa sve-
nuotai-

HAMILTON Ont
250 žmonių) lietuviškos organi
zacijos rengia berods tik tretįjį 
vakarą, bet, kas joje yra buvę, 
visi pripažįsta, kad tai,puiki vie
ta parengimams. Puošni aplinka, 
kilimai, pavyzdinga švara labai 
maloniai ir jaukiai nu 
čius ir sudaro specifii
ką, kuri tęsiasi ištisą vakarą.

Tad jaunimas ir senimas — vi
si atvykime į spalio 23 37 vakarą: 
vieni pašoksime, o kiti prie alų-- 
čio prisiminsime savąsias jaunas 
dienas. ; .

Paminėjo jurginų balių. Rug
sėjo 25 d. pradėjo eiti antrasis 
Hamiltone dienraštis “The Daily 
News”. Jis pasitinka hamilto- 
niečius kiekvieną rytą kartu su 
torontiškiu “Globe and Mail”.

Šio dienraščio leidėjas ir sa
vininkas yra p. Andrew Peller, 
turėjęs anksčiau čia visų žinomą 
Pellers alaus daryklą, kurią at
pirko Bradings.

Šiame pirmame istoriniame 
numery žymioje vietoje.. įdėta 
nuotrauka iš TF ruoštoTjurginų 
baliaus, kurioje matome''svečius 
iš St. Catharines: Stasį Mačikū- 
ną, Rožę Ulbinaitę, Ritą Ųlbinai- 
tę ir Laimą Mačikūną. Tekste 
tarp kita ko pažymėta,-kad jur
ginai yra viena labiausiai lietu
vių mėgstama ir daugiausiai pa
plitusi Lietuvoje gėlė.

Į Vasario 16 gimnazijos SOS 
šauksmą Hamiltono lietuviai 
jautriai reaguoja ir stoja į jos 
rėmėjus. Nuo rugsėjo 1 d., atro 
do, pavyks sudaryti dar vieną 
būrelį, Hamiltone penktą, ir pa
pildyti praretėjusius.

Nuo to pat laiko tikimasi su
daryti dar vieną rėmėjų būrelį 
saleziečių išlaikomai lietuvių 
gimnazijai Italijoje, kuris čia bus 
antrasis. Sk. St.

JA VALSTYBĖS
Lietuviai turi ekonomiškai 

stiprėti. Daugelis mūsų žmonių 
jau nebesitenkina menkiausia 
padėtimi šio krašto kyvenime. 
Štai Brooklyne, NY .susidarė 
ekonominė bendrovė vardu Bal
tic Co. Jos uždaviniai platūs. Bet 
pradžiai ji gamins reikalingiau
sias prekes ir taip pat pardavi
nės kitų gaminius.

Bendrovei priklauso ir seniau 
čia įsikūrę ir naujai atvykusieji. 
Atsakingas Baltic Co vedėjas 
Liudas Norkus (Norkevičius), 
buvęs cheminio fabriko Kaune 
“Vairas” savininkas.

Algis Kepalas, “TŽ” nuoširdus 
bičiulis, atitarnavęs JAV kariuo- 
meenėje, aplankė tėvą lotinistą 
ir seserį pianistę Brooklyne ir 
grįžo atgal Vokietijon baigti is
torijos mokslų. Stipendiją jam 
suteikė JAV Kongresas taip va
dinamu GI įstatymu.

Med. dr. Nijolė Bražėnaitė

VAISIŲ IR UOGŲ MĖGĖJŲ 
DĖMESIUI!

Spalio mėnuo pots geriausios laikas 
sodinti vaismedžius: kriaušes, obelis, 
vyšnios, slyvos, pyčius ir kit. ir vais
krūmius: agrastus, serbentus, avietes 
ir kt.

Jų gausite pas A. MAČ|, 
NILESTOWNE, Hamilton -Rd., 

prie Londono, Ont.

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

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

- susitarimą.

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

WINNIPEG, Man.
Jonui Malinauskui “Institute 

of Agrologis’ts” jugsėjo 29 d. pri
pažino agronomo teises ir pri
ėmė į Kanados .^Agronomų S-gą. 
Jei neklystų, tai jau antras lie
tuvis pilnateisis agronomas Ka
nadoje. *•

J. Malinauskas agronomiją 
buvo baigęs 1933 m. Lietuvoj e. 
Dirbo žemės ūkio ministerijoje, 
paskutiniu laiku buvo gyvulių 
direkcijos vedėju Kaune.

Dabar dirba Winnipego zoolo
gijos sode.

Marijos ir Vinco Daubarų pa 
gerbimas 25 metų vedybinio gy
venimo proga įvyko šeštadieny
je, t.y. spalio 2 L. Klubo salėje. 
Daubarai augina trijų vaikų šei- 
minėlę. Viktorija yra baigusi 
stenografiją - buhalteriją, Alfre
das — Manitobos un-to komerci
nį fakultetą ir Henrikas ciar mo
kinasi.

Pakrikštyta spalio 3 d. Vida 
Albina Račytė. __________

General Insurance 
& Mortgages

AL DŪDA 
10 AM —10 PM

Visų rūšių draudimai ir

WINDSOR, Ont.
— Rugsėjo 25 d. at-kų suruoš

tas vakaras praėjo su pasiseki
mu. Gaila, dalis kolonijos gy
ventojų dar dirbo prie tabako 
skynimo darbų ir negalėjo pasi
gėrėti gražiai išpildyta menine 
programa. Pasigėrėtinai šoko 
detroitietės Milda ir Gražina 
Memėnaitės, išpildžiusios Cho- 
pino džiaugsmą ir valsą Nr. 2, 
bei vengrų rapsodiją. Tai ket
vertų mokslo metų vaisius ir rei
kia tikėtis iš jų sulaukti pirma
klasių balerinų. Prie jų prisijun
gė jaunutė Eleonora Čiuprins- 
kaitė ir pašoko valsą “Mėlyna
sis Dunojus”. Ji irgi gražių vai
sių pasiekė ir to meno mokosi 
toliau. Detroito konservatorijos 
stud. Pr. Zaranka su p.p. Poli- 
kaičiais gražiai padainavo tris 
harmonizuotas daineles. Pasta
rieji pažįstami iš anksčiau, kaip 
buvusio muz. B. Budriūno kvar
teto dalyviai ir iš įdainuotų 
plokštelių. Pasirodė, Pr. Zaran
ka ne tik puikus dainininkas, bet 
ir skaitytinio žodžio gabūs inter
pretatorius. Skaitydamas V. Ma
černio “Šeštąją’viziją visus už
būrė, o savo humoristine kūry
ba skaniai juokino. Pažymėtina, 
programą atliko vien tik at-kų 
pajėgos, iš kurių po metų - kitų 
galima drąsiai tikėtis sulaukti 
pirmaeilių mūsų scenos daini
ninkų ir balerinų. Sekantis at-kų 
ruošiamas vakaras bus toje pa
čioje salėje, lapkričio 13 dieną.

— Windsore^ gyveną Lietuvių 
Fronto Bičiuliai susiorganizavo 
ir užmezgė bičiuliškus ryšius su 
tokiu pat sambūriu Detroite, ku
riam vadovauja inž. E, Arba- 
čiauskas. Windsor ietis.

K. TESLIA Keal Estate

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 - Somio - Kitchener • Peterborough - 
Windsor - Richmond HiH - Woodstock - Guelph.

- -------------------------------- - ' __L—

Nuoširdžiai dėkoju visiems gerašir
džiams tautiečiams — tabako ūkinin
kams, o ypač gerb. rinkėjoms p.p. Bu
činskams ir p.p. Ruseckcms, sušelpu
siems mane gaisro nelaimėje $308 au
kų. Aukojo: pa $10 — L. Bučinskas, J. 
Stradomskis, A. Evanouskos, C. Pocius? 
A. Andriulis (Toronto), St. Angustine, V. 
V. Treigiai ir P. Balčiūnas; pa $5 — 
J. Pocius, B. Petkus, Z. Obelienius, S. 
Augustine, F. Gurklys, Petras Kairys (To
ronto), P. Penikis (Toronto), V. Norkevi
čius, J. Lutkus, J. Onoitis, T. Aleliūnas,
J. Vieraitis, A. Augustinavičius, S. Dau
gėla, VI. Vindašius, A. Kisielis, Joe Ru
dzevičius, Šerkšnys, T. Vaičiūnas, S. Va
siliūnas, Leno Pūkas, J. Dumšo, J. Ru- 
seckas, J. Janušauskas, P. Lileikis, Z. 
Paulionis ir A. Galdikas; $4 — A. Rie
kus; po $3 — B. Lukošius, A. Mažeika, 
P. Gaidelis, Lingaitis, M. Žilvitienė, P. 
Pourys ir V. Goleckas; po $2 — A. La
penas, E. Narušis, A. Rudokas, Strolis,
M. Taraškevičius, Tony Grobstos, K. Žu
kauskas (Hamilton), J. Laureckos, J. 
Vorkavičius, St. Gudinskos, J. Jurėnas, 
A. Cičelis, C .Jončis, M. Gomelis, F. 
Porgouskos, A. Maldeikienė,' Dodurka,
N. Norkus, S. C. Bogdon ir M. Miceiko; 
po $1 — S. Ažubalis, M. Mitrouskos,
K. Viskantas, J. Mikėnas, Ožolas, P. Žy
mantas, G. Kupčinskas, V. Sukata, A. 
Bartkus, O. Sumient; $0.90 — Tony 
Skodis. Loo Rutkauskas.

R.R. 1, Glenmeyer, Ont.

I

' Pa* 
skolos nejudomam turtui.

Greitas ir sąžiningas patarna
vimas. J

OL. 7997. 1609 Dundas St. W,

St. Catherines, Ont.
Gražioje slovakų salėje, Page 

ir Welland gatvių kampas, spa
lio 23 d., šeštadienį, įvyks didy
sis šio rudens parengimas. Veiks 
turtingas bufetas su stipriais ir 
silpnais gėrimais bei skaniais 
užkandžiais. Šokiams gros 5 as
menų orkestras. Pradžia 7 v.v. 
Laukiama svečių iš tolimesnių 
kolonijų, kaip Toronto, Hamilto; 
no, Buffalo, Rochesterio ir kt.' 
Maloniai, kviečiame atsilankyti į 
šį garsųjį šv. Kotrynos miestą, 
kur visada rasite malonumą ir 
vaišingumą.

Rengėjai Parapijos komitetas.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisien
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.
j- ••...... —

TER junction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys i naujas, modemiškas olyva apšildomos ir pilnai automatiškas. 

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumerioi) į senas krosnis ir taisomi
i seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis Ir išsimokėjimui dviems motoms.

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Tekt LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPADINA A VE. Telef LL 92035.

šiuo metu stažuojanti Mount 
Vernon, NY ligoninėje atostogų 
išvyko pas žymiojo kongresma- 
no Charles Kersten šeimą Mil
waukee, Wise. Padedeama lietu
vių laikraštininkų ji rūpinasi iš
leisti “Partizanus už Geležinės* 
uždangos”.
VOKIETIJA

Vokietijos LB garbės teismas 
jau paskelbė savo sprendimą dėl 
buvusiųjų rinkimų į Kr. Tarybą: 
tiek Hildesheimo, tiek Suttgarto 
rinkimai panaikinti. Suttgarte 
rinkimai iš naujo paskirti spalio 
3 d. Tuo būdu nustatytu laiku 
negalėjo susirinkti posėdžio ir 
naujoji Krašto Taryba, nes ne
aiški jos sudėtis. Hildesheimo se
niūnijos duomenis suskaičiavęs 
J. Apyrubis, pats buvęs kandida
tu, juos pasiuntė, ne tiesiai kraš
to valdybos pirm. Zundei arba 
Valdybaiį'bet kažkodėl J. Glem- 
žai. Jų rezultatai visai anuliuoti. 
Teismo sudėtį sudarė St.‘Vykin
tas, dr. A. Rukša ir teis. Petke
vičius.

UN Augštojo Komisaro įstaiga 
rūpinasi padėti išemigruoti trem 
tinių šviesuomenei. Individua
lios emigraciją kraštai būtų: 
Burma, Etiopija, Eritrėja, Indi
ja, Indonezija, Libija ir kt. Ira- 
nui reikią gydytojų. Taip pat In
donezijai, Cambodijai ir Vak. 
Afrikai. Specialistais susidomė
jusi ir JT kolonijų tarnyba. Pa
kistanas ieško kvalifikuotų me
talurgijos darbininkų, technikų 
bei mechanikų.
D. BRITANIJA

Spaudos sukaktis. Gerokai su
mažėjusi, bet dar neapsnūdusi 
Bradfordo lietuvių kolonija, DB 
LS vietos skyriaus valdybai pa
siėmus iniciatyvą, rugsėjo’18 d. 
surengė šaunų lietuvių spaudos 
laisvės 50 metų jubiliejų. Po 
gražaus ir apsarstyto J. Varana
vičiaus įžangos*- žodžio paskaitą 
apie mūsų rašytoją V. Krėvę 
skaitė kun. J. Kuzmickis. Nupa
sakojęs lietuvių ryžtą spaudos 
draudimo metu ir pavaizdavęs 
pasipriešinimo vaisius, ragino 
visus gerbti ir mylėti savo spau
dą, kuri šiandien taipgi gaivina 
mūsų jėgas ir kelia kovos dva
sią. Meninėje dalyje dalyvavo 
būrelis negausių Anglijos lietu
vių rašytojų. Laimutis Švalkus 
perskaitė kelis patriotinio tūri
nio eilėraščius; Kazimieras Ba- 
rėnas perskaitė- ištrauką dides
nės apysakos, vaizduojančios lie
tuvių kovas dėl nepriklausomy
bės; Rom. Spalis gražiai nuteikė 
humoristinio romano apie dabar
ties tikrovę Lietuvoje ištrauką; 
“E. Lietuvio” red. Br. Daunoras 
perskaitė šiais metais iš Lietu
vos atvykusios p. Puzinienės ir 
vieno buv. partizano įspūdžius; 
pagaliau Jonas Gailius baigė ra
šytojų kūrybą “Gundymų” apy
sakos ištrauka.

Pažymėtina, kad šventėje da
lyvavo ir programą gražiai pa
įvairino Jono Juškos parengtas . .
sekstetas, kuriame be chorvedžio | Retina jam greitos ir geros 
dalyvavo T. Burokas, J. Bru-Įsv^. os- 
žinskas, St. Kuliavas, P. Matu- ‘ 
levičius ir V. Polikauskas.

Visą minėjimo laiką salėje bu
vo naujausių, tremtyje išleistų 
knygų paroda .Knygomis buvo 
grožimasi, tačiau nelabai perka
ma.

Lietuvių rezoliucija. Bradfor- 
de spaudos laisvės minėjimo me
tu kun. J. Kuzmickis, baigdamas 
paskaitą, pasiūlė rezoliuciją, ku-

ri visų buvo gausiais plojimais 
priimta. Rezoliucijos tekstas yra 
toks:

Mes, Bradfordo ir apylinkės 
lietuviai:

a. Protestuojame prieš žiaurią 
Lietuvos okupaciją, prieš Lietu
voje vykdomą nuolatinę taut- 
žudystę ir paneigimą pagrindi
nio principo, kad kiekviena tau
ta valdos! savarankiškai;

b. Ryžtamės tol kovoti ir kla
binti į pasaulio sąžinę, kol Lie
tuva atgaus laisvę;

c. Pasižadame remti ir palai
kyti mūsų kovos dėl Tėvynės 
laisvės esmines priemones — sa
vo laikraščius ir knygas, savas 
tautines organizacijas ir kultūri
nes institucijas;

d. Reiškiame giliausią pagar
bą mūsų pavergtos Tėvynės ko
votojams •— partizanams, trem
tiniams ir visiems tiems, kurie 
priešinasi įsibrovusiam okupan
tui, ir savo dvasioje meldžiamės, 
kad jų aukos būtų priimtos kaip 
laisvės grąžinimo laidas.

Šviesa kalnuose. Paskutinio 
šimtmečio bėgyje įvairiai buvo 
ginčijamasi apie Švč. Marijoj 
apsireiškimą Prancūzijos La Sa- 
lette dviems nemokšoms pieme
nėliams — Maksimui ir Melani
jai. Ypač daug painių įnešė abie- ’ 
jų regėtojų gyvenimo pabaiga, 
kai Maksimas nepritapo nei prie 
šv. Tėvo sargybinių, nei prie 
dasiškių, o Melanija turėjo pa
sitraukti iš eilės vienuolynų kaip 
nepaklusni ir išpuikusi kandida
tė. :

Neseniai anglų kalba išėjo 
apie La Salette regėjimą įdomi 
irstambi John S. Kennedy kny
ga “Light on the Mountain”. Au
torius gerai išstudijavo aprašo
mąjį dalyką ir plačiai aprašė pa
tį regėjimą ir abiejų vaikų gy
venimo kelią. Šiandien Bažnyčia 
pripažino šį apsireiškimą tikru 
ir Motinos Marijos perspėjimą 
žmonėms laiko dangaus ženklu 
visiems tiems, kurie negyvena 
pagal Evangelijos skelbiamas 
tiesas. Ta proga tenka pastebėti, 
kad Anglijos katalikai, nors ne
labai skaitlingi anglikonų jūro
je, turi puikios religinės litera
tūros. Kat. rašytojai taipgi akty
viai jungiasi į katalik. principų 
skleidimą žmonėse per beletris
tinius kūrinius. Pažymėtinas ir 
Kat. Knygų Klubas, kurio nariu 
skaičius kasdien auga ir įgalina 
leidėjus pigiai išleisti vertingų 
"knygų/

Londone vykusioje maisto ga
minių .parodoje dalyvavo ir So
vietų Sąjunga. Joje greta Latvi
jos mėsos gaminių ir likerių bu
vo išstatyta ir “Birštono šaltinio 
mineralinis vanduo Vytautas”. 
Ant butelio užrašas rusiškai ir 
lietuviškai. Paroda vyko rugsėjo 
7-18 d. Olimpijos patalpose.
KOLUMBIJA

Gen. V. Grigaliūnas - Glovac
kis, gyvenantis su savo šeima 

'Ibaque, po truputį nesveikuoja.

“Tėvynės Aidas” leidėjų ko
lektyvas suskilo. E. Petrauskaitė 
ir A. Paukštys nesutaria su gar
bės konsulu S. Siručiu ir žurna
listu J. Bubelių dėl laikraštuko 
krypties.

Bogotoje įsisteigė nedidelis, 
bet stiprus krikšč. demokratų ra
telis. Laukiama, greitu laiku jo 
pasirodant su aktyvia veikla.

Bogotiškis.

i
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VLIKe PADĖTIS KONSOLIDUOJASI
MŪSŲ EUROPOS KORESPON DENTO

• Ji*  XTT 

A

Per paskutinį VLIKo posėdį, 
trukusį net tris dienas (rugsėjo 
22-24), buvo išklausyta Vykd. 
Tarybos valdytojų pranešimų 
paie atliktuosius šių metų pirma
jame pusmetyje darbus ir atei
nančio pusmečio veiklos planus. 
Valdytojai įpareigoti tas apy
skaitas paskelbti plačiau visuo
menei. Ir iš viso pasigesta per 
maža skelbiant viešumai apie 
VLIKo darbus bei planus. Vykd. 
Taryba taip pat’ įpareigota ligi 
ateinančių metų sausio 1 d., ka
da baigiasi jos dabartinė kaden
cija, kodifikuoti savo statutą ir 
pateikti jį tvirtinti VLIKui. Per 
posėdį taip pat patvirtinta VLI 
Ko bei Vykd. Tarybos šių metų 
pirmojo pusmečio sąmatos vyk
dymo apyskaita ir priimta ant
rojo pusmečio sąmata.

Kaip pasiekusios politinius 
.centrus žinios skelbia, dėl apy
skaitų ir Kontrolės Komisijos 
pranešimų kilo didelių irgyvų 
diskusijų. Padarytą įskaitų ir ta 
proga smarkių priekaištų buv. 
Finansų Tarnybos valdytojui T. 
Šidiškiui. Jo veikloj toli gražu 
nerasta .tos pavyzdingos “tvar
kos”, kuria buvo norima per tau
tininkų spaudą girtis. Per posė
dį VT pirm. K. Žalkausko pa
reikštiems p. šidiškiui kaltini
mams ištirti paskirta komisija iš 
trijų žmonių: E. Simonaičio, J. 
Glemžos ir V. Literskio. Ta pro
ga būdinga iškelti kai kurių 
žmonių partinė veikla: nors dėl 
p. Šidiškio tarnybos panaikini
mo buvo surinkta net kvalifi
kuota balsų dauguma, tačiau jis 
vis ilgai spyrėsi ir niekaip neno
rėjo perduoti nei pinigų, nei do
kumentų. Vis dėlto galų gale 
Tautos Fondo pinigai su doku
mentais ir iš seifo buvo naujo
sios Tautos Fondo vadovybės 
perimti. Perėmime dalyvavo ir 
Kontrolės Komisijos pirm. J. 
Norkaitis. Dabartinę Kontrolės 
Kom. sudaro: J. Norkaitis, pirm.
ir nariai E. Simonaitis ir J. Kai

rys. Dabartinę Tautos Fondo va
dovybę sudaro: pirmininkas bu
vęs Klaipėdos krašto gubernato
rius V- Gailius, kuris ligi tol fak
tiškai tvarkė visus Tautos Fon
do reikalus, J. Jaks - Tyris, ligi 
tol dalyvavęs Tautos Fondo val
dyboje, ir vietoj dr. P. Karvelio 
naujai išrinktas A. Liutkus. I

Amerikoje tam. tifera-.-spauda, 
norėdama diskredituoti VLLIKo 
vardą ir jo žmones, prieš kiek 
laiko buvo paskelbusi iš piršto 
išlaužtų tvirtinimų, kad, esą, VL 
IKo pirmininkas gaunąs apie 
600 dol. mėnesinio atlyginimo, 
VT pirm. K. Žalkauskas — 500 
dol.. VLIKo nariai — po 300 etc. 
Visi žino, kad VLIKo nariai ne
gauna jokio atlyginimo, o VL 
IKo pirmininko ir VT narių at
lyginimai -buvo bent 4 kartus iš
pūsti. Dabar, mažinant išlaidas, 
nutarta visiems, tiek VLIKo ir 
VT vadovybei su valdytojais, 
tiek’tarnautojams, mokamus at
lyginimus ev. sumažinti po 15% 
— ir tas sumas sunaudoti sąma
tai išlyginti. Išskyrus porą, visi 
kiti tarnautojai, iš viso 11 žmo
nių, nuo š.m. gruodžio 1 d. iš tar
nybų atleisti. Numatoma, kaip 
centrus informuoja, padaryti pa
keitimų. Tačiau kai kuriose sri
tyse rūpinamasi VLIKo veiklą 
sustiprinti ir plėsti. JAV žinio
mis, VLIKo vardas JAV sosti
nėje vis garsėja. Svarbu, kad jo

nežlugdytų patys VLIKo nariai, 
kurių kai kas kad ir per pasku
tinį posėdi stengėsi varyti tik 
partinę politiką ir net viešai pav. 
pasisakė už mažlietuvių veiklai 
kreditų nubraukimą tik dėl to, 
kad “mažlietuvlai neina su mu
mis”, t.y. nesugebėdami svarbių 
reikalų spręsti iš esmės, bet 
juos vertindami grynai partiniu 
mastų. Tokius grupių, centrai tu
rėtų pakeisti pozityvesniais žmo
nėmis. VLIKo darbingumas ir 
vieningumas atstatomas. Anot 
“Naujienų”, VT jau apsivalė nuo 
“penktosios kolonos”. Visuome
nė pageidautų, kad būtų plačiau 
informuojama ir apie vad. “juo
dojo kabineto” veiklą — ir apie 
tuos VLIKe ar prie jo arti sto
vinčius žmones, kurie partiniais 
sumetimais stengiasi diskredi
tuoti jo veiklą ir kelti trukšmą, 
kad paskum galėtų per vienos 
partijos ir jos satelitinę spaudą 
šaukti: matote, kas darosi... taip 
?at tariasi su kitais, kad galėtų 
griauti VLIKą iš vidaus.

Centrus yra pasiekusios žinios, 
kad jau suskilo ir laicistų blokas. 
Pamatęs, kad kai kam daugiau 
rūpi tuščias politikavimas, bet 
ne pozityvus kūrybinis darbas, 
iš jo pasitraukė valstiečių liau
dininkų atstovas K. Žalkauskas 
ir paskutiniuose pasitarimuose 
jau nebedalyvauja E. Simonai
tis. Iš laicistų bloko beliko tik. 
tautininkų blokas, kuriam vado
vauja J. Norkaitis, ūkininkų par
tijos atstovas VLIKe. Apie nau
jąjį laisvės kovotojų atstovą VL 
IKe, adv. J. Bataitį, paskutinia
me “Tremties” numeryje (103) 
senasis atstovas S. Miglinas, at
šauktas visai už ką kita, negu 
oficialiai buvo paskelbta, taip 
atsiliepia: tai esąs “Tautinio Są
jūdžio skolinys, niękada nebuvęs 
laisvės kovotojų eilėse”. Tuo bū
du “Laisvės Kovotojai, rezisten
cinį charakterį, pasijungdami 
politinės partijos priklausomy
bei, prarado. Kovqtojai pogrindy 
prisiekė Lietuvai, ne kuriai par
tijai”. .. Pats Miglinas tame pa
čiame “Tremties” numeryje stip
riai pasisakė ir prieš “šefą”, ku
ris “padėties nušvietimais”, kaip 
pav. Bonoje, kenkiąs bendram 
lietuvių reikalui ir į savo funkci
jas žiūrįs, kaip senovės monar- . 
chai, galvodami, kad jų vienų 
rankose esąs krašto likimas. Ne

toliau Miglino “Tremtyje”, kad 
diplomatų bendradarbiavimas su 
VLIKu galįs turėti bendram Lie
tuvos laisvinimo reikalui neigia
mų padarinių. Tačiau naujasis 
tautininkų “skolinys” VLIKe 
stengėsi jau per pirmąjį posėdį 
“atitaisyti” Miglino padarytąsias 
nuo partijos linijos “nuokrypas”' 
ir pasirodė aiškus partijos reika
lų gynėjas. Žmonės juokauja, 
kad tokių “skolinių” kitoms tau
tininkų satelitinėms partijoms 
esą tarp VLIKo atstovų ir dau
giau. Ypač nesuprantama esanti 
socialdemokratų atstovo J. Glem 
žos taktika. Tuo tarpu, kada tiek 
“Naujienos”, tiek “Keleivis”, 
tiek ir kita socialdemokratų 
spauda aiškiai pasisako prieš ne
pagrįstas “šefo” pretenzijas ir 
tautininkų partines užmačias, 
VLIKo praktika rodo, kad jis 
yra vienas iš uoliausių gynėjų 
tų dalykų, kuriuos kiti socialde
mokratai taip puola. Todėl ir 
pradeda galvoti, ar ir čia nesama 
tam tikro “skolinio”... J. M.
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Pavargusios tautos
Brazaitis paskutiniame “Į lais

vę” vedamajame cituoja krikš
čioniškosios civilizacijos autori
teto Šv. Tėvo perspėjimą... 
“Šiandieninis pavojus yra teisių
jų pavargimas”. Interpretuoda
mas šiuos žodžius, autorius kal
ba apie pavargusias tautas: “Dėl 
to laisvoji Europa negirdi pa
vergtųjų balso, nemato jų kan
čių ir savo ateinančio likimo. 
Dėl pavargimo nusileidžia ne
teisiųjų agresijai ir eina į kom
promisus, kad tik jiems šiuo mo
mentu būtų ramybė. Dėl pavar
gimo galvoti ir pramatyti gyveni 
mo eigą Europos tautos nesisten
gia imtis racionalių žygių, kad 
išsivaduotų nuo tautinio egoiz
mo, atsisakytų kolonizacinio ki
tų išnaudojimo, sukurtų vienin
gos Europos jėgą, pagrįstą tei
singumu, laisve, socialine pažan
ga”. Toliau kalbama apie pavar
gusius politikus — ir žmones ir 
veiksnius — kurie elgiasi lygiai 
kaip mūsiškiai Europoje ar Ame 
rikoje. Jis sako, kad mūsų veiks
niai yra nutolę nuo savosios tau
tos, nuo laiko dvasios ir dėlto 
neturį “noro galvoti, veikti, no
rėti ir kovoti”.

Aštresnį žodyną naudojo laiš
ke Jūsų bendradarbiui žymus 
publicistas, patenkintas straips
niu “Kartos” (TŽ — Nr. 37): 
“Deja, tuo straipsniu padėties 
nepakeisi. Dabartiniu metu, net 
mūsų europiniame politiniame 
veiksnyje reikalai svarstomi ne 
iš esmės, bet improvizuojama... 
Šis veiksnys patapo tikra egzis
tencializmo auka, nes egzistuoja
ma nepaisant priemonių. Viena 
jų— siekiant apgauti save ir ki
tus, kad kai kas yra daroma. Ta
čiau ši veikla neturi nieko bend
ro nei su lietuvių tautos išminti
mi, tinkama organizacija ir jos 
išlaisvinimu. . .” Taip rašo žmo
gus iki paskutiniųjų dienų aršiai 
tikėjęs, kad keturios raidės VL 
ĮK (Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas) yra kaip tik 
tikriausias liudymas pasauliui, 
jog šiandieninė lietuvių tauta 
tebėra sąmoninga, veikli, pasi
ryžusi kovoti už laisvę ir nepri
klausomybę!

Netikim, ne, kad lietuviai" 
pavargo
Šimtmečiais atlaikę azijatų, 

rusų, germanų puolimus; lenki
nimus, rusinimus, vokfetimttius; 
Kražius ir Rainius, lietuviai ne
mirs hidroatominiame amžiuje, 
auštant Jungtinių Tautų amžiui. 
Gal mes bėgliai pavargom, bet 
tik ne mūsų didi tauta prie Ne
muno, Neries ir Baltijos. Taip 
sako ex-MVD Burlatsky, lietu-Į 
vių partizanų dainos! Netikim ir' 
cituojam poetą Aistį:

"Gyvename tragiškas, siaubingas ir 
baisios dienas, bet išliksime, nes dabartį- 
nė mūsų tautos nelaimė, kaip ji bebūtų 
kraupi, baisumu negali prilygti anai vi
suotinei ir tyliai tautos mirčiai, vykusiai 
ištįsę 18 amžių. Kai mūsų tautos sąmo
nė vos bealsavo, pati tauta tampęs ago
nijoj . .. Ir jei prįsikėlėme, jei daugiau 
kaip šimtą metų kovojome ir gydėme 
savo pačių žaizdas, tai ne dėl to, kad 
krauju, prakaitu ir ašaromis būtume pel
nę vos tą truputį nepriklausomo gyveni
mo džiaugsmo..." *

Lietuvių tautos misija
"Baisioji žmonijos ir mano pačio bui

tis privertė nusilenkti ir susikaupti ties 
mano tautos likimu. Priėjau lyg išvados, 
kad nieko nėra visatoj, kas turėtų vien 
siaurą pačiom sau tikslą, kad nieko nė
ra, kaip jis nepastebimai būtų mažos, ar 
neaprėpiamai didelis, kas galėtų egzis
tuoti paskiras ir vienas: nei žmogus, nei 
paskira tauta patys sau vieni negyvena, 
nors kiekvienas turi savo paskirtį, tikslą, 
ir misiją. Tiek paskiro žmogaus, tiek iš
tisos tautos tikslas yra pastovus ir vie
nas. Dažnai tauta atlieka savo misiją 
nesąmoningai. Geriausios pavyzdys tai 
kunigaikščių Lietuva, kuri ištisus šimt
mečius palaikė pusiausvyrą tarp dviejų 
pasaulių: Rytų ir Vakarų. Ir sunku rasti 
kitą tautą, kurios vaidmuo būtų taip 
sunkus kaip mūsų ... Pirmasis Pasauli
nis karas mus išstūmė vienon pusėn, vie
non šalin, dėlto mes visą laiką jautėme 
tūlą svetimą raugą, kurio negalėjome 
atsikratyti iki paskutinės dienos. Dabar
tinė nelaimė padės mums pervertinti vi
sas vertybes ir amžiams amžiniesiems 
mus atskirs nuo Rytų pasaulio. Be to, ‘ji 
padės mums rasti mūsų pačių tautos ge- 
«*ų. Tatai turėtų su visu rimtumu įsi
dėmėti jaunieji, kurių dar visas gyve
nimas prieky. Jaunimas pasižymi nepa
prastu veržlumu, tik jų energija ne vi
sada kaupiasi ir veržiasi tinkama linkme. 
Jų nekantrus noras truk plyšk prasmukti 
priekin dažnai yra lydimas menkos sielos 
ir dar menkesnio intelekto. Ag, tai be
veik natūralu . . . Senasis pasaulis išsi
sėmė, ir atrodo, kad dabar kaip tik mū-

Niuiorko bendradarbio 
ALMAUS t

sų eHė ateina. Gyvendami tokioj vietoj, 
kur susikerta du pasauliai, dvi tiesos, 
ir ilgus amžius gyvendami beveik ne- 
tarpiškarr), tų dviejų, pasaulių kontakte, 
mes galėtume suvaidinti didesnį vaid
menį, negu mūsų kunigaikščiai senovėje, 
čia ir gludi mūsų misijos prasmė ir tiks
las. Ta linkme turėtų būti kanalizuoja
ma visos mūsų tautos jėgos ir visos mū
sų tautos genijus. Pirmiausia, žinoma, 
turėtume surasti petys save... Tik žmo
gaus ir tautos kelias, beveik niekad nė
ra tiesus. Jie dažnai klaidžioja. Ypač 
dabar, beplaukiant pro jvarias Sirenų 
salas, mums lengva paklysti, dėl to pri
valėtume susiieškoti, kaip jūreiviai šiau
rės Žvaigžde, kažką amžiną ir pastovą, 
kas mus galėtą atvesti į pažadėtąjį' uos
tą, laimės žiburį. Kas gi gali būti amži
nesnis ir pastovesnis už mūsą tautą, už 
jos svajas, už jos kančias ir misiją ..."

Taip rašė Aistis, buities poetas 
1946 m. Ir mes tikrai tikime, kad 
Lietuvą nepriklauso prie pavar
gusių tautų, tik gal jos veiksniai 
per ilgai jau klaidžioja.

Jungtinės Tautos
Iki šiol lietuviai neturėjo aiš

kaus nusistatymo J u n g t i n i.ų 
Tautų atžvilgiu. Iš pradžių vylė
mės, kad jose iškils pavergtųjų 
byla, kad laisvieji po Korėjos ir 
Indokinįjos atsipeikės. Deja, taip 
nebuvo. Pavergtosios tautos pa
stebėjo, kad JT yra Sovietų Są
jungos diplomatijos šokdinamos, 
kad jos, gal išskyrus Ameriką, 
yra perdėm mūsų reikalu šaltos 
ir abejingos. O indas V. K. Kriš
na Menon tiesiog daro JT “tur
gum”. Net toks NYT klausia, ko
dėl JT nebepatikimi jokie rimti 
sprendimai, kaip pav. Triesto, 
Vokietijos ginklavimo ir kt.? JT. 
žemėlapiuos nėra Lietuvos. Kaip 
jausis ponai diplomatai, kada iš
silaisvinusios tautos per savo at
stovus užklaus, ką iš tikro darė 
JT, kad panaikintų 20 amžiaus 
vergiją? Nežiūrint senutės Roo- 
seveltienės vedamos propagan
dos, Amerikoje JT vis labiau ap- 
siviliama, ir lietuviai, atrodo, 
pritartų Utah valstijos guberna
toriui, kuris privačiai užprašy
tas paskelbti spalio 24 “Jungti
nių Tautų” diena pareiškė, nie
kad to nedarysiąs iki JT bus at
stovaujamos tironų valdomos ša
lys ir iki JT charta nebus atitin
kamai pakeista. Vietoj to guber
natorius Bracken Lee paskelbė 
spalio 23 d. “Amerikos diena”. 
Gaila, kad Pavergtosios Tautos 
nepakvietė vietoj “Jungtinių 
Tautų” dienos švęsti “Pavergtų
jų Tautų” dieną!

Prisitaikinkime Churchillio 
mintį
Spalio 9 d. Blackpool konser

vatoriams pasakytoj kalboj, Sir 
Winston pabėrė sveikų minčių. 
Jis užgyrė angliškai kalbančiojo 
pasaulio jungimosi idėjas, žino
ma, vengė pastabų apie betkokį 
“išlaisvinimą” ir šitaip tada ta
rė: “Būtų pražūtis žmonijai, jei 
ji, nepasimokiusi iš praeities, sa
vo mintyse ir veiksmuose tik 
reikštų neapykantą ir kerštą

tautoms ir rasėms už tai, ką jos 
yra padariusios vadovaujamos, 
verčiamos ir stumiamos tironų”. 
Gerai pasakyta! Minėdami tos 
pačios dienos prieš ’24 metus 
įvykdytą Pilsudskio-Želigovskio 
smurtą, kaikurie mūsų tautiečiai 
skatino tęsti neapykantą lenkų 
tautai, kuri šiuo metu pergyveną 
tą patį, ką ir mūsų pavergtieji 
tėvynėje, ir laisvieji Vakaruose. 
Suprantame Giedraičių-Širvintų 
veteranus, vilniečius, Pilsudskio 
- Želigovskio smurto aukas, bet 
viena yra aišku — išsilaisvinus 
Lenkija vistiek bus mūsų kaimy
nu ir galbūt jai vadovaus ne ti
ronai ar diktatoriai? Ar gi lai
kas nieko nepakeistų?

Lenkai puola Kersteną
Kerstenas dabar labiausiai už

siėmęs rinkimine kampanija 
Wisconsine. Visų Rytų Europos 
tautų amerikiečiai jį laiko savo 
draugu. Bet štai vienas lenkų 
laikraštis apsižiūrėjo, kad Ame
rikos vokiečių laikraštis “Volks- 
bote” pavadino Charles J. Kers
ten vokiečių draugu, palaikan
čiu jų teises į lenkų valdomas 
teritorijas. Jis pareikalavo gar
sųjį kongresmeną “pasiaiškinti”. 
Praėjus dviem mėnesiam ir šiam 
neatsakius, laikraštis paskelbė 
vedamąjį: “Ar Kersten tikrai 
mūsų draugas?”

JAV rinkimų užkulisiuose
Šnekama, kad respublikonai 

nutraukė kalbas apie prezidento 
Roosevelto bičiuliavimąsi su ko
munistais po to, kai demokratai 
pagrąsino paskelbsią iki šiol pa
slaptyje laikytą generolo Eisen- 
howerio incidentą 1945 m. su pa- 
baltiečiais Vokietijoje. Esą, tuo
metinis vyriausias vadas Eisen- 
howeris užklausęs, kodėl pabal- 
tiečiai negrįžtą namo, mat, jis, 
priimdamas su draugu maršalu 
Žukovu paradą prie mauzulė- 
jaus, matęs daugybę laimingai 
besišypsančių pabaltiečių. Tada 
vienas latvis atsakęs, kad bolše
vikai moka išlaikyti šypseną net 
ir kariamųjų veiduos. Generolas 
apsisukęs ir išėjęs.

Taip pat demokratai atsargoje 
laiką respublikonams labai ne
malonią generolo Eisenhowerio 
apdovanojimą ąugščiausiu rusų 
ordenu, po to, kai amerikiečių 
armijoms. žygiuojant vakaruos,, 
Tjdlševikhms 'buvo’ paliktos lais
vos rankos okupuoti Berlyną ne
žiūrint Churchillio ir kitų pro
testų. Demokratai vis labiau 
kimba prie respublikonų užsie
nio politikos, kai šie pastarieji 
tyli. Stevensonas, kalbėdamas 
praėjusį savaitgalį, paminėjo, 
kad demokratai savo “contain
ment” politika nustatėJAV už
sienio politikos gaires, gi respub
likonai? ... Jie JAV politikon 
įvedę ilgą procesiją pažadų, ku
rie yra apgailėtinas melas: “iš
laisvinimas”, “Čiang - Kaišeko 
atpalaidavimas”, “inici a t y v o s

(Nukelta į 6 psl.)

TOPCNTO, Ont
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 prar 

nešimas,
Švietimo, Šalpos vadovų ir 
kasininko pranešimai, 
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.

Saleziečių gimnazijos 
direktorius kuri. J. Zeliauskas 
širdingai dėkoja Castelnuovo S. 
gimn. Toronto I rėmėjų būreliui 
už gautą $60 auką už liepos, rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesius.

• Gimnazijoje jau yra 47 moki
niai, o šiomis dienomis atvyksta 
dar 2 iš Romos, 1 iš Prancūzijos 
ir 6 iš Vokietijos. Iš Vokietijos 
atvykstantiems tenka apmokėti 
net kelionę, nes jie yra visai ne
turtingi. Šįmet gimnazijoje bus 
jau keturios klasės.

“Berniukai yra geros dvasios 
ir linksmi”, rašo direktorius. 
“Berniukams, per “Labanaktį” 
iškėliau Jūsų brolišką duosnu- 
mą ir priminiau visų mūsų sąži
ningą įsipareigojimą darbe. 
Duok Dieve, visiems tesėti ge
roj valioj”.

Tik aukų parama suteikia 
jiems mokslą. Gal dar, mielas 
tautieti-e, gali padėti jų išlaiky
mui? Prisidėk su nuolatine ar 
vienkartine auka: Saleziečių 
gimnazijos rėmėjų pirmasis bū
relis Toronte, tel. LL.6471 (lie
tuviškai).

Gera valia
Prieš porą savaičių TŽ buvo 

minėta apie sunkią finansinę Va
sario 16 gimnazijos padėtį, duota 
duomenų, kiek buvo atsilikęs su 
mokėjimais tūlas rėmėjų būre
lis, ir kreiptasi į lietuvių visuo
menę, kad būtų sukrusta šiuo

3.

davė štai ką: senieji nariai per 
10 .dienų įmokėjo $43; atsirado 
17 naujų narių, kurie per tą pa
tį laiką įmokėjo $35; kai kurie 
nariai patys atnešė pinigus rin
kėjams. Šių 10 dienų rinkliava 
sudaro 181% to, kas surinkta per 
9 mėnesius. Reiškia, esama žmo
nių su širdimi, kurie negaili tru
pinio nuo savo stalo Vasario 16 
gimnazijos reikalui. Ačių gera
dariams nelaimingų lietuvių vai
kų vardu! Ateity labai prašoma 
kreipti dėmesį į šį reikalą.

IV-jo rėmėjų būrelio pinigų 
rinkėjų telefonai šie: OL. 1650 ir 
ME. 6442. J. D.

Montrealio lietuviai!

Bolševikinė Lenkijos valdžia 
ne kartą kaltino vadinamus re- 
akcijonietius lenkus bei londo- 
niškę vyriausybę n- “vakarų im
perialistus”, kad i Lenkiją esą 
siunčiama šnipų bei diversantų, 
o jų mokykla amerikiečių esanti 
Berg vietovėje netoli Mūncheno. 
Egziliniai lenkai daug kartų už
tikrino, kad jie nežiną nieko 
apie tokių agentų siuntinėjimą 
ir tikrai nieko bendra su tuo ne
turį. Jie laikosi nuomonės, kad 
jeigu Lenkijoje/kas nors veikia
ma, jei norima ką tautai pasaky-

Ar siunčia agentus į Lenkiją?
ti, tai taip elgtis gali tik patys 
lenkai arba kas nors per juos. 
Jei įsikišama kitų, įnešama dez
organizacijos, kas gali turėti nei
giamų vaisių. Ar ištikrųjų taip 
daroma, kaip bolševikų Skelbia
ma, lenkai senai jaudinosi ir rašė 
savo spaudoje tai vadindami 
Bergo byla, o dabar Laikinosios 
Vienybės Tarybos vykdomasis 
organas tam Bergo klausimui iš
aiškinti sudarė specialią komisi
ją, kurios pirmininku paskirtas 
St Krauze.

Atrodo, jei pasitvirtintų, kad

tokia mokykla veikia ir agentai 
tikrai siunčiami bei iš lėktuvų 
išmetami į Lenkiją, londoniškiai 
lenkų autoritetai pareikš pro
testą, kaip protestavo anuomet 
prieš verbavimą lenkų vyrų į 
amerikiečių svetimšalių dalinius. 
Mat lenkų yra bendras nusista
tymas, kad viškas, kas daroma 
Lenkijoje, turi būti daroma pa
čių lenkų, kitiem tik padedant, 
o visos lenkiškos pajėgos gali 
būti naudojamos tik Lenkijos 
reikalams.

Pasibaigė vasaros iškylos. Grį
žome vėl į miesto verpeto sūku
rį. Mūsų spauda mirga praneši
mais apie įvairius parengimus 
salėse, apie pagerbimo vakarie
nes. Deja, bent iki šiol, dar ne
matėme, kad būtų kieno nors su
rengta vakarienė alkanam bro
liui prisiminti. Vakarienė, ku
rios tikslas būtų sužadinti daly
vių jausmus‘nelaimingesnio už 
mus brolio ir sesers meilei. Atro
dytų, kad mes esame sveiki,, dir
bame, pavalgę ir taip visi kiti 
gyvena. Atrodytų, kad jau nėra 
brolių ir seserų, gyvenančių, bai
giančių pūti, barakuose, kuriuo
se prieš taip neilgą laiką ir dau
gelis leido laiką, laukdami die
nos, kada galės kurti savo gyve
nimą nuo jokių šalpos organiza
cijų nepriklausomą. Laukei die
nos, kada pats ir, jeigu turėjai, 
tavo vaikučiai galės nevaržomai 
pavalgyti, nereikės menką duo
nos kepalėlį dalinti į 7 dalis. O 
kaip vykai iš ten, ar pasiliekan
tiems nesakei... “Mes jūsų ne
užmiršime”? ...

Žiauri tikrovė yra kitokia. Tie 
lietuviai, mūsų artimieji, gal su 
nevienu jų ir gražias jaunystės 
dienas kartu praleidote, šiandien 
gyvena tikrai jau vėjo ir lietaus 
baigiamuose naikinti barakuose. 
Dar ir šiandien jie negali patys 
ir jų vaikučiai sočiai pavalgyti. 
Ne jū kaltė yra dėl šios padė
ties. Jeigu pasaulio galiūnai, ku
rie yra daugiau ar mažiau atsa
kingi už mūsų tėviškės ramios 
pastogės, išdraskymą, išsirinko 
jauniausias ir stipriausias jėgas, 
darbo raumenis, tai šiuos nelai-. 
minguosius visai ramiai užmiršo. 
O tokių paliktųjų, kuriems mes 
padėti galime, yra apie 7000. Jų 
tarpe apie 1800 vaikučių. Jie yra

ties kraujo broliai ir seserys. 
Mes negalime jų skirstyti į rū
šis. Tai svetimųjų darbas. Mums 
jie yra visi lygūs ir mieli. Ne
skirkime brolio, ar jis Praamžių 
garbina taip kaip mes, ar kitaip. 
Neskiriame jo ir pagal gimtinę. 
Lygiai mums turi būti brangus 
lietuvis nuo Biržų ir Įstručio, 
nuo Lydos ir Prėgliaus, nuo Ne
muno ir Neries krantų. Juk jie 
yra už mus nelaimingesni, kad 
negali kartu gyventi su mumis. 
Tai ne jų kaltė. Mes tikime, kad 
doras lietuvis kiekvienas tai su
pranta ir atjaučia. Jie likę trem
tyje, nors ir be geresnės ateities 
perspektyvų, nepalūžo dvasiniai 
ir moraliniai. Tai parodo, kiek 
sąlygos leidžia, gausus vargo mo
kyklų tinklas.

Ateis ir pačios didžiosios žie
mos šventės 
dabar, gal dar tik paslapčiomis, 
galvojame, ką pirksime dovanų 
savo artimiesiems, savo vaiku
čiams. O ką jie, gyvendami vėjo 
perpučiamuose ir lietaus perly- 
jamuose barakuose, galvoja. Ką 
jie ir jų vaikučiai tose didžiosio
se šventėse valgys. Su ta minti
mi,. kada galės sočiai pavalgyti, 
jie gula ir kelia.

Ir taip yra tik todėl, kad mes 
esame pamiršę tą švenčiausią 
Kūrėjo įsakymą, gailestingumo, 
atjautimo įstatymą. Mes primir- 
šome ir humaniškumo pareigą. 
Tad dabar, grįžus iš vasaros me
to, ilgėjant vakarams turime su
sirūpinti. Turime prisimint juos.

Ta proga ' Montrealio Šalpos 
Komitetas kviečia Tave, broli, 
sesuo, pajudinti savo sąžinę. Pa
žadinti savo lietuvišką nuoširdu
mo jusmą ir šio, spalio mėnesio, 
bent vienos dienos uždarbį pa
skirti vargstančiųjų tremtyje 
šalpai. Tik, bent, vienos dienos 
uždarbį! Jeigu rimtai pagalvo-

Kalėdos. Mes jau

sime, - visai nedaug, palyginus 
mūsų ir jų gyvenimo sąlygas. 
Prisiminus tuos nelaiminguosius 
kūdikius, kurie su tokiomis ma
loniomis ir gailesčio kupinomis 
akutėmis į mus žvelgia. Nedaug 
prisiminus nelaiminguosius se
nelius, baigiančius šios žemės 
vargo kelionę svetimųjų prie
glaudose. .Nedaug, prisiminus 
tuos džiovininkus, kurie savo 
jaunystę, savo jėgas paliko rūs
čiuose kacetuose. O šiandien, gy
venimo ironijai, palikti tų pačių 
kankintojų malonei.

Suteikime Jiems šventinės 
nuotaikos trupinėlį. O kartu pa
gražinsime ir savo gyvenimą, jo 
prasmę, padėti nelaimingajam.

Spalio mėnuo—šalpos mėnuo. 
Vienos dienos uždarbis—tremti
nių naudai. Tai mūsų šio mo
mento šūkis ir tikslas. Vykdyda
mi savo šį uždavinį, bent šiuo 
metu, pamirškime visas savo ne- 
apykantas, savo pažiūras ir tai, 
kas mus skiria. Šiuo metu mus 
turi sujungti brolis - sesuo trem
tiniai. Mus turi sujungti nelai
mingieji vaikučiai.

Montrealio lietuviai! Mūsų ko
lonija didelė. Negalėtume skųs
tis ir jos materialiniu nepajėgu
mu. Ji turi jėgų, turi ir išteklių. 
Jai, bent iki šiol, truko... noro. 
Tad bent šį spalio mėnesį, su- 
kruskime. Vieni aukokime, kiti, 
kurie galite, padėkite komitetui 
vykdyti rinkliavą.

L Per šį mėnesį tenelieka riei 
vieno Montrealyje lietuvio ne
aukojusio tremtiniams sušelpti. 
Dėkime pastangas, kad nelikti 
apleistam rinkėjų,' priminkime 
jiems, kad aplankytų.

Ateinančios Kalėdų šventės 
mums tebūna tikros ramybės 
šventės, kad ir mes prisidėjome 
prie nekaltųjų stalo praturtini
mo. Montrealio Šalpos K-tas.

Vilniaus Diena 
pirmą kartą suorganizuota per
eitą savaitgalį Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos skyriaus, To
ronte praėjo pakilaus susikaupi
mo dvasioje. Minėjimas pradė
tas jau šeštadienį lietuviškos ra
dijo valandėlės, buvo tęsiamas 
sekmadienio radijo programų, o 
centrinis minėjimo aktas įvyko 
4 vai. pp. ukrainiečių salėje, 400 
Bathurst Str.

Aktą jautria kalba atidarė VK 
LS skyriaus pirmininkas A. Pet- 
kauskas, kuris ir visą programą 
pravedė. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo vilnietis žurnalistas Jero
nimas Cicėnas “Vilniaus tarp 
audrų” autorius ir Vilniaus rei
kalo šauklyą, (Jp kalbą mes iš
spausdinsime atskirai). Po to 
sveikino gen. konsulas min. V. 
Gylys iškėlęs lietuvių tautos at- . 
sparumą visokiom agresijom, 
kai jau daugelio buvo lemiama 
jai mirti. KLB Kr. Valdybos pir
mininkas J. Matulionis užakcen
tavo VKLS didelius tikslus bei 
uždavinius, nurodydamas taip 
pat didelį uždavinį visai lietuviš
kajai visuomenei iškelti Vilnių 
kaip Lietuvos širdį bei saitą su 
praeitimi setimtaučių tarpe. Nu
rodė reikalą kelti tą klausimą ir 
lenkų tarpe, kurie visdėlto nere
tai parodo jaučią gėdos dėl lie
tuvių tautai padarytos skriau
dos’. —-

Meninę dalį išpildė sol. V. Ve- 
rikaitis sudainavęs Jakubėno 
Sutemo naktis, Šimkaus Išėjo tė
velis bei Mergužėle brangi ir po 
ariją iš Makbeto bei Sevilijos 
kirpėjo.

TL choras. “Varpas” sudaina- . 
vo St. Gailevičiaus Naują dai
ną, Weberio Sugrįžimą, E. Gai
levičiaus Ramovėnų maršą, ir 
Kareivių dainą iš Fausto.

Minėjime susirinko apie 400 
žmonių, taip, kad ir vietų nebe
užteko. ’ ‘

Sol. V. Verikaitis 
dainuoja Toronto televizijos pro
gramoje Pick of a Star šį ant
radienį, spalio 12 d,, 9 vai. vak.

Sesuo ir brolis Kupreyičiai 
dar šį rudens sezoną atvyksta 
koncertuoti Torontan. Šiuo metu 
šie žymūs mūsų smuiko ir piano 
virtuozai gastroliuoja įvairiose 
lietuvių kolonijose Amerikoje.

' Čikagietis P. Juodvalkis, vyk- 
damas atostogų i Aliaską, pake
liui buvo sustojęs Toronte ir api- 
lankė “TŽ”. Ta proga jis užsipre
numeravo ir laikraštį.

Toronto universiteto 
šv. Mykolo kolegija 1954-55 m. 
organizuoja vakarinius kursus 
apie teologiją pasauliečiams, 
krikščioniškąją literatūrą ir kt. 
klausimais. Literatūros skyrius 
pradeda darbą spalio 12 d. Pa
skaitos vyks kas antrą antradie
nį 8 vai. vak. Teologijos skyrius 
pradeda spalio 19 d.‘ir veiks taip 
pat kas antrą antradienį 8 vai. v. 
Registracija — atidarymo vaka
rą. Mokestis $5. Smulkesnių in
formacijų teikia: The Registrar, 
St. Michaels College, Toronto 5.

Socialiniai kursai
Spalio 17 d. 8.30 vai. v. šv. My

kolo katedros muzikos mokyklos 
patalpose — 67 Bond St. — ati
daromi socialiniai vak. kursai. 
Bus skaitoma anglų kalba apie 
darbininkų - darbdavių santy
kius,unijų reikšmę, parlamenta
rinę sistemą ir mokoma viešai 
kalbėti. Direktorius — Rev. C. 
E. Mcuire, SJ. K ’’
Lietuvių Dienų Toronte proga 

išleistas informacinis leidinys - 
knyga 150 puslapių, gausiai 
iliustruota, kurioje trumpai at
vaizduotas visas lietuvių kultū
rinis ir ekonominis gyvenimas 
Kanadoje. Šią vertingą istorinę 
knygą dar galima gauti KLB To
ronto apylinkės valdyboje tik už 
vieną dolerį. Kreiptis asmeniš
kai, o iš kitų apylinkių laiškais, 
atsiunčiant čekį išrašytą V. Vai
doto vardu į TLN 235 Ossington 
Avė., Toronto, Ont

KLB Toronto apyl. v-ba.
Kanados liet socialdemokratų 

Centro Valdyba, perrinkta buv. 
suvažiavimo, pasiskirstė parei
gomis: pirm. A. Frenzelis, pirm, 
pavad. A. Kažemėkaitis, sekret 
V. Dagilis, ižd. J. Novog-Novo- 
grodskis, nariai — K. Lukoševi
čius ir J. Stonkus.

Paskaitų eilė Toronte
“The Cath. Guild of St. Pave” 

šiemet organizuoja eilę paskaitų, 
kurias skaitys garsenybės, kaip 
Douglas Hyde, buvęs komunistų 
laikr. redaktorius, dr. Ralph J. 
Bunche JT gen. sekr. padėjėjas, • 
Rev. David M. Stanley, SJ, ir kt 
Penkių paskaitų kaina $3. Jos 
bus Eaton auditorium vakarais 
8.30 vai. Pirmoji paskaita — lap
kričio 15 d. Kadangi bilietai greit 
išperkami, patartina besidomin
tiems įsigyti juos iš unkšto: Mr.
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DEPARTMENT OF CITIZENSHIP-IMMIGRATION
i

Chanel — Yardley.
Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.

Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

Jbnas V. Margis, Phm. B.

“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 modemiškas 
kirpimas. Sąžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais/

Eton. J. W. PICKERSG1LL 
Minister.

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

t ir televizijos skyrių.

TAISAU

RMIOAPARATUS
j Aparatai paimami ir gražinami j 

namus veltui.
Darbas garantuotas.

į Rrafau skambinti ME. 160Z, kasdien 
- nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir ieita- 
• dieniais nuo 9 vai. iki 12* vai. ryto.

Laval FORTIER
Deputy Minister

Margis vaistinž 
NAUJOJE VIETOJE 

4M RONCESVALLES AVE.
. (kampas Howard Park Ave.)

Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėn^hiL 
Metattierfosa kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerius — $1.50 dėžutė.
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Liehviai Piety Amerikeje /
Sao Paulo. Liet Kat. Bendruo- rašytojas Petras Babickas rug- 

menės Choras rugpiūčio 21 d.! piūčio 28 d. buvo atvykę į Sao
buvo pakviestas koncertuoti į 
Barra Mansą ir Volta Redondą 
(Rio de Janero ėst adė). Koncer
tai, kuriuos atliko LKB choras 
vedamas J. Antanaičio, tautinių 
šokių ansamblis vedamas Jadvy
gos Ambrozaitienės - Tarasovai- 
tės, solistai K. Ambrazevičius, 
H. Ehlers ir Rita Spruogis, pra
ėjo labai sklandžiai ir susilaukė 
didelio pritarimo publikoje, ku
rią sudarė vietiniai gyventojai,, 
daugumoje brazilai. Ypatingai 
susižavėta tautiniais šokiais.

Volta Redondos švietimo va
dovybė, įvertindama lietuviško 
choro pajėgumą, buvo dėkinga 
už kultūrinę pramogą suteiktą 
vietos gyventojams.

Po pasisekusių koncertų Bar
ra Mansoj ir Volta Redondoj, 
LKB choras ir tautinių šokių an
samblis yra pakviesti rugsėjo 
mėn. pasirodyti Sao Paulo tele
vizijoje “Canal 3”, kur išpildys 
dainų ir taut, šokių programą.

— Lietuvos Įgaliotas Min. Rio 
de Janeire dr. Frikas Meieris ir

Paulo dalyvauti kun. M. Valiu
kevičiaus primicijose. Ta progą 
buvo sušauktas lietuvių spaudos 
ir visuomenės atstovų į 
Vila Zelinos parapijos mo
• ’B• A • *

darbus ir veiklą Rio de’Jhneire; 
o taipogi ir Lietuvos išlaisvini
mo bylos tarptautinę padėtį.

Posėdyje taipogi buvo išsitar
ta apie lietuvių tarpusavio glau
desnį bendradarbiavimą, kuris 
sustiprintų lietuvių kolonijos pa
jėgumą Brazilijoje.

— Rugpiūčio 29 d. Vila Zeli
nos bažnyčioje įvyko kun. M. 
Valiukevičiaus primicijos. Mi
šios praėjo nepaprastai iškilmin
gai giedant LKB Chorui ved‘. J. 
Antanaičiui. Pamokslą sakė’ kun.' 
P. Balint.

Ta pat proga rugpiūčįb 30 d. 
vakare Seselių Pranciškiečių 
Sao Miguel Arcanjo gimnazijos 
salėje įvyko iškilmingas primi- 
cijanto pagerbimas, kurio prog
ramą išpildė gimnazijos moki
niai. Gausiai susirinkusiai pub
likai buvo parodytas kun. M. 
Valiukevičiaus įšventinimo apei
gų filmas.

Kun. M. Valiukevičius pri
klauso Niteroj vyskupijai.

— Lietuvos Parodai ruošti ko
mitetas, pirmininkaujant konsu
lui A. Polišaičiui, buvo susirim 
kęs rugsėjo 1 d. Konstatuota; 
kad paroda eina tvarkingai; Lie
tuvos skyrius yra vienas: iš tur
tingiausių “Pabaltijo” paviljone. 
Ypatingai lankytojai kreipia; dė
mesį į rankdarbius. H. D.

AR RORirė IŠMOKTI ANGLU 
arba 

PRARCŪZO KALBI?

NAUJIEJI KANADOS ATEIVIAI, kurie neturite galimybės 
lankyti kalbų bei pilietybės klasių, gali veltui gauti namuose 
mokymuisi instrukcijas kreipdamiesi į Canadian Citizen
ship; Branch, West Block, Ottawa.
Užpildykite žemiau nurodoma forma prašymą ir pasiųskite 
Kanados Pilietybės Įstaigai. Rašant augščiau nurodytu adre
su, ant Voko nereikia lipinti pašto ženklų.

Pažymėkite-kalbą, kurią norite išmokti:

ENGLISH □ FRENCH □

Jūsų pavardė ir adresas (prašoma rašyti spausdintomis raidėmis)

Pavargosios tautas
(Atkelta iš 5 psl.) 

perėmimas”, “masyvi kontra- 
ataka”, New Look” ir t.t. Tuo 
tarpu Prezidentas savo politinė
se kalbose laikosi išdidžiai ir 
rimtai, kalba apie realizmą, kur 
tikrumoje tėra tik viltingos sva
jos. Žinoma, tai nėra jo kaltė, 
jog jo partija yra taip suskilusi. 
Štai senatorius Knowland kalba 
apie karą su Kinija, o Preziden
tas apie sugyvenimo galimumą 
su komunistais... Stevensonas 
sako, kad išdavoje Amerika pra
radusi tautų pasitikėjimą.

Politinis žaidimas neapsieina 
ir be pokštų. Niujorke į guber
natorius kandidatuoja Averall 
Harriman, prez. Roose velto pa
tarėjas ir jo pasiuntinys TSRS 
tuoj po karo, dalyvavęs Yaltos 
ir kitose mūsų likimą spren
džiančiose konferencijose. Aną 
dieną amerikiečių laikraštis ro
do poną Harimaną priimantį 
lenkų paradą Pulaski dienos pro
ga Niujorke. Eitynėse matyti 
plakatas: “We Will not Forget 
Those Who Took part in Yalta ander JAKUTIS, 219a Los Banos 
Betrayal of Poland”. |St., Daly City, Cal. USA.

— Londonas. — Rugsėjo 22 d. 
Čia nuo lenkų laivo “Batory” pa
spruko dar vienas jūrininkas 
St. Kwarcinski, kuris paprašė 
pabėgėlio teisių. Per 3 metus tai 
jau 12-tas jūrininkas pabėgęs 
nuo to laivo britų uostuose.

SPORTO AKTUALIJOS

Mes dirbame 24 valandas

576 QUEEN ST. W 
TeL EM. 3-1618

IRWT -HF

Kanados "Laisves Statutas

Mūsų krautuvė dvejose vietose: 
m QUEEN ST. E.

TeL RL 5804

SKELBIMAS
JAV pilietis, buvęs DP; nori 

susirašinėti vedybų tikslu su lie
tuvaite 18-28 metų, R. katalike. 
Dirba pastoviai PAA Airlainėj, 
nerūko ir negeria. Prašau rašy- 
titi ir siųsti foto adresu: Alex-

Jūsų Kanados pilietybės pažymėjimas yra tikras laisvės statutas
— simbolis laisvės jūsų pasirinktame naujajame krašte. Pagalvok tik 
minutę, ką tai reiškia . . . Kanadiečiai gyvena ^laisvėje, ne 
baimėje, jie laisvi išpažinti religiją'; jie laisvi betką veikti, kol 
nepažeidžia kitų teisių; jie laisvi reikšti savo nuomonę; jie gali laisvai 
pasirinkti savo gyvnimo kelią. Taigi, ši neįkainuojama dovana 
yra jūsų arba gali būti jūsų, perteikiama jūsų vaikams ir vaikaičiams, 
kaip simbolis naujo gyvenimo turtingame krašte su didžiausia 
ateitimi pasaulyje. -

FUTBOLAS NIUJORKE
Rašo Bajoras

Nepaslaptis-, kad amerįkiečių 
tarpe futbolas nėra populiarūs. 
Pavarčius didžiųjų dienraščių 
puslapius, į akis- lenda riebios 
antraštės apie bokso, krepšinio, 
ledo, ritulio, amerikoniško “fut
bolo” arba' lenktynių pasekmes. 
Baigiantis beisbolo sezonui, ži
nios apie “pasaulines pirmeny
bes” nustelbia- net svarbiausius 
politikos įvykius.. Rėkiančios- 
antraštės, aprašymai, daugybė- 
net visą puslapį užimančių nuo
braukų, “didvyrių” vardai, spė
liojimai diskusijos — visa Ame
rika dirba; valgo ir miega beis- 
■bolū. Tas viskas ypač pastiprinta 
doze jaučiama Niujorke, kur net 
trys aūgštųjų beisbolo lygų klu
bai varžosi- dėl pirmenybės.

• Pamėginkime spaudoje kąi 
nors surasti apie futbolą, mūsiŠ- 
'ką — europietišką futbolą, kuris: 
;čia “soccer” vadinasi, bet tik
riausiai mažai kas ir jo vardą 
žino. Kiek įmanoma: tolimesniam 
•laikraščio kampely, smulkiom 
įraidėlytėm rasim įspraustą skil- 
’telę apie futbolą. Keletas pasek
mių ir viskas; Atrodo, kad futbo
las arba vos vOs arba visiškai: 
Niujorke neegzistuoja.

Tačiau pažvelkime į tuos ne
žymius* pranešimus iš arčiau; pa
vartykime Niujorko užsieniečių 
spaudą^ pasidairykime po sukry- 
pusiom tvorom aptvertas miesto 
užkampiuose* esančias aikštes, ir 
mūsų nuomonė apie futbolo eg
zistenciją pasikeis;

Sezonui prasidėjus-, kiekvieną 
savaitgalį: Niujorke ir jo apylin
kėse vyksta bent keliolika fut
bolo rungtynių. Yra net kelios 
lygos, būna varžybos dėl taurių, 
atyksta net žymios komandos iš 
Europos, susirenka tūkstantinės 
minios žiūrovų, kurie domisi;bėi 
jaudinasi dėl pasekmių nei kiek 
nemažiau, kaip beisbolo mėgė
jai; Žinoma, didžiojoj amerikie
čių spaudoj kad ir labai svarbios 
futbolo rungtynės didelio atgar
sio nesukels, bet margame Niu
jorke, kur sutelpa milijonai įvai
rių rasių bei tautybių žmonių, 
kiekvienas turi savo* teisę ir lais
vę domėtis bei kultyvuoti tokį 
sportą, koks jam patinka.

Labiausiai Niujorke futbolas 
yra gyvas ir populiarus vokiškos 
kilmės visuomenėj. Skaitlingi ir 
pasižymėdami gera organizacija, 
vietiniai vokiečiai turi dvi fut
bolo lygas, kurios su rezervais 
bei jaunių ir net jaunučių ko
mandom sudaro gana gyvą veik
tą. Vokiečių suorganizuotose ly- 
gose be jų pačių yra atstovauja
mi ir kitų tautybių sporto klu
bai: graikų, švedų vengrų ir — 
mūsų maloniam pasigyrimui — 

‘lietuvių. Susidomėję lietuvių ko
mandos sąstatu, pastebėtume, 
-kad tik pusė, o kartais ir mažiau’ 
kaip pusė žaidėju yra lietuviai. 
•Tačiau ne tame esmė. Lietuviai? 
sudaro branduolį, ir klubo var
das — “Lithuanian Sport Club”, 
aiškiai parodo, ką jis atstovauja.

Šiuo atveju didesnę reikšmę su
daro komandos vardo reprezen
tacija. Be to, iš lietuvių rezervi
nės, jaunių ir jaunučių komandų 
galima tikėtis gero prieauglio. 
Ateity gal visa vienuolikė bus 
grynai lietuviška.

Niujorko lietuviai organizuo
tam futbole dalyvauja jau dau
giau negu keturi metai. Pradėję 
žemiausioje lygoje, lietuviai 
sparčiai kopė augštyn ir netru
kus visai pelnytai pakilo į pir
mąją arba augštąją lygą. Pirmie
ji metai augštojoj lygoj buvo ga
na sunkūs. Pasibaigus sezonui, 
lietuviai^ iš lentelėj esančių dvy
likos komandų, liko tik dešimtoj 
vietoji Antras sezonas atnešė ge
resnių vaisių, nors ir ne visai tą, 
ko buvo galima tikėtis. Stoka 
treniruočių, nuolat besikaitalio
jantis žaidėjų sąstatas ir perma- 
žas visuomenės susidomėjimas 
gal buvo svarbiausios kliūtys ge
resnei pažangai. Nežiūrint visko, 
lietuviai baigė jau daug tvirčiau 

pakilo į aštunją vietą.
Šiemet Lietuvių Sporto Klu

bas sezoną pradėjo nelabai tvir- 
'tai. Nežiūrint komandos pastip
rinimo keliais naujais svetim
taučiais, mūsiškiai turėjo nusi
lenkti palyginti silpnesniam Mi
nervos klubui pasekme 2 :3. Lie
tuvių antroji komanda, dalyvau
janti augštosios lygos rezervinių 
pirmenybėse taip pat turėjo pa- 
•sitenkinti’ pralaimėjimu. Antro
sios- rungtynės prieš stiproką 
Niujorko vengrų klubą baigėsi 
netikėta pergale. Lietuviai suko- 
vojo dar ryžtingiau ir baigė 3 : 2 
savo naudai. Neatsiliko ir antroji 
komanda, laimėdama net 4:0.

Nors iš poros rungtynių dar 
sunku ką spręsti^ tačiau yra rim
to' pagrindo manyti, kad šis se
zonas bus * lietuvių futbolinin
kams gana kritiškas. Jeigu ir to
liau vyks nuolatinis žaidėjų kai
taliojimas, tarpusavio nesugyve- 
nimas bei stoka drausmės, reikia 
bijoti, kad šie metai augštojoj 
lygoj gali būti paskutiniai. Ne
būtų nekalta ir Niujorko lietu
vių visuomenė, kuri mūsų fut
bolininkams nef tinkamos mora
ines, nei finansinės paramos ne
suteikia. Įdėjus daugiau geros 
valios ir entuziazmo tiek iš žai
dėjų, tiek iš publikos pusės, ga
lima tačiau laukti ir geresnių re
zultatų. Tikėkimės, kad lietuvių 
vardas Niujorko futbolo plotmėj

nepranyks, bet bus dar labiau 
išgarsintas.

Kaip žinome, šiais metais Švei
carijoj surengtose pasaulinėse 
futbolo pirmenybėse pirmą vie
tą netikėtai išsikovojo Vokietija. 
Belgai pirmieji turėjo progos iš
mėginti naujojo meisterio- pajė
gumą. Rugsėjo 26 d. Briuselyje 
įvyko tarpvalstybinės rungty
nės, kurias belgai įtikinamai lai
mėjo pasekme 2 :0. Sekantis Vo
kietijos jėgų bandymas įvyks š. 
m. gruodžio 1 d. prieš Anglijos 
valstybinę komandą.

Amsterdamo šachmatų turny
ras, kuriame dalyvavo ir Kana
dos šachmatų komanda su mūsų 
P. Vaitoniu, pasibaigė. Turnyras, 
kuriame dalyvavo 28 valstybės 
buvo pravestas keturiose grupė
se. Kiekvienos grupės tris pir
mąsias vietas laimėjusios ko
mandos finale susitiko turnyro 
nugalėtojui nustatyti. Kanada 
pateko į antrąją grupę, kurioje 
susitiko su: Argentina, Bulgari
ja, Čekoslovakija, Italija ir Airi
ja. Savo grupėje Kanada liko 
IV-j e vietoje, tuo iškrisdama iš 
finalo, užleisdama Argentinai, 
Bulgarijai ir Čekoslovakijai.

Turnyro finale nugalėtoju iš
ėjo So v. Rusija, o antroje — Če
koslovakija.

Visos iškritusios iš finalo ko- * 
mandos žaidė paguodos (conso
lation) turnyrą. Čia mūsų ko
manda pasirodė daug geriau, už
imdama trečią vietą.

Kiek teko patirti, P. Vaitonis 
uždirbęs gana daug taškų. Jei 
bus galimybė, vėliau duosime 
smulkesnių žinių. Lu—

Šachmatininkų pasauly. A. 
Sanofsky dabar vykstančiame 
Olandijoje pasaulio šachmati
ninkų turnyre iš 4 ratų laimėjo 
tik % taško. Kanados komando
je žaidžia A. Sanofsky, Ander
son, P. Va i ton ią, Fox ir Bocha- 
tyrchuk. Kanados komanda pra
lošė Bulgarijai, Čekoslovakijai, 
su Danija sulošė lygiomis ir iš 
Kolumbijos išlošė 3%: %.

Lafkrodiniiikas
Taitau vt«Į- riHh; laikradžiti* sąžinin
ga* ir vMHn9Sf JOHANN SERVO; 

' Baigęs darlraeHe laikrodininltų mo- 
' kykl?. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
i Galima rigiH H pravinei}ot reg. laižka.

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame jr pristatome.Visada pirk gerinusį —• pirk Weston’s

I

sę tos. kilmės žmonių rastume.

-a* wnMiHV wu^viiu w/itrT^Mi hicim luyip pogu m i no m i

augite* RokyMr Worm's produktai. M tb

Atsiminkitė, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

SpteiaTybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Chemtato vaiymaa įvairių valyti viską duųkite finomai 

rūžių užuolaidų^ firmai:

610(61 WESTON EtMITSe ... tAfrADA



I

1954. X. 14. — Nr. 40 (249) f t VIM K B'S Kl'B URIA1
'■mtl ' ■■JPir.Į ,T,,,I 71 "UTT.... r H

Enciklopedijos 111 L pavarčius Bursa, kuri sutapatydinama su 
kolegija. Esą, kitur taip vadina-

Miela paimti į rankas didžiulį 
jau trečią tomą mūsosios enci
klopedijos — vaisių sunkaus dar
bo biauriose sąlygose. Su pasi: 
didžiavimu galime ją ir svetim
taučiui parodyti. Juk be lenkų- 
mes esame vieninteliai, kurie 
leidžiame pilną enciklopediją 
tremtyje. Latviai leidžia tik lat
viškus dalykus teperspausdinė- 
dami iš nepriklausomybės lai
kais išleistosios; ukrainiečiai, be
rods; jau baigė spausdinti taip 
pat vien ukrainistiką teapiman- 
čią; Tik lenkai, berods, leidžia 
visuotinės enciklopedijos naują 
laidą, lygiai kaip vien polonistiš- 
ką biografinį žodyną.

Mūsosios pagrindą sudaro se
noji, Spaudos Fondo leistoji, en
ciklopedija, tik ją susiaurinant, 
nors kai kuriuos straipsnius pa
pildant ar visai naujus įvedant. 
Ypač tai žymu apžvelgiant JAV 
lietuvių kolonijas, taip pat trem
tinių gyvenimą. Ir šiame tome 
apie Bostono ir Brooklyno lietu
vius išspausdinti ilgi straipsniai. 
Tai beabejo labai gerai. Iš lietu
viškos enciklopedijos mes to ir 
telaukiam. Bet reikia apgailėti, 
kad to paties užsimojimo nema
tyti Kąnados lietuvių atžvilgiu. 
Atrodo, kad LE platinimo tink
las Kanadoje neblogai sutvarky
tas, bet medžiagos rinkimas šlu- 

* buoja. Taip bent reikia spręsti 
iš to, kad ir šiame tome yra iš
spausdintas straipsnelis apie Ka
nados Calgary, bet nei vienu žo
džiu neprisiminti jo ir apylinkių 
lietuviai, lygiai kaip jie nei žo
deliu neprisiminti aptariant Va
karų Kanados Britų Kolumbijos 
provinciją. Kanadiečiai, beabejo, 
pasiges, kad čia nėra nei žodelio 
apie buvusį pirmąjį “Nepr. Lie
tuvos” redaktorių, tegul ir trukš- 
madarį, bet1 daug veikusį Burdu
lį - Burė. Vistiek koks jis buvo, 
jo heištrinti. Nerandame ir ka- 
nadiškų sutrumpinimų, pay. 
CBC, CCL ir t.t.

Lituanistiniai dalykai spausdi
nami čia dažniausiai sutrumpi
nant buv. senosios LE straips
nius. O tie'sutrumpinimai, deja, 
dažniausiai perdideli. Lietuviška 
enciklopedija apie lietuviškus 
dalykus dažnai, bepateikia vien 
sausų faktų bei datų rinkinėlį, 
kartais apie lietuvišką istorišką 
asmenybę parašoma tiek pat', 
kiek ir apie kokį, svetimą rašy
toją ar muziką, kai apie juos 
medžiagos gali gauti kiek nori 
svetimoje literatūroje, o apie lie
tuviškąją asmnybę dažnai be se- 

- nosios enciklopedijos niekur ne
buvo rašyta. Dabar patiekiant 
vien santraukėles tų straipsnių, 
enciklopedijos lietuviškųjų ži
nių aruodas stačiai apiplėšiamas 
ir jos pagrindinis uždavinys la
bai nukenčia. ,

Šitaip sutrumpinti — atpasa
koti straipsniai spausdinami kaž
kodėl be parašų. Taip žmogus ir 
nežinai, kiek jais galima-pasiti
kėti. Skaitančiam, ypač -jei kas 
kurioje mokslo srityje kiek nu-

simano, juk ne vistiek, kieno 
straipsnį skaito. Užtiktas nuosta
bus teigimas nevienodai bus ver
tinamas, kai jis parašytas žino
mo specialisto ar paprasto mėgė-

Atrodo, kad kaip tik pataisy
mams ir drąsios rankos papildy
mams tenka priskirti ir eilę ne
tikslumų iš Lietuvos praeities. 
Kaikuriuos jų čia tenka sumi
nėti.

Strp. “Bišpilis” rašoma, kad 
1343 m.' kryžiuočiai vietoje bu
vusio Georgenburgo pastatę pilį, 
kurią vadinę Bojemburgu, Jur- 
genburgu. O LE II t. kalbama 
apie Bojerburgą (be n) ir tik 
spėjamai, o čia jau tvirtinant. 
Tai kaip apsispręsti tam, kuris 
norės LE pasinaudoti?

Straipsny “Biudžetas”, posky
ry apie B. Lietuvos praeityje, 
viskas sumaišyta, nes nesusigau- 
dyta senosios Lietuvos finansuo
se nei ūkinėje santvarkoje, nei 
pakitėjimuose- 18 a. pabaigoje. 
Juk pagrindinis dalykas, ką rei
kėjo atskirti, tai valdovo ir kraš
to iždus bei skirtingus jų paja
mų šaltinius — vieno visokios 
regalijos, o antro — mokesčiai. 
Vieno paskirtis krašto gynybos 
aprūpinimas, o kito valstybės 
aparato išlaikymas. Atsimintina 
taip pat, kad valstybės aparato 
žmonėms algų nebuvo mokama. 
Iki pat 18 a. pabaigos jie gyveno 
iš valdovo pavedamų valdyti 
valstybinių dvarų. 18 a. gale bu
vo pradėtos mokėti algos net kai- 
kuriems ministeriams, o ypač jų 
ministerijos aparatef darbinin
kams. Pagaliau ir pačiam kara
liui tam tikras sumas pradėjo 
skirti seimas, .nes regalijų paja
mų jam nebepakako. Iš to iš
plaukė ir sąmatos bei “išlaidų 
specifikacija”, kurią straipsnio 
autorius užtinka nuo 1775 m., bet 
nepastebi, kad tai naujos san
tvarkos, o ne Biudžeto raidos 
vaisius. -

Keistoka, kad apie J. Kl. Bra- 
nickį teparašyta vos 12 eilučių 
ir dar labai neteisingai. Sakoma, 
kad “Augustui II mirus pabėgo 
į. Vengriją ir tegr-įžo Poniatows- 
kiui sostą užėmus”. O juk jį kar
tu su Karoliu Radvila išvijo iš 
krašto Ekaterinos II kariuome
nė. 1763-4 m. įvykių be Branic- 
kio vardo negalima išaiškinti. 
Įdomu, kaip bus nurašyta apie 
Čartoriskius, St. A. Poniatovskį 
ir Karolį Radvilą, jei čia taip B. 
apibūdinamas?

Apie Brastos vaivadiją tepara
šyta vos 16 eilučių, tiek pat kaip 
ir apie jos spaustuvę, veikusią 
13 metų. Apie Breslaujos apskri
tį parašyta plačiai,’ bet jo istori
ja pradedama legendiniu Ker
niaus ir Gimbuto žygiu 1065 me
tais ir viskas atvaizduojama lyg 
tai būtų gudiška, lietuvių nuka
riauta sritis. Perdaug pasekta 
slaviškąja literatūra, nepastebė
ta, kad šią sritį tebuvo palietusi 
Polocko politinė ekspansija, kaip

pav. Gardiną Volynės tokia pat 
ekspansija.

Prūsijos apaštalai Bruno, kad 
ir trumpai, paminėtas, bet nie
kur nepastebėta, kad jo vienuo
liškas vardas buvo Bonifacas. 
Jei kas LE ieškos prūsų apaštalo 
Bonifaco, neatras.

Rašoma; kad Brunsberga esan
ti Mažojoje Lietuvoje, kai Var
mijos, rodos,, niekas nebelaiko 
ML ir kai tame pačiame straips
nyje sakoma, kad Brunsbergos 
vietoje šv. Bruno buvęs nužudy
tas prūsų. Negi Maž. Lietuvos 
gyventojai buvo prūsai? Juk kur 
prūsai gyveno, tai Prūsija.

Būda senovės Lietuvoje, esą, 
buvusi vadinama “vieta, kur 
girios medžiai buvo apdoroja
mi didžiojo kunigaikščio iždo 
naudai”. O jei tokis dalykas bu
vo privataus pono girioje argi 
jau nesivadino Būda?

Kažkodėl Ekaterinos II amba
sadorius Varšuvoje rašomas len
kiška forma Bulhakov, lygiai 
kaip vienas tos pat pavardės pro
fesorius, kai kitas rašytojas ru
sas rašomąs Bulgakov. Be to, 
apie ambasadorių bei guberna
torių jau perdaug trumpai. Jis 
gi ir su Lietuva turėjo nemažai 
bendra. Apie jį vos 8 eilutės, o 
apie buvusį marksistą, vėliau 
virtusį idealistu rašytoju 22 ei
lutės. Ištikrųjų nedidelis būtų 
nuostolis, jei jo ir visai nebūtų;

Visiškai nevykusiai aptarta

moji skyriamoji žymė, kad B. 
buvo, vien studentų bendrabutis, 
o kolegija- ir profesorių arba vie
nų profesorių, su auditorijomis 
ir tĮ. Kolegija — mokslo įstaiga, 
B. r- bendrabutis ar fondas stu
dentams paremti. Prahoje buvo 
įsteigta Jadvygos kolegija, bet 
ne B\ Visa, kas apie ją pasakyta 
šiarrie straipsnyje, nuo pradžios 
ikf galo klaidingą. Esą, ja pasi
naudojo 1381-1387 m. Jonas arba 
Butautas, Kęstučio vaikaitis, 
1401 m. Krystupas iš Lietuvos ir 
1404-8 m: Motiejus iŠ Vilniaus, 
busimasis Medininkų, paskiau; 
Vilniaus vyskupas. Ištikrųjų mes 
nežinome nei vieno lietuvio, ku
ris būtų kolegija pasinaudojęs, 
o tariamasis Kęstučio vaikaitis- 
Jonas nurodomais metais nega
lėjo pasinaudoti jau vien dėl to, 
kad tos kolegijos tada dar nė ne
buvo. 1381 m; Jogaila tebebuvo 
pagonis ir Kęstučio išvytas į Vi- 
tebską, o Jadvyga; apie kolegijų! 
kūrimą, nė nesvajojo; Ji dar te
beturėjo gyvą tėvą ir, neturinti 
nei 10 metų mergaitė, tebežai- 
dė su lėlėmis Vienos kunigaikš
čių dvare. Kolegijai įkurti pini
gus — 200 kapų skatikų. — ji pa
skyrė 1397 m., t.y. praėjus 18’ m. 
po to, kai tariamai ja jau pasi
naudojo pirmas lietuvis. Ištikrų
jų kolegija buvusio Jadvygos 
nuodėmklausio Štieknos rūpes
čiu buvo įkurta Jadvygai mirus, 

(Nukelta į 8 psl.) *

Būkime Lit. Instituto nariais
Mūsų išeiviai, ypač JAV-bėse, 

ligi šiol bendromis jėgomis yra 
daug nuveikę. Politinei veiklai 
bei politinei lietuvių kovai Ame
rikoje turi įsteigę ALTą, šalpos 
darbui — BALLFą. Buvo pasi
gendama tiktai vienos centrinės 
mokslo įstaigos, kuri suburtų 
apie save visus užsienyje esan
čius lituanistus mokslininkus ir 
rūpintųsi lituanistinio mokslo 
darbo vykdymu. Prieš metus ši 
taip svarbi kiekvienos kultūrin
gos, o ypač mažos tautos gyveni
me įstaiga ’ buvo įsteigta. Tai 
Lituanistikos Institutes; kuris 
susilaukė mūsų veiksnių, visuo
menės veikėjų; ir- pačios visuo
menės pritarimo.

Lituanistikos Ihstitūtas turės 
puoselėti mūsų būdingąją; kultū
rą,atskleisti ir ryškinti ją: mums 
patiems,, ypač priaugančiam jau
nimui, kuris dabartinėmis sąly
gomis maža arba nieko apie ją 
nepatiria, o taip pat ir svetimie
siems. Bet ypač svarbus institu
to’ uždavinys yra šiuo metu, ka
da, mūsų tautai gresia ne tiktai ninkai, profesionalai ir versli 
fizinis^ bet ir dvasinis žudymas, 
genocidas. Todėl laisvojo pasau
lio lietuvių pareiga yra išsaugoti 
:ir plačiau paskleisti supratimą 
apie lietuvių- tautos bei Lietuvos 
valstybės istoriją, lietuvių; kalbą; 
literatūrą; mūsų mokslinę ir kul
tūrinę pažangą, kada- mūsų- gim
toje žemėje nebėra galima, ir vis- 

‘kas yra šališkai riušviečiama.

Tai daryti laisvojo pasaulio 
lietuviai yra atsakingi ne tiktai 
prieš savo pavergtupsius brolius, 
bet taip pat ir prieš svetimtau
čius, kuriems turi pateikti oku
panto nesužalotą lituanistinį 
mokslą. Šis mokslas nėra kokia 
nors nebūtinai tereikalinga ati 
traukta nuo šių dienų gyvenime 
abstrakcija, bet yra gyvas lietu
viškas reikalas, tolimesnės per
spektyvos akimis žiūrint, ne ma 
žiau reikalingas, kaip ir politinė 
laisvinimo kova ar šalpos dar 
bas. Pagaliau ir pačiame politi
niame darbe daugeliu atveju ne 
galima išsiversti be mokslininkv 
pagalbos. Lituanistikos Institu 
tas yra nesrovinė kultūrinė moks 
lo įstaiga, tad visų lietuvių būtų 
pareiga ją remti. Instituto sta
tutas numato šalia tikrųjų insti 
tuo narių — liuanistų mokslinin 
kų, dar iždo rūpintojus, kuriąs 

-uždavinys yra rūpintis institu- 
.tui lėšų telkimu ir jų valdymu 
; J Iždo Tarybą šiuo metu įein? 
■ žinomi visuomenininkai, dvasi-

s®
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REIKIA ŽINOTI
GERŲ FIRMŲ 

ŽENKLUS .

Pirkdami žiūrėkite šių 
ženklų. Jei kas nors jums 
reikalinga, galit būti tik
ri, kad ant to daikto ra
site vieną iš šių ženklų. 
Pirkit pasitikėdami *

— tai geros rūšies.
' — tai vertinga.

tai pas

||||||

Įsigykime "Ateitininkų 
Ideologiją”

Federacijos Valdyba kreipia 
visų ateitininkų’ ir jų vienetų dė
mesį j tai, kad padėtų višaS pa
stangas įsigyti naujai išleistą 
prof. St. Šalkauskio “Ateitmim 
kų Ideologiją”.

Šie pirmieji po kongreso me
tai, iki ateinančios vasaros, te
būna paskirti at-kų ideologijai 
giliau pastudijuoti ir pažinti. .

Knygą galima gauti Čikagoje 
pas VI. Šoliūną, 6536 So. Bell St., 
ir Nekalto Prasidėjimo Seselių 
spaustuvėje — Sister Annetta, 
Imm. Concep. Convent, RFD2, 
Putnam, Conn. Kaina S3.00.

Tai geriausia dovana Kalėdų 
švenčių proga.

Ateitininkų Feder. Valdyba 
prašo visų ateitininkiškųjų vie
netų JAV ir Kanadoj — MA 
kuopų, SA draugovių ir SA sky
rių pirmininkus nedelsiant pri
siųsti visų narių sąrašus su tiks
liais adresais, o taip pat vienetų 
valdybų sąstatą, jų einamas pa
reigas ir adresus. Siusti Federa
cijos General. Sekretoriui kuri. 
V. Dabušiui, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N.Y.

Šis prašymas liečia ir tuos pa
vieniai gyenančius ateitininkus, 
kurie nepriklauso arba kurių 
vietovėje nėra ateitininkiško or
ganizacinio vieneto.

“Ateities” skaitytojai 
neatsilyginę už šiuos metus pre
numeratos mokesčio, prašomi tai 
nedelsiant padaryti, nes admi
nistracijos kasa ištuštėjusi, o dar 
reikia šiais metais išleisti tris 
numerius. Skaitytojai už šiuos 
metus dar mums skolingi apie 
$2.000.00 Vienam skaitytojui tik 
$5, o administracijai susidaro 
tūkstančiai.

Pinigus siųsti “Ateitis”, 680 
Bushwick Ave;, Brooklyn 21 NY.

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, laukiame ir naujų 
“Ateities skaitytojų.

Visi1 a t e i t i t n i n k a i skaito 
“Ateitį”.

LBT ir PLA. Nors VLIKas jau 
seniai yra reikalavęs, kad Pasau
lio Lietuvių Archyvo (PLA) ir 
Lietuvių Bibliogarafinės Tarny
bos (LBT) finansavimą LIT per
duotų JAV lietuviškosios insti
tucijoms, deja, ligi šiol visos pa
stangos nedavė reikiamų vaisių. 
Pereitais metais atrodė, kad 
bent LBT perims finansuoti Lie
tuvos pasiuntinybės Vašingtone 
ir LLK. Tačiau iš to nieko neiš
ėjo. Pasiuntinybė buvo paskyru
si vieną sykį subsidiją, o LLK 
toliau už pažadus nenuėjo. Tuo 
būdu visa materialinė našta kri
to VLIKui. Šiaip reikia pažymė
ti. kad abi šios įstaigos vedamos 
labai tvarkingai ir atlieka didelį 
kultūrinį darbą. PLA direkto
rius V. Liulevičius prašė atei
nančiam pusmečiui padidinti są
matą. LIT rado, jog tas prašy
mas yra patenkintas, bet VT, at: 
sižvelgdama į reikalą sąmatą su1 
balansuoti, nerado galima PL/| 
direktoriaus Rašymą patenkinti.

Prof. Z. Ivinskis, Vasarą pra
leidus Vokietijoje, kur dirbo 
Mūncheno ir Marburgo biblio
tekose bei archyvuose, jau grį
žo į Romą.

Liet En«ado>edi>s leidėjas 
Kapočius užpirko St Dariaus 
posto Bostone patalpas, kuriose 
bus įrengta spaustuvė.
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Iš kultūros ir knygų pasaulio
PAPILDYMAS

“Kanados Lietuvių II Diena”
PRATĘSIAMAS PIGUSIS 

į KNYGŲ MĖNUO 
- ikP spalio' 31' d; Per šį- laiko

tarpį knygos parduodamos 
su 25 %— 78% nuolaida*. At
pigintų knygų sąrašas gau
namas leidykloje: Gabija, 
335 Union Ave./ Brooklyn 11, 
N.Y.

LE prenumeratoriams 
pranešama, kad LE IN tomas jau 
išsiuntinėtas visiems prenume
ratoriams, kurie yra- atsilyginę 
už pirmuosius du tomus. Neatsi- 
lyginusiems už I ir IT tomą, III 
tomo išsiuntimas sulaikytas. Vi
sus LE prenumeratorius prašo
me nedelsti atsilyginti už gau
tuosius tomus. IV tomas išeis 
lapkričio mėn. pabaigoj. Nuo IV- 
to tomo - riauji prenumeratoriai 
nebebus verbuojami ir LE bus' "X949 pį? pavasarį atvykęs Da-

.ninkai. Kiekvienas toks narys at 
liks savo svarbų vaidmenį insti 
tutui ir lietuvybei.

į Padidėjus lėšoms, institutą; 
į netrukus galės išplėsti savo veik 
rlą ir pasirodyti su- spausdintais 
■savo mokslininkų darbais. Tada 
[galima bus tikėtis paramos ir iš 
^įvairių Amerikoje ir kitur vei
kiančių fondų. Šiuo metu jau yra 

• galutinai paruošta ar visai bai- 
įgiama ruošti nemaža tikrai ver
tingų veikalų, kuriuos galima 
ibūtų tuojau išleisti. Paminėkime 
: svarbesnius iš’ jų: Lietuvos isto-

leidinyje, pranešime apie Toron- frinė geografija — K. Pakštas, 
to Maironio vardo šeštad. mo- - i--x
kyklą (83-85 psl.); išvardinant 
mokykloje dirbusius mokytojus, 
nepaminėta p.p. mokytojai: Rut- 
kevičius, Sakalauskienė, Šileikjr- 
tė ir Narbutas. Pranešėjas.

apie senovinę lietuvių religiją — 
iAlseikąitė - Gimbutienė, apie 
f Vilniaus pilis — J. Tuzinas, Vil-

Didž. Gerb. p. Redaktoriau,
Kanados lietuvių II dienos lei

diny, rašantis apie skautų veik
lą Toronte, kiek netiksliai pa
mini pačią pradžią.

Toronto skautų užuomazgos 
data tenka laikyti 1948 m. gegu
žės 8 d., kada susiorganizavę sk. 
vyčiai, ištiesė pagalbos ranką 
Vokietijoje išeinančiam “Skautų 
Aidui”.

spausdinama tik tiek kiek bus 
prenumeratorių.

Kurie iki šiol nėra LE prenu
meratoriais paskubėkite užsi
prenumeruoti. Užtenka paskam
binti telefonu LE atstovui Aug. 
Kuolui, 143 Claremont St., To
ronto, Ont., telef. EM. 4-1581__

Dėl Eltos anglų kalba leidimo 
pereitais metais, viešint Europo
je p. Sidzikauskui, su juo Inf. T. 
buvo susitarta, kad biuletenių 
leidimą anglų kalba rezervuojasi 
LLK. Artėjant lietuviškojo sky- 
raus Madrido radiofone realiza
vimui, šio posto planuose numa
tyta leisti Madride Eltą ir ispanų 
kalba.

Broliai Mekai' taip pat jau ra
šo anglų kalba. Praėjusį savait
galį Niujorko amerikiečių jau
nųjų rašytojų grupėje jie skaitė 
savo kūrinius. Jonas Mekas — 
“The Man on the Orchard Str.” 
ir Adolfas “Concerto Crosso”.

Vitalis Žukauskas, žinomas 
lietuvių komikas ir aktorius, ne
seniai Niujorke vaidino dviejose 
televizijos dramose “Empire” ir 
“Call at Midnight”. Mačiusieji 
laifco lietuvio aktoriaus debiutą 
pasisekusiu.. , % ;

Pianistė Eltena Žukauskaitė po 
10 metų muzikinių studijų baigė 
konservatorijos fortepiono klasę 
ir atidarė savo studiją. Tai yra 
vienintelė Urugvajaus lietuvė 
dipl. pianistė. Valstybinius egza
minus išlaikė puikiai.

San Martin mieste mirė pir
mutinis Lietuvos Valst. Teatro 
fotografas Simanas Antonovas, 
Lietuvos premjero Merkio švo- 
geris. Argentinoje jis visą eilę 
metų dirbo dienraščio “La Na- 
cion” foto reporteriu; Tuo metu 
“La Nacion” archyvo direktorės 
pareigas ėjo lietuvė kunigaikšty
tė Puzinaitė. Velionis yra pada
ręs šimtus lietuvių nuotraukų 
iš Argentinos lietuvių gyveni
mo.

Redakcijai prisiųsta
Kanados Lietuvių' H Dienai 

KLB Toronto apylinkės valdy
bos leidinys Nr. 1, išleistas sąry
šy su II K. Lietuvių Diena, tira
is 2000* egz., viršelis diaii. T. Va
liaus, 1954, Toronto, 148 psl.

"Lietuvių Dienų” spalio mėn; 
numeris jau pasiekė skaitytojus 
ir platintojus. Šiame numeryje 
rašo: dr. D. Jasaitis, dr. J. Biels
kis, dr. C. Jurgėla, raš. A. Lands
bergis, B. Narkėliūriaitė ir kit

vos atstovų dr. St. Bačkio ir S. 
Girdtafhto. VLIKo — Lozoraičio 
bylos reikalu.

PASAULYJE 
GARSIOS 

: VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

i su lietuviškais 
; motyvais ir 

importuotos;

riaus - Girėno būrelis į Torontą ’ 
ju rado stiprų Lituanicos sk. vy
čių vienetą, kuris savo veikla J 
plačiai reiškėsi ne tik lietuviš- Į 
koje aplinkoje, bet dėjo stiprius ' 
glaudaus bendradarbiavimo pa
grindus kanadiečių^ sk. tarpe.

Su pagarba
S. Pranckūnas.

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

niaus miesto istorija* — A. Ša
poka, apie 16 amž. Lietuvos kul
tūrinį, religinį bei politinį gy
venimą — Z. Ivinskis, lietuvių 
literatūros bei kultūros istorijos 
studijos — V. Biržiška, lietuvių 
rašytojų biografijos ir bibliogra
fijos nuo seniausių laikų — V. 
Biržiška, SLRKA istorija — A. 
Kučas, Amerikos lietuvių dainos 
— J. Balys, Vilniaus universiteto 
istorija — M. Biržiška, ir visa ei
lė kitų.

Mums visiems turi rūpėti, kad 
šie ir daugelis kitų vėliau pa
ruoštų darbų išvystų dienos švie
są, kad jie pagilintų mūsų žinias 
apie lietuvius, Lietuvą bei jos 
kultūrą, o kartu parodytų ir sve
timiesiems, kad mes esame verti 
užimti lygią vietą laisvųjų kul
tūringųjų tautų šeimos tarpe. Ne 
mažiau yra svarbu mums pasirū
pinti, kad kiekvienas mūsų žy
mus mokslininkas, kurių už gim
tosios žemės ribų vargu ar kadh 
bevaliosime paruošti, suskubtų 
parašyti savo darbus, o institutas 
juos išleistų. Tai yra mūsų visų 
lietuvių tiek tautinė kultūrinė, 
tiek ir visuomeninė pareiga. Ir 
mes tai galime padaryti, kaip - 
daugelis ir kitų tautų, įsikurda- 
nos panašius institutus bei moles 
lo akademijas, yra padariusios.

Kviečiame tad visus stoti Li
tuanistikos Instituto nariais ir 
tuo būdu jį paremti ihorališkai 
ir materiališkai. Kiekvienam na
riui yra teikiamas atitinkamas 
vardas pagal jo įnašų į instituto 
iždą didumą: nario fundatoriaus, 
nario globėjo, nuolatinio nario, 
kas paaukoja institutui ne ma
žiau kaip $1000, $500 ar $100 ir 
nario rėmėjo, metinio nario; na
rio pritarėjo, kas paaukoja insti
tutui ne mažiau kaip $25, $10, $5 
per metus. Čia minėtais nariais 
gali būti taip pat draugijos, ben
drovės ir kitokie junginiai. Už 
ypatingus institutui nuopelnus- 
yra teikiamas garbės nario var
das.

Tad, mielas tautieti, nepaliki 
šio didelio kultūringo darbo, nuo
šalėje, bet tuojau pat stoki į Litu
anistikos Instituto narių eiles. 
Šia proga dėkojame ir tiems, ku
rie, nelaukę ypatingo raginimo, 
yra pirmieji atsiutę savo įnašus 
institutui. Sutikimą būti institu
to nariu kartu su piniginiu įna
šu (auka) prašoma tuojau pat 
siųsti šiuo-adresu: Institute of 
Lithuanian Studies, J. Kutra 
Secretary. 2405 West 51st Street, 
Chicago 32, Ill.

Dr. Petras Jonikas
Lit. Instituto prezidentas.

Anthony J. Rudis
Iždo Tarybos pirmininkas.

Dan Kuraitis Jonas Kutra
Iždininkas. Sekretoruis.

neatidėkite rytojui0.
Kanados Taupymo

Nieko neužmirškite ir
Jūs galite pasirinkti
Lakštams pirkti išmokėjimo planq, kuriuo 
automatiškai bus išskaitoma jūsų banke ar
ba darbovietėje, kur dirbate.

TAUPYMAS
AUTOMATIŠKAI

S

K

Kanados Taupymo Lakštai už Šio saugią ir 
pagal pareikalavimą išmokamą invėstaciją 
moko augštas palūkanas . . . pilnus 3!4 
procento metams nuo jų įsigijimo momento 
iki paskutinio mėnesio prieš jų iškeitimą.

GERIAU UŽ GRYNUS 
PINIGUS...

Jūsų pinigai dirbs jums, neš gerų pelnų, kol 
turėsite Kanados Taupymo Lakštų. Be to, 
kodo panorėsite — juos galėsite paversti 
grynais pinigais jų pilna verte — plius iš
augusios palūkanas — kiekvienu laiku.

MOKAMOS AUGŠTOS 
•• son v<J

b®

Konodos Taupymo Lakštai leidžiami įvai
riausios vertės: $50, #100, $500, $1000 ir 
$5000. Jūs galite įsigyti $500, $1000 ir 
$5000 vertės lakštų pilnai registruotos for
mos, už kuriuos palūkanos mokomos čekiais'.

TAIP PATOGU.

... DEL TŲ IR DĖL DAUGELIO KITŲ DALYKŲ KANADOS TAUPYMO 
LAKŠTŲ PIRKIMAS YRA GERIAUSIAS INVESTAVIMAS!

Devintoji Konados Toupymo Lakštų Serija pra
dedamo pardavinėti- š.m. spalio 18 dienų. Lukš
tui dotuoti 1954 m. lapkričio 1 d. ir galios iki 
1966 m. lapkričio 1 d., t.y. 12-kų metų, 314% 
palūkanos išmokomos kuponais, lakštai bus par
davinėjami nominaline kaina 100% iki 1954 m. 
lapkričio 15''d. sekančios vertės: $50, $100, 
$500, $1000 ir $5000. Jie registruojami pavie
nių asmenų vardu — suaugusių ar vaikų. Re
gistracija reikalingo, kad lakštui nepražūtų pa
metimo, vagystės ar sunaikinimo atveju.
Greta kuponų tipo registruotų, vėl įvedami ir pll-

noi registruoti $500, $1000 ir $5000 vertės 
lėkštai. Abieji — kuponų ir pilnoj registruotieji 
— lakštai gali būti iškeičiami kiekvienu laiku. 
Kiekvienam asmeniui leidžiama pirkti iki $5000 
vertės lakštu, bet kekvienom šeimos nariui lei
džiama įsigyti už tokiq sumų. Kreipkitės J savo 
bonkg, investaciįų agentų arba į pasitikėjimo ar 
paskolų bendrovę ir užsisakykite jau dabar De
vintos Serijos Kanados Taupymo Lakštų už gry
nus pinigus arba pagal jums patogų išsimokė- 
jimo planų ... arba užsirašykite savo darbovie
tėje j Algos Taupymo Plonų.

KIEKVIENAS TURI TIKSIĄ TAUPYTI

Pirk Kanados Taupyme Lakštus1
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B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St, (tarp Ossington ir Dovercourt)

Telet: OL. 6381, OL. 6382, KE» 7593

$2.000 visa kaina. Graži ir didelė 
rūhplų krautuve su trijų kamba
rių atskiru butu, College St. ne
toli naujosios bažnyčios. Vonde- 
niu-alyva apšildymas; didelis rū
sys tinkąs dirbtuvėlei ir p. yra 
garažas. Nuoma neaugšto ir 5 
metams. Norintiems turėti pa
stovią ''melžiamą karvutę" ir 
nepriklausomą gyvenimą tai ne- 
praleistina proga!

$15.000 visa kaina, specialiai staty
tas dupleksas. 8 kambariai, di
delės 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 atskiras, 
8 kambarių per du augštus, du 
atskiri butai su 2 virtuvėm; kiet-„ 
medžio grindys; garažas. Mokė
ti apie $4.000. Vertas pirkinys; 
parsiduoda dėl išsiskyrimo.

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

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

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

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

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

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

14.800, High Park - Roncesvolles, 9
• kamb. atskiras mūro namas, rei

kalingas temonto, tinkamos biz
niui, didelis kiemas, platus pri
važiavimas, geras mūras.

$16.500, Oakwood - Davenport, 9 
kamb., mūrinis namas, duplek
sas, labai ge^am 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 Šią nuosavybių mes turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausią namą ir verslamonią. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolą įmokėjme, morgičią užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

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

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

tuviškoj Palangoj) ir apie Lake Simcoe.

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

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

Nepamirškit manęs!
E. KRONAS

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

1414 Dundas St West Toronto
Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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Mann & Martel
1245 Bloor St. W. - Tel. OL. 8481

K Prie Lansdowne

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

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

$1.900 įmokėti. Bloor - Windermere. 
6 k., mūrinis, gero kietmedžio 
grindys, didelė virtuvė, augštas 
ir sausos rūsys, sodas, garažas. 
Skambinti Z. Umbražūnui. / 

$2.000 įmokėti. Runnymede - Bloor.
6 kamb., atskiras, mūrinis na
mas apie 15 metų senumo, mo
dernūs ir nepereinami kamba
riai, prisėtus įvažiavimas ir ga
ražas. Skambinti J. Tamulioniui. 

$2.900 įmokėti. Bloor - Paulina. 7 k.
ant dviejų augštų, dupleksas, 2 
modernios virtuvės, 2 vonios, at
skiri įėjimai į abu augštus, gara
žui vieta, 10 metų atviras mor
gičius. Skamb. Z. Umbražūnui. 

$3.500 įmokėti. High Park. 9 k. at
skiras, puikaus mūro namas, 2 
ultramod. virtuv., 4 gabalų vo
nia su ekstra tualetu ir dušu rū
sy, visur kietmedžio grindys, 
vandens ir alyvos šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, atvi
ras morgičius 10 metų. Skambin
ti Z. Umbražūnui.

$3.900 įmokėti. High Park - Bloor.

7 kambarių, gerų plytų, atski
ras namas, 2 vonios ir dvi vir
tuvės, alyvos šildymas, geras kie
mas ir garažas. Viena skola ba
lansui. Skamb. J. Tarnui ton i u i.

$3.900 įmokėti. High Park - Bloor,
8 k. per 2 ougštus, geras mūras, 
2 modernios virtuvės ir 2 vonios, 
alyva šildomas, didelis kiemas ir 
2 garažai, atviras morgičius 10 
metų. Skambinti Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Porkdale, 9 kamba
rių, lobai gerom stovy, atski
ras, mūrinis namas, vandens šil
dymas, geri ir nepereinami k., 
vieta garažui. Skambinti J. Ta- 
mulioniui.

$5.000 įmokėti. Sunnyside, 12 kam
barių, atskiras, mūrinis namas, 
vandens šildymas, 2 vonios ir 
virtuvės, įvažiavimas iš linijos. 
Skambinti J. Tarnuiioniui.

$5.000 įmokėti. Durie - Bloor. 7 k. 
atskiras, mūrinis ,geram stovy 
namas. 2 vonios ir 2 virtuvės. 
aGražos. Skambinti J. Tamulio- 
niui.

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!

DIDŽIAUSIA 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.

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

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

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

A. Morkis
1077 BLOOB ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459
$3.500 įmokėti, Parkdale rajone, mū- 

rinis namas, 2 modemiškos vir
tuvės, per du augštu. Pilna kai
na $13.900.

$4.500 įmokėti, St. Clair, 9 kamb., 
mūrinis namas, alyvos - air con
dition šildymas, 2 virtuvės, ga
ražas. Viso $1 $.900.

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6*4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410

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

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

ė Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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: ,

DUFFERIN - COLLEGE. $14.900 įmo- 
kėti opie $5.000. Tikro ir gero 
mūro, 8 komb. nomas. Vandens 
šildymas — naujos. Geros kiet
medžio grindys, 2 modern, virt., 
gražus kiemas su dvigubu ga
ražu. Skamb. P. Mališauskui, 
OL. 6321.

WANDA RD. - HIGH PARK. $15.900 
— įmokėti apie $4.000. Visai 
atskiros, gero mūro, 7 gražūs 
kambariai per 2 ougštus plius 
2-jų komb. butas rūsyje. Van
deniu - alyva šildomas, 2 geros 
virtuvės, 2 tualetai, geros kiet
medžio grindys — privatus įva
žiavimas su vieta garažui. 
Skambinti P. Mališauskui, tcl. 
OL. 6321.

RUSHOLME PK. CRES. - COLLEGE. 
$21.000, įmokėti opie $6.000. 
Visai atskiros, tikro ir gero mu
ro namas, 11 gerai dekoruotų, 
neperein. komb., vandeniu šil
domas, 3 geras virtuvės, 2 tua
letai, garažas. Aušgtos paja
mos. Lengvos mokėjimo sąlygos. 
Sk. P. Mališauskui, OL. 6321.

GLADSTONE - BLOOR. $10.000, 6 
komb., pusiau atskiros, 2 virtu
vės, kietmedžio grindys, didelis 
kiemas, lobai žemas įmokėjimas. 
Skamb. P. Kerberis, ME. 2471. 

INDIAN RD. - BLOOR. $16.000, įmo
kėti apie $4.000, 8 kamb. ir 2 
saulės komb., mūrinis namas,

kietm. grindys, alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, gorožos, labai 
švarus viduje, geros ^nuomavi- 
mui, be skolų. Skubus pordavi- 
mos. Skambinti P. Kerberis, tel. 
ME. 2471.

GLENHOLME - ST. CLAIR. $19.000, 
įmokėti opie $6.000, 10 komb., 
atskiros, mūrinis namas, kiet
medžio grindys, karšto vandens 
šildymas, kvadratinis plonas, 
gražus kiemas, netoli susisieki
mo, vieno skola likučiui. Užėmi
mas tuojau. Skambinti P. Ker
beris, ME. 2471.

BLOOR - LANSDOWNE, 
įmokėti tik $2.000, 
skiros, gero mūro, 6 
mų kambarių namas, gražus kie
mas, garažas. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

QUEBEC - BLOOR. $15.900, visai at
skiras, lobai gero mūro, 9 komb. 
namas, kvodrot. planas, gara
žas, kietmedžio grindys, lobai 
didelis ir gražus kiemas, namas 
be skolų. Skambinti P. Grybas, 
ME. 2471.

WILLARD - ANNETTE, $15.900, at
skiras, šiurkščių plytų, 6 komb. 
namas, moderni virtuvė, alyvos 
šildymas, išilginis koridorius, go
rožos, galima tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

$11.900, 
pusiou ot- 
nepereina-

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

J. KARPIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

Siūlome pamatyti šiuos gerus pirkinius.
$5.000 įmokėti, High Porke, 10 k.( 

atskiros, mūrinis namas, gara
žas, alyvos šildymas, dvi vir
tuvės, kambariai dažyti.

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

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

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

Skambinti VYT. LUNYS.

$16.500 viso kaina, Clendenan • An< 
nette, 6 komb., atskiros, gero 
mūro, keturkampio plano, opie 
18 metų senumo, šoninis įvažia
vimas ir labai didelis kiemas.

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

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

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

Skambinti: V. PLIOPLYS

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
OL. 2324, - OL. 2325579 College St. (kampas Manning)

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 musų biurą 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
boję. trūksta pinigų Įmokėjimui perkant namį.

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

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

$3.500 įmokėti. 8 k., atskiros, alyva 
Šildymas, privatus privažiavimas 
3 garažai, Howland - Dupont. 
J 3.500 pilna kaina.

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

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

$3.000 įmokėti, 8 k., mūrihis, pus. 
atskiras, dvi virtuvės, galimybė 
garažui, užėmimas tuojau pat. 
Bloor - Lansdowne, pilna kaina 
$14.500.

.$3.500 įmokėti, 9 k., pus. atskiras, 3 
virtuvės, pajamų namas. Pilna 
kaino $13.300. Brock - College 
rajonas.

$3.^00 įmokėti, 9 k., pus. atskiras 
mūrinis, 2 virtuvės, didžiulis 
kiemas, privažiavimas, garažas, 
10 metų atviro skola, pilna kai
no $16.500. Dovercourt - Bloor 
rajonas.

$4.500 įmokėti, Morguaretta - Bloor,
7 k. dviejuose augštuose, 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 įmokėti. Garden - Sorauren, 
7 k., pus. atskiros, alyva šildy
mas, 2 virtuvės, garažui vieta. 
Pilna kaina $14.500.

$3.000 įmokėti, Grenadier - Sorau
ren, 7 k., pus. atskiras, gerame 
stovyje namas. Pilna kaina 
$13.500

$3.000 įmokėti, Annette - Runny-
* mede, 7 k., mūrinis, pus. atski

ros, 2 virtuvės, garažui vieta, 
pilna kaina $14.500.

$2.500 įmokėti, Lisgar - Dundas,;8 
k., pus. atskiras, nepereinami 
kambariai, alyva' šildymas, dvi-

$13.000.
$4.000 įmokėti, Lisgar * Dundas, 9 

k., pus. atskiros, mūr., 2 virtu
vės, garažui vieta, viena skola 
balansui, užėmimas per 2 savai
tes. Pilna kaina $15.500.

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

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

• 10 metų atvira skola.

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

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

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

$8.000 įmokėti, Markham - Harbord,
10 k., pus. atskiras, mūrinis, 2 
mod. virtuvės, 2 mod. vonios, 
vand. alyvos šildymas, šoninis 
privažiavimas, garažas. Pilno 
kaina $20.000.

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

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

Rūta Kuprevičienė
Istaiges telef. OL 2324

Vladas Palhilis
IttflijM Hhf. OL. 2324

V. Jučas
Biznio M. OL 2324

$4.000 įmokėti, Bloor - Ossington, 6 
kamb., atsk. nama*s, 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 šidomos, grei
tas užėmimas.

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

Skambinti J. BALTAKYS.

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

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

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

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

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

Skambinti: B. POSIUS

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

A. W. TARLINGEK
REAL ESTATE

587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 
Seniausia pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse
Sudarome geriausiomis sąlygomis morgičius per mūsą morgičią departamentą.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$16.200. Bloor - Pacific, atskiros, mūrinis 7 k. per du augštus, dvi virtuvės, 

alyva šildomas, privatus įvažiavimas, garažas, balansui viena atvira 
skola 10 metų.

$3.500 įmokėti. Roncesvolles - Wesminster, 7'k. per du augštus, dvi virtuvės, 
garažas, parduodamas su visais baldais.

$15.000. Sunnyside rajone, mūrinis, 8 k., dvi virtuvės, vandeniu ir alyva šildo
mas, įvažiavimas į kiemą

$19.700. Roncesvolles - Howard Park Ave., mūrinis, atskiras, 12 k., 4 virtu
vės, vandeniu šildomas, nepaprastai geros pajamos.

$5.000 įmokėti. Roncesvolles -Geoffrey. Nepaprastai gerų plytų, atskiras, 
mūrinis, gerame stovyje viduje, 9 didelių kambarių, vand .ir alyvos 
šildymas, balansui viena 10 metų skola.

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

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

nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums,

REAL ESTATE LIMITED

1460 DUNDAS ST. W. - Tel. OL. 7511
$16.900, Lavinia Ave. - Swansea, pil

na kaina, mūrinis, 6 kamb., mo
derni virtuvė, karštu vandeniu - 
alyva šildomas, dvigubas gara
žas. Vertingi priedai.

$14*400, Roseneath Gardens — St.
Clair, pilna kaina, mūrinis, 6 k.,

Smulkesnėms informacijoms šią ir daug kitų namą pardavimui skambinkite

Mr. V. KYBARTAS - OL. 75 H

moderni virtuvė, karštu vande
niu - alyva šildomas, garažas.

$15.900, Westminster Ave., pilna 
kaina, mūrinis, 6 kamb., moder
ni virtuvė, karštu orų - alyva šil
domas, garažas.

REAL ESTATE LIMITED
KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA

Enciklopedijos III tomą pavarčius
(Atkelta iš 7 psl.) 

o galutinai jos gyvenimas su
tvarkytas ir jai statutas paruoš
tas tik 1411 m. Kada ištikrųjų 
pirmieji studentai joje apsigyve
no, nežinome, Kažkada 1400-1404 
m. laikotarpy. Taigi Kristoforas 
(ne Kristupas) su Motiejų gal 
ir galėjo joje gyventi, bet įrody
mų nėra jokių, tik tiek? kad jie 
anuo metu studijavo Prahoje.

Strp. apie Butautą, negailes
tingai sutrumpintam iš senosios 
enciklopedijos, vėl prikergtas 
lengvos rankos prierašas, kad jo 
sūnus Vaidutis 1381-7 m. studi
javęs Prahos universitete ir 1401 
m. buvęs Krokuvos universiteto 
rektorius. Ištikrųjų Vaidutis 
1381 m. pabėgo iš Lietuvos ieš
kodamas tėvo, tačiau jo jau ne
beužtiko gyvo ir nėra jokių ži
nių, kur jis dingo. O kad jis bu
vęs Krokuvos u. rektorių spėjo 
vien Fijalek, parašęs tuo reikalu 
ir specialų straipsnį. Jei vienas 
istorikas daro prielaidą, dar 
nebūtina rašyti tai į enciklope
diją. Juoba, nevietoje — juk dar 
teks rašyti ir apie Vaidutį.

Kad apie Cechus Lietuvoje 
senojoje enciklopedijoje tik tiek 
tebūtų buvę ir dar taip netiks
liai, nesinori net tikėti.

Iš LE reikėtų pageidauti, kad 
ne tik kaikada, bet visada būtų 
pažymimas paminimų asmenų 
ryšys — sūnus, tėvas, vyras ir 
tt Keistoka, kai J. Budrys pa
liktas tik Budriu, o Bajoras iš
šifruotas. Taip pat keistoka, kad 
gubernatorius Cadillac pamini
mas, o apie plačiai garsėjantį to 

«

vardo automobilį nei žodžio.
Kaip keista, kai straipsnyje 

“Brastos vaivadija“ randame 
Lietuvos Akmenę'— Kamenec 
Litovski. Gal prieisime prie to, 
kad ir svetimas pavardes pra
dėsime versti į lietuvių kalbą?

Baigiant norėtųsi palinkėti 
dirbantiesiems vis naujus tomus 
siuntinėti dar dažniau, tačiau 
reikėtų taip suorganizuoti darbą, 
kad klaidinančių žinių prasmuk
tų kuo mažiau. Juk yra, berods, 
pastatyti ir skyrių redaktoriai. 
Nejaugi jiems net neparodoma, 
kas spausdinama. Kitaip sunku 
suprasti, kaip gali prasmukti to
kie elementarus dalykai...

Redakcijai ir leidėjams reikš
tinas dar vienas ir pats pagrindi
nis pageidavimas, kad nors iš
būtų taip nežmoniškai sutrum
pinami ir žalojami lituanistiniai 
senosios LE straipsniai, jei jau 
kur geresnio neįmanoma paruoš
ti. Kam gi mums tas didžiulis 
vargas, kam visos pastangos, jei 
leidžiamoji enciklopedija nepa
tenkintų mūsų lietuviškųjų rei
kalų? Kitus juk mes galime ir 
kitais būdais patenkinti.

Gražu ir mieląpkai ant stalo 
atsiranda naujas .gražus raudo
nas tomas, bet tobulėjimui ribų 
nėra ir reikėtų jo nuolat siekti.

— Bonna. — Pabėgėlių minis
terija paskelbė, kad nuo 1949 m. 
iki 1954 m. rugpjūčio I d. 1.132.- 
697 pabėgėliai iš Rytų Vokietijos 
paprašė leidimo i ti Va
karų Vokietijoje.
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V. V A SIS - V asiliauskas
v J Dr. M. Arštikaityte

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
Pritaiko akinius

872 Bloor Street West (prie Ossington Avė.) Telef. ME. 4805 - 4606

1. BLOOR - DELAWARE, 6 didelių k., 
atskiras mūrinis, alyva šildomas, 
didelis kiemas ir garažas. Įmokėti 
$3.500 viena skola balansui.

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

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

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

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

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

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

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

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

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

9. HIGH PARK - BLOOR. 8 labai di- 
x dėlių kamb., atskiros, apynoujis, *2

ougštų namas, vandeniu - alyva šil
domas, privatūs įvažiavimas ir ga
ražas. Geras pirkinys.

10. INDIAN RD.-HIGH PARK BLVD.
14 didelių kamb. — 2 būtų — at
skiros, mūrinis, 2 augštų, vandeniu 
- alyva šildomas, 2 gdražai, 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 atviro 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.

(Atkelta iš 2 psl.) 
000 frankų ir dar tą pat dieną 
pradėjo pats tą pastatą remon
tuoti. Išgelbėtasis jam padėjo. 
Tam name turėjo apsigyventi ne 
tik išgelbėtasis su savo šeima, 
bet ir daugiau nelaimingųjų. 
Greitai apie tai sužinojo Pary
žiaus benamiai, kurių kasdien 
atvykdavo vis daugiau ir dau
giau ir siūlė savo pagalbą. Tėvas 
Petras kiekvienam nurodė dar
bą, o pats paskelbė per radiją 
šiam tikslui loteriją, iš kurios 
gavo pelno 30.000 frankų. Už 
tuos pinigus jis nupirko senų 
daiktų rinkoj lovas ir kitus rei
kalingus baldus bei įrankius. Kai 
jau namo remontas ėjo prie pa
baigos, apsigyveno jame pirmie
ji atvykusieji, savo būstinę pa
vadindami “Emmaus Bendruo
mene”.

Pradžia padaryta, bet ką tai 
reiškia pastogė keliolikai žmo
nių, kai be pastogės paliko dar 
apie 50.000. Bet Tėvas Petras su
rado naujų pajamų, kurių pagal
ba jau galėjo atlikti didesnio 
masto statybas. Pirmasis tų pa
jamų šaltinis, tai skudurų, seno 
metalo, butelių ir kitokio “turto” 
rinkimas iš Paryžiaus atmatų dė
žių. Į šį darbą greitai įtraukė 
šimtus pagalbininkų, jų tarpe 
net vyskupus ir ministerius. Pra
džioje kai kas bandė iš to tyčio
tis, bet greitai. buvo nustebinti. 
Šiandien Tėvas Petras yra di
džiausias skudurų rinkėjas Pran
cūzijoj, vadinamas “ Dievo sku
durininku”, ir iš to padaro apy
vartą per keletą milijonų fran
kų per mėnesį. Apdirbimui sku
durų ir kitokių atmatų įsteigė 
fabriką, kuriame gauna darbo jo 
“vaikai”.

Bet ir to dar per maža. Todėl 
per spaudą, radio, televiziją ir 
privačiais laiškais apeliavo į 
prancūzus ir jų vyriausybę, kad 
gelbėtų nelaiminguosius, mirš
tančius nuo "‘šalčio ir bado, kas 
kuo galėdami. Tėvo Petro šauks
mą prancūzai išgirdo — neužilgo 
pasipylė banga aukų įvairiau
siam pavidale. Rėme net sve
timtaučiai, susižavėję kilnaus 
Tėvo pasiaukojimu.

Vienoj spaudos konferencijoj 
Tėvas Petras pareiškė, kad per 
šešias savaites surinko 400 mil.

PER KETURIAS VALSTYBES
gelis iš jų. kuria mažytes drau
gijas, lyg vienuolijas, daro ap
žadus gelbėti kitiems nelaimin
giesiems ir savo pažadus pildo. 
Paryžiaus gatvėse praeinantieji 
dasininkai ne tik nebuvo sveiki
nami, bet dažnai pasityčiojimais 
palydinai, o šiandie paryžiečiai 
praeinantiems dvasiškiams rodo 
ypatingą pagarbą.

Be abejo, ir su didžiausiom 
"pastangom, Paryžiaus bepasto- 
gių problema nebus lengva, nes 
iš provincijos plūsta vis daugiau 
ir daugiau žmonių, norėdami lai
mę surasti didmiestyje. Be to; 
daug yra tokių, kurie verčiasi 
valkatos gyvenimu, kaip pelnin
ga “profesija”...

(Bus daugiau)

frankų, iš jų 300 mįl. statyboms. 
Daiktinėmis aukomis, kurios 
svėrė 40.000 centnerių, aprengė 
30.000 šeimų. Šimtams bedarbių 
surado darbo. Apart pirmųjų 
vargingų statybų, kuriose jau 
buvo sutalpinęs apie 350 šeimų, 
užplanavo dar pastatyti 1200 na
mų, kurie iki šių metų pavasario 
turėjo būti baigti; Reikia many
ti, kad sekančiai žiemai artė
jant, Tėvas Petras savo veiklą 
dar labiau išplės.

Taip Tėvas Petras, nors pats 
yra ligonis — seerga džiova, sa
vo pasiaukojimu vargstančių ge
rovei Sužavėjo milijonus žmonių. 
Jo globojami nelaimingieji, dau
gelis vedę neetvarkingą gyveni
mą, susitvarko ir savanoriškai 
bei sąmoningai atnaujina savo 
tikėjimą Dievui ir žmogui. Dau-

Seni klijentoi, ar nauji — visi patenkinti ta pačiė 
žema kaina, tuo pačiu individualiu aptarnavimu Ka
nados didžiausioje, seniausioje ir plačiausiais žinomo
je siuvimo pagal užsagymą vyrų ir moterų rūbų fir
moje. krautuvės ir agentai kiekviename mieste nuo 
vandenyno iki vandenyno.

KANADOJE
GERIAUSIOS 
RŪŠIES 
RŪBAI

Netoli jūsų turi būti Tip Top krautuvė ar agentas.
T 34 ‘ < . , /. • - ... .. ,

i
Diagnozas

Profesorius N. mėgdavo pa
juokauti. Kartą klinikon atėjo 
ligonis. Asistentai ir studentai jį 
apsupo, o profesorius priėjęs 
sako: v

— Sausas pleuritas dešinėje 
pusėje.

— Kaip tai galima nustatyti iš 
akies? — tyliai pastebėjo drau
gams vienas asistentas.

— Kaip galima? — pastebėjo 
profesorius. — Galima. Jūs po
nai turite išmokti stebėti. Gerai 
stebėti! Pirmiausia matom, jog 
ligonis nejudina dešinio peties. 
Tai rodo vieno šono uždegimą 
krūtinėje. Toliau, ligonis nekoš
ti, gerai atrodo ir neturi ženklų, 
kad turėtų karščio. Vadinasi, 
sausas uždegimas. •

O pagaliau — pridėjo, po kurio 
laiko — vakar jis buvo mano 
privačiam kabinete ir aš jį ap
žiūrėjau...

Nenorėjo pasenti
— Kaip gi įvyko, kad jūsų 

nuomininkas mirė būdamas toks 
jaunas?

— Na gi jis pats to norėjo! 
Laikėsi specialios dietos, kad ne
pasentų.

Pasakytų tiesą
— Ką tu sakytum, jei švarko 

kišenėje rastum S100?
— Ką sakyčiau? Spėčiau, kad 

tai ne mano švarkas.
Ekonomiška

— Mano žmona tokia ekono
miška, kad kai nupila vandenį 
nuo aukso žuvyčių, tai iš jo bent 
dvi dienas verda žuvų sriubą ...

Kas yra diplomatas
Tai vyras, kuris visada atsime

na žmonos gimimo dieną, bet 
neatsimena jos gimimo metų.

Kas yra bankas?
Tai įstaiga, kurioje gausi pa

siskolinti, kai įrodysi, jog pinigai 
tau nereikalingi.

Kas yra biudžetas?
Tai susirūpinimas, kam pini

gus išleisti, kol jų dar neturi.
Kas yra sąžinė?

Tai vidaus balsas, tave įspėjąs 
nuo darbo, kurį jau padarei.

Paaiškino
— Tėte, ką reiškia kosmos?
— Tai pasaulis, vaike.’
— O kosmetika, tėte?
— Tai, tai... apie pusė pasau

lio.
Skirtinga padėtis

— Kai aš vakar buvau su žmo
na kine, į kairę nuo manęs sėdė
jo visai graži blondinė.

— Kad tau ir sekasi... O kai 
aš užvakar kine buvau su gra
žia blondine, į kairę nuo manęs 
sėdėjo mano žmona.

Negerai, jei sužinotų
Kartą žmogus -eina gatve pro 

dabar.jau retai hematomą arklio 
traukiamą vežimą ^u daržovė
mis.

— O Viešpatie, kaip karšta! — 
prakalba arklys.

— Oho! — nustebęs sustoja 
žmogus. ‘ ’

— Tai gyvenimas, kasdien nuo 
pat ryto iki vakaro su vežimu 
slinkti gatvėmis prie kiekvieno 
namo sustojant!...

— Tikrai, tai nepakeliama. Pa
lauk, aš pakalbėsiu su tavo šei
mininku ...

— Dėl Dievo! tik jau nesaky
kit, kad aš kalbu. Jei jis sužinos, 
aš turėsiu be to dar šaukti: “Dar
žovės! Bulvės!..
Kas yra pesimistai ir optimistai

Kino artistas Theo Lingen pa
reiškė savo bendrakalbiui Rudolf 
Platte, kad optimistas yra: žmo
gus, kuris nusiperka bilietą lote
rijoje ir tą pat dieną pradeda 
statyti garažą.

— O mano nuomone, — tas at
sakė, — tikras optimistas yra 
tas, kuris be cento kišeniuje eina 
į restoraną pietų tikėdamasis už
simokėti už juos perlais, kuriuos 
jis ras pietum paduotos austrės 
geldelėje.

Vienas žurnalistas Vokietijojeo 
pareiškė, kad optimistas yra Vo
kietijos pramonininkas, kuris 
duoda dabar pinigus komunistų 
laikraščiams ir tikisi, kad atėję 
bolševikai įskaitys jam tai į nuo
pelnus. Pesimistai tiesiog ieško 
vizos į.Pietų Ameriką.

167 College (kampas McCaul) 
Kabineto Nr. 9 

Toronto
Priima H anksto susitarus
Tdef.: offiso WA. 1-3584 

namų WA. 3.5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

D r. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos šu 
gimdymo pagalba specialiai. 

Kabineto teL LL. 9184 
Namu WA. 1-0537

Priėmimo vaL: 1.30 -3,30 po pietų, 
5.30-8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimų.

PAS 
TIP TOP 
TAILORS 
PIRKSI 
PASITIKĖ
DAMAS. 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

Garantuotos anglys yra geriausios I

Visų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

DOMINION
COAL & WOOD

SEGUIN
Advokatai — Notarai

38 King St. W. - Toronto 
Suite 46.

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

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

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St., Toronto

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

L< N. ČEPULKAUSKIENĘ

Dr.Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

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

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

Tel GL. 2892.

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

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

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

TeL WA. 1-6708

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

* KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 
TORONTO

(lėiimasjš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1 -4 ir 
nuo 5-8 va!, p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kituloiku pagal susi- 

' tarimų.
Telefonas OL. 6851

■ Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
■ 4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Indėnų garbės viršininkas
Indėnų rezervate Oshweken 

rugsėjo 25 d. įvyks didelės iškil
mės, kurių metu Ontario prem
jeras Frost bus paskelbtas indė
nų garbės viršininku. Premjeras 
į iškilmes jau’pakviestas per to
kį titulą jau turintį buvusį On
tario premjerą liberalą Nixon. 
Šiuo metu Oshweken, netoli 
Brantford, Ont.,, vyksta didelė 
indėnų mugė.

Dr. J. J. VINGILIS
, VIDAUS LIGOS K ~

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO 

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimų 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyru kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetų Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).

Dr. F. Tickett
i. Gydytojas

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

i Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave. 

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

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

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

GEORGE BEN, B.A.<t
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Geležis gabenama iš Labradoro
(C. Sc.) Geležies rūdos siuntos 

pradėjo judėti iš milžiniškų La
brador - Ungavos atsargų į JAV. 
ir Kanados plieno liejyklas. Spė
jama, kad šiais metais daugiau 
kaip vienas milijonas tonų bus 
pergabenta Qubec North Shore 
ir Labrador geležinkeliu ir per
krauti Seven Islands vietovėje 
prie Gulf of St. Lawrence įlan
kos. Laukiama, kad 1956 m. kro
viniai pasieks 10 mil. tonų per 
metus. Anų sričių reikalams prie 
Marguerite upės yra pastatyta 
25.000 Arklio jėgų hydro-elektros 
jėgainė. Tęsiant geležinkelį iki 
rudos laukų, turėjo būti pastaty
ti 24 tiltai per neapgyvento kraš
to ežerus bei upes. Vienoje vie
toje geležinkelis eina per 708 pė
dų tiltą, 150 pėdų virš Moisie 
River upės, iškarto neria į 2.200 
pėdų tunelį, kuris yra išgręžtas 
uoloje.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
PANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Duffer i n St.)

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius,
jei reikalinga

bathursi^medical building

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

260 St. Clair Ave. W.
- Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal
< susitarimų.
- Telef. įstaigos WA. 1-0556

namų LL. 5228.

312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373
(at Dundas)

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
į Suite 501 — Herman Building 

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

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

COLLIS FURNITURE COMPANY

$11500 — įmokėti $3000, Show - 
Bloor, mūrinis, pusiou atskiros 6 
kamb. namas, nepereinami kom~ 
bariai, garažas.

$T4.000 — įmokėti $2.500, Bloor - 
Lansdowne, 8’ k. mūrinis, pusiau 
atskiras namas, alyvos Šildymas, 
galimybė garažui. .

$14.500 — įmokėti opie $6.000, 
College - Bathurst, mūrinis, pu
siou atskiros, 10 k. narnos, aly
vos šildymas, 2 virtuvės garažas.

$15.500 — įmokėti opie $6.000. 
. Concord - Bloor, 7 k. mūrinis, 

pusiou atskiros namas, garažas.

$1X500 — įmokėti $3000, -
Bloor, mūrinis, pusiau atskiros 6 
kamb. namas, nepereinami kam~ 
bariai, garažas.

$T4.0W — įmokėti $2.500, Bloor - 
Lansdowne, 8 k. mūrinis, pusiau 
atskiros namas, alyvos šildymas, 
galimybė garažui. »

$14.500 — įmokėti apie $6.000, 
College - Bathurst, mūrinis, pu
siau atskiros, 10 k. narnos, aly
vos šildymas, 2 virtuvės garažas.

$15.500 — įmokėti apie $6.000. 
, Concord • Bloor, 7 k. mūrinis, 

pusiau atskiros namas, garažas.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
987 BLOOR (kampas Dovercourt) 

$15.500 — įmokėti $5.000, Dove 
court - Bloor, mūrinis, pusiau at
skiros, 8 k., gražus namas, aly
vos šildymas, dvigubas garažas.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
987 BLOOR (kampas Dovercourt) 

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

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

$16.000 — Quebec - Glenlake, 7 k. 
atskiras namas, alyvos šildymas, 
kvadratinis planas, garažas ir 
privatus jvoiiovimas.

16.500 — įmokėti $6.500, Runny 
mede rajone, mūrinis, atskiras 6 
k. narnos, karšto vondens-olyvoi 
šildymas, kambarys rūsyje, dvi
gubas mūro garažas, šonin » 
įvažiavimas.

$16.500 — įmokėti $5.000, Par» 
dale rajone, 8 k. mūrinis atski
ros namas, alyvos šildymas, ne
pereinami kambariai, dvigubos 
garožas.

$16.500 — įmokėti $5.000, Pori 
dole rajone, 8 k. mūrinis atski
ros namas, alyvos šildymas, ne
pereinami kambariai, dvigubas 
garažas.

$18.500 — įmokėti $5.500, Indian 
Rd. - Glenlake, 8 k. mūrinis at
skiras namas, alyvos Šildymas, 
garažas ir priyotus įvažiavimas.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ištirta akių nervus, kurie daž

nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef WA. 1-3924

16.500 — įmokėti $6.500, Runny 
mede rojone, mūrinis, atskiros 6 
k. nomos, karšto vondens-olyvob 
šildymas, kambarys rūsyje, dvi
gubos muro garažas, šonin i 
įvažiavimas.

$18.500 — įmokėti $5.500, Indian 
Rd. - Glenlake, 8 k. mūrinis at
skiras namas, alyvos šildymas, 
garažas ir privatus įvažiavimas.

$21.000 — įmokėti $5000, Parkdole 
rajone, 9 kambarių mūrinis at
skiros nomas, karšto vandens ■ 
alyvos šildymas; lobai didelis 
kiemas, galimybė garažui.

$21.000 — įmokėti $5000, Parkdole 
rajone, 9 kambarių mūrinis at
skiros narnos, karšto vandens - 
alyvos šildymas; lobai didelis 
kiemas, galimybė garažui.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Lhidžttis 

bu v. advokatas Vilniuje,
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
į Lietuviškai kalbančius prašoma kretp-
i tts: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

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

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN
B.A., M.D., LM.GG 
GYDYTOJAS, ir

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

Cta tik keletas namų Iš didžiausio pasirinkimo įvairiuose miesto rajonuose. Parduodant arČta tifc keletas namų iš didinusio pasirinkimo įvairiuose miesto rajonuose. Parduodant ar STANLEY SHOE STORE

VI. IVAMAUSKAS Vincas PŪGAVI. IVANAUSKAS Vincas PŪGA Y. KUZMAY. KUZMA 1438 Dundas St W. Toronte

1613 BLOOR ST. WEST 
TeL IO. 6480 

VYėŲ, MOTERŲ Ir VAIKŲ 
KOKAI

vi u o I ci 14^ o 

Srr. k BAntMisė^t
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ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS
TORONTE, SPALIO 17 sekmadienį, 3 vat pp., punktualiai, VICTORIA TEATRO SALĖJE, Victoria ir Richmond gatvių kampas.

1954. X. 14. — Nr. 40 (249)

i ' KVIETIMAI GAUNAMU
L 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.
KVIETIMUS ĮSIGYKITE IŠ ANKSTO! “Tėvynės Prisiminimai”.

Atnaujintas repertuaras: liaudies dainos, tautiniai šokiai, lietuviški senovės instrumentai, kanklės.

Įėjimas $1.50 ir $2.00. Mokyklinio amžiaus jaunimui VELTUI specialiai jiems skirtose vietose. Studentams papigintai.
Į

TORONTO, Ont
Pamaldos jaunimui

Nuo šio sekmadienio šv. Jono 
Kr. liet, parapijos bažnyčioje 12 
vai. pamaldos skiriamos jauni
mui. Šių pamaldų metu pamoks
lai specialiai. taikomi mokykli
niam jaunimui. Jaunimas, var
gonuojant muz. St. Gailevičiui, 
giedos mūsų tradicines lietuviš
kas giesmes. Į giedojimą ypač 
įsijungti yra kviečiami šeštadie
ninės mokyklos mokiniai. Yra 
patirta, kad nemažas lietuvių 
mokinių skaičius sekmadieniais 
gieda įvairių bažnyčių mokyklų 
choruose. Ar nebūtų geriau ir 
gražiau, kad lietuviškas mokyk
linis jaunimas giedotų lietuviš
kai visuomenei? , .

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos statyba tęsiama 

be didesnių sunkumų. Pastato ir 
jo pertvarų pamatai jau baigti, 
gelžbetoniu išlieta didžiosios sa
lės vakarų pusės siena, baigia
ma pasiruošti kitų salės sienų iš
liejimui. Jei oro sąlygos leis, ti
kimasi iki lapkričio pradžios 
baigti gelžbetoniu išlieti didžio
sios salės 20 pėdų augščio sienas. 
BŠFonde yra $62.151,90.

— Padėką reiškiame prof. S. 
Kairiui ir muz. S. Gailevičiui, 
išpildžiusiems muzikinę progra
mą spalio mėnesio pamaldose. 
Panašios pamaldos įvyks atei- 
jiantį sekmadieni 6 v a 1. v. Pa
skaitą apie Marijos Motinystę 
skaitys T. Viktoras.

Ateinančio sekmadienio 9 v. 
pamaldos skiriamos tretinin
kams. Mėnesinis susirinkimas 
jungiamas su popietinėmis spa
lio mėn. pamaldomis.

— Padėką reiškiame p. Gudai
tienei už vertingas knygas para
pijos knygynui praturtinti. Dė
kojame p. Daugvainienei ir vi
siems kitiems ūž gėles altoriui 
papuošti.

— Visą lapkričio mėnesį kas
dien vienuolynas laikys šv. mi
šias už sielas tų, kurios bus pa
vestos jų aukai.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Danielius Vaičiūnas ir Ste
fanija Kunikaitė. Pakrikštyti: 
Luiza Danutė Dundytė, Linda 
Patricija Aikėnaitė, Marija Ona 

'Vingelytė, Izabelė Denisė Miko- 
lainytė, Eugenijus Donatas Ed
vardas Empakeris, Jonas Matas 
Vailokaitis.

— Ateinančią savaitę lanky
sime parapijiečius sekančiose 
gatvėse: St. Anns Rd., Churchill 
Ave., Harrison St., Coolmine 
Rd., Rolyat St., Foxley St.v Hep- 
bourne St.
Paskutiniame “Caritas” posėdy 

buvo svarstyta ligonių ir našlai
čių vaikų lankymo klausimas. 
Nutarta suintensvvinti lietuvių 
ligonių lankymą paties ’’Carito” 
nariams, o taip pat skatinti liet, 
visuomenę daugiau kreipti dė
mesio į ligonių lankymą ligoni
nėse ir privačiai namuose. Su
darytos dvi komisijos ištirti ma
terialinę keletos šeimų padėtį 
apsilankant namuose. Nutarta 
spalio 23 d., šeštadienį, UNF sa
lėje “Caritas” vardu surengti 
“Krintančių lapų ” balių.
Naujas lietuvis laikrodininkas
J. Juknys, gyvenęs kaip trem

tinys Danijoje, ten. baigė laikro
džių taisymo mokyklą. Prieš me
tus atvyko Kanadon, o šiomis 
dienomis apsigyveno Toronte ir 
atidarė laikrodžių taisymo dirb
tuvę 1228 Dundas St. W.

Lituanistinis • seminaras
Augšt. lituanistinių kursų III 

klasė - seminaras darbą prade
da spalio 16 d. 9.30 vai. rytą Lie
tuvių Namuose, 235 Ossington 
Avė. Į kursus galima užsirašyti 
tą pačią dieną vietoje.

Seminare bus gilinamas augš- 
tesnis lietuvių kalbos, lietuvių li
teratūros ir Lietuvos istorijos 
kursas. Pagal kursantų pageida
vimą bus nagrinėjama lietuvių 
menas, lietuvių muzika ir vai
dyba. Į kursus ir seminarą pra
šoma stoti mokslo metų pradžio
je,’ kad būtų galima sėkmingai 
išeiti numatytą programą.

ApyL švietimo k-ja.
SLA 236 kuopos 20 metų 

jubiliejus z
Spalio mėn. sukanka 20 metų, 

kai Toronte įsisteigė SLA 236 
kuopa. Tą sukaktį kuopa atžymi 
suruošdama Jubiliejinį vakarą 
spalio 16 d. 7.30 vai. vak. šv. Jo
no Krikštytojo parapijos salėje 
(kampas Gorevale ir Dundas St. 
West).

Garbės svečias SLA preziden
tas adv. J. K. Kalinauskas nu
švies šios fraternalės organiza
cijos tikslus, pobūdį ir naudin
gumą. Meninę dalį išpildys solis- 
tai-dainininkai Marija Vilčiaus- 
kaitė ir Vaclovas Verikaitis.

Po programos — šokiai, gro
jant geram 6 asmenų orkestrui. 
Veiks bufetas su įvairiais užkan
džiais ir lengvais bei stipriais 
gėrimais.

Kviečiame visus Toronto ir 
apylinkių lietuvius atsilankyti, 
kur turėsite progos naudingai,, 
linksmai ir įspūdingai praleisti 
šeštadienio vakarą.

Gal kai kam neaišku, kas yra 
tas SLA?

Kadangi Toronte jau prisistei
gė virš 30 naujų organizacijų, 
tad nenuostabu, kad šios trvs

7 -i

raidės — SLA, kai kam nieko ne
pasako, o kai kam jos pavirsta į 
LAS... Na ir koks gi čia skir
tumas — tos pačios raidės. Taip, 
raidės tos pačios, bet kita tvarka. 
SLA reiškia Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje.

Tai yra viena iš seniausių ir 
didžiausių, plačiai išsišakojusi Š. 
Amerikos kontinente fraternalė 
organizacija. SLA yra neutrali 
be jokio srovinio atspalvio ar 
oartinių rėmų fraternalė — bro
liška organizacija su gyvybės ir 
sirgimo apdraudos pagindu.

SLA, kaip apdraudos įstaiga, 
ne tik prilygsta moderniškoms 
JAV ir Kanados apdraudos įstai- 
';oms. bet kai kuriais atžvilgiais, 
jas net pralenkia, nes SLA tei
kia daugiau lengvatų, o mokes
čiai mažesni.

Kokia yra sirgimo, gyvybės 
bei taupymo (vaikams) SLA ap
draudos sistema, ir kaip ši broliš
ka organizacija pasitarnauja sa
vo nariams ir lietuvybei, tą ryš
kiai nušvies SLA prezidentas J, 
K. Kalinauskas per Jubiliejinį 
vakarą, spalio 16 d. šv. Jono Kr. 
parapijos salėje.

Tad nepraleiskime progos —- 
atsilankykime visi! S. P.

Torontiškiams gerai sekasi
Prieš metus laiko iš Toronto į 

Ameriką išvykęs nekilnojamo 
turto pardavėjas - agentas ir ten 
Čikagoje ligi šiol vertęsis tuo 
pačiu bizniu P. Leonas dabar iš
laikė Illinois valstybinius Real 
Estate brokerio egzaminus ir Či
kagoje atidarys savo nuosavą 
biurą.

.....  11 -........ ■ 1 H——IĮ — .................................

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

Rudens šofyįu, vakaru^
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! .. ..... '

Išalkusidbsius pavaišinsime lietuviškomis dešromis su kopūstais! Ištroškusiems pasirinki
mas lengvesnių ir sunkesnių gėrimų! . Laukiame visų atvažiuojant!

♦

> ..Niagara Falls, Ont., Lietuvių Klubas._

Pirmas kariuomenės ir lietuviu, susiartinimo balius
Kanados kariuomenę atstovaująs dalinys susitarus stt Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Kai 
Vietininkijos Valdyba drauge rengia didžiulį tarpusavio susipažinimo

Sąjūdžio Kanados

BALIU -SOKIVS
SPALIO men. 16 d., ŠEŠTADIENĮ, UNF salėje, 297 College Str. Pradžia 7 vai. 30 min. vak. 
Po trumpos oficialios dalies bus nuotaikingi šokiai, loterija, bufetas, įvairūs gėrimai. 
GROJA mėgiamas Toronto lietuvių orkestras, “TRIMITAS”, dalyvaujant solistei p. DAUGU-. 
VIETYTE1 - KUDABIENEI Įėjimas $1.
Lietuviai! Būkime šio vakaro gausingais šėim ininkais. Lietuvos išlaisvinimui tiek prietelio 
politiko, tiek prietelio kario palankumas yra ir bus reikalingas. Tad gausiai atsilankykime!

LAS Kanados Viet. V-ba.

Šventinama liuter. nauja 
bažnyčia

Toronto lietuvius - liuteronis 
pradėjo organizuoti Šv. Jono liu- 
teronių parapijos klebonas a.a. 
Re v. E.Hahn ir bu v. Lietuvos 
Evang. - Liut. Konsistorijos vice
prezidentas Jurgis Preikšaitis. 
1950 m. rugpjūčio mėn. kun. L. 
Kostizenas įkūrė “Pirmą Liet. 
Liuteronių Parapiją Toronte”, 
kurios pamaldos 4 metus vyko 
Šv. Jono bažnyčioje. Su Sinodo 
pagalba dabar pastatyta .nauja 
“Grace Lutheran Church” baž
nyčia. Už nupieštą altorinį pa
veikslą — Kristaus malda Geth- 
semanes sode, bažnyčia širdingai 
dėkoja skulptoriui p. Dagiui.

Visi Torontiškiai maloniai 
kviečiami dalyvauti iškilmių pa
maldose. šventinant šią naują 
bažnyčią, 1420 Davenport Rd., 
netoli Dufferin Str., sekmadienį, 
spalio 24 d. 3 ir 7.vai. p.p. Baž
nyčios šventinime dalyvaus augs 
tesnioji dvasiškija iš Amerikos 
ir Kanados. Lietuvių kalba šven
tinimo apeigas atliks buv. senj. 
Theol. Lie. kun. J. Pauperas ir 
vietinis parapijos klebonas Lėo- Į 
nas Kostizenas.

5 vai. p.p. parapijos moterų 
draugija ruošia bažnyčios rūsy 
visiems svečiams ir parapijo- 
nims vakarienę.

Jurgis Povilaitis,
Parapijos Pirmininkas.

A.A. P. Audzevičius
Spalio 6 d. Toronto General li

goninėje mirė a.a. Povilas Au
dzevičius, 46 m. amžiaus* Velio
nis kilimo uteniškis, baigęs Kė
dainių kultūrtechnikų mokyk
lą. Toronte darbavosi prie kelių 
pravedimo darbų. Palaidotas iš 
šv. Jono Kr. lietuvių bažnyčios 
naujosiose Toronto katalikų šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Gedulingos pamaldos 
už prieš mėnesį mirusią a.a. A. 
Liorentienę įvyks antradienį, 
spalio 19 d. 8 vai. rytą šv. Jono 
Kr. lietuvių bažnyčioje.________

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 16 d., šv. Jono Krikštytojo parapijos sa
lėje, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) 236 kuopa To
ronte, savo 20 metų veiklai paminėti rengia

JUBILIEJINĮ VAKARĄ
PROGRAMOJE: Garbės svečio SLA prezidento adv. J. K. KALINAUSKO kolba 
ir meninė dalis. Dainuos solistai Marija VILČIAUSKAITE ir Vacį. VERIKAITIS.

Geras orkestras šokiams. Bufetas su įvairiais užkandžiais ir gėrimais.

Pradžia 7.30 vai. vok. Įžanga 1 dol.
Visus maloniai kviečia — Rengėjai.

Ministerio pirmininko raštas
Į pasiųstą II Kanados Lietuvių 

Dienos sveikinimą Toronto apy
linkės valdybos pirm. J. R. Si
manavičius gavo šitokį paties 
ministerio raštą:

“...Noriu pranešti, kad gavau 
tamstų rugsėjo 23 d. laišką, pasi
rašytą Jūsų ir p. Vaidoto, liečian
tį Kanados Lietuvių Federaciją, 
ir padėkoti už praneštą rezoliu
ciją, priimtą metiniame suva
žiavime, pareiškiančią lojalumą 
ir paramą Kanados vyriausybei.

Būčiau dėkingas, jei prie tin
kamos progos Tamsta perduotu- 
mėte visai Federacijai mano pa
sitenkinimą dėl malonaus krei
pimosi.

Nuoširdžiai Jūsų
Louis St. Laurent”.

Dailininkas G. Račkus.
Toronte kurį laiką dirbęs komer
cinio meno srity, metęs tą dar
bą, su- 5 draugais — kanadietis, 
2 anglai, australas ir neozelan- 
dietis — išplaukė pasaulio pama
tyti į Karibų jūrą ir Venecuelą. 
Dailininkas Račkus sakosi norįs 
pastudijuoti pietų Amerikos kul
tūrą ir pasidaryti škicų.
Paskaitos apie miesto valdžią
Pradedant spalio 8 d. Darbi

ninkų Švietimo Sąjunga Econo
mics Building pastate per 10 se
kančių penktadienių, 8 v.v. ruo- 
čia ciklą paskaitų apie Toronto 
savivaldybės aparatą irčio veiki
mą. Įėjimas 50c, o už Visą ciklą 
$3.50.

Išvyko į Braziliją
Mūsų bendradarbė Regina 

Kuakaitė - Kutkienė su vyru 
Algiu persikėlė į Braziliją, Sao 
Paulo, kur tebegyvena jos tėvai. 
Regina išaugo Sao Paulo, į kur 
buvo tėvų atvežta dviejų- metų. 
Su Algiu K. j isusipažino laiš
kais, kai tas ieškojo savo giminių 
Brazilijoje per Lietuvos konsu
latą, kuriame Regina dirbo. Pa
vardžių sutapimas privedė prie 
susirašinėjimo, o tas prie vedy
bų čia Toronte bene 1950 m. ga
le. Čia jaunoji ponia dirbo vie
name biure, o vyras baigė ko
mercinio meno mokyklą ir jau 
gerai laikėsi. Netrukus ’ mes 
spausdinsime dar vieną Reginos 
K. verstą brazilišką apysaką.

Savo bičiuliams linkime sėk
mės naujajame krašte.

Torontietis Jonas Kamičaitis, 
23 m., spalio 11 d. ančių medžiok
lėje prie Sutton buvo per nelai
mę peršautas draugo Join Pettie. 
Jam sutriuškinta koja. Suteikus 
pirmą pagalbą Suttone, jis at
vežtas į General Hospital, kur 
padaryta operacija.

Tabako formų rajone parduodamas res
toranas. Aplinkui gyvena daug lietuvių. 
Žemas įmokėjimas. Tel. 191-J, Rodney, 
Ont. Mrs. B. Petronis, Box 111$, Rodney, 
Ont. - •

MONTREAL, One.
Pranešimas. Spalio 24 d. 4 vai. 

p.p. D’arcy McSee salėje, 220 
Pine Avė. įvyks a.a. prof. Krėvės 
Mickevičiaus paminėjimas. Pro
gramą atliks Montrealio Dramos 
Teatras.

Minėjimo pajamos skiriamos 
prof. Krėvės paminklo fondui ir 
Montrealio Dramos Teatro re
zervo fondui.

Mielus tautietes-čius prašome 
minimos datos nepamiršti ir sa
vo atsilankymu bei auka parem
ti paminklo fondą ir suteikti ga
limybę mūsų Dramos Teatrui 
ateityje suruošti daugiau kultū
rinių parengimų.

Apylinkės Valdyba.
Pranešimas. Lapkričio 21 d. 

D’arcy McGee salėje, 220 Pine 
Avė., įvyks mūsų kariuomenės 
šventės paminėjimas. Smulki 
minėjimo programa bus paskelb
ta lapkričio pradžioje.

Apylinkės V-ba.
Šv. Jono liuterionių bažnyčio

je, Jeanne Mance ir Prince Ar
thur gt. kampe, spalio 17 d. 12 
vai., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M .Kavolis.
Augšt. lit. kursų pobūvis ren

giamas šį šeštadienį, spalio 16 d., 
Ignace Bourget mokyklos salėje 
(1220 Mountain St., St. Cathe

rine ir Mountain gatvių kampe).
Pradžia 7 vai. vak.

Šokiams gros brolių Lapinų 
orkestras, vakare dalyvaus dra
mos teatro aktoriai, bus daug ne
numatytų staigmenų bei įvairu
mų. Įėjimas kursų lankytojams 
nemokamas, visiems kitiems — 
tiktai 50 centų.

Visus maloniai kviečiame ir — 
laukiame atsilankant!

Rengėjai.
Tradicinis vaikų kaukių balius 

įvyks spalio 17 d. AV parapijos 
salėje 3 vai. pp. Visi vaikučiai 
labai kviečiami dalyvauti su sa
vo tėveliais ir pasipuošti gražio
mis kaukėmis. Žada būti daug 
žaidimų ir vaišės visoms kau
kėms. Įėjimas vaikam s25c, o su
augusiems 50c.

LKM D-jos Msk. v-ba.
III Lietuvių Dienos ruošimo 

1955 metais Montrealyje reikalu 
apyl. v-bos iniciatyva įvyko liet, 
organizacijų atstovų gausus pa
sitarimas. Dalyvavo 14 įvairių 
org. atstovai viso virš 30 asme
nų. Buvo įvairių siūlymų dėl 
dienos pobūdžio, bet galutinų 
sprendimų neieškota. Vienbal
siai pasisakyta:

1. Suruošti Lietuvių Dieną 
Montrealyje 1955 metais.

2. Lietuvių Dienai suruošti at
sakingas organas sudaromas iš 
susirinkime dalyvaujančių orga
nizacijų deleguotų nuolatinių at
stovų (po vieną iš organizacijos) 
ir apyl. v-bos atstovo.

TORONTO GAS HEATING COMPANY
961 COLLEGE ST., TORONTO

Anglimis arba alyva kūrenamos krosnys dabar gali būti 
pakeistos laike dviejų valandų į natūraliu gazu-dujomis ap
šildymą. Šiluma reguliuojama termostatais — automatiškai. 
Mūsų kompanija teikia pilnas informacijas lietuviškai kas
dien nuo 6-7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 10 - 12 valandos.

DUODAMOS ILGALAIKĖS GARANTIJOS
SKAMBINTI OL. 7994

WANTED SALES REPRESENTATIVES
Ladies or Gentlemen residing in Toronto, other Ontario cities-and. in 
Montreal, experienced in selling — to solicit advertising for a group of 
Foreign Language Papers.
European languages an asset! Interesting permanent work, full or port 
time, free training. Salary & commission 
to $150.00 a week) for right people.

Fair knowledge of English necessary, other 

big earning opportunity (up

Apply by letter in English giving age, education, previous experience — to 
NEW CANADIAN PRESS, 73 Adelaide St. West, TORONTO 1, ONT.

Lietuvio elektros ir apšildymo, kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi-

tionning”, /I*:’
* Perstata apšildymą iš anglių 

į 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.

Išnuomojamas kambarys II augšte su bal
dais ir rūsy virtuve. Tinko gyventi vie-ji 
nom ar dviem asmenims. Lindsey Ave., 
prie naujos bažnyčios. Tel. KE. 4395, 
skambinti po 6 vai. vak. ‘

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Su 
baldais. Netoli Prisikėlimo parapijos. 
Tel. KE. 4506.

BM

Ižnuomoįamas kambarys ir virtuvė. Su 
baldais. 198 Westminster Ave. Telefonas 
OL. 4583.

__________
Ižnuomojakmi du kambariai ir virtuvė. 
$60 mėnesiui. Tel. JU. 7269.

Išnuomojamai kambary* ir virtuvė l-me 
augšte. Atskira* tualetas. Be baldų. 486 
Delaware Ave. Tel. KE. 9275, po 6 v.v.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augšte. Galima su vaikai*. Tel. LL. 2990,

Elektriniai grąžtai, pjūklai, radijo apa
ratai įvairią firmą su nuolaida 20%, 
taip pat priimami seni. Radioman F. 
RICKUS, 921 Dundas St. W„ Toronto*

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU žveicarižkos, vokižkos ir ame- 
rikonižkos gamybos laikrodžius ir ža
dintuvus. Už darbo duodu metams 
garantiją. Darbą atlieku pigiai ir są
žiningai.

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. Tel. KE. 1050

r--------------------------------- , -------

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

V. TIKUIŠIS
351 Dovercourt Rd., Toronto. 

Tel KE. 7824.

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.

3. Šiam organui priklauso tei
sė ateityje kooptuoti naujus na
rius, sudaryti komisijas įvai
riems uždaviniams vykdyti, 
kviečiant atitinkamų sričių žino
vus.

4. Pirmas posėdis Liet. Die
nos organ, k-to įvyks spalio 31 
dienąj*AV 'parapijos patalpose, 
tuojau po pamaldų.

Kred. bankelio reikalai Mont- 
realyje. Kredito bankelio steigi
mas Montrealyje jau seniai pri
brendęs, bet kažkodėl nejuda iš 
vietos.

KLB Montrealio apyl. valdy
ba, rodos, jau šios vasaros pra
džioje yra išrinkusi du valdybos 
nariu: A. Vazalinską ir J. Luko
ševičių tuo klausimu rūpintis ir 
galimai greičiau sudarytit inicia
torių komisiją kooptuojant rei
kalingus asmenis, o vėliau šauk
ti visuomenės susirinkimą. Gaila 
veltui praleisto laiko. Gražų pa
vyzdį parodė Torontas — pase
kime jais nelaukiant. M-lietis.

Verduno šeštadieninės mokyk
los tėvų susirinkimas šaukiamas 
AV bažnyčios apatinėje salėje 
spalio 17 d. tuojau po pamaldų.

Verduno šeštad. mokykloj yra 
4 klasės. Trijose pirmosiose kla
sėse net po 25 mokinius. Nema
žai lanko ir senosios ateivių kar
tos vaikų.

Sporto klubo “Tauras” rugsė
jo 25 d. vakaras sutraukė pilną 
salę netik jaunimo, bet ir vyres
nio amžiaus sportininkų rėmėjų.

Daug įdomumo įnešė kortų šo
kis, kurį pravedus premijuotu 
’’Tango” kiekvienas turėjo šokti 
su netikėtu partneriu. Pirmą vie
tą ir premiją laimėjo p. Muraus
kas su p. Šipelyte.

Atsiradus netikėtų dovanų bu
vo pravestas premijuotas valsas, 
kurio I vietą laimėjo p. Morkū
nas su p. Pauliute o II — P- 
Merkevičius.

Graži ir nepailstanti “Lituani- 
cos” kapelos ■muzika šiam vaka
rui suteikė daug gražios nuotai
kos. L.

Vilniaus Kr. Liet. Sąjungos 
Montrealio skyriaus laik. valdy
bą sudaro A. Lapinas, A. Skre- 
butėnas ir R. Simaniūkštis.

Paskaita apie technikos filoso
fiją buvo su dideliu susidomėji
mu išklausyta Liet. Akad. Sam
būrio ir Liet. Inž. S-gos (PLIAS) 
Montrealio skyriaus susirinki
me. Paskaitą paruošė dipl. inž. 
L. Balsys, daugumoje remdama
sis Vokietijos universitetuose 
skaitytų technosofijos paskaitų 
ciklais. Technika kaip mokslas 
ir kaip žmogaus kūrybinis pasi
reiškimas yra neutrali, tačiau jos 
rezultatai — išradimai tampa vi
sos žmonijos nuosavybe ir yra 
saistomi atskirų individų ar 
valstybių geros ar blogos valios. 
Prisimenant paskutinio penkia- 
dešimtmečio technikos laimėji
mus, auto mašinų, aviacijos, ra
dijo, televizijos, atominės ener
gijos, dalinai jau ir robotų sri
tyje, savaime kyla klausimas, 
ar technikos pažanga yra norma
liam sąryšyje su kitų žmogaus 
dvasios galių išsivystymu ir kū
ryba. Kaip tik šią problemą ima
si spręsti technosofija ir bando 
atspėti ar nelaukta technikos 
pažanga atnešusi žmogui augš- 
tą civilizaciją, rytojuje slepia su
naikinimo grėsmę ar ir viltį.

Paskaitos mintys buvo gana 
aiškiai formuluotos, tačiau trum- ' 
pai sunkiai atpasakojamos. To
dėl nedalyvavusiems tenks pa
laukti platesnės paskaitos san
traukos spaudos skiltyse.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Geofry - Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vonios, Šoninis įvažiavi
mas, 2 garažai, vandeniu - olyva apšildomas; pajamos dabar už II ir III 
ougštg $61 į savaitę. Prašomo kaina $26.000.

Prie St. Clair, $4.000 įmokėti, atskiros mūrinis namas su 2 garažais, alyva 
apšildomas, 6 nepereinami kambariai. Prašomo kaina $14.500.

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

Garden - Rcncesvalles, $14.500, 7 komb.. geros plytų qgmos, neoerein. kamb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo, [mokėti apie $4.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE

UH BLOOR STRUT WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefone!: LO. 2731, LA. 8772. Vekersi* HU. 94343.
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