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PLB Seimas
Pasaulio! Lietuvių Bendruomenės augščiausias organas pagal 

PLB Laikinuosius Nuostatus (§44) turėtų būti PLB seimas, kuris 
sudarytų PLB vykdomuosius organus ir spręstų visų kraštų Lie
tuvių Bendruomenėms bendruosius klausimus.-Šiuo metu PLB 
Vyr. Valdybos pareigas eina VLIKo VT Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba. Prieš kurį laiką pasigirdo neoficialių žinių, kad LIT 
jau svarstanti PLB seimo sušaukimo klausimą. Neseniai tai pri
siminė KLB Kr. Valdybos pirmininkas savo atsakymuos “TŽ” 
bendradarbiui, o dabar štai matome tą klausimą platokai paliestą 

posėdy. Ęraneši- 
' me; išspausdintame Eltos rugpiūčio 31 d. numery, konkrečių ži

nių apie seimą dar nedaug, tačiau svarstymams medžiagos pa
kankamai. Atrodo, kad ji ir paskelbta svarstymams. Tad norisi 
pasisakyti iš esmės.

LIT v-jo pranešime suvedama, kad atstovų PLB seime turėtų 
būti 36. Iš Europos jų būtų 14 — iš D. Britanijos — 4 (apie 10.000 
PLB narių. Toliau žymime narių skaičių skliausteliuose), iš Ita
lijos (160)^ Belgijos (250), Švedijos (250), Šveicarijos (50), Aust
rijos (200), Danijos (100) ir Prancūzijos (1000) po 1, iš Vokietijos 
3 (8000); iš Š. Amerikos 11 —- iš JAV 5 (15.000) ir Kanados 6 
(20.000); iš P. Amerikos 6 — iš Urugvajaus (50) ir Kolumbijos 
(500) po 1, iš Venezuelos (2000) ir Argentinos (2000) po 2; iš 
Australijos 4 (10.000) ir N. Zelandijos 1 (200). Pranešime nuro
doma PLB seimui sušaukti du sunkumai — esą neaišku, kas turįs 
sušaukti, ar Vyr. LOK ar AmLB Krašto Valdyba, bet esą aišku, 
kad seimas turįs vykti JAV; antras sunkumas esąs grynai finan
sinis — daugelis- Bendruomenių, ypač iš Europos, nepajėgsią 
apmokėti savo atstovų kelionių, tad iškyląs regijoninis seimelių 
klausimas. Pranešime sakoma, kad PLB seimo klausimą VLIKas 
turėsiąs išspręsti “Šioje sesijoje”. Atrodo, kad klausimas tebėra 
neišspręstas — bent dar nebuvo niekur paskelbta.

Ir gerai, kad neišspręstas. Juk jis dar nesvarstytas pačioje 
PLB. Viešuma jo dar negirdėjo. Tik kraštų valdybos, gavę LIT 
raštus, tą klausimą pasvarstė ir atsakė, svarbiausia žiūrėdamos 
ar jų Bendruomenės pajėgs pasiųsti atstovus. Mūsiškė — Kana
dos — Kr. V-ba, žinoma, atsakė teigiamai, kaip-ir kaikurių P. 
Amerikos Bendruomenių Kr. Valdybos. Kitos pasisakė už regijo- 
ninius seimelius. Bet ar svarstė kas PLB seimo sušaukimo klau
simą iš esmės? Ar jau atėjo momentas jį šaukti?

PLB seimo sušaukimas didelis įvykis visos lietuviškos išeivi
jos gyvenime. Netinkamai pastatytas jo klausimas gali daug ką 
sugadinti, apardyti visą PLB autoritetą. Ryšy su seimo šaukimu 
kyla tiek daug klausimų, kad jų neišsiaiškinimas ir seimo ne
išpopuliarinus masėse vargu ar būtų tikslu jį šaukti. Juk ne 
paslaptis, kad bendruomeniniai organai eilėje kraštų dar nėra 
tinkamai įvertinti to paties krašto lietuviškųjų masių. Jų vaid
muo dar daug kur mažai tepajustas, tad ar ne geriau palaukti, 
paremiant kraštų organų žygius jų autoritetui pakelti. Juk tai 
nėra paprasta organizacija, bet bendrinė, turinti atstovauti visą 
krašto lietuvių masę, o LIT daviniai atrodo juokingi — pvz. Uru
gvajuje vos 50 “narių”, lygiai kaip Šveicarijoje. Kaip ten atstovų 
skaičius nustatytas, kai Australijos regijonui su 10.200 “narių” 
jų paskirta 5, Pietų Amerikai su 4.550 — 6, Europai su 20.000 — 
14, o Š. Amerikai su 35.000 — 11. Koks gi mastas? Ar tai nebus 
panaudota priekaištams didinti?

Mūsų nuomone, čia negali užtekti paprasto potvarkio, kad 
PLB seimas tesusirenka. Šitą reikalą reikia gerai išdiskutuoti, 
išpopuliarinti ir prieš šaukiant turėti aiškių garantijų, kad ne
išeis kompromitacijos. O gal tiksliau būtų pasitenkinti tik regi- 
joniniais seimeliais? Kiekvienu atveju mes kviestume tuo reikalu 
plačiau pasisakyti spaudoje ir pirma apsvarstyti jį Kraštų Ta
rybose.

III Lietuvių Dienos Montrealy organizacinio komiteto pirm. inž. St. Naginionis, dešinėje, sako 
padėkos kalbą. Scenos centre Toronto Lietuvių Choras “Varpas” su dirigentu St. Gailevičium.

Tarp kūjo ir priekalo
Lietuvių tauta tėvynėje ir iš-j 

eivij oje susirūpinusi sekė Mask-1 
voje vykusias sovietinių rusų ir 
krikščionių demokratų vokiečių

sena ir vylės, jog Adenauerio 
principingumas, neįgalins penk
tojo Lietuvos padalinimo. Jie ti
kėjo, jog sparčiu žingsniu einan
ti atominio laikotarpio pažanga 
(jau-istorijon nuėjo net atomi
nės patrankos tarpsnis) išlais
vins lietuvių tautą nuo iki šiol 
grasinusios baimės būti sunai
kintiems Vokietijos ir Rusijos— 
kūjo ir priekalo — susikirtime. 
Kiti betgi rūpinosi, kad laisvųjų 
tautų tarptautiniai ir vidaus po
litikai dar tebegyvena “kūjo ir 
priekalo” gadynės savitarpio 
santykių idėjomis ir baidėsi, kad 
mūsų visų laukia išnykimas, nes 
JAV vis dar nesiryžo fizine jė
ga, reikalui esant, įrodyti laisvų
jų demokratiško gyvenimo pra
našumo. Amerikiečiai netikėjo, 
kad demokratija ir laisvė visam 
pasaulyje tėra įmanoma kraujo 
auka! klasta, vergija ir smurtu 
“tarybinių tironų demokratija” 
Maskvoje toliau tiesė laisvuo
sius savo kruvinus pirštus, ne
paisydama visų ligšiolinių j an-

Niujorko bendradarbio

X

x (Indokinijoje
padėtis Vaka: 
kiekviena diena,įį-Napalio kara
liją, Indijoje, iš < Maskvos buvo 
sugrąžinti komunistinio pogrin
džio vadai, o Afrikoje Mąskvai 
nuostabiai šviesėjo rytojus pran
cūzams tebesvajojant išlaikyti 
“kūjo ir priekalo” amžiaus savą
ją imperiją).

Adenauerio pranašumas
Jei respublikonų prezidentas- 

išlaisvintojas Eisenhoweris skel
bė politrukus, Chruščiovą ir 
Bulganiną esant “tikrai nuošir
džiais taikos troškėjais”, kancle
ris Adenaueris nuvykęs Mask
von pareiškė kalbėsiąs atvirai. 
Tas buvo priimtina maskvi- 
niams, žinantiems, jog Vokieti
ja net ir šiandieną dar neturėjo 
nei vienos pilnos divizijos. Bul
ganinas net sakė, kad “sovietai 
šaiposi iš manančių Vokietijoje, 
jog su didžiąja Tarybų Sąjunga 
reikia kalbėtis žinant savo jė
gą”. Maskvinis gabiai, pasinau
dodamas Adenauerio pasiūlymu, 
priminė Smolenske, Rodne, Ry-

ATEIVIUS IŠVADINO “IŠDAVIKAIS
Sovietų žemės ūkio delegacija 

baigė savo keliones po JAV ir 
Kanadą. Atsisveikinimui buvo 
surengta spaudos konferencija 
Otavoje, kur delegacijos vado
vas VI. Mackevič atsakė į žurna
listų paklausimus. Užsiminęs 
apie antikomunistines demonst
racijas Montrealy, Winnipege ir 
Londone, Mackievič pareiškė, 
esą jos buvo ruoštos “išdavikų”, 
“chuliganų”, “hitlerininkų”, ku
rių rankos suteptos rusų ir ka
nadiečių krauju. Kai buvo pa
klaustas, kas su jais darytina, 
atsakė nesąs diplomatas ir juos 
sutvarkyti yra Kanados vyriau
sybės reikalas. Jis manąs, kad 
tos demonstracijos neturinčios 
nieko bendro su tikraisiais 
nadiečiais ir pagrindiniais

ka- 
jų

goję ir Kaune išžudytus šimtus 
tūkstančių sovietų piliečių. K.
Adenaueris, tai pripažindamas, 
atkirto, kas teisybė, tai teisybė, 
bet negalima užmiršti ir kaiku- 

,Jt^Viętinės^-'kariubmei^fm«ai

Savaitės įvykiai
Maskvoje prasidėjo V. Vokietijos - Sov. Sąjungos pasitarimai. 

Kancleris Adenauer, kurį laiką atidėliojęs kelionę, pagaliau rug- '
sėjo 8 d. atskrido Maskvon. Jį, lydimą gausios delegacijos, pasiti
ko aerodrome augščiausi sovietų pareigūnai, išskyrus kompartijos 
sekretorių Chruščiovą. Pagal oficialų protokolą, tik Molotovas, 
kaip užsienio r. ministeris, turėjo pasitikti vokiečių delegaciją, 
tačiau sovietai pasirodė uolesni: pats premjeras Bulganinas, lydi
mas pavaduotojo Pervuchino, Molotovo ir visos eilės žemesnių . 
pareigūnų atvyko pasitikti kanc- •—------------------------------— ■ - ■»
lerio. Pastarasis, išlipęs iš lėk- Kanados, Britanijos, JAV, Pran- 
tuvo, pareiškė atvykęs tartis su ' cūzijos, Italijos, Belgijos, Olan- 
sovietų vadais dėl normalių san- Į dijos, Liuksemburgo, Sov. Są- 
tykių užmezgimo, nes nuo to esą jungos, Lenkijos, Čekoslovaki- 
didele dalimi priklauso Europos 
ir viso nąsaulio saugumas. Tai;

AMERIKIEČIAI ATIDAVĘ BERLYNĄ SOVIETAMS
W. Churchill, kalbėdamas Has

tings mieste, pareiškė, kad dėl 
Berlyno atidavimo rusams kalti 

: esą amerikiečiai, kitaip tariant 
gen. Eisenhoweris. Pastarojo 
strategija 1945 m. siekė mesti vi
sa puolimo svorį per centrinę 
Vokietiją panaudojant 12-tąją 
armijos grupę, kad tuo būdu 
perskeltų Reichą i dvi puses ir 
susijungtų su rusų armijomis 
ties Elbės upe. Šis planas buvęs 
na tvirtintas JAV gen. štabo vir
šininko, nes jis buvęs paremtas 
principu —• smogti vokiečiams į 
silpniausią vietą. W. Churchill,

pagarbiai įvertinęs amerikiečių priešingai pareiškęs balandžio 2
I leRol evnrku r\*i_nuopelnus karo metu, betgi pa

stebėjo: jei Berlynas būtų bu
vęs paimtas kairiojo sąjunginin
kų sparno, vakariečių pozicija 
pokario metu būtų buvusi daug 
stipresnė ir būtų buvusi kita 
kalba su Sov. Sąjunga. Ginda
mas savo siūlytus planus, W. 
Churchillis citavo Eisenhowe- 
rio siųstą telegramą gen G. C. 
Marshall, tuometiniam JAV šta
bo viršininkui 1945 m. kovo 30 
d.: “Galiu pareikšti, kad pats 
Berlynas nebėra ypatingai svar
bus taikinys”. W. Churchill gi

d.: “Manau, jog labai svarbu pa
sisveikinti su rusais galimai to
liau į rytus”. Šios kalbos klausė 
ir pats maršalas Montgomery, 
kuris taip pat planavo, kad Ber
lynas būtu užimtas vakariečių 
sąjungininkų.

— Viena. — Hugo Hanke, len
kų pilsudskininkų partijos še
fas tremtyje, gyvenęs D. Brita
nijoj, grįžo Lenkijon ir pradėjo 
akciją už lenkų pabėgėlių grįži
mą tėvynėn.

reikalais, kad delegacija turėju
si aplenkti Torontą dėl rengia
mos demonstracijos ir kol kas 
sulaikiusi žemės ūkio mašinų 
užsakymus Massey-Harrris Įmo
nei; ateityje galbūt jie būsią 
peržiūrėti. Dėl demonstracijų 
buvo paprašytas pasisakyti ir 
imigracijos ministeris Pickers- 
gill, bet jis atsisakė tuo reikalu 
ką nors pareikšti, nenorėdamas 
įsivelti į šios rūšies ginčus.

Į žurnalisto klausimą, ar ne
būtų geriau ir Sov. Sąjungoj 
įvesti privatinės, laisvos inicia
tyvos ūkio sistemą, Mackevič 
atsakė pagal iš anksto paruoštą 
formulę: Rusijai geriausiai tin
ka kolūkių ir sovchozų sistema. 
Sakė, delegacija daug ko pasi
mokiusi Kanadoj ir bandysianti 
kaikuriuos dalykus pritaikyti 
Rusijoj. Tęsti pradėtai draugys
tei delegacija pakvietė aplanky
ti Sov. Sąjungos Kanados žemės 
ūkio min. Gardiner.

Išvykstančios iš Otavos sovie
tų delegacijos nepalydėjo nė 
vienas vyriausybės pareigūnas. 
Jų išvvkimo proga Kanados uk
rainiečių komitetas, apjungiąs 22 
organizacijas, pareiškė, kad so
vietų vizitas esąs Trojos arklys, 
kuris ateity bus panaudotas so
vietų imperialistiniams tiks
lams. Kanados ukrainiečiai ka
riavę su sąjungininkais prieš 
Hitlerį, o sovietai organizavo 
Kanadpje šnipų tinklą prieš są
jungininkus.

sovietų pasiūlymą — užmegzti 
politinius, ekonominius ir kul
tūrinius santykius. Yra betgi ži
noma, kad kancl. Adenaueriui 
prašant, sovietai sutiko svarsty
ti ir kitas problemas, būtent, 
Vokietijossuvienijimoirvokie- 

'buvo paruošta puolimui 1941 m. į čių belaisvių grąžinimą. Dėl su- 
— Chruščiovui “nebuvo žino- vienijimo kol kas nesitikima su
ma”).

Svarsto galimybes
Amerikos didžioji spauda bu

vo tikra, kad rusai su vokiečiais 
tikrai nesusitars dėl Vokietijos 
suvienijimo. Išdavoje vakarie- 
riečiai pradėsią energingiau 
spausti vokiečius ginkluotis ir 
ruoštis tolimesniems žygiams, 
nes, anot to amerikiečio rašiusio 
“The New York Times”, viena 
aišku: “sovietai tironai demo
kratišku balsavimu nebus paša
linti, o tik šūviais!” įdomu, kad 
NYTimes vedamajame “The 
German Question”, apie vokie
čių siautimą Rytų Europoje ra
šo: “...Vokiečių vienytojai re
miasi tradicijomis, prie kurių 
priskaititini ir Teutonų ordino 
riteriai, skerdynėmis įsitvirtinę 
teritorijoje, kuri dabar vadinasi 
Prūsija ...” (Ir vėl norisi pri
minti skaitytojams, kad žurna
lo “Lietuva”, leidžiamo Niujor
ke lietuviški straipsniai apie 
Mažąją Lietuvą puikiai plėtotų 
anglosaksiškoje visuomenėje šią 
“The New York Times” mintį. 
Deja, mūsų politikai tebemano,

(Nukelta į 2 pusi.)

veiksmų’' Vokietijoje pokario 
metais”. Šitas atsakymas sujau
dino Chruščiovą, kuris gražio
mis akutėmis mirksėdamas pa
klausė kas pirmas puolė? (Kad 
sovietai tykojo užgrobti Vokie
tiją dar 1917 m., o kariuomenė!

Mirė J. Tahnantas
“Tiesa” rugp. 29 d. spausdina 

“Valstybinės politinės ir moks
linės literatūros leidyklos kolek
tyvo” užuojautą velionio šeimai. 
Sakoma, ka dmiręs rugpiūčio 18 
cl. po ilgos ir sunkios ligos.

Kaip žinia, paskutinis šio kal
bininko darbas buvo lenkiškai 
lietuviškas žodynas. Minėtoje 
leidykloje jis dirbo redaktoriaus 
titulu.

sitarti, nes sovietų pagrindinė 
tam sąlyga — Vokietijos neut
ralumas. Dabartinio gi kanclerio 
politika yra paremta glaudžia 
sąjunga su vakariečiais, nes ki
taip ne tik Vokietija, bet ir visa 
V. Europa atsidurtų komunizmo 
pavojuje. V. Vokietijos socialde
mokratai yra priešingos nuomo
nės ir yra aiškiai palinkę susi
tarti su Maskva kad ir neutralu
mo kaina. Prieš išskrisdamas 
Maskvon kancl. Adenauer bandė 
susitarti su socialdemokratais 
dėl bendros linijos, bet nesėk
mingai: socialdemokratai reika
lavo V. Vokietijos išėjimo iš Š. 
Atlanto Sąjungos, o Adenaueris 
ir jo blokas joje įžiūri tikresnę 
suvienijimo galimybę.

Vokiečių delegaciją, be paties 
kanclerio, sudaro: dr. H. von 
Brentano, užsienio r. min., cįr. H. 
Globke, valstybės sekretorius, 
prof. W. Hallstein, valst. sekret. 
užsienio reik, ministerijoj, dr. H. 
Blankenborn, ambasadorius Š. 
Atlanto S., F. von Eckhardt, am- 
basad. JT ir kt. Su pagalbiniu 
personalu delegacija turi apie 
150 asmenų. Be jai pavesto spe
cialaus viešbučio, turi dar savo 
specialų traukinį, kuriame 
įrengta riedanti ministerija.

Iš pirmųjų pranešimų matyti, 
kad derybos vykstančios sun
kiai, ne be susikirtimų, ypač vo
kiečių belaisvių grąžinimo klau
simu.

Vakariečių planas Vokietijai
Vokietijos suvienijimas svars

tomas ne tik Maskvoj, juo rūpi
nasi ir vakariečiai. JAV parengė 
naują planą, pagal kurį turėtų 
būti sudaryta 14 valstybių są
junga iš Rytų ir- Vakarų kraštų:

MOLOTOVAS ATSIVEŽA MATULĮi

Rugsėjo 20 d. prasidedančioje 
JT sesijoje Sovietų Sąjungos de
legacijai vadovauja pats Molo
tovas. Antruoju delegacijos na
riu yra jo pavaduotojas Kuzne
covas, o trečiuoju yra Lietuvos 
TSR mokslų akademijos pirmi
ninkas prof. Juozas Matulis. To
liau seka ambasadorius D. Brita
nijai Malikas, ambasadorius JA 
V-bėms Zarubinas ir tt

Matulio įjungimas į delegaci
ją, be abejo, rodo sovietų propa-

gandintus tikslus, nors dar ir nė
ra aišku kaip jis bus panaudotas. 
Aišku betgi, kad mūsieji veiks
niai turi skubiai pasiruošti ir pa 
sinaudoti šia proga Lietuvos pa
dėčiai išryškinti? Nebloga būtu 
patį Matulį pasitikti kur nors su 
atitinkamais šūkiais.

Padėk artimui — aukok 
vargstančiam tautiečiui 

Vokietijoje.

jos, Rumunijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos-r!

pavojus iš' Suvienytos ^Vokieti
jos. Tuo būdu norima įtikinti ru
sus nesibijoti būsimos Vokieti
jos galybės ir bendradarbiauti 
jos suvienijime, be to, nesiprie
šinti jos dalyvavimui Š. Atlanto 
Sąjungoj, jei tik Vokietija norė
tų. Šis JAV planas esąs pateik
tas Britanijos ir Prancūzijos vy
riausybėms svarstyti. Jei bus 
rasta palankumo, Dulles esą pa
teiksiąs jį “keturių didžiųjų” už
sienio reik, ministerių konferen
cijai Ženevoje spalio. 27 d. '

Maža sala — didelis 
galvosūkis

Nesėkmingai pasibaigus Lon
dono konferencijai, kur Britani
ja Graikija ir Turkija bandė ras
ti patenkinamą sprendimą Kipro 
salai, pasipylė protesto demonst
racijos. Nikosijoj, Kipro salos 
sostinėj, susirinko prie Kykko 
vienuolyno 20.000 kipriečių grai
kų, kuriems ortodoksų arkivys
kupas Makarios, vienas tautinio 
sąjūdžio šulų, pareiškė: “Nei ka
lėjimai, nei trėmimai, nei paga
liau mirtis neatgrasins mūsų 
nuo tikslo”. Minia gi šaukė: “Ko
vosime iki mirties!“ — Nesėk
minga konferencija ir kipriečių 
reikalavimai susijungti su Grai
kija padirgino ir turkų preten
zijas. Mat, Kipro sala prieš 1914 
m. priklausė Turkijai ir ten gjį 
vena apie 80.000 turkų. Trijuose 
Turkijos miestuose: Istanbule, 
Izmire ir Ankaroj įvyko labai 
žiaurios demonstracijos, kurios 
reikalavo grąžinti salą Turkijai. 
Įtūžę demonstrantai naikino 
graikų turtą, padegė 54 pastatus, 
jų tarpe 19 ortodoksų bažnyčių. 
Net graikų- karininkai, dirbą 
Turkijoj kaip Š. Atlanto S. na
riai. pasijuto nesaugūs. Turkijos 
vyriausybė skubiai paskelbė 
tuose miestuose karo stovį ir pa
siuntė malšinti minių kariuome^ 
nės būrius su tankais. Graikijos 
vyirausybė pareiškė labai griež
tą protestą ir kartu ėmėsi sau
gumo priemonių sa^p krašte, 
kad neprasidėtų keršto veiksmai 
ir tuo nėšukompromituotų abie
jų kraštų draugystės. Turkija iš 
savo ’pusės pažadėjo atlyginti 
graikams padarytus nuostolius 
ir nubausti riaušininkus. Esą tai 
buvęs komunistinių gaujų dar
bas. Santykiai tame Europos 
kampe tiek įkaito, kad JAV, Ju
goslavija ir kt. kreipėsi j susivai
dijusius kviesdamos nurimti. D. 
Britanija pasiuntė Kipro salon 
naujus kariuomenės sustiprini
mus. Be to, ji paskelbė duosianti 
Kipro salai savivaldą, neatsi-

A
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LIET. SPAUDOS REIKALU
Kiekvienam, kuris seka, mūsų 

spaudą, turėjo kristi į akį, kad 
pastaruoju metu prieš Lietuvos 
laisvinimui vadovaujančias ins
titucijas, o ypač jų vadovybėje 
esančius atsakingus asmenis, 
pradėta vesti kampanija tokio
mis formomis, kurios negali ne
kelti kiekvienam tautiečiui rim
to susirūpinimo.

Kiekvienam lietuviui turi bū
ti nepaprastai skaudu skaityti, 
kai lietuviško laikraščio pusla- 
lapiuose taip nederamai apie 
Lietuvai reprezentuojančius aš
menis rašoma.

Noromis nenoromis susidaro 
įspūdis, kad mūsų tarpe ima 
reikštis kažinkieno juoda ranka. 
Mūsų krašto pavergėjai — bol- 

. ševikai — sunkiai rastų geresnį 
talkininką Lietuvą ir tremtyje 
esančius lietuvius suniekinti, ne
gu šią akciją varančioji špauda. 
Niekam nepaslaptis, kad plačiu 
mastu suplanuota Sovietų akci
ja “Snieg”, Sovietų ambasado
riaus Paniuškino vadovaujama, 
siekia iš pat pagrindų griauti 
mūsų tarpe sugyvenimą, pasiti
kėjimą mumis ir visą mūsų dar
bą. Žinoma taip pat, kad ir šiaip 
svetimieji mūsų spaudą seka ir 
daor išvadas apie mūsų tarpu
savį sugyvenimą ir mūsų visuo
meninį subrendimą.

Geram Lietuvos vardui apsau
goti svetimųjų akyse ir užkirsti 
kelią žmeižto ir melagingomis 
žiniomis dergti atsakingose vie
tose stovinčius asmenis, šiuo 
kreipiamės į visą lietuvių vi
suomenę ir į visą lietuvišką 

’ spaudą, raginant paskelbti ko
vą su šiomis neigiamybėmis ir

Kviečiame kiekvieną, kuris 
mano, kad tas ar kitas atsakin
gas pareigas einąs asmuo yra 
padaręs veiksmus, nesuderina
mus su žmogaus garbe, galinčius 
pakenkti lietuvio orumui ar 
mūsų laisvinimo reikalui, kreip
tis, į VLIKą. Jei atsiirastų rei
kalas, VT yra pasiryžusi tokio 
pobūdžio pranešimams tirti su
daryti specialią komisiją, kuri 
bylą ištyrusi pateiktų VLIKui 
sankcijų siūlymus arba perduo
tų atskiras bylas bendruomenių, 
garbės teismams. .

Šiuo keliu nprima sudarymsą- 
lygas radikaliai pašalinti pasi
lakančias negeroves ir kartu ap
saugoti visuomenės opiniją nuo 
piktos valios nuodytojų ir atski
rų asmenų šmeižikų.

VT laiko savo pareiga įspėti 
visuomenę, kad tariamai ar tik
rai iš Vokietijos perduodamos, 
dažniausiai įvilktos į feljetoninę 
ar laiškų formą, žinios apie VL 
IKą ir atskirus laisvinimo orga
nų pareigūnus yra šmeižiančio 
pobūdžio. Jos, atrodo, yra pa
diktuotos keršto. Jomis įvykdo
mi grąsinimai, kad nebuvo tylė
ta ir buvo iškelti kai kieno ne
tinkami veiksmai.

Rašantieji neturėtų reikalo 
slėptis po ' slapyvardžiais, jei 
jiems rūpėtų teisybė ir negero
vių šalinimas. Jie turi galimybę 
ateiti į -VLIKą ir dėti ant stalo 
tai, kas, jų nuomone, yra šalin- 
tina. Kad ir labai patriotine dva
sia dangstoma elgsena, kaip ji 
dabar pasireiškia, negali būti 
pavadinta kitaip, kaip lietuvių 
reikalams kenksmingu šmeižtu, 
su kuriuo ir kviečiami,į kovą vi-

Ženevos konferencija atnešė 
visiems sutemas. Laisvieji — 
Anglija, Vokietija ir net Pran
cūzija pradėjo nuogąstauti dėl 
galimų JAV nuolaidų komunis
tinei Rusijai. Pavergtoms tau
toms teliko palaidoti viltį. Jos 
ypatingą dėmesį kreipė į JAV ir 
sekė jų kiekvieną žingsnį. Kai 
rusų komunistų partijos propa
gandos triūbomis buvo perteikti 
amerikiečių norai sugyventi su 
pavergėju, pavergtiesiems teliko 
neviltis. Neviltis pradėjo lydėti 
ne tik šios skurdžios dienos 
žingsnius, bet ir rytdienos polė
kius išsilaisvinti. O neviltį su
stiprino ne rusų, bet amerikie
čių pareiškimai, kurie yra iš
versti pavergtųjų kalbosna.

Pastarosios JAV prezidento ir 
jo pavaduotojo kalbos atnešė 
pragiedrulius. Gal kai kas ne
atkreipė ypatingo dėmesio į juos 
dėl buvusių svyravimų praeity
je. Grąsinimas atominę sprog- 
meną panaudoti, tai vėl pasigi- 
rimai susirašinėjimu su marš. 
Žukovu, grėsmės sumažėjimo 
užtikrinimas dėl tariamos taikos 
pasisovimas bendrauti su komu
nistine Rusija, sudarė keistą bei 
grubų įstpūdį. Viskas dėjosi, lyg. 
būtų siekiama pigiu draugišku
mo potvyniu dar kartą nuplauti 
Kremliaus vaidilų besišypsantį 
veidą. Nuotaikų pakilimas ir 
nusivylimas sutapo su Ženevos 
konferencija. Po jos kurį metą 
buvo bandyta nuslėpti padėties 
rimtumą abipusiškais šypsniais 
ir keistomis dovanėlėmis.

Drąsūs žodžiai
Prez. Dwight Eisenhoweris, 

kuris netolimoje praeityje lyg 
bandė sudrausminti savąjį už
sienio reikalų ministerį Dulles,

tuo atveju mes nepažeisime sa
vo sąžinės. Gi pasirinkę minėtą 
kelią ir neteisingumą, kenčian
čiųjų akyse mes tapsime jų pa
vergėjo talkininku. Istorijai, 
tuo atveju, teliktų padaryti

imtis savisaugos priemonių. I si geros valios lietuviai (VT)

teisingai bylojo. Šiuos apgalvo
tus ir tikrovę atitinkančius sam
protavimus reikia įsidėmėti: 
“Nuotaikingas noras išvengti 
karo gali nuvesti į neteisingas 
sutartis ir blogį, kurį tektų pa
kelti ateityje. Mes neturime su
daryti neteisingų sutarčių. Tik

Tarp kūjo ir priekalo
(Atkelta iš

Britai kviečia dalintis
Naujasis britų premjeras Sir 

Anthony Eden, lankydamas Bri
tų kariuomenės manevrus, avia
cijos bazes ir, tartum skatinda
mas jų ginklavimąsi, praėjusią 
savaitę vėl kartojo ir kvietė so
vietus domėtis jo “All Europe 
Security” plano keliomis versi
jomis? Edenas kalbino sovietus 
pasitikėti jo “nuoširdumu” ir su
tikti centrinėje Europoje įsteigti 
“Cordonne Sanitaire” — meke
no žemę, kuri skirtų Vakarus 
nuo Rytų. Deja, į šią britišką zo
ną jau neįeitų Pabaltijo valsty
bės, kurias Mr. Eden kadaise de 
fakto pripažino esant... Tarybų 
Sąjungoje!

“Liaudžių bendravimas”
Harrison Sallisbury, JAV so- 

vietikos' žinovas, manė ameri
kiečius savo politiką TSRS at
žvilgiui grindžiant prezidento 
Eisenhowerio viltimi, kad asme
niškais kontaktais ir eilinių 
žmonių bendravimu Tarybų Są
jungoje tironai būsią savaime 
nušalinti. Pasėkoje “Amerikos 
Balso” ir net “Laisvosios Euro
pos” radijai pavergtiesiems so
vietų sistemos imperializmu ne- 
besmePkia, bet “įtikinėja”. Ge
riau nei bet kas informuotas 
apie padėtį lietuvių žemėje iš 
Europos dėlto štai ką skubos ke
liu'rašė:’ “. “Amerikos Balso” 

' ir “Free Europe” radijai Euro
poje daugeliu atveju yra paėmę 
visiškai priešingą kursą,, dėlto 
gautosios iš anapus geležinės

uždangos žinios yra labai liūd
nos. Tą situaciją stengia^ išnau
doti bolševikai, įrodinėdami: 
žiūrėkite ką daro amerikiečiai 
— kaip jie Jus apgaudinėja ir 
apleidžia...” (Praėj. TŽ klaidin
gai pranešėme, jog Vilniaus 
“Tiesa” paskelbė prezid. Eisen- 
howerio kalbos Philadelphijoje 
vietą, kur jis reikalavo laisvės 
pavergtiesiems. Tai buvo išleis
ta).

Prezidentas nepasisakė
Išgirdęs “Amerikos Balso” di

rektorius Th. Streibert apie se
natorių siūlymus sustabdyti “A. 
Balsą”, viską metęs išdūmė pas 
atostogaujantį Prezidentą, kad 
išgautų nors Senatoriaus Malo
ne pareiškimo dementavimą. 
Prezidentui pačiam nepasisa
kius Mr. Streibert didžiajai 
spaudai pranešė prašęs Prezi
dentą praplėsti “Amerikos Bal
są”, kad sovietams “panaikinus 
trukdymus ir geležinę uždangą 
(?) sovietinė liaudis' jį kuo ge
riausiai galėtų išgirsti. Pusmeti
nėje ataskaitoje Kongresui Mr. 
Streibert gyrėsi kiek daug “In
formacinė Tarnyba” nuveikus 
Ameriką pasaulyje populiarin
dama.

Lenkų nepasitenkinimas 
ryškėja
Jau kuris laikas Amerikos 

lenkų laikraščiai rašo, kad ang
losaksų neryžtingumas paverg
tųjų reikalu veda prie pastarųjų

bandymo v bendradarbiauti sir 
maskviniais pavergėjais. tLenkai 
taipgi siuto ant britų ir ameri
kiečių, kad pastarieji nesutinka 
pripažinti lenkams nei rytinių 
Vokietijos provincijų, kurias 
prieš šimtmečius vokiečiai bdvo 
užėmę, nei vakarinių, kurias 
lenkai buvo užėmę. Lenkų nepa
sitenkinimą išryškino Lenkijos 
Zaleskinės Londono vyriausybės 
(kurią praėjusią savaitę aprašė 
"Draugas”) “premjero” Hugo n 
Hanke repatriacija Varšuvon, 
palikus savo vyriausybę ir visas 
jos “politikas”. Bolševikinis re
patriacijos komitetas, vadovau
jamas gen. Mrchailovo, kuris ne
tiesiogiai tvarkė ir satelitų “ko
mitetus”, triumfavo! Karštako
šio lenko demonstracija kažku
rių stebėtojų nuomone parodė 
prezidento išlaisvintojo “išlais
vinimo” politikos išdava. Kiti 
betgi stebėjosi bolševikų suge
bėjimu pasinaudoti pabėgėlių 
politikų rietenomis, kad į augš- 
čiausias vietas pravestų savo 
agentus. Lai tai būna pamoka ir 
lietuvių tremtiniams.

mes pardavėme už netikrą tai
ką. Kas visų svarbiausia, mes 
neišvengsime susidūrimo ateity
je, net ir tą kelią pasirinkus”.

JAV prezidentas reikalauja 
Vokietijos sujungimo, nes jos 
suskaldymas negali būti patei
sintas sienų, kalbos ar skirtin
gos rasės samprotavimais. Jis 
reikalauja išlaisvinti pavergtas 
tautas, nes jų pavergimas negali 
būti pateisintas jokiais saugumo 
sumetimais. Pogrindžio kursto
moji tarptautinės politikos ma
šina, veikianti savistoviose vals
tybėse siekianti politinių tikslų 
negali būti toliau dangstoma 
kultūrinio sąjūdžio vardu.

Prezidentas toliau nurodo: 
“Galimas dalykas, kad žmonių 
ir tautų teisių pažeidimas yra 
neatsiejamas nuo jėgos ir bai
mės. Tai suprantama, bet nepa
teisinama. Dabodami teisingu
mą mes negalime pritarti šiam 
blogiui, kuris būtų įjungtas mū
sų siekiamoje taikoje. Mes turi
me būti tvirti ir draugiški, pa
kantūs, bet ne pakrikę.. .niekuo
met negalime tapti neteisingais 
silpniesiems, nelaimingiesiems 
ir nuskriaustiesiems. Jei kartą 
mes pažeisime bendrąjį teisin
gumo pradą, mes nebeturime 
teisės jo net sau reikalauti”.

Sukeltos dvejonės
JAV prezidento pavaduotojas 

Richard M. Nixon, kitą dieną —: 
rugpiūčio 25 d. tame pat advo
katų suvažiavime pasakytoje 
kalboje atsargiai bandė nuplėšti 
šydą nuo Ženevos pasitarimų 
“laimėjimo”. Jo žodžiais tarus 
Rusijos vadovai net per nago 
juodimą nepakeitė savo nusista
tymo dviem pagrindiniais -— nu
siginklavimo ir Vokietijos su
jungimo klausimais. Konferen
cijai pasibaigus vyrauja tie pa
tys nesutarimai, kaip ir prieš jai 
prasidedant.

Nixoną pašiepia net pačių res
publikonų spauda— jį vaizduo
ja, nedideliu vyruku, kurį prezi
dentas iškelia ai|t augšto pasta
to, kad jo povyza, būtų ryškesnė. 
Advokatams pasakytoje kalboje 
jis bandė nutylėti kažkuriuos 
klausimus, o jo'aptartieji suke
lia abejonių. Net ir jo reikalavi
mai taikai sukurti nėra visiškai 
ryškūs: vokiečių suvienijimas ir 
laisvi rinkimai; atitraukimas ki
nų komunistinės kariuomenės 
iš Kerėjos; laisva priežiūra ka
riuomenės prieš darant nusi
ginklavimą; panaikinimas bet 
kurių įsitvirtinimų — spygliuo
tų vielų, minų, stebėjimo bokš
tų, kulkosvaidžių lizdų, kurie 
skiria Europos tautas; suteiki
mas laisvės satelitams ir panai
kinimas komunistinio pogrin
džio laisvuose kraštuose.

Kai prezidentas kalba i _ 
pavergtųjų išlaisvinimą, jo pa
vaduotojas teprisimena tik ko
munistines valstybes, kurios 
pramintos satelitais. Kodėl jis 
nutyli komunistinės Rusijos pa
vergtus kraštus? Kaip aiškinti 
jo susirūpinimą komunistinio 
pogrindžio panaikinimu laisvuo
se karštuose, kurie turi priemo
nes prieš jį kovoti, tačiau nuty
li likimą pačių nelaimingiausių 
pasaulyje tautų, kurių kankinių 
kaulais nusėti Sibiro laukai? Ar 
toks dviprasmis tautų laisvini
mo pradas nesudaro pavojaus ir 
amerikiečiams likti abejingais 
dėl laisvės?

Pavergtosios tos, stumda- 
mos skausmingas dienas, akių 
neatitraukia nuo laisvojo pasau
lio, o ypač JAV — vadovės. Jos 
žino, kad be organizuotos jėgos 
ir paramos iš šalies bergždžia

kalbėti apie tautų išlaisvinimą. 
Tik amerikiečiai saloniniai ko
munistai tegali klastingai pata
rinėti — pavergtieji patys išsi
laisvinkite. Ar JTO sugebėjo iš
laisvinti šiaurinę Korėją, Indo- 
kinijos dalį — Š. Vietnamą? Ar 
kalbomis pavyko suvienyti Vo
kietiją? Ar patarimai įtikino ko
munistus, kad jie turi liautis 
kurstę pilietinius karus?

Kai raudonasis siaubas slenka 
pirmyn, o šimtai milijonų pa
vergtųjų laukia išsilaisvinimo, 
dažnai tupčiojama save apgau
dinėjant. Per pastarąjį dešimt 
mėtį daug gražių, dviprasmiškų 
vis nesulaukė Jokios tikroviškos 
žodžių nuaidėjo, O pavergtieji 
paramos, lyg tariant: negi kas 
pradės karą pvz. Lietuvai lais
vinti?

Pastaroji JAV prezidento kai-, 
ba svarbi ne tiek dėl pareikšto 
susirūpinimo pavergtosiomis 
tautomis, bet dėl jų ir amerikie
čių likimo sugretinimo. Jei tei
singumo ir laisvės pradus pažeis

laisvi, nes liausis kiti jiems tikė
ję. Naciai, pavergę beišsilaisvi- 
nančius, sunaikinę savanoriškai 
nelaisvėn patekusius, persekio
ję įvairias rases, patys liko pa
vergti. Dviveidė “moralė” yra 
tikrosios dorovės išniekinimas, 
kuris sugriauna betkurį pasiti
kėjimą.

Nixonas nurodo, kad prieš Že
nevos konferenciją buvusi aky- 
vaizdi karo grėsmė. Šiandieną 
lyg esanti ji sumažėjusi. Kodėl? 
Deja, atsakymo neturime, nes 
jis pats priminė, kad niekas ne
pakitėjo. Mums aišku, kad vaka
riečių nuolatinis svyravimas ar-

vergtųjų reikalu jį tik atidėlio
ja. Žaidimas žodžiais sukelia pa
vojų, nes- daugelį daro abejin
gais ne -dėl karo įvykimo, bet dėl 
jo laimėjimo išsisklaidžiusiomis 
jėgomis. Jau senokai yra išmu
šusi'valanda rikiuoti dvasinį ar
senalą, kad ateityje kovojantieji 
nesvyruotų dėl savo bylos.

DALINK1MĖS SAVAIS IŠTEKLIAIS SU TAIS, KURIEMS 
KASDIENINĖS DUONOS KĄSNIS BRANGUS IR SKURDUS.

KOKIOS TAUTYBĖS BUVO I. KANTAS?
(Pabaiga) Dr. Martynas Anysas

— Toronto. — Ontario premje
ras Frost pareiškė, kad sveika
tos valstybinis draudimas pro
vincijoje, gavus federalinės val
džios paramos, ' būsiąs įvestas 
1957 ar 1958 m.

Tabako ūkiai pardavimui

"GERIAUSIAS DRAUGAS" 
kokj betkoda jutu nosis turėjo. 
Tai jūs pasakysite, kai pasi
naudosite Kanados specialiu 
patogumu — minkščiausiomis 
lignino nosinaitėmis. Pasirinki
te dėžutę su FACE-EU.E už- 
.ražu

Vėl prasideda ūkių pirkimo bei pardavimo sezonas. 
Gera proga išsirinkti tinkamą ūki apžiūrėjus laukus 
ir nuimtą derlių.

KREIPKITĖS PAS

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE

TILLSONBURG, ONT. TEL 829 j

ŠAUTUVAI - ŠAUDMENYS
Apsimokės jums, jei PIRKSITE, KEISITE ar NUOMOSITE, kur didžiausia* 
PASIRINKIMAS visame mieste tautuvg, žiūrong, taleskepif, taikyklig. 
MEDŽIOJIMO apsiaustu, batg, purvui braidyti geminig batu, spęstą. 
MIEGOJIMO maišai, kuprinės, kompasai. Geros išsimokėjimo sąlygos.

HALLAM SPORTING GOODS LTD.
YOHCt ST. p, Bloor St., TORONTO. TM. WA. 3-17ST 

Mes kalbame vokiškai ir itališkai.
PREKES IŠSTATYTOS KANADOS TAUTINES PARODOS KOLIZIEJUJE.

Savo išvedžiojimams paremti, 
kad Kantas buvęs kuršių kilmės, 
Mortensenas grįžta prie savo 
įprasto aiškinimo, esą šiaurinia
me Klaipėdos krašte ir pietinia
me Kurše tuomet buvusi dykra. 
Šita dykros sąvoka Mortenseną 
persekioja jo viguose istoriniuo
se veikaluose. Jis šitą dykros 
sąvoką yra paėmęs iš Prūsijos 
Ordino kelionių pranešimų 
(Wegeberichte), kuriuose kal
bama apie Wildnis (dykra).

Mes galime puikiausiai įsi
vaizdinti, kad anais laikais di
desniame rate apie Ordino pa
statytas pilis, dėl nuolatinių ka
ro žygių į Lietuvą ir Žemaitiją 
— šitie karai tęsėsi apie 170 me
tų— autochtonų gyvenimas ne
buvo įmanomas. Jie buvo ar su
naikinti kariniuose žygiuose, 
nuvilkti į nelaisvę arba buvo 
persikėlę į saugesnes — tolesnes 
nuo Ordino pilių arba jo mėgia
mų kelių gyvenamas vietas. To
dėl labai suprantama, kad Or
dinas savo karo žygiuose tam 
tikrose vietose nerado- vietinių 
gyventojų ir kad tuose kraštuo
se per tam tikrą laiką užaugo 
miškai. Norint tai pamatyti, -rei
kia tik pravažiuoti buvusį Lie
tuvos ir Klaipėdos krašto pasie
nį, ypatingai iš Tilžės, Ragainės 
ir Jurbarko tvirtovių pusės. Bet 
šitos neapgyventos vietos ir vė
liau susidarę miškai neliudija/ 
kad šituose kraštuose niekuomet 
nebūta vietinių gyventojų, kad 
tuščias nuo amžių vietas Ordi
nas turėjęs apgyvendinti.

Prūsijos Ordinas kaip tik bu
vo tas faktorius, kuris 170 metų 
karti šitas vietas padarė neapgy
venamomis. Nepamatuotas yra 
jo tolesnis aiškinimas, kad tik 
pačioje Klaipėdos artybėje išli
kę kuršiai kaip Ordino tarnauto
jai ir kaip priešpilio (Vorburg)

gyventojai, ir kad šitie1 žymiai 
ilgiau išsilaikę ir net pergyvenę 
dykros laikus ligi naujo krašto 
apgyvendinimo. Šitas kuršių kė- 
limasis į šiaurę esąs surištas su 
Klaipėda, kur iš pradžių buvusi 
vokiška pilis ir vokiškas miestas 
įsteigtas Kurše ir kurį vėliau, su 
klaipėdiške dykra, Livonijos Or
dino buvusi perduota Prūsijos 
Ordinui.

Keista būtų Livonijos Ordino 
laikysena, kuris iš jo okupuoto 
krašto kuršiams leido masėmis 
persikelti į šiaurę. Mes mūsų is
torijoje turime visai kitokių pa
vyzdžių apie Ordino laikyseną 
tokiame at vėjy. Kai Vytautas 
Salyno sutartyje 1398 m. Žemai
tiją perdavė Ordino suverenu
mui, pastarasis tuojau aklai už
darė sieną, kad žemaičiai neper- 
sikeltų iš Ordinui atiduotos Že
maitijos į Lietuvą. Mes taip pat 
turime oficialių dokumentų, kad 
Ordinas iš Vytauto reikalavo 
sugrąžinti Žemaitijon visus į 
Lietuvą persikėlusius žemaičius 
ir kad dėl jų grąžinimo — buvo 
kalbama apie kelis šimtus — 
Prūsijos Ordinas vedė pakarto
tinas deįybag su Vytautu.

O šitie kuršiai juk nebuvo ter
mitai, kurie nakties metu iš kar
to galėjo apleisti šiaurinę Klai
pėdos krašto dalį. Naivus yra to
lesnis Morteseno aiškinimas, 
kad Klaipėda buvusi atiduota 
Prūsijos Ordinui todėl, kad kur
šiai išsikraustę į šiaurę ir kad 
kraštas likęs dykra ligi vėlesnio 
Prūsijos Ordino .vykdyto apgy
vendinimo. Taip pat yra naivu 
teigti, kad kuršiai kaip Ordino 
tarnautojai buvę apgyvendinti 
Klaipėdos priešpily. Kaip Livo
nijos ordinas traktavo paverg
tuosius kuršius, yra gerai žino
ma.

DAMOMIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montrealio dalyse; > . .
Paskolos ■— naujiems namams ir statybos eigoje ■— 5Vi %.
Žemė pardavimui — pQyieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — Montrealio apylinkėje; •
Draudimas •— pastotoms ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti! 

Ag e n t a i :
D. N. BALTRUKONIS, tel. VI. 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., Telef. PL. 8501 

Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Res.: P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7

k

-2690

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor)

Į Telefonas KE. 3884
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .

• ★ Puokžtės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 
europietiškome ir konodiikame stiliuje.

* Įvairiausiu rūiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokitį iždirbiniu dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

«V»CI 
T8EATMEXT 
stomach 
ttMEOV

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 komėje. pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų, 

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
— nes gali būti per vėle. ŠIANDIEN, tuojau poėnlc arbatinį ta u k it ei j 
9USCI TREATMENT STOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekviena valgi. Tūkstančiai kasdien vartojo šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaino tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTD., L.W.
559 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT.

“Kad prūsų lietuvis labai už
pelno, kad jam ypatingumas jo 
būdo ir taip pat grynumas jo 
kalbos, kuri yra geriausias įran
kis išauklėjimui ir išlaikymui 
būdo, liktų išlaikyta taip" moky
mui mokykloje, kaip ir vartoji
mui bažnyčioje, matome iš aukš
čiau paduotojo aprašomo (žody
nui pridėtų Mielkaus, prof. Je- 
nischo ir Heilsbergo prakalbų). 
Aš prie šito dar priduriu, jog jis, 
lietuvis, pasižeminimo tiek ne
pažindamas, kaip jo kaimyniš
kos tautos, papratęs yra kalbėti 
su vyresniaisiais kaip su sau ly
giais, ir širdingu atvirumu, kad 
jie-jam piktu nepriskaito ir dro
viai neatmeta rankos sūstelėji- 
mą, nes jie tokiu būdu jį randa 
su visakuo, kas tik teisinga, no
riai sutinkantį. Ypatingas yra 
jo bingtumas, visai nepanašus 
į tūlos kaimyniškos giminės pa
sididžiavimą, jeigu vienas tarp 
jų yra prakilnesnis, arba geriau 
sakant, atjautimas paties verty
bės, reiškiąs drąsą ir kartu lai- 
dojąs ištikimybę. Bet jau nemi
nint tos naudos, kurią valstybė 
gali turėti iš pagalbos tokio bū
do tautos, reikėtų pripažinti 
naudą, kurią patsai mokslas, 
ypačiai senoviškoji tautų kelia
vimo istorija,'galės pelnyti iš tos' ‘ 
dar nesumaišytos kalbos, nūnai 
ankštame plote susigrūdusios ir, 
tarytum, isoliuotos tautos, todėl 
tad ir jos ypatybės yra didžiai 
verta išlaikyti. Būšingas todėl 
apgailėjo labai perankstybą mir
tį mokyto profesoriaus Thun- 
manno, Halleje, kuris šitokiems 
tyrinėjimams su per didžiu stro- .. 
pumu savo pajėgas buVo sunau
dojęs. Apskritai sakant, jeigu 
jau ir ne iš kiekvienos kalbos 
būtų galima tiek daug išgauti, 
tai visgi dėl apšvietimo visų tau
telių tokiame krašte, kaip antai 
Prūsų Lietuvoje, svarbu yra 
vartoti mokykloje ir bažnyčioje 
sulig pavyzdžiu gryniausią kal
bą, nors ji taip pat tik už krašto 
rubežių būtų kalbama, ir pa- 
lengvu prie jos pripratinti, nes 
tuomi kalba pasidaro tautos 
ypatybei pritinkamesnė, o ir jos 
supratimas būtų aiškesnis”.

vokiečių 
suvokie-

Mažosios

Išeinant iš Mortenseno išve
džiojimų kritikos mes galime 
daryti išvadą, kad Kanto protė
viai nebuvo jokie kuršiai, ka
dangi Kanto protėvių kilimo 
vietovėje ir apylinkėse jokių 
kuršių negyveno, kad tai buvo 
senlietuviška šeima, kuri tuomet 
vadinosi Kantvainiais ar Kant- 
voniais, kuri pavardė 
administracijos buvo 
tinta į Kant.

Jau nevieną kartą
Lietuvos veikėjų tarpe buvo ki
lusios diskusijos apie Kanto kil
mę ir tautybę. Pabaigoje norė
čiau skaitytojams paduoti, ką 
“Prabočių Anūkas” savo veikale 
“Mažosios Lietuvos buvusieji 
rašytojai ir žymesnieji lietuvių 
kalbos mylėtojai”, išleistamH920 
m. Tilžėje, spausdintame Spau
dos (Pavlavskio) spaustuvėje, 
apie Kantą rašo:

“Kantas gimė Karaliaučiuje, 
1724 m. balandžio mėn. 22 d. Tū
li skaito jį vokiečiu, tūli norėtų 
jį net škotams priskaityti, bet 
tik ne lietuviams, o tik jis, sulig 
Jono Mačio išvedžiojimu, buvo 
lietuvis. Imanuelio prabočius, 
Richardas Kantas, turėjo apie 
1667 m. viešbutį Verdainėję, ša
lia Šilutės. Richardo sūnus, An- 
sas, buvo balnius ir gyveno 
Klaipėdos priemiestyje, vadina
mu Friedrichstadt. Jis pirko 
1693 m. birželio mėn. 2 d. Mui- 
šininkuose, Priekulės krašte, 
dvarelį. Bet kadangi neįstengė 
sumokėti nei mokesčių ir nei 
palūkanų, tai jo dvarelis 1698 
m. spalio mėn. 3 d. tapo parduo
tas. Iš Klaipėdos jis vėliau per
sikėlė Tilžėn. Anso sūnus, Jonas 
-Jurgis, kuris dar ir lietuviškai 
tebekalbėjęs, apsigyveno kaip 
balnius Karaliaučiuje.

Nors Kantas savo lietuviškos 
kilmės aikštėn nekėlė, bet jame 
dar nebuvo užšalęs lietuviškas 
jausmas. Toksai jis pasireiškė 
savo prakalboje prie 1800 metais 
Mielkaus leidžiamojo lietuviš
kai - vokiško žodyno. Kantas ra
šė šitaip:

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St, Toronto 
Tel EM. 4-6515

Garantuoti siunti-
nial j Sovietų Rusija 
Ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu. /

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
498 QUEEN ST. W, TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

▼ 9WUWTOTW pvbcibiiTi siwwumwI

rinkime*.
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AKCIJA PRIEŠ BĖGLIUS PLEČIAMA
Niujorke,. Čikagoje ir Los An

geles jau kiek seniau buvo pasi
rodę apmokėti skelbimai, ku
riais satelitinių valstybių pa
siuntinybės Vašingtone, kvietė 
savų kraštų .tariamus piliečius 
grįžti namo. Ilgai buvo ramu 
Detroite. Vietos spaudoje nebu
vo jokių užsiminimų tuo klausi
mu. Bet visiškai netikėtai skai
tytojai išvydo kreipimąsi į Det
roite ir aplamąi Michigan vals
tijoje gyvenančius Rumunijos 
piliečius, / prašant ir kviečiant 
visus grįžti tėvynėn, dovanojant 
visus nusikaltimus ir pan. sald-

# liežuviaujant.
Žinia, teikiama amnestija var

gu ar kas pasinaudojo, nesvarbu 
ar tai būtų amerikietis rumu
nas, vengras, latvis ar lietuvis, 
bet šioje vietoje tenka pastebė
ti, jog minėtas raud. rumunų 
atsišaukimas rado labai greitą 
ir efektyvų atgarsį Detroito ru
munų kolonijoje. Jau tą patį va
karą amerikiečiai rumunai su
kvietė spaudos konferenciją, 
kurioje išsamiai ir užtenkamai 
suprantamai buvo išdėstytos vi-

tas dar šiaip viešumai visiškai 
nepristatytas 1956 metų laidos 
naujo automobilio ’’Continen
tal” modelis. Jis bus prieinamas 
tik išimtinai turtuolių klasei, 
nes jo kaina suksis apie $10.000. 
Ruskeliai pasivažinėję tuo autu, 
buvo sužavėti ir pristulbę, girdi, 
tai puikesnė mašina ir už ”Ca- 
dillacus”. Vėliau, kai jiems bu
vo pademonstruotas mažasis 
Fordo sportinis automobiliukas 
’Thunderbird”, vienas svečių 
paklausė kainos ir patyręs, kad 
ii sieks arti $4.000, nieko nelau
kęs pasiprašė, kad ši mašina jam 
būtų pristatyta Maskvon.. Įsidė
mėtina, kad jos kaina ten būtų 
dar bent keturius kartus bran
gesnė. Fordo' šeimininkai buvo 
sovietams paruošę iškilmingus 
pietus vienoje prabangesnių 
Detroito vietų, bet ruskeliai pa
nūdo užkąsti ’’darbo žmonių” 
tarpe ir buvo nuvesti vienon iš 
darbininkų naudojamų valgyk
lų. Gi kai raud. svečiai išvydo 
tūkstančius automobilių aikštė
se, kuriais atvyko 65.000 darbi- 

■ninkų, jokiu būdu negalėjo su
prasti ir patikėti, jog čia kiek-

sos bolševikinės intencijos ir vįenas jej nori, įstengia tu- 
norai Rumunijos ir rumunų at- rg^j savo nuosavą automobilį... 
žvigliu. Čia pat buvo demaskuo- gįaįp jau detroitiečiai besilan- 

respublikos” atsišaukimo planai sišką nesidomėjimą — tiek For 
ir mintys. Spaudai buvo paaiš- - - - - ' •• -
kinta, kad tuo mostu raud. Ru
munija norinti susigrąžinti po-

ti visi nerimti ’’Rumunų liaudies kantiems rusams rodė veik -vi

dę fabrikuose, kur jie bandė 
kalbinti darbininkus, lygiai ki
tose vietose ir gatvėse, kuriose

litinius pabėgėlius ir tada jau : rUsai bandė pasivaikščioti, krau
tuvių ' vitrinomis pasigrožėti. Ir 
nežiūrint ir dabar jų nuolat 
kartojamos dainelės, kad ir pas 
juos visko esą ir maždaug tas 
pats, svečių elgesys ir negalė
jimas suvaldyti savo nusistebė
jimo iš daugelio amerikinio gy
venimo būdų ir prašmatnybių, 
aiškiai rodė, susižavėjimą ir 
nuostabą kapitalistinio gyveni
mo būdu.

Bendrai kai kuri spaudos da
lis gana su pasitenkinimu kalba 
apie panašius rūšies sovietinius

tinkamai su jais atsiskaityti.
Buvo atkreiptas laikraštinin

kų dėmesys, jog bent iki šiol, 
visi, kas tik iš Amerikos rumu
nų norėjo gauti vizą aplankyti 
gimtąjį kraštą, buvo atstumia
mi, neleidžiami. Tas tik ir paro
do, jų nedorus sumanymus, jei 
dabar tokiais būdais bandoma 
kviesti vykti namo. Aišku, tokia 
kelionė tik į vieną pusę: pirmyn, 
jokiu būdu ne atgal. Be to, žur
nalistai patyrė, jog bendrai 
žvelgiant, iš Rumunijos esama 
kurkas mažiau pabėgėlių, nei vizjtus po JAV, bet santūres- 
iš kitų satelitinių valstybių. Tai 'Tj;ojį (ja]is įspėja, jog nebūtu čia 
pasiaiškinama tuo, jog Rumu-j J 2., ... ‘
nijos sienos itin budriai saugo- į *aDal dzieugtis ar tikėtis. Čia 
mos, be to, jos rubežiuojasi ir Į atvykti juk gali kiekvienas ka
su kitais bolševikų okupuotais da tik nori, visiškai .kita padėtis 
kraštais.

Laikraštininkai sužinojo, ir 
plačiai savo spaudoje paskelbė, 
kad ir visas tas amnestijos su
manymas tėra" paprasčiausias 
akių dūmimas. Amnestija nuo 
ko ir už ką? Ar už tai, jog bėg
liai bėgo nuo siaubo ir svetimų
jų okupacijos, nuo persekioji
mų? Ar už tai jie b,us tariamai 
amnestuoti? Taip ir buvo para
šyta Detroito didžiojoje spaudo
je. Gi raudonųjų atsišaukimas 
baigėsi visišku fiasco, nes ir pa- 
ti spauda paskelbusi jų skelbi- ! keliones. Tad ir pasaka apie bu
mą, kitoje vietoje jau atskirais simus ir naujus raud. turistus 

esanti pradžios ir be galo, nes 
Pasigė- tokių nėra ir nėra ko tikėtis.

rumunų Važinėti po Vakarus tegali tik 
tam tikrus uždavinius ir paskir
tį turį rinktiniai partijos pati
kėtiniai.

Radosi ir vienas kitas detroi- 
tiečių, kurie atvirais laiškais 
spaudoje priminė kitiems pilie
čiams ir tai pačiai spaudai, jog 
reikėtų būti atsargesniems su 
dabar prasidėjusia amerikiečių 

atvežti Detroitan. Čia jie jau J draugyste su sovietais. Tai esąs 
rado tvarkingai besisukinėjan- labai pavojingas ir rizikingas 
čius apie viešbuti 15 automobi- momentas, kuris, jei tik toliau 
lių, kuriuose Amerikos ukrai- tęsis, gali lemti albai pragaiš- 
niečiai buvo įtaisę piketus su tingą ir nenumatytą ateitį. Džiu- 
antisovietiniais šūkiais. Jau tas gu bent tas, jog iš pačių ameri- 
iškart kiek apkartino raudonų- kinių sluogsnių randasi pakan- 
jų svečių nuotaikas. Po to sekė karnai blaivių balsų ir pasisaky- 
viešnagė didžiuosiuos Fordo fa-. mų. 
birkuos. Čia jiems buvo parody- I

straipsneliais. paaiškino savo 
skaitytojams visą tiesą.
retina skubi -laisvųjų 
iniciatyva!

Gi šiaip jau į ramų 
auto pramonės centro 
mą, savotiško gyvumo atnešė po 
JAV dabar jau baigusių važinė
ti rusų užsigeidimas būtinai pa
matyti ir Detroitą — tuo būdu, 
rusai, tariamieji žemės ūkio ’’ži
novai”, patys pasiprašė ir buvo

didžioje
gyveni-

da tik nori, visiškai kita padėtis 
esanti Rusijoje ir jos užimtuose 
kraštuose. Štai, jei ir ten galima 
būtų Vakarų žmonėms taip lais
vai ir netrukdomai keliauti, 
kaip sovietai .gali čia, tą^ia jau 
galima būtų įžvelgti ir tam tik
rą naudą. Pagaliau, sakoma, 
amerikiečiai turėtų suprasti, ko
kios rūšies ir kokias pareigas 
turį rusai yra išleidžiami ar ko
mandiruojami užsienin. Eiliniai 
Sovietų piliečiai, jei ir būtų iš
leidžiami, juk niekados nebūtų 
pajėgūs užsimokėti už tokias

AI. Gimantas.

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 dalys gausiai iliustruotos.

Ambrazevičiaus, Vaičiulaičio ir Skrupskelienės 
“Naujieji skaitymai”, chrestomatija vyresniems sky
riams, 224 pusi.................. ............................. ............
Be to, turime lietuviškų klasės žurnalų (75c) ir mokinio 
pažymėjimų (7%ę)
Platintojams ir mokykloms, užsakančioms didesniais kie- 

. t ■ kiais, nuolaida. 
' Spaudos Bendrovė “Žiburiai”

į < 941 Dundas St. W.
Toronto, Ont, Canada.

$1.50

$2.75

$3.00

$2.50

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
"Tėvynės Prisiminimai"

? kiekvieno šeitodienj nuo 3.30 vol. iki 4.45 po protu ii

iš galingos TORONTO stoties CHUM
BANGA 1050. ,

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274.
■ ........ —------------------------------------------

Nepamirškime varge esančiu.
Pasikalbėjimas su K LB Šalpos Fondo Centro Valdybos pirmininku

Prasidedant aukų rinkimo va
jui mūsų korespondentas krei
pėsi su eile klausimų į KLB Šal
pos Fondo p-ką L Tamošauską, 
kuriuos p. Pirmininkas mielai 
sutiko atsakyti.

— Ką Šalpos Fondas šelpia?
— Vokietijoj likusius ir reika

lingus šalpos lietuvius, Vokieti
joj esamas vargo mokyklas, Ka
nadoje į vargą patekusius lietu
vius ir Vasario 16 gimnaziją. Ži
noma, dauguma surenkamų pi
nigų ėjo Vokietijoj likusių tau
tiečių šalpai. Vasario 16 gimna
zijos šelpimas tik pereitų metų 
pabaigoj Kanados Krašto Tary
bos suvažiavimo pavestas Šalpos 
Fondui. Už tai apylinkės buvo 
ragintos š.m. pavasarį padaryti 
specialiai jos reikalams rinklia
vą. Bet tik Hamiltone ir Londo
ne tebuvo pravesta.

— Ar visus Vokietijoj likusius 
lietuvius šelpiate?

— Ne. Tik tuos, kurie negali 
užsidirbti sau pragyvenimui, 
būtent: senelius, ligonius, inva
lidus, vaikučius, motinas su ma
žais vaikais. Dėl blogų ten gyve
nimo sąlygų ir nedasimaitinimo 
ligonių skaičius, atrodo, nuolat 
didėja. Pvz., Vien registruotų 
džiovininkų šiandien ten pri- 
sk ai tomą apie 725, taigi kas de
šimtasis lietuvis ten ^serga džio
va. "Apie ketvirtadalis Vokietijoj 
likusių lietuvių yra nepilname
čiai vaikai. Viso šelpiamųjų 
skaičius siekia 5.000, gyvenan
čių gi — 8.000.

— Kam naudosite dabar pra
dėtoj rinkliavoj surinktus pini-

■ .....

— Už didžiumą surinktų pini
gų norime pasiųsti į Vokietiją 
šelpiamiems lietuviams taukų. 
Tam tikrą dalį iš jų norime pa
skirti ir Vokietijoj esamoms 
vargo mokykloms. Bet kadangi 
Kanados lietuviai dar labai ma
žai teprisidė^o prie Vasario 16 
gimnazijai rūmų išpirkimo, pra
šome ta pačia proga dabar pa
aukoti ir tam tikslui.

— Ar yra Kanadoje daugiau 
organizacijų, kurios rūpinasi 
šalpa?

ŠALTOJO KARO PASEKMĖS
Ligi šiol vykęs šaltasis karas ypatingai tuomeį, kada Sovietų 

tarp'’Rytų “ir Vakartį arba tarp Sąjunga buvo- begaliniai silpna, 
diktatorinio ir demokratinio pa- neturėjo pasivogusi iš Amerikos 
saulių dar gali būti vadinamas 
ir psichologiniu, nervų karu, pasigaminusi pačių bombų, ka- 
Šitokiam kare ne tas laimi, ku- riškai nebuvo tiek sutvirtėjusi,

daugiau šaudmenų, daugiau ka-j .Apie 
riuomenės, lėktuvų, laivų ar; kalbėti, deja, gana vėlai — tada 
pan., bet tas, kuris turi stipres
nius nervus...

O priėję šitokį tašką, deja, ir howeris rinkiminėj platformoj 
susiduriame su nelemta tikrove: 
stipresnius nervus turėjo ir te
beturi brutalusis komunizmas. 
Demokratijos — sayo nervų 
stiprumu, deja, negali pasigirti.
Taigi, dėlto, atrodo, šaltąjį karą laukti, kad .tas titulas būtų nu- 
galutinoj pasekmėj turės pralai- brauktas. Išlaisvinimo progra
med ne diktatūros, bet demo- ma buvo atidėta į šalį, o tas ati

—- Yra tik Toronte moterų gaus pareigą, nes ir Kristaus be- 
“Dainos” grupė, kuri rūpinasi ne didžiausias įstatymas yra ai- 
šalpa Vokietijoj likusių tau tie- kaną papenėti, trokštantį pagir- 
čių ir “Caritas”, kuri tvarko vie- dyti. Žiūrėkit, Kanadoje, nors 
tos lietuvių šelpimą. Daugiau*sava valstybė ir tai šalpą vykdo 
niekur kitur panašių organiza-1 
cijų nėra.

— Kaip vertinate Kanados lie
tuvių pastangas šalpos srityje?

— Dėl žmonių negalima nusi
skųsti. Dauguma lietuvių, su
prasdami reikalą, mielai tam 
tikslui aukoja, nors kiti, kurie, 
atrodo, išlaidžiausiai gyvena, 
dažnai vengia aukoti, išgalvoda
mi visokių išsisukinėjimų. Gali
ma būtų tik nusiskųsti, kad ne- 
visos mūsų bendruomenės apy
linkės iki šiol tuos vajus vygdė. 
Mūsų lietuviškos organizacijos 
irgi dar neįpranta iš savo kasos 
skirti ar tai šalpai, ar Vasario 
16 gimnazijai, nors, atrodo, kar
tą į metus reikėtų tai padaryti. 
Be to, bėda yra, kad mūsų žmo
nės nesijaučia esą viena šeima, 
kurioj visi vargstančiais arba 
gimnazijos rėmimu rūpintųsi. 
Dauguma galvoja, kad tiems 
tikslams pinigų rinkimą turi at
likti kažkas kitas,’lyg tam . pa
skirti žmonės. Todėl dažnai sun
ku gauti aukų rinkėjų. Bet pa
sitaiko ir tikrų idealistų, kurie 
prisidėjimą prie šio darbo laiko 
pareigos dalyku. Šia proga no
riu jiems nuoširdžiai padėkoti.'

— Ar nejaučiamas lietuvių
nusiskundimas, kad nuolat pra
šoma aukų ,

— Tokių kalbų tenka girdėti, 
bet iš tikrųjų mes tik vieną kar
tą į metus šalpai renkame au
kas. Dabar tik trečias metas, 
kaip tokį vajų darome. Tai daro
me, kad žmonėms neįkyrėtų ir 
kad vieną kartą metuose auko
dami gausiai savo duoklę išpil
dytų. Tiesa, kai kurios apylin
kės kartais kur žmonių susibūri
me parenka ar tai Vasario 16 
gimnazijai ar Kalėdų proga. Tai

tik aukomis, o ne valstybės biu
džetiniu būdu, lygai kaip didelę 
dalį švietimo įstaigų, ligoninių 
kanadiečiai išlaiko aukomis, kas 
metai surinkdami milijonus. O 
Europoj visos tautinės mažu
mos savo švietimo įstaigas turi 
remti savo aukomis, ^vles gi Va
karų pasaulyje esame tokia ma
žuma, kuri ir savo gimnazijos 
rėmimu turime patys rūpintis, mažiau Lietuvos laukų “gėrybių

— Kodėl nedarote rūbų rink-: atiteks sovietams. Darbingumui
liavos? j pagerinti komunistų partija or-

— Pirmais metais padarėme, j ganizuoja socialistines lenkty- 
Kadangi jų siunta brangiai kai-[nes. Socialistinių lenktynių lai- 
nuoja, pamatėme, kad neapsi- mėjimu labiausiai suinteresuoti 
meka. tai toliau ir nebedarome, kolchozų pirmininkai, kurie kar-

— Įdomu būtų išgirsti apie pa- tais griebiasi, žiūrint iš komu- 
čią Šalpos Fondo organizaciją, nistinio taško, grynai kapitalis-

— KLB Šalpos Fondas veikia j tinių mandrybių.
jau. treti metai. Jis yra KLB pa-i Kalininas suraitė Lenino 
dalinys atlikti bendruomenės; priesaikas
pareigas šalpos srityje. Todėl joj Eišiškių rajone socialistinėms 
komitetai sudaromi bendruome-; lenktynėms įsipareigojo “Leni
nės organų: Centro Komitetas, no priesaikų” ir Kalinino vardo 

kolchozai. Pirmųjų šešių mėn. 
laikotarpyje laimėtoju išėjo Ka
linino kolchozas. Jo pirmininkas 
drg. Jegorovas savo triumfą šR 
taip apibūdina: “Noriu papasa
koti, kaip mes siekėme laimėji
mų. Visų pirma čia didelis vaid- 

__ _ i mūo tenka kolūkių viesuomėni- 
ria, jų pareigas atlieka pačios inįų įr kolūkiečių asmeninių in- 
bendr. valdybos. Šalpos Fondo- tj-..-.. —■ t-j—

Centro Komitetą ir padalinius 
revizuoja taip pat bendruome
nės revizijos komisijos. Tačiau 
savo veikloje Šalpos Fondas yra 
savistovi organizacija su savo .. ......... , __ _________
sprendimais, atskira sava kasa, zininką suinteresuotą lenktynia- 
raštine ir pan. a vimu, tada, aišku, jis dirbs dvi-

— Ar darėte žygių gauti parą-

išskyrus pirmininką (jis renka
mas Krašto Tarybos suvažiavi
mo) sudaromas Krašto Valdy
bos, o apylinkių šalpos komite
tai sudaromi bendr. apylinkių 
valdybų. Kur apvl. valdybos to
kių komitetų nesudaro ar Šal
pos Fondo įgaliotinio nepaski-

Iš “Tiesos” puslapių

Kapitalistinės Jegorovo mandrybės
Lenktynės darbingumui 
pakelti 
“Tiesos” puslapiai nedvipras

miškai rodo, kad komunistai tu
ri daug bėdos su savo pačių kū- 
dykiu — kolchozais.: Lietuvis ____
ūkininkas buvo įpratęs laikyti ,mas kviečių, cukraus ir kitų gė- 
save savo žemės savininku. Ber
no rolės nuosavuose laukuose 
jis nemėgsta. Priverstas komu
nistų partijos, jis, tiesa, dirba, 
nes juk reikia gyventi; bet jam 
mažai terūpi pasiekti gerų vai
sių. Visi maisto produktai šiaip 
ar taip keliauja į okupanto ran
kas. Mažiau jų bus pagaminta.

jbuVo pritaikinta linų auginime. 
Linų augintojos gavo savo ži
nion atskirus sklypus. Kurios 
daugiau išaugino linų, toms Je- 
gorovas paskyrė po 11 rublių už 
darbadienį, priedo dar prideda-

nistinio taško, grynai kapitalis-

teresų derinimui”. Kaip gi dabar 
suprasti tuos visuomeninius ir 
asmeninius interesus? Drg. Je
gorovas duoda aiškų atsakymą 
-— jeigu nori laimėti socialisti
nes lenktynes, padaryk kolcho-

gubai sparčiau. Taip drg. Jego-

rybių. Linų derlius buvo gautas 
tris kartus didesnis, negu pra
ėjusiais metais.

Kukurūzai už kukurūzus
Kukurūzų augintojams drg. 

Jegorovas iš anksto pažadėjo x 
15% jų sklypuose išaugintų ku
kurūzų. Už kiekvieną virš' pla
no išdirbtą normą jau dabar 
spartuoliams išmokama po 3 
rublius.

Tačiau kolchozininkais drg. 
Jegorovas vis dėlto nepasitiki. 
Gal būt, jam atrodo, kad kuku
rūzas kukurūzu ir paliks, nesu
gebėjęs sudominti lietuvio ūki
ninko. Todėl čia drg. Jegorovui 
į pagalbą turi ateiti brigadinin
kai, nes juk tobulai surėdytoje 
komunistinėje santvarkoje be 
ponų ir prižiūrėtojų išsiversti 
negalima. Tie ponai brigadinin
kai lig šiol turėjo puikias darbo 
sąlygas. Jiems kiekvieną mėnesį 
būdavo automatiškai užskaito
ma 30 darbadienių, nors briga
dos nuveikti darbai būtų-nė ka- 

I peikos neverti. Brigadininkams 
pradėjo trūkti materialinio su
interesuotumo principo. Užtat 
dabar drg. Jegorovas savo bri
gadininkus mėgina padaryti la
bai suinteresuotais: kuo daugiau 
brigada nuveiks metų bėgy, tuo 
didesnį atlyginimą gaus pats 
ponas brigadininkas metų pa
baigoje. Jeigu planas nebūtų 
įvykdytas, brigadininkui atly
ginimas sumažinamas 25%, jei
gu brigada padarys daugiau, ne
gu užplanuota, brigadininkui 

'atlyginimas pakeliamas 50%.50%.mos iš Kanados valdžios, kaip i rovas, norėdamas laimėti sočia-!|?ypnimas TaKeiiamas ou/c. 
kad gauna BALFas Amerikoje? ! listipes lenktynes, griebėsi “ma-; šltokl° recfP^ deka. JeS°'

— Ištvrėme. kad jokios para-• terialinio suinteresuotumo” printy?v?s ir vel tikisi laimei socia- 
mos iš~ Kanados valdžios negali-! cipo. hstmes lenktynes.

«.. . ma gauti ir jokia šalpos organi-
irviskas. Juk čia nieko nepa-1 zacjja Kanadoje jos negauna, 
prasto, nieko, lietuvių, tarpe iš- j pyz . jau vienuolikti metai vei- 

amžių visose tautose buvo ir 
bus. Ir gal tai didžiausia žmp-

Už šieną nušienaujamas 
šienas.
Šienapiūtė kolchozo vadovams

Komunistai pripažįsta 
savo pralaimėjimą
Jegorovo “išradimas” nėraimtjno. Vargšų šelpimas nuo; kianti tokia pat kaip mūsų Šąl- būna didžiausia bėda, nes nie- ; na -^s žmoous mėgsta dirbti 

pbs Fondas ukrainiečių organi-:kas nenori sukti dalgio iš peties. sau _ tokia lau žmogiška ypa- 
zacija net karo metu ir po karo: Rezultate — net rudeniui atėjus, ' t Lietuviai ūkininkai visada 

nieko negavo. Tačiau mes Šal- daugelis pievų būna dar nenu- i j<ku nušįėnaudavo pievas ir
nos Fondą įregistravome vai-, šienautos. Drg. Jegorovas sura- • nuįmcjavo derliu nuo laukų. Į
džios įstaigose ir todėl paauko- do puikią išeitį, paremtą mate-: k h - nrievarta su-
jusieji šalpos Fondui yra pa-; rialistinio suinteresuotumo prin- JarvU kada komunistų partija
liuosucjami nuo apmokestinimo J cipuj. jis jįoįchozinįn^ams paza-^.» “
pajamų mokesčiais (income įdėjo viso nupjauto ir s didesnę’išmin-:
tax) pagal paaukotos sumos dy;; pajamuoto šieno. Šios priemo- tĮ u- dra Chruščiovą — bent 
di- . j1®5 dėka^ pas mus visos pievos deriįaus jjs pazada patiems

Padėkojęs ūz suteiktus atsa- buvo nušienautos geriausia lai-, auąmtojams. Vadinasi, kolchozų 
kymus, mūsų korespondentas . k u, kai tuo tarpu anksčiau daug Į baįid2iauninkui vėl grąžinamą 
palinkėjo geriausios sėkmės C.'šieno pasilikdavo pievose” -įdalis'iš jo pavogtos nuosavybės. 
Valdybos p-kui ir visai valdybai giriasi pradingasis drg. Jegoro- Tačiau tai kapitaiistinis princi- 
taip kilniame ir svarbiame sal-. vas. • , .... pas. Pagal komunistini principą
pos darbe. % ' J J Panašaus pobūdžio operacija £olchozį baudžiauninkai turi

_ . _ „ dirbti už bulvės lupyną, o bulvę. Del savanoriu šalpos \
Smurtu užgrobę ir likvidavę ; ką torontiškiams kūr. - savano- į nas, tuo didesnė ir jų dalis metų 

mūsų valstybės nepriklausomy-į riams. Taurieji lietuviškoje vi-; pabaigoje. Nejuokais prisimena 
bę rusiški bolševikai pirmiausia ’ suomenėje k.-savanorių atlikti; visokie menadžeriai šiapus At- 
panūdo likviduoti ir tuos, ku-L žygiai dar neišdilo ir neišdils iš lanto, kurie su firmomis dalina- 
rie tą nepriklausomybę su gink-j atminties. Savo dosnia ranka į si pelno nuošimčiu. Materialinio 
lu per kruvinas kovas buvo iš- ■! yargan patekusius mūsų laisvės į suinteresuotumo principas aiš- 
kovoję — kūrėjus - savanorius, i kovų veteranus visada parems, ikiai vėl veda į privačių ūkių sis- 
Jau iš pirmųjų okupacijos dienų j Tik reikia iniciatyvos ir darnės-: temą. Rezultatai būtų dar geres- 
visame krašte buvo suiminėjami Į nio darbo, kurio turėtų imtis ni. Ar tik neteks kada nors LKP. 
žymesni k.-savanorių veikėjai, o 
kai atėjo baisieji birželio trėmi
mai. žymi dalis kūr.-savanorių 
su šeimomis žiauriausiomis prie
monėmis buvo išvežti į tolimas 
Sibiro stepes. Tik staigus karas 
laikinai sutrukdė enkavedistams 
Maskvoj suplanuotą budelišką 
darbą. Antrojoj raudonųjų oku
pacijoj enkavedistai, be abejo, 
savo budelišką darbą atliko ir 
šiandieną, kada ištremtųjų skai
čius siekia šimtus tūkstančių, 
vargu ar berastume nors vieną 
kūrėją - savanorį bolševikų kru
vinos rankos nepaliestą.

Mažai, palyginti, kūr.-savano- 
rių daliai buvo lemta pasprukti 
nuo raudonojo teroro ir pasiekti 
vakarus. Senyvi amžium ir dau
gelio pakirsta sveikata . ne visi 
tiko emigracijai į užjūrius, ir 
dalis jų pasiliko Vokietijoje 
skurdžiam likimui. Apytikriai jų 
ten yra apie 50, jų tarpe apie 10 
TBČ sergančių bei invalidų 
Tarp sergančiųjų ir invalidų yra 
keletds, kurie neturi artimųjų ir 
tokiais mažai kas rūpinasi. Da
bar ten įkurtas k.-savanorių Są
jungos skyrius daro žygių sure
gistruoti- visus Vokietijoje pasi
likusius kūrėjus - savanorius.

Sveikintinas Toronto k.-sava- 
nprių žygis, kurie pirmieji susi
rūpino bendru lasvės kovų bro
lių apgailėtinu likimu. Nors k. - 
savanoriai vos tik metai kaip 
Toronte susiorganizavo, jau spė
jo nusiųsti apie 200 dolerių Vo
kietijoje pasilikusiems k.-sava- 
noriams sušelpti. Gautieji su
šelptųjų jaudiną padėkos laiškai 
gyvai byloja jų sunkią dalią ir 
kartu didelį džiaugsmą,, kad yra 
dar kas juos prisimena.

Būtų gera, kad ir kiti k.-sava- 
norių skyriai, ypač JAV, kur ir 
didesnis k.-savanorių skaičius' 
yra susispietęs ir materialinės' 
sąlygos palankesnės, ateitų į tal-l

Sąjunga buvo-
t

[aliniai silpna, aę. Šiandien drg.

A bombos paslapčių ir neturėjo tį už drg. Chruščiovą — bent 
„% derliaus jis pažada patiems

ris turi modernesnius ginklus, i kaip nūdien.
t “išlaisvinimą” pradėta 

o i,
kuomet vyko JAV prezidento 
rinkimo kova. Gen. D. Eisen-

jau buvo įsirašęs punktą: “Pa
vergtųjų išlaisvinimas”, Gal to
dėl, bent pradžioje, jis buvo pra
dėtas vadinti “Prezidentu Išlais
vintoju”. Deja, nelabai ilgai teko

pas. Pagal komunistinį principą

kratijos. Pralaimėjimo žymių, 
ypač iš JAV pusės, jau ir ligi 
šiol teko ir tenka matyti. Ame
rika, atrodo, nusigando pati sa
vo išrastos griaunamosios jėgos 
— atominių bei hidrogeninių 
bombų. JAV tuos baisiuosius 
ginklus išrado, bet nesugebėjo 
(trūko jai stiprių nervų!) su
tvarkyti raudonąjį pasaulį taip, 
kaip jis turėtų būti sutvarkytas 
(nesakau, kad būtinai karo prie
monėm), o be to, dargi nemo
kė i o- ir paslapčių apsaugoti.

Kai buvo galima išlaisvinti iš 
raudonųjų vergijos visas anųjų 
užgrobtas tautas, netgi be jokio 
šūvio, JAV nė piršto nepajudino 
tai padaryti.. Tai buvo laikas

dėjimas —- kaskart labiau ir la
biau ryškėja, stiprėja.

Nūdienos politiką žvelgiant, 
deja, ne tik pavergtų mažesnių- 

| jų valstybių klausimas Ameri- 
j kai darosi lyg ir nebeaktualus, 
■ bet, atrodo, netgi ir su Vokieti- 
: jos padalinimu lyg ir norima 
apsiprasti.,.. Vadinasi, tikrai 
Amerika nusigando pati savo 
išrastų ginklų ir, vengdama ato
minio karo, gali ^iškrėsti pasau
liui neįtikėtinių staigmenų...

Porą faktelių, 
paryškinančių padėti

Jau prieš Ženevos konferenci
ją buvo justi vakariečių noras 
žūt-būt susiartinti ir išvengti 
' (Nukelta į 8 psl.)

Toronto Board of Education 
Vakarinės Klasės Neokanadiečiams

BLOOR COLLEGIATE INSTITUTE — Bloor and Dufferin Sts.;
CENTRAL HIGH SCHOOL OF COMMERCE — 570 Shaw St.;
EASTERN HIGH SCHOOL OF COMMERCE — Chatham & 

Phin Aves.;
HARBORD COLLEGIATE INSTITUTE — Harbord Street & 

Euclid Ave.;
NORTH TORONTO COLLEGIATE INSTITUTE — 17 Broad

way Ave.-
PARKDALE COLLEGIATE INSTITUTE — 209 Jameson Ave.;
RYERSON PUBLIC SCHOOL — 677 Dundas St. W.;
KENT SENIOR SCHOOL — 980 Dūffėrin St. at Bloor.
JARVIS COLLEGIATE INSTITUTE^Jarvis and Wellesley
1955-56 m. sezonui registracija vyksta šiose mokyklose vakarais, 
rugsėjo 19, 20, 21, 22 d. Registracijos mokestis: Toronto gyven
tojams, (miesto ribose) $5.00 ir užmiesčio gyventojams — $15.00.
MOKSLAS PRASIDEDA: rugsėjo 26 d. ir vyks kas pirmadienį, antradienį, tre

čiadienį ir ketvirtadienį nuo 7 vai. vok.

KLASĖS: Anglų kalba pradedantiems, žemesnis anglų kalbos ir' pilietybės kursas, 
, ougštesnysis kursas.

MOKOMA IMAMAI: Bazinė anglų kolba — mokslišku metodu onglų kolbos 
kursas neokonodiečioms, kolba, skaitymas ir rašyba, dienos įvykiai, informacija 
apie natūralizacijų, Kanada ir jos gyventojai. Grupinės diskusijos. Akivaizdus 
dėstymas ,
C. C. GOLDRING 
Director of Education.

Mn. MARY TEMPLE
Chairman.

S-gos Centras ir įsikūrę kūrėjų -į (b) parceliuoti komunistinius 
savancirų skyriai. K.-Sav. Bs. dvarus?... Vyt. Kastytis.

' RAMIAI PLANUODAMAS ATEITĮ, PRISIMINK IR TUOS, 
KURIE SIELOJASI SKURDŽIA IR SKAUDŽIA DABARTIM.

REIKALAUKITE

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais

DARBO KOJINIU
jos laiko ilgiau už kitas

Jos tikrai laikys ilgiau 
—labai patogios nešio
ti, labai vertingos — 
PENMANS DARBO 
KOJINĖS. Yra įvairių it 
svorio, tinkamų kiek
vienam darbui. — toi 
Qcrio cistos kelinės !>»• 
gesnės rūšies kojinių 
skyriuje.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai
GARSŪS NUO 1868 METŲ W
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyjenetekusi 
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jamų, iš
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Pieno neprimelžią-
“.. .Marytės Melninkaitės var

do žemės ūkio artelėje prie Pan
dėlio iš karvių primelžiama ne
paprastai mažai pieno. Bet kaip 
galima prmelžti daug pieno, jei
gu 110 kolūkio karvių ganoma 
blogose ganyklose, kuriose nėra 
geriamo vandens...” — aiškina 
ne piemuo, bet pats LKP CK 
inspektorius drg. Eidukas. Jo 
kolega premjero Gedvilo pava
duotojas Laurinaitis prideda sa
vo trigraši: “.. .reikia organizuo
ti kultūrines ganyklas, reikia 
ganyti gyvulius ištisą parą, rei
kia juos papildomai šerti...” 
Įdomu, koks ūkininkas matė so
čia karvę naktį ėdant?

Tai kas: kukurūzą ar 
žiemkenčiai?
Komjaunimo vadas Grigonis 

sakė, jog jaunimo grandyse ku
kurūzams auginti dirba anie 20.- 
000 žmonių. Kad . kukurūzą ge
riau augtų Grigonis pataria su
stiprinti su šiais žmonėmis poli
tini darba. vpač “kova su pra
eities liekanomis”. Troškūnų ra
jone kukurūzais užsėta 1.300 ha, 
kurie žada gausų derlių. Tačiau 
Joniškėlio komtorgas mano, kad 
“iš tos kukurūzos nebus grūdų” 
— io raiono darbo žmonės nu- 
tarė verčiau koncentruotis i 
ž’ernkenčius, kuriu galėtu pasė
ti “1.000 ha daugiau nei praėju
siais metais...”

Kauno Medicinos mokykla 
Nr. 2, ruošianti felčerius, vra 
Stalino prospekte (Laisvės Alė
jai 61.

Raisogalns “eksnerimentinis 
ūkis” nrikląuso I.TSR Mokslų 
akademijos Gvyulininkystės ir 
Veterinarais institutui.

Montviliškių kaime, prie Dot- 
nuvėlės upės, Daliai Gudžiūnus, 
dabar vra Karoli^ Požėlos vardo 
kolūkio centras. Pirmininku yra 
Macevičius, esą. buvęs griovia
kasys. Esą. pastatyta apie 50 
gražiu stilingų gvvenamu namų, 
drenuoiami laukai. Minima 
kiaulininke Gusinauskienė. Čia 
esą kariu kanai, žuvusių kovo
jant su vokiečiais.

Rašo, palygindamas senu lai
ku atsiminimus J. Paukštvs.

Šeduvos rajone Sal. Neries 
vardo kolūkio pirm. Tamusioųįs, 
“Sidabrinės, varpos)’ — Pipinas. 
Čia zootechnikė — Šiugždaitė, o

gyvulių fermos vedėjas Dauba
ras.

J. Janonio “Rinktinė” išleista 
rusiškai Maskvoje (25.000 egz.) 
skirta vyr. mokyklinio amžiaus 
vaikams. Rinktinę sudarė ir 
įžapgą parašė A. Jonynas. Per 
Vilniaus radiją paskelbtame 
pranešime smulkiai išdėstyta, 
kaip Janonis tarp moksleivių 
aušrininkų organizavęs mark
sistus, kaip, bendradarbiauda
mas kairiųjų spaudoje, “demas
kavęs buržuazinės nepriklauso
mybės koncepciją” etc. Skelbia
ma. kad Janonis dar 1917 metais 
“aštriai kritikavo Lietuvos so
cialdemokratų Voroneže veiklą 
ir buvo vienas iš kairiųjų lietu
vių publicistų, tvirtai stovėjusių 
marksizmo - leninizmo pozicijo
je”.

“Literatūra ir menas” birže
lio 25 d. plačiau aprašė lietuvių 
kom. rašytojų ekskursiją į Esti
ją. Dalyvavo apie 20 kom. poetų 
ir prozininkų. Tartu un-te buvo 
ta proga suruoštas literatūros 
vakaras. Be kitų vietovių, dele
gacijai buvo parodytas Kochtla 
- Jarvės miestas, kur išaugusi 
didžiulė skalūnų perdirbimo 
pramonė, aprūpinanti šiluminė
mis dujomis Leningrado ir Ta-

1 j lino miestus.
Kauno baldų kombinato pla

taus vartojimo gaminių cechas 
pernai pradėjo gaminti lietuvių 
liaudies instrumentus. Pirmoj 
e’lėi gaminamos kanklės ir sku
dučiai. \

Kauno politechnikos institute

Tautos šventės minėjimas Ha
miltone ruošiamas rugsėjo 18 d. 
5 vai. pp. parapijos salėje. Mi
nėjime paskaitą skaitys pulk. J. 
Giedraitis. Meninę programos 
dali atliks Hamiltono jaunosios 
solistės L. Šukytė ir L. Šturmai- 
tytė, o tautinių šokių šokėjų gru
pė, vadovaujama V. Panavaitės, 
pašoks tautinių šokiu.

Kviečiame visus Hamiltono ir 
apylinkės lietuvius kuo skaitlin
giausiai dalyvauti Tautos šven
tės minėjime

Hamiltono apyl. valdyba.
Hamiltono - vysk. M. Valan

čiaus vardo lietuvių šeštadieni
nėj prad. mokykloj mokslo me
tai pradedami rugsėjo 17 d. 9.30 
vai. ryto, St. Maree mokyklos 
patalpose. Mulberry St., netoli 
Park St N., ten pat, kur ir praei
tais metais buvo.

Visi tėvaiprašomi minėtu lai
ku atsiųsti savo mokyklinio am
žiaus vaikus i mokyklą.

KLB Hamilton apyl. v-ba rug
sėjo 24 d., Royal Connaught 
viešbuty, rengia pirmą rudens 
balių - vakarą, kurio metu mo
kyklos išlaikymui Tėvų K-tas 
rengia turtingą loteriją. Tėvai ir 
visi Hamiltono lietuviai prašomi 
prisidėti prie loterijos surengi
mo paaukojant fantų. Galima ir 
pinigais. Taip pat visus kviečia
me atsilankyti į minėtą vakarą 
ir kartu prisidėti prie mokyklos 
išlaikymo.

Fantus Įteikti Tėvų K-to na
riams: Pirm. P. Vaitoniui, 212 
Emerald Ave. N., B. Breichma- 
nienei, 233 Locke St. S., V. Ky
bartui, 142 James St. N., J. Va
levičiui, 943 Cumberland Aye., 
J. Vaičiui. 56 Migeli St. ir vi
siems mokyklos mokytojams.buvo ginami diplominiai darbai: ; - . -

“diplomantas mokslo pirmūnas Uz.paaukotus fantus ir už gausų 
A. Pilvpaitis savo diolominiame "-i —__
.projekte gvildeno “Gelgaudų pi-4aciu- 
lies Vytėnunse rekonstrukcija”, 
pritaikant pilies rūmus ir parką 
oionierių stovyklai. Po rekonst
rukcijos pilis vėl igausianti sa
vo ankstesni išorini navidala. o 
jos vidus bus uritaikintas vaikų 
noilsiui. Šis darbas numatytas 
artimiausiu laiku Įgyvendinti. 
Praktiškai taip nat numatoma 
“i gyvendinti” diplomantės A. 
Grinevičiūtės projektą “Pane-’ 
munės miškas - parkas”, J. Gra
jausko — “Tipine keturių eilių 
kiaulidę”. J. Salatkevičiaus — 
“jęgos trikotažo fabriko re
konstrukcijos” projektas ir kt.

Vykime į iškilminga Tautos Šventę 
St. Catharinėje!

Šventė įvyksM ruošėjo 24 d. 5 vol. do., SLOVAKŲ salėie Page street. 
PROGRAMOJE: Gen. konsulo o. V. Gylio paskaita.

MENINĖJE DALYJE: Ooeros solistė p. Sabaliauskienė ir rašytojas Jurgis Jankus 
iš Ročesterro su šventei pritaikyta programa.

PO MINĖJIMO —

šaunus pasilinksminimas - vakaras.
Su visais nuotaikingais priedais. Be to, puikus bufetas. Geras orkestras. 

Gausi loterija ir kt. Atskiri -— neaomokami staliukai ir gėlės!
ŠIRDINGAS KVIETIMAS VISIEMS TAUTIEČIAMS. Rengėjai.

WINDSOR. Ont
Pirmasis rudens linksmavaka- 

ris rengiamas apylinkės valdy
bos rugsėjo 24 d. vokiečių “Teu
tonia” salėie, kuri pasiekiama 
važiuojant Howard Ave. į pietus 
iki Edinbourgh ir pasukus į de
šinę už vieno bloko. Šokių salėj 
staliukai, veiks įvairus bufetas ir 
gros puikus orkestras.

Visuotinis apylinkės lietuvių 
susirinkimas sekmadienį rugsė
jo 18 d. spręs IV K. Lietuvių D. 
Windscre surengimo galimybes 
ir išvadas praneš Kr. V-bai. Tar
sis ir dėl KLB Windsoro apylin
kės penkmečio paminėjimo.

Kaip visada, taip ir šiemet, ne
mažai windsoriečių dirbo prie 
tabako skynimo darbų. Šiomis 
dienomis grįžta atgal. J. U.

Perkant ar parduodant namus

atsi lankymą visiems lietuviškas 
ačiū.

Mokyklos vedėjas ir Tėvų 
komitetas.

Valandėlė Kauno operoje. Š. 
m. spalio 15 d. 7 vai. vak.. West
dale Collegiate salėje, Toronto 
Lietuvių Choras “Varpas”, vado
vaujamas muz. St. Gailevičiaus, 
liaudies dainomis ir operų iš
traukomis nukels visus i Kauno 
operos salę. Visi tautiečiai kvie
čiami dalyvauti šiame grandio
ziniame koncerte. Daug bilietų 
jau išparduota, bet dar galima 
gauti gerų vietų.

A V parapijos' k-tas.
Rinkliava Šalpos Fondui 

rodo gerą pradžią. Vien vakarų 
Hamiltono rajone iš 31 lietuvio 
gauta $90 — beveik po $3 iš 
kiekvieno. Didžiausia auka $10, 
mažiausia $1. Trys, deja, sausai 
atsisakė aukoti. Kaikurie auko
tojai pareiškė sugestijų rinklia
vos reikalu.

Ponas G., nepersenai atvykęs 
į iš Švedijos, su didžiausiu pasi- 
i oiktinimu pasakoja anie stam
bias malversacijas mūsų poros 
žinomu žmonių tuojau po II P. 
karo Švedijoj, kurie vadovavo 
tuo laiku šalnos iš BALFo pa
skirstymui. Esą, tas ji atgrasę 
nuo šelpimo per tarpininkus. 
Visdėlto po ilgesnio pasikalbė
jimo jo žmona $1 paaukojo.

Ponas M. prašė perduoti Šai
pęs Fondo vadovvbei, kad jo pi
nigais nebūtų šelpiami tie tau
tiečiai, kurie gauna minimaline 
pašalpa iš labdaros įstaigų tik 
dėlto, kad tada, kai galėjo dirbti 
ir taupyti — to nedarė, bet visas 
galimas santaupas pragerdavo.

Gražiausias pavyzdvs — tai 
mūsų tautietė senutė Bobelienė. 
432 Dundurn St. S. Ji, neseniai'

vyro (mirė praėjusį 
ir neturinti jokių pa

savo nedidelių santau
pų davė $1 ir labai atsiprašė, kad 
daugiau negalėjusi: “Neseniai 
daviau mūsų klebonui stambes
nę auką, kurios dalį prašiau 
perduot sera toms (našląičiams), 
o pensijos dar negaunu, gi kaip 
ilgai dar teks gyventi irgi ne
žinau, tad šį kartą tik tiek. Už
eikite vėliau, tada daugiau duo
siu”.

Koks gražus šios mūsų anks
tyvesnės imigrantės artimo mei
lės mostas. O kiek daug mūsų 
jaunų vyrų ar moterų naujųjų 
ateivių su ramiausia sąžine pasi
teisina  ̂jei rinkliavos metu nors 
tik vieną ar dvi savaites nedir
ba.

Knygų platinimo vajus juda Į 
priekį. Per rugpiūčio mėn. par
duota jų už $275.30. Stambiausi 
pirkėjai buvo Grinius Balys už 
$42.25 ir Markevičius Juozas už 
$21.75.

Čia jaučiu pareigą pasigėrėti 
su visais hamiltoniečiais B. Gri
niaus ypatingai gera širdimi 
Dievui ir Tėvynei. Jis yra vie
nas tų neskaitlingo lietuvių bū
relio narių, kurie turi įsigiję be
veik visas lietuviškas knygas iš
ėjusias tremtyje. Jis yra nuola
tinis rėmėias Saleziečių ir Va
sario 16 d. gimnazijų, aukojas 
kiekvienai po $1 kas mėnesį. Jis 
lengviausiai priorašomas talki
ninkauti rinkliavose. Šalpos 
Fondo valdvboje. eina iždininko 
pareigas. Visos jo vienkartinės 
aukos sukasi apie penkinę, o 
kartais rasime ir imponuojan
čia $10-tinę.

Rašau apie p. Grinių ne jo 
puikybei kurstyti. Esu beveik 
tikras, kad gausiu iš jo “pipirų”, 
bet noriu Įtaigoti ir kitus tautie
čius savo asmens gerąsias savy
bes. ugdyti šia linkme. Tai vra 
tikriausias kelias į tautos dva
sine stiprybę.

Knygų vajus tęsiamas. Pasi
naudokime geromis sąlygomis 
Įsigyti mūsų tautinės gyvybės 
eleksyro! Pasilikime iš platinto
jų viena kitą lietuviška knyga!

Saleziečių gimnazijai rugsėjo 
7 d. pasiųsta $126 (JAV). Šias 
aukas sudaro nuolatinių g-zijos 
rėmėjų įmokėjimai už birželio, 
liepos ir rugoiūčio mėnesius. 
Kaip žinome Hamiltone veikia 
2 šios gimnazijoj rėmėjų būre
liai: Katalikių JMoterų D-jos, 
turis 19 narių, suaukojo $57 ir 
V. L'aniausko vadov. būrelis su
dėjo $69.

Iš Kat. Mot. D-jos būrelio nuo 
rugs. 1 d. išstojo G. Breichma- 
nienė. Tokiu būdu jau dabar 
trūksta 2 narių. Mieli lietuviai, 
“eikime per pasauli gera dary
dami” (vysk. V. Brizgys), įsto
kime i rėmėius. Tuojau prašom 
skambinti M. Tumaitienei, 164 
Stanley Avė.. JA. 9-3207.

Nuo birželio 1 d. į ši būreli 
prisirašė 2 naujos narės, pasi- 
žadėdamos aukoti po $1 kas mė
nesį: M. Leoarskienė ir P. Vytie- 
nė. Negalima praeiti tylomis 
pro M. Lenarskiene, kuri turė-

jo mokytojos darbą katalikų 
mokykloje Sacred Heart. Šiai 
pirmajai lietuvaitei mokytojai 
Hamiltone linkime' sėkmingo 
darbo.

Stasė ir Antanas Steigvilai, 
stambios maisto krautuvės' sa
vininkai, rugsėjo 4 d. krikštijo 
savo ketvirtą vaiką — dukrelę 
Teresę Nemirą. Krikšto tėvais 
buvo Emilija r Alfonsas Kybar
tai.

Ši pavyzdinga ir giliai tikinti 
katalikiška šeima augino tris 
sūnus: Antaną 8 m., Saulių 4 m. 
ir Remigijų 2 m., o dabar štai ir 
dukrelė nušvietė jų dienas, su
teikdama daug laimės ir pasi
didžiavimo. Užtat ir krikštynos 
buvo šaunios: stalai lūžo įvai
riais valgiais, gėrimai upeliais 
tekėjo.;. Giminių ir kaimynų 
didokas būrys grynai lietuviškoj 
aplinkoj atžymėjo šį džiaugs
mingą šeimos įvykį visu lietu
višku nuoširdumu.

Ponai Steigvilai yra sąmonin
gi lietuviai ir savo vaikus auk
lėja tautinėj dvasioj. Tėvas An
tanas įsakmiai pabrėžė, kad 
“mano vaikai turi būti tokie pa
tys lietuviai, koks ir aš pats 
esu!”

Jakštonis Petras savo siuvyk
lą iš 224 King St. E. perkėlė i 
nuosavą namą 170 Locke St. S. 
Puikiai įrengta krautuvė, kur 
taip pat priimami ir rūbai valy
mui, daro modernišką ir malonų 
įspūdį. Jis džiaugiasi, kad didie
ji piniginiai sunkumai jau nu-i

JA VALSTYBES
Sudaryta ALB Krašto Valdy

ba. Kaip žinia ALB Kr. Taryba 
liepos 3 d. Kr. Valdybos pirmi
ninku išrinko St. Barzduką, jam 
pavesdama sudaryti visą valdy
bą. Sudarytos valdybos sudėtį 
pirmininkas rugpjūčio 10 d. pra
nešė Kr. Tarybos prezididumui, 
kuris pravedė balsavimus kores- 
pondenciniu būdu. Rugpiūčio 23 
d. Kr. Tarybos prezįdiumas pra
nešė balsavimo duomenis. Už 
pristatytą valdybą pasisakė 20 
tarybos narių, 7 nebalsavo.
■ Valdybes sudėtis:

Pirm. Stasys Barzdukas, gim. 
1906 m., buv. mokytojas ir gim
nazijų direktorius, vienas iš 
“Liet, kalbos vadovo” rengėju. 
Cleveiando apyl. pirm, nuę 1952 
m.^Kr. Tarybos narys.

Vicepirm. inž. dr. Algirdas 
Nasvytis, g. 1910. veiklus visuo
menininkas ir laikraštininkas.

Sekr. Kazvs Augulis, g. 1897, 
buv. mokytojas, eilės knygų ver
tėjas.

Ižd. Julius Staniškis. g. 1905, 
buvęs Vytauto D. universiteto 
vvr. buhalteris, un-to klinikų 
direktoriaus pavaduotojas admi
nistracijos reikalams, tremtyje 
gimnazijos* mokytojas ir vicedir.

Jga£ ir¥labai nSS dė-f pienas (Malinauskas), 
kingas p.p. Murauskams, tiek °- zmomas pedagogas ir 
daug talkininkavusiems be atly- Vvtauto D. un-to dėstytojas, bų- 
crinimn namo ir krautuvės re- ves vldur. ir pedagoginio mokslo 

Šios Juozo Murausko denartamento direktorius, eiles 
i • . t • -t . vadovėliu autorius ir spaudoskaip gero staliaus ir vidaus iren- Z • \ \ u- • bendradarbis.

Alfonsas Mikulskis. 2. 1909. 
Čiurlicnio' ansamblio kūrėjas ir 
meno vadovas.

jungas Stempužis, g. 1920, bai-: 
^es Vilniaus nėda^o^inį institu- 
f^,"tremtvie Čiurlionio ansamb
lio valdvbos pirmininkas, nuo 
195?, m. Clevelando Liet. Radijo 
Klubo vadovas.

RALFas per rugpiūčio mėn. 
iš Kanados yra oaves aukų $15 
— auka A. Pivoriūno iš Port 
Colborne, Ont.: Vasario 16 gim
nazijai prisiųsta $163 44 — au
kos Būreliu Nr 64 ir 91.

Išviso BALFas ru^niūcio mėn. 
vra <^avp^ aukn $3.456 87: Vasa
rio 16 mmnaziiąi Persiusta $1.- 
491.44; drabužių surinkta 4.047 
svarų. ....

Čikagos ausršt. Utuanistikns 
mokyklos nauia vadovybė iš
rinkta sekantiems dveiiems me
tams: direktorė Aiiciia Rūgytė, 
vicedir. kun. A. Tamošaitis.

Vvt. A^aika rugsėjo 7 d vėl 
i.švvko i Vokietija dirbti VLIKo Į 
informacinėje tarnyboje.
PRANCŪZIJA

Vasara kursai Laisvosios Eu- ■ e ■ • % • • koI^Jžė. Laisv. Europos 
koledžas Strasburge vra persi- 
or^anizav^s Pa^al naująją tvar
ia stinendijos duodamos studi- 
iurianūems įvairiuose Europos 
universitetuose (anksčiau dau- 

Savo šeima išauklėjo gražiai.' "u m a stipendininku buvo Stras-

ginimo namo ir krautuvės re
monte. !

girnų specialisto (nors Lietuvoj 
buvo girininku) pagalbos tokiu 
kritišku ekonominiu momentu,'' 
P. Jakštonis sakėsi niekada ne- 
pamiršiąs.

P. Jakštonis maloniai kviečia 
visus tautiečius aplankyti jį 
naujoje vietoje ir garantuoja 
sąžiningą ir prity.rusį patarnavi
mą. •

“Aukuro” 5 m. sukaktuvinės 
šventės premjera, Grušo “Tė
vas”, bus statomas sekmadienį, 
lapkričio 6 d. Vyriausią tėvo ro
lę vaidins mūsų valstybės teat
ro aktorius Henr. Kačinskas. Re- 
žisuoja E. Dauguvietytė - Kuda
bienė. Dekoracijos Algio Trum- 
picko. /

Prašome visus tautiečius pa
kvietimais apsirūpinti iš ankstpt 
nes prie Įėjimo jie nebus par
duodami. Jų galima gauti pas 
TF v-bos ir “Aukuro” narius.

Sk. St

WINNIPEG, Man
Rugpjūčio 24 d., sulaukės 79 

metų, mirė Povilas Jauniškis. 
Tai pirmos imigrantu kartos 
taurus lietuvis. Jo tvirto lietu
viško nusistatvmo nepajėgė su
griauti 50 kanadiško gvvenimo 
metu, nei ekonominė*; bei ooliti
nės aolinkvbės. Jis išliko tvirtas, 
kaip ąžuolas lietuvis ir geras ka
talikas.

dama 3 mažuosius, ir tik vienam.. fpjg Hukteris ir sūnų išleido au$?š-; bųrgo un-to studentai). Vasarą

žymu:? politikai.
Laisvosios Europos koledžas 

šiuo metu skiria virš 200 stipen
dijų. Šiais metais naujai stipen
dijas gavo ir 2 lietuviai: Kemp- 
ka iš Vokietijos ir Narakas iš 
Šveicarijos. Tuo būdu šiuo metu 
yra viso 6 Laisvosios Europos 
stipendininkai lietuviai.
BRAZILIJA

Lietuviu delegacija pas Pre
zidentą. Liepos 22 d. 11 vai. pre
zidentas Cafe Filho Tarpt. Eu
charistinio kongreso proga, pri
ėmė visų tautų delegacijas. Mi- 
nisteriui dr. F. Meieriui tarpi
ninkaujant. buvo priimti ir’ lie
tuviai, kurie įteikė prezidentui 
dovana — lietuviškos sodybos 
su kryžiumi aukso raižinį (min. 
F. Meierio auka).

Liet, katalikų choras Tarpt. 
Eucharistiniame kongrese. Lie
pos 23 d. Šv. Rožančiaus bažny
čioje vysk. Brizgys celebravo 
pontifikalines Mišias, kurių me
tu jam asistavo beveik visi lie
tuviai kunigai. Mišių metu gie
dojo Liet. Kat. Bendruomenės 
choras iš Sao Paulo, kuriam di
rigavo komo. J. Strolia. Vargo
nais groio Feliksas Girdauskas.

Po pietų lietuvių choras pasi
rodė rinktinei kongreso publi
kai su savo giesmėmis ir daino 
mis. Koncertas įvyko Rio de Ja
neiro miesto konservatorijos au- 
d itori j o j, kurioj e telpa virš 1000 
klausytojų. Pirmojoj programos 
daly buvo atlikti religinės mu
zikos dalvkai J. Gruodžio “Tė
ve mūsų”, Paulausko “Libera 
me Domine”, J. Naujalio “Kad 
skausmas tau širdį” (pagiedojo 
solo Al. Boguslauskąs), J. Stro
pios “Aušros Vartų Marijai”. 
Antros dalies programoj — J. 
Strolics. A. Račiūno. J. Gaide
lio. V. Banaičio. J. Naujalio, Č. 
Sasnausko ir J. Žilevičiaus char- 
monizuotos dainos. Dirigentas J. 
Strolia ir choras susilaukė karš
iu aplodismentų. Akomponavo 
F. Girdauskas. Koncertas buvo 
transliuojamas per “Amerikos 
Balsą”.
AUSTRALIJA

Melburno centrinei mokyklai 
šiais metais sukanka 5 m. gyva
vimo. Tai pirmoji lietuviška mo
kykla Australijoje. <Jos' Įsteigi
mo nuopelnas tenka skautams, 
kurie pirmieji pradėjo rūpintis 
savo jaunesniųjų narių tautišku 
sąmoningumu. Iki šiol mokyklą 
baigė viso 33 mokiniai. Mokyk
la lankė 1950 m. — 13 mokinių. 
1951 m. — 46. 1952 m. — 59. 1953 
m. — 55. 1954 m. 30, 1955 m. — 
18. Mokinių skaičius paskuti
niais metais sumažėjo įsistei
giant kitoms mokykloms.

Dabar ši mokykla veikia Aust
ralijos Lietuvių Kultūros Fondo 
priežiūroje. Mokyklos vedėjas 
yra jos steigėjas mokyt. J. Ma
tulis. Be jo šiuo metu mokykloje 
dirba mokytojai A. Karpavičius 
ir L. Vacbergas.

vyrui tedirbant, prisiėmė šią 
sunkoka naštą. Lietuvių tauta 
gali didžiuotis, kad savo tarpe 
turi daug geru širdžių!

A.a. Regina Juozas, aipe 43 m., 
rugsėio 5 d. iškeliavo amžiny
bėn. Velionis kilimo dzūkas, pa
liko brolį Amerikoje ir pusbrolį 
Toronte.

Danutė Čelkutė, baigusi šį pa
vasarį Loretto Academy ir lan
kiusi vasarą mbkytoiu kursus 
Toronte, nuo rugsėio 6 d. prade-

INTER - CITY
Heating 

Installation
Atlieka namų apšildymo, gazo, van
dentiekių, drenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTERIS
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

Laisvosios Europos stinendi- 
ninkai suvažiuoja i koledžo pa- 
talnas dviein mėnesiu kursams 
iš Sovietu užimtu kraštų kultū
ros, istorijos. Geografijos ir pan. 
Šių kursu metu taip nat plačiai 
supažindinama su komunistu 
metodais ir naGrinėiami kovos 
su komunizmu būdai.

Šiais metais rugpiūčio 1 d. 
ivvko pirmasis perorganizuoto 
Laisvosios Europos koledžo va
saros kursu atidarvmas. Paskai
toms kviesti numatoma prancū
zų. anglų ir kt. Europos kraštų

tuosius mokslus. Jo sūnus dakta
ras Alfonsas slaugė ii iki pasku
tinės šio gvvenimo minutės.

Laidotuvės ivvko rugpiū^o 27 
d., šeštadieni, šv. Dvasios baž
nyčioje atlaikytos gedulingos 
namaldds ir no jų palydėtas į šv. 
Mariios kanines. Prie kapo. da- 
Ivvauiant didėliam skaičiui lie
tuviu, klebonas nasakė atsisvei
kinimo žodi. Grižus iš kapinių, 
Liet, klubo salėie ivvko a.a. Po
vilo pagerbimui pusryčiai, kuriu 
metu mirusioio adresu pasakyta 
daug šiltu kalbų. Paskutinis kal
bėtojas buvo mirusiojo sūnus 
gydytojas Alfonsas Jauniškis, 
kuris nasižadėjo tęsti tėvo pra
mintą taką.

Pirmadienį šv. Kazimiero baž
nyčioje už a.a. Povilą buvo atlai
kytos šv. Mišios, nes iis buvo uo
lus šios bažnyčios rėmėias. Jo 
atminimas liks amžiais irašvtas 
naminklinėie bažnyčios statvto- 
j»i lentoie. Apie ii kalbės bažnv- 
tiniai rūbai, kurių tiek daug jis 
dovanoid ir jo meilę Dievui pri
mins komuninė, monstra^Hia 
paženklinta Povilo Jauniškio 
vardu.

“Pasveikinome”. Rugpjūčio 31

kreipkitės į mūsų atstovą

Oldsmobile
12. TESLIA Real Estate

Chevrolet

esteri Moters
LTD.Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

ar vartota auto mašiną

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

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

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. * Tel: BElair 4860 
Montreal 2, P.Q., Canada.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-0977

Pilnas namų apstatymas baldais
* RADIJO.

* KROSNYS,
* ŠALDYTUVAI,

★ SKALBIMO

Zig ma^ Didzbali^
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt informacijų paštu.

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują

d. atsilankius rusų ūkininkų eks- 
kursiiai i Winnipega antikomu
nistinis blokas suruošė nikėtavi- 
ma. kuriame aktyviai dalyvavo 
ir lietuviai. Pikėtavimas pasise
kė puikiausiai. Dalyvavo apie 
300 organizuotų piketuotojų ap
siginklavusių įvairiais įrašais. 
Buvo planingai apstoti visi ae
rodromo išėjimai, todėl rusai ne
turėjo galimvbės nė pro šaluti
nes duris pabėgti “nepasveikin
ti”. .

Liet, tautinių šokių šokėjų 
grupė, per kleboną gavo pakvie
timą šokti televizijoje.

Kreiptis J. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008

šimtai mašinų pasirinkimui

MAŠINOS, 
APARATAI, 

UI MAŠINOS, v
* (VAIRŪS KILIMAI,

★ LINOLEUMAS, 
★ VAIKŲ BALDAI, 

* VEŽIMĖLIAI.
MODERNIŠKOS VIRTUVES IR SINKAI.

"Mibb^ i
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Adomas Mickevičius
Dr. Antanas Musteikis' Lietuva, mano žeme, šalelę gimtoji! 

Tas tik supras, kad tu jom sveikata 
atstoji, 

Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs 
šiandieną 

Tavo regiu aš grožį ir kampa kiekvieną

Taip raudojo Adomas Micke
vičius, didysis istorinės lietuvių 
ir lenkų valstybės poetas, atsi
dūręs tremtyje, kai jo gimtinei 
nepavyko išsilaisvinti iš rusų 
jungo 1830-31 metų sukilimu 
Štai, jau šimtas metų praėio, kaJ 
mirė jisai, tačiau jojo Lietuva, 
įamžinta jo veikaluose, liks lie
tuvių istorijoj kaip trykštanti 
gėrio ir grožio versmė. Ir tegu 
sau laikas, daugelį praeities 
smulkmenų išdildo — didieji 
lietuvių žygiai, apdainuoti poe
to ir įaugę į lietuvių būdą, pasi
lieka nemarūs.

Jaunaitviškcje “Odė jaunys
tė!” Adomas Mickevičius visa 
jaunystės jėga sušunka: Be dva
sios, be širdies — tai griaučių 
tautos!

Bėgdamas nuo griaučių ir ieš
kodamas širdies, poetas pasine
ria į giliąją lietuvių senovę ir iš 
ten ištraukia kilnųjį kunigaikš
tienės Gražinos paveiksią. Kai 
tėvynė pavojuje ir nėra kas ją 
pina, Gražina griebiasi kardo, 
išveda karius i kovos lauką ir 
atlaiko isibrovėlių puolimą, nors 
pati ir žūva.

Pats Mickevičius tuo metu or
ganizavo Vilniaus universiteto 
studentų veiklą, nukreiptą prieš 
rusiškąjį pavergėja. Už tai jis 
drauge su būriu kitų Lietuvos 

, patriotų 1824 m. buvo ištremtas 
i svetimąją Rusiją. Ten jis nesi
žavi Krvmo gamta, o tik ilgisi 
savojo krašto:

Lietuva! Tavo girios maloniau mon 
" " gieda,

Neg Baidaro lakštutės, Salgiro 
mergytės, 

Linksmiau tavo liūlynuos būdavo 
lonkvtis. 

Neg mindžiot ananasų ir mormedžių 
žiedą.

Rusijoje keitėsi valdovai, tik 
režimo prievarta ta pati paliko. 
Tad Mickevičius, ieškodamas 
tinkamų būdų pavergtai tautai 
Gelbėti, sukuria vieną tragiš
kiausių visuotinės literatūros 
paveikslu — Konradą Valenro
dą. Prieš prievarta reikia prie
varta kovoti. Todėl poeto vaiz
duot amas lietuvis, priešų pa
gerbtas ir išmokęs jų karo me- 

. no, apsimeta esąs naujojo; krašto 
didvyris ir tampa išrinktas di- 
džiuoiu kryžiuožių ordino ma- 
džia lietuviams naikinti ordino 
gistfu. Tada jis sąmoningai lėi- 
krašta ir žmones taip, kad ordi

no galybė žlunga amžiams, ir-f±o —
Lietuva išgelbėta. Beje, išdavi- ■ dc. O dabarties Lietuva didžiuo-

das yra susekamas, ir lietuvis 
patriotas — didysis magistras — 
pats pabaigia savo gyvenimą su
nikęs savo priešams:
Aš greitoj mirsiu — ko jums dor 

bereikia?
Ataskaitos? Aš jos nepasigailėsiu. 
Pažvelkit j mirties tq piūtį klaiku?, 
Į miestu pelenus, krūvas griuvėsių. 
Jūs girdit, pūgos sniego pusni pučia,— 
Ten šgla jūsų karžygių likučiai. 
Jūs girdit alkanų šuniįos gauja, — 
Tųi kryžiaus vyrų grobais jie puotauja. 
Tai mono darbas. Nieko jau nebnoriu. 
AV šimtoaalvės hidros nūn gailėsiuos? 
Aš kaip Samsonas, griaudamas piliorių, 
Ir pats žudausi rūmo to griuvėsiuos!

Užsienyje Mickevičiui nerei
kėjo bijoti rusiškosios cenzūros 
‘r rašyti apie lietuvių kovas su 
krvžiuočiais, turint galvoje tikį; 
ralį priešą — rusus. Todėl Vė
linėse poetas atvirai vaizduo
ja žiauruji rusų valdžios pakali
ką, prasigėrusį tardvtoją Novo- 
silceva, Lietuvos patriotus Vil
niaus kalėjime ir juodąjį trem
tinių kelią į Sibirą:
Tironas kyla. . . Erodas. . . Viešpatie,

• visa tėvynė
Erodo rankon įduota.
Regiu ilgi, balti ten kryžiaus kelių 

keliai tiesias. . .
Ilgi keliai. . . Kur ju galas?. . . Per 

girias, per sniegus, 
Visi i rytus, ten, ton tol i mon šalin, 
Lyg upės teka. . . Va keliais dunda 
Ratų daugybė: . lyg vėjų varomi

debesys,
Lekia vienon, vienon tik pusėn. 
Viešpatie, tai mūsų vaikai, 
Visi i rytus! Viešpatie!
Tai toks jų likimas — būti ištremtiems!

Didžiaiame savo veikale Po
ne Tade Adomas Mickevičius 
žavisi Lietuvos gamta ir žmonė
mis. Iškelia ių ramų ir. giedra 
pvvenimą, taip pat ir ginčus; tik 
lietuviai greit susitaiko, kai rei
kia mušti rusiškuosius grobikus 
ar rengiasi stoti į Nanoleono ar
miją ir žygiuot prieš rusus. Ir 
išsineria Lietuva, nors ir pa
vergta. kilniais ir nenykstan
čiais vaizdais:

Vienas mums tebėra kraštas likęs. . < 
Kur reta verkti, niekad dantims griežti, 
—Kaip Dievo žemė, kraštas neturtingas 
Mūsų tik buvo mažas, bet laimingas! 
Ten visa mūsa, vien tik mūsų buvo... 
O kai maskolius kartais jsisuko, 
Jo vaizdas tiek te atmintin jsmuko. 
Jog iojo tik drabužis mums žibėjo: 
Iš odos žalti pažinom, kai ėjo. . .

Ir dabar, kai jau daugiau nei 
šimtas metų upėm nutekėjo, kai 
Adomas Mickevičius aprašė 
kankinamos Lietuvos vaizdą, — 
iis nepaseno. Ir dabar Lietuvoje

, tas pats rytų grobuonis — be 
dvasios, be širdies — terioja mū
sų kraštą, mūsų žmones, nors 
iis kitais vardais vadintis ban-

MOKINKITĖS MASAŽO

NEOKANADIEČIAI, 
jūs galite padėti patys 
sau šiame nau j a j ame 
krašte tapdami naujai 
kylančios PROFESIJOS 
nariai.

Galimybės 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.
Skombinkite arba rašykite, instrukcijas pasiusime veltui.

CANADIAN INSTITUTE OF 
PHYSIOTHERAPY

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

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(katnpas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.90 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams —• $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

L£ |J I 1 I 1 VANDENS ŠILDYTU- 
JL VJLLZ-L/ 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

A. Laguns
204 OAKWOOD AVENUE 

TORONTO 
Telefonas ME. 6583.

jasi ne viena, bet būriais Graži
nu, palaikančių lietuvišką dva
sią, širdį, nors ir savos gyvybės 
kaina. O ir Konradų Valenrodų, 
žino Lietuva ne vieną, ne šim
tus. bet tūkstančius — brolių 
miško, kritusių kilnioj ir nely
gioj kovoj ar ryžtingai ir pasy
viai besipriešinančių potvyny 
raudono maro. Ir dabar, kaip 
tais Mickevičiaus laikais, visa 
tėvynė negailestingon rankon 
Erodo patekus: — ilgi, balti ten 
kryž’aus tęsiasi kelių keliai’ — 
per Vorkutos speigą, Sibiro pus- 
tvnes. Kazachstano tvrus. Dabar 
•risi lietuviai tremtiniai: ir bro
liai tie, ir sesės, kurie išbėgo 
vakaruos, ir tie, kurie “savano
riais” nėr prievartą į “plačiąją 
tėvynę” išsiųsti dirvonu sveti
ngųjų plėšti, ir tie, Dievuliau 
mano, kurie paliko gimtoioj tė
viškėlėj. nes ir ten jie kenčia 
svetimųjų jungą ir jau nebeturi 
nuosavo namelio, kur ių nese
kiotų svetima, pikta akis. O ta
čiau Lietuva ištvėrė ilgus šim
tus metų, ir jinai — juk nėra be 
dvasios, be širdies, kaip griau
čių tautos. Tokiai mūs tėvynei 
poetas išpranašavo giedra rvto- 
ių. Kartą pranašystė išsipildė 
nepriklausomybės metais, ir 
mes tikim, ir mes žinom, kad ir 
vėl ji — išsipildys!

Vasario 16 gimn. Tėvų Komiteto padėka
Veikiantiems ir veikusiems 

Rėmėjų Būreliams:
Mieli Tautiečiai, Jums rūpi 

gimtojo krašto .ir tautos reikalai, 
dėl to pirmieji supratote Vasa
rio 16 gimnazijos svarbią paskir
tį iA be jokių svyravimų stojot 
į talką — įsipąreigojot išlaikyti 
po vieną mokinį. Jau eilę metų 
tęsiat savo laisvos valios paža
dą, todėl iki šiol gimnazija tarps 
ta, moko, auklėja ir kasmet iš
leidžia vis naujų šviesuolių, kul
tūros artojų prieauglį. Didžiai 
vertindami Jūsų ryžtą ir aukas, 
besimokančio jaunimo tėvų var
du reiškiame viešą padėką.

Broliai ir sesės rėmėjų būre
liuose, Jūsų rankose gimnazi
jos veiklos pulsas — jis plaks 
kol Jūs tęsėsite! Nelengva Jums 
metai iš metų atiduoti mėnesinę 
duoklę, tačiau dar sunkiau, 
tiems, kurie aukoja savo brangų 
poilsį toms duoklėms surinkti, 
jas persiųsti. Liga bei nedarbas 
sutrukdė kaikurių būrelių veik
lą — jie įnašais atsiliko, kiti vi
sai užgęso. Kada irsta pamatas, 
griūva ir pastatas! Mes, neda
lios palydėti, čia pagelbėti be
jėgiai, todėl šiuo didžios pagar
bos pareiškimiu kartu šaukia
mės į Jus ir į visus kitus tautie
čius: neleiskite tremties jūros 
bangose gimnazijai sudužti, bet 
pasikeisdami, pasivaduodami tę-

| AKMENINIAI PAMINKLAI I

Barbena į langus lietaus la
šai, šokinėja šaligatviuose, skam 
ba balaitėse... Asfaltuotų gat
vių blizgesys — kaip sidabrinės 
juostos, kuriomis rieda naujau
sių modelių automobiliai. Užsi
dega reklamos — mirkčioja rai
dės. sukasi ratai, dangaus tam- 
sumon lekia šviesos stulpai, ža
li, raudoni, balti... Visas mies
tas ūžia, kaip siūbuojanti jūra, 
ošia; kaip audros supamas miš
kas — —. .

Antanas Ragenas minkštame 
fotelyje išsitiesęs. Rankose lai
ko laikrašti, bet neskaito. Užpa
kaly stovi laibakojė lempa. 
Šviečia. Kampe knygų lentyna, 
tautinė vėliavėlė, keli maži me
džio drožiniai, pirkti ar dovano
ti. Sienose Maironis,. Kudirka, 
Lietuvos peizažas. Vienuose rė
meliuose no stiklu ant raudono 
aksomo prisegti medaliai, seniai 
gauti, darbu užtarnauti, bėgant 
išsaugoti ir išeivijoj pakabinti 
— nebe uniformoj, bet rėme
liuose. kaio šventos relikvijos 
gabalėliai. Pasidairo vyras kam- 
barviė. Nelaukta švnsena, kaip 
gaivinas šešėlis, nubėga veidais.

ir dar daugiau susitaupys pini
gų, išvažiuos atostogų į Kalifor
niją, į Meksiką, į Floridą... Taip 
— gyvename tik vieną kartą! 
Kai vyras pasuka aparato myg
tuką, mirguliuoja ekranas. Nu
stato stotį. Šoka dvi mergaitės 
su baltom skrybėlaitėm ir plo
nom lazdelėm rankose. Juodi 
batukai blizga, liemenėliai dai
lūs. Šoka ir dainuoja apie pava
sarį ir meilę, apie naktį ir kati- 
nėlę... Ne — jam nepatinka to
kios programos, ir vargu ar jis 
galės kada.prie jų priprasti. Bet 
nieko geresnio nesuranda ir gal- 
voia, kad taip kada kokią lietu
višką šventę patransliuotų... 
Užgesina anarata ir grižta i fo
telį. Šiandien toks biaurus lie
tingas vakaras. Niekas neateina 
ir niekas , nepaskambiną. Jokių 
susirinkimu, iokių minėjimų ar

— jis ir jo 
namai. Žiiūri tik į lietaus prau
siamus langus, žiūri ir nieko ne
begalvoja ------ -

Ir staiga, jam visai nepaste
bint, prasiveria durvs. Lėtais, 
ramiais žingsniais įeina žilas, 
augalotas vyras. Jo drabužiai

iii lokių n 
parengimu. AVienuma

Laimingas iis savo namuose, ne šio krašto, jo veidas ne šių 
Tuk visa laika jam taip puikiai 
sekėsi. Su mažu lagaminėliu pa
liko Lietuvą, su juo pasiekė 
Amerikos Žemyna. O štai, dabar 
iau nuosavi nardai, raudonas 
automobilis, baldai, pastovus 
darbas ir ramus gyvenimas. 
Darbas, tiesa, nelengvas. Sun
ku buvo iš pradžių, bet jau šešti 
metai pripratino, ir rankos nuo
vargio nebejaučia. Laisvalai
kiais jis važinėja i organizaciių 
susirinkimus, posėdžius, minė
jimus. gegužines. Sekmadieniais 
sava bažnyčia, savi žmonės. Tr 
visur kalbama anie tautos rei
kalus. visur minimas Lietuvos 
vardas. Ir kartais jam pasirodo, 
kad visa Lietuva persikėlusi i 
Amerika. Ko daugiau berei
kia. Jei sugrįžti niekada nebe
galėsim, užteks to. ka čia turim. 
Tačiau viltis sugrįžti jame nie
kuomet nebuvo dingusi. Laik
raščiuose iškaitoma pasaulinės 
politikos raida i” kaskart stip
rina. Pats sugrįžimas, vienok, 
sunkiai iau beisivaizduojamas. 
Koks iis bus, ką sunrižes veiks, 
kur apsistos gvventi? Ir kartais 
i am pasirodo, kad ii£ ir .Lietu
voje eis i ta pati plieno fabriką, 
sė'iės tuose pačiuose namuose, 
važinės savo randonuoiu auto
mobiliu, ir medaliai pagarbiai 
kabės no stiklu šviesioje sienoie. 
O kai k«da iis save pamato, iš
lipanti Kauno ^eležinkelin sto- 
tvie su tuo naciu lagaminėliu, 
perone bė<»a prie io jau suaugu
sios dukrelės, bučiuoja grižusi 
tėveli, ii apkabina pageltusi, 
pražilusi moteris — žmona...

Raaėnas numeta laikrašti ant 
staliuko, atsistoja ir vaikšto. 
Minkštas kilimas po koiomis.iįOkunantus nugalėję, mes išlais- 
kaip Lietuvos miške ant sama
nų. Kilimas brangus — visos sa
vaitės atlyginimas no kojomis.^ 
Nueina i kampą — knvgos. Kiek

sėkite ją įtraukti į paskirties 
uostą.
Bendrajam Amerikos Lietuvių 

Fondui — BALF:
Jūs sėkmingai įgyvendinat 

kilniuosius žmoniškumo bei 
krikščioniškos dorovės princi- 
ous pasotindarrli alkanus, pri
dengdami nuogus. Jau eilę me
tu Jūsų duosnių rankų suteikto
mis gėrybėmis naudojasi ir Va
sario 16 gimnazijoj besimokantis 
jaunimas. Už teikiamas gėrybes 
tėvų vardu reiškiame Jums vie
šą padėką ir prašome tolimesnės 
paramos.

Lietuvių Kuopoms Diie JAV 
armijos — LSCo:

Besimokančio jaunimo tėvų 
vardu reiškiame Jums, Kuopų 
Vyrai ir Vadovybei, viešą padė
ką už padovanotą gimnazijai pa
galbinį klasių pastatą ir reikme
nis bendrabučio valgyklai, už 
nuolatines darbo^talkas bei kitą 
daugiariopą paramą. Prašome, 
kad ir ateityje gimnazija rastų 
Jumyse šilto pritarimo ir su
lauktų paramos.

Gimnazijos namų įgyjimo 
aukotojams:

Be Jūsų aukų lietuviškasis 
mokslo - kultūros židinys netu
rėtų nuosavų namų, be savos 
pastogės, Vasario 16 gimnazijos 
veikla būtų sunki ir netikra. To
dėl visiems, savo aukomis gim
nazijos namų pirkimą paėmu- 
siems, reiškiame viešą padėką. 
Namai jau nuosavi, tačiau dar 
neviskas už juos apmokėta. 
Tvirtai tikime, kad ir šis likutis 
Jūsų, bendrosios taikęs eigoje 
bus išlygintas.

Paskiriems aukotojams:
Visiems, kurie pavieniui ar 

grupėmis bet kurios formos au
ka parėmė Vasario 16 gimnaziją 
arba joje besimokantį jaunimą, 
tėvų vardu reiškiame viešą pa
dėką. Aukos vertė ne pagal dy
dį, bet pagal išgalę ir nuoširdu
mą! Gimnazija laukia, o mes ti
kimės ir ateity Jūsų vertingos 
paramos.

(Parašai: Tėvų Komiteto pir
mininkas kun. A. Keleris ir na
riai — J. Kaminskas, A. Dami
jonaitis). '

Pax Romana
Kiekvienais metais studentiš

koji Pax Romana sąjūdžio šaka 
(MIEC) rengia tarpfederacinę 
ansamblėją. Šiemet ši ansamblė
ja įvyko rugpiūčio 15-17 d. Ang- 
liioje, Leicesterio mieste, Rat
cliff vardo kolegijoje. Ansamb- 
lėioje dalyvavo 35 tautų katali
kiškų studentų federacijų atsto
vai. Lietuvių Studentų Ateiti
ninkų Sąjungą atstovavo atvy
kęs iš Muencheno J. Medušaus- 
kas.

Atsižvelgiant į tai, jog po šios 
tarptautinės ansamblėjos turėjo 
sekti pasaulinis Pax Romana 
kongresas, suvažiavę, Leicesterin 
delegatai negvildeno jokios te
mos. o tik aptarė einamuosius 
MIEC reikalus ir išsirinko nau

ansamblėja
leido komunistiniuose vengrų 
kalėjimuose. ’ j

1956 m. tarptautinėje MIEC 
asamblėjoje į direktoriją, kurią 
sudarą be prezidento ir vicepre
zidento 6 nariai, kandidatų sąra
še figūruoja ir “Ateities” var
das.

Asamblėjai Leicestery . pasi
baigus, visi dalyviai kartu nu
vyko į XXIII-jį pasaulinį Pax 
Romana kongresą Nottinghame.

J. Medaitis.

jus vadovaujamuosius organus. j dijuoti temos:
. urT inntprę acmpnv

Liga, neturtas ir nežinia 
nuolat lydi mūsų tautie
čius Vokietijoje. Auko
damas šalpai mažini jų 

vargus. *

Iš ligšiolinio generalinio MI 
EC sekretoriaus Bernard Duc- 
ret pranešimo buvo galima ma
tyti, jog paskutiniuoju metu 
Pax Romana idėja randa itin 
?era dirk’ą tolimojoje Azijoje. 
Tai liudija ir šis faktas, jog šioje 
ansamblėjoje prašėsi ir buvo 
vienbalsiai i Pax Romana pri
imtos katalikiškos Korėjos, Fi
lipinų ir Hong-Kongo studentų 
federacijos.

Europoje didelę veiklą išvys
to socialinis Pax Romana (MI 
EC) pasekretoriatas. Jo centras 
yra Vokietijoje, Mūnsterio mies
te. Šis pasekretoriatas leidžia 
“Bulletin de Liaison”, kuriame 
talpinami šalia informacinės 
medžiagos įvairūs krikščioniš
kojo visuomenės mokslo straips
niai prancūzų, vokiečių, anglų ir 
ispanų kalbomis. Iš lietuvių ja
me yra rašę prof. A. Maceina ir 
V. Žvirgždys.

Leicesterio ansamblėjoje bu
vo išrinkta nauja MIEC direkto
rija ir kitas generalinis sekreto
rius. Per dešimt metų sėkmingai 
Pax Romana uždavinius vykdęs 
generalinis sekretorius šveicaras 
B. Dukret pasitraukė, užleisda
mas šią atsakingą vietą jaunes
nei jėgai — olandui Thorn Kers- 
tiens. MIEC prezidentu buvo 
perrinktas indas dr. J. Kuria- 
cose. Sekančioje naujos vadovy
bės kadencijoje studentų trem
tinių federacijų reikalus MIEC 
direktorijoje atstovaus vengras 
L. de Marothy, neperseniausiai 
atbėgęs iš Vengrijos, kur, stu
dentu būdamas, porą metų pra-

Tarptautinė katalikų 
konferencija

Rugpiūčio pabaigoj Kopen
hagoj buvo susirinkusios 12-kos 
kraštų katalikės moterys pastu- 

: “Krikščioniškoji 
moters asmenybė” ypač ryšium 
su žmogaus nuasmeninimu. Pa
našios studijų dienos įvyko ir 
Mont-St.-Odile vokiškai kalban
čioms, Fatimoj — lotynų kraštų 
moterims, anglosaksėms — JAV 
ir Kanadoj. Studijų dienos/buvo 
organizuotos Tarptautinės Kata
likių Moterų Organizacijų Uni
jos. 1956 m. Romoj įvyks tarp
tautinis kat. moterų kongresas, 
kuriuo bus užbaigta studijų die
nų eilė.

“Dirva” 40 metų savo gyveni
mo sukakčiai paminėti ruošia 
koncertą spalio 9 d.

Gen. Vincas Grigaliūnas Glo
vackis, kuriam šiemet sueina 70 
metų, yra parašęs savo įvairaus 
gyvenimo atsiminimus. Juos lei
džia “Nidos” leidykla Londone.

Redakcijai prisiųsta
East and West, A Quarterly 

Review of Soviet and Baltic 
Problems, Alliance Publishing 
Company, London, 
64 psi.

Iš lietuvių šiame numery iš
spausdintas Vinco Krėvės - Mic
kevičiaus pasakojimas apie savo 
vizitą Maskvoje pas Molotovą 
1940 m. birželio 30 d.

Ateitis, 1955 m. rugsėjis, Nr. 7, 
145-168 psl.

Šiame Nr. rašo: Kurt V. Pik
turna, A. Baužinskaitė, R. Ki
sielius, B. Emparkytė, S. Sužie
dėlis, K. Skrupskelis ir S. Lei- 
monas, J. Končius, J. Štuopis, J. 
Staškevičius, G. Naujokaitis, 
kun. V. Budreckas ir t.t.

..r. 5, 1955,

niman keltųsi didvyriai, galį iš
laisvinti tėvynę...

Tyliai barbena į langus lietus. 
Dideli lašai krinta ant stiklų. 
Dideli lašai ant Ragėno veido...

— Trispalvė puošia tavo kam
barį, aksome spindi tavo meda-r 
liai, tu negali susvyruoti, tu esi 
ištikimas savo tautai ir kenčian
čiai tėvynei, ir tu būsi mūsų pa
maina.

•—Ne! Ne! — siaubo pagautas, 
šaukia Ragenas. — Palikite ma- 

Baimė plečia Ragėno akis, ne vieną! Išeikite, nežinomasis

dienu.
— Mes niekada nepavargome 

dirbdami, bet pavargome ilsėda
miesi. Mes nebenorime poilsio 
ir garbės, bet mes norime gy
venimo. .. — sako nepažįstama
sis dusliu, bet tvirtu balsu.

drėksta kakta, stingsta lūpos. 
Meste išmetė kažkas jį iš fote
lio — ir kaip įkaltas stovi jis 
kambario viduryje.

— Nebijok, tėvynaini, — kal
ba toliau žmogus, — aš atėiau 
pas tave pamainos prašyti. Juk 
tu norėjai laisvės, gyvenimo, 
kaip ir aš. Tu mylėjai Lietuvą, 
kaip ir aš. Mūsų tėvai, prosene
liai ir tave, ir mane vienodai 
augino. Mes esame visi broliai 
ir mūsų visų Motina yra Lietu
va. Motinai visi vaikai lygūs ir 
brangūs. Ir ji siunčia mane ieš
koti pamainos. Tie, kurie dabar 
turi laisve ir gyvenimą, teeina 
mūsų vieton, kur yra mirtis ir 
garbė...

— Kas tu esi. žmogau?! — 
siaubingai šaukia Ragenas, 
traukdamasis prie kitų durų.

— Tavo namai šviesiame sve
timo krašto didmiestyje, mūsų 
namai Lietuvos laukuose. Jūs 
mus vadinate tautos didvyriais, 
ir mūsų vardus per amžius kar
tos lietuviu tauta, bet mes ne
benorime gulėti po akmeniniais 
paminklais. Mes pavargome po 
iais. mes keliamės ir einame ieš
koti pamainos,- Mes pavargome, 
r>es jau 15 metu, kai laisvės sau
lė nebepateka. Su tėwnės\prie
šais mes dar kartą stosime i ko
va, ir kiekvienas mūsų reikš 
daugiau negu divizija kareiviu.

vinsime Lietuvą ir jokios garbės 
nebenorėsime, nes ja mes tau 
^atiduodame, jei tu. mielas tėvy- 
Siaini, visus savo turtus čia oa- 

dau« čia oini<*u sudėta! Bet deM^ikes, visko atsisakęs, vardan 
<n neremsi rašvtoiu, savos spau-. ateinančios tėvynei laisvės eisi 
dės. Rakiai. Susipratę tautie
čiai mato reikalo svarba. Susto- 
ia kitame kamne — iau kitas 
nasaulis. Neseniai pirktas tele- 
viziios aparatas. Dar neišmokė
tas. dar pustrečių šimto teks už 
ši technikos stebuklą atiduoti. 
Pirktas, kad daugelis geriau gy
venančiu ii perka. O gyvename 
♦ik viena karta. Kodėl sau ne
leisti ir tai turėti? Jei jis kada

mūsų garbės ir amžino poilsio 
vieton. .. ;

— Aš nesuprantu, ko tamsta 
čia ieškai? — išgąsčio apimtas, 
«ako Raeėnas. Visa žemė siū
buoja <am no kojų, aštriais dū
žiais plaka Širdis, ir iis užsiden
gia ausis, kad to negirdėtų. O 
nepažįstamasis ramiai kalba:

— Aš ieškau lietuvio, kuris 
viską palikęs, mirtų, kad gyve-

žmogau!... Aš nebegalėsiu il
giau valdytis!...

I? jis norėtų tą žmogų vietoje 
užmušti. Žmogų, kuris, kaip vel
nias, atėjo prašyti jo sielos.

— Aš esu tavo brolis, retas 
svečias, ir tu nevaryk manęs iš 
savo namų. Tu pakjausvk ma
nes ir eik mūsų vieton. Kenčian
ti Motina laukia tavęs. Tu nebi
jok tu šaltų paminklų, kurie 
didvyriams vra daug jaukesni 
namai negu šitie tavieji kažkur 
toli nuo tėviškės. Veltui čia tu 
vienas gvveni, veltui tu čia savo 
laime džiaugiesi, kai tėvynėje 
tavo žmoną okupantai nukanki
no. kai svetimi kareiviai tavo 
vaikus išniekino. Tavo kelias tė
ra didvyrių namai. Atiduodam 
mes tari savo garbę, o tu duok 
mums savo gyvenimą, ir Tėvy
nė kelsis...

— Išeikite! — Ragėno lūpomis 
šaukia apmaudas, įtūžimas ir 
nebesuvaldomas nyktis.

— Broli lietuvi, padaryk tai 
dėl Lietuvos...

— Aš... Aš noriu gvventi... 
Aš nenoriu visko palikti... Aš 
nebenoriu galvoti apie praeitį... 
Aš esu čia laimingas ir dėl tos 
laimės kovojau ir kentėiau ke
liolika metų. Per ugnį ir kraują 
aš bėgau nuo mirties... ir aš 
nebenoriu mirti...

— Jei tu čia, broli, pasilieki, 
tada išmesk tą trispalvę sveti
miesiems sumindžioti, nukabink 
nuo sienos mūsų paveikslus ir 
suplėšyk iuos, išmesk pro lanca 
savo medalius šio krašto vai
kams pažaisti, sudegink lietu
viškas knygas... ir tada aš iš
eisiu. .. Tada aš Prišiu po savo 
paminklais; o Motina tėvvnė 
raudos visu apleista, kankina
ma. .. Ar tu nenori mirti dėl 
savo Motinos?...

...drebančiom rankom Ragė- 
na<? plėšo didvyrių paveikslus.., 

Nepažįstamasis praveria duris 
ir išeidamas sako:

— Aš esu Povilas Lukšys------

' ĮSTEIGTAS 1867 METAIS
VIRŠ 700 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

» ■

Koks geriausias būdas 
siusti pinigus?

Siunčiant pinigus į Europą jūs galite pasinaudoti 
saugiu, greitu ir taupiu keliu — taip pat į kitą 
miestą — per The Canadian Bank of Commerce.

• Pinigai, kuriuos siunčiate per šį banką, 
negali būti pavogti ar dingti.

• Mes tuojau pakvituojame — taip pat 
skubiai Jums pranešame, jei pinigų ne
galima išmokėti.

Siunčiant pinigus per banką —- gauna 
narna greit, jei siunčiama paštu . . 
skubiau, jei siunčiama oro paštu . . 
skubiausiai, jei siunčiama telegrafu.

• Už pinigų pasiuntimą bankas ima ne-» 
paprastai mažą mokestį.

Kai norite siųsti kur nors pinigus — nesvarbu 
kokią sumą, mažą ar didelę — atvykite į arti
miausią banko skyrių — kiekvienas mūsų tar
nautojas mielai jums patarnaus.

The Canadian 
Bank of Commerce
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Maim & Martel

899 BLOOR ST. W. OL. 6381

R. ŽULYS,
B. SERGAUTIS.i

B. MARIJOŠIUS

S. JUCEVIČIUS

A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS,

SINGER

kombarių no- 
rajone. Labai

kambarių na
ro jone. Geras

Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
į didžiausią lietuvišką įstaigą

S JOINT REALTY LTD
PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 

BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:
F. SENKUS, 
V. PLIOPLYS, 
P. BUDREIKA, 
J. RINKEVIČIUS, 
J. BALTAKYS, 
BARCEVIČIUS, 
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS, 
B. KRIAUČELIŪNAS,
A. BLIUDŽIUS

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

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

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:

J. KAŠKELIS,

J. KARPIS.

$11.500, 6 kambarių, pusiau at
skiros, olyvo apšildomos, yra garažas, 
randasi Bloor ir Dufferin rojone.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių, Oly
va apšildomas, garažas, Lisgar - Dun
das rojone. Koina $9.500.

$5.000 įmokėti, Bloor ir Beresford 
rojone, otskiras, 7 kambarių namas, 
šoninis įvažiavimas, garažas, puikus * 
namas iš lauko ir viduje. Gražiai su
tvarkytas kiemą sj

$1.500 įmokėti, 6
mas Fern ir Sorouren 
švarus namas.

$5.000 įmokėti, 12 
mos, Bloor ir Bathurst 
namas su gerom pajamom.

$16.200 pilna kaina, 8 kambariai 
per 3 augštus, 3 virtuvės, alyva šil
domas, gero mūro namas. Randasi 
prie Bloor ir Brock. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

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

Skambinti 
Vyt. MIČIŪNAS 

Tel. OL. 8481.

$1.000 įmokėti, Dundas - Dover- 
court, 6 kambarių, alyva šildomas, 
gražus kiemas, garažas, viena skola 
10 metų.

$17.900, High Parke prie Ronces
valles, labai gerų plytų, atskiras 9 k., 
4 virtuvės, dvi vonios, vondeniu alyva 
šildomas, privatus įvažiavimas, geras 

•pirkinys.
$7.900 pilna kaina ant Brock Ave.

6 k., įvažiavimas į kiemą, žemas 
įmokejimas, viena skola.

$4.500 {mokėti, Bloor - Runnyme
de, mūrinis, 7 k. per du augštus, 2 
modern, virtuvės, alyva -šildomas, ga
ražas, 10 metų skola.

$3.000 įmokėti, Parkdale rajofle, 
atskiras, 8 k. per du augštus, labai 
geras įvažiavimas, 3 garažai, viena 
skola 10 metų.

$3.000 įmokėti, prie Ossington j 
Šiaurę nuo Bloor, 7 k., labai gero mū
ro, dvr mod. virtuvės, alyva šildomas, 
garažas.

Skambinti 
KUZMAS.
Tel. OL. 8481.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda- 
n mi kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigąi tarpininkaujant. SKAMBINDAMI 
j KLAUSKITE J. KARPIS.

Atliekame visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS

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!

S

A MORKIS

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama.♦ 
Pasiimame ir pristatome.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.

Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate 
National Association of Real Estate Boards.

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

Advokatas — Notaras

Informacinės Tarnybos patikslinimas
Nuo 1953 m. vasaros “Dirva” 1. iki 1954. XII. 1. “Eltos” adre- 

talpino eilę straipsnių, kuriuo- synas ir kartoteka buvo veda- 
se, klaidinančiais faktų persta- ma, tvarkoma ir prižiūrima “El- x j-—. x_;_ tos„ p Drungienės,

kuri niekada nepareiškė, kad 
pasigendanti adresų.

2. Tos pačios “Dirvos” straips
nyje “Kodėl reikia dėti grūdą 
prie grūdo skaitytojams persta
toma, kad informacijos skyrius 
nepajėgiąs Brockhauso enciklo
pedijos leidyklai įrodyti, kokia 
kūrybinga ir kultūringa buvusi 
Lietuva. Čia turiu pareikšti:

a) 1954 metais išleistasis “Der 
Kleine Brockhaus”, tomas I, psl. 
625 patiekia žinių apie Kauną, 
kiek tai leidžia tos knygos apim
tis. Antrame tome, psl. 38 ir 39 
randamos žinios apie Lietuvą.

b) 1955 m. išleistame “Der 
Grosse Brockhaus”, VI tome yra 
žinių apie Kauną 310 ir 311 psl., 
o VII tome rašoma apie Lietu
vą trijuose puslapiuose.

c) Ankstyvesnėse Brockhauso 
laidose žinių, kurių pasigenda 
’’Dirva”, iš tiesų nėra. Tačiau 
pažymėtina, kad tos laidos išėjo 
tuo metu, kai Inf. Tarnybai va
dovavo p.p. Gaidžiūnas ir Šid
lauskas - Šidiškis.

d) Pastaraisiais keleriais me
tais, tiek vokiečių spaudoje, tiek 
moksliniuose leidiniuose tilpo 
šimtai straipsnių apie Lietuvą, 
jos gyventojus ir jos kultūrą.

e) Kai Inf. Tarnybos valdyto
jas buvo p. Gaidžiūnas ir p. Ši
diškis (Gaidžiūnas vadovavo IT 
nuo 1949. VIII. 9 d., o Šidiškis 
nuo 1950. III. 24 d. iki 1952. VIII. 
4 d.), iš tiesu straipsniai apie 
Lietuvą vokiečių spaudoje buvo 
didelė retenybė.

3. Minėtame straipsnyje p. 
Rastenis vėl primena savo nelai
mingąjį laišką šidiškiui. Jis pa
brėžia, kad laiškas buvęs Reut-

tymais, išgalvotais primetimais 
ir tiesos iškraipymais, nuverti
nama Informacijos Tarnybos 
veikla ir lietuvių visuomenėje 
vedama kiršinimo akcija prieš 
saviškius.

1. V. Rastenis rašo rugp. 8 d. 
“Dirvoje”, kad Romoje ir Pary
žiuje girdėjęs, kad rusų 
kvietimai grįžti siuntinėjami 
“Eltos” adresais ir iš to daro iš
vadą, jog “yra pagrindo manyti, 
kad ir iš VLIKo raštinės kažkas 
yra pavogęs adresus”. Toliau jis 
jau kietai primeta: “Ir svarbiau
sia, kad tenai niekas nei numano 
kada ir kaip tai įvyko”.

Į tai turiu pasakyti:
a) Jei keli “Eltos” 'gavėjai 

gauna bolševikų kvietimus, tai 
dar nėra įrodymas, kad iš VL 
IKo raštinės išvogti “Eltos” ga
vėjų sąrašai ir. kartotekos.

b) “Eltos” adresų - kartotekos 
pavogimo nebuvo. Rusų akcija 
prasidėjo. 1955 m. pradžioje. Sau 
reikalingus adresus jie turėjo 
pasirūpinti anksčiau, t.y. 1953 ar 
1954 metų bėgyje. Nuo 1,952. X.

PILNA KAINA 

$19.50 
išsiinokėjimas dalimis.

Board &
100 Adelaide St. W,

Room 107

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

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

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, te!. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tek OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
__________ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bai į)US rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EAL 8-4557

33 metų valymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

■ J 1 ...... ■■ t ■ ............

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: '

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j 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 morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

CIGAR STORE,
$5.000 pilna kaina su prekėmis, 
geros biznis, savaitinė apyvarta 
virš $700, galima dar pagerinti. 
Ilgam laikui nuomos sutartis, mo
kamo $80 mėnesiui įskaitant pa
talpos Šildymų.

CIGAR STORE,
$24.000, įmokėti apie $7.000, 
gerai įrengtas 9 gražių kambarių 
nomos ir krautuvė su prekėmis, 
metinė apyvarta $35.000, parduo
dama dėl senatvės. Geros' išsimokė- 

. jimo sąlygos.
DELAWARE - BLOOR,

$12.500, $1.500 įmokėti, 6 dide- 
lių kambarių, tikro mūro nomos; 
lobai gerai išlaikytos iš vidaus, 2 
geros virtuvės, 4 gobolų vonia, ge
ros kietmedžio grindys, alyvos šil
dymas, didelis kiemas, vieta gora-

RUNNYMEDE- BLOOR,
$15.900 pilna kaina, 6 didelių k., 
square plano, visai atskiros, gero 
muro namas. 2 modernios virtuvės, 
alyvos šildymas, didelis, gražus 
kiemas, garažas su geru įvožiavi-' 

fmu iš gatvės.
WINNETT AVE. - ST. CLAIR, , 

*$14.000, $3.000, visai atskiras^ 7 
• neperein. kamb. per du ougštus, 
gero muro nomas, vondeniu - aly
va šildomos, 2 geros virtuvės, 2 
tooletai, 2-jų komb. būtos rūsyje. 
Gorožos su privačiu įvažiavimu. 
Skubus pardavimas. Geros mokė
jimo sąlygos.

R. MALIŠAUSKAS
: ML 2471, U: KL 742S

WINDERMERE - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, gra
žus atskiras namas, kvadratinis 
plonas, naujos alyvos šildymas, 
kietmedžio griindys, kambarys rū
syje su baru, garažas su gražiu 
kiemu, arti susisiekimo. Namas be 
skolų.

WILLARD - HIGH PARK, 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras mūrinis namas, alyva šildo
mas, kvadratinis planas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, arti susisie
kimo, namas be skolų, skubus par
davimas.

GLENHOLME - ST. CLAIR,
Apie $5.000 įmokėti, 6 kambarių, 
atskiras gražus mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildomas, kvadra
tinis plonas, 2 modernios virtuvės, 
garažas su šoniniu įvažiavimu, di
džiulis gražus kiemas, arti susisie
kimo.

DELAWARE AVE. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, at
skiras mūrinis namas, vandeniu - 
alyva šildomas, kvadratinis pla
nas, kietmedžio grindys, trys- vir
tuvės, privatus įvažiavimas, geros 
išsimokėjimo sąlygos, arti susisie
kimo, geras nuomavimui, skubus 
pardavimas.

RUSHOLME RD.,
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiras mūrinis noitoas, kvadratinį 
planas, kietmedžio grindys, van
deniu alyva šildomas, modernios 
virtuvės, dvi vonios, garažas, pri
vatus įvažiavimas, geras pirkinys.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

motorus.
to, apimu namus ^pilnam instalia

vimui ar pakeitimui srovės, duodu 
techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Visąis auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti 

Imperial Aute Collision. 
Pilnas DUc6 ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444 

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

TEL. JUnction 4773

Sav. G. KERAITIS

PERKANT-PARDUODANT
KREIPKITĖS

NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

& BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto 

579 College St. (kampas Manning)

REAL ESTATE
OL. 8443 - OL. 8444
OL. 2324, - OL. 2325

Mūsų
1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 

ir 4 butai susidedę iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna koina tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna koina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

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

šios savaitės pasiūlymai

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 
TIK DABAR! apvali špulė su 

apdangalu $29.50.
5 metams garantija!

* Nauja šviesa * Naujas dangtis
★ Naujas motoras*' Naujo kojinė

kontrolė

Paskambinkite, pademonstruosime 
Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.

IMPERIAL
Sewing Machines Co; Ltd.
289 College St., TORONTO, Ont.

arba
762 King St. E., KITCHENER, Ont. 

Telefonas 26853.

lingene atiduotas tik paprastai 
kriminalinei policijai, nors laiš
ko vogimas, fotografavimas, iš
siuntinėjimas etc. esą nusikalti
mai “prieš konstitucijos nuosta
tus”.

Tikrai, iki šiol neatsirado lie
tuvio, kuris mėgintų pateisinti 
minėto laiško pažeidimą. Bet, 
palyginus laiško turini su jo pa
žeidimo .veiksmu, reikia konsta
tuoti, kad laiško turinys taip 
pat nėra paprastas nusikaltimas.

M. Gelžinis, 
Informacijos Tarn. Valdytojas.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Tel. KE. 3881

MARCHESA SS*
GALIMA PARENGT! PAČIAM.

Importuota Senojo Pasaulio geriausios rūšies prekė. Iš vieno "MAR
CHESA" butelio sumaišant su kitu skystimu pagal instrukcijas, pridė
tas atskirai /nereikia virti/, pagaminama 31 fl. uncija sekančios 
rūšies gėrimu.
ABBACY ‘ CURACAO ORANGE BLACKBERRY /dirbt./
ALPINE HERBS KUMMEL APRICOT /dirbt./ CHERRY ARTICIAL
Išbandę įsitikinsite, kad namuose parengtas gėrimas yra daug puikes
nis negu daugumus rinkoje gaminamų, be to, SUTAUPYSITE NUO 
50 IKI 100%. Iš viso kainuoja tik $3.10.
Siųskite užsakymą į MARCHESA SALES CO. OF CANADA dar šiandie.

Box 72-LT, Station "E", Dovėrcourt Rd., Toronto 4, Ont.
Rašykite savo pavardę, adresą, norimą rūšį, kartu pridekite pašto per
laido $1.80 sumoje ir mes atsiųsime 6 bonkas, sumokėdami patys pašto

j išlaidos. Prašant mažesnių kiekių ar C.O. D. pridėkite 30c pašto išlaid.

žos, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone.
$15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

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

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiros nomos, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiros 
namas. 2-jų metų senumo. Von
deniu - alyva šildomas.
kiemas. Bloor - Montrose

25. $18.000 pilna kaino, 7 
mūrinis, otskiras namas, 
niu - alyva šildomos, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis, otskiras namas. Vonde
niu - alyva šildomos. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti, 9 komb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2

% prausyklos, garažas, didelis kie-, 
mas, Beatrice - College rojone.

28. $7.000 įmokėti, 7 komb. mūri
nis namas, *2 mod. virtuvės^ 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Vieno skola balansui.

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

* rajone. . x ' •

dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. PALIULIS
OL. 2324

P. DAMBRAUSKAS
OL 8443

10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis narnos, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovėrcourt 
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 pilna kaina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis nomos. Alyva šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Qovercourt , Rd. rojone.

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

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis nomos. Lobai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 kamb. mūri
nis namas, olyvo Šildomos. Bloor
- Ossington rojdne.

17. $14.000 pilna koina, 6 komb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
olyvo šildomas. Indion RcL.,.a 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis nomos. Vondeniu - olyvo šil- 
demsa. 2 mod. virtuvės. Bloac .>.
Dufferin rajone, - * Wl„—i

19. $3.500 įmokėti 8 komb. mūri
nis; otskiras, namas, - vandeniu - 
alyva šildomas/ garažas. College
- Dufferin rojone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. mūri
nis nomos, mod. virtuvė, gora-

21

22

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

FL Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

VAISTU
rajone.

SIUNČIA

J. BUCANTAS

Didelis 
rojone. 
kamb., 
vande-

kamb. 
vonde- 
- Run-

ir kitokius siuntinius
naujus ir vartotus daiktus, medžiagas, maistą ir kt.

Į VISUS RYTŲ EUROPOS 
KRAŠTUS

Turime daugelį kitų lobai gerų Ir {vairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių

V. JUČAS D. KAROSAS
OL #444 OL S443

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471. - - Res.: LU 1584

.4. $5.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, • Atskiros nomos, vondeniu - 
olyvo šildomos. Koino $18.500. 
Porkdole rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
ougštus. Mūrinis, otskiras nomos, 
vondeniu - olyvo šildomos. Indion 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilno koino. 8 komb. per' 
du ougštus. Rusholme Rd.

7. $20.500 pilno koino. 8 
mūrinis, otskiras nomos, 
niu - olyvo šildomos Bloor 
nymede rojone.

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
otskiras nomos, vondeniu - olyvo 
šildomos, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rajone.

19. $22.000 pilna kaina. 9 kamb. 
mūrinis, atskiros nomos, gorožos. 
Lobai geram stovyje. Indion Rd. • 
Bloor rajone.

R. KUPREVIČIEN&
OL. 8443

JANIQUE TRADING CO 
Sav. J. KAMUOKI ' 

/ Maitot ir persiuntimo Klaidos apmokomos žio.

CENTRINĖ ĮSTAIGA:
835 Queen -Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025. 

SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Main St. Telefonas 927695'.
HAMILTON. ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 Kiną St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Teh CH. 1-5547. 
ir kitose vietose. u
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V. VA SI S-Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Stropt West (prie owiagton a«.> Telef. ME. 460S-4606

1. Bloor - Crowford, $1.000 įmokėti,
6 grožių kambarių atskiras, didelis 
kiemas, garažui vieta.

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

3. Btoor - Ossington, $3.500 įmokėti,
7 didelių kambarių, atskiros, gero 
muro, alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas, labai geras pir-

* kinys.
4. Rusholme Rd. - Bloor, $5.000 įmo

kėti, 9 kambarių, atskiras, gero 
Ynūro, kvadratinis plonos, alyva. 
Šildomas, labai didelis ir gražus 
kiemas, gražioje vietoje, geros pir
kinys.

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

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

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

V. VASILIAUSKAS

SPORTAS
Šachmatai. Kanados šachmatų 

pirmenybėse Otavoje pirmąją 
vietą laimėjo torontietis Ander
sonas, surinkęs 8% - Vz t., antrą 
kartą iš eilės tapdamas Kanados 
šachmatų čempionu. Antrą vie
tą išsikovojo Siemms, surinkęs 
iVz -3% t. Gi mūsų meisteris 
Vaitonis, tur būt, turėjo juo
džiausią pasirodymą visoje sa
vo šachmatiškoje karjeroje — 
jis tesurinko tik 5-6 t. ir užėmė 
VII vietą tarp 12 dalyvių. Ar 
mūsiškį Vaitonį šį kartą perse
kiojo tokia žiauri nesėkmė ar jis 
ištikrųjų taip blogai sužaidė; 
sunku pasakyti, bet tokių žaidė
jų kaip Siemms ir Suk iškilimas 
į antrą ir trečią vietą tikrai bu
vo laimės siurpryzas^, nes iš ke
liolikos jfeu turėtų susitikimų jie 
prieš Vaitonį Otavoje tik pirmą 
kartą ir telaimėjo po tašką.

Ignas Žalys buvo vienintelis 
kanadietis dalyvis Open šach
matininkų rungtynėse Long 
Branch, Kalifornijoje. Laimėjo 
paryžietis Nicholas Rossolimo 
(10-2). Antrą vietą paėmė ame- 
rikietisJS. Reshevski. Žąlys, gru
pėje aštuonių "kitų žaidėjų, už
ėmė ketvitrą vietą, laimėdamas 
8, pralaimėdamas 4. V.

Lengvoji atletika Cleveland© 
Žaidynėse. Metų laikotarpyje 
daugelį kartų tenka’stebėti mū
sų jaunimą pasirodant įvairiose 
sporto šakose. Lengvojoj atleti
koj ši proga pasitaiko tik vieną 
kartą metuose — tik SALS Žai
dynėse. Šių metų lengv. atleti
kos varžybas turėjome Cleve- 
lande ir, atrodo, verta būtų bent i 
trumpai apie jas išsitarti.

Lėngv. atletikos varžybos bu
vo pravedamos vyrų, moterų, 
jaunių ir mergaičių grupėse. 
Pradedant nuo vyrų grupės su 
apgailestavimu reikia konsta
tuoti, kad sies grupės pasekmės 
buvo labai silpnos — ypatingai 
metimuose. Daugelis metikų- 
aikštėje pasirodo nebe pirmą 
kartą, tačiau nei technikoje nei 
pasekmėse pažangos nesimato. 
Ieties metime laimėjęs antrą 
vietą Kaunas (Lituanica) turi 
neblogų davinių ir daugiau pa
dirbėjęs galėtų pasiekti gražių 
pasekmių. Bėgimuose kai kur 
pasiektos vidutinės pasekmės: 
100 m. — Pikturna (Žaibas) 11,5 
ir 800 m — Vygantas (Gintaras) 
2:18,6. Kitur pasekmės silpnos ir 
net silpnesnės už jaunių: 200 m 
vyrams 24,5 — jauniams 24,2. 
Šuolyje į tolį nušokta mažai, ta
čiau šuolyje į augštį Liutkus 
(Žaibas) pasiekė naują Žaidynių 
rekordą peršokdamas 1,75 m.

Moterų grupėje bėgimuose ir

UK

nepamirškite užsukti lietuvlškou dovaną,' 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

VXL O0N9AS 6tW. T«L LA-9547
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paltu.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Jrengia fMujat, apindyme kratnit: v«»dei*s, ora ar kombionotet, kilra- 
nomot anglimis, alyva ar «aza. Dara pagrindiniu* krosnių Hvdlymu* (vacuum), 
not nevalyto* krosny* sudegina daugiau kuro ir neduoda Ūlumos. Atnaujina se
nu* oil burneriu*, kroenis, tvarko ir praveda naujo* opMdymo foko*. Atlieka vi
lu* skardo* darbu*, deda vamzdžiu* nuo ctogg vandeniui nubėgti, {rengia v*»in- 
tuvu* (fans) restoranam*, dirbtuvėm*, prausyklom* ir virtuvėm*.

DIDELIS PAStRtNKIMAS. gSIMOKtltMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbournė St, Toronto. WA. 1-9758
, F SAV. L J. ZALECKIAI.

- -■ *■ ....... ................ .................. ..................... .. ........... ..

PARDUODAMA:
vo šildomas, atskiras, gero mūro, 
privatus įvažiavimas, didelis kie
mas ir garažas.

6. Roncesvalles - Wright, $3.500 
įmokėti, 6 didelis kambariai, mo
derni virtuvė, alyva šildomas, la
bai gero mūro, didelis kiemas.

7. High Pork - Roncesvalles, $3.900 
įmokėti, 6 dideli kambariai rr 2 ap- 
šildomos verandos, 2 augštų, at
skiros, apynaujis namas, vande
niu alyva Šildomas, 4 gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

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

9. Dundas - Duffer in, 2 a py nauji 
atskiri namai. Vienas 2-jų atski
rų būtų, antras 4-rių atskirų bu

I šuolyje į tolį vėl susitiko nuola
tinės varžovės? Šikšniūtė (Žai
bas) ir Točilauskaitė (Perkū
nas). To pasėkoje pasiekta gerų 
pasekmių: 50 m — Šikšniūtė 6,9; 
100 m — Točilauskaitė 13,3; į to
lį — Točilauskaitė 5,00 m. Šuo
ly į augštį dominavimą iš Šikš- 
niūtės paveržė Vėlyvytė (Vytis) 
peršokusi 1,35 m ir pagerinusi 
žaidynių rekordą 5 cm. 'Meti
muose dominavo Ilgūniertė (Per 
kūnas) disko metime pasiekusi 
28,26 m. Ietis paprastai numeta
ma toliau negu diskas, bet šį 
kartą Kuraitytė (Perkūnas) - ietį 
tęnumetė 24,65 m. . •

Nors negalime girtis geromis 
pasekmėmis dabar, bet greitu 
laiku tai tikrai padarysime. Tai 

i rodo jaunių ir mergaičių grupių 
pasekmės. Kaikur jau net ir da
bar pralenkia vyresniuosius. 200 
m Sakalauskas perbėgo per 24,2 
tuo tarpu vyrų grupėje tas pat 
nuotolis perbėgtas per 24,5 sek. 
Metimuose vyravo Paukštelis 
(Perkūnas), pasiekęs naujus 
Žaidynių rekordus rutulio stū
mime 13,59 ir disko’ metime 
38,15. Laurinavičius (Vytis) šuo
lyje į augštį peršoko 1,68 page
rindamas Žaidynių rekordą 8 
cm.

Mergaičių grupėje iškiliausia 
dalyvė buvo Titaitė (Žaibas), 

į pagerinusi Žaidynių rekordus 
60 m bėgime —- 8,3 ir šuolyje į 
augštį 1,30 m. Rutulio stūmimą 
ir disko metimą laimėjusi Lai- 
kūnaitė (Žaibas) taip pat page
rino Žaidynių rekordus.

šiose Žaidynėse pasigedome 
kelių iškilesnių lengvaatletų, 
kaip Puzinausko (Lituanica), 
Puškoriaus ir Vodopalo (Žai
bas) . Žinoma, tas kai kur atsi
liepė geresnių pasekmių atsieki- 
mui.

Lengvojoj atletikoj visuomet 
vyravo dalyvių skaičiumi ir lai
mėjimais Clevelando Žaibas, gi 
šiais metais netikėtai gerai pasi
rodė Čikagos Perkūnas surinkęs 
45 taškus prieš Žaibo 44 t. Vytis 
praėjusias metais surinkusi 1. 
atletikoj virš 30 taškų, šiais me
tais pasirodė su mažesniu būriu 
lengvaatletų ir su 15 taškų liko 
trečioj vietoj. Kiti klubai kaip 
Gintaras ir Lituanica teturėjo 
tik po vieną kitą atstovą.

Nors Vytiečiai daug taškų ir 
nelaimėjo, tačiau atsiekė neblo
gų pasekmių, iš kurių išskirtinos 
Vėlyvytės ir Laurinavičiaus 
šuolyje į augštį. Taip pat pažy
mėtina kriaučiūnaitė, laimėjusi 
trečias vietas šuolyje į augštį ir 
į tolį. Rimtai padirbėjusi galėtų 
pasiekti gerų pasekmių. Šiek 

tų, po 4. gabalus modernios vo
nios, vandeniu apšildomos, geras 
pirkinys, parduodamos labai gero
mis sąlygomis.

10. High Pork Blvd., 14 labai dide
lių kemborių, atskiras, lobai gero 
mūro, centrinis planas, vandeniu 
alyva šildomas, 3 vonios, moder- , 
nios virtuvės, didelis gražus kie
mas k 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 įvožiavi-; 
mos ir garažas, vertas dėmesio 
pirkinys.

tiek nesisekė ieties metime Kas- 
peraviciūtei, kuri įgavusi dau
giau technikos gali pasiekti ir 
30 m ribą. Moterų estafetėje Vy
ties komandai teko trečioji vie
ta, tačiau, jei paskutinės lazde
lės perdavimas būtų geriau pa
vykęs būtume laimėje antrą vie
tą. Estafetėje bėgo — Balsytė, 
Treigytė, Vėlyvytė ir Kaspera- 
vičiūtė. Visi čia suminėti Toron
to lengvaatletai labai noriai dir
bo vasaros ‘metu ir tikisi kitais 
metais dar daugiau padirbėti ir 
ne tik išlaikyti laimėjimus, bet 
ir naujų pasiekti. A. S.

— Australai puikiai atsilygi
no ir susigrąžino Davis Taurę. 
Po pernykščio pralaimėjimo 
-taip amerikiečius supliekė, kad 
atrodo, jie daugiau tiek nebesi-, 
girs, arba pasitrauks iš arenos ir 
užleis jaunesniems. Amerikie
čiai nelaimėjo nei vienos parti
jos — prakišo sausai (5:0) Aust
raliją atstovavo LJioad, ir K. 
Rosewall; JAV — T. Trabert ir 
V. Seix. ".J

— Pasaulinis jaunių šachma
tų turnyras Antwerpene pasi
baigė Turnyrą laimėjo Boris 
Spassky (Ruaja),, antruoju Ed:, 
mar Mednis (JAV), trečiuoju 
M. Farre (Ispanija). Turnyre 
dalyvavo 20 jaunų ateities meis
terių.

A ' • .

Sportišką padėka reiškiame
Atidariusiam III • Lietuvių Dienos Š. 

Amerikos Vyrų ir Jaunių Krepšinio Tur
nyrą ir už pritaikyta kalbą Lietuvos ge
neraliniam konsului Kanadoje p. Gyliui, 
FASKtui už sveikinimo ta proga, Krašto 
Valdybai už dovaną vyrų grupės pirmos 
vietos nugalėtojui ir jos pirmininkui p. 
Matulioniui už laimėjimų įteikimą ir už 
atitinkamo žodžio pasakymą, Sporto 
Klubo 'Tauras" globėjui Aušros Vartų 
parap. Klebonui kun. J. Kubiliui SJ, už 
dovaną jaunių grupės pirmos vietos nu
galėtojui, p. R. Lapinui už muziką tur
nyro atidaryme, inž. Bulotai už patalpi
nimą bent keletos sportininkų, taip pat 
p. Baltauskui ir p. Lukošienei.

Montrealio Skautų Tuntui, Ateitinin
kų Sąjungos Montrealid Kuopai. LAS 
Montrealio Skyriui, Lietuvių Akademi- 
,niam Sambūriui, Katalikių Moterų D-jai, 
SLA Montrealio Kuopai, Inžinierių Są
jungos Montrealio Skyriui, Dr. J. Šega- 
mogui, Dr. J. Mališkai, Albertui Norke- 
liūnui, Adomui ir Juozui Jocams, Jurgiui 
Mačioniui, Motai Šukiui, Povilui Jocui, 
Broniui Abromoniui,- "Victoria" rūbų 
valyklai, J. Gražiui, Rainbow Distribu
tors Co. už materialinę paramą dova
noms pirkti ir kitoms turnyro išlaidoms 
padengti;

Ponui Vazalinskui už programų at
spausdinimą ir už talką prie kasos, p. 
šulmistrui už pagalbą taškų skaičiavi
me, p. Baltauskui už pagalbą prie įėji
mo.

Apygardos vadovui p. Supronui, padė
jusiom pravesti turnyrą ir pirmininkavu
siam varžybtniom komitetui, . taip pat 
Amerikos Balso atstovui p. Petručiui už 
įrekordavimą į juostas.

Visiems sportininkams, kurie dalyvavo 
šiame turnyre /nepamirštant ir savųjų/, 
ir ryžtingai kovojo už pergalę didelė 
sportiška pagarba ir tautiečiams už gau
sų atsilankymą.

Sporto Klubo "Tauras" Valdyba.

ŠILDYKITE 
savo namus 

GAZU

Šilto oro ir karšto 
vandens BRYANT 

gaminiai.
Autorizuotas Consumers Gas 

' Co. pardavėjas.
24 metai šildymo patyrimas. 
Patyrimas — jūsų garantija.

GARNEY&CO.
15 BARTON AVE., Toronto 

ME. 2554

Ką pagaminti pietums?
Maloni žmonelė klausia savo 

vyro:
—Sakyk, ko norėtum šian

dien pietums?
— Man vistiek.
— Nesakyk vistiek. Aš noriu 

pagaminti, kas tau patiktų.
— Kad man vistiek. Valgysiu,

— O gal tau nepatiks.
— Patiks.
— Bet juk tikrai ko nors spe

cialiai norėtum. Pasakyk.
— Koks’ skirtumas! Viskas vis

tiek. ...
— Padarysiu karbonado. Ge

rai?
x — Gerai, padaryk karbonado.

— Bet jei karbonadas bus rie
bus, gali tau pakenkti.

— Tai nupirk liesų.
— Tau atrodo, jog tai taip 

lengva. Dabar ne prieškariniai 
.laikai. Turi imti, kokį duoda. 
Dar malonę daro.

— Na, tai paimk, kokį duos.
— O jeigu duos riebų?
— Tai paimk riebų.
— O prieš minutę skundeisi, 

kad riebus tau netinka.
— Tai paimk ką nors kitą.
— Bet ką?
— Vistiek.
— Vis gal ko norėtum. Gal ką 

sugalvotum?
— Iš kur ąš žinau. . . Nupirk 

veršienos...
— Šiandien veršienos! Iš kur 

aš tau gausiu veršienos šiandien. 
Juk šiandien bemėsė diena! O 
gal norėtum virtinių su*varške?

— Gerai. Padaryk virtinių su 
varške.

— Bet dabar prasta varškė. 
Tai gal padaryti su obuoliais?

— Gerai.
— Bet obuoliai brangūs. O. 

jau žinau. Nupirksiu žuvies. No-j 
ri lydekos?

— Gerai. Nupirk lydekos.
— Bet lydeka gali būti 

šviežia. Gal'tada karpio?
— Gerai, karpio...
— Bet su karpiu labai daug 

darbo... Na, pasakyk, ko gi no
rėtum. Tu vis savaip nori...

— Kad gi. man vistiek, duodu 
Žodį. - ■ ■ U: :

— Sakai, kad tau vistiek, o tau 
vis niekas nepatinka, ką aš pa
siūlau. . -

— Man nepatinka? .
„—.Na, žinomą tąU^Mąn gi yąl-

ne

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
TeL KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

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

V VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
pakams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W.' TORONTO 

ŠILDYMO KONTO AKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilbumerius. 

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

ANT. JUOZAPAITIS

gymas ne problema. Galiu pa 
valgyti sausų bulvių...

— Tai duok sausų bulvių.
— Kas tai per pietūs sausos 

bulvės! Dar taip nenusigyveno
me, kad pietums duočiau sausų 
bulvių. Žinai, nupirksiu ką is 
paukščių!...

— Gerai, nupirk ką iš paukš
čių.

— Bet jau ne šiandien. Jau ne
bėra kada. Jei jau užsispyrei 
paukštienos, tai kodėl man va
kar nepasakei? Kodėl pasakei 
paskutinę minutę?! Jei nieko 
kito nenori, reikėjo .vakar pasa
kyti.
. —Kad visai, ne taip yra...

— Matai, nenori ir paukštie
nos! Nebežinau jau nei ką siū
lyti. Gal tada daržovių?

— Gerai, duok daržovių.
— Bet po daržovių būsi alka

nas. Ach, nieko nebeišgalvoju! 
Žinai, jau geriau eik į restoraną.

— Gerai, nueisiu į restoraną.
— Na, žinoma, į restoraną! 

Manai, kad nežinojau nuo pat 
pradžių; kam visa ta kalba? Tu 
visada pastatysi ant savo!..'.

Išeitis
Mažame miestelyje buvo dvi 

parapijos — katalikų ir protes
tantų. Protestantų bažnyčia bu
vo jau labai sena ir reikalinga 
pagrindinio remonto. Pastorius 
lankė savo parapijonis prašyda
mas aukų. O gerai sugyvenda
mas su katalikų kunigu, nuėjo 
ir pas jį. Kunigas aukojo, bet, 
nenorėdamas užstitraukti savo 
vyresnybės nemalonę, duoda
mas pinigus, tarė:

— Priimk šią auką senos baž
nyčios nugriovimui.-..

Moteris, kuri prisipažįsta ga
vusi ko norėjusi, egzistuoja tik
tai knygose. (John Erskine)

Victor
ELECTRIC 

co.
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.

251 LOUDER AVE., Toronto.

V. JUŠKEVIČIUS, 
telefonas LL. 7714

Licenced master electrician.

Radie-Televizijos Technikas
J. STANIONIS

Taisau radijo, televizijos aparatus, po- i 
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai.

> Mfc. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

STANLEY SHOE STORE
Aug&iousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir plotus

1438 Dundas St W. Toronto 
prie Glodstone

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON 
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto. 

Tel. OL. 6415. 
Sav. L VHJŪNIENĖ

Dr. M. AržHkaHyt* ’
AKIŲ UGŲ SPECIALIST*

'167 College, kambarys 9.
Tel: įstaigos: WA. 1-3584, ■ 
f Namų: WA. 3-5555.

Toronto

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

, (prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

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

e 4 ‘

Dr. A. Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles 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. 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 
Tarauto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje <

345 BLOOR ST. WIST 
{kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451 ' -

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W.z TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.) 1

• • . . . J

Dr. Alexander SZATMARI į
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 1

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

susitarimą. 1
Telef. įstaigos WA. 1-9556 

namu LL. 5228. i
_ 1

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt ’

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-S532. :

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai 
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIEN?

James B. Trotter, 
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.*

Įstaiga.*:220 Roncesvalles Ave. 
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 k OL 8432.

A. STANCIKAS
Beiges Notional Radio Institute Radio 

ir-televizijos skyrių. , .

•TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai petmeml Ir grgžfoaml j 

hommm veltwL 
gerentvotev.

r rase u txamoHm me. iova, KeeavvR 
neo 6 vol. iki 9 vet vakaro ir lift, 
ilooioi* ouo 9 vai. 8ci 12 vai. ryte. >

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 vol., 2 - 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vak. 
606 BATHURST STREET

Toronto.
TelefMM KE. 4323<

1111 ' ......... ... ....... "■ ■ ■■ 1""

Dr. L. SIMON
* Odos ir Veneros ligi? s^eciolhtos. 

3 Spodtna Rd., Toronto 
(Bloor - Spodino kompos) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

1393 DUNDAS ST. WEST 
z Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. John RĖK Al
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialias, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

' i , ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimq.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(pptcjnetrist) __ _ \ _

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ištiria akių nervus, kurie daž 
na i sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ V
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prie? 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vale., 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

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba z 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W^ Toronto 

Suite 436
LietuviJkoi kolbončius proioma kreip
eis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeStod. MM vo. p.0.
Offley EM. 6-5679. Rm. LO. 3613.
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' Šv, Jonote JMHpė '

— Praėjusį sekmadienį-patsp. 
bažnyčioje iškilmingai ’ atšvęsta 
Tautos Šventė,. Vienuolikti 
pamaldų mefaį. iot 
sius įspūdingi! išpildė' IV -Kris-'

torijos; smuiku — Btp. Kairys 
išpildė Mo:
Pamaldos bai Os*Faufos himnu.

— Metinėms parapijos reko
lekcijoms pravesti pakviestas 
jėzuitas Tėvas Bruno Markaitis. 
Rekolekcijos įvyks kovo 18-25 
dienomis (nuo Kančios sekma
dienio iki Verbų).

— Parapijos jaunimo susirin-

pradeda repetuoti parapijos cho
ras. Pirmoji choro repeticija 
šį sekmadienį 12 vai.

— Sutuokta: Balys Poška 
Klementina Ragauskaitė. . .

Prisikėlimo paarp. žinios
— Pirmos šv. Mišios naujose 

parapijos pamaldų patalpose 
įvyko praeitą sekmadienį, 9 vai., 
kurių metu 30 parapijos vaiku
čių ėno pirmos komunijos.' Šiose 
pamaldose dalyvavo netoli 1000 
lietuvių. 11 vai. pamaldose nau
jos patalpos ynepaj ėgė sutalpinti 
visų dalyvių, nes prisirinko per 
2000. Abiejų pamaldų metu pa- 
parapijos choras* su sol. V. Ve- 
rikaičiu giedojo naujų giesmių 
repertuarą.

— Ateinantį sekmadienį nau
jose patalpose šv. Mišios 9 ir 11 
vai. Kol vyksta pamaldų salės 
įrengimas šiokiadieniais nebus- 
laikomos šv. Mišios.

— Padėką reiškiame p. Mati- 
jošaitienei už didžiojo altoriaus 
užtiesalą ir mezginius, p. Zaga- 
navičienei iš Rochester, N.Y. už 
albą, kuria buvo laikomos I-mos 
šv. Mišios, ir visiems betkuokiu 
būdu prisidėjusiems prie pamal
dų salės paruošimo.

— Orkestro studijos pamokos: 
pirmadienį 7 vai. baritonai ir bo
sai. antradienį 7 vai. — bendra, 
trečiadienį 7 vai. — trompetės, 
ketvirtadienį 6 vai. — klarnetės, 
penktadienį 7 vai. — trombonai. 
Choro ir orkestro pamokos vyks 
ta naujose patalpose.

— Ateinantį sekmadienį ant
roji rinkliava daroma Popie
žiaus šalpos veiklai paremti.

’ Pakrikštyta Aldona Marija 
Kazlauskaitė. '

ir

naujus" mokslo metus pradeda šį 
šeštadfenį, rugsėjo 17 d- 9 vai. r. 
Šv. Pranciškaus mokyklos patal- 
j>£sę. Po registracijos mokiniai 
vyksta Kr. bažnyčią
11 -v. iškilmingoms pamaldoms, 
po kurįų renkamasi į parap. salę 
mokyklos atidarymo aktui. Jo 
metu trumpa programa, o po jos 
—- vaišės mokiniams, kurias ren
gia mokyklos tėvų. komitetas. 
Toronto šeštad. mokyklos vado
vybė maloniai kreipiasi į visus 
lietuvius tėvus leisti savo vaikus 
į lietuvišką mokyklą. Mokykloje 
veiks šeši skyriai, dėstys dešimt 
mokytojų.

Atvyksta kazimierietės
Šiuo laiku Kanadoje didesnią- 

sias lietuvių kolonijas aplanko 
lietuvaitės seserys kazimierietės 
iš Čikagos. Toronte jos lankosi 
ši antradieni ir trečiadienį. Tre
čiadienio vakare 8 vai. šv. Jono 
Kr. parap. salė’e gen. motina 
Sesuo Teofilė darys pranešimą 
iš Šv. Kazimiero seserų veiklos 
Amerikoje. Pranešimas bus pla
čiai pailiustruota filmą parodan
ti lietuvaičių seserų' didžiulę 
veiklą —■ mokyklose, ligoninėse 
ir kit. socialinėse įstaigose. To
ronto liet, visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. Įėjimas 
veltui.

“Kuprotas oželis” Toronte
Rugsėjo 24 d. Šv. Jono Kr. pa

rapijos salėje ruošiamas balius- 
koncertas. Wellaudo ir Port Col- 
borno menininkai pastatys S. 
Čiurlionienės operetę “Kuprotas 
oželis”. Ruošia “Tėvynės prisi- 
mininmų” valandėlė.

* Pirmos vajaus aukos , 
Šalpos Fondo Centro K-tui 

paskelbus aukų rinkimo vajų 
Vokietijoj tebevargstančių trem 
tinių šalpai bei mokslo siekian
čiam jaunimui pagelbėti, pir
mieji savo aukas suteikė: dr. M. 
Arštikaitytė $50, kuriuos skiria 
Vasario 16 gimnazijos rūmams 
ir V. Grantas, E. Raudienė ir Alf. 
Kuzmicikas po $5 — labiausiai 
šalpos reikalingiems.

Šiems maloniefns aukotojams, 
taip skubiai atsiliepusiems, reiš
kia nuoširdžią padėką ir kartu 
laukia skubių aukų iš kitų lietu
vių Šalpos Fondo C. K-tas, 202 
St. Clarens Avė.; Toronto.i*  ’

Įžanga 75^

PRADŽIA 8 VAL. VAK.
ĮDOMUS BUFETAS.

GROJA TLO TRIMITAS.
Pajamos — lietuvių šalpai.

Š. M. RUGSĖJO MĖN. 17 D. ĮVYKS

LINKSMAS POBŪVIS
UNF Auditorijoje, ty. 297 College St

Pobūvyje gros “Olimpija” orkestras, vedamas St. Jokūbaičio.

Pradžia 8 vai. vak.
Įėjimas 1 dol

LAS Toronto skyriaus valdyba.

Š.M. RUGSĖJO 18 D., SEKMADIENĮ, 
V. Narušio ūkyje, Lake Medad įvyksta

DIDŽIULĖ GEGUŽINĖ
ARKLIŲ KONKŪRAI (sportas) ir ’ 

• PRIZINIS ŠAUDYMAS.

GrosJBeni Ferri orkestras.
Veiks bufetas.

Rengimo komitetas.

K.L.B. HAMILTONO APYL. VALDYBA 
kviečia Hamiltono ir apylinkių tautiečius į 

pirmąjį rudens balių 
kuris įvyks š.m. rugsėjo mėn. 24 d. ROYAL CONNAUGHT 

viešbutyje, Normandie salėje.
• Bus didelė loterija šeštadieninei mokyklai paremti.
• Veiks bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais.
• GROS VYT. BABECKO ORKESTRAS.
• Už staliukus atskirai mokėti nereikės.

Rezervuokite staliukus iš anksto pas P. Sakalą, tel. LI. 9-1957 
ir pas K. Mikšį, tel. JA. 9-8593.

K.L.B. Hamiltono Apyl. V-ba.
Geram prieteliui ir kaimynui

į A. A. JUOZUI RE GINAI mirus,

jo broliui Vincui Reginai, pusbroliams Mykolui Reginai, 
Petrui Reginai ir jų šeimoms, gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi • '

’ Bieliūnų šeima.

Artėja “Čigonų baronas” l
Gal dar nevisiems žinoma, kad 

spalio 8 d. 7.45 vai. v., Eatono 
Auditorijoje Čikagos Lietuvių 

» Choras “Pirmyn”, vadov. muz. 
p. Steponavičiaus, dalyvaujant 
sol. Onuk Stephens, A. Braziui, 
stato gražiąją J. Strausso 3-jų 
veiksmų operetą “Čigonų baro
nas”. Dalyvauja dalis Toronto 
simfoninio orkestro.

Šitoji operetė įdomi savo tu
riniu, gražiomis dainomis, bale
tu. Dalyvauja virš 60 asmenų, 
tai didysis šių metų parengimas.

Prašome nepasivėluoti įsigyti 
bilietų. Bilietai gaunami: Tul
pės valgykloje. Vakarais telef. 
ME. 8522 p. Indrelienė; LO. 9874 
S. Dabkus.

Rengėjai: Toronto Jūrų Skau
tams Remti Būrelis.

SLA 236 kuopos susirinkimas
Rugsėjo 11 d. naujai įstojo na

riais . apsidrausdami gyvybę ir 
ligoje — E. Gailevičiūtė, S. Ko- 

' jelienė ir M. Kojelis. Paliudiji
mus — draudimo polisus gavo: 
J.- Šipelis, J. Stanaitis, St. Jokū
baitis ir V. Povilaitis.

Metiniame parengime lapkri
čio 5 d. Šv. Jono Kr. parapijos 
salėje pirmą kartą Toronte vie
šai pasirodys programoje akor
deonistės sesutės Ingrid ir Ast
rid Sidaravičiūtės; solst. St. Ma- 
šalaitė ir A. Vėlyvis. Jiems 
akomponuos muz. St. Gailevi- 
čius.

I Apylinkės valdyba, 
po ilgos dėl vasaros karščių per
traukos, rugsėjo 1 d. turėjo po
sėdį, kuriame svarbiausias klau
simas svarstytas Apylinkės Ta
rybos statuto priėmimas, kitaip 
sakant Toronto Apylinkės Sei
melio rinkimo reikalas. Jau ir 
spaudoje buvo balsų, kodėl To
rontas neturi bendruomenės va
lios reiškėjo — Seimelio, kaip 
kad turi Montrealis. Kaikas dėl 
to daro priekaištų ir net susilai
ko nuo solidarumo mokesčio mo
kėjimo. Praeitais metais Toron
te Apyl. Tarybos rinkimai ne
galėjo įvykti dėl to, kad Tary
bos statutas buvo primtas Kraš
to Tarybos tik lapkričio mėn. pa
baigoje Hamiltone, o prieš tai 
jau buvo paskelbti rinkimai ir 
kandidatai į apylinkės valdybą. 
Montrealis atšaukė apyl. valdy
bos rinkimus, o rinko seimelį, o 
Torontas to nepadarė tai ir liko 
be seimelio. /

Nors apylinkės valdyba nėra 
kompetetinga priimti ar nepri
imti Tarybos statutą, tai turėtų 
nulemti plątesnės visuomenės 
balsas, pvz. organizacijų susirin
kimas, bet apyl. v-ba svarstė jį, 
norėdama suformuoti savo nusi
statymą. Dauguma valdybos na
rių pasisakė už Apyl. Tarybos 
reikalingumą, bet galutinam sa
vo nusistatymui suformuoti nu
tarė rugsėjo 15 d. sušaukti posė
dį pakviečiant ir Krašto Valdy-

Inž. M. MARDI’S 
ŠOFERIŲ KURSAI

Rex. 337 PALMERSTON Blvd., Aut. D., 
Toronto. Telefono* WA. 4-8219.

PAMOKOS PRIEŠ PIETUS $1.25 /pu»* vol.A 
PAMOKOS PO PIETŲ $1.50 /putė vėl./

bos narius. Vald/pirm. Simana
vičiui pavesta būnant Montrea
ly j e Liet. Dienos proga pasiin- 
formuoti apie Montrealio Seime
lio organizaciją ir jo įtaką po
zityviam darbui ir bendruome
nės grupių susiklausymui.

Einam, reikaluose apyl. iždin. 
pranešė, kad solid, mok. įmokė- 
jimas III pusm. labai sumažėjo. 
Nors buvo išsiuntinėta bendr. 
nariams 600 laiškų, bet gauta 
tuo tarpu tik apie 10% atsaky
mų. Nutarta neatsakiusiems pa
siųsti antrą paraginimą atviru
tės formoj. Nežiūrint į tai, apyl. 
valdyba š.m. paskyrė švietimo 
ir kult, reikalamas $700, nors są
matoj buvo numatyta tik $600. Į 
apyl. kasą įplaukė nenumatytų 
pajamų $200.

Naujas Apyl. Šalpos Komite
to pirm. J. Bačėnas prašė pada
ryti reviziją Šalpos Komiteto 
kasoje. Taip pat nutarta padary
ti reviziją ir apyl. valdybos ka
sos praeitų metų gale, nes revi
zija buvo daryta tik lapkričio 
mėn. Nutarta atspausdinti vyks
tantiems į Mbntrealį Liet. Dieną 
plakatėlius “Lithuanian Con
gress”, kurie buvo lipinami prie 
automobilių. Tam buvo paskirta 
32 doleriai. , .

DĖMESIO!
Gauta radijo aparatu "SABA" — kai
na $175.00, ir angį, dulkiu siurblių — 
$60.00. Nauji GE motorai Vi HP po 
$12.00.; 921 Dundas St. W. Radijo 
mech. RICKUS.

I

Lietuviai radijo programoj
CFRB radijo programoje vad. 

“Canadian All” pereitą šeštadie
nį dainavo op. sol. Pr. Radzevi
čiūtė ir sol. V. Verikaitis.

Atvyko iš Brazilijos
Praeitą savaitę iŠ Brazilijos i 

Torontą atvyko žinomas Rio de 
Janeiro prekybininkas St. Stri
maitis su žmona ir dukra. Kana
doje mano pagyventi "ilgesnį lai
ką.

O per ežerą neplaukė
Kanados tautinės' parodos ko

miteto paskirta $25.000 dovana 
perplaukusiam Ontario ežerą 
nuo Niagara iki Toronto liko ne
išnaudota, nes maratoninį plau
kimą sutrukdė nepalankios oro 
sąlygos — per didelis banguotu
mas. Kandidatų buvo net 36, jie 
dėl atšaukimo protestavo, o keli 
net plaukė ir atšaukus, bet ne
perplaukė. Tada liko 32 mylių 
plaukimas pakrantėje, apribota
me plote. Iš 31 įšokusio į vande
nį po 2 vai. ir čia beliko vos 5, 
o perplaukė vienas torontietis 
Cliff Lumsden, instruktuojant 
tam pačiam Gus Ryder, kuris in
struktavo perrfai ir Marylin Bell 
plaukiant per ežerą. Plaukikas 
laimėjo pirmąją premiją — $15.- 
000, o su kitomis dovanomis šeš
tadienį jis turėjo $30.000. Van
denyje jis išbuvo 19 vai. 49 min. 
ir 9 sek.

VYRŲ ir MOTERŲ RŪBŲ

S. V. BARTUSEVIC1AI
Didelis pasirinkimas angliškų 
medžiagų. Ponioms ir pane
lėms suknutės pagal naujau
sią madą ir pigiausiomis kai
nomis.
66 STAFFORD ST., Toronto.

Telef. EM. 2-2705.

PIGIAI PARDUODAMI vartoti virtuvės 
ir kt. baldai. Tel. LA. 1230, po 6 vai. v.

1212 DUNDAS ST. W, TORONTO. TELEF. LA. 9547

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistei. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite j Mont
real}, Londone, Windsore, Hamiltone, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEW3ON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

2UKLAVIM0
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 

S SU ATTTINKAMO- 
NUOLAIDOMIS ’ GAUSITE

TIK

MONTREAL. Rue.
’ir t&u šį šeštadienį, t 

rugsėjo 17 d. pradedama Nove- 1 
na pasiruošti bažnyčios šventi- į 
nimui. ^Pamokslas ir pamaldos i 
prasidės vakarė 8 vai. Noveną ' 
praves kun. A. Grauslys iš £i-« 
kagos. ' į

Parapijos koncertas. Rugsėjo t
24 d., šeštadienį, po novenos už-' y 
baigimo parapijos salėje koncer
tas. Dalyvaus iš Amerikos vi
siems žinomas solistas Stasys 
Baranauskas, kylanti žvaigždė, 
jauna lietuvaitė; solistė Suzana 
Griškaitė ir muzikas Aleksand
ras Kučiūnas.

A V parapijoje bažnyčios pa
šventinimo proga J E vysk. V, 
Brizgys suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą. Tie, kurie nori pri
imti Sutv. Sakramentą, prašom 
užsirašyti pas T. Aranauską ir 
paimti korteles. Sutv. Sakra
mentas bus teikiamas per Mišias 
10.30 vai. (rugsėjo 25 d.).

A.a. Katerina Adomavičiūtė - 
Stakevičienė, 86 m., mirė rugsė
jo 4 d. Tai turbūt buvo seniau
sia lietuvė moteris Montrealy.
“Lietuvių jubiliejus Kanadoje”

Montr. dienraštis “La Presse” 
rugsėjo 3 d. ir 6 d. nr. III Liet. 
Dieną paminėjo platoku aprašy
mu ir dviem nuotraukom. Jis 
sumini lietuvių imigraciją prieš 
50 metų. Pradžioje buvę 2000 
lietuvių, o dabar 23.000, kurių 
10.000 Quebeco prov. Lietuvių 
III kongresas, kuriame dalyva
vę apie 4000, tą sukaktį atžymė
jo religiniais, kultūriniais ir 
sportiniais parengimais. Ta pro
ga dienraštis rašo apie lietuvių 
kalbą, jų laikraščius, veikimą ir 
mokyklas. Esą, lietuviai nenu
stoja vilties išvysti laisvą Tėvy- 
nę.<</V ;

“Lietuviai bijo rusų” — 
tokia antrašte prancūzų dien
raštis “Le Droit”, išeinąs Otavo
je, paminėjo III Lietuvių Diena 
Montrealy. Pasak vieno įkalbėto
jo, “koegzistencija rusų suprati
mu reiškia pranykimą kitų kraš
tų”. Šventėje dalyvavę 4500 lie
tuvių. Buvusi meno paroda, ba
lius, pamaldos naujoje parapijos 
bažnyčioje.

Loterijos sekcijos pranešimos. II! Liet. 
Dienos bolious loterijoje loimėję, bet nė- 
atsiėmę fantų prašomi atsiimti pas K. 
Kubilienę, 930 Moffat Ave,, VėrducC

Fantus, laimėję 
422629, 422060, 
423110, 
423999, 
423645, 
422480, 
422251, 
423026, 
423568, 
422829, 
422402.

: .■ W i v
Šeštad. mokyklos pradeda dar

RUNGŲ' VIENYBĖS 
SUVAŽIAVIMAS.

Metinis Kanados Liet. Katali
kų Kunigų Vienybės suvažiavi
mas šiemet įvyks’ Mon,trealy 
Aušros Vąrtų parapijos klebo
nijoj rugsėjo 26 d. Programoje 
numatyta aptarti visa eilė klau
simų. Paskaitą apie naujus ke
lius pastoracijoj skaitys kun. dr. 
J. Gutauskas. Suvažiavime suti
ko dalyvauti JE vysk. V. Briz- 
gys, beto, tikimasi turėti ir dau
giau svečių. Kunigai, kuriems 
reikalinga bus nakvynė, malo
niai prašomi iš anksto apie tai 
pranešti T. Kulbiui SJ, 1465 rue 
de Sėve, Montreal 20. Šis suva
žiavimas yra jungiamas su nau
josios A. Vartų bažnyčios pa
šventinimo iškilmėmis, rugsėjo 
25 d., kad galimai daugiau kuni
gų galėtų jose dalyvauti. Tai 
kartu bus atžymėjimas atlikto 
didelio darbo vienoje didžiausių 
mūsų kolonijų. Suvažiavimo 
pradžia *— rugp. 26 d., pirmadie
nį. 9.30 vai. ryto.

JAV Liet. K. Kunigų Vieny
bės seimas įvyko rugsėjo 13 d. 
Scranton, Pa. Jame kanadiškę reikalinga. 
Vienybę atstovavo ir pranešimą 
oadarė T. dr. Vikt. Gidžiūnas, 
OFM.

Negalintieji dalyvauti suva
žiavime sanbroliai maloniai pra
šomi atsiliepti laiškais. Iki pasi
matymo Montrealy.

K. V. Valdyba.
Padėka

Nuošird(iai dėkoju visiems, kurie ko
kiu nors būdu palengvino mano skaus
mą, /man susižeidus fabrike/ būnant 
ligoninėje.

Šv. Jono Kr. parapijos kleb. kun. Ažu
baliui, kun. dr. Gutauskui, Tėvams pran-

Tev. Rafae-
Valadkai, dr.

Kubiliumi, SJ, pranešu, kad 
Montrealio lietuvių šeštadieni
nės mokyklos pradeda mokslo 
metus sekančia tvarka:

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 10 
vai. visų trijų šeštad. mokyklų 
mokiniai bei jų tėvai kviečiami 
susirinkti į “Aušros Vartų” pa
rapijos bažnyčią specialioms 
mokslo metų pradžiai skirtoms 
pamaldoms. Mokiniai prašomi 
susirinkti 15 min. anksčiau į pa
rapijos salę, iš kur organizuotai 
su vėliava dalyvaus pamaldose.

Tuoj po pamaldų, ten pat, pa
rapijos salėje įvyks mokslo me
tų atidarymo aktas ir po jo at-' 
skirų mokyklų tėvų ir mokyto
jų susirinkimai. Susirinkimų 
metu mokyklos vedėjai regist
ruos vaikus, kurie pereitais me
tais šeštad. mokyklų nelankė, o 
šiais metais pradės lankyti. Lan
kiusiems pereitais metais šeštad. 
mokyklas jokių registracijų ne-

ciškonams, Tėv. Placidui 
liui, Tev. Pauliui. Dr. A. 
J. Yčui.

Širdingas ačiū už gėles, knygos ir kit. 
dovanas ponams L. V. Kalyčiams, T. A. 
Sekoniams, E. A. Lapinskams, panelei 
M. Petraitytei, p. Zarienei.

Taip pat dėkoju už įvairias dovanas, 
knygas bei spaudą pp. O. A. Kriščiū
nams, p-lėms Bronei Voitekaitytei, Onai 
Stočkūtei, Vandai Šmitoitei, p. Bučienei, 
pp. Ignui Urbonui, Anicetui Lukošiui, 
Pranui Žibūnui, Klemui Kirnai, Stasiui 
Kiršonui, Juozui Lukoševičiui, Petrui Si- 
dorui, P. Adomoniui, Vytui Paškoriui, 
Kęstučiui Asevičiui.

Taip pat esu dėkingas mane aplan
kiusiems pp. Izidoriui Antanaičiui, Par- 
šeliūnui, Jurgiui Preikšaičiui, Albinui 
Pliopliui, Vytui Kriščiūnui, Antanui Ši- 
vokui, Vaitkevičiui, Stasiui Janavičiui 
ir Vladui Skilandžiūnui.

Taigi dar kortą širdingai dėkoju vi
siems, kurie praskaidrino sunkios mono 
nelaimės valandos mane aplankydami ir 
aprūpindami knygomis ir periodinė spau
da. Vlados Giedrikos.

Gautas laiškas iš Lietuvos 
adresuotas Baliui Igliukūi, iš
siųstas iš Žiobiškio. Atsiimti TŽ 
administracijoje.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augštė be baldų netoli Prisikėlimo bož- 
nyios. Tel. KE. 4506.

Išnuomojamas butas iš 4 kambarių II 
a6gšte su patogumais ir centraliniu ap
šildymu. Atskiras įėjimas; yra garažas. 
80 Beockonsfield Avė. / pirmas sustoji
mas Queen St. W. už Dovercourt Rd./, 
tel. OL. 7610 po 5 val. vak.

Rugsėjo 24 d., 9 vai. prasideda 
pamokos tose pat mokyklose kur 
ir pereitais metais:

Verdune — St: Tomas Moore 
mokykloje (Moffat St.) mokyk
los vedėja — B. Lukoševičienė, 
mokytojai: Seselė Felicija, Se
selė Celina ir p. Valiulienė, ka
pelionas Tėv. J. Aranauskas SJ.

Resemounte — (Dundurn ir 8 
gatvių kampas) mokyklos vedė
ja I. Rimkevičienė; mokytojai: 
A. Paškevičienė (antras moky
tojas bus pakviestas šiomis die
nomis), kapelionas — Tėvas J. 
Raibužis SJ.

Longueuil (tose pat patalpose, 
kur ir pereitais metais). Mokyk
los vedėjas P. Beleckas, kapelio
nas — Tėvas J. Raibužis SJ. 4

Nuoširdžiai prašau visų Mont- 
realyje gyvenančių lietuvių tė
vų įvertinti lietuvių šeštadieni
nių mokyklų svarbą jų vaikų 
auklėjimui ir bent šiais metais 
kad neliktų nei vieno lietuvio 
vaiko be šeštad. mokyklos.

Stp. Kęsgailą,
Kultūros Fondo Įgaliotinis.

%

Kredito Unija, kuriai priklau
so ir lietuvių bankas “Litas”, 
pradėjo kursus bankų pareigū
nams, kurie tęsis tris mėnesius. 
Iš banko' “Litas” kutšUš lanko 
banko vedėjas D. Jurkus ir re
vizijos komisijos pirm J. Bulota.

Šiuo metu “Litas” turi 139 na
rius. Iš jų 4 yra įnešę virš $1000, 
62 — tarp $10 ir 1000, 60 -— įne
šę tik po vieną šėrą ($5.00), o 13 
tėra įmokėję tik įstojamąjį mo
kestį, . bet dar neįnešę privalo
mo šėro. Kas reikalingi paskolų, 
prašomi kreiptis pas banko ve
dėją D. Jurkų, tel. HE. 4280. No
rint gauti paskolą, reikia įstoti 
banko nariu. Pr. R.

numeriai: 423202, 
423238, 423534, 

422001, 
422413, 
422296, 
422452, 
423851, 
422830, 
422407, 
423971,

422636, 422808
422624, 
423113, 
422626, 
422015, 
423654, 
423392, 
422118, 423004,

Fantus prašome atsiimti iki 
spalio 1 d. Iki tos datos neatsiimti; fantai 
perleidžiami Montrealio lietuvių kalpos 
fondui. Loterijos sekcija.

423997,
422439,
423230,
422375,
422361,
422831,

1955 m.

Išnuomojomos kambarys Iii augšte už 
pigia kainą, geras susisiekimas, prie 
High Parko. Tel. LL. 2463.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė I 
augšte. TeL KE. 3625.

Išnuomojamas front, kambarys II augšte, 
galima virti. Tel. LA. 7134.

Išnuomojamas naujai dekoruotas lt augs 
tos iš 5 didelių kambarių, Įskaitant ir 
modernią virtuvę /be baldų/. Atskira 
vonia. Geras susisiekimas; High Park - 
Oakmount rajone, tel. RO. 2-3993.

Išnuomojamos kambarys III augšte. 693 
Dovercourt Rd. Tel. LO. 8951.

Išnuomojamas didelis kambarys II augš
te, galima virti. 199 Indian Rd.. Tel. 
KE. 1794.

Ilšnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte, be baldų. 442 Crowford St., tel. 
KE. 9308.

Išnuomojamas pilnai apstatytas kamba
rys II augšte, prie šv. Jono Kr. bažny
čios. Skambinti vakarais EM. 6-4869

Išnuomojamas kambarys 1 asmeniui, 
High Park - Bloor rajone; yra garažas. 
Tel. RO. 2-5011, po 6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte. Clendenan prie Bloor, telef. 
RO. 2-1245.

ŠALTOJO KARO PASEKMĖS
(Atkelta iš 3 psl.)

Kai vyko į Maskvą Aust- 
kancleris Raab, jau buvo

karo, 
rijos 
pakvipusi padangė “taikos dū
mais”, leidžiamais iš Kremliaus 
kamino. Maskva ir Austrijos de
legaciją, neva, tam pasikvietė, 
kad “sustiprinti” taikos šansus 
pasaulyje. Todėl tenai ir buvo 
sutarta Austrijos taikos sutartis, 
bet ne prie “keturių didžiųjų” 
stalo. Ką gi, gal kas manytų, 
jog tai nebuvo pabraukta vaka
riečiams per nosis? Ir Austrijos 
delegacija, vykdama Maskvon, 
be abejonės, vežėsi su savimi 
desperacinę nuotaiką. Tačiau, ką 
gi padarysi. Visi keturi nesusi
taria Austrijai laisvės duoti, tai 
gal priėmus dovaną, nors... iš 
šėtono rankų...

O dabar, vykstant į Maskvą 
V. Vokietijos kancleriui dr. K. 
Adenaueriui, argi nuotaikos ki
tokios? Dar baisesnės! Ir jos bai
sios ne tik vokiečiams, bet... ir 
amerikiečiams, anglams ir ki
tiems. Kodėl? O gi todėl, kad

Vakarų demokratijos, praradu
sios nervus ir bijodamos galimo 
atominio karo, taip lygiai pra
dėjusios begaliniai plonų stygų 
“koegzistencinę” politiką su rau
donaisiais, sudarė tokią pasauli
nės politikos atmosferą, kuri, 
tiesiog, dusinte dusina pasaulį. 
Toji atmosfera nemažiau dusi
na ir vokiečius. Tenai jau suspė
jo pasidaryti vaizdas, kad Vaka
rai, ko gero, gal ir paaukos Vo
kietijos suvieniiimo reikalavi
mą “taikos labui”...

Esant tokiai situacijai, be abe
jonės, Adehaueris bei jo delega- 
cinis štabas, vykdami Maskvon, 
savo portfeliuose taipogi nusi
vežė nemaža prieskonio, vadina
mo desperacija. Ir kas, tokiai pa
dėčiai esant, galėtų būti garan
tuotas, kad Vakarų Vokietija 
nepadarys Maskvoj kokių nors, 
gal ir nedidučiu, nuolaidėlių 
raudoniesiems, kurios bus itin 
neskanios vakariečiams?...

Pr. Alšėnas.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Noujousi, su natūraliu balso n^rrUvimu (Hiah Fidelity), vokiečiu gamybos 
radijo priimtuvai: KOFRTING — 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. MOTUSIS.
Radijo priimtuvu specialios trumposios bongos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimą (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.)? Pas mus atliekami soecialistų 
technikų visokiausi radijo potoisymoi bei perdirbimai. Lengviousios išsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik 10%, likusi sumo ligi 24 mėn. Jūsų vartotos oporotos 
gali būti priimtas kaip įmokėįimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT^- IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras: 
926 Dundės St. W., Toronto 

Tel. EM. 4-1633.
SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto — 697 Queen St. W. 
Hamilton — 236 James St. N. ir 
t 24 y2 King St. W.
Kitchener — 343 King St. E. 
Waterloo — 96 King. St. S. 
London — 11 \Yį King St. 
Golt, Ont. — 41 Dixon St., 
Ottawa — 343 Lisgor St.
Vancouver — 340 Homer St.

Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. INDIAN RD. - BLOOR. Žemė; sklypas 27 S 190 pėdų ir 7 kamb. atskiros 

plytų namas. Viso sklypo didumos su namu '50 i? 190 pėdų. Goraždi >H 
loinės, groži vieta tinko kohtraktoriui. Kaina $18.500.

OAKMOUNT - BLOOR, atskiras plytų namas, 16 kamb., su baldais, paja
mos apie $800 j metus, privatus įvažiavimas ir didelis sklypas. Pomirtwis 
pardavimas. Prašoma kaina $33.000, įmokėti $10.000

3. KING - prie Exhibition parko, 1.0 kamb., otskiras namas su baldais, moder
nus apšildymas su alyva, privatus įvažiavimas, plytų garažas. frraščMa 
kaino $17.000, jmokėti $3.000. zo. ;-

AL GARDENS
REAL ESTATE 

1*11 BLOOR STREET WE?T. TORONTO, ONTARIO 
.Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vekor*i» HU. B-1543.

2.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
5


