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Kanados Lietuvių Kataliku 

Kultūros Draugija

Ml Duedes St. W., Toronto

Lietuviu^ diena
Jau tretį kartą Kanados lietuviai šį savaitgalį švenčia savo 

didžiąją šventę — Kanados Lietuvių Dieną. Tai šventė, kurias 
metu susibėgame į kurį vieną miestą susitikti, pasimatyti, patik
rinti savo jėgas, pažiūrėti, ką dar pajėgiame, ką sugebame, atsi
gaivinti dvasia savoje lietuviškoje aplinkoje ir pasirodyti sveti
miesiems — supažindinti juos su savo kultūros kaikuriais bruo
žais, iškelti savuosius rūpesčius ir draugų paieškoti. Tai ne eilinė 
proga ir kartu didelis bei sunkus uždavinys organizatoriams.

Pirmaisiais metais šią sunkią naštą garbingai išnešė'Hamil
tono lietuviai, antraisiais Toronto, o šiemet neša ją montrealie- 
čiai. Tikėkime, jų didelės pastangos bus davę puikių vaisių ir 
rugsėjo 3-5 dienomis visi tuo pasidžiaugsime.

Kasmet švenčiama Lietuvių Diena turi didelę prasmę. Tai 
nėra eilinis vienos kglonijcs “kermošius”. Tai diena, kurią kiek
vienas Kanados lietuvis privalo atsipalaiduoti nuo visų pašalinių 
rūpesčių ir pabūti tik su lietuviškais reikalais. Ta diena mums 
teprimena, kuo esame'ir kuo privalome likti. Tą dieną pasidžiaug
sime rengėjų paruošta programa, atgaivinsime dvasią, o kartu ir 
patys turime pervertinti savąjį įnašą lietuviškajam reikalui. Ar 
mes pakankamai dirbome jam? Ar gal tai buvo tik mūsų kalbos 
puošmena, gražbilystės priemonė, ^uri visiškai nesaistė arba 
mažai tesaistė mūsų poelgius. Lietuvių Diena -- tai tarytum 
egzamenų diena, kuriuos laiko ne tik rengėjai, ne tik tos koloni
jos, bet ir visi Kanados lietuviai. Pirmieji bus įvertinti pagal 
pasiruošimą bei svetingumą, o pastarieji pagal tai, kiek jie paro
dys noro ir paslankumo įsijungti į šventės sąjūdį. Tiesa, Mont- 
realis nėra arti nuo kitų stambesnių kolonijų^ tačiau trejeto die
nų jam pasiekti pakanka ir iš už puštūkstančio mylių, o kai kam 
ir dar iš toliau. Pagaliau Montrealis yra pakankamai stambi ko
lonija, turinti bent penketą tūkstančių lietuvių, kurios ir vienos 
aplankym'as būtų pakankamas atpildas ir už tolimą kelionę. Tai
gi, vykime ten ir pasimatykime su senai senai bematytais bi
čiuliais, o gal iki šiol ir. dar nematytais tautiečiais, kurių vardus 

‘girdięne. apie kuriuos šį-tą žinome, bet jų nepažįstame. Ten su- 
sitikšifne, nes "ten bus visų lietuviškųjų Kanados pajėgų paradas.

Ne uždara? susikaupę ten \wksime, bet iškilmingai, paraduo
dami, rodydamies ir garsindamies, kad pastebėtų visi kanadie
čiai,- nes vyksime lietuvio ir Lietuvos vardo garsinti bei draugų 
ieškoti. Jei įtinus tik savybėje atšvęstume, būtų taip pat miela, 
tačiau tai £><žtų per maža, šventės uždavinys nebūtų pilnai pa- 

„• .‘ ^siektas. Tad 'per visas tas tris dienas lietuvis tebus matomas, 
’ižsiskiriąs ir-mžėste-ar kely, ir visur, kur tik jis bus. Ir kaimynas^: 
ir pripuolamai sutiktas praeivis, ir kiekvienas kanadietis tesu
žino, kad lietuviai švenčia savą šventę, tepamato, kad jie kultū
ringi, taurūs, kupini energijos ir ryžto ne tik savais ’ reikalais 
rūpintis, bet ir aukotis visos tautos labui.

Ką darys Maskva?

SOVIETAI LANKO ŪKIUS
VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS SUTIKIME NEDALYVAVO. 

UKRAINIEČIŲ GRUPĖ PIKETAVO .
Sovietinių kolūkių delegacija, 

vadovaujama žemės ūkio minis- 
terio Mackevič, aplankiusi JAV 
eilę ūkių bei įmonių, atvyko Ka
nadon. Čia ji pasiliks 16 dienų 
lankydama žemės ūkio sritis — 
Quebeco, Ontario, Saskatche
wan, Manitobcs ir kt. provinci
jose. Rugsėjo 5 d. ji lankys Ka
nados parodą Toronte; sekančią 
dieną aplankys Toronto žymes
nes pramonės įmones ir po piet 
išvyks traukiniu Otavon,

Palikdamas JAV Mackevič 
pagyrė amerikiečių ūkius, jų 
produktingumą ir kartu pareiš
kė, kad nežiūrint viso to jis lie
kąs įsitikinęs sovietinės kolūkių 
sistemos pranašumu. Žadėjo grį
žęs Rusijon įvesti kolūkiuose 
kaikuriuos pagerinimus: pvz. 
duoti rusų kolūkininkui daugiau 
uždarbio, kad jis uoliau dirbtų. 
Šis pareiškimas aiškiai liudija, 
kad kolūkininkai yra komunisti
nės valdžios išnaudojami, dirba 
iš prievartos ir pirmiausia rei
kalingi laisvės. Kai amerikiečiai 
žurnalistai klausė, ar nemanoma 
pagerinti kolūkius ta prasme, 
kad būtų duota pasireikšti pri
vatinei iniciatyvai, — Mackevič 
atsakė, esą šįklausimą kiekvie
nas kraštas turįs išspręsti kaip 
jam geriau atrodo.

JAV sovietų delegacija daug 
kur buvo piketuojama, nors 
amerikiečiai nevisur palankiai 
žiūrėjo į piketininkus.

Kanadoje sov. delegacija susi
dūrė su piketininkais vos nusi
leidę Dorval aerodrome prie 
Montrealio. Vienas ukrainietis 
iškėlęs kumštį šaukėr “Jie visi 
banditai. Aš norėčiau juos už
mušti!” Kitaš ukrainietis sušu
ko: “Jūs išžudėt mano šeimą!“. 
Netoliese stovėjo keli ukrainie
čiai su plakatais, bėt policija ne
leido jų išvynioti. Viena ukrai
nietė išbalino žiūrovams brošiū
rą, kurioje išdėstyti kaltinimai 
sovietų vyriausybei: ji laikanti 
vergijoj milijonus nekaltų ūki
ninkų, daug jų nužudžiusi Uk

rainoj ir kituose rusų užimtuose 
kraštuose. Sovietų 9 delegatai 
jautėsi nejaukiai, ir policija tu
rėjo nekartą įsikišti. Kanados 
komunistų grupė ir kanadiečių - 
sovietų bičiulių draugijos nariai 
plojo, o antikomunistiškai nusi
teikę kanadiečiai, apsupę sov. 
delegacijos autobusą, panieki
nančiai šaukė bei švilpė.

Pažymėtina, kad sutikime nė- 
daylvavo nė vienas Kanados vy
riausybės atstovas. Sovietus sa
vo biure priėmė Montrealio bur
mistras J. Drapeau ir pavaišino 
degtine. Kai sovietu delegatai iš
kilmingai vakarieniavo Windso- 
ro viešbutyje, apie 100 ukrainie
čių su plakatais vėl piketavo, 
kol policija juos išskirstė.

— Freiburg i. Br. — Labdaros 
organizacijų žiniomis. V. Vokie
tijoj šiuo metu yra 300.000 pabė
gėlių 2.800 stovyklų.
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Ukrainiečiai piketuoja sovietų delegaciją, kuri lankė JAV 
ir Kanados ūkius.

Prezidentas savo kalba Ame- Į Niujorko bendradarbio 
rikos Teisininkų Draugija^ per- A L M A U S
spėjo neutraliuosius peranksti —————
nesidžiaugti: Amerika savo 
principų nėra atsisakiusi. (Niu
jorko Pavergtųjų Tautų Seimo 
atstovų tarpe Prezidento kalba 
priimta su atodūsiais. Vadovau
ją politikai praėjusią savaitę 
lankėsi Vašingtone ir grįžo “už
tikrinti ir pasitikį”. Antradienį 
Niujorke buvo susirinkęs posė
džio PTSeimo bendrasis Komi
tetas pasiruošti sekančiai Seimo 
sesijai). Kalba turėjo tris pa
grindines temas: “Vokietijos pa
dalinimas negali būti pateisina
mas jokiu sienų, kalbos ar tau
tinio pasiskirstymo argumentu; 
Pavergtųjų tautų dominavimas 
negali būti pagrįstas jokiu sau
gumo garantijos ' argumentu; 
Tarptautinė politinė mašina, 
operuojanti suverenėse valsty
bėse, siekdama politinių ir ideo
loginių tikslų, negali būti pripa
žinta kaip kultūrinis judėji
mas”.

Pavergtųjų reikalu
Prezidentas, kalbėdamas Phi- 

ladelphiioi suvažiavusiems Ame 
rikos teisininkų draugijos atsto
vams. pasakė: . mes neturi
me suprasti taiką esant kažko
kiu tarptautiniu santykių sta-

Atvyko iš Lietuvos
Pereitos savaitės .pirmadienį, 

rugpiūčio 22 d. Windsorą pasie
kė lėktuvu Uetuyė^mQteris, 'tik 
ką išleista* fe* IJeiKww 
vyrą Bronių Badikonį, gyvenan
tį Windsore.

Badikonis į Kanadą atvykęs. 
1928 m. nevedęs. 1935 m. jis ve
dęs atsikviestą iš Lietuvos mer
gaitę, kuri 1938 m. išvykusi į 
Lietuvą, nusistačiusi ten pabūti 
pusantrų metų, bet ten ją užklu
pęs karas ir taip išbuvusi nuo 
vyro atskirta 17 metų. Vyras 
nuo 1947 m. rūpinęsis kaip nors 
išgauti leidimą išvykti iš oku
puotosios Lietuvos. Jai leidi
mas pagaliau buvo duotas, bet 
jos dukrelė, kurią pagimdžiusi 
parvykusi į Lietuvą 1938 m., t.y. 
kuriai dabar 17 m., ir dabar ne
galėjusi išvykti. Ji lankanti gai
lestingų seserų mokyklą. Kai 
būsiąs gautas leidimas, ir ji at
vyksianti pas tėvus.

Skelbdama šią žinią, angliška 
spauda nepasako nei iš kur p. 
Badikoniene kilusi, nei jos var
do, nei mergautinės pavardės.

Draugiškai” grąžino lavoną
Jungt. Tautų karinė vadovy

bė Korėjoj paskelbė kaltinimą, 
kad raudonieji pašovė lėktuvą 
neutralioj zonoj. Lėktuvas su
dužo; lakūnas kpt. Ch. Brown 
buvo užmuštas, o antrasis — lt. 
G. H. Bumpas sunkiai sužeistas. 

tišku veiksniu. Permainos yra 
gyvenimo vyksmas, o jei jos ne
sivystys taikingai, tai vyks karų 
išdavoje...” (Kaikas siūlė šią iš
mintį lietuvių vidaus politikai 
Vyriausiam Išlaisvinimo Komi
tete. .. Kiti gi sakė permainų 
būtinumą esant reikalingą ir 
visoj mūsų išlaisvinimo koncep- 

"cijoj. V. Abromaitis iš Toronto, 
komentuodamas “Atominę Re
voliuciją” rašė “.. .pagaliau pa
sakėte tai, ką daugelis jaunųjų 
galvojo, bet nedrįso išsitarti... 
kur kalba eina apie tautų išlais
vinimą — būkime pabaltiečiai”. 
Daugumoje jaunieji tikėjo, kad 
trijų balsas, tai ne vieno! Vado
vaujantieji politikai betgi sutik
dami, kad iš tikro laikas daugiau 
dėmesio ir Niujorke skirti Pa
baltijo federacijos organizavi
mui visdėlto manė, kad “tautinė 
sąmonė” yra vertesnė laisvini
mo kovoje nei “tarptautinis so
lidarumas”). Prėz. Eisenhowe- 
ris savo kalboje toliau šitaip pa
lietė visų pavergtųjų reikalą... 
“Pavergtųjų tautų dominavimas 
negali būti daugiau pateisina
mas saugumo priedanga. Būda
mi teisingi kitiems, lygiai kaip 
ir sau, mes niekados nesutiksi
me pripažinti šių netiesą kaip 
sųly»U taikai, kurios mes trokš
tame ir kuriai • darbuojamės. 
Mes turime būti tvirti, bet drau
gišką. Mes turiaMp būti toleran
tiški, bet ne sutmką su viskuo. 
Mes pnvaTome ^svarstyti kito 
pažiūrą, jei ji yra nuoširdžiai 
išreikšta. Bet mes”, kartojo Da
vid Dwight Eisenhower, “nieka
dos neprivalome sutikti su ne
teisybe, daroma silpniesiems, li
kimo nuskriaustiems, nelaimin
giesiems, žinodami, kad jei pri
tariame neteisybei, daromai ki-į 
tiems, mes neturėsime vėliau 
teisės reikalauti, kad kiti teisin
gai elgtųsi su mumis”.

Kalba apstulbino rusus ir 
demokratus
Brooklyno “Darbininkas” kiek 

anksčiau rašė, kad artėja JAV 
rinkimai verčia Amerikos vy
riausybę atitinkamai pataikauti 
visuomenės nuotaikoms. Šį kal
ba betgi savo principų didingu
mu turėjo nutildyti net aršiau
sią demokratą Trumaną, kuris 
praėjusią savaitę apkaltinęs 
Prezidentą respublikoną “dema
gogija”, išleido kalbos vietas.

Buvo protestuota, bet raudonie
ji pasiteisino, esą, amerikiečiai 
lakūnai skridę virš jų teritori
jos, įvykusi nelaimė ir... jie nu
kritę jų pusėje. Taip “nekaltai” 
pasiaiškinę raudonieji grąžino 
amerikiečiams gyvąjį ir negy
vąjį lakūną labai “draugiškai”: 
atvykęs prie demarkacinės lini
jos raudonųjų pulk. Įeit. Jung 
Thu Ko paspaudė ranką ameri
kiečių komendantui ir tuo mo
mentu karstas buvo perkeltas 
sąjungininkų pusėn; prieš per
duodamas sužeistąjį leitenantą 
Bumpą klausė ar šis gerai bu
vęs traktuojamas. Leitenantas 
atsakė — “fairly well”, paskui 
pridūrė “atsižvelgiant į aplin
kybes”.

Taip reiškiasi fronte Ženevoj 
užmegsta sovietinė draugystė.

Čionykštė— Hamiltonas.
C. Westinghouse Co paskelbė, 
kad ji laivynui gaminanti elekt
roniškai valdomas torpedas.

— Otava. — Šiemet į Kanadą 
įvažiuos apie 130.000 imigrantų, 
ty. apie 20.000 mažiau negu ku
riais ankstyvesniais metais. 
Ypač sumažėjo imigrantų iš D. 
Britanijos, Olandijos, Vokieti
jos, Prancūzijos ir net Italijos, 
kuriai betgi paskirta 25.000 pa
pildomas kontingentas. 

liečiančias tarptautinę politiką, 
kad nepažeistų Prezidento auto
riteto visos Amerikos vardu iš
reikšti 165.000.000 valstybės nu
sistatymą. Ruseliai, kurie kas 
antra diena vis praneša besikei- 
čią ir pučia į akis rausvas mig
las apie “Ženevos dvasios istori
nę didybę”, Eisenhowerio kal
bos buvo stačai apstulbinti. Pvz. 
jie drąsiai leido net Vilniaus 
“Tiesai” liepos mėn. ištisai per
sispausdinti TV — poženevinę 
Prezidento kalbą, kurioje pa
vergtosios tautos buvo paminė
tos tarytum tik tarp kita ko.

Po paskutinės kalbos/sovietai 
suprato, kad amerikiečiai nesi
duos apmuilinami. NYTimes ko
respondentas Maskvoje šešta
dienį informavo, kad visą pra
ėjusią savaitę Maskvos valdan
čiuose sluogsniuose buvo jaučia
mas sumišimas ir “liežuvių kan
džiojimas” nenorint išsiduoti ką 
Kremlius galvoja dėl šiuo kartu
nedviprasmiško Amerikos pasi- i kiai nepatiko, ir jie savo spaudo- 
sąkymo. Kai dar prieš Ženevą į ie davė jos tik trumpą santrau- 
orezidentas užsiminė pavėrgtuo-. ką. Sovietai siekia draugystės 
sius, Maskva tada drįso, matytį neliečiant .jų užimtų teritorijų, 
neapčiuopusi “Ženevos dvasios” 
galybės išsrkolioti, jog Ike kalba 
buvo “absurdas”. Šiuo kartu 
Maskvoj esą vakariečiai, pripa
žindami,- kad Prezidento kalba 
komunistams buvo daugiau nei 
“provokatyvi”, laukė trijų gali
mybių: kad Kremlius kalbą ig
noruos, išreikš “apgailestavimą” 
dėl “Ženevos dvasios” žlugdymo 
ar trenks visą-savo, mela-arma- 
dą. Sovietiniai laikraščiai vis
dėlto jau išsidavė pakankamai, 
kad eilinis sovietas suprastų jog 
amerikiečiai tebešneka apie Ry
tų Europos išlaisvinimą. Pasku
tinis “Komunist” numeris Mask
voje, kuriam medžiaga, matyt, i 
buvo surinkta prieš Prezidento , ma 
kalbą, dar praėjusią savaitę aiš- ' 
kino, kad “vakariečių abejoji
mas Rytų Europos vyriausybių 
teisėtumu yra tiesioginis kiši
masis į Tarybų Sąjungos vidaus 
reikalus”,1 ■

(Nukelta į 2 psl.)

tai esą jų vidaus reikalas.
Pažymėtina, kad prez. Eisen- 

verio kalba kartu nurodo JAV 
laikyseną busimojoj keturių di
džiųjų užs. r. ministerių konfe
rencijoj Ženevoj.. Dulles galės 
sutikti su saugumo garantijų da
vimu Sov. Sąjungai, jeigu ši su
tiks su Vokietijos suvienijimu, 
bet jis niekad negalės sutikti su 
pavergtųjų . dabartinės
būklės įteisinimu ir Vokietijos’ 
padalinimu. Konferencijai Dul
les jau pradėjo ruoštis. Savo pa
vaduotoją L. Merchant išsiuntė 
į Londoną ir Paryžių kur bus su
vienodintos vakariečių pažiūros 
į Ženevoj svarstysimas proble- 

is. Be to. Merchant aplankys 
ir kancl. Adcnauerį. kuris rugsė
jo pradžioj išvyksta Maskvon.

Sukilimai Š. Afrikoj
Praėjusią savaitę pasaulio dė

mesį atkreipė kruvini arabų su
sirėmimai su prancūzų ginkluo
tom pajėgom. Jau ir anksčiau

III LIETUVIU DIENA BUS NEPAPRASTA
MONTREALIO MAJORAS p. J. DRAPEAU IR M. TARYBA 
LIETUVIAMS. ATVYKUSI EMS I KANADĄ PRIEŠ 50 ME
TU IR TREČIOSIOS LIETUVIŲ DIENOS DALYVIAMS 
DARO PRIĖMIMĄ REPREZENTACINĖJE MIESTO SALĖJE 
MONT ROYAL KALNE.

Pačiu paskutiniu momentu paaiškėjo, kad Montrealio mies
to majoras p. Jean Drapeau ir m. taryba pagerbti lietuvius, 
atvykusius prieš 50 metų Į Kanadą, o taipgi ir visiems Trečio
sios Kanados Lietuvių Dienos dalyviams, daro priėmimą re
prezentacinėje miesto salėje, Mont Royal kalne, kuri rugsėjo 
3 dieną atiduodama nuo šeštos valandos vakaro lietuviams.

Iškilmėje tikimasi dalyvaus pats majoras, greičiausia su pa
lyda. Jis dalyvaus prieš 50 metų Kanadon atvykusiųjų pager
bimo akte.

Prieš 50 metų atvykusiųjų pagerbimo Aktas įvyks baliaus' 
metu. Visi atvykusieji prieš 50 metų į Kanadą, visi kviečiami 
dalyvauti Akte, iš visos Kanados. Jiems bus paruoštas specia
lus stalas. Visi bus apdovanoti sukaktuviniais ženkleliais.

Visiems atvykusiems į Liet. Dieną pranešama, kad Infor
macijos Centras bus Aušros Vartų bažnyčios salė, 1465 rue de 
Seve, Cote St. Paul, telefonas TRenmor 0037. Kam ta vieta, 
nebus aiški, prašoma tik ką įvažiavus miestan, skambinti nu
rodytu telefonu, ir bus paaiškinta, kokiomis gatvėmis reikia 
vykti.

Patartina ir prašoma Informacijos Centre atvykus, iš anksto 
apsirūpinti privalomu metraščiu ir prie jos priedais — spe
cialiu ženkleliu ir programomis. Iš anksto tais dalykais apsi
rūpinus, nereikės nešiotis Metraščio, nes šventės ženklelis 
suteikia teisę nemokamai įeiti į Aktą - koncertą ir Dailės 
parodą,

Rugsėjo 3 dienos vakaro balius Mont Royal kalne žada būti 
nepaprastai šaunus ir iškilmingas. Baliuje gros du orkestrai 
— Z. Lapino vedamas “Lituanica” ir A. Piešinos vedamas 
“Melodija”.

Visi lietuviai maloniai prašomi dalyvauti Trečiojoje Liet- 
tuvių Dienoje ir 50 metų nuo lietuvių įsikūrimo Kanadoje 
sukaktuvių minėjime.
PAPILDYMAS PRIE III LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMOS: ,

Sekmadienį, rugsėjo 4 dieną, 12 vai. 30 min., Montrealyje, 
Švento Jono Liuterionių bažnyčioje, Jeanne Mance ir Prince 
Arthur gatvių kampe, bus pamaldos lietuviams liuterionims, 
kurias laikys kun. dr. M. Kavolis. Pamokslas bus skiriamas 
Lietuvių Dienai.

St. Naginionis, 
Montrealio Lietuvių Seimelio ir Trečiajai Lietuvių 

Dienai ruošti Komiteto Pirmininkas.

Savaitės įvykiai
Eisenhoweris atitaiso Ženevos šypsenų politiką. Po keturių di

džiųjų koferencijos Ženevoj buvo susidariusi nuotaika, kad sovie
tai savo šypsenom laimėjo vakariečių palankumą ir išsklaidė jų 
agresijos baimę. Spaudoje buvo imta netgi priekaištauti, kad JAV 
palikusias nuošaly tokjas stambias problemas kaip Vokietijos su
vienijimą, pavergtąsias valstybes, pogrindinį komunistų veikimą 
ir tt. Kritika, matyt, pasiekė Dulles ir Eisenhowerio ausis. Praėju
sią savaitę prez. Eisenhoweris pasakė kalbą, iš anksto aptartą JAV 
krašto saugumo tarybos, kurioje pabrėžė, kad JAV ir kitų kraštų 
draugiškesnė nuotaika sovietų •--------------------- —---------------
atžvilgiu anaiptol nereiškianti 
kaikurių problemų palaidojimo. 
Ženevoj užmegzta draugystė tu
rinti būti pirmas žingsnis į Vo
kietijos suvienijimą, satelitų 
laisvę ir antiamerikiinės propa
gandos sustabdymą.

Ši prez. Eisenhowerio kalba 
vakariečių buvo sutikta su pasi
tenkinimu. nors kaikur su men
ku džiaugsmu, nes sovietų drau
gystė jiems svarbesnė. Kažku
riose sostinėse jausti noras tai 
draugystei paaukoti satelitus ir 
net Vokietijos suvienijimą. So
vietams Eisenhowerio kalba aiš-

netrūko riaušių Maroke ir Alže- 
riioj, bet pr. savaitę, sultono Ben 
Jusef ištrėmimo 2 metų sukak
ties proga. įvyko gana plataus 
masto ir žiaurūs arabų sukili
mai, organizuoti nacionalistų 
partijos. Oued Zem vietovėje, 
kur yra 12.000 gyv., įsiutę arabai 
nužudė 80 europiečių, daugelį jų 
kapote sukapodami. Nedarė jie 
išimųjų nei moterims, vaikams ir 
ligoniams. Kitur ginkluotos ara
bų grupės ėmė deginti ūkius, 
įmones, telefoną ir pan. Prancū
zai ėmėsi griežtų priemonių. Ou
ed Zem vietovę jie beveik visai 
sunaikino artilerijos ugnimi už
mušdami šimtus arabų. Panašiai 
jie darė ir kitose vietovėse. Ara
bų ir kt. valstybių atstovai krei
pęsi netgi į Jųngt. Tautas prašy
dami sustabdyti žiaurumus, bet 
iki šiol apie jų pastangas nieko 
nebuvo girdėti. Prancūzai, su
koncentravę virš 100.000 kariuo
menės, sukilimus numalšino ir 
privertė iškilmingai, pagal ara
bų apeigas, pasiduoti. Gen. Fran- 
chi juos pavadino “dvokiančiais 
šakalais”. <

Prancūzu min. pirm. E. Faure 

savaitę tarėsi Aix-lez-Bains vie
tovėje, Prancūzijos Alpėse, su 
Maroko vadais. Dar negaluti
niais duomenimis, atrodo, kad 
bus rastas kompromisas: dabar
tinis sultonas Ben Mulay Arafa 
ir prancūzų gen. gubernatorius 
G. Grandval pasitrauks. Sultono 
vieton būsianti paskirta regentų 
komisija, kuri sudarysianti koa
licinę ‘vyriausybę ir tuo būdu 
nutiesianti kelius savivaldai.

Sukilimas Sudane
1899 m. D. Britanija ir Egiptas 

susitarė drauge valdyti Sudaną. 
Pradėjus sudanicčiams reika- . 
lauti nepriklausomybės, abu 
valdantieji kraštai prieš 2 metus 
sutiko duoti kraštui savivalda ir 
leisti organizuoti plebiscitą. Ten 
laikytą kariuomenę — 1600 ka
rių — nutarė atitraukti per 3 
mėn. Vietinė kariuomenė yra 
vadovaujama daugiausia šiaurės 
Sudano arabų, kurie yra dau
giau civilizuoti. Kai Sudano vy
riausybė vieton pasitraukusių 
britų karininkų pasiuntė šiau- 

.riečius, trijų piet. Sudano prov. 
kariai sukilo. Mat, pietuose gy
vena negrai ir arabų nekenčia. 
Jiems pasiųstas ultimatumas pa
siduoti.
Izraelio - Egipto nesusipratimai

Gaza pasienio srityje nuolat 
kartojasi žvalgų susišaudymai, 
kurie gali vėl sukelti karą. JAV 
r D. Britanija pasiūlė planą 
baigti kovoms: 1. garantuoti Iz- 
aelio - arabų sienas Jungt. Tau- 
ų priežiūroj; 2. susitarti dėl pa
stovių sienų padėtų JAV;' 3. Iz
raeliui duoti tarpt, paskolą, kuri 
galintų išvytus arabus — apie 
100.000 — įkurdinti kitose žemė- 
e. Nei Izraelis, nei arabų atsto- 
rai dėl šio plano dar nepasisakė.

— Maskva. — Maskvos pra
voslavų patriarcho Aleksiejaus 
pagalbininkas metrop. Nikolai 
sovietinės vyriausybės apdova
notas raudonosios darbo vėlia
vos ordenu. Jis buvo Stalino pa
tarėjas tikyb. reikalams ir yra 
atstovavęs Rusijos pravoslavus 
keliose tarpt, konferencijose. 
Komunistų augšt. sferose jis va
dinamas “raudonuoju Rasputi- 
nu”.

-r Londonas. — Du britų la
kūnai P. Moneypenny ir J. Hac
kett nuskrido lėktuvu “Canber
ra” į Niujorką ir grįžo atgal per 
14 vai. 21 min. Pusryčius valgė 
Londone, pietus — * Niujorke, 
vakarienę — vėl Londone.

Niujorke,

Visi į III Kanados Lietuvių Diena. Montrealyje rugsėjo 3-5 d. d.
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NEKELTI
ctą^fĄęoąrifeom Tp». kaip., tenka rikoj, kur yra ir taip visokių 
patlirji, ! iu>ri-ir kai kurios-sveti-, pakankamai^ bet kaip
moS"ėferos, ‘trokštančios: vietoj 
VLIKo į^usikurti ‘sau palankes
nius sambūrius, kurie užimtų jo 
vietą. Spęc. komisija, rimtai ir 
su atsiaejunu apsvąrsciusi visus 
svarbiausius’ argumentus,' priėjo 
išvšičUra, kad VLIKo kelti Ame
rikon, bent šiuo metu, nėra rim
to 'reifchlo. Ir iš tikro: nukelti 
bus nesunku. Bet ar tai nebūtų 
su laiku jo visiškas likvidavi
mas? Kaikurių žmonių griebia
masipaskutinio šiaudo “...nu
kęri! VLIKą pas save ir tuo bū
du* apsisaugoti nuo paskendimo 
nežipion”.,, Esą, VLIKas nepa
jėgus, p Amerikoje sustiprėtų. 
Tas nepajėgumas yra tikra ne
sąmonė. Iš tikro, kaip visai tei
singai pastebima,, kodėl gi pajė
gieji, esą dabar jau Amerikoje, 
nieko nenuveikia ir neparodo 
savo . veiklos stebuklų? Jei jau 
šaukiama stiprinti VLIKą, tai 
kodėl riėpasiunčiąmi į Europą 
patys- pajėgiausi žmonės, kurie 
kalnus, ten nuverstų, jei jau gal- 
vojama, kad dabar ten esantie
ji' negali stebuklų padaryti ? Pa
galiau reikia atsiminti viena: 
nukelti Amerikon bus visada 
galima, 'bet,' vieną kartą- nukė
lus, iš ten: atkelti atgal Europon 
nebus įmanoma. Su laiku gali : 
juk ir taip atsitikti, kad visos 
antibolševikinės kovos svoris

tik Europoj, galimas dalykas — 
kad ir toj pačioj Vokietijoj. 
Kaip tada? Ar VLIKo Ameri
kon iškėlimo šalininkai rimtai 
pagalvojo, kad su laiku jis ten 
neišvirs ALTu, nes kas nenorės 
ar galės netapti vien tik todėl 
JAV piliečiu, kad galėtų daly
vauti ir reikštis VLIKe? Juk 
Amerikos piliečių veiksnį, besi
rūpinantį Lietuvos laisvės byla, 
ten jau turime — ir tai puiku, 
būtent — ĄLTą. Tad kam reikia 
ALTą su laiku sutapdinti su VL 
IKu? Pagaliau jei ir netapdintų, 
tai pats gyvenimas su laiku tą 
pocesą įvykdytų, juoba, kad iš
laisvinimo bent taip greit nema
tyti. Gi Europoje tas pavojus ne 
toks didelis. Pvz. tokioj Vokie
tijoj kad ir norint — pilietybė 
ne taip greitai gaunama... Gi 
visi tie VLIKo “reformuotoiai”, 
kurie taria, kad tik tada VLIKas 
bus pajėgus ir kaip reikiant at
liks savo uždavinius, kada bus 
padėtas po “nepamainomųjų” 
kojų, atsisakydami vykti Euro
pon. tėvynės laisvinimo baruose 
padirbėti, kaip tik ir parodo, ko 
verti yra jų šūkiai: tėvynės ge
rovė pirma visko.. . Taigi, pra
šom paversti tuos šūkius realy
be, juo labiau, kad ten, kaip ra
šo tam tikra partinė spauda, ir 
“riebūs atlyginimai” jų laukia...

. M. M. /

Žodinė kova
Liet Informacijos Biuras

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais užvirė aštri kova Lietuvių 
Informacijos. .Biuro veiklą be
vertinant. Jau daugelis metų 
buvo praslinkę nuo to meto, kai 
pirmojo pasaulinio karo metu 
minėtasis biuras. Lausannoje 
skynė kelius Lietuvai prisikel
ti. Anuomet buvo sunkūs metai. 
Keitėsi okupantai, kaip ir pas
tarojo karo metu. Vokiečių ka
rinė valdžia tik pakeitė Rusijos 
carinę priespaudą. Rusai Lietu
vą pavadino Severozapadnyj 
kraj, o vokiečiai buvo užsimoję 
per 30 metų ją suvokietinti. Ma
žiausia reikia stebėtis, kad lietu
vių informacijos įstaiga Lausan
noje kardo ašmenis nukreipė ne 
tiek prieš rusus, o vokiečius. 
Biuro bendradarbei prancūzei 
talkininkaujant išleistas stam
bus veikalas “La Lithuanie sous 
le joug allemande” — Lietuva 
po vokiečių jungu. Knygos, kny
gelės, žemėlapiai buvo sėjarpi 
tarp vakariečių. Ne viename ba
re anuomet lietuviai aiškiai su
sikirto su lenkais. Tai buvo ypač 
ryšku prieš pat taikos konferen-. 
ei ją Paryžiuje, kai prancūzų iš- 
sinuomojamame oficioze “Les 
Pemps” lenkai ėmėsi vis aštriau 
užkabinti lietuvius. Ir lietuviai, 
sukrapštę grašius, pirktose Les 
Temps skiltyse ne kartą atsakė 
lenkams, kurie anuomet siekė 
atgaivinti istorinius polėkius: 
nuo jūrų iki jūrų.

Lietuvių Informacijos Biuras, 
išlaikomas JAV lietuvių lėšo
mis, atliko svarbų darbą. Jis 
plačiai panaudojo ano meto pro
pagandos priemones rašytu ir 
gyvuoju žodžiu. Spaudiniai ir 
vokiečių pavergtoms tautoms 
laisvinti seimai, kuriuos, gali
mas dalykas, rėmė prieš vokie-

čius kariaujančios šalys, buvo

Ka darys Maskva ?
(Atkelta iš 1 psi.) I gal rusams ir reikia pripažinti 
kgininkų reakcija- teisę užgrobei ’pasienio valsty

bes, kad būtų užtikrintas savasis 
saugumas”. Dar 1944 m. premje
ras Churchiilis tebemanė tai 
esant tikslinga^Tik Potsdamo 
konferencijoje jis netiesiogiai, 
sakoma, net su ašaromis akyse, 
priekaištavo Stalinui mažųjų 
Pabaltijo valstybių užgrobimą. 
Būdinga, kad Edeno valdymui 
prasidėjus, Pabaltijo tragedija 
Britanijoje susilaukia daugiau 
užuojautos. Tas pats įtakingasis 
“Times”, kuris dar 1939 ^.-“pra
našavo Pabaltijui ašaras, krau
ją ir prakaitą”, š.m. rugpjūčio 16 
d., minėdamas vedamuoju Pa
baltijo prijungimą prie Tarybų 
Sąjungos, rašė: “Nieks nežino 
(?) kas vyksta labiausiai izo
liuotose kadaise laisvose Pabal
tijo valstybėse. Vakarai niekad 
nepripažino jų užgrobimo. Isto
riškai, kultūriškai ir religiškai 
tos tautos visada buvo susijusios 
su Vakaaris. Šimtmečių carinė 
rusifikacija., paveikė pabaltie- 
čius labai nežymiai”. Toliau 
“Times” aprašo asmenis, kurie 
vadovauja Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje, jų tarpe ilgametį LT 
SR prokurorą Bacharov ir kitus. 
Girdi, nežinia iš kur jie atsira
do. Ar tai esą Maskvos tiesiogiai 
pasiųsti tarnautojai (?) (Kiek 
kartų reikalavome lietuviškuo
sius veiksnius angliškos infor
macijos apie Lietuvą — štai šis 
“Times” vedamasis yra rėkian
tis “KODĖL”. Almus). Gal tai 
yra vietoj deportuotojų į Sibirą 
atkeltųjų rusų kolonistų žmo
nės?” “Times” betgi išveda, kad 
kiekvienu atveju, tai yra rusiš
kojo imperializmo prokonsulai. 
Laikydamasis britų linijos, 
“Times” nekalba apie pabaltie- 
čių laisvinimą! .

Aųierikos Prezidento istorinės 
kalbos, principų d,idžiadvasišku- 
mas..negalėj o būti blogai priim
tas ir pas europiečius. Vokiečiai 
džiūgavo, tačfaB*Kanados užsie
nių reikalų ministeris Pearson 
skubinosi išsibučiuoti Maskvoje 
su Chruščiovu. Antanas Edenas, 
Chm-ęhillio įpėdini?, pasigyrė, 
kad ’Rręžidęntas kartojo savo 
požęnęyinės kalbos mintis, ku
rių ję, kvietęs kaip nors suvieny- 
ti ,4yokiętijią”' Britai, mūsų^ va- 
doimująnęių už. politikos žino
vų .NĮhjorkė nuomone, tikrumo
je-^ą- “tikrai nuoširdžiai nusi
teikę pddėti pavergtiesiems, 
kaip/ir amerikiečiai. Tačiau jie. 
žinioj jog be karo pavergtųjų iš 
rusų, niekaip , neišlupsi. Be to, 
anglosaksai dėl principų - idėjų 
karp . j taipgi nepradės. Britai 
skaitei,; kąd nesą; tikslu paverg
tiesiems kelti klaidingas iliuzi
jas, kurios netrukus tik paliks 
nusivylimą. Todėl britai norį 
daryti ir veikti realistiškai — 
pirmiausia vienyti Vokietiją, o 
pavergtųjų klausimas seks tik 
po to.

Ką sako britų spauda
Britų spauda atspindi pirkliš

ką britų tautos realistiškumą. 
Amerikos lietuvių studentų lei
dinyje “Lituanus”, anglų kal
ba primenama, kaip 1940 metais 
tuometinis Britanijos užs. reik, 
ministeris Lordas Halifax de
klaravo, kad “Britų tauta ver
čiau pasirinks sunkumus, nei iš
duos varge esančias mažas Pa
baltijo valstybės, nes tas pažeis
tų Britų tautos garbę”. Karo me
tu patekusi nelaimėn britų tau
ta, anot jų įtakingo laikraščio 
“Times”, visdėlto sutiko, kad

REIKALINGAS:
IRON FIREMAN DUJŲ ŠILDYMO 

REIKMENŲ PARDAVĖJAS
Štai jums proga gerai uždirbti parduodant lobiausiai paplitusios 
firmos dujų šildymo reikmenis. Jūs gausite pilnų pardavėjo ap
mokymų Iron Fireman firmoje. Mokomi geri procentai — jūs 
patys galite padidinti savo pajamas.
Rašykite nurodydami: patyrimų, amžių, kiek laiko gyvenate Ka
nadoje arba skambinkite telefonu ME. 9931 susitarti susitiki
mui su Mr. Templeman.

IRON FIREMAN MFG. CO. OF CANADA LTD. 
80 Ward Street, Toronto.

Ar reaguos mūsų veiksniai 
Niujorke!

■ Matyt, užtikrinti Vašingtono 
keturmečių pareigūnų Ameri
kos lietuvių veiksniai, lygiai 
kaip ir Lietuvos respublikos 
įstaigos ar tremties veikėjai ne
labai kreipia dėmesį į tai, kad 
faktai apie Lietuvą ir jos gyve
nimą vergijoje Amerikos spau
doje^ yra ignoruojami arba iš
kreipiami. Galbūt ir kiti veiks
niai čia maišosi, įskaitant “ne
mokšišką Lietuvos paskutinės 
likvidacinės vyriausybės elgesį 
lemtingomis 1940 metų dieno
mis”, tačiau NYTimes,^ išreiš- 
kias dažnai vadovaujančios JA 
V-bių inteligentijos nuomonę, ir 
toliau prie TSRS satelitų, ku
riuos reikia išlaisvinti, Pabalti
jo valstybių nepriskiria. Girdi, 
Rusija tebelaiko pavergusi še
šias Rytų Europos tautas”, pa
niekinusi visus Balkanų ir tarp
tautinius susitarimus”. Kodėl 
NYTimes tyli dėl Lietuvos? Ar 
TSRS susitarimai su ja NYT 
yra jau laikomi anuliuoti TSRS 
prievartinės inkorporacijos? Ar 
JAV vyriausybė jau nepripažįs
ta Lietuvos de jure? Dar toliau 
NYTimes leidžia klastoti 1952 
metų Respublikonų programą 
sudarydamas įspūdį, kad tik 
šioms šešioms tautoms: Albani
ja, Bulgarija, Rumunija, Veng
rija, Lenkija ir Čekoslovakija 
tebuvo prižadėtas respublikonų 
dėmesys! Šitoks NYTimes kai
kurių redaktorių akiplėšišku
mas Pabaltijo tautų atžvilgiu 
reikalauja greitos, .ir reikia ma
nyti,, jau įvykdytos reakcijos. 
Negalima nepriminti, kad šio 
laikraščio redaktorių tarpe, ne
žiūrint lietuviškos kilmės žmo
nių įtakos, vyrauja “Matugkos 
Rosijos” gerbėjai, o keli redak
toriai neseniai buvo pašalinti 
kaip buvę aktyvūs kompartijos 
veikėjai.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
savo kredito kooperatyve "PARA
MA". Indėliai apdrausti. Augitos pa
lūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Ave^, Toronto, Ont. Telefonas 
KE. 3027.

Jei ne kurie krislai ir aštri pole- 
! mika, prasidėjusi dėl samdyti

nės vietos Les Temps skiltyse, 
i nebūtų buvę pavaizduoti kaiku- 
; rie užkulisiai. Kun. dr. Vincas 

Bartuška, išleidęs savo atsimi
nimų knygą netrukus stvėrėsi 
aštrios plunksnos prieš dr. Juo
zą Gabrį, minėto biuro vedėją. 
Nors anuometinė polemika bu
vo neįprasta, tačiau ji priminė, 
o ypač dabar įspėja, kad viešie
ji reikalai negali būti priemone 
asmeniniu! tūnojimui, nors jis 
būtų ir labai jaukus.

Sutemos ,
Lietuviškos propagandos. pra

dininkai Lausannoje buvo žy
miai drąsesni už dabartinius, 
kurie turėtų kaiko iš praeities 
ir dabarties pasimokyti. Kai 
tarptautinė viešoji nuomonė, iš
skyrus Vatikaną, kuris paskelbė 
pasauliui Lietuvių Dieną, buvo 
akla ir kurčia. Lietuvos nepri- 
kląusomybei buvo paruošti net 
istorinės Lietuvos žemėlapiai, 
kurie patarnavo Lietuvai gar
sinti.

Šiandieną, mes esame atsidūrę 
sutemose. Susmulkėjimas ir 
pražuvimas asmeniškuose daly
kuose yra pasiekęs apgailėtiną 
laipsnį. Daugelis esminių daly
kų yra išleisti iš akių. Neturėji
mas veiklos plano ir atsakomy
bės jausmo žudo mūsąsias pa
stangas.

Spaudoje pasipila tarpusavio 
ginčas, tarytum juo būtų gali
ma išlaisvinti pavergtą lietuvių 
tautą. Nors visos besiginčijan
čios grupės aiškiai sutaria dėl 
tikslo — Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, tačiau jos pra
žūna smulkmenose. Vienos jų 
kaikurį veiksnį laiko prieglauda 
partiečiams, kitos rūpinasi “val
džia”, kuri leistų išlaisvintoje 
Lietuvoje į balną įsėsti, trečios 
bando net dvejuose balnuose 
sėdėti. Daugelis grupių tegyve
na praeitimi ir šiandieną yra 
patapusios ne tik daigu be šak
nų, bet net suaižėjusios. Ir .to
dėl apstybė grupių šiandieną 
yra fikcijomis. Jos yra fikcijos, 
kai apjungia kilis ar keliolika 
asmenų. Jos yra fikcijomis, nes 
jų idėjos yra atitrukusios nuo 
šios dienos uždavinių, jau ne
kalbant apie rytojaus polėkius. 
Jos yra fikcijos, nes daugumoje 
neturi ne tik medžiaginių prie
monių, bet ir eilinio idealizmo 
dirbti šventąjį laisvinimo darbą. 
Jos yra fikcijos, kai tesugeba at
stovais parinkti palūžusius ir 
atsakomybės jausmo netekusius 
asmenis, kurie negali atlikti^ ei
linių uždavinių.

Veiklos planas
Kiekvienas veiksnys gali būti 

geras, jei jis nėra fikcija. Jis yra 
geras, kai atlieka pasirinktus 
uždavinius.. Gi pasirinktus už
davinius tegali atlikti turėda
mas veiklos planą ir sugebėda
mas organizuoti atitinkamas 
priemones. Juk kiekvienam aiš
ku, kad neužtenka kaikuriam 
veiksniui ar veiksneliui šūkter- 
ti: mes siekiame išlaisvinti pa
vergtą lietuvių tautą. Jei tesi- 
tenkinama laisvinimo melode
klamacija, yra geriausių įrody
mų, kad veiksniuose sėdintis pri 
mena pareigūnus be uždavinio. 
Normaliose sąlygose — kenkė
jai, nes pažeidžia lietuvių var
dą svetimųjų akyse, o tarpusa
vio stumdymasis, vaidi j imąsis ir 
nesugebėjimas darbo atlikti — 
pavergtai lietuvių tautai atima 
paskutines viltis, kad laisvaja
me pasaulyje yra kas tai daro
ma jai išlaisvinti. Šios vilties 
žalojimas, jei ne visiškas jos pa
neigimas yra geriausiu talkinin
ku okupantui.

Kas gi belieka pavergtajam 
lietuviui? ’

Jis tegali pasitikėti tik savi
mi. O tas, kuris jaučiasi palauž
tas maskvinės vergijos — pasro
viui plaukti. Ir taip slenka me
tai po metų. Juo toliau, tuo la
biau pradedame irstytis emigra
cijos plačiuose vandenyse. Šian-

dieną jau mes nebesistebime 
dėl savęs kaip laisvoje Lietuvo
je stebėjomės, kad rusų emi
grantų toks žymus skaičius išsi
blaškė ir dvasiniai sunyko. Esa-

patys sunykstame, kai mūsų 
.veiksniai ištyžta beprasmiška
me tūnojime, be aiškaus plano 
ir gairių.

Mūsų veiksnių darbo baruose 
svarbi vieta priklauso žodinei 
kovai. Tačiau mes ir čia verčia
mos nudavimu. Šis tas nuduoda
ma informacijos bare, kai pro
paganda, lietuviškai tarus — 
įdėįinis įteigimas yra visai ap
leista sritis. Ši spraga visų jun
tama. Todėl nereikia stebėtis, 
kad šiais reikalais taip dažnai 
prasitąirame mūsų spaudoje. Ne 
vienas pasisakančių pažymi, kad 
mūsų informacija neganėtina, o 
mūsų idėjinis kovingumas už- 
blėsęs. Kodėl jis užblėsęs — nu
tylima. Kas reikia toliau daryti 
— nepasisakoma, aimanomis pa
sitenkinama.

Kaikur tariama, kad reikia 
viską centralizuoti — krūvon 
sutelkti. Ką gi galima sutelkti, 
jei nėra ką telkti?

Žodinė kova šiandieną yra iš
sišakojusi. Per pastaruosius pa
saulinius karus jos apimtis žy
miai padidėjusi. Kiekvienoje 
žodinės srities veikloje reikalin
gas jau ne vien kūrybinis polė
kis kaip buvo anksčiau, bet ir1 
techniškas savo srities pažini
mas. O mes ar turime aiškią žo
dinės kovos linkmę? Ar tinka
mai esame suorganizavę šalti
nius? Ar žodinės kovos organi
zatoriai ir administratoriai mo
ka apjungti pajėgiausius talen
tus nesisaistant pašaliniais sam
protavimais?

Politinė linkmė
Pirmiausia reikia aiškiai pa

žinti gyvenimišką tikrovę ir jos 
reikalavimus, kad galėtum at
sakyti į klausimą: kas darytina? 
Uždavinių aptartis turi išplauk
ti iš gyvenimiškos tikrovės, nuo 
j6s neatsiliekant nei per plau
ką. Lengviausia yra eiti gyve
nimiškos tikrovės vilkstinės ga
le ir šūkauti. Tai nėra šaukian
tis balsas, bet nuaidinčio balso 
pakartojimas, netikras garsas.

Tuo atveju graibstomasi, nu
duodama, šokinė j ama nuo sri
ties prie kitos ir saviesiems 
stengiamasi parodyti ne kokybi
nė, bet kiekybinė veikla.

Kai mes savitarpyje dekla
muojame apie lietuvių tautos 
laisvinimo darbą, žodinės kovos 
srityje esame labai maža nau
dingo padarę. Mes renkame, 
kaip elgetos, ką kiti yra padarę, 
purkštaujame ir džiaugiamės, 
lyg maži vaikai, bet savai veik
lai neturime plano.

Imkime pav. informaciją. Gi
riamės, kad svetimomis kalbo
mis išleidžiami biuleteniai. Bū
tų gera prileisti, kad jie yra ge
ri. Tačiau negalima pasakyti, 
kad vokiečių kalbos biuletenis 
būtų pritaikytas vokiškai galvo
senai. Ten pateikta informacija 
tik retkarčiais vokiečių panau
dojama. Mano žiniomis tie biu
leteniai, geriausiu atveju, deda
mi krūvon, kad tenykštę me
džiagą panaudojus išmušus va
landai. Geresnis yra italų kalba 
biuletenis, tačiau čia nuopelnas 
atitenka ne kuriam veiksniui, o 
kunigui Mincevičiui. Veik visi 
veiksniai turėtų iš jo pasimoky
ti, kaip reikia medžiagą tvarkyti 
ir ją apipavydalinti. Tačiau ne
abejotina, kad ne vokiečių ar 
italų kalbomis reikalinga infor
macija. Labiausiai ji reikalinga 
anglų kalba. Šiandieną mes esa
me labai biedni informaciniais 
leidiniais šia kalba. Jei kas pa,- 
daryta, pirmiausia atitenka pa
dėka privačiai iniciatyvai. Pav. 
Lietuvių Studentų Draugijai, 
kuri leidiniu Lituanus bando 
spragą užkimšti.

Periodinė informacija, kuri 
dažniausia yra neaktuali ir pa
senusi, negali atlikti savo užda
vinio, kai neturime pagrindinių 
informacijos šaltinių. Kiek dau
giau yra išleista informacinių 
knygų anglų kalba, tačiau, daž-

mausią, jose suglaustai paliečia
mi viso Pabaltijo klausimai.

Reikia apgailėti, kad iki šiol 
nei vienas veiksnys nesiėmė ini
ciatyvos paruošti pagrindinį in
formacijos šaltinį apie Lietuvą
— Lietuvos Žinyną, kuris turė
tų būti išleistas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Nekartą teko gir
dėti angliškai kalbančius besi
teiraujant: ar kartais neturite 
“Handbook of Lithuania”? Pana 
šūs klausimai buvo nugirsti da
lyvaujančių įvairiose tarptauti
nėse konferencijose. Tačiau ne
mažiau Lietuvos Žinynas reika
lingas ir patiems lietuviams, kai 
laikas vis labiau verčia pamiršti 
daugelį žinotinų įvykių.

Labiausiai apleista idėjinio 
įsteigimo - propagandos sritis. 
Mes tariamės kovoją už lietu
vių tautos laisvę. Ką gi mes esa
me čia padarę? Prisipažinkime
— labai mažai, artėjant į nulį. 
Mes tariame, kad komunistinė 
Rusija yra pavergusi Lietuvą. 
Kas toliau? Ar esame išleidę 
veikalą, kuriame būtų nušvies
tas rusų imperializmas praeity
je? Ar esame nušvietę rusų elg
seną lietuviškose žemėse pasta
rųjų okupacijų metu? Ne. Vienu 
kitu, nelabai tinkančiu leidinė
liu, apgraibomis, šis tas, palie
čiama. Pastaruoju metu, kaip 
pasiskelbta, būsią išleista knyga 
vokiečių kalba apie Stalino re
liginį persekiojimą. Jei tokia 
knyga bus išleista, plačiai neap
tarus padėties Lietuvoje, būtų 
didžiausias nesusipratimas, nes 
tuo klausimu ir vokiečių ir ang
lų kalbomis jau yra apstybė li
teratūros. Prieškomunistinės 
propagandos literatūra svetimo
mis kalbomis yra apsti ir ganė
tinai gera. Tai pritinka pasakyti 
ypač apie amerikinius leidinius, 
nors jų tarpe yra apstybė vadi
namų trockininkų autorių.

<Bus<laUgiau); ;
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ŠAUTUVAI - ŠAUDMENYS
Apsimokės jums, jei PIRKSITE, KEISITE or NUOMOSITE, kur didžiausios 
PASIRINKIMAS visame mieste šautuvų, žiūronų, teleskopų, taikyklių. 
MEDŽIOJIMO apsiaustų, batų, purvui braidyti guminių batų, spąstų. 
MIEGOJIMO maišai, kuprinės, kompasai. Geros išsimokėjimo sąlygos.

HALLAM SPORTING GOODS LTD.
621 YONGE ST., prieš Blear S»., TORONTO. Telef. WA. £2769 

• Mes kalbame vokiškai ir itališkai.
PREKcS IŠSTATYTOS KANADOS TAUTINĖS PARODOS KOLIZIEJUJE.

KOKIOS TAUTYBĖS BUVO I.
(Tęsinys iš pr. numerio)

Kantvainiai kilę nuo pavardės
Mortenseno išvedžiojimai in- 

domūs tuo, kad jis Kanto protė
vių gyvenamąją vietą nukelia i 
Kantvainius, 5 km. į šiaurės ry
tus nuo Priekulės, prie Agluo
nos upės kairiojo kranto, kad 
Kanto šeima ten gyvenusi kelis 
šimtus metų, kad ji esanti vie
nintelė šitą pavardę turinti šei
ma ir kad Kantų pavardė išliku
si Kantvainių kaime.

Kalbamas Kantvainių kaimas 
egzistavo dar Lietuvos nepri
klausomybės laikais. Oficialiai 
jis vadinosi Kantvainiai, bet 
vietos ir apylinkės gyventojų 
buvo vadinamas Kantvoniais. 
Jeigu jis anksčiau būtų buvęs 
vadinamas Kantvoniais, tai vo
kiečių administracija jį be abejo* 
būtų pavadinusi “Kantwohnen”. 
Visvien kaip bebūtų, mes gali
me daryti išvadą, kad ten gyve
nę Kanto protėviai vadinosi ne 
Kantais, bet Kantvainiais arba 
Kantvoniais, kurie senovėje sa
vo pavardę davė šitai apylinkei 
pavadinti.

Šitame krašte yra daug kai
mų, kurie gavo savo pavadini
mus iš ten gyvenusių šeimų, 
kaip antai: Kaltinis — Kaltiniai, 
Jūraitis — Jūraičiai, Šudnagys
— Šudnagiai, Dovilas — Dovi
lai, Būdvietis — Būdviečiai, Sa
kutis * ' / ~
Dreižiai, Vanagas — Vanagai, 
Venskus — Venskai, Butkus — 
•Butkai, Kasinis — Kisiniai, Ly- 
liškys — Lyliškiai, Margis — 
Margiai, Kojelis — Kojėliai, Ge
diminas — Gediminai, Ruslys
— Rusliai, Baitis 
Krukys *— Krukiai, Petrelis — 
Petreliai, Sauga — Saugai, Bar

Dr. Martynas Anysas

Sakučiai, Dreižis

Baičiai,

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokitės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiikame ir konadiikome stiliuje.
★ {vairiausių tošių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokig išdirbinių dovanotas.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St Toronto 

Snite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Rat. LO. 5613.

•vsci 
ntZATMzvr 
stomach 
»tMEDY

Kodėl vilkinti skilvio, kepenų, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negalavimus? Laiku neatkreipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas jau nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų skil
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų, 

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
— nes gal) būti per vėla, f I A MD 1 E N , tuojau paimk arbatini iauklteti 
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY.

Imti prie? kiekvieną valgį- Tūkstančiai kasdien vartoja šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaina tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTD, L.W.
S» BATHURST ST., TORONTO 4, OHT.

va — Barvai, Mantvydas — 
Mantvydai, Bundalas — Bunda- 
lai, Daugmantas — Daugmantai, 
Spengy? — Spenglai ir t.t.

Tai pavyzdžiai paimti iš Prie
kulės ir keleto kaimyninių pa
rapijų. Visoje Mažoje Lietuvoje 
jų galima priskaičiuoti šimtais.

Iš šitų pavyzdžių mes galime 
daryti išvadą, kad Kantvainiuo- 
se arba Kantvoniuos gyveno lie
tuviškų ūkininkų šeima Kant
vainiai arba Kantvoniai. Tai yra 
be abejo sena žemaitiška pavar
dė su šaknimi Kant. kurią mes 
dar ir šiandien tebrandame pa- 
vardėse: Kanteika, Kantvydas, 
Kantrimas, Kantautas ir t.t 
Šaknis Kant yra senlietuviška. 
kurios nerandame nei vokiečių 
ir nei kitose kalbose.

Pavardė Kant nėra vokiečių 
kilmės

Vokiečių enciklopedijoje ran
damas tik miestelis Canth Sile
zijoje. Jeigu Kanto pavardė bū
tų vokiečių kilmės, ji, einant vo
kiečių rašysenos dėsniais būtų 
rašoma Kandt, (palygink vokie
čių pavardę Quandt). Ir pats 
Imanuelis Kantas niekuomet 
nereiškė pretenzijos jog jo šei
ma kilusi iš vokiečių.

Iškyla klausimas, kaip pasida
rė iš Kantvainių - Kantvonių 
pavardė Kant. Mums lietuviams 
ir, turbūt Mortesenui, yra nepa- 
slaptis, kokiu žiaurumu buvo 
nukovoti ir sunaikinti senprū- 
siai ir kokiu žiaurumu Ordino 
vėliau buvo teriojama Žemaiti
ja ir visa Lietuva. Ir ilgai po to, 
kai kraštas 1422 m. Melno su
tartimi galutinai paliktas Prūsi
jos Ordino valdžioje, šitas tero
ras nedaug sumažėjo. Ne be pa
mato aiškina vokiečių istorikai, 
kad užimtuose senprūsių kraš
tuose vietiniams gyventojams 
buvo taikomas “griežtas bet tei
singas” (streng aber gerecht) 
režimas. Ką vokiečiai supranta 
savo “griežtu ir teisingu” reži
mu, mes turime geriausių pa
vyzdžių iš nesenų Hitlerio laikų 
kai buvo atgaivintas vokiečių 
riterių Ordino režimas. “Rottet 
aus was litauisch ist”, buvo na- 
cionalsocializmo šūkis, kuris 
praktikoje visu žiaurumu buvo 
vykdomas.

Jeigu kalbamieji Kantvainiai 
- Kantvoniai pasiekė padėties 
užimti šaltyšiaus vietą, jis bent 
išoriniai turėjo susivokietinti, 
nors vokiečių kalbos ir neper- 
daugiausiai težinojo. Išorinis su

KAUTAS?
sigermanizavimo požymis buvo 
pavardės suvokietinimas. Šita
me atvejyje be jokių ceremoni- 
ių buvo nukirsta pavardės ga
lūnė ir iš Kantvainių - Kantvo
nių pasidarė Vokietijoje ligi tol 
npažistama pavardė Kant, kuri 
oer filozofą Kantą išėjo į pasau
lio istoriją kaip vokiška pavar
dė..;

Ne kuršiai, bet lietuviai
Mortensenas, nors ir prieida

mas išvados, kad Kanto protė
viai nebuvę nei škotai, nei vo
kiečiai, iš savo bendrai priešin
go nusistatymo lietuviams to
liau aiškina, kad Kantvainiuose 
gyvenantieji Kanto protėviai 
buvę kuršiai. Mes jau iš seniau 
pažįstame Mortensenų neva A
moksliškus įrodinėjimus, kad 
visoje Mažojoje Lietuvoje ir vė
lesniame Klaipėdos krašte lie
tuviški gyventojai nesą autoch
tonai, bet ateiviai iš Lietuvos, 
Ordino paimti belaisviai ir čia 
apgyvendinti ir t.t.

Toliau klaidingas yra Morten
seno aiškinimas, kad šiaurinė 
Klaipėdos krašto dalis anksty- 
besniame ir nęt vėlesniame vi
duramžyje buvusi kuršių apgy
venta ir kad todėl Kanto protė
viai buvę kuršiai.

Jeigu prileistume, kad kuršių 
įtaka siekė kiek žemiau Švento
sios upės, tai. galima kalbėti tik 
apie atskiras vietoves pačiame 
pajūryje ir Kuršių Marių pa
krantėje, kaip iš užsilikusių-vie
tovių pavadinimų galima spręs
ti. Kuršių Marių pakrantėje ga
lime laikyti kuršių kilmės šitas 
vietoves: Švencelė ( būk tai 
šventas kelias), Vepriai, Muižės 
dvaras, vokiškai Feilenhof ir 
Aukštamala. Visi to krašto gy
ventojai yra lietuviai, Neringoje 
kalbamoji kuršių tarmė čia kaip 
ir nepažįstama, nors gyventojai 
turėjo gana daug santykių su 
Neringos gyventojais - žvejais. 
Jeigu tose vietovėse ir kadaise 
buvo kiek kuršių, jie neturėjo 
jokios įtakos į apylinkę ir nepa
liko jokių žymesnių pėdsakų.

J šiaurę nuo > Klaipėdos prie 
Baltijos kranto dar šiandien te
bėra kuršiškas Melnaragės kai
mo vardas, reiškia Juodasis Ra
gas. Bet mes turime ir Melno 
ežerą senprūsių žemėje, netoli 
Vakarų Prūsijos sienos, kur 
1422 m. buvo sudaryta žinomoji 
taikos sutartis. Melnaragės kai
mo gyventojai užsiėmė ligi da
bartinių laikų tik žvejyba. Jų 
buvo žinoma |r kufžių tarmė. * 
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Iš “Tiesos” puslapiųF aziuojam ( III Lietuviu^ Diena
nenujausdami. Bet toks yra re
zultatas. Ir tai mes turime žino
ti ir vertinti Lietuvių Dieną dar 
daugiau.

Lietuvių Dienos laimingu bū- 
Įdu duoda kiekvienam lietuviui 
i tai, ko jis pageidauja. Toks yra 
didelis pasirinkimas programos 
numerių. Čia lietuvis ir pramo
gauja, ir linksminasi, ir rimta; 
dalyvauja meno ir kultūros pa
sireiškimuose, meldžiasi Dievui 
ir tai vis kartu su tūkstančiais 
brolių, sesių.

Lietuvių Diena savo turiniu 
yra didžiulė išimtis iš mūsų vi
sų pobūvių, posėdžių, suvažia
vimų. konferencijų. Nes čia yra 
viskas kartu ir .kažkas dar dau
giau. Čia yra didelė, didelė lie
tuviška minia. Tai kaip ir atlai
dai Lietuvoje, kur suvažiuodavo 
žmonės iš tolimų parapijų. Ne 
būtinai melstis, ne būtinai atlai
dų malonėmis pasinaudoti ir 
Dievą pagarbinti, bet važiuoda
vo tarp kitko ir pasižmonėti, ki
tų pamatyti ir save parodyti. 
Juk keliai lūždavo, vežimas ve
žimą remdavo; visur klegesys, 
žmonių balsai, nusistovėjusių 
eržilų smagus žvengimas, vaikų 
klyksmas, ubagų giedojimas, 
merginų krykštavimas, pirklių x x 
reklamavimasis, varpų skambė- I nimo reikalais.

Montrealy eina skubūs bai
giamieji pasiruošimo darbai. Sa
kydavo Lietuvoje: “Svečiai su- 
paršyti ir pyragai užmaišyti”. 
Montrealis jau yra pasiruošęs 
šiai didžiajai dienai ir laukia 
svečių — lietuvių iš visos Ka
nados, lietuvių iš JAV.

Tai štai jau ir Trečioji Lietu
vių Diena. Laimingai pradėta 
Hamiltone, sėkmingai tęsiama 
Toronte, šį kartą stropiai pasi
ruošta Montrealy. Kiekvienas 
lietuvis esąs įtrauktas į darbą. 
Programa numatyta tikrai dide
lė ir įdomi. Įdomi savo turiniu 
ir įvairumu: sportas, parodos, 
loterijos, koncertas, akademija, 
pirmųjų lietuvių ateivių pager
bimas, šokiai, pobūvis ir pamal
dos. Apie susitikimą su savo bi
čiuliais, pažįstamais, giminėmis, 
apie nuoširdų svečiavimąsi pas 
montreališkius ir nekalbama — 
tai savaime suprantama.

Štai tuo viskuo, ir dar kaip 
kuo, ir pasireikš mūsų, Kanados 
lietuvių, didysis bendravimas. 
Kasdien mes skęstame svetimy
bių jūroje. Kasdien gyvename 
svetimais rūpesčiais. Kasdien 
esame nutolę nuo savęs. Vieną 
kartą į metus reikia pagyventi 
ir savo — lietuviškais — reika
lais, savųjų tarpe, užmirštant 
visa kita. Pagyventi ir pailsėti, 
pasidžiaugti ir paliūdėti, pasi
guosti ir nusiraminti, stiprybės 
pasisemti ir pasiryžti. Kraujo 
balsas yra gyvas pas kiekvieną 
iš mūsų. Kaip mes jo neprievar
tautume, o jis šaukia kaip liū
tas, uždarytas gražiame, bet 
stipriame narve. Sotu, laisva, 
gražu - čia mūsų gyvenamajame 
krašte — Kanadoje. Laimingi 
esame, kad pakliuvome čia, o ne 
kur kitur. Bet sava atsivežtoji 
lemtis, mūsų prigimtis, savo! 
gimtojo vieškelio vaizdas, sava; 
mėlyna padangė — vis stovi 
prieš akis, ir neleis mums nusi
raminti ir pasijusti laimingais 
.galutinai. Kažkas graužia, kaž
kas budina, lyg -kažkas gale 
gerklės stovi ir vis maudžia. Ir 
taip visą laiką. Ir traukia prie' požęneviniame 
savųjų, prie lietuviškos minios. Į abejonės, tai buvo Šaltas dušas

- . i maskviniams agentams.
Straipsnyje, pavadintame Pa

baltijo valstybės 15 metų Sovie
tų valdžioje, laikraščio “specia
lus korespondentas*’' ^pirmiausia

Traukia bendroji kalba, mintis, 
lietuviškas veidas ir lietuviška 
širdis/ Nuo savęs pabėgti yra 
neįmanoma. Todėl štai ir yra 
rengiamos Lietuvitr-Dienos.

sys, procesijų būgnai, iškilmin
gos giesmės, o gėlės,- o kvapas — 
viskas, viskas maišėsi į bendrą 
nedalomą gyvą ir judantį vaiz
dą, kurio neužmirši niekad.

Ar verta važiuoti į Lietuvių 
Dienas? Ar verta gaišti brangų 
laiką? Ar apsimoka išmesti ke
letą dolerių? Gali kilti ir tokie

klausimai. Atsakymas tegali bū
ti vienas. Jei tavęs netraukia 
tavo lietuviška širdis, jeigu tau 
nieko nesako lietuviškas protas, 
jei tau neįdomu susitikti su bro
liais lietuviais, jeigu tu nemoki 
grožėtis lietuvišku menu, jeigu 
tavęs neburia lietuviška daina 
ir giesmė, jeigu pagaliau tu pa
siryžti skirtis iš lietuvių būrio 
ir eiti savais keliais — taip, tau 
neverta ten važiuoti. Tu gadinsi 
bendrą nuotaiką savo surūgu
sia mina, tik įneši disonanso į 
bendrą džiaugsmo pergyvenimą, 
temdinsi savo kritika kiekvieną 
rūpestingai paruoštą parengimą 
— tu būsi ten nereikalingas. Ir 
gerai padarysi, jei tu ten neva
žiuosi. O visiems kitiems — ligi 
pasimatymo Montrealy!

J. Matulionis,
KLB Kr. V-bos Pirmininkas.

BALFo pirmininkas prof. dr. kan. J. B. Končius aplankė 
senelius - ligonius, kuriems duodama BALFo maistas ir 
drabužiai. Tokių senelių visoje Vokietijoje yra 852 asme
nys. Jie visi prašo Amerikos lietuvių geros širdies ir valios 
žmonių paramos bent po 5 DM per mėnesį. Kitaip jie ken
tės didelį skurdą ir vargą.

Kultūra ir chaltūra

Per “TŽ” korespondentą, be
veik po pusės metų pagaliau pra 
bilo Kanados lietuvių “valdžia” 
— Krašto Valdyba, pasisakyda
ma, jos pirmininko J. Matulionio 
lūpomis opiausiais mūsų gyve-

Ne kartą esu kėlęs ir TŽ ir 
NL būtinumą informuoti spau
doje vietos lietuvius apie dirba
mą darbą. Ne veltui ir sakoma, 
kad spauda yra veidrodis, ku
riame atsispindi visas organiza
cijos veidas, tačiau KV Pirmi- 
jninkas pasiteisinimui atsako: 
“tik tiesa, kad šiemet neturime

DĖL KAIKURiy KLB REIKALU

Teisingas “The Times” žodis
Šiaip santūrus ir Sovietų Są- 

I jungai gana draugingas “The 
Į Times”, įtakingiausias Londono 
; dienraštis, rugpjūčio 16 d. laido
je sovietų švenčiamą Pabaltijo 
pavergimo 15 metų sukaktį įver
tino labai atvirai ir teisingai. 
Turint galvoje britų nuotaikas 

f laikotarpy, be

korespondento, kuris nuolat 
rytų pranešimus spaudai.” 
nepasiteisinimas! Iš devynių as
menų (kartais ir vienuolikos, 
dalyvaujant K F ir Š F atsto
vams) , kad neatsirastų nei vie
no v-bos nario, kuris galėtų su
formuluoti paprasčiausią proto
kolą spaudai — nenoriu tikėti. 
Kaip gimnazijoje. Nepadarius 
pamokų, vienintelė išeitis pasi
aiškinti mokiniui prieš mokyto
ją buvo. . . skaudėjo vakar gal
vutė.. i

Bet dėkui Dievui, kad nors 
tiek sužinojome apie KV, kad 
rašomi raštai, posėdžiaujama ir 
planuojama.

Planuojama... Berods pereitų 
; metų pabaigoje (ir man pripuo-

da-
Tai

gal bent pakeitimas Sovietų po- : 
litikos su Vakarais galįs atnešti Į lamai teko tame posėdyje daly- 
prošvaisčių į liūdną Pabaltijo vauti) KV sudarė iš Hamiltono 
tautų gyvenimą.. I atstovų (J. Kšivickis, J. Mikšys,

Šitokiš atviras The Times žo- J. Giedraitis) komisiją, kuri tu- 
dis ne tik sveikintinas, bet ir pa- rėjo sudaryti planus geresniam 
guodžiantis, rodąs, kad net bri-! nario mokesčio išrinkimui. Tuo 
tai ne viską linkę aukoti gerų : tarpu dabar, p. Pirmininkas so- 
santykių su Maskva labui, ir, lidarumo mokesčio reikalu pa
gal būt, neužilgo pradėtasis flir- sako trumpai — blogi reikalai.

Kur to blogio ieškoti, kur tie 
planai? Ar jie liko nepriimtini, 
o gal nuspręsta palengvinti ap. 
valdyboms darbą bei naštą ir 
pati KV pradėjo rūpintis finan
sais, galvodama 's8pie loteriją?.... a- A ■ A

Pamatys tas Dienas ir kiti, prisimena liepos 21 d. pavergta- 
Pamatys ir vertins. Vertins mū- i me Pabaltijy atšvęstą inkorpo- 
sų mokėjimą organizuotis, ver-Į racijos sukakti. Primenami pri
tins mūsų savitarpį solidarumą,' sipažinimai dabartinių iškilusių 
vertins mūsų meno ir kultūros į kalbėtojų, kad tai įvyko pade- 
savybeš. Tad ar neverta ir pa
sitempti? O ar neverta ir pačiam 
tą viską pamatyti ir pasidžiaug
ti, kuo kiti stebisi? Juk mes tu
rime kuo pasigrožėti. Tam ir yra 
parodos, koncertai, sportas.

Kanados Lietuvių Bendruo
menėj Lietuvių Dienos yra gy
vas reikalas ir didelis įvykis. 
Jeigu savo Bendruomenės kas
dieniniuose reikaluose esame 
daugiau užsidarę, dirbame ne 
visiems matomą darbą, tai čia 
eina viskas viešai — atvirame 
ore. Lietuvių Diena tampa mūsų 
išore demonstracija už mūsų 
bendrą lietuvišką reikalą. Mes 

. demonstruojame patys to gal ir

dant” raudonajai armijai ir ko
manduojant specialiems Mask
vos agentams — Ždanovui. Vi- 
šinskiui. Dekanazovui. Aptarus 
visų trijų Pabaltijo valstybių 
suklestėjimą nepriklausomo gy
venimo perijode, primenamos 
jų sutartys su Maskva, įvedimas 
sovietinių įgulų, okupacija, te
roras, depotracijos ir susovieti- 
nimas viso gyvenimo. Pabaigoje 
nurodoma, kad ir dabar ten fak
tiškai valdo rusai, kad visose 
trijose Pabaltijo valstybėse 
augščiausiuose valstybiniuose 
postuose yra visa eilė rusų. Su
minima ir eilė jų pavardžių. Pa
baigoje reiškiame vilties, kad

Komunistinės ir kukurūzinės 
kultūros
“Tiesa” dažnai mėgsta rašyti 

apie kultūrą ir kultūrinius lai
mėjimus, nors ji pati jau prade
da klaidžioti sovietiškai sukul
tūrinto gyvenimo sąvokose. So
vietinei kultūrai pateisinti buvo 
nukaldinti tokie nevykę termi
nai, kaip kad “visuomeninė gy
vulininkystė”, “motininė kiau
lė” ir t.t. Viename numeryje 
“Tiesa”, puldama į desperaciją, 
labai skausmingai užgieda: “Za
rasuose žlugdomas kultūrinis 
darbas”. Perskaitęs taip keistai 
skambančią antraštę, tuojau pa
galvoji, kad Zarasuose vykdomi 
didžiausi kultūriniai nusikalti
mai. Tačiau jau pirmieji “Tie
sos” specialaus korrespondento 
sakiniai sukelia juoką, nes jie 
puikiai nušviečia,, kaip dabar 
komunistai Lietuvoje supranta 
ir įsivaizduoja kultūrą: '“Zara
sų rajono kolūkiečiai, žemės 
ūkio darbuotojai deda nemažas 
pastangas vykdydami pavasario 
sėją, sėdami naują kultūrą — 
kukurūzus. Kultūros - švietimo 
Įstaigos daug turėtų padėti šiam 
darbe”... Taigi, didžiausias ko
munistinės kultūros uždavinys, 
kaip matome, yra išmokyti kol- 
chozininkus sėti naują kultūrą - 
kukurūzus. Kultūros - švietimo 
įstaigos yra gavusios įsakymą 
susidomėti kukurūzinę kultūra. 
Per nelaimę Zarasų kultūros - 
švietimo įstaigų vadovai kuku
rūzams neparodė reikiamo dė
mesio. Štai kodėl “Tiesa” buvo 
priversta gvoltu rėkti. “Tiesos” 
specialus korespondentas drg. 
E. Grincevičius nepagalvojo, 
kad kukurūzų sėjimas neturi 
nieko bendro su kultūriniu dar
bu. Kukurūzus pasėti gali pa
prasčiausias kaimo bernas, ku
ris nemoka nei rašyti, nei skai
tyti. Dirbti kultūrinio darbo jis 
niekada negalėtų. Net ir di- 
džiausiems komunistinės propa
gandos melagiams vis dėlto rei
kėtų išmokti atskirti kultūrą 
nuo kukurūzo.

Kolchozininkai vengia 
komunistinės spaudos 
Po.nevykusios įžangos drg. E. 

Grincevičius pradeda logiškiau 
šnekėti. Jis nusiskundžia, kad 
“Bolševiko” kolchoze skaityklo

būt, bus pats didžiausias komu
nistinės kultūros laimėjimas. 
Skaityklų ir bibliotekų, vadovai 
šį uždavinį palieka komunistų 
partijai. Bibliotekos vadovė drj». 
Kiseliovaitė nesirūpina tarybi
nės knygos propaganda. Ką'gfli, 
vargšelė, gali daryti, jeigu iš 
viso kolchozo į biblioteką ateina 
tik 9 kolchozininkai* ir tie patys 
savo dėmesį skiria literatūros 
klasikams. Toks lietuvio ūkinin
ko elgesys, žinoma, neturi nie
ko bendro su kultūros žlugdy
mu. Jeigu jau čia kas žlugdoma 
— tai ne bent tik pats komuniz
mas ir jo niekam nereikalinga 
propaganda.

Bibliotekų vedėjai ieško 
įkvėpimo Zarasuose
“Atitrūko nuo kolūkių gyve

nimo taip pat “Pažangos” kol-, 
ūkio klubo -skaityklos vedėjas 
Miškinis, P. Cvirkos vardo kol
ūkio bibliotekos vedėjas Vlasiu- 
kas ir- eilė kitų, kurie daugumą 
laiko praleidžia važinėjimams į 
Zarasus” — skundžiasi “Tiesa”, 
kuri, atrodo, niekada nesupras 
kad Zarasuose Miškinis, Vlasiu- 
kas ir eilė kitų turi puikiausią 
progą praktiškai susipažinti su 
bolševikinės kultūros puikiau
siu pavyzdžiu — pačių komunis
tų 1941 m. birželio mėn. pabai
goje sudeginto miesto griuvė
siais. .. Tarp tų griuvėsių šian
dien jau, reikia manyti, atstaty
ta neviena karčiama — garbin
giausia sovietinio gyvenimo ins
titucija, kurioje ir kolchozinin
kai ir bibliotekų vedėjai gali už
miršti sovietų jiems padarytas 
skriaudas ir visas su kultūra su
rištas kukurūzines nesąmones...

Zarasiečiai nenori dainuoti
Pačiame Zarasų mieste įkurti ‘ 

rajoniniai kultūros namai, bet 
juose, kaip skelbia “Tiesa”, ren
giami tik šokiai. Zarasai vis dar 
neturi choro. Kultūros namų di
rektorius drg. Bartkus trumpai 
ir aiškiai pasiteisina: “Norėjo
me iš naujo suorganizuoti cho
rą, bet nieko neišėjo. Neatsira-. 
do norinčių dainuoti”.. . Zarasų 
rajono kultūros skyriui vado
vauja drg. Karpenko, nes juk 
komunistinės chaltūros didžiau
si specai yra plačiosios tėvynės 
atstovai. Kuris gi iš zarasiečių 

se užmirštas garsinis laikraščių I norėtų dainuoti^ okupantui, pe- 
skaitymas, atseit, šį kartą jau:lenaispaleidusiam Zarasųmieš- 
kalbama ne apie kukurūzų sėji- tą. . .
mą, bet laikraščių skaitymą. “Kultūros - švietimo darbas 
Kad žmonės garsiai neskaito kaime yra sudėtinė partinio dar-7 
laikraščių, nėra joks kultūrinis bo dalis” — įspėja “Tiesa” tuos, 
nusikaltimas, nes juk kultūrin- kurie Zarasuose žlugdo komu- 
gi žmonės garsiai laikraščių nie- nistinę kultūrą. Įspėjimas nerei- 
kada ir neskaitydavo. Lietuvis kalingas, nes kultūra ir komų- , 
ūkininkas visada sugebėdavo nistų partija yra du vienas nuo 
pats laikraščius savo nuožiūra kito labiausiai nutolę dalykai, 
užsiprenumeruoti ir juos per- kaip kad šiaurės ir pietų ašiga- 
skaityti. Komunistinės spaudos 
jis nemėgsta. Aišku, tada komu
nistų kultūros -švietimo įstai
goms belieka vienintelė galimy
bė spaudai populiarinti — su
varyti visus kolchozininkus į 
skaityklą ir čia jiems garsiai 
perskaityti laikraščius. Tai, tur

skausmo neišbyra. O tikrumoje, 
juk visos mūsų lietuviškumo pa
laikymo ląstelės ir yra apylin
kių valdybos (atlieka patį di
džiausią ir juodžiausią darbą), 
tad kodėl taip šaltai į visa tai 
reaguoti.

Lietuvių Seimas. Malonu, kad 
ir čia šitą (visai teisingai “TŽ” 
koresp. sako “kažkas) sužinojo
me, nes iš privačių pasikalbėji
mų su KV nariais teko sužinoti, 
kad jau Montrealyje LD proga 
bus išrinkti atstovai ir t.t. Atsi
prašau, visiškai nesutinku. Len
kai sako — co nagle, to po djab- 
le (kas staiga, tai po velnių). 
Toks istorinis įvykis, kaip Pa
saulio Lietuvių Seimas, staiga 
ne visi KT nariai atvykę Į Mont
real!, išrenka gal net 6 asmenis, 
kurie jau nuvažiavę kiekvienas 
sau kalbės mūsų gyvenimo 
tremties reikalais. Pirmiausiai, 
pati KV turi sudaryti metmenis 
bendru pasaulio lietuvių klau
simu, paduodant spręsti tik pil
noje šiemetinėje KT rudens se
sijoje ir antra — visos kolonijos 
turėtų atsiųsti savo sugstijas K. 
V-bai šio Pasaulio Lietuviu su
važiavimo proga ir dar prieš KT 
suvažiavimą, o jau KV ,bent po
rą savaičių prieš sesiją, spaudo
je sklbia svarbesnius klausimus, 
duodama progos išsitarti B-nės 
nariams spaudoje, o KT atsto
vams rimtai apgalvoti. Taip pat 
malonu būtų, kad ir KV prieš 
KT suvažiavimą viešai išeitų i 
spaudą su numatoma programa 
sesijoje ir ne vien tik “sausais” 
punktais, bet plačiau, motyvuo
dama kiekvieną jų.

Kitais klausimais, kaip pvz. 
Lietuvių Dienos proga (kur KV 
nei piršto nepridėjo) nekalbė
siu. Tik norėčiau pasiūlyti, kad 
dalis šio Kanados lietuvių su
važiavimo pelno (pvz 25%) eitų 
beveik tuščiai K V kasai. Su nu
matoma loterija nevertėtų pra
sidėti; K. Baronas.

tas pasibaigs ar bent pasuks 
nauja vaga.

Naujos kasyklų bendrovės
(C.Sc.) Paskutiniais 12 mėne

sių pastebima didelis naujų ka-’ 
sykių bendrovių steigimasis: 5 QaĮ kurios apylinkės laukė ko
kas savaitę. ,kių naujovių, nario mokesčio

Akcininkai tikis, kad jų bend-; rinkimo reikalu ir todėl net iki 
rovės turės pasisekimo atran- §joj jo nerinko (pvz. Hamilto- 
dant naujas metalų ar minera- nas)," vėl kitos apylinkės (kaip 
lų kasyklas kur nors šiame kraš- Toronto) nario mokesčio ieško
te. jo tik senais būdais ir tik dėka

Canadian Mines Handbook Įnž.- p. Lėliui, atrodo, ir surinko 
rodo, kad 1955 m. veikia 985 ka- įjįį šiol turėtą didžiausią sumą, 
sykių bendrovės.

Viso Kanados krašto metinė ____
mineralų gamyba paskutiniais sai yra didelė parama kiekvie- 
ketveriais metais siekė vieno bi- nos valdybos darbe, tad kodėl 
liono vertės, gi paskutinių metų jęy neieškojo tų kelių, kad nors 
gamyba rodo jau pusantro.'

— Bonna. — Garsiąją gen. 
Gehlen įstaigą — šnipinėjimo 
agentūrą — amerikiečiai perda
vė V. Vokietijai. Tuo būdu nuo 
dabar geriausiai apie Sovietų 
Sąjungą informuota įstaiga bus 
Vokiečių vyriausybės žinioje.
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je tik senais būdais ir tik dėka 
____ ____ ; i 

iki šiol turėtą didžiausią sumą. 
Bet sumina summarum — blogi 
reikalai. Nėra kalbos, kad finan-

Kad

kurie Zarasuose žlugdo komu-

ketveriais metais siekė vieno bi-

liai mūsų žemės rutulyje. LKP 
(b) enkavedistai kultūros į Lie
tuvos kaimą, taigi ir į Zarasų 
rajoną, niekada neatneš, nes jie 
patys jos neturi. Jeigu Zarasų 
rajone žlugdoma komunistinė 
chaltūra, belieka tik pasidžiaug
ti... Vyt Kastytis.

nos valdybos darbe, tad kodėl
I-------- ■ ■ . ’ , v ■ 4. z •.

trupinėliai nubyrėtų nuo paski
rų apylinkių? Čia tektų imti ir 
psichologinį momentą. Pvz. šie
met, kurioje nors apylinkėje na
rio mokestis nebuvo renkamas. 
Sekančiais metais ateina nauja 
valdyba ir sugalvos “griežtai” 
po namus vaikščiodamas šį mo
kestį surinkti. Ką toks ne vienas 
KLB narys atsakys? Pereitais 
metais niekas nerinko, ko jūs 
norite šiemet! Netikiu, kad toks 
atsisakymas yra vien tik iš blo
gos valios, bet ot, pasiaiškini
mas, kad pereitais metais nebu
vo rinkta ir tiek. Šiuo atveju, 
turiu pastatyti pavyzdžiu Tau
tos Fondo, Hamiltono sk. meti
nes rinkliavas. Kolonijos gyven
tojai jau yra įpratę, kad spalio 
mėnuo yra skiriamas T Fondui 
ketvirti metai iš eilės. Ir aukoja
ma, nes tautietis įprato be jokių 
mokesčių inspekcijos ieškotojų 
savo pariegą atlikti, aukodamas 
pnkinę, žalią dolerį ar sidabrinę 
monetą. Bet padaryk tik per- 
taruką — sekančiais metais vai
siai gausis jau daug menkesni. 
Todėl dar kartą kartoju, kad 
reikėjo ieškoti kelių, o ne skųs
tis. kad blogi reikalai.

Aišku, kad blogi. Kada Wel- 
lande buvo šaukiamas visuoti
nis susirinkimas ir .spaudoje te
ko skaityti, kad jis neįvyko dėl 
mažo dalyvių skaičiaus, o antrą 
kartą vėl prieinant net prie apy
linkės likvidacijos. Juk vargais 
negalais, tik dėka Port Colborne 
atstovams, buvo išgelbėta padė
tis, o kartu ir nario mokesčio 
nuošimčiai KV. Ar pasirūpinta 
nuvykti į šią koloniją ir atstaty
ti padėti į normalias vėžes?

Per Krašto Tarybos suvažia
vimą Hamiltone kėliau klausi- j žodžiais tariant, jie grįžta prieš 

gyvo ryšio palaikymo KV 30 metų darytą posūkį. Juk po 
ir jos dukrų — apylinkių valdy
bų ir narių (pvz. per visuotinus 
susirinkimus) tačiau p. Pirmi
ninkas atsakė: kas, kas, bet jau 
Hamiltonas negali tuo skųstis.
Taip, Hamiltonas. Torontas, da
linai Montrealis, bet mūsų toli- ( 
mesnės periferijos — TAIP. Pa- ’ sugyvenimas su kapitalistinėmis

Iš pasaulinės spaudos
nėms įrodė, kad net jų priešai 
pripažįsta Sovietų valdžios tai
kos norus, o Rytų Europą įtiki- ,
no, kad neko ji galinti iš Vaka
rų laukti”.

Į tai redakcija atsiliepė: “Ma
dariaga mažina Ženevos darbų 
vertę, susilpninti karo pavojui. 
Tačiau, rusai dabar nebegalės 
vesti savo alarmuojančios pro
pagandos, būk Vakarai ruošiąsi 
juos pulti. Be to, rusai padarė ir 
nuolaidų. Jie atsisakė reikalau
ti, kad nusiginklavimas prasidė
tų nuo atominių ginklų, ir ne- 
bereikalauja tuojau panaikinti 
NATO apsigynimo susitarimo. 
Per keturius mėnesius rusai ga- 1 
na toli atgal atžengė ir Ženeva 
buvo vertingas pasiruošimas, 
kur Vakarai nieko pagrindinio 
nepralošė. Jokie principai nebu
vo sukompromituoti ir nebuvo 
patvirtinta joki Sovietų siekiai 
pripažinti jiems Rytų Europoje 
valdymą. Ištikrųjų padėta pa
grindas lėtam rusų iškrausty- 
mui iš ten diplomatiniais ke
liais”. • V.

Viena svarbiųjų temų pašau-1 suprato, kad po pirmojo pasau
linėje spaudoje yra — įvertinti | linio karo Europa jau tiek atsi

gavo, jog smurtais ir revoliuci
jomis nebebuvo ko laimėti. Ant
ra, Rusijoj ekonominėje srityje 
viešpatavo visų galų suirutė, 
nes gyvenimas nėatsitaisė po ci
vilio karo ir karinio komuniz
mo. Stalinas todėl tada pagrin
dė savo politiką dviem kietais 
faktais: Vakarų sustiprėjimu ir 
rusų vidiniu susilpnėjimu. Su 
Vakarais jis darė bendrus fron
tus, o viduje stiprino komuniz
mą. Jis pareiškė tykosiąs Vaka
ruose silpnybių, kuriomis ru
suose sustiprintoji komunizmo 
atrama pasinaudosianti. Tai ko
munizmo teorijos širdies plaki
mas, kurį nori pakartoti ir da
bartiniai vadai”.

Žinomam ispanų rašytojui, 
Salvador de Madariaga, “The 
Manchester Guardian” (anglų 
liberalų savaitraštyje, urgp. 11 
d.) konferencija Ženevoje išro
dė “Vakarams pralaimėjimu”. 
Jis sakė: “Sovietų vadai gali Že
neva pasidžiaugti. Jie savo žmo-

m
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MALONUS PRISIMINIMAI
BUDAPEŠTO PARLAMENTO RŪMAI

Kai 1872 metais buvo sujungti du šalia vienas kito stovį miestai Buda 
ir Pešt, Budapeštas tapo politiniu, ekonominiu ir kultūriniu Vengrijos cent
ru. Po vienuolikos metų buvo pradėta paminklinių Parlamento Rūmų sta- 

' tyba pagal vėlyvąjį Gotikos stilių. Baigus statyti 1902 metais, šis pastatas 
pasidarė Atstovų Rūmų ir Magnatų Rūmų buveine.

l^ors šiandien visoje Vengrijoje slankioja svetimos vergijos šešėliai, 
bet Bučfepešto Parlamento Rūmai stovi kaip vieningas tautinio susipratimo 
ženklas... kaip puikių prieškarinės Vengrijos laikų prisiminimas.,. sim
bolis kitokių laikų... laikų, kurie grąžina malonius prisiminimus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA . . .
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paskutinius “šypsa-vypsa” Mas
kvos užsienio politikos posū
kius. Anglijos katalikų žurnalas 
“The Tablet” liepos 16 d. rašo:

“Po dviejų metų bus keturios- 
dešimts metų bolševikų revoliu
cijai. Todėl leistina sakyti, kad 
Rusijoje vyksta, kas paprastai 
nutikdavo ir kitur: antroji kar
ta labiau išsigudrinusi, su ma
žesniu misijonierių įkarščiu ir 
su didesniu troškimu normaliai 
gyventi, negu pasaulį pertvar
kyti pasišokėję tėvai”.

Kitas rašytojas, tačiau, tame 
pačiame žurnale sako: “Žene
vos konferencijos išvakarėse vi
si klausė, kokios tikrosios prie
žastys rusų “naujos krypties” ir 
jų “šypsenų”. Labai gali būti, 
kad Mao iškilime į savarankiš
kumą Kinijoje ir nepasisekimas 
rusų politikos “gizelinėse” vals
tybėse Rytų Europoje? Rytų eu
ropiečiai pilni neapykantos vis
kam, kas rusiška. Jie niekados 
nepripažins rusams jokių kultū
rinių pirmenybių”.

Niujorko “Times Magazine” 
žymi anglų rašytoja politikos ir 
ekonomijos klausimais Barbora 
Ward sako: “Visi paviršio ženk
lai rodo, rusų vadai dabar nori 
šiokio tokio susitarimo Europo
je ir yra pasiruošė namiršti kai 
kurias senas politikas. Kitais

1924 m. Maskva liovėsi atvirai 
kursčiusi revoliucijas Europoje, 
o po 1927 m. Stalinas visom už
sienio delegacijom tvirtindavo, 
esą. Sovietų politika teturinti 
vieną didingą temą (tą pačią, 
kuri ir šiandien čiulbama) —

Tautiniu skautų grupių nenori
Kanados skautų šefo pavad. 

Jackson Dodds pareiškė, kad 
tarptautinės skautų konferenci
jos nutarimu atskiros tautinės 
grupės išeivijoje nepripažįsta
mos. Jos galinčios dalyvauti gy
venamojo krašto oficialiose 
skautų brolijose.

Tremtinių, vad. apatridų, 
skautų klausimu J. Dodds pa
reiškė, esą jų būklė svarstyta 
tarpt, konferencijoj 1947 m. Ros- 
ny, prie Paryžiaus. Buvę nutar
ta įsteigti prie tarpt, skautų biu
ro specialų tremtinių skyrių, ku

jamos tautinės grupės ir oficia
liai pripažįstamos. Bet tai bu
vęs pereinamo pobūdžio nuta
rimas. Kai skautai emigravo ir 
įsikūrė pastoviam gyvenimui 
užjūrio kraštuose, tremtinių 
skautų skyrius prie tarpt biuro 
buvęs panaikintas. Minėtoj 1947 
m. konferencijoj buvę nutarta, 
kad emigravę skautai galį paski
rai įstoti j pasirinkto krašto 
skautų brolijas arba organizuo
ti naujas grupes, priklausančias 
vietinio krašto brolijoms;

Tarpt, konferencija ir tarpt 
skautų biurasj nepripažįstąs

sovietu okupuo
~ •♦*»**♦♦
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Pavergtoje tėvynėje
Doc. K. Daukšas, LTSR Moks

lų Akademijos Chemijos ir Ch. 
Technologijos Instituto direkto-

’ ‘ apdovanotas LTSR AT

Fort William, Port Arthur, Out Lietuviai pasaulyjenuoširdžiai dėkojame.
Parodą ruošiant daug dirbo A. 

Kaminskienė, A. Jonaitienė su 
dukra, A. Druktenienė, mokyt. 
Mitalienė su dukra, P. Bružie
nė. Juozas Špokauskas pasvei
kęs ir išėjęs iš ligoninės mums 
labai daug padėjo parodą ruo
šiant. Leo Druktenis mūsų sky
rių nufotografavo.

Visiems nuoširdus lietuviškas 
ačiū.

Parodos ' vadovybė padėkojo. 
Canadian Lakehead Exhibition 
moterų skyriaus direktorių sek
retorė Mrs. J. Jessie Cooper lie
tuviams už dalyvavimą parodoje 
padėkojo specialiu laišku apy
linkės pirmininkei dr. Jasevi- 
čiūtei. Laiške tarp kitko sako
ma: “Jūsų lietuviški mieli rank
darbiai visada patraukia dėmesį 
ir nusistebėjimą per parodos pa
talpas praeinančios žiūrovų mi
nios”.

Gegužinės, Šią vasarą suruoš
tos trys gegužinės - piknikai. 
Pirma įvyko birželio mėn. Chi- 
puwa parke Superior ežero 
krante. Antra — liepos mėn. A. 
Mitalų ūkyje ir trečia — šio mė
nesio 14 d. pp. Bagdonų ūkyje. 
Visos gegužinės praėjo puikiai. 
Paskutinėje dalyvavo ir iš miš
kų atvykę vyrai. Jų bosas p. 
Vaitiekūnas, ankstyvesnės > kar
tos lietuvis, vaišino visus. Jam, 
šeimininkams ir rengėjams di
delis ačiū. E. J.

Rifgpiūčio 8-13 d. įvyko miestų 
metinė paroda, kurioje dalyva
vo iš visų provincijų atstovai. 
Teisėjai atvyko iš Toomto. Taip 
pat nemažas skaičius amerikie
čių atsilankė. Paprastai pereina 
per 150.000 žmonių.

Čia KLB Fort William ir Port 
Arthur, Ont., apylinkės lietuviai 
turėjo savo skyrių jau treti me
tai iš eilės. Skyrius atrodė tikrai 
gražiai ir užėmė 20 pėdų plotą.

Viet. kanadiečių laikraštis gra
žiai aprašė pirmoj eilėj kinų, 
antroj—lietuvių (ir apie jų gim
tojo kranto gintarą) ir po to vi
sas kitas čia dalyvavusias tau
tybes.

Puikūs A. Tamošaitienės aus
ti kilimėliai ir kitoki audiniai. 
Gražiai atrodė vyr. sės. Apolli- 
naros juostų takeliai, labai puo
šė K. Motušįo gintaro įvairiausi 
išdirbiniai. Sįkyrių paįvairino P. 
Bugailiškio ir P. Jokubausko 
piešti gražūs paveikslai. Papuoš
tas buvo dekoratyvine gėle. 
Centre buvo Lietuvos Vytis, o 
žemiau užrašas “Lithuania”. Ša
lia stovėjo manikenas aprengtas 
suvalkietišku tautiniu kostiumu.

Žiūrovai buvo apgulę skyrių 
visą laiką. Teisėjai studijavo 
mūsų audinius ir juostų take
lius, net prašė raštų ar pavyz
džių. Daugelis žmonių, ypag jau
nimas, labai domėjosi gintaro 
išdirbiniais.

Už talką vyr. sės. Apollinarai, 
A. Tamošaitienei ir K. Motušiui

JA VALSTYBĖS
Niujorko lietuviai jau ruošia

si rudeniniam BALFo vajui. Su
darytas 25 asmenų Vajaus komi
tetas: pirm. kun. Antanas Rač
kauskas, vicepirm. — Antanas 
Reventas, iždin. — inž. Pranas 
Kunigėlis, sekr. — Janina Janu- 
levičienė, parengimų vadovas — 
dr. Antanas Skėrys, propagan
dos vadovas — Antanas Sodai- 
tis ir narys Jonas Avižienis iš 
Jersey City. Vajus bus vykdo
mas vieną mėnesį — nuo spalio 
15 d. iki lapkričio 15 d. Rinklia
va bus pravedama asmeniškais 
vokais ir aukų lapais.
J Vajaus K-to adresas: Rev. An
tanas Račkauskas, 105 Grand 
Str., Brooklyn 11, New York: 
.tel. EVergreen 7-1422.

Studentų Santaros stovykla 
įvyks rugsėjo 8-11 d. p. Bačiūno 
Tabor Parmoję, Sodus, Mich.

Stovyklos tema bus “Šiandie
ninis lietuviškas jaunimas ir jo 
organizaciniai uždaviniai”. Pa
skaitas skaityti sutiko: stud. s. 
vicepirm. Raimundas Mieželis 
— “Studentiškas veikimas”; Ju
lius Šmulkštys — “Pragmatinė 
politika”; Kostas Ostrauskas — 
“Kultūrinis kelias studentijai” 
ir kt. Diskusijose apie šiandie
ninę studentę dalyvaus J. Kaz
lauskas (Clevelandas) ir A. II- 
jaševičius (Detroitas). Iškilmin
go akto metu rugsėjo 11 d. kal
bės poetas Henrikas Nagys iš 
Montrealio. Stovyklos metu 
įvyks studijuojančių dailininkų 
paroda su Vyt. O. Virkau, G. 
Krasauskaitės, D. Juknevičiūtės 
kūriniais. Programoje numatyti 
keli linksmi laužai ir vienas me-, 
po vakaras. (s)

Prof. Pr. Skardžius Western 
Reserve universitete Clevelande 
baigė bibliotekininkų mokslą.

■ Prof. Antanas Ramūnas - Pa
plauskas su ponia ir vaikučiais 
iŠ Otavos pereitos savaitės pir
madienį išvyko į JAV paviešėti 
pas gimines.

Demokratinio Darbo Talka 
pavadino organizuojamą naują 
sambūrį keletas niujorkiečių, 
užsimojusių suburti visą kairę. 
Atsišaukime jie rašė: ’’...Tik 
šitoks demokratinės kairės 
avangardas gali tikėtis sėkmės, 
gindamas žmogaus laisvę nuo 
yadistinių ir klerikalinių pasi
kėsinimų iš dešinės. Tik sąmo
ningas ir ryžtingas pasisakymas 
už demokratinės kairės libera
lines vertybes, tik ’’radikalus” 
humanizmo pastatymas prieš 
religinį fanatizmą ir politinį 
barbarizmą gali tikėtis, kad, ša
lia dešinės ekstremizmo, vadi
namo pamaldumu ir tautiškumu 
pagaliau ir kairės siekimas lais
vės, lygybės ir broliškumo, da
bar vadinamas radikalumu, taps 
ir lietuvių visuomenėje, jei ne 
lygiai taip pat patriotišku, tai 
bent toleruotinu dalyku.. ?’

Atrodo tai kažkokio migloto 
ekstremizmo siekianti grupelė, 
stovinti ant nihilizmo slenksčio. 
Atsišaukimą pasirašė: Kozmas 
Balkus, Jonas Kiznis, Juozas 
Repečka ir Antanas Škėma. Jie 
šaukia suvažiavimą rugsėjo 3-5 
d, d. savo nario Jurgio Pakužo 
ūky prie Thompson, Conn. Be 
atsišaukimą pasirašiusių ten dar 
žada kalbėti J. Suveizdis. Ideo
loginių pagrindų klausimu ža
da kalbėti dr. J. Repečka. Daly
vius iš anksto registruoja K. 
Balkus.

Vadinasi, dar vienas sąjūdis...

Koenigsteine - Taunus, kuriame 
bus itin plačiai nagrinėjamos 
bolševizmo porblemos, nušvies
ta jo esmė ir padariniai. Bus at
stovaujamos veik visos paverg
tosios Europos tautos, savo liki
mu įspėjančios laisvuosius Va
karus. Pranešimus darys visa ei
lė pasižymėjusių veikėju. Iš lie
tuvių referatą “Krikščionybės 
praktiškasis vaidmuo ofenzyvi- 
nėje kovoje su komunizmu” 
skaitys Inf. Tarnybos valdytojas 
M. Gelžinis. Kongresas bus baig 
tas iškilminga akademija. Į kon
gresą susirinkę atskirų tautų at
stovai taip pat turės progą pa
svarstyti savąsias ir kongreso 
problemas.
D. BRITANIJA

DBLS skyrių valdybų konfe
renciją ruošiamasi šaukti rug
sėjo 24-25 d. Lietuvių sodyboje.

Londono lietuvių bažnyčioje 
pradėti remonto darbai. Dar
bams vadovauja dail. K. Dargis.

Kun. Antanas Lubickas MIC, 
Londono lietuvių bažnyčioje at
laikė pirmas šv. Mišias. Primi
ciantui pagerbti parapijos salė
je suruošti pietūs. Naujasis ku
nigas yra tremtinys, karo metu 
buvęs kareivis, Anglijoje kurį 
laiką dirbęs žemės ūkyje, o vė
liau mokęsis Tėvų Marijonų se
minarijoje Italijoje. Anglijoje 
yra dar du jo broliai.

DBLS Centro Valdyba skautų 
ir jaunimo stovyklai paskyrė 
pašalpos 30 svarų.
URUGVAJUS

Vysk. V. Brizgys, grįždamas į 
JAV iš Eucharistinio Kongreso 
Rio de Janeire, aplankė lietuvių 
koloniją Montevideo lydimas 
prel. Ig. Albavičiaus, prel. J. 
Balkūno ir prel. V Tulabos. 
Svečiams pagerbti Lietuvos pa
siuntinybė suruošė priėmimą, 
kuriame taip pat dalyvavo JAV, 
Brazilijos, Kolumbijos ambasa
doriai, Kanados atstovas, nema
žas būrys kitų diplomatų, Lie
tuvos draugų urugvajiečių ir 
lietuvių veikėjų. Priėmime atsi
lankė ir Urugvajaus užs. reik, 
minis t r is dr. Rom pan i su ponia, 
kurie domėjosi pasiuntinybę 
puošiančiais lietuviškais meno 
kūriniais, informacijomis apie 
Lietuvą ir knygomis. Min. dr. 
K. Graužinis apdovanojo augš- 
tuosius svečius informaciniais 
leidiniais, o spaudos attache K. 
Čibiras dr. Rompaniui įteikė 
rankų darbo lietuvišką kakla
raištį, kaip mūsų liaudies men.? 
pavyzdį.

Urugvajaus užsienio reik. min. 
dr. Rompani prieš tai specialio
je audiencijoje buvo priėmęs 
vysk. V. Brizgį, kuris savo ir 
veiksnių vardu dr. Rompaniui 
padėkojo už Urugvajaus vyriau
sybės palankumą mūsų laisvės 
bylai. Jį lydėjo ministeris dr. K. 
Graužinis.

Naujoji bažnyčia. Iš oro Ura- 
gvajaus lietuvių naujoji bažny
čia (Marijos Širdies) atrodo la
bai žaviai ir patraukia kiekvie
no akį. Būriai žmonių ateina jos 
pasižiūrėti.

Bažnyčios bokšte iš visų ketu
rių pusių stovi po didelį baltą 
kryžių. Iš tolo bokštas atrodo 
lyg kryžių tvirtovė, kuriai gy
vybę suteiks iš Italijos netru
kus turį atplaukti keturi varpai.

Bažnyčios vidus dar nebaig
tas. Bet jau yra 3 altoriai, ku
riuos įtaisė Š. Amerikos lietu
viai geradariai, o sienas puošia 
■lietuviškais ornamentais deko
ruotos stacijos, taip pat Š. Ame
rikos lietuvių dovana. Bet dar 
reikia statulų, trūkstą vargonų 
ir kitų būtinų įrengimų. Šalia 
bažnyčios jaunimui įrengiama 
aiktšė žaidimams. Šitą bažnyčią 
ir vienuolyną savo aukomis pa
dėjo statyti ir Uragvajaus lie
tuviai, bet be Š. Amerikos ir 
Australijos paramcfe jokiu būdu 
nebūtų pastatę.

rinkta korespondenciniu būdu, 
pasiskirstė pareigomis: pirm. B. 
Ivanauskas, vicepirm. Dr. P. 
Daužvardis, sekr. V. Bulota, ižd. 
Jurgis Kasakaitis.
VOKIETIJA

Radijo Skyriaus bendradarbių 
konferencija, kurioje dalyvavo 
lietuviškų valandėlių Madrido, 
Romos bei Vatikano radiofonuo
se vedėjai, Radijo skyriaus re
daktorius bef bendradarbiai, 
įvyko š.m. rugpjūčio 1-2 d. Kon
ferencijos tikslas — pasidalinti 
mintimis, patyrimais, pageidavi
mais, išsiaiškinti darbo raciona- 
lizavimo klausimus.

1. Radijo sekimo stoties vedė
jas E. Žilius paaiškino apie šios 
įstaigos darbą. Vilniaus progra
mos sekimas pradedamas 5 vai. 
ryto. Vilniaus programa dažnai 
keičiama iš anksto apie tai ne- 
oranešus. Dirbti tenka nema
žiau 9 vai. į dieną. Per 'mėnesi 
ižrašoma vidutiniškai 300 psl.

2. Madrido radiofono lietuviš
koji programa apima 4 temas: 
dienos žinios, komentarai, lietu
viai užsienyje ir lietuvių kultū
rinis gyvenimas. Lietuviška 
programa ispanai domisi ir ja, 
dėl jos originalumo, patenkinti. 
Tuo tarpu žadėtoji įrengti nau
joji Madrido radijo stotis dar 
neveikianti. Ji būsianti žymiai 
galingesnė.

3. Vatikanas lietuvišką prog
ramą dabar transliuoja 7 kartus 
per savaitę. Nors sovietai trans
liacijas trukdo, bet ji Lietuvoje 
girdima. Įrengus naują 100 kw 
galingumo stotį, tikimasi tuos 
trukdymus nugalėti. Naujoji 
stotis pradėsianti veikti ateinan
tį pavasarį.

4. Romos radiofonas (pranešė
jas dr. Gailius) transliuoja 34 
kalbomis. Latviai ir estai trans
liacijų neturi. Anksčiau tekę 
naudotis tik italų medžiaga, da
bar leidžiama naudoti ir lietu
višką medžiagą.

5. E L T A - Press (Pranešėjas 
kun. Mincevičius) iki šiol išleis
ta 15 numerių. Šiuo biuleteniu 
jaučiamas gyvas susidomėjimas. 
ELTA-Press tapusi Romoje lyg 
ir lietuviškų žinių centras. Daž
niai į ją kreipiasi net oficialios 
italų įstaigos, norėdamos gauti 
žinių apie Lietuvą. Būna už
klausimų ir iš užsienio.

Diskusijų metu buvo pagei
daujama lietuviškose programo
se nesiriboti vien sovietinės san
tvarkos puolimu. Kovojant su 
komunizmu, reikalinga išaiškin
ti dialektinio materializmo klai
das. Dialektinis materializmas 
savo sistemoje išlaikąs tam tik
rą logišką nuoseklumą, kas su
daro įspūdį, kad jo tezės esan
čios teisingos. Jos nuolat Sovie
tų Imperijoj kalamos piliečiams, 
todėl ir galvojantis žmogus ne
jučiomis jų esąs įtaigojamas. 
Todėl lietuviškų radijo valan
dėlių uždavinys ideologiniai ko
voti prieš šį sovietų ginklą.

Pirmąją radijo skyriaus kon- 
fernciją užbaigė jam vadovavęs 
Inf. Tarn, valdytojas M. Gelži
nis, padėkojęs visiems už jų 
nuoširdų ir uolų .darbą.

Konferencija praėjo labai dar
nioje ir kūrybingoje nuotaikoje. 
Buvo iškelta eilė pasiūlymų bei 
sugestijų.

Penktasis “Bažnyčios varge” 
kongresas įvyks rugsėjo 12-15 d.

17 d. minėjo savo gyvavimo 10 
metines. Ji išleidusi apie 200 
muzikos specialistų, kurių dau
gumas toliau studijuoja konser
vatorijoje arba dėsto vid. mo
kyklose, vadovauja “meno savi
veiklos kolektyvams”.

Kaune, vad. “Kariškame isto
riniame muziejuje” (taip pava
dintas buvusis Karo Muziejus) 
bolševikai suruošė parodą, tu
rinčią diagramomis, paveikslais 
ir statistiniais duomenimis pa
vaizduoti “respublikos pasieki
mus per 15 metų”... Tos paro
dos žiūrėti varomos iš visur 
ekskursijos.

Kauno Politechnikos Institu
tas, pasak Vilniaus radijo, yra 
“stambiausia respublikos augš- 
toji mokykla, ruošianti visoms 
liaudies ūkio šakoms inžinie
rius, vien tik šiais metais priė
męs 80 studentų. Dabar veikian
čiuose 5 fakultetuose mokęsi.3.- 
156 studentai. Tik 1954 m. ins
titutas išleidęs 340 inžinierių, o 
nuo 1956 m. duosiąs kasmet apie 
600 naujų inžinierių... Institute 
esą 300 profesorių dėstytojų”.

Visus įkinko. Liepos 3 d. “Tie
sa” vedamajame šaukia, kad “į 
kovą už gausų ž.ū. kultūrų der
lių partinės /Organizacijos turi 

nes. Į pasėlių ravėjimą reikia 
įtraukti įstaigų ir įmonių dar
bininkus bei tarnautojus ir jų 
šeimų narius, miestų ir gyv. vie
tovių gyventojus, technikumų 
ir bendro lavinimosi mokslei
vius”. .

Kiek įmonių nacionalizuota?
Liepos 14 d. per Vilniaus ra

diją buvo paskelbtas LKP ck 
partijos' istorijos instituto direk- 
toiraus R. Šermaičio straipsnis 
“Istoriniai Liaudies Seimo nu
tarimai”, kuriame sakoma, kad 
1940 m. “pramonės srityje buvo 
nacionalizuotos 902 įmonės... ir 
prekybos srityje — 1.597 stam 
besnės įmonės”.

Mokslų Akadem. centriniuose 
rūmuose buvo atidaryta paroda, 
skirta “15 metinėms atžymėti”. 
Išdėstyti “laimėjimai” įvairiose 
srityse. Tarp jų ir “istoriniai 
1940 m. Liaudies Seimo, nutari
mai”.

Dešimčiai metų nuo Š. Neries 
mirties paminėti buvo suruoštos 
iškilmės. Kaune Dainavos gat
vėje prie namo, kuriame S. Ne
ris gyveno, “pritvirtinta mar- 
morialinė lenta” o prie jos ka
po Karo muziejaus sodelyje sta
toma Š. Neries skulptūra. Skel
biama, kad lietuviškai išleista 
jos kūrinių 200.000 egz., o bol
ševikiniai jos raštai rusiškai — 
120.000 egz.

Vilniaus radijas paskelbė tarp 
naujai išleistų valstybinės poli
tinės ir mokslinės literatūros 
leidinių prof. Jonyno brošiūrą 
“Ukrainos susijungimas su Ru
sija”. •

Lietuvių Kalbos ir Literatū- 
’ ros Institute esą “sukaupta be

veik 600.000 tautosakos kūrinių: 
180.000 liet, liaudies dainų teks
tų, 30,000 jų melodijų, 45.000 
pasakojamosios tautosakos kū
rinių, apie 100.000 patarlių bei 
priežodžių, 60.000 mįslių ir daug 
kitų smulkiųjų tautosakos kūri
nių”. Per pokarinį laikotarpį 
įvairiose vietose buvę užrašyta 
apie '50.000 dainų, jų melodijų ir 
pąsąkų. Buvę suruęštos 6 eks- 

’ pėdicijos. Šiemet numatyta nau
ja ekspedicija į Žemaičius. Daug 
tautosakos dainų išspausdinta 
leidinyje “Lietuvių liaudies dai
nos”. Numatyta išleisti taip pat 
“geriausiųjų pokariniu laikotar
piu užrašytų tautosakos kuri
nių rinikinį” ir lietuvių tauto
sakos vadovėlį mokvkloms bei 
plačiajai visuomenei”.

Kaune atidarytas LTSR Moks
lų Akad. Literatūrinis muziejus, 
kuriame bolševikiškai pavaiz
duotas “lietuvių literatūros is
torijos vystymasis”. Muziejus 
turi kelis būdingus skyrius. 
“Feodalizmo epochos skyriuje I įtraukti visus rajono darbo žmo- ______ Ai_____ • 1__ _ T- • . ... ' ...išstatyti lietuviškosios knygos 
pirmieji leidiniai, Donelaičio, A. 
Strazdo Daukanto ir kt. darbai. 
“Kapitalizmo epochos skyriuje 
sutelkta medžiaga apie Janonio, 
Žemaitės, Biliūno, Pelėdos ir ki
tų gyvenimą ir kūrybą. Pogrin
dinė komunistiinė spauda paro
dyta “Tarybinės literatūros sky
riuje”. Atskiri stendai paskirti 
V. Kapsuko, Cvirkos, S. Neries, 
V. Montvilos ir kt. kūrybai.

Veter. Akad, chirurgijos ka
tedros laborantas A. Jurevičius 
“baigė montuoti naują savo 
konstrukcijos operacinį stalą 
stambiems gyvuliams operuoti. 
Su šiuo stalu galima gyvulius 
paguldyti bet kurioje padėtyje, 
o svarbiausia — manipuliuojant 
pačiu stalo mechanizmu, nerei
kia naudoti fizinės jėgos. Nau
jasis operacinis stalas artimiau
siu laiku bus išsiųstas į visąsą- 
junginę žemės ūkio parodą”.

Kaune buvo suruošta 5 d. tru- 
■ kusi Pabaltijo respublikų ir Gu

dijos aukštųjų mokyklų techni
nių fakultetų mokslinė konfe
renciją, į. kurią savo atstovus 
atsiuntė taip pat Maskvos, Tbi- 

. liso ir kitų, iš viso 15 aukštųjų 
■ t mokyklų atstovai.

; TL respublikinės bibliotekos 
direktorius J. Urbonavičius per 
“ataskaitinę konferenciją” Kau
ne pareiškė, kad šiuo metu “bi
bliotekos fonduose yra 1,5 mil. 
knygų ir 0,5 mil. rankraščių bei 
kitų spausdinių”. Pereitais me
tais bibliotekos fondai padidėję 
93.000 knygų.
- Kauno J. Gruodžio vardo mu

zikos mokykla šiemet balandžio

SUDBURY Ont
A.a. Povilas Sobieskis, seno

sios kartos lietuvis, staiga mirė 
širdies liga sulaukęs 71 m. amž. 
Velionis gimė Panevėžio mieste. 
Atvyko į Kanadą 1923 m. ir dir
bo Sudburio Carrington staty
bos bendrovėje. Žmona Emilija 
liko Lietuvoj. Iš jos paskutiniu 
laiku neturėjo jokių žinių. Savo 
sūnus Stasį ir Povilą išleido į 
mokslus. Abudu baigė gimnazi
jas. Povilas tarnavo karininku 
Lietuvos kariuomenėje, o Sta
sys baigė Amerikoj aeronauti
kos akademiją ir dirbo kaip aero 
nautikos inžinierius. Per I-jį Pa
saulinį karą išbuvo 46 mėnesius 
Japonijoje kaip belaisvis.

A.a. velionis buvo nuoširdus 
lietuvis ir dosniai rėmė lietuviš
kų pamaldų išlaikymą. Dar prieš 
II-jį Pasaulinį karą ruošėsi grįž
ti Lietuvon, bet karas ir komu
nizmo įsigalėjimas tėvynėj su
griovė jo gražius planus.

Rugpiūčio 20 d., šeštadienį, už 
jo vėlę buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos. Kun. A. Sabas, 
lydimas nemažo būrio senųjų ir 
naujųjų lietuvių ateivių, palydė
jo jo kūną į amžino poilsio vie
tą Sudburio • R.K. kapuose. Sū
nus Stasys atskrido lėktuvu1 iš 
Čikagos ir pasirūpino, kad tėvas 
būtų tikrai gražiai palaidotas ir 
pastatytas antkapis.

Elena ir Bruno Sprindžiai pa
krikštijo savo šeštąjį vaiką Alan 
Stepono vardais. Protesto ženk- 
lan prieš kaikurių mūsų tautie
čių per didelį palinkimą į svai
galus jokių vaišių nekėlė.

Poškus ir Dzenkaičius aplan
kė Povilas ir Liucija Babickai, 
Ona Savickienė iš Worcester, 
Mass.

Irena Arminaitė ir Gražina 
Klinkevičiūtė iš Brooklyno, pra- 
leidusios du. mėnesius atostogų 
pas Stankevičius, grįžo atgal, 
kur rudenį tęs toliau mokslą 
gimnazijoje.

Stanislovas ir Marijona Za- 
lumskiai iš Čikagos lankėsi pas 
J. A. Gataučius ir buvo jų tre
čiojo vaiko antrieji kūmai, kur 
įvyko ir antrosios krikštynų vai
šės. . ., V;.

A. Milčius, A. Senkauskas ir 
St. Čipkus lengvai susižeidė au
tomobilio katastrofoj. Mašina 
kelis kartus apsivertė ir sudu
žo. Daugiausiai nukentėjo St. 
Čipkus, kuris paguldytas ligo
ninėn.

Tautos šventės minėjimą Ben- 
druomens ruošia rugsėjo 10 d., 
šeštadienį, gražioj ukrainiečių 
salėj, Frood Rd. Po minėjimo 
bus šokiai ir veiks lietuviškas 
bufetas. Pradžia 7 v. v. Visi kvie
čiami kuo gausiausiai dalyvauti. 
Šokiams gros geras ukrainiečių 
orkestras.

— Otava. — Pasaulinei įtam
pai atslūgstant, Kanada savo 
užsakytų 14 prieštorpedinių lai
vų statybos terminą nuo 1956 m. 
pratęsė iki 1958 m.

— Otava. — Kanados vyriau
sybė sutiko dar šiemet įsileisti 
25.000 italų imigrantų.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
"Tėvynės Prisiminimai”

kiekviena šeštadienį nu© 3.30 vai. iki 4.45 po pietų iš

iš galingos TORONTO stoties CHUM
BANGA 1050.

; ; Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274.
I II .............  ■ ■ 1^—WWI III .

MOKINKITĖS MASAŽO

* NEOKANADIEČIAI, 
jūs galite padėti patys 
sau šiame naujajame 
krašte tapdami naujai 
kylančios PROFESIJOS 
nariai.

Vasarvietė “Mercury Lodge"
109 Orchard Beach, randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia 
į šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja prie vietos. 

LAIVELIAI, KABINOS, KAMBARIAI 
Sav. L. P. KRILAVIČIAL 

Telefonas Rochers Point 184-M.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

2/’gni(is Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

■K.

Dabar galite lengviau 
negu Jūs manote, 

įsigyti naująGalimybės neribotos.
Mokymo programa labai 
įdomi. Leiskite JUMS 
padėti.

VERTA MOKINTIS:
• Įdomi pelninga PROFESIJA,
• Pakankamai darbo,
• Išmokti nereikės nė vienų metų,
• Puiki proga neokanadiečiams.

ŽIEMOS KLASĖMS REGISTRUOJAMA DABAR.
Skambinkite arba rašykite, instrukcijos pasiųsime veltui. 

CANADIAN INSTITUTE OF 
PHYSIOTHERAPY

and Canadian College of Massage & Hydrotherapy
18 FARNHAM AVE., TORONTO 7, ONT. Telefonas WA. 2-7847.

I. TESLIA Real Estate

DOVANŲ SIUNTINIAI 1 SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS ' r

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO, TEKSTILĖS ir VAISTŲ*bei kitų da
lykų persiuntimą

f Oldsmobile,
Chevrolet

ar vartotą auto mašiną

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoja vaikų svarstykles —• $1.00 mėnesiui 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trojos devynerio* — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skabiai paimamo receptus iš namų ir pristatomo vaistus veltui.
Skubiam pristatymai i namas

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt, informacijų paštu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di
džiausia ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. - TeL BElair 4660 
Montreal 2, P.Q., Canada.

Weston Motors
LTD.

Kreiptis J.. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008

šimtai mašinų pasirinkimui

VIETA 
VASAROJIMUI

RAINBOWS END, 
LAKE SHORE BEACH, Lake Simcoe, 

pusė mylios nuo Keswick, Onh

Puiki vieta maudymuisi ir žvejojimui. 
Ižnuomoįomi kambariai su virtuve.

Informacijoms kreiptis:

J. LENARTAS
376 Crawford St., Toronto. 

Telefonas LL. 5990.

INTER - CITY
Heating

Installation
dcntMthf, drenažo iranfimufe bei pa- 
tehymiM, pavaMrie jfesoMii Hhrale 
kretai* M vocmnn djMBMr.

«L 0M<
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DVI MEKOS MS SKAUTES-US TORONTE ciškonai ir Skautų Tėvai sto-

Toronte
“Sveika pirmą kartą atvykusi 

į Torontą” — pasveikina mane 
p. Kalendra, vyr. škautininkas 
Stp. Kairys ir tuntininkė s. V. 
Kalendrienė. Oro skautas Arvy
das Kalendra pakviečia į auto
mobilį. Pasirodo, kad jis dažnai 
pasitarnauja Seserijai panašiu 
būdu. Sustojame ties v.s. K. Gri
gaičio “Tulpe”, kur p. Kalendra 
mus pakviečia pusryčių, Tunti
ninkė, kuri yra ir “Ragainės” 
skaučių stovyklos viršininkė 
pavaišinusi savo bute lietuviškc 
skonio kanadiškom vyšniom, pa
kviečia stovyklon, nes jos širdir 
jau seniai ten. Pakeliui, gražiu 
naujų namų rajone apžiūrime 
vyr. skautininko butą ir “Skau
tų Aido” redakciją”.

“Ragainėje”
Vingiuodami kalneliais ir slė

niais privažiuojame didelę “Ra
gainės” stovyklą. Tuojau pat su
bėga ir mus apsupa nuotaikin
gieji stovyklautojai ir iškrečia 
vieną skautišką pokštą. Akimir
ka — ir jau jie išsirikiuoja vė
liavų aikštėje. Energingoji skau
čių stovyklos adjutante v, si. D. 
Kerševičienė primeša, kad sto
vykloje yra 117 skaučių iš To
ronto, Hamiltono, Niagaros apy
linkių ir iš Cleveland©. Panašų 
pranešimą padaro vyr. skauti
ninkui skautų stovyklos adju
tantas. Pasisveikiname. Balsin
gas “Vis budžiu” nuaidi medžių 
viršūnėm. Mano, rankose atsi
randa puokštė lauko gėlių. Gė
riuosi gražiuoju jaunimu, žiūriu 
į Lietuvos kampelį primenančią 
stovyklos aplinką: matau kalne
lyje baltuoja avižų gubos, čia 
pat čiurlena upelis, žilabarzdžių 
gluosnių šakose žaidžia skautu
kai. Ten toliau, žemaitiška tvo
ra aptvertame žarde, iuodbėrė- 
lis žvengia. Dvieių vėliavų sar
gyboje stovi kryžius ir aukuras, 
toliau “Vyties kryžiaus” formos 
stalas. Dešinėje sesių palapinės, 
kairėje brolių. Viduryje “ūkio 
ministerija” ir kiti įrengimai.
, Susibažistu su skautų vado
vais skautininkais Pažėra, Sen
kevičių- ir kt. J u tarpe randu 
Tėvą Kulbį ir V. Skrinską, Sesių 
tarne matau visa eilę jaunų va
dovių. o šalia jų ir pažįstamas 
skautininkes G. Gąiliūnaitę, L. 

. Šileikytę-Sendžikienę ir Žemai
te. v.sl. P’ažemėnienę ir Kerše- 

-vičienę. O štai ir v.s. Lidija Če
pienė, keliolika metų nematyta, 
atvykusi čia dieną anksčiau, da
linasi su sesėm savo skautiškuo
ju lobiu.

Rūpestingoji stovyklos virši
ninkė kviečia pietų. Valgome, 
jie gerai paruošti ir sotūs. Poil
sis, bet mes su Čepiene ir Vvr. 
Skautininku, Gailiūnaitės vaiši
nami kava, posėdžiaujame. Da
bar. kaip ir visuomet, su v.s. 
Kairiu susitikę, ieškome kelių į

vis gražesnį ir darnesnį mūsų 
skautiškojo jaunimo bendradar
biavimą.

Vadovių sueigoje aptariame 
visą eilę Seserijos reikalų. Va

ldovės supažindinamos su Vadi- 
jos atliktais ir numatomais dar-

Pranešama, kad Užsienio sky
rius diplomatiniu keliu ieško 
būdų atgauti Lietuvos Skaučių 
Seserijos teises ir vietą Tarptau
tiniame Biure. Vadovės supažin
dinamos su 6 osl. protokolu iš 
konferencijos Niujorke, kur mu
su reikalus puikiai gynė skauti
ninkas V, čečetienė ir Em. Put- 
•'vtė. Vadovės joms išreiškė pa-

Vadovės supažindinamos su 
turiniu Skaučių skyriaus ruošia
mo kolektyvinio leidinio “Skau
čių stovyklos”.

Vadovių lavinimo dalies ve
dėja v.s. L. Čepienė praneša, kad 
vra paruošusi jaun. skautėm 12 
sueigų, vyr. skautėm pasaulinio 
ženklo programai išeiti 8 suei
gas, suplanavusi tautinio' ženk
lo programai išeiti sueigas pa
ruošti sutelktinėm jėpom ir iš
leisti atskiru leidinėliu “Graži 
tu mano brangi Tėvyne”. Yra 
pasiruošusį Tarptautinio Skau
čių^ Biuro nariu medeliu sodini
mo’ šventėje Niujorke, lietuvai
čių vardu, su Bostono skautėm 
pasodinti rūta, kaip grožio ir 
jaunystės simbolį ir išmokyti 
kitatautes dainelę “Sėjau rūta, 
sėiąu mėta”. “Sk. Aide” įvestas 
skvrelis “Ketvirtojo įstato ke
liu”,

Diskusijose nutariama dau
giau kreipti dėmesio į taisvklin- 
va skaųia^ima, laikytis skilčių 
ristinos, atlikti geruosius darbe
lius. talkininkauti ALTui ir BA 
LFui. pasiryžtama stovyklose 
pavaizduoti ir ipyvendinti ir, 
trečiąia obąlsio dali — Artimui. 
Vadovės reiškia dėkingumą Va
dimai ir prašo aplinkraščius siun
tinėti betarpiai drauvininkėms 
arba tuntininkei atsiųsti tiek 
eez., kiek tunte vienetų. Visos 
vadovės nusiteikusios nuošir
džiam darbui.

Laužas. Uždegame abu vvr. 
skautininkai. Vienas palinkim 
išnešioti šio laužo kaitriąją ugnį 
po savo vietoves ir dar su dides
niu užsidegimu tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir 'Artimui." Antrasis 
linkime sesėms ir broliams būti 
linksmiems ir šiltiems, kaip šio 
laužo liepsnos. Kieno veide šyp
sena, to širdyje nėra vietos pik
tam.- Laužą veda nuotaikingi 
laužavedžiai Senkevičius, Paže- 
mėnas ir sesė iš Cleveland©. Jie 
sugeba į programą įtraukti ir 
svečius. Smuikas v.s. Kairio 
rankose ir lūpinių armonikėlių 
duetas (Tėvas Kulbis su skau
tuku) maloniai nuteikia visus. 
Hamiltono sesių pasirodymas

“Pacientė” įneša sveiko juoko. 
Gražios lietuviškos dainos ir 
skautų pasirodymas “Partiza
nai” nukelia mus į Tėvynę. Lau
žas gęsta, tradicinė “Ateina nak
tis” poilsiui kviečia...

Vyresniųjų skaučių įžodis
12 vai. naktį. Stovykloje ra

mu. Virtinė sesių, v.s. Lidijos 
vedama, išvyksta į “nežinią”. 
Įvvksta tai. kas pagal tradicijas, 
gali būti žinoma tik vyr. skau
tėms. Sugrįžusios susėdame prie 
vaišių stalo ir tylutėliai dalina
mės įspūdžiais. Mėnulis švpsosi, 
tarsi, sveikina seses. O kaip tin
ka prie ’ ju jaunu gražių akių 
mėlyni kaklaraiščiais. Bet sesės 
pajunta ir pareiga uždėtą mėly
no kaklaraiščio. Jos dar kartą 
patikina mus. kad kartu su mu
mis ir po mūsų ves savo iaun. 
seses Dievo. Tėvvnės ir Artimo 
keliu. Ir Ivp sustiprindamos sa
vo žodžių reikšųie, jos apsupa ir 
bučiuia savo tuntininkę, o ii lai
mingos motinos ir vyresniosios 
sesės žvilgsniu palydi jas.

Atsisveikinant
Sekmadienis, oras gražus, ren

kamės į pamaldas. Altorėlis 
įruoštas tujų pavėsyje. Malda po 
atviru dangumi gilia mistika ap
gaubia visus. Gražūs kunigo 
skauto žodžiai ir jo nuoširdus 
žvilgsnis patenka i pačia širdį. Į 
stovyklos uždarymą privažiuoja 
daug tėveliu ir svečiu. Matau 
senus bičiulius dr. Norvaišiene, 
ps. Vilimus ir J. Matulionį. KLB 
pirmininką ir kt. Iškilmingoje 
sueigoie pagerbiami žuvusieji ir 
mirusieji skautai-ės ir S-gos še
fai. Skaitomi stovyklų viršinin
ku isakvmai. Dau^ gražaus jau
nimo gauna naujus kaklaraiš
čius. daug pakeltu ir apdovano
tu. Visa tai rodo skautu-skaučių 
darštuma. o vadovių bei vadovu 
pasišventimą. Malonu pastebėti, 
kad KLB Toronto apylinkė. 
Kultūros Fondas, Tėvai Pran-

Paskutinį laužą uždega KLB 
pirmininkas J. Matulionis ir sa
vo gražiu žodžiu pareiškia dė
kingumą skautų vadovams-ėms. 
tėvams ir visiems rėmėjams už 
sutelktines jėgas mūsų mielojo 
jaunimo labui. Laužo programai 
’pusčius, prie laužo ateina s. O. 
Gailiūnaitė ir perskaito jautrų 
sveikinimą Europoje likusiems 
skautams - ėms. J. Matulionis, 
nušvietęs Vokietijoje likusių 
būklę, paragina visus sudėti au
kų, kad ir anie vaikučiai galėtų 
pastovyklauti. Pirmasis su $10 
auka ateina Hamiltono klebo
nas kun. dr. Tadarauskas; deda
me žalius popėrėlius vadovai-ės, 
pats Matulionis ir visi aplink 
laužą susirinkusieji. Netrukus 
prie sveikinimo prijungiama 83 
dolerai. Džiaugsmingas • rankų 
olojimas išreiškia visų nuošir
dumą ir užuojautą ten likusiem.

Šūkis Dievui, Tėvynei ir Arti
mui įgyvendintas su kaupu. Sto
vyklos dvasia skautiška. Visų 
nuotaika gear, sugyvenimas pa
sigėrėtinas, Jaunimas mielas, 
kalba nesudarkvta Vadovių, va
dovu ir tėvų bėi bičiulių santy
kiai šilti. Po laužo ant kryžkelės 
visi skirstosi su viltimi ateinan
čiais metais vėl čia stovyklauti. 
Atsisveikindami ir mes vyr. 
skautininkai stipriai paspau
džiame viens kitam rankas ir 
draugišku žvosniu pasikeitė iš
siskiriame. Jis vienoje rankoje 
neidamas smuiką ir baigiama 
redaguoti “Skautu Aida”, kitoje 
laikydamas rankute jaunesnio
sios skautės, savo dukrelės Al
dutės, nuskuba pas vasaroiąnčią 
šeima,, aš, sesių ir broliu būrelio 
nalydėfa, pasuku Toronto link. 
Ten giliam vidunakty psie var
telių mane pasitinka nepapras
tai maloni s. Gailiūnaitės mama 
ir motinišku rūpestingumu anks 
ti rytą išleidžia Čikagon.

v.s. O. Zailskienė.
Vyriausioji Skautininke.

MAŽAS BALIUKAS IR ANGLIŠKAS AKCENTAS

UNIVERSITY OF TORONTO

Royal Conservatory of Music
Boyd Neal, dekanas

SCHOOL OF MUSIC - 
Ettore Mazzoleni, direktorius

Rudens sezonas prasideda rugsėjo 6 d.
PIANO — DAINAVIMAS — TEORIJA — IŠKALBA 

OPERA — INSTRUMETAI ♦
Konservatorijos skyriai visame mieste

Pilnai informacijai 
Registrar^ 135 College St. /main building/, tel. EM. 8-2655

arba Supervisor of Branches, 460 Avenue Road, — WA. 1 -8958.

ADAMONIS & BUDRIUNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montrealio dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — 516%.
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — Montrealio apylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti! 

Agentai:
D. N. BALTRUKONIS, tel. VL 7634, J. SKUČAS tel. RA. 2-6152
A. MARKEVIČIUS, teL OR. 1-9816. J. ZIENKA, tel. TU. 2712 

A. GRAŽYS, tel RA. 1-3148.
Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Tekf. PL. 8591 

Darbo laikas: nuo 9 vaL ryto iki 9 vai. vakaro.
Res.: P. ADAMONIS PO. 6-478L A, ĘUDRIŪNAS RA. 7-2690

D 17 VANDENS ŠILDYTU.AVU/U JL/ VAI $120.00.

Remontuoju ir įrengiu pagal pasirinkimą visų firmų 
alyvos ar gazo krosnis (burner) pradedant nuo $290. 
Išsimokėjimas 3 metams iš 5%. Kurie norėtų užsisa
kyti alyvos, duodu $5 nuolaidą. Taip pat įrengiu ir 

taisau įvairias vandens ir oro 
apšildymo sistemas senuose ar 
naujuose namuose.

Darbas garantuotas.

Krosnių valymas $6.00

u Laguns
204 OAKWOOD AVENUE 
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Prieš pat Petrines mano Bar
bora iškepė žąsį. Prikimšo į vi
durius visokių gėrybių, prade
dant obuoliais ir baigiant kve
piančiais gvaizdikėliais.

Taigi aš, žiūrėdamas į tą ku
linarijos stebuklą, ir sakau:

— Žinai ką, Barboryt, mes to
kios žąsies vieni nesudorosime. 
O žąsis, kad ir visokių prismokų 
prikimšta ir įmantriausiuose pa- 
dažaluose išmirkyta, vistiek ka
žin kiek neišlaikys. Kepta žąsis, 
tai ne faraonas. Šimtmečius ne- 
’šgulės. Dvokti ims. Geriau 
dar iščirškink pora vištų, nupirk 
kumpį ir padarykim baliuką. 
Bus malonu su kaimynais ir bi
čiuliais valandėlę praleisti... 
Tegu suka sau galvos, kokius 
dangiškus prajovus mes ap- 
vaikščiojame...

— Je, — sako Barbora — tegu 
pamato, kad ir mes paukštieną 
įvairiausia raitome kada užeina 
noras, nelaukdami jokių meti
nių švenčių. Po tikros teisybės, 
kaip palindome po savo stogu, 
jokio baliuko taip ir nesuren- 
gėm. Trunuti kaip ir nepatogu. 
Reikia alasėli padaryti. Paga
liau ir kaimynai turi pajusti, 
kad nauii savininkai ne iš kel
mo spirti ir plačias pažintis turi.

Taip baliuko rengimas, atvi
rai sakant, buvo sutartas labai 
švelniai. Be didesniu diskusijų 
ir kietesnio nuomonių pasikei
timo.

Pasikvietėm Joną Puškorių, 
buvusi policijos pareigūną, ag- 
ranoma Varnalėša, stalių Var
ną, akušerę Anastaziją Parplie- 
nę, dantų meistrą Jeronimą Us- 
na, radio techniką Sraigteli ir... 
na, ka čia dabar visus ir išvar
dinsi. Gyveni žmogus ne miške 
ir su visais luomais reikalai su
veda. y'>'.

Susirinko mieli sveteliai lai
ku. Daugumas bonkele no skver 
nu pasiglemžė. Lietuviška dū
šia vis prie skystymėlio ir dai
nos linkusi. Pagal teisvbę dūšia 
toksai instrumentas juk nesi
duoda lengvai uerdirbamas.

Pamažu nuotaika Ivrinė susi
darė. Žąsiena ir kitas gėrybes 
sveteliai doroia. alučiu ir stip
resniu skystymėliu. pavilgyda- 
mi. Paskui ir dainelė pasilieia. 
Visi, kad juos velniai, gerkles 
turi. Rėkia kas sau, pasirodyti 
nori. O mūsų kaimynas angliko
nas. I sieną gvolta ėmė mušti. 
Ale kas čia dėl durniaus dainos 
atsižadės.

— Ponai, — sakau — dėl ma
nes dainuokite. Aš prie muzikos 
nriuratęs. Paraoiios chore esu 
dalyvavus. Net lotyniškai giedo
jau... Ale žinote, anglikonai tai 
dainos nepažįsta. Be to. Susiedas 
reumatą turi ir adyna iau vėla...

— Nu, — nukirto mane stalius 
Varnas — nukalbėjai kaimvnėl! 
Kas matė, kad savoje troboie 
uždainuoti negalėtum. Sniauti 
ant visų anglikonų! Čia demo- 
kratiia.

— Je. — užriko ir kiti — tei
sybe Varnas kalba! Tegu tas an
glikonas ateina kartu su mumis 
burnele išmesti, ieigu miegoti 
negali. Dėl vieno berazumio nė
ra ko kermošiaus gadinti!...

Tr vėl dainuoja, 
dainuoja. Na. bet 
čiais lieka. Gerbti 
policija.

O mane Barbora 
šąli ir sako:

— Anunrai. ka tu čia niekus 
nliaiiaki. Dar kažin ka žmonės 
nagalvos. Paskalas nalo’s. kad 
D3S mnę nrasižicfi negalima. . .

— Nu. bet pati matai, kas da
rosi. ..

— Na kac čia darosi, rėkia 
kain nelabieji ir «ana. O tu č’a 
nrakalbu nelP’kvk. bet užduok 
tn s+inriaus’*' S’» tretomis dovv- 
nerinrnis. Tržtelėk dar nriediū 
karčiųjų ninini. Pamatvsi. kain 
antils.,, Kitokiu būdu jų nepri- 
sloninsi.

Aš žinoma, tuniau nncral Par- 
^•rns rpcenta. Pačio stinriausio. 
Tr su karčiaisiais pipirais.

— Acha. — kone choru mieli

sakau Barborai —

baisiu triukšmu išturėjo. jPani- 
kėlė mažytė kilo. Kažin kįts la
bai nepagarbiai apie mūsų 'neju- 
doma turtą vaptelėjo:

— Namas griuvai..^,
Aš tuojau į pačią ugnį. Bėgu į 

fomtrumį. Jei jau naipąs griū
vą, tai ir man gyvenimo, nebėra. 
Tegu plytos sutraiško lųąao są- 
narėlius... O čia, brol, frontru- 
myie, vanduo, kaip |š pragaro 
oyliasi. Pažarninkaš^kad'jį ju- 
duošius, ant žalvariu apkausty
tų kopėčių stovi ir su tokia vė
daro storumo žarna vandenį 
laisto. Ir nesigailėdamas...

— No faier, no faier!... Su
stok žaltv!... — šaukiu. — Ma
tai jau tinkas griūva!

Tai jis numeta žarną ir kam
barin įsirioglina. Aiškintis ima-

' f t

— Puškorius su Varnu čia už 
niekus susirėmė. Čia no faier. 
Mes policijos reikalavome. Prie 
ko čia langų daužymas. Ir van
duo?.

O tasai pažaminkas su tokia 
juoda kepure, kaip žydas iš try
liktos stacijos sako: ,

— Čia 323 Pumsen Rod?
— Rait, ponas!...
— Wel, mus tuo adresu šaukė.
— Je, — sako mano Barbora, 

— kad jau šaukė, tai tuojau lan
gus daužyti ir ant biednų žmo
nių galvų patapą daryti!.. Juk 
reikia akis turėti. Pirma ištirti 
ar ugnis tikrai yra...

— Dec agenst reguleišen! Fei- 
er is faier. Dūmų yra^ tai ir 
faier. Mes negalime landžioti po 
ugnį ir tyrinėti. Adresas tikras, 
dats most important!...

Nu, tik tu nemokytas žmogus 
su tais velniais prasidėk! Žiūriu 
iau trys su kfrkomis laiptais at
bilda.

— Okei, — sakau tam pažar- 
nikur, — mes šori, čia misteikas. 
Mes tiktai gud taima turime... 
No faier. Ponas, tiktai tuos kir- 
vimnkus sulaikyk...

Visiem tiem iuodgalviams iš
gerti davėm. Paskui jie išvažia
vo.

— Kas iuos iššaukė! -j- ėmė 
svečiai piktintis. — Ir kaip to
kiam durnam būti: policijos nuo 
pažarninku neatskirti!....

Aš gi Usną prie sienos prirė- 
miau’

.— Tai matai, +u bimbatieriau, 
ka padarei?. .. O sakaisi anglis-• 
jy>c liečuvis tau,kain.DriP’mtas!

O jisai, kain niktos dvasios 
apsėctas. vistiek savo:

— Žinoma, ka^ angliškai mo
ku. Akcentas ^al kiek i- žemai
tiška užneša. O tie velniai, jei
gu ne nėr ta nosies skvlute kva- 
na išnūtei ;r tave klaidingai 
supras;. / Pamatysi naftsai. ka 
znočiią an pliekas akcentas, kaip 
nonerius norėsi panti.,. '

Taigi d<>bar reikės mažo re
monto. Grindvs ilinko;; Tinko 
kain nebūta... Bet su žmonėms 
nusitikti reikia. Nepi dėl to ang- 
licko akcento gwen=i atsisky
ręs nuo mielų parapijiečių...

Balys J. ARŪNAS

O agranomas Varnalėša šūk
telėjo:

— Vyrai, tokios užgėrus dai
na turi išeiti. Pabandykim “Kai 
aš turėjau kaime mergelę”!...,

Ir patsai pirmas paleido ka- 
karynę. šaukia, kad jį devynios, 
net langai dreba. Žinai, agrano
mas. Po laukus rėkauti pripra
tęs. Kiti sveteliai jam pritaria 
keturiomis skirtingomis daino
mis. Alasėlis, moksliškai tariant, 
atominis.

— Nu
biesas žino kuo čia tasai kermo
šius pasibaigs... Matai, ką stip
rioji padarė. Galvelė gi tavo! Su 
alyva ugnį gesinti!...

— A, aš tai nesisieloju... Te
gu rėkia. Juk vjstiek kartą nu
tils. Bandyk alaus užduoti...

Taip man alutį bepilstant, gir
džiu kažin kas vonios duris lau
žia. Tai, manau, publikėlė. Pri
sivalgė, prisigėrė ir dar nekilno
jamą turtą gadina. Ve, kad dar 
nors svetimtaučiai taip darytų, 
bet dabar savo kraujo žmonės. 
Parapijiečiai. Bėgu žiūrėti. Ogi 
Puškorius spardo vonios duris 
ir šaukia':

— Atidaryk, tu blusos išpera! 
Prilipai ar koksai velnias ten 
tave apsėdo!...

— Pr ieteliau, — sakau — po
licijoje tarnavai. Tvarką ir žmo
nių turtą dabojai, o dabar čeba- 
tu spardai baltai maliavotas du
ris. .. Turtą, vadinasi, viešai ga
dini!...

— Klausyk, — sako Puškorius
— penuts tavo duris! Man vidu
rius per gerklę stumia, o tas vel
nias Varnas sėdi ir neleidžia. 
Aš dėl tavo durų ant operacijos 
neisiu!. ..

Ir vėl į naujai dažytas duris 
spiria; /' •

— Ponas Varnai, sakau — čia 
šeimininkas kalba. Pasiskubink. 
Puškorius jau prie smerties. Tu
rėk nors kiek artimo meilės. 
Įleisk...

Varnas širdies žmogus. Nuo 
vaikystės aš ji pažįstu. Tuojau 
manes paklausė. Duris pravėrė.

— Tuojau, brolyti, tuojau...
— sako laikvdamas už durų ran- 
kienos. — Ir man ne pyragai. 
Žarnas varto.. .

Bet Puškorius kad stvers už 
duru ir atplėšė jas iki galo, kar
tu išvilkdamas ir Varną. Kaip 
žuvį ant meškerės...

— Ka, — sako Puškorius — tu 
mužiko šmote, priorates už jau
jos tupėti kol pakinklius paker
ta! Tu mislini ir čia tas pats... 
Kitiems tai nereikia! Jei nemoki 
moderniškais įrengimais naudo
tis, tai nas miesto žmones ne
silankyk!. .. > i

Varnas įraudo.
— Tu — sako jisai Puškoriui

— manes nemokink! Čia tau ne 
Lietuvoje no turgų bernus vai
kyti! Pasibaigė jau tavo cieso
rystės čėsa i!.,.

Puškorius. kad jį devynios, 
karšto kraujo.

— Bet tokius — sako jisai — 
dar galiu oamokyti!... — ir žėrė 
Varnui i žandą.

Varnas tuojau Puškorių į 
olėbi ir sienon daužo. Puškorius 
nolicijoie igvtus mokslus palei
džia. .Tanonišku stiliumi Var
nui ranka 
šonkaulius

--- Pnnog
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“LITUANUS”
dimuį, .Neužmirština ir tas. jog 
’’Lituanus” jokiu būdu nėra ir 
negali būti mūsų veiksniu ofi
cialiu oficiozų. bet jis leidžia
mas. kaip minėta, tik mažos 
grupės, ’"r tėn pasitaika netikslu- 

mactios tikfaia” linija turėtų 
būti kurkas lengviau atleidžia
mas. Žinia, kitas klausimas bū
tu. iei kalba eitu apie nagrindi- 
ni ir svarbiausi lietuviškąjį lei
dinį svetimiesiems.

Pažįstant amerikini pasauli, 
reikėtų sutikti, kad ten gana 
svarbia vieta vaidina ir pats lei
dinio išleidimo būdas, spauda, 
išvaizda. Ar šiuo atžvilgiu “Li
tuanus” iau toks papeikiamas? 
Ar išvaizdos atžvilgiu jis ne vir
šila načios Lietuvos pasiuntiny
bės Vašingtone leidžiamo “The 
Lithuanian Situation1”, kurio sti
lius būtu tikes nebent vidaus 
jnformaciiai pabėgėliu stovyk
lose Vokietijoje ir kuris ne turi
niu. bet forma vra visiškai mi- 
zernas ir . galima drąsiai teigti, 
tikrai gali blogai reprezentuoti 
Lietuvą ir* lietuvius. Bent šiuo 
atve’u, mūsų nepasiturinti stu- 
dentila gebėlo tikrai žymiai 
augščiau iššokti.

O ir šių minčių pabaigai, te
būnie leista pasiskolinti gerb. G. 
Galvos žodžius, jog vartant “Li
tuanus” puslapius, susidaro įs
pūdis, kad svetimasis skaityto
jas bus kiek mūsaisiais, nors ir 
ne esminiais reikalais, supažin
dintas. tačiau vargu patrauktas. 
Tebūnie tai tiesa, bet bent pra
džiai studentu darbo ar tas nebū 
tu patenkinama? -Tokie sampro
tavimai gaunasj kai bandai mes
ti žvilgsni ’ “Lituanus” ir iš ki
tos nusės. Tuo labiau, kai patvs 
leidėjai nemano užmigti ant lau
ru. oatvs mato klaidas ir žada 
darvti visa, kad tik iu leidinvs 
tobulėtų. Čia. be abejo, itin 
svarbu be reikalo nenumušti 
mūsų iaunuiu reprezentuotoji i 
nuotaikos, 
iuk tikrai 
tenciją.

ŽVILGSNIS I
Gerb. G. Galva orieš keletą 

dienu “Draugo” skiltyse išsamiu 
rašiniu apžvelgė mūsų studentu 
leidžiama informacini leidinį 
anglu kalba “Lituanus”. Visišr 
t-ai sutinkant su autoriaus min
timis. bendrosios mūsų informa- Imgi.AT “l’ėUiYRfjAvimas įrinfor-

’ eiios svetimomis kalbomis rei
kalu. vis dėlto nevisiškai lengva 
sutikti su kažkuriomis pastabo
mis naciam “Lituanus”. Jau iš 

' nat pradžių būtina statyti lem
tingai’’ klausima: — Ar geriau 
būtu, jei ir šiandien, dar nieko 
nebūtu nadarvta lietuviškosios 
informacijos anglu kalba reika
lu. ar džiaugtis, nors ir su įvai
riais trūkumais išeinančiu “Li
tuanus”? .

Be abeio. visus trūkumus ir 
nesklandumus bent dalinai jau
čia ir patys leidinėlio redakto
riai. Ir jie, tiesiogiai ir nėr tre
čiuosius asmenis kam tik prašo, 
tiesiog maldauia talkos, kriti
kos. patarimu ir paramos tem
piant jiems neiparsta ir sunkia 
našta. Todėl netenka nei kiek 
abeioti, jo® visos pastabos re
dakcijos mielai laukiamos ir net 
branginamos. Šių minčių teikė- 
ias turėjo nroga ir garbe mūsų 
soaudoie nristatvti skaitvtoiams 
nirmaii ir antrąii “Lituanus” 
numerius. Taip pat, ir asmeniš
kai ir iš kitur iau teko girdėti 
atsiliepimus anie leidinėli net 
ir iš svetimtaučių. Ir todėl, pil
nai sutinkant, jog iam dar vra 
daug vietos tobulėti, bet tenka 
pastebėti, jog bent dalinai “Li
tuanus” savo uždavinį atlieka, 
nors ir su lotyniška antgalve 
pasirodvdamas.

Reikėtų įsidėmėti, kad ir tas 
“lotyniškumas” vargu ar iau 
iam taip kenkia, nes, oirmo’e 
eilėie jis ir skiriamas akademi
nei visuomenei, universitetams, 
skaitykloms, bibliotekoms ir iau 
toliau sektu grynai politinė laik
raštėlio veiklos dirva: žvmūs vi
suomenininkai. politikai, diplo
matai. Ir. iei šiandien neturime 
svetimtaučiams pateikti ka ge
resnio. vargu ar reikėti! drovė
tis nusiusti mūsų studiozų lei
džiama “Lituanus”.

Dar tuo metu kai gerb. Ged. 
Galva dirbo lietuviškose žiny
bose Vokietijoje, rašantysis 
drauge su keletą kitų jaunųjų 
laikraštininkų, buvo išvystę ga
na gyva spaudimą mūsosios in
formacijos anglų kalba reikalu. 
Buvo susirašinėta su visa eile 
mūsų vadovaujančių ištaigų ir 
asmenų, buvo paskelbta serija 
straipsniu spaudoje, prašyta, 
belstasi ir maldauta, gauta kai 
kurių mūsų visuomeninių ištai
gu pritarimas, deja, tas ^viskas 
baigėsi tik gražiais žodžiais ir... 
neišpildytais pažadais. Tad ne1 
sunku isivaizduoti, kaip teko 
nudžiugti, kad tik mažutė, be
veik mikroskopinė mūsų orga
nizuotosios visuomenės dalelė— 
mūsų studentija—ryžosi tokiam I

Gi oats “Lituanus” 
pateisina savo egzis-

Al. Gimantas

Faktas, kad 
svečiai sve- 
reikia. Kaip

pasitempė i

ri'pnc; laikei iki paskutiniosios. 
Tai čigonas...

MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI
A. RINKŪNO “KREGŽDUTĖS”

I dalis — elementorius, 96 pusi.............................
II dalis — skaitymai ir aplinkos pažinimas antriems

ir tretiems metams, 184 pusi...... ...... ....
III dalis — tėvynės pažinimas (Lietuvos geografijos

ir istorijos pradmenys), 231 pusi............

Visos dalvs gausiai iliustruotos.
Ambrazevičiaus, Vaičiulaičio ir Skrupskelienės 
“Naujieji skaitymai”, chrestomatija vyresniems sky
riams, 224 pusi. ........ ,............ . ............................

Be to, turime lietuviškų klasės žurnalų (75č) ir mokinio 
pažymėjimų (7%f)

Platintojams ir mokykloms, užss 
kiais, nuola:

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 
941 Dundas St. W. 

. Toronto, .Ont, Canada, j.»

$1.50

$2.75

$3.00

$2J0

ančioms didesniais kie-

■i ■ K.

i’s neties laužia. Ir 
lankia.
Piišknriau —- ęalrau 
dabprf... Tautiečiui 
hn fiVrn reikalo lau
kinės iam ant na- 

vnikęmorns lais-
’Agotai 

iHnkH’i

Tlin forrn] HkimPC k^ ii efrn- 
tipeli nž nosies Varniene 

pfjfernnp f ne vn-
nioq dnru. Mnfp^?^° cirdiq fiiP- 

cunrofo. k^d Pnsk^rincj np 
meiloc inc

__ ^rn^npc cfplbėkif°T — 
coukti Varninnp —Man n 

isrpncro muša! Inkstus jau 
tppnkp1. . .

Alacolic kain nik*a 
nlisti. T V^rnienP^ 
mas ‘J'f^nhėio nnnaą TTcnn.

_ Kp ri«. ----  sakn įie- kromfv.
kūnini — fio< nhidicranA- 

i;*; j>Uc?>vAiaL.. PnKriia pa- 
qoi’kii ir bj»i<rf<»c! krinkic.

Tr. ?innmJ>. hAcynmiq nri^ IaIo- 
Mna Ppnicni z^nenn cii pnab?- 
Vn Jie^nviii ,. Nenraė’n ke
line minufp*. o cn’rdžiame 
eirennc baugia. Vadinasi poli
nga <s+clrnHą....

_Policija fltv!»žiuoia’ — A«ič 
'’žiūccnti nuM’ka. — LaikvVic 
įTomoi feisvh« r»ncpi«>’
Pi.?Vnrius su geležiniais šiąnakt

VVTA

nu-

pmo 
pir-

Pi.svnrius t” naujienų paveik
tas. Varna naleido.

' nari*,“1k’ — sako li
esi nuolaidžiai Varnui — Val
džios žmonių neiuokink’ O kie
no teisvhė. tai dar na žiūrėsim’ 
Su noliciia manės neišvasdinsit’ 

Sirenos ėmė staugti po pat 
langais.

— Kokio velnio ii* dabar,
biją, kaio/nrieš svieto nabaigą! 
— ėmė nervuotis sveteBai.

linž. Algirdas Mošinskis lie- 
oos 22 d. nenkis mėnesius Ihnkes 
svarbiausius cheminės industri
jos centrus Belmioie, 'Prancūzi- 
ioje. Ttaliioie ir Vokietijoje, gri
žo i S. Paulį, k”r veda stafvba 
ir montažą i didžiausio P’etu 
Amerikoje sunkiosios chemijos 
oroduktų ir plastikos fabriko.2______

Grybų mėgėiai .
kurie netikri dėl grvbu iūšiu, 
gaji iri gyti knvga. “Mushroom* 
for Eastern Canada and the Uni
ted States”, kuri* narašė Rene 
Pomerlean (Les Editions Chan- 
tecler. Montreal). Knyga vra 
gausiai iliustruota fotografijo
mis bei brėžiniais ir pavartoti 
techniški išsireiškimai vra pil
nai išaiškinti neprasta kalba. At
rodo. kad prof. Pomerleau valgo 
su nesitenkinimu visas 24 kana- 
diškas rūšis, kurios apsčiai ’auga 
ankstyva rudenį. (CSc)

"GfRIAUSIAS DRAUGAS0 
kokį betkodo jutę nosis turėjo. 
Tai jus pasakysite, kai pati- 
naudosite Kanados specialia 
patogumu —* minkUieusiomis 
lignino nosinaitėmis. Pasirinki-
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k Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės
J Į didžiausią lietuvišką įstaigą

Mann & Martel
} JOINT REALTY LTD.

899 BLOOR ST. W. OL. 6381 1609 DUNDAS ST. W. OL. 7996

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 
BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT.

$3.000 įmokėti, Roncesvalles rajo
ne, 8 kambarių mūrinis, geras vidus, 
3 virtuvės, alyvos šildymas, garažas, 
geros išsimokėjimo sąlygos. Skambinti 
Ant. Mičiūnui.

$1.200 įmokėti, Dundos - Ossing
ton, arti Lietuvių Namų, 7 k., gera
me stovy, alyva šildomas namas.

Į
Į
17
1 
i.
t

'< ..

Jums visada patarnaus 

. skambinant telefonu

OL. 7996:
F. SENKUS,
V. PLIOPLYS,
P. BUDREIKA,
J. RINKEVIČIUS,
J. BALTAKYS,
BARCEVIČIUS,
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS,
B. KRIAUČELIŪNAS,

Jums visada patarnaus 

skambinant telefonu

OL. 6381:
R. ŽULYS,

B. SERGAUTIS,

B. MARIJOŠIUS,

S. JUCEVIČIUS

A. PALECKIS.

P. KRILAVIČIUS,

J. KAŠKELIS,

J. KARPIS.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda
mi kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAMBINDAMI 
KLAUSKITE J. K A R PI S.
Atliekame visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.,
4. Įsitikinimui, -—prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tcl. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tcl. OL. 8450.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato 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.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į Šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

BROCK - DUNDAS
$2.500 įmokėti, 6 gerų kambarių, 
tikro mūro, su gerais baldais, kili
mais ir kt. smumlkenomis nomas. 
Vieno moderni virtuvė, geros kiet- 
medžio grindys, vieta garažui. Ge
ros mokėjimo sąlygos 10-čiai metų. 

RUNNYMEDE - BLOOR,
$16.000 pilna kaina, 6 didelių k., 
square polno, visai atskiros, gero 
mūro namas. 2 modernios virtuvės, 
puikiosz kietmedžio grindys, geros 
rūsys, alyvos šildymas. Didelis, gra-. 

t žus kiemas, garažas su geru įva
žiavimu iš gatves.

WINNETT AVE. - ST. CLAIR, 
$14.000 — $3.000, visai atski
ros, 7 neperein. kamb., per du 
augštus, gero mūro namas, van
deniu - alyva šildymas, 2 geros vir
tuvės, 2 tooletai, 2-jų kamb. bu
tas rūsyje. Garažas su privačiu įva
žiavimu. Skubus pardavimas! Ge
ros mokėjimo sąlygos!

HIGH PARK - KEELE ST., 
$4.000 įmokėti, 8 didelių nepein. 
komb., lobai gero mūro narnos. Sis 
namas ypatingai gerame stovyje 
— malonumas parodyti!

GRENADIER RD. • HIGH PARK, 
$19.900 — $4.500, 11-kos gra
žių kamb., visai atskiras, gero mū
ro namas, naujos karšto vandens - 
alyvos šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 tooletai, platus įvažiavimas, 
dvigubas gorožas. Dėl greito par
davimo lobai nupiginto kaino.

HAVELOCK - BLOOR,
Su augštesniu įmokėjimu, 12-kos 
grožių kamb., presuotų plytų, vi
sai auk. namas. Vand. -olyvo šild., 
3 mod. virt., geras rūsys, kiemas. 
P. MALIŠAUSKAS

HAVELOCK,
Apie $4.500 įmokėti 8 kambarių 
mūrinis namas, nepereinami dideli 
kambariai, 2 modernios virtuvės, 
vieta garažui, geros išsimokėjimo 
sąlygos.

INDIAN GROVE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
moderni virtuvė, vieta garažui.

DURIE - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, gra
žus atskiros namas, kvadratinis 
plonos, alyva šildomos, kietmedžio 
grindys, privatus įvožiavimios, na
mas be skolų, geros pirkinys, sku
bus pardavimas.

RUNNYMEDE - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du augštus, atskiros mūrinis na
mas, kvadratinis plonos, alyva* 
Šildomas, moderni virtuvė, priva
tus įvažiavimas, 10 metų skola, 
geros pirkinys.

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$6-7.000 , įmokėti, 11 kambarių 
atskiros mūrinis namas, kietme
džio grindys, vandeniu alyva šil
domas, garažas su šoniniu įvažia
vimu, labai geros nuomavimui.

DELAWARE AVE.,
Apie $7.000 įmokėti, 10 kamba
rių, atskiras mūrinis namas, van
deniu olyvo šildomos, kvadratinis 
planas, kietmedžio grindys, kam
barys ir vonia rūsyje, dvigubos 
garažas, ultra moderni virtuvė, 
gražus kiemas, vienas iš geriausių 
namų toje gatvėje, vieno skola li
kučiui.

. P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LL 

..................... i—..-...i.
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W. A. LENCKI, B.A., L.L.B

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: 

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

motorus.
, 8» to, opimu namus^pilnam instalia-

virbui ar pakeitimui srovės, duodu 
techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080
44 GWYN N E AVĖ., TORONTO

$16.200 pilno koina, 8 kambariai 
per 3 augštus, 3 virtuves, alyva šil
domas, gero mūro namas.
prie Bloor ir Brock. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

Randasi

$5.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, moderni virtuvė, Bloor 
- Indian Rd. rajone. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

$2.500 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, 3 virtuvės, garažas. Ron- 
cesvalles ir Galley rajone. Skambinti 
Ant. Mičiūnui.

$14.900 pilna kaina, 7 kambarių, 
per du augštus mūrinis atskiros na
mas. Sklypo dydis 50 pėdų iš 150 pė
dų. Privatus įvažiavimas, yra vietos 8 
mašinoms pastatyti. Tinka kontrakto- 
riui. Skambinti Ant. Mičiūnui.

$4.000 įmokėti/ Bloor - Runnyme- 
de, mūrinis, 6 komb., 2 mod. virtu
ves, garažas.

$4.500 įmokėti, Bloor - Ossington 
rajone, mūrinis, atskiras, 9 komb., 2 
virtuves, modernus šildymas, gara
žas.

$4.000 įmokėti, labai arti Ron
cesvalles, mūrinis, 8 k., 2 virtuves, 
10 metų skola, garažas.

$.5000 įmokėti, Geofrey - Indian 
Rd., mūrinis, atskiras, 1 1 kamb., 2 
virtuvės, 2 vonios, 2 garažai, vande
niu alyva Šildomas, 10 metų skola.

$4.000 įmokėti. Parkdole rajone, 
10 komb., 2 šildomi saulės kamb., 2 
virtuvės, vand. alyva šildomas, vieta 
garažui.

Skambinti
KUZMAS.

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!

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! ! !
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 

atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai JL9TTJ& netinkamai laikomi sugenda. Mū-
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 

-LaTwobCX bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
rūšių užuolaidų. firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto, remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI

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

561 • 5G7 KEELE ST.
1JĄ Block South of St. Clair Namų tel. CE.1-3444

TORONTO, ONT.

TEL. junction 4773

Sav. G. KERAITIS

PERKANT- PARDUODANT 
KREIPKITĖS

NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Mūsų šios savaitės pasiūlymai

Kokios tautybės
(Atkelta is 2 psL)

Kaip mums iš istorijos žino
ma, Klaipėda buvo anksčiau že
maitiška tvirtovė, buvo 1252 m. 
Livonijos Ordino paimta ir pa
kartotinai ji buvo puolama bei 
deginama žemaičių, bet ne kur
šių. Ne kuršiai reiškė pretenzi
jų į Klaipėdą ir jos kraštą, bet 
didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas. Ne su kuršiais Prūsi
jos Ordinas darė taikos sutartį 
1422 m., einant kuria Klaipėda 
ir jos kraštas paliko Prūsijos 
Ordino rankose, bet su Vytautu 
ir Jogaila. Livonijos Ordinas 
atidavė Klaipėdą Prūsijos Ordi
nui tik tuomet, kai jam paaiš
kėjo, jog jis nepajėgia Žemaiti
jos užkariauti ir per ją tiesiogi
niai su Prūsijos Ordinu susisiek
ti ir susijungti, paimti į jų ran
kas'visą rytinę Pabaltiją. Livo
nijos ^Ordino atsitraukimas iš 
Klaipėdos buvo diktuojamas ka
rinės ir politinės padėties, bet 
ne kuršiško elemento pasitrau
kimo į šiaurę. Visi Mortenseno 
aiškinimai eina prieš istorinę 
tikrovę.

Neringos kuršiai
Dar ilgi antrojo pasaulinio ka

ro kai-kuriuose Neringos kai
muose vietiniai žvejai kalbėjo 
kjiršių tarme, bet jie nebuvo au
tochtonai. Pasak jų pačių aiški
nimus ir žiūrint į jų daugumo
je vokiškas pavardes, tai iš Li
vonijos Ordino užimto kurso 
atsikraustę kuršiai, kurie čia 
keletą šimtų metų vedė kuklų 
žvejo gyvenimo. Apie jų atsikė
limą iš Kuršo daugely žvejų 
šeimų buvo net atsiminimų.

Dėl Neringos kaimų vardų 
turime štai ką pasakyti. Dauge
liui skaitytojų žinomas kurortas 
Schwartzort, sausumos gyven
tojų lietuvių buvo vadinamas 
Švartnortu. Latvių kalba šito 
pavadinimo nesisavina. Jis tur
būt buvo duotas vokiečių admi
nistracijos, kai per Neringą pra
dėjo veikti pašto susisiekimas 
tarp Klaipėdos ir Karaliaučiaus. 
Galimas daiktas, kad tuomet to
je vietoje išviso nebuvo gyven
tojų. Lietuvos nepriklausomy
bės laikuose duotas pavadini* 
mas “Juodkrantė” yra vertimas 
iš Schwartzort. Iš marių ir jūros 
pusės žiūrint Juodkrantė buvo 
tamsi vieta baltuose Neringos 
smėlynuose. Kopų apsodinimas 
i šiaurę nuo Juodkrantės ligi 
Klaipėdos įvyko tik pereito 
šimtmečio pabaigoje.

Sekančio kaimo, “Pervelkos” 
pavadinimas yra lietuviškos kil
mės, nes smėliui užnešus senąjį 
Naglios kaimą, tos vietos gyven
tojai - žvejai pervilko savo nu
griaunamus namus i kitą vietą, 
kiek i pietus ir todėl tą vietovę 
pavadino Pervelka.

Kur šiandieną yra Preilos 
kaimas, tai seniau kiek į pietus 
buvo Karvaičių kaimas, o už jo 
Karvaičių kalnas. Kalnui užne
šus apie. 1790 m. smėlimi senuo
sius Karvaičius, tos vietovės gy
ventojai - žvejai perkėlė savo 
trobesius į dabartinę vietovę 
Preilą. Ar šita vietovė tuomet 
taip vadinosi, ar jai vardas yra 
duotas vokiečių administraci
jos, nežinoma. Bet yra faktas, 
kad Schleswig - Holsteino pro
vincijos rytų pakraštyje, arti 
Baltijos jūros yra to paties pa
vadinimo kaimas — Preil. Ka
dangi tas vardas neturi nieko 
bendro su vokiečių kalba, jį ga
lima lakyti aistiškos kilmės, nes

buvo I. Kantas?
aisčių gentys, ligi šiaurės tautų 
kilnojimosi laikų užėmė visą 
Baltijos pakraštį ligi Danijos, 
kaip matyti iš daugel iš tų laikų 
užsilikusių aistiškų pavadinimų 
tuose kraštuose. Šitą klausimą 
čia nagrinėti išeitų iš mūsų už
davinio rėmų. Karvaičiuose 1776 
m. gimė vėlesnis dr. Indrigas 
Jediminas Rėza.

Reikia dar pažymėti, kad su 
Karvaičių kalnu yra sujungtas 
lietuviškas padavimas apie pa
jūrio milžinę Neringą.

Nidos kaimo pavadinimas gali 
būti importuotas, nes Hessene, 
vakarų Vokietijoje randame ke
lias upes “Nidda”. Ties Nida 
esantis augštasis kalnas, ant ku
rio stovi žinomas Nidos švytu
rys, vadinasi Urbo kalnu. Se
nieji žmonės aiškindavo, kad se
novėje ten buvęs Urbaičių kai
mas. Turbūt niekas neabejos, 
kad šitas pavadinimas yra lie
tuviškas.-

Senosios ir naujosios Pilkopės 
kaimų pavadinimas yra negin
čytinai lietuviškos kilmės. Tarp 
šitų vietovių, Kuršių marių pu
sėje, .radosi anas nepaprastai 
gražus ąžuolynas, kurį pirmasis 
Prūsijos karalius Friedrichas 
Wilhelmas I leido nukirsti, kad . 
šitomis pajamomis padengtų jo 
prabangišką karališką gyveni
mą. Ligi 20 šimtmečio pradžios 
žvejai ten tebekalbėjo kuršių 
tarme, kuri vėliau dingo, nes iš 
pietų stipria jėga pradėjo verž
tis vokiečių Įtaka.

Kiek toliau i pietus gulinčio 
Rasytės kaimo vardą galime lai- • 
kyti senprūsiškos kilmės, nes ki
ta Rasytė randasi į vakarus nuo 
Karaliaučiaus. nepertoliausiai 
nuo Aistmarių (Frisches Haff). 
Reikia dar pažymėti, kad tokio 
pat pavadinimo vietovė buvo 
randama ir Kurše.

Latvių kilmės gali būti Kuri- 
cės kaimas, vokiškai Kunze. 
Sarkavą galima priskartyti sen- 
prūsiams, nes Sambijoje (Sam- 
lande) randame nemažai sen
prūsiškų vietovių ta pačia galū
ne. Neringos gale esantis Krantz 
gali būti suvokietintas lietuviš
ko arba senprūsiško Krantas. 
Tai tiek apie vietoves.

Visi Kuršių Marių dugno pa
vadinimai yra lietuviškos kil
mės, kaip antai: Ožkopis, Rud- 
seikis, Agila, Bamblė, Kulijos, 
Budumai. Liko tik Kuršių Ma
rių pavadinimas. Taip pat ir 
Kuršių Marėse vartojami tink
lai kaip: ūdos, skiltis, gantiniai, 
kudeliai, kurnai, klipis. Juos vo
kiečių administracija beveik ne- 
pakeitusi paėmė i vokiečių no
menklatūrą. '

Kuršių kilmės pavardžių su
skaitysime visame Klaipėdos 
krašte nedaugiau keleto tuzinų, 
neskaitant daugel žvejų - kuršių 
su grynai vokiškomis pavardė
mis: Radmacher, Feege. Enge- 
lien, Sellins, Pietsch ir 1.1.

Iš šitų išvedžiojimų galima 
daryti išvadą, kad Neringoje ir 
Klaipėdos pajūryje gyvenę kur
šiai nebuvo autochtonai, iš seno
vės ten gyvenę, bet vėliau i tą 
kraštą atsikėlę, kurie į krašto 
vietovių pavadinimus neturėjo 
jokios arba tik labai mažai Įta
kos. Tokiu būdu griūna Morten
seno tvirtinimai, kad šitame 
krašte iš senovės gyventa kur
šių. Visi tos rūšies aiškinimai 
yra gryna fantazija.

(Bus daugiau)
$7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedu iš 14 kamb. 
Lobai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iš- 
simokčjimo sąlygos. Bloor rajone.

i

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilna. kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomos^ Kaina $ 18.500. 
Parkdale rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiros namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna koina. 8 kamb. per 
du augštus. Rushdmc Rd.

7. $20.500 pilno kaina. 8 
mūrinis, atskiras namas, 
niu - alyva dildomas Bloor 
nymcde rajone.

rojonc.

komb. 
vonde- 
- Run-

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenan rajone.•

9. $22.000 pilna koina. 9 komb. 
mūrinis, atskiras namas, garažas. 
Labai gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 komb. mūri
nis nomas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.

11. $2.000 įmokėti. 6 komb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu-

.’ mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone. -

12. $10.500 pilno koina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 komb. mūri
nis namas. Alyvc šildomas, pil
nos rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 kamb. mūri
nis nomas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 komb. mūri
nis namas. Lobai gerame stovyje, 
didelis 
Lengvos 
Dundos

16. $2.000

išsiihok ėjimo

ir įvažiavimas.kiemas 
išsimokėjimo sąlygos.

. Runnymede rajone.
įmokėti, 6 kamb. mūri

nis namas, alyva Šildomas. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu • 
alyva šildomas, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, garo-

žas, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone.

21. $15.700 pilna kaina. 6 komb. 
mūrinis, atskiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22. . 16.500 pilna kaina. 8 komb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atškiras namas, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 komb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiros 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - alyva šildomos, 
kiemas. Bloor - Montrose

25. $18.000 pilna kaina, 7 
mūrinis, atskiras namas, 
niu - olyvo Šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna koina, 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti, 9 komb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

28. $7.000 įmokėti, 7 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Viena skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 komb. mūri
nis namas, alyva I omodiš ,2s5 
nis namas, alyva šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

VI. Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

Didelis 
rajone, 
komb., 
vande-

Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti. 
1

V. JUČAS
OL M«

D. KAROSAS
OL 8443

KUPREVIČIENt
OL. 8443

I. BUCANTAS
OL 8444

V. PALIULIS 
OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS 
OL 8443

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI
VISUS RYTŲ EUROPOS KRA
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
ČENTRINt ĮSTAIGA: , 

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025.
SKYRIAI: WINNIPEG, Mqn., 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT,, 652A Barton St, Telefonas LI, 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonas 5-7480. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broadway, TeLTL 1272 
ir ki t o s e
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V- VA SIS- Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872' Bloor Street West (prfe ossington Ave.) Telef. ME. 4605 • 4606

1. Bloor • Crawford, $1.000 įmokėti,
6 gražių kambarių atskiros, didelis 
kiemas, garažui vieta.

2. Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 
įmokėti, 8 dideli kambariai, mūri
nis, 3 virtuvės, geras pajamų na
mas.

3. Bloor - Ossington, $3.500 įmokėti,s
7 didelių kambarių, atskiras, gero 
mūro, alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas, labai geras pir
kinys.

4. Rusholme Rd. - Bloor, $5.000 įmo
kėti, 9 kambarių, atskiras, gero 
mūro, kvadratas planas, alyva 
šildomas, labai didelis ir gražus 
kiemas, gražioje vietoje, geras pir
kinys.

5. Rusholme Rd. - Dewson, 15 didelių 
kambarių — 3 atskirų butų — 3 
vonios, 3 virtuvės, vandeniu aly-

va šildomas, atskiros, gero mūro, 
privatus įvažiavimas, didelis kie
mas ir garažas.

6. Roncesvalies - Wright, $3.500 
įmokėti, 6 didelis kambariai, mo
derni virtuvė, alyva šildomos, lo
bai gero mūro, didelis kiemas.

7. High Park - Roncesvalies, $3.900 
įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomas verandos, 2 ougštų, at
skiras, apynaujis namas, vande
niu alyva šildomas, 4 gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

8. Bloor - High Park Ave., $5.900 
įmokėti, 10 didelių kambarių, ge
ro mūro, 2-jų butų, 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
2 garažai, prie pat Bloor, geras pir
kinys.

9. Dundas - Dufferin, 2 apynauji 
atskiri namai. Vienas 2-jų atski
rų būtų, antras 4*rių atskirų bu-

tų, po 4 gabalus rpoderniąs vo
nios, vandeniu apšildomas, geros 
pirkinys, parduodamos labai gero
mis sąlygomis.

10. High Pork Blvd., 14 lobai dide
lių kambarių, atskiros, labai gero 
muro, centrinis plonas, vandeniu 
alyva šildomas, 3 vonios, moder
nios virtuvės, didelis gražus kie
mas ir 2 garažai, parduodamas su 
visais gerais baldais, mėnesinės 
pajamos $680, labai geras pirki
nys geromis sąlygomis.

11. Indian Rd. - Geoffrey, 11 didelių 
kambarių, gero muro, atskiras, 4 
modernios virtuvės, 2 vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomas, 
gražus kiemas, - šoninis įvažiavi
mas ir garažas, vertos dėmesio 
pirkinys.

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
REIKALINGAS PARDAVIMO AGENTAS.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įdai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.
V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

Liet. Dienos Šiaurės Amerikos 
Vyrų ir Jaunių Kerpšinio Tur
nyro reikalu. Turnyre dalyvau
ja trys vyrų ir trys jaunių ko
mandos:

1. Detroito Kovas — vyrų,
2. Detroito Kovas — jaunių,
3. Toronto Aušra — jaunių,
4. Toronto Vytis — vyrų,
5. Montrealio Tauras — vyrų,
6. Montr. Tauras,— jaunių.
Jau yra suorganizuota ir abie

jų grupių pirmųjų dviejų vietų 
nugalėtojams dovanos. Jaunių 
grupės pirmos vietos nugalėto
jui dovaną yra paskyręs Aušros 
Vartų parapijos klebonas Jonas 
Kubilius, S J, Sporto klubo Tau
ras globėjas.

Vyrų grupės pirmos vietos 
nugalėtojui dovaną paskyrė Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

Abiejų grupių antrųjų vietų 
nugalėtojams dovanos nupirk
tos iš Montrealio organizacijų ir 
profesionalų bei verslininkų 
tam reikalui suaukotų pinigų,

kurie bus paskelbti sporto pro
gramoje ir spaudoje.

Turnyro vieta ir laikas nuro
dyta bendroje LD šventės pro
gramoje.
Montrealio LSK “Tauras” v-ba.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami 

šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalies Ave,. Toronto

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite, patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS

5-tųjų ŠALS Žaidynių II-jo 
rato pasekmės ir laimėtojai 
Lengvoji atletika vyrams 
Bėgimai: 100 m. — Pikturna 

(Žaibas) 11,5; 200 m — Piktur
na 24,5; 400 m — Bartkus (Žai
bas) 57,3; II vt. — Dagilis (Vy
tis); 800 m — Vygantas (Gin
taras) 2:18,6; 1500 m — Vygan
tas 4:58,0; 4x100 m — Žaibas 
48,2; 3000 m ėjimas — Keturakis 
(Perkūnas) 15:15,0.

Šuoliai į augštį — Liutkus 
(Žaibas) 5’8 %”; į tolį — Liut
kus 19’10”.

Metimai: rutulys — Macevi
čius (Perkūnas) 38’7”; diskas — 
Adamkavičius (Lituanica) 106’4 
%”; ietis — Supronas (Vytis) 
158’ %”.

Lengvoji atletika moterims
Bėgimai: 50 m Šikšniūtė (Žai

bas) 6,9; 100 m — Točilauskaitė 
(Perkūnas) 13,3; 4x60 m — Žai
bas 34.6; III vt. — Vytis.

Šuoliai: į tolį — Točilauskaitė 
15’4 3%”; III vt. — Kriaučiūnaitė 
(Vvtis); i augštį — Vėlyvytė 
(Vytis) 4’5 %”; III vt. — Kriau
čiūnaitė.

Metimai: rutulys — Ilgūnienė 
(Perkūnas) 30’1”; diskas — il
gūnienė 92’8 %”; ietis — Kurai
ty tė (Perkūnas) 80’ %”; II vt. 
— Vėlyvytė.

Lengv. atletika jauniams
Bėgimai: 100 m Motiejūnas 

(Žaibas) 11,8; 200 m — Saka
lauskas (Perkūnas) 24,2; 1000 — 
Vygantas 3:03,0; 4x100 m — Žai
bas 51,6.

Šuoliai: į tolį — Motiejūnas 
19’7 %”; į augštį — Laurinavi
čius (Vytis) 5’6”.

Metimai: rutulys — Paukšte
lis (Perkūnas) 44’7”; diskas — 
Paukštelis 125’2”; ietis — Mor
kūnas (Žaibas) 142’3”.

Lengv. atletika mergaitėms
Bėgimai: 60 m — Titaitė (Žai

bas) 8,3.
Šuoliai: į tolį — Besperaitytė 

(Žaibas) 12’11 %”; III vt. Bal
sytė (Vytis); į augštį — Titaitė 
4’3”.

Metimai: rutulys — Laikūnai- 
tė (Žaibas) 28’5”; diskas — Lai- 
kūnaitė 71’ %”.

Plaukimas vyrams _
80 yd. laisvu st. — Giedraitis 

(H. Kovas) 50,7; 440 yd. 1. s. — 
Giedraitis 7:11,0; III vt. — Bur
dulis (Vytis);' 80 yd. krūtine — 
Giedraitis 62,02; 80 y d. nugara

— Griną (Perkūnas) 71,2; II vt.
— Bulionis (H. Kovas); III vt.
— Burdulis.

Plaukimas moterims
Visas rungtis laimėjo be kon

kurencijos Martinaitytė (Perkū
nas): 40 yd. laisvu st. — 30,4; 
120 yd. 1. s. — 2:58,0; 40 yd. krū
tine— 38,1; 40 yd. nugara — 
39,4.

Lauko tenisas
Vyrų vienetas: Žukas (Vytis), 

Grybauskas (Sakalas).
Vyrų dvejetas: dėl laiko sto

kos laimėtojai neišaiškinti; fi
nalistai — Žukas, Rautinš ir 
Gvildys, Norkus.

Moterų vienetas: 
tuanica), Zubkutė

Abstraktus
Mokytojas klausia, kas tai yra 

abstraktus. Mokiniai tyli, 
kytojas paaiškina:

— Abstraktus dalykas 
toks, kuris yra, apie kurį 
galvoti, bet kurio negali palies
ti Na, Jonuk, pasakyk pavyzdį.

— Raudonai įkaitinta geležis, 
Pone mokytojau — atsako Jo
nukas, kalvio sūnus.

Darnūs kaimynai
— Dovanokit, ponia Petraitie- 

ne, kad mano višta iškapstė jū
sų ežią.

— Tai nieko. Manasis šuo tą 
jūsų vištą jau sudraskė.

— Ach šitaip? Tai puiku. O 
man buvo taip nemalonu, kad 
mūsų automobilis jūsų šunį 
pervažiavo.

Paguodė
Anglų karalius Jurgis III mo

kėsi griežti smuiku. Po keleto 
mėnesių pamokų savo mokyto
ją, garsų smuikininką, jis pa
klausė ar darąs jis pažangą. Mo
kytojas atsakė:

— Jūsų Didenybe, kai dėl 
smuikavimo meno, tai tenka pa
sakyti, kad žmonės gali būti 
skirstomi į tris rūšis: tie kurie 
visai negriežia, kurie griežia 
prastai ir pagaliau tie, kurie 
griežia gerai. Jūsų Didenybė jau 
perėjot į antrą grupę...

Kalnų kelte
Turistai kabeliniu keltu kylą 

į kalno viršūnę. Viena ponia vis 
nerami ir pagaliau klausia vie
ną iš bendrakeleivių:

— Jei kabelis nutrūktų, kur 
mes kristume — žemyn ar augš- 
tyn?

— Tai priklausytų nuo to, ko
kį gyvenimą Jūs vedėte, -— at
sako susimąstęs kaimynas.

Mo-

yra 
gali

Oželaitė (Li- 
(Perkūnas).

Mišrus dvejetas: Andrejaus- 
kas, Oželaitė (Gintaras); Zub- 
kutė, Miliauskas (Perkūnas).

Futbolas
I vt. Vytis; II vt. D. Kovas; 

III vt. Čikagos LF Komanda.
Tarpklubinėse varžybose pir

mąją vietą laimėjo Čikagos Per
kūnas 71 taškas, II vt. Vytis — 
49 t.; III vt. Žaibas — 46 t.; IV 
vt. Niujorko LSK 27,5 t.; V vt. 
Lituanica — 22,5 t.

JaifiiTų varžybose'I-ji vieta te-’” 
ko Žaibui — 53 t., II vt. Perkū
nui — 26 t., ir III vt. Gintarui 
— 13 taškų.

Šis traukinys čia nesustoja
Keleivis mažoje provincijos 

stotelėje laukia traukinio. Tuo 
tarpu atūžia ekspresas ir dėl 
kažkurio trūkumo sustoja. Ke
leivis tuojau įlipa į vagoną ir 
atsisėda. Netrukus prisistatęs 
geležinkelietis jam sako:

— Tamsta negalėjai į šį trau
kinį sėsti. Jis čia nesustoja.

— Jei jis čia nesustojo, tai 
neįlipau — atsakė keleivis.

Priešingumo dvasia
Vyras: — Kaimyno dvynukės 

Aušra ir Vakarė panašios, kaip 
du vandens lašai.

Žmona: — Turbūt neprimatai. 
Juk Vakarė daug panašesnė į 
Aušrą.

Maudosi
Pirmą kartą vaikutis nuveža

mas prie jūros maudytis. Toli 
mato rūkstančius dūmus iš plau 
kiančio laivo ir nustebęs aiški
na motinai:

— Žiūrėk, mama, ir garvežys 
ten maudosi.

Kas toliau
— Kas toliau, Europa ar mė

nulis? — klausia vaikų mokyk
loje.

— Europa, — atsako vienas ir 
greit paaiškina: — Europos ne
gali nė matyti, o mėnulį ir naktį 
matom.

Bėda su mokslu
— Su tom mokyklom ir moks

lu gyva bėda, — skundžiasi sa
vo kaimynei. — Kasdien turiu 
vaiko drabužius skalbti. Pareina 
juodas, kaip smala.

— Juokai, jei tiek tik tereikia 
tau. Mano keturi vaikai pareina, 
turiu visus keturius pirma gerai 
ištrinkti karštam vandeny. Ki
taip jų negaliu atskirti.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

167 College, kambarys 9. 
Tel: įstaigos: WA. 1-3584, 

Namų: WA. 3-5555.
Toronto

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

aš priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp. 
Rentgenas pagal susitarimą.

— Bonna. — V. Vokietijos tei* 
singumo ministerija uždraudė, 
knygynams pardavinėti “komi
kų” knygas, kurios vaizduoji 
žiaurumus. .

Dr- A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalies Avė.
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 

.2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialiuos,
• X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto.

Susitarti telefonu WA. 3-2395

698 QUEEN ST. W., TORONTO 
Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

ROSE tf&TING & TINSMITH CO.
[rengia nauįas, vku apšildyme rūšių krosntt: vandeni, oro ar kombinuotas, bura
no mat anglimis, alyva ar gezu. Doro pagrindinius krosnių išvalymui (vacuum), 
net nevalytos krosnyt t u degi na daugiau kuro ir neduoda lilumoi. Atnauiine sa< 
nūs oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apittdymo Žakas. Atlieka vi
sus skardos darbas, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, pre uty Horn t ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKUIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne SL, Toronto. WA. 1-9758

Dr. F. Tickett
Gydytojas

’■A; ir
• chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir i^anadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

V ictorIšaugino naują kiaulių veislę
(CSc.) Kanados valstybiniai 

veislių augintojai išaugino naują 
kiaulės rūšį — baltas, gražiai nu
augęs* gyvulys su nulinkusiomis 
ausimis ir apskritais kumpiais. 
Ją nušerti kainuos pigiau, tad 
tuo pačiu ji duos ūkininkui dau
giau pelno.

Nauja tvartų puošmena turi 
garbingą paveldėjimą — ji turi 
kraujo augstai Kvalifikuotų"da
niškų Landrace, patvarių kartu 
ir paprastų amerikoniškų Ches
ter baltųjų ir britų juodųjų 
Berkšyrų veislių.

Pagal augintojų išvedžiojimus 
ši naujoji kiaulytė myli savo ma
žyčius, yra labai gero būdo, po
relė niekad tarpusavy nesiginči
ja. Ši veislė yra septynerių metų 
darbo išdava. Reikėjo rinkti, 
bandyti ir kryžiuoti. Viskas at
likta Lacombe stoty, Albertoj. 
Šiuo metu yra 199 naujos veislės 
vienetai.

ELECTRIC 
CO.

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telet EM. 8-9822
Lietuviška elektr. bendrovė.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir pigiai:

60 Amps, heavy service—$60, 
100 Amps, heavy service—$80. 
Nauji namai — $2.30 už tašką.

Ražtinė: O Liver 4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

i

i

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga į s

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

(at Dundas)

Toronto Vytis vėl Š. Ameri
kos Ketuvių futbolo meisteris.

Rugpjūčio 20 ir 21 d.d. 5-siose 
Š. Amerikos Liet. Sporto Žaidy
nėse Clevelande, Vytis užtikrin
tai laimėjo prieš Čikagą 3:1 ir 
prieš Detroitą 4:0, tuomi tapda
mas vėl meisteris ir taip pat lai
mėdamas antrus metus iš eilės 
puikią Tėvų Pranciškonų dova
notą pereinamąją dovaną.

Pirmas rungtynes šeštadienį 
“burtų” keliu Vyčiui išpuola 
žaisti prieš Čikagą. Rungtynės 
pradedamos kiek pavėluotai ir 
tik 9-se, nes Vyties žaidėjams 
Žukui ir Supronui negalint lai
ku užbaigti teniso ir lengv. at
letikos ir čikagiečiams nesuti
kus palaukti, vytiečiams teko 
pradėti nepilnu sąstatu. Bet Vy
tis ir 9-iais puikiai atsilaikė iki 
atvyko likusieji žaidėjai, išlai
kydami 1: rezultatą. Atvykus 
Žukui ir Supronui vaizdas pasi
keičia ir priešas pradedamas 
smarkiai spausti. Bet pirmas 
puslaikis taip ir baigiamas 1:1. 
Antrame žaidimas vyksta dau
giausiai prie priešo vartų ir pui
kiais Lietuvininko ir Šimkaus 
šūviais priešas nuginkluojamas 
8:1 rezultatu. Įvarčiai: J. Vėly
vas, Lietuvininkas ir Šimkus.

Antros rungtynės sekmadienį 
buvo žaidžiamos prie nežmoniš
ko karščio, saulei kepinant be 
pasigailėjimo, su “burtų” keliu 
patekusiu į finalą Detroitu. Šį 
kartą Vytis žaidžia pilnu sąstatu 
ir rungtynes, nors ir be didelio 
tempo, užtikrintai laimi 4:0. Pir
mas puslaikis 1:0. Įvarčiu auto
riai: Preikšaitis 2, Lietuvininkas i 
ir Šimkus.

Bendrai, stebint abiejų dienų; 
rungtynes, matėsi Čikagos ir 
Detroito komandose puikių dar 
Lietuvoj žaidžiusių žaidėjų, ku
rie davė ką galėjo komandai lai
mėjimui prieš Vytį, bet atrodo, 
pavardės nebelošia, reikia dirb
ti. Šia labai tiktų priežodis: lai
mi tas, kas geresnis, o geresnis 
visuomet bus tas kas dirba.

Pas Vytį žvaigždžių nesimato, 
bet komandą sudaro energingi 
sportui atsidavę ir dėl jo dir
bantieji jaunuoliai. Atrodo, kad 
jeigu Vytis ir toliau taip dirbs, 
tai amerikiečiams paveržti tau
rę kitais metais vilčių maža.

Vytį atstovavo šie žaidėjai: 
Gvildys, štuikys, Budreckas, R. 
Vėlyvis, Žukas, Supronas, Kas
peravičius, Sunkus, Preikšaitis, 
J. Vėlyvis, Lietuvininkas, Goj- 
kas, Normantas.

251 LOUDER AVE., Toronto.

V. JUŠKEVIČIUS, 
telefonas LL. 7714

Licenced master electrician.

PARDAVIMAS
Naujų mašinų ir sunkvežimių

IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 

Puikus garažas, atliekami visi remonto (body) 
ir atnaujinimo darbai.

Lietuvių kalba informacijas suteikia kvalifikuotas 
auto mechanikas Br. ZOLPYS.

PARKDALE VAIRAVIMO 
MOKYKLA

419 RONCESVALLES AVĖ.
Ekspertai teikia instrukcijas įvairiomis 
kalbomis. Dviguba kontrolė. Daug lie
tuvių per mus įsigijo šoferio leidimą. 
Tel. įstaigos KE. 8573, namų RO.

Telefonas įstaigos KE. 8573, 
namų RO. 7-5663.

HENRY URBANSKI.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS

Torse u radijo, televizijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai.

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE

1438 Dundas St W. Toronto
prie Gladstone

LIETUVIŠKA - 

motery kirpykla 
JANETS

BEAUTY SALON
407 Roncesvalies Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Sav. L VDLiŪNIENĖ

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA, 1-0556 

namų LL. 5228.

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912 . 
orbo EM. 4-8532.

Pritaiko akinius visiems aktų defek- 
taN. Ktiria, akių nervus, kurie daž 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
JEFFERY, JEFFERY 

& FROST 
Advokatai, Notarai 

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

Prašoma kreiptis į 
N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalies Avė.
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų.

94 LAWS ST., TORONTO 
(prieš 3146 Dundos St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vol. popiet. 
+'

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978

A. STANCIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIOAPARATUS
Aparatai paimami Ir grąžinami į

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduoda ir įstatau naujas krosnis ir oilbarnerius. 

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

, Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. TeL OL. 6123 *
ANT. JUOZAPAITIS

Praia v tkamblnti ME. 1602, katdiMi

DANIEL D. STOKAL, BJL 
advokatas, notaras ir tt 

PERKĖLĖ
«

savo biurą į
21 DUNDAS SQUARE

Suite 501 — Herman Building 
Toronto

Telefonas EM. 6-1681-2

T
Telef. EM. 84646



TORONTO, Cnt.
Sv. Jono Kr. parap. žinios

— Sį penktadienį, pirmąjį 
rugsėjo mėnesį, vakarinės šv. 
Mišios 7.30 vai. Pamaldų metu 
klausoma išpažinčių ir daloma 
šv. Komunija.

— Ateinantį sekmadienį 11 v. 
paskutinį kartą šiais metais lie
tuviams laikomos pamaldos 
Springhurst kurorte. Pamaldos 
vasarvietėje nutraukiamos iki 
sekančių metų vasaros sezono. 
Ilgojo savaitgalio proga Spring- 
hurste parapijos patalpose šį 
šeštadienį vakare įvyksta šokiai.

— Šį sekmadienį per visas 
pamaldas daroma rinkliava baž
nyčios remonto skoloms mokėtu

— Artėjant rudeniui, vėl at
naujinama jaunimo klubo veik
la. Pirmas -po vasaros atostogų 
jaunimo susirinkimas parapijos 
salėje įvyksta šį penktadienį, 
rugsėjo 2 d. vakare, tuojaus po 
vakarinių pamaldų.

— Pagal pernykštę tvarką, 
penktadienių vakarai rezervuoti 
lietuviškam jaunimui: . vienas 
penktadienis jaunimo klubui, o 
kitas—Toronto skautų tuntams.

— Lietuviškos šeštadieninės 
mokyklos patalpų reikalu pada
ryti atitinkami žygiai. Gautos ir 
toliau Šv. Pranciškaus mokyk
los patalpos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Statyba smarkiais šuoliais 

varoma pirmyn, kadangi norima 
pasiruošti pirmai vaikučių Ko
munijai, kuri įvyks naujose pa
talpose. Šią savaitę bus baigtas 
laikinųjų bažnyčių patalpų tin
kavimas ir kartu dažymas,, bus 
sudėti langų stiklai ir pradėtos 
dėti grindys, kurios chore, pres
biterijoje ir zakristijoje bus li
noleumo plokštelės, o laikinoje 
bažnyčioje — korko. Salės lubų 
pynimas plieno tinklu jau irgi 
visai baigiamas, taip kad greitu 
laiku ir salę bus galima pradėti 
tinkuoti. Terazo darbai perkelti 
į vestibiulius, o kavinės terazo 
grindys pradėtos šlifuoti. Pra
ėjusį sekmadienį jau nevienas 
lankytojas galėjo pasidžiaugti 

•jų puošnumu.
’ —Parapijiečiai, nuoširdžiai 
atsiliepdami į raginimą prisidėti 
prie statybos savo paskolomis, 
per rugpjūčio mėn. paskolino 
statybos reikalams virš $15.000.

— Kitą sekmadienį, rugsėjo 4 
d., 9 vai. šv. Mišios bus laikomos 
Tretininkų intencija. Susirinki
mo tą dieną tačiau nebus.

— Vaikučių pirma Komunija 
bus rugsėjo 11 d., sekmadienį, 
9 vai. naujose patalpose. Kate
kizmo pakartojimo pamokos bus 
rugsėjo 1, 2 (ne 3 d., kaip pa
skelbta P. P. Žiniose) ir 6 d., 6 
yal. p. p. klebonijos patalpose. 
Tėveliai prašomi pasirūpinti, 
kad vaikučiai būtų laiku pri
siųsti.

— Pakrikštytas Jaunius Jo
nas Vaidila.

Dr. Kavolis gauna papildomo 
darbo

Jungtinės Liuterionių Bažny
čios Amerikoje Kanados Sino
das paskyrė kūn. dr. M. Kavolį 
teisinio komiteto nariu trims 
metams. Tuo būdu dr. M. Kavo
lis eiria šias pareigas: lietuvių 
liuterionių parapijos Toronte, 
Montrealyje ir Hamiltono kle
bono, imigrantų ir ligonių kape
liono, o dabar pakviestas ir ben
drajam bažnyčios administraci
jos ir teisių komitete. Parapijos 
darbas skirtas vien tik lietu
viams. O visas kitas darbas ski
riamas visų tautybių žmonėms.

Lietuviai gerai mokosi
Daug lietuvių mokinių, bai

gusių pradinę mokyklą, įstojo į 
įvairias‘Toronto gimnazijas. Ke
letas jų buvo priimti net septy
nių skyrių. Priėmimo motyvas: 
“lietuviai gerai mokosi”.

Padėka
Mirus o.o. Onai Augaitienei nuošir

džiai dėkojome visiems prisidėjusiems 
palydėti ją į jos poilsio vietą.

Duktė Zofija ir sūnus Antanas.

Darbo Dienos šventė
išpuola šį pirmadienį. Visos vie
šosios įmonės tą dieną nedirba.

“TŽ” redakcija tą dieną betgi 
dirbs, nes kitaip antradienio va
kare negalėtų pasirodyti laik
raštis

Ekskursijai traukiniu į 
Liet. Dieną Montrealyje 

dalyviai dar teberegistruojami 
iki šio ketvirtadienio vakaro, to
se pačiose vietose. Numatoma, 
kad susirinks 25 dalyviai. To
kiam atvejy už kelionę ten ir at
gal reikės mokėti $12.90. Iš To
ronto numatoma išvažiuoti 11 v. 
30 min. vak. (Standard time). 
Gal būt, prie torontiečių prisi
jungs ir hamiltoniečiai, kur di
desnio skaičiaus ekskursantų 
taip pat nesusidaro. ,

Yra dar keletas į LD vykstan
čių mašinų, kurios galėtų va
žiuojančius taip pat mielai pri
imti. Dėl informacijų skambinti 
J. R.- Simanavičiui OL. 1274. - -t

Automobilistų dėmesiui
III Liet. Dienos proga Toronto 

apylinkės valdybą spausdina 
reklaminius užrašus ten vyks
tantiems automobiliams. Tai bus 
4 x 20 colių juostos, pritvirtina
mos automobilio prieky ir už
pakaly prie buferių. Visi toron- 
tiečiai ar per Torontą pravažiuo
ją kitų vietovių lietuviai prašo
mi užeiti jų įsigyti į Toronto 
Lietuvių Namus. Jų gauti bus 
galima nuo penktadienio ryto.

Šitų užrašų bus taip pat nu
vežta į Montreal), kur galės jų 
gauti iš kitur susirinkę lietuviai 
automobilistai.

Sol. Vaclovas Verikaitis 
spalio 5 d. kartu su p. Stempu- 
žiene dainuos ateitininkų kon
certe Čikagoje.

Sol. Verikaitis šiemet tarp 
kitko verčiasi muzikos teorijos 
pamokomis, ypač svarbu einan
tiems į konservatoriją. Kas tuo 
domėtųsi, gali jam paskambinti 
tel. W A. 2-2449.

Sunkiai susižeidė
Praėjusį ketvirtadienį, darbo

vietėje paslydus koją, aštriu 
rūgšties skiediniu, smarkiai nu
sidegino koją ir šoną lietuvis J. 
Staškevičius. Ligonis- gydomas 
Šv. Mykolo ligoninėje.
. Lockwood klinikoje, 300 Bloor 
East, padaryta skrandžio opera
cija iš tabako ūkio atvykusiam 
Pov. Jogminui, Lietuvos laisvės 
kovų savanoriui. Savo namuose, 
64 Pacific Avė., serga p. Giniu- 
tienė.

“Slavų kultūros paroda” 
sulaikyta

-Gegužės mėnesį Hamiltonan 
buvo atvežta kilnojamoji “Sla
vų tautų kultūros paroda”, kuri 
prisiglaudė tenykštėje metodis
tų bažnyčioje. Joje buvo ne tik 
rusų, ukrainiečių, lenkų, gudų 
skyriai, bet taip pat latvių ir, 
lietuvių (rado gi slavus!). Kad 
tai bolševikinės propagandos 
vienas numerių, pirmieji paste
bėjo ukrainiečiai, kurie išjudino 
kitas tautybes ir pas metodistų 
kunigą buvo pasiųsta delegaci
ja. Tas naiviai aiškinosi, kad 
“nieko prieškrikščioniško” ten 
nepastebėjęs, bet kai nuėjo kar
tu su delegatais parodos apžiū
rėti, ten budėjusi moteris, neži
nodama su kuo turi reikalo, išsi
davė pradėjusi girti Sov. S-gą. 
Metodistų kunigas pasijuto ne
jaukiai, tačiau paroda nebuvo 
uždaryta, nes sekančią dieną 
turėjo ir taip užsibaigti.

Ši paroda turėjo būti perkel
ta j Torontą. Visi eksponatai iš
tikimųjų yra ir atvežti, tačiau te
bėra dėžėse. Įsikišus parlamen
tarui Zaplitnij, provincinė val
džia nebedavė leidimo, nors pa
rodos organizatoriai buvę radę 
ir stiprių pečių, kurie liudijo 
apie jos “nekaltumą”.

PARDUODAMAS automobilis "Mercu
ry" gerame stovyje, žemo kaina. Tcl. 
WA^3-5659.

& M. RUGSĖJO MĖN. 3 DIENĄ, 8 vai vakare 
' RUOŠIAMAS PIRMASIS

rudens vakaras
e

kuris įvyks U.N.F. Auditorijoje, 297 College St
— Salėje įrengtas naujas gaivinantis vėsinimas. — 

VEIKS BUFETAS SU ALUČIU.
Pirmosioms 10 ponių ar panelių įėjimas laisvas.

GROS NAUJAS ORKESTRAS.
Įėjimas 1 doleris L AS Toronto skyrius.

Š. M. RUGSĖJO 4 DIENĄ, SEKMADIENĮ,
V. NARUŠ1O ŪKY, LAKE MEDAD, ĮVYKSTA

didelė gegužinė
Pradžia 2 vai. p. p.

GROS BENNI FERRI ORKESTRAS.

Esant blogam orui gegužinė nukeliama į sekantį sekmadienį.

Š. M. RUGSĖJO 5 DIENĄ, PIRMADIENĮ, 
LABOR DAY PROGA

V. Narušio ūkyje, Lake Medad, įvyksta

GEGUŽINĖ
GROS GERAS ORKESTRAS.

ĮĖJIMAS VISIEMS VELTUI.

P o d ė k a
Trogiskai žuvus mūsų mylimai dukre

lei Danutei ir mums patiems ir Underių 
šeimai skaudžiai nukentėjus nuo automa
šinų smūgių, daug mūsų giminių bei 
prietelių ištiesė nuoširdžią pagalbos ran
ką, padėjo mums pergyventi sunkias va
landas, aukojo gėles ir maldas, dalyvavo 
laidotuvėse ir palydėjo mūsų dukrelę j 
amžino poilsio vietą— kapus.

Reiškiame didžią padėką sūnėnui . B. 
Genčiai, seseriai - svainei U. Žilinskie
nei ir broliui M. Guobai už atvykimą j 
Collingwood ir parvežimą namo; p.p. 
Juozui Gotaveckams, Izidoriui Gatavec- 
kams, Jonui ir Monikai Žekams, A. 
Dranginiams, J. O. Kalinauskams, P. 
Karveliams, A. Rušėnienei, M. A. Guo
boms, p. Pašilienei ir Rautinš šeimai, U. 
R. Žilinskienei, P. O. Rudzevičiams iš 
Windsoro, M. Kurelaitienei iš Worcester, 
W. Dereškienei iš Michigan, Genčiams 
iš Čikagos, Genčiams iš Toronto, Acme 
Screw darbininkams, ir šešiolikai mūsų 
kaimynų už gėles; poniai Grikinienei už 
siuvimą velionei rūbelių; Danutės krikš
to tėvams p. p. L. B. Rutkauskams iš 
Glen Mayers, Ont., už gražų vainiką ir 
dalyvavimą laidotuvėse; p.p. F. Miliams 
ir J. černauskams už šv. mišias; Prisi
kėlimo parapijos klebonui Tėvui Ber
nardinui už iškilmingų laidotuvių suor
ganizavimą ir maldas. Tėvams pranciš
konams Placidui ir Pauliui už užuojau
tas; Tėvui Rofoeliui už Šv. mišias ir pa
lydėjimą j amžino poilsio vietą; solistui 
Vaclovui Verikaičiui už jaudinančios 
giesmes bažnyčioje; jaunoms mergai
tėms V. Simanavičiūtei, D. Simonaity- į 
tei; G. Kauliūtei ir R. Augoitytei už įspū-- 
dingą garbės sargybą karstelį palydint; 
Toronto miesto majorui N. Phillips ir 
High Park atstovui Kanados parlamente 
p. Cameron už užuojautos laiškus; lai
dotuvių direktoriui p. Odette už gražų 
paskutinį patarnavimą; keliolikai dešim
tų išreiškusiems mums užuojautą ir jau
nutei velionei pagarbą laidotuvių kop
lyčioje, bažnyčioje ir kapinėse, reiškia
me didžią padėką ir pagarbą.

Motas, Ona ir Jonukas 
Guobai.

PAIEŠKOMA moteris, galinti saugoti 
2Vi metu vaiką. Tel. OL. 7328.

Patikslinimas
34 (294)-me “Tėviškės Žibu

rių numery, paskutiniame pus
lapyje atspausdinta žinelė “Dėl 
informacijos apie L. Dieną” ne
tiksli, nes “Tėviškės Žiburiams” 
buvo pasiųsti visi oficialiai duo
dami L. Dienai ruošti komiteto, 
o vienas ir Mbntrealio Seimelio 
priimtasis, pranešimai, kurių 
“Tėviškės Žiburiuose” tepasiro
dė tiktai du.

Ką kiekvienas redaktorius sa
vo gera valia padaro, tai negali 
būti priežastimi juos apkaltinti.

J. Kardelis, 
Informacijos sk. vedėjas.

. Red. pastaba. “Nepr. Liet.” 
Nr. 32 prieraše prie p. L. kores
pondencijos, kurią su visu prie
rašu mes pacitavome pereitame 
“TŽ” Nr., “NL” red. p. Kardelis 
rašė: “Kiek žinių išviso buvo, 
jos “Tėv. Žiburiuose” buvo pa
skelbtos”. Šitame “patikslinime” 
Inform. sk. ved. p. Kardelis sū- 
gestijonuoja mintį, kad “TŽ” 
nėv’išką išspausdinę, kas buvę 
siunčiama. Esą, buvę siunčiami 
visi pranešimai, o “TŽ” “tepasi
rodė tiktai du.” Mes manome, 
kad bendruomeninio komiteto 
oficialiam pareigūnui nedasaky- 
mais verstis netiktų.

Faktą, kad L. Dienai ruošti 
komiteto Informacijos skyriaus 
vedėjas visuomenę informavo 
tik per savo paties redaguojamą 
laikraštį, pats p. Kardelis kvali
fikuoja, kaip savo “geros valios 
darbą”. Mes šiuo atžvilgiu esa
me kitos nuomonės.

III Lietuvių Dienos
programa

šeštadienį, rugsėjo mėn. 3 d.: 
11-13 valandą. Šiaurės Ameri

kos Vyrų ir Jaunių Krepšinio 
Turnyro Vyrų ir Jaunių rungty-
nės, McGill Universiteto salėje, 
475 Pine Avė. Wes;

15 valandą. Oficialus turnyro 
atidarymas ir sportininkų para
das, ten pat;

15.30-18 valandą. Vyrų ir Jau
nių rungtynės, ten pat;

1.30 valandą. Dailės Parodos 
atidarymas, Ecole Normale Jac
ques Cartier, 1301 Sherbrooke 
St. East;

6 valandą vakaro. Balius - šo
kiai reprezentacinėje Miesto sa
lėje Mont Royal kalne. Baliaus 
metu įvyks 50-ties Metų nuo lie
tuvių įsikūrimo Kanadoje Minė
jimo Aktas, kurio metu bus pa
gerbti prieš 50 metų Kanadoje 
įsikūrę lietuviai. Baliaus metu, 
be ko kita, bus turtinga vertin
gų fantų loterija. Balius - Aktas 
baigiamas 12 valandą nakties.
Sekmadienį, rugsėjo mėn. 4 d.:

MONTREAL^ Cue.
III L. Dienai ruošti komitetas 

šį sekmadienį tuojaus po iškil
mingų šv. Mišių, kurias laikys 
Jo Em. kardinolas, Aušros Var
tų parapijos salėje ruošia pietus 
Jo Eminencijai pagerbti.

Loterijos reikalu
Baliaus loterijos fantai vis au

ga ir auga ir iš visko atrodo, kad 
loterijos sekcija galės surengti 
labai įdomią ir gausią loteriją. 
Pirmiausia sekcija dėkoja vi
siems prisidėjusiems gausiomis
aukomis. Loterijai aukojo:

V. Balčiūnaitė, D. Mališkienė, 
D. Jurkus, Povilas, Adomas ir 
Juozas Jocai, M. Šukys, Z. A. Ur
bonai, Stankaičiai, S. V. Vaiš
vilai, J. Šiaučiulis (meniškas 
rankų darbo kryžius), M. Ga- 
putytė, Jonas ir Juozas Lukoše
vičiai, E. Lukošienė, Ž. Gedvilie
nė, Juodviršiai, Kęsgailos, P. 
Rudinskas, Dalmantas, VI. Gele
žiūnas, Vilimienė, Balsiai, Zin
kevičius, K. Žemaitis, Kaspera
vičius, Motuzienė, Laurinaitie
nė, Rimkevičienę, Mankuvienė, 
V. Kačergis, Žmuidzinienė (pa
veikslą), Navikėnienė, Kudž-

SVETAINEI 
’’TULPĖ” 

REIKALINGA 

padavėja 
Kreiptis:

994 Dundas St. W., 
Toronto.

Skubiai 
parduodama 

daržovių, vaisių ir mėsos
KRAUTUVĖ.

Taip pat parduodamas 
automobilis (station wa
gon). Viskas labai priei
nama kaina< Telef. kraut.: 
KE. 6398, buto—KE. 6336.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU atitinkamo
mis NUOLAIDOMIS GAUSITE

1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 
R** #olimo užmokyti laivams mataro* bai įvairiu* medžiokliniu* {autuvu*.

išnuomojamas erdvus kambarys ir vir
tuvė, be baldų. Patogus susisiekimas, 
rami vieta. Skambinti! RO. 6-4940 po 
6 vai. vak.

Išnuomojama naujai dekoruotas kam
barys vienam asmeniui, netoli Prisikėli
mo bažnyčios; yra galimybė virti, tel. 
KE. 1029.

Išnuomojamas kambarys II ougšte /su 
baldais/ mergaitei, galima naudotis vir
tuve, 165 Clendenan Avė., prie Bloor. 
Tel. RO. 2-1245.

Išnuomojamas didelis kambarys ir vir
tuvė II ougšte, yra geri baldai, arti Pri
sikėlimo parap. tel. KE. 3045.

Išnuomojami kambariai viengungiams, 
su maistu ar teise naudotis virtuve; arti 
liet, bažnyčios. Tel. OL. 8375, po 6 v.v.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

11 valandą ryto. Iškilmingos 
Pamaldos Aušros Vartų Bažnv- 
čioje (1465 rue de Seve, Čote St. 
Paul arba Montreal 20). Pamal
das laikys Jo Em. Montrealio 
Arkivyskupas Kardinolas Paul 
Emile Leger;

12 vai. 30 min. pamaldos liet, 
liuterionims Šv. Jono liuterionių 
bažnyčioje Jeanne Mance ir 
Prince Arthur g-vių kampe. Pa
maldas laikys kun. dr. M. Kavo
lis.

15-17.30 valandą. Vyrų ir Jau
nių finalinės rungtynės, Ecole 
Normale Jacques Cartier, 1301 
Sherbrooke St. East;

17.30 valandą. Turnyro užda
rymas ir dovanų įteikimas;

7 valandą vakaro. Iškilmingas. 
Trečiosios Kanados Lietuvių 
Dienos AKTAS ir KONCER
TAS Plateau salėje, Lafontaine 
parke, 3710 Calixa Lavallee 
Avenue. Akte turės po žodį žy
mieji svečiai, bus priimta su 
Dienos svarbumu susieta rezo
liucija ir bus trumpas Dienos 
rengėjų žodis. Koncertinę dali 
išpildys Liet, operos sol. E. Kar- 
delinė, pianistas K. Smilgevi
čius, muziko. komp. St. Gailevi- 
čiaus vedamas Toronto “Varpo” 
choras, kuris be lietuvių kom- 
nozitorių kūrinių dar duos “Va- 

| landėlę Lietuvos Operoje” ir 
Montrealio Skautų Vyčių Būre
lio globojama Tautiniu Šokių, 
vedamu p. Bruz^elevičiaus, bei 
Hamiltono lietuvių tautinių šo
kių. vedamu n. Panavai^ės. gru
pių Lietuvių Tautiniai šokiai.
Pirmadienį, rūgščio mėn. 5 d.: 
lfl-4 valandą veikia Lietuvių 

Dailės Paroda augščiau nurody
toje vietoje (Ecole Normale Ja’c- 
nues Cartier, 1301 Sherbrooke 
Street East).

Tebekviečia į Lietuvą
Gen. Michailovo vadovauja

mo sovietinio komiteto laikraš
čio “Za vozvraščenije na Todi- 
nu” jau yra išėjęs 6 numeris. Jo 
vra gavusiu ir Toronto lietuviu. 
Tuo oat metu yra gavusių ir lie
tuvišką laida to paties laikraš
čio Nr. 1. Kartu yra pridėtas dar 
atskiras lapas — p. Dauguviet 
+ienės ir p. Klišio kreipimasis i 
buvusius teatralus ir kitus as
menis kviečiant grįžti. Kviečia
mųjų tarpe yra ir minima vieno 
Toronto lietuvio pavardė.

mienė, Br. daugelis, Rukšėnienė, 
Gerhardai, St. Daukša, V. JSaba- 
lys, Dodonaitė, J. Osulo, Smilge- 
vičiai, Bernotas, Vilčinskai, Kal
pokai, Laimikiai, Čipiriai, Leč- 
kauskai, J. Gaudzė, Arlauskai
tė, Makauskai, P. Peleckas, A. 
Paukštaitis, Markūnas, kun. 
Raibužis, J. Jakubaitytė, J. Ju
rėnas, A. Paškevičienė, V: B. Ju
rai, Ivanauskienė, Jasutienė, 
Barčiauskienė, P. Adamonis, 
Morkūnienė, Šegamogienė, H. 
Lapinienė, Freidenkienė, E. 
Kardelienė, Zubienė, Ališaus
kienė, D. Staškevičienė, A. Bar
čiauskienė, Kličienė, St. Kličius, 
Mikulienė, Šipelienė, Royal 
Bank of Canada lietuvaitės tar
nautojos: A. Pėteraitienė, L. Ku- 
napienė', M. Povilaitienė. I. Ža- 
kevičiūtė, D. Barauskienė, S. 
Remeikaitė, G. Zabieliauskienė, 
E. Trąsikįenė, J. Pauliūtė. G. 
Cepkauskienė, E. Gailevičįūtė. 
V. Stankevičienė, D. Pundzevi- 
čienė ir H. Puodžiūnienė susi- 
dėjusios paaukojo gražią krista- 
ilnę vazą.

Yra surinkta aukų pinigais už 
kuriuos sekcija nutarė nupirkti 
gerą radijo apratą ir, kad šeimi
ninkės būtų neužmirštos—“Mix 
Master” — tešlai maišytuvą.

Kadangi aukų ir fantų rinki-- 
m o vajus eina į galą,sekcija vi- 
Mts dar neprisidėjusius kviečia

siųsti fantus arba skambinti že
miau nurodytiems asmenims:

I. Lukoševičienė — Macdonald
College, P. Q.; »

S. Remeikaitė — 1142 Allard 
Ave., Verdun, tel. PO. 6-3837;

S. Zemleckienė — 6300 Chate
lain St. Rosemount, TU. 2769;

J. Rimkevičiūtė—6423 Briand 
St., Ville Emard, HE. 3285;

K. Toliušis — 1907 Egan Avė., 
Verdun, tel. PO. 6-5322;

P. Peleckas — 7603 Louis He
bert St., tel. RA. 7-6592;

E. Šulmistraitė—176 8th Avė., 
Ville LaSalle, TR. 6752;

O. Stankūnaitė—207 4th Avė., 
Ville LaSalle, tel. HE. 7398;

K. Kubilienė — 930 Moffat 
Ave., Apt. 3, Vefdun.

Loterijos sekcija.
Liet. Akad. Sambūrio Stipen

dijų Fondas skiria stipendijas 
studentams studijuosiantiems 
Montrealio universitetuose 1955 
- 56 mokslo metais. Prašymus 
siųsti iki rugsėjo 15 d. L. Akad. 
Sambūrio pirmininkui adresu: 
K- Veselka, 9860 Clark St. Mont
real. Informacijos reikalu kreip
tis ten pat. Valdyba.

Liet. Akad. Sambūris praneša 
lietuviškų organizacijų ir drau
gijų žiniai, kad spalio 15 d., Car
penter salėje ruošia Šokių Va
karą ir prašo tą dieną neruošti 
panašių parengimų. V-ba.

A V bažnyčios pašventinimas 
įvyks rugsėjo 25 d. Prieš pašven
tinimą pasiruošimo novena, ku
rią pradės žymus pamokslinin
kas kun. Grauslys rugsėjo 17 d. 
Pašventinimo išvakarėse, rugsė
jo24 d. koncertas parapijos sa
lėje. Koncerte dalyvauja sol. 
Stasys Baranauskas. Rugsėjo 25 
d., 10.30 vai. JE Kardinolas at
liks šventinimo apeigas, 11 vai. 
Jo Eminencija laikys iškilmin
gas pamaldas ir suteiks sutvir
tinimo sakramentą. Tuoj po vi
sų pamaldų iškilmingi pietūs ir 
pasirašymas pašventinimo akto. 
Kartu bus pašventintas ir Auš
ros paveikslas, kuris jau bus 
įstatytas.

SUMODERNĖKITE!

Mes įrengiame automatinį 
šildymą

G AZO ar ALYVOS
Mūsų specialus pasiūlymas 

lietuviams, šio laikraščio 
skaitytojams:

ALYVOS KROSNIS (burner) 
su pilnu įrengimu $260 ir dau
giau. Su alyvos sutartimi 5 m.

A V bažnyčioje p. p. Gavelai 
Pakrikštijo antrą sūnų Konstan
tiną. . ... /.

P.p. Ilevičiams suruoštos iš
leistuvės į Floridą.

Gamins skraidančias lėkštes
“Avro Canada Ltd.” Matlone 

prieš perą metų užsimojo pradė
ti bandymas pagaminti visai 
naum tipo lėktuvą, kuris galėtų 
pakilti ir nusileisti Vertikaliai, 
skristų didelėj augštumoj, labai 
greitai ir tuo būdu galėtų būti 
naudojamas kaip naikintuvas. 
Jo projektas panašus Į didelę 
lėkšte, todėl ir pavadintas “skrai 
dančia lėkšte”, kaip kad vadina
mi ir pagarsėję paslaptingieji 
skraiduoliai.

Pradžioje bendrovė buvo ga
vusi feder. vyriausybės paramą 
— $396.740, bet vėliau Vyriausy
bė nuo projekto atsisakė. Nauju 
užsimojimu susidomėjo JAV 
vyriausybė ir neseniai visą pro
jektą perėmė savo’žinion. Nuo 
šiol ji viena finansuos bandymą 
ir ji kontroliuos. Priėjimas prie i. 
bandymo yra labai suvaržytas, 
nes tai laikoma karine paslap
timi. ■

YRA VIETA automobily j Montrealį ir 
atgal. Išvažiuojame penktad. 10 vai. 
ryta; grįžtame pirmad. 3 vai. p.p. Tel. 
ME. 6498.

J LIET. DIENĄ, jvykst. rugpjūčio 3-5 d. 
Montrealyje važiuoja lengva mašina. 
Suintresuotieji gali pasinaudoti laisvo
mis vietomis. Tel. LL. 2493, nuo 5-7 
vai. v.

WELLAND, Ont.
Rugsėjo 3 d. turėjusi įvykti 

gegužinė prie St. Catherines, 
Port Weller Garden City Beach, 
neįvyks, nes salei suspenduotas 
leidimas. K.

LIUTKUS
PLUMBING CO.

Atlieka visu rūšių 
PLUMBINGO 

darbus.
626 EUCLID Ave., Toronto 

Tel. ME. 1639.

Parduodamas 
namas

Naujas, gerai įrengtas, su 
visais priedais. Atvykite 
ir siūlykite kainą.

Savininkas.

58 Armstrong Ave., 
Toronto.

Tel. KE. 4497.

Skambinti
GARNEY & CO.

15 BARTON AVE., Toronto 
ME. 2554

Kainos apskaičiuojamos veltui

Australų pažiūra į emigran
tus per keletą metų pasikeitė. 
Dabar australai iau žiūri į juos 
kur kas palankiau. Prie santy
kių sušvelninimo daug prisidėjo 
spauda ir radijas. Ateity pagei
dauja daugiau įsileisti į Austra
lija moterų. Lietuviai turi gerą 
vardą.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West. Toronto 
Tel. KE. 3881

i -----

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Noujausr, su natūraliu balso perdavimu (Hiąh Fidclitv), vokiečiu gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —-

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

Sav. K. MOTŲŠIS.
Rodijo priimtuvu speciohos trumposios bongos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimą (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.). Pas mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviousios išsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtas kaip įmokėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras:
926 Dundas St. W., Torontą 

Td. EM. 4-1633.
SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto — 697 Queen St. W.
Hamilton — 236 James St. N. ir

24 Vi King St. W.
Kitchener — 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
I ondon — 111 Vi King St.
Golt, Ont. — 41 Dixon St.
Ottawo — 343 Lisgar S|.
Vancouver — 340 Homer St.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. INDIAN RD. - BLOOR. Žefnė> sklypos 27 iš 190 pėdų ir 7 komb. otskircs

plytų nemos. Viso sklypo didumas su namu 50 iš 190 pėdų. Garažai iš 
lainės, groži vieta tinka kontraktoriui. Kaina $18.500.’

2. OAKMOUNT - BLOOR, atskiras plytų namas, 16 komb. su baldais, paja
mos ooie $800 į metus, privatus įvažiavimas ir didelis sklypos. Pomirtinis 
pardavimas. Prašoma kaina $33.000, įmokėti $10,000

3. KING - prie Exhibition parko, 10 komb., atskiros namas su baldais, moder
nus apšildymas su alyva, privatus įvažiavimas, plytų garažo^. Prašoma 
kaina $17.000, įmokėti $3.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE 

1811 BLOOR STREET WIST. TORONTO, ONTARIO
TNefoMi: LO. 2738, LA. 8772. Vokorjh HU. 9-1S43.

Vitait hirt« pirkimo or pordevimo reikoloi* kreipkitės tiri nurodyta odreM.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




