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Altoriai ir šešėliai Savaitės įvykiai
KUNIGŲ VIENYBĖS SUVAŽIAVIMO PROGARetas kuris luomas rado tiek- dėmesio visuomenėje kaip kunigo. Į jį dažnai krypsta žmonių akys ir plunksnos. Pasaulinėje ir lietuvių literatūroje yra jau susidariusi ištisa galerija tipų, kurie iškelia vieną ar kitą kunigo bruožą. Vieni jų atrodo šviesūs, pasiaukoję, visa širdimi atsidavę sieloms, kiti — smulkesni, mažiau ryškūs, bet patenkinamai atstovaują krikščioniškąją idėją, o treti tamsūs, neigiami, nesutapę su pašaukimu. Kiekvienas rašytojas surikiuoja juos pagal savo pažiūrą ir nuožiūrą. Nekartą jo surikiavimas būna tendencingas, kreivas bei šešėliais perdaug aptemdytas. .Kaip ten pagaliau bebūtų, pats domėjimasis kunigo asmenimi yra faktas, rodąs atsakingą jo vietą visuomenėje. Kalbant apie mūsąją visuomenę, ypač išeiviją, tai ypač tenka pabrėžti. Čia jo vaidmuo atrodo netgi ryškesnis. Jeigu normaliose sąlygose jam 

tenka burti draugėn tikinčiuosius, rūpintis jų dvasine ir sociali
ne gerove, tai juo labiau išeivijoj, kur pavojai būti išdraskytiems, 
išmėtytiems, suskaldytiems ir net morališkai sunaikintiems yra 
žymiai didesni. Čia dvasinė mūsų tautiečių gerovė yra tokia trapi ir tiekos pavojų grasoma, kad kunigui tenka įtempti visas jėgas. Ir tai įtempti tada, kai tų jėgų neperdaugiausia, o pavojai ir reikalavimai už jas didesni. Todėl kunigo asmuo tokiose aplinkybėse darosi ir svarbesnis, ir ryškesnis, ir herojiškesnis. Mūsų išeivijos patirtis tai yra ryškiai parodžiusi. Vietovėse, kur buvo uoliai dirbta kunigo, mūsų išeiviai išsaugojo savo ištikimybę Dievui, gimtajam kraštui ir atsispyrė ne vienam tykojančiam pavojui. Ten susikūrė.židiniai, kurie jungė išsiblaškiusius ir pripuolamai atvykusius ateivius. Dar ir šiandieną su pasitenkinimu ne tik minime tuos židinius, bet ir patys juose gaivinamės.- Ten, kur tokių židinių nebuvo, mūsų tautiečiai išnyko svetimųjų jūroj, arba, praradę religinę ir tautinę ištikimybę, su svetimais vėjais nuėjo. Galimas daiktas, Nepr. Lietuva nebuvo į tai atkreipusi pakankamai dėmesio. Išeiviai svetimose žemėse tik pripuolamai galėjo sutikti savus kunigus, nes planingo jų siuntimo užjūrin Uebuvo. '■Šiandieną mes jaučiame tuos pačius mus tykojančius pavojus. Todėl visai nenuostabu, jei Kanadoj ir kitur, viena ar kita forma, kuriasi šventovės bei židiniai, kurių gyvavime svarus vaidmuo tenka ir kunigui, kurio pasigesti tuo tarpu netenka. Mes jaučiame savaimingai, kad be tokios gyvos jungties mūsų atsparumas 
būtų.labai neilga^. .V^AP|ęęė:todėl su pagrindu laukia, kad" ku
nigas būtų jungtimi ne liktai žmogaus su Dievu, be/ir lietuvio 
su lietuviu. Dideliame išeivių susiskaldyme jungtis juo reikalingesnė. Jei mūsų tautiečiai yra pasinešę grupinių aistrų keliu, tai . iš kunigo natūraliai laukiama, kad jis būtų jungiantis asmuo, besiremiąs didžiaisiais evangelijos principais. Taip pat yra natūralu, jei vargo ištikti tautiečiai dažnu atveju kreipiasi pagalbos į kunigą, nes jo misija yra organizuoti pagalbą, t.y. būti ir socialine jungtimi.Suprantamu, tokių uždavinių svorį nevisų pečiai atlaiko, ir atsiarnda kartais didesnių ar mažesnių šešėlių. Ypač jų atsiranda ten, kur kunigas, užuot buvęs jungtimi, tampa nesutarimo objektu. Tada išrandami būti ir nebūti šešėliai, kurie aptemdo platų veiklos lauką. Vieni dėlto trina rankas, kiti gi skaudžiai pergyvena, žinodami, kad nėra nieko lengvesnio,; kaip kunigo asmens pastatymas šešėlin, t.y. jo sukompromitavimas. Tuo būdu juk netiesiogiai pakenkiama ir pačiai visuomenei. Mūsų gi dabartinė būklė šaukiasi ne šešėlių ieškojimo vienoj ar kitoj pusėj, bet kuriančio darbo už savąjį likimą besigrumiančiai lietuviškajai išeivijai. Pr. G.

LIKVIDAVO ŠNIPU TINKLĄ/ Po ilgo tyrinėjimo speciali Australijos komisija, sudaryta iš vyr. tribunolo teisėjų, paskelbė duomenis. Ji apklausė 119 liudininkų, bet ypač rėmėsi buvusio sovietų ambasados. III sekretoriaus Petrovo liudijimu bei jo pateiktas dokumentais. Kaip žinoma, dėl Petrovo ir jo žmonos Eudochijos, sovietai nutraukė ( su Australija dipl. santykius. Iš ilgo komisijos pranešimo, turinčio 100.000 žodžių, matyti, kad plačiam šnipų tinklui vadovavo sovietų agentai - diplomatai, pasiskirstę skyriais. Vienas jų — GRU — kariniam šnipinėjimui, antras MVD — civiliniam. Jie buvo diriguojamu iš centrinio MVD biuro Maskvoje, kurio žinioje buvo 120 australų išsisklaidę po visą Australiją. Jie buvę siunčiami kaip paprasti imi
SOVIETAI REIKALAVO LIETUVIU

Per derybas Maskvoje, kai ėio j gal naujausią V. Vokietijos 
kalba apie vokiečių belaisvių riausybės statistiką, tik 2f/< 
grąžinimą, Bulganinas, spirda- 
masis tokiems reikalavimams, 
pareiškė, esą V. Vokietija tebe
laikanti “nelaisvėje” 100.000 so
vietų piliečių. Tie “sovietų pilie
čiai”, aišku, yra ne kas kiti kaip 
Pabaltijo valstybių ir Ukrainos 
tremtiniai, tebegyveną Vokieti
joj. 1950 m. vasario mėn. V. Vo
kietijos vyriausybės įsipareigo
jo globoti 240.000 tremtinių iš 
R. Europos. Parlamentas 1951 
m. priėmė įstatymą, suteikiantį 
teisinę globą tiems tremtiniams 
krašto viduje ir apsaugojant) 
juos prieš grąžinimą į jų kilmės 
kraštus. Kancleris Adenaueris, 
atsikirsdamas Bulganinui pa
reiškė, kad pabaltiečiai esą vad. 
“išvietinti asmenys” ir atsisakę 
grįžti į savo kilmės kraštus. Pa-

grantai darbininkai, tariamai turį “giminių” atitinkamose vietovėse. Komisija rado, kad visi šnipai tiesiogiai ar netiesiogiai buvę komunistai. Jų buvę net užsienio r. ministerijoj pvz. mašininkių, kurios galėdavusios įeiti į tuometinio užs. r. ministerio Eyatt kabinetą ir nusirašyti svarbiuosius dokumentus. Kaikurie darbiečiai mano, kad po šio komisijos pranešimo Evatt nebegalįs būti darbo partijos vadu. Pažymėtina taip pat, kad Sovietų ambasada 1953 m. spalio mėn. davusi kompartijos sekretoriui Lawrence L. Sharkey $25.000 komunistinei veiklai.Nuo 1954 m. Australijoj komunistų šnipų tinklas likviduotas, o ir pačios sovietų ambasados nebėra.
vy- pa- baltiečių tremtinių grįžę į savo tėvynes.

APELIACIJOS TEISĖ 
ATEIVIAMS

Nekartą Kanados vyriausybė 
buvo kritikuojama dėl ateivių 
deportacijos. Esą ji elgiasi vie
našališkai, neleisdami tremia
majam apeliuoti dėl deportacijos 
sprendimo. Dabartinis imigraci
jos ministeris Pickersgill, išstu
dijavęs priekaištus, jau keli mė
nesiai ruošia įstatymo projektą, 
kuriuo norima įvesti apeliacijos 
teisė. Sekančioj parlamento se
sijoj, manoma, dabartinis imi
gracijos įstatymas bus pakeistas 
ta prasme, kad dėl ministerio 
sprendimo deportuoti būsią ga
lima apeliuoti į spec, komisiją.

SOVIETAI LAIMES ?
Niujorko bendradarbio 

A L M A U S
Sovietinio melo ir užliūliavimo kampanijos pasisekimas pasaulyje tiek pradžiugino Maskvos tironų komunos “pirmąjį tarp lyderių” — Nikitą Chruščiovą, kad rusams tipišku būdu išsiplepėjo pats perspėdamas visus pajėgiančius galvoti laisvųjų pusėje. Dar kancleriui Adenaueriui, kuris tapo stebėtinai mikliu būdu Maskvoje apstatytas, premjeras Bulganinas užtikrino, kad “mūsų nuomone Rytų Vokietijos Liaudies Respublikai priklauso ateitis”. Vos Adenaueriui išvykus, Rytų Vokietijos ir Suomijos delegacijoms su- į ruoštame priėmime -N. Chruš- Ičiov šią mintį aiškino išgėrusio fanatiko įsitikinimu: “Tie, kurie mano, kad atsisakysime komunizmo principų, gali lygiai laukti iki vėžiai pradės švilpauti”. Nikita viešai didžiuodamasis savosios komunos pergalėmis diplomatiniuos ir propagandiniuos frontuos užtikrino vokiečius maskolbernius, kad “proletariatas taip sėkmingai visam sviete vienijos”, pasigavęs' glėbin kelis kartus bučiavo tarytum stabo ištiktą Rytų Vokietijos prezidentą Ulbrich. Po to Chruš- čiov vėl nusitvėręs mikrofoną, vokiečiams ir suomiams aiškino, kad Sovietija žino, jog taikingais metodais ji laimės rungtynes su kapitalistine sistema. Korespondentai sako, kad Chruščiov buvo tiek įsilinksminęs, jog Bulganinas bent porą kartų tampęs jį už skverno. O Nikita vis varė savo — “Jūs Rytų Vokietijoje nesirūpinkite. kad Amerika dar jūsų nepripažįsta. Ateis laikas ir ji pati jus pripažins”.
Amerikoniškos politikos 
labirintai
Chruščiov toliau prisiminė, 

kad Amerika net 16 metų nepri
pažino TSRSąjungos, o visdėlto 
pastaroji išliko. Jis, žinoma, ne
sakė, kad prezidentas Roosevel- 
tas, demokratas, pripažinimu 
siekė išspręsti JAV vidaus poli
tikos ir ūkio krizes, kad tas pats 
prezidentas Rooseveltas kišo mi
lijonus ir miliardus Amerikos 
kapitalo, kad išgelbėjus visiškai 
suirusį pikčiausį konkurentą — 
komunizmą ir imperializmą — 
tik todėl, kad jis, lygiai, kaip 
dabar respublikonų prezidentas entuziastiškai atsiliepia į šūkius 
Eisenboweris tikėjo demokrati- j įgalinusius ir jų pačių valsltvbės 
jos taikingu sugyvenimu su ti- jatsiradimą. Prezidentas - Išlais- 

’ ranija, kad rusiškoji tironija yra vintojas praėjusiuos rinkimuos

buvo jiems simboliu gėrio, išreiškiančio jų norus. Kalbėdamas apie išlaisvinimą Eisenho- weris, nepasakydamas kokiomis priemonėmis, lengvai laimėjo (Nukelta į 2 pusi.)visai skirtinga nuo argentiniško- sios ar nacinės. Lietuviai tarptautinių radijų klausytojai turbūt blaškėsi neviltyje prie priimtuvų girdėdami JAV senatoriaus iš Nebraskos George W. Malone pakartotinus pareiškimus, kuriuos kuo garsiausiai maskolberniai pliekė per visus garsiakalbius Vilniaus ir kitų miestų aikštėse: “... Amerikos senatorius Malone pareiškė, jog jis laibai norįs suprasti mūsų valdžios sistemos veikimą, tai kaip mūsų liaudis atsineša į savo vyriausybę, jos gamybinį pajėgumą, sovietinės sistemos produkcijos metodus ir kaip TSRS vyriausybė stengiasi pagerinti sovietinį gyvenimo standartą ... Aš esu tikras, kad gyvenimas Sovietijoje yra tikrai geresnis, nei buvo prieš penkis metus ... Mane sužavėjo sovietinė pramonės plėtimo programa ... Mane stebina, kaip Tarybų Sąjunga visai neturi vidaus skolos, kaip tuo tarpu Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė yra pati sau skolinga daugiau 280.000.- 000.000 dolerių!”.Šiuo metu šis Amerikos senatorius yra pirmasis laisvojo pasaulio valsltybininkas, kuriam tarybinė vyriausybė leido apsilankyti Vorkutos vergų rajone, kad pamatytų “grandiozinius Tarybų Sąjungos pramonės vykdymo planus!”
Ar sen. Malone pajėgs supras

ti, kad jis matė vergų darbo re
zultatus ir kad jis trimituoja ti
ronų sistemos sėkmingumą sun
ku pasakyti. Neaišku taip gi ar 
jis tik neapstatys sovietų parva- j 
žiavęs. Tačiau jau kelintas iš ei-1 
lės Amerikos' senatorių šitoks 
pasišūkaliojimas gali laisvąjį pa-; 
sauli įtikinti kaikurių vadovau
jančių. amerikiečių protinio pa
jėgumo kokybe.

“Išlailsvinimas” — tik 
rinkiminiai šūkiai?
Nuoširdi Amerikos tauta nie

kam netrokšta blogo. “Gyveni
mas per trumpaš, kad kitiems 
bloga darytum ir neapykantoje 
vargtum” — rašė kuris tai ame
rikiečių rašytojas. Amerikiečiai

AP ir UP žinių agentūrų pranešimu, Maskvos radijas rugsėjo 13 d. paskelbęs, esą Lietuvoje rugsėjo 11 d. buvo įšventinti katalikų vyskupais: kanauninkas Petras Maželis ir teologijos magistras Julijonas Stepanavičius. Šventinimo apeigas atlikęs, pa-, gal Vatikano instrukcijas 80 m. amžiaus Panevėžio vyskupas JE Kazimieras Paltarokas Panevėžio katedroje. Iškilmėse esą dalyvavo virš 30 prelatų, kanau- nin, kunigų ir 15.000 pasauliečių, taip kad katedra negalėjusi jų sutalpinti. Sekančią dieną buvo paskelbta, kad Vatikanas šią žinią patvirtinęs, bet nesutikęs duoti jokio pareiškimo, išskyrus tai, kad tai dar nereiškią tikybinės laisvės grąžinimo.Iš Maskvos paskelbta trumpa žinutė palieka daug neaiškumų. Iš jos net neaišku, kur konsekracija įvyko — pagal UP žinią Pa-

V. Vokietija sutarė su Maskva užmegzti diplomatinius santykius. Po kietų derybų, trukusių penkias dienas, kancleris Adenaueris pranešė, kad pagaliau jo delegacija sutikusi užmegzti diplomatinius santykius su Maskva. Tai buvo lyg ir staigmena, nes iš pranešimų buvo matyti, kad derybos vyksta sunkiai, buvo užsikirtu- sios, tad buvo, pagrindo laukti nesėkmės. Kancl. Adenauerio svarbiausia sąlyga buvo paleidimas visų vokiečių karo belaisvių. Sovietai čia labaii syprėsi, bet, matydami vbkiečių nenuolaidumą, pagaliau sutikoK Šors įrašyti tai su- •--------------------- —■-------------------sitarime išvengė. Kancl. Aden- vardu, be to, kad belaisvių palei- aueris patikėją betgi Bulganino dimo nuopelnus daugiau pri- žodžiu ir prieš išskrisdamas iš skirtų savo “ištikimajam” Gro- Maskvos pareiškė, esą karo be- Į tewohl. Tai paaiškina, kodėllaisvių paleidimo procedūra būsianti pradėtą- anksčiau nei vokiečių delegaeija pasieks Bonną. Be to, vokiečių delegacija prie pasirašyto susitarimo su Maskva, atskirame laiške Bulganinui, pridėjo dvi savo pastabas, būtent galutinis Vpkietijos sienų nustatymas turįs būti paliktas taikos konferencijai, ir antra — V. Vokietijos vyriausybė kalbanti visos Vokietijos vardu.Grįžęs į Bonną kancl. Adenaueris džiūgaujančiai miniai pareiškė, kad derybos buvusios sunkios, tačiau susitarimas buvęs pasiektas nė kiek neatitols- tant nuo įsipareigojimų Vakarams. Praėjus pirmajam džiaugs mui ėmė kilti kritiški balsai ypač iš opozicijos pusės, juoba, kad Vokietijos suvienijimo klausimu nebuvo padaryta jokios pažangos. Be to, kancl. Adenauerio derybų sėkmę greitai aptemdė nelauktas Maskvos mostas: vos spėjo išskristi Adenaueris, sku- muništinės R. Vokietijos "“premjeras” GroteWohl su savo delegacija. Kaikas netgi tvirtina, kad f jis buvęs netoli Maskvos Aden- Koenig ir kt. pasipriešino kaiku-auerio lankymosi metu; esą. buvę planuota suvesti juodu bendram pasitarimui — belaisvių ir suvienijimo klausimais, bet Adenaueris atsisakęs tuo reikalu kalbėtis su GrotewohL Tuo būdu Maskva turėjusi pasikviesti ir R. Vokietijos “premjerą”, kad išdildytų įspūdį esą kancl. Adenaueris kalbąs visos Vokietijos 
NAUJI VYSKUPAI LIETUVOJEnevėžio, o pagal AP — Vilniaus katedroje, nors ji pagal ankstyvesnes žinias yra uždaryta. Apie naujai įšventintuosius vyskupus neduota jokių žinių. Šiaip yra žinoma, kad kan. P. Maželis, kilimo rokiškėnas, yra buvęs Telšių seminarijos profesorius, o pastaruoju metu buvo Telšių vyskupystės valdytojas. Apie kun. Julijoną Steponavičių iki šiol tikrų žinių nėra. Jis vadinamas teologijos magistru, vadinasi turėtų būti vyresnio amžiaus, nes dabar Lietuvoje tokių laipsnių nėra kur gauti.AP žinutėje iš Londono skelbiama, kad konsekruotas esąs dr. I. Stankevičius. Tai turėtų būti kan. J. Stankevičius, kuris pastaraisiais metais buvo dažnai paminimas, kaip Kauno arkivyskupijos ir kt. vyskupijų valdytojas. Jis turėjo teologijos licenciato laipsnį, ne daktaro.

Winnipege demonstrantai apsupę civiliai apsirefigusius policininkus, kurie per klaidą buvo 
kyti sovietų delegacijos nariais

Maskva nesutiko belaisvių klausimo įrašydinti oficialiame susitarime su kancl. Adenaueriu.Kancl. Adenauerio sėkmę vokiečių akyse aptemdė ir sovietų atsakymas į jo pridėtas pastabas jįėl sienų ir dėl valdymo apimties. Bulganinas savo laiške pareiškė, kad Vokietijos sienos buvusios galutinai nustatytos Potsdamo konferencijoj ir kad V.Vo- kietijos vyriausybė tegalinti kalbėti savo valdomos srities vardu.Šios aplinkybės apsunkins Maskvos susitarimo ratifikavimą Bonnos parlamente. Kancl. Adenaueris betgi nusistatęs jį pravesti, nežiūrint stiprios opozicijos.
. Marokas reforųių išvakarėsePagal Prancųžįjos premjero E. Faure planą rugsėjo 12 d. turėjo būti pradėtos vykdyti politinės reformos: sultonp Ben Mulay Arafa pašalinimas, regentų komisijos sudarymas, naujos vyriausybės sudarymas, ištremtojoPrancūzijon. Atsirado - betgi kliūčių: dešinieji Prancūzijos ministerial A. Pinay, gen. P.riom reformom, ypač prancūzų kolonistų spaudžiami. Be to, spiriasi Sultonas Ben M. Arafa, o bandymas sudaryti regentų komisiją pasirodė nelengvas. Nacionalistai vėl ėmė nerimti bei kelti riaušes.

Perono diktatūra pasibaigėGrįžęs nuo valstybės rūmų balkono, kur pasakė karingą kalbą perpnistų miniai, diktatorius Peronas buvo bepradedąs seną savo diktatorinį kursą po neilgai trukusių politinių paliaubų. Staiga praėjusią savaitę pasigirdo nauji šūviai — kariuomenės daliniai įvairiose vietose vėl sukilo prieš Peroną.vėl sukilo. Peronas iš pradžių kalbėjo labai drąsiai, žadėjo sukilėlius sutriuškinti, net skelbė, jog jų malšinimas einąs prie galo. Sukilėliai tuo pat metu skelbė, jog jiems sekąsi ir pareikalavo, kad Peronas atsistatydintų. Priešingu atveju grasino iš oro ir jūrų bombarduoti sostinę. Kas dėjosi sostinės sferose, tebėra neaišku. Tik pirmadienio vidudienį buvo paskelbta, kad Peronas atsistatydino. Kur jis šiuo metu yra, neskelbiama. Valdžią tuo tarpu perėmė 4 generolų junta. Jų tarpe yra ir gęn. Lucero, išgelbėjęs Peroną biržeilo mėnesį. Dabar ši junta derasi su sukilėliais, vadovaujamais gen. Balaguer.
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LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI
Ženevos dvaselės

. Iš Vašingtono pranešama, jog 
prez. Eisenhoweris dar tebetiki 
Ženevos dvaselėmis ir nieku gy
vu nesutinka, kad, viešumai bū
tų atidengtas jo pasikalbėjimų 
su maršalu Žukovu turinys. Gir
di, jis tikisi per šią asmenišką 
draugystę paveikti Kremlių at
sisakyti nuo pasaulinio proleta- 
riaito diktatūros , įgyvendinimo. 
“Ženevos dvaselių” būta ir dau
giau. Ypač joms pataikavo Švei- 

.ęąrijos policija. Keliems mėne- 
ęįanąs praėjus aiškėja, kad Žene
vos konferencijos metu buvo 
nutylėti visi incidentai, kurie 
galėjo būti nemalonūs ketu
riems didiesiems “draugams”, 
iš Le Puy pastarosiomis dieno
mis Reuter praneša,, jog ponia 
Yvonne Jafarova, įųiri bandė 
šokti :po maršalo Bulganino au
tomobiliu Ženevos konferenci
jos metu, iššaukdama sovietų 
delegacijos sąmyšį, šiomis die
nomis atsiekė ko norėjo. Jafa- 
royos vyras vokiečių belaisvis 
pabėgo Prancūzijon karo metu 
ir buvo jos priglaustas, tačiau po 
karo vistieik buvo prievarta re
patrijuotas sovietams nesutin
kant įsileisti jo žmonos. Sovietų 
.ambasada pranešė, kad jos vy
ras laimingai gyvena kažkur 
prie Karagandos, Sibire. Įdomu, 
kąd Šveicarijos policija buvo 
perdavusi ją sovietų saugumui 
apklausinėti.

Latvis traukia teisman 
Šveicarijos policiją 
Esame pranešę, jog tik vienas 

New York Journal American 
Ženevos konferencijos metu drį
so pranešti apie Prancūzų na
muose spaudos konferencijoje 
įvykusį incidentą, kai atsistojęs 
latvių savaitraščio Vokietijoje 
atstovas, buvęs Latvijos minis
teris Vąlter paklausė ar galima 
tikėtis, kacL.įkonferencijos. dar- 
botyąrkę’ bus įtrauktas ir’• .Pabal
tijo” valstybės. Kas toliau atsiti
ko su latviu ministeriu nė vie
nas amerikiečių žurnalistas ne
sidomėjo. Tačiau koks tai “Wil
kinson”, ėjęs spaudos patarėjo

arei-pareigas konferencijoje, 
kaląvo Šveicarijos policlą jį 
aerštuoti. Pastaroji jį ilgaMtardė 
ir net buvo uždariusi kalėjimam 
Ministeris Valter, pasak latvių 
spaudos Europoje, susilaukė už
uojautos iš Šveicarų spaudos, 
kuri dar iki šiol vis neatsistebi 
kaip “užsienietis” galėjo davinė
ti įsakymus šveicarams areštuo
ti ar tardyti. Ministeris Valters, 
esą, tariasi su advokatais ar jis 
turi kelti bylą Šveicarijai, ar pa
traukti atsakomybėn visus ketu
ris didžiuosius už jo asmens tei
sių pažeidimą. Apie, šį incidentą 
nerado reikalo informuoti ne tik 
Amerikos ir Kandos spauda, bet 
net ir “Draugo” bei ‘“Dirvos” ak
redituoti prie “Keturių Didžiųjų 
konferencijos” bendradarbiai.

Pabaltijo maskolbemiai 
aktyvėja
Neseniai Helsinkyje įvyko 

tarpparlamentarinis kongresas, 
kuriame ‘dalyvavo daugumos 
pasaulio parlamentų atstovai. 
Būdinga, kad su Augščiausio So
vieto delegacija atskirais balsais 
pasisiūlė dalyvauti “suverenios” 
socialistinės Pabaltijo respubli
kos. Šioje delegacijoje dalyvavo 
Justinas Paleckis, nors šiaip pa- 
baltiečius visur atstovauja lat
viai. Ozolinš pabaltiečių vardu 
sveikino Bulganiną parvažiavu
sį iš Ženevos, gi Tautybių So
viete vietoj anksčiau buvusio 
Sniečkaus sėdėjo latvis Lacis. 
Niujorke gyveną buvę Pabalti
jo parlamentarai pasiuntė pa
kartotinas protesto notas.. 
delegacijai Helsinkyje.

Sušaudytas Katyno 
komiteto liudininkas 
Lenkų spauda praneša, kad 

Lenkijoje buvo sušaudytas kap. 
Jerzy Lewszecki, 1953 m. liudi
jęs Kongreso Katyno žudynių 
kaltininkui nustatyti komitetui.- 
Kaip priešai^ davęs lenkų ka
rys, jis ryžosi aktyviai kovoti 
dėl Lenkijos išlaisvinimo. Talki
ninkaudamas Amerikos žvalgy
bai buvo parašiutu nuleistas 
Lenkijoje, bet netrukus išduotas 
ir sušaudytas. ai.

JAV

SOVIETINIO
Visi žino bol^evikipę trans- 

porto sistemą, apie kurią ne tik 
anksčiau, bet y£ač pastaruoju 
metu pasakyta nemaža aštrių 
žodžių. Ypač smarkiai sovietinį 
transportą puolė ir tebepuola 
TSRS min. pirmininko pava
duotojas L. Kaganovičius ir bu
vęs Augščiausios Tarybos, pirm 
šiandien vadovaująs sovieti
nėms prof, sąjungoms. Būdingi 
Kaganovičiaus nusiskundimai Cu<rines jam faktiškai priklauso g Lrp Šveduos pasienio
sa susisiekimo ir transporto sis- 
tema. Jis kontroliuoja ■ mažiau 
šia 7 institucijas, būtent--r- aute 
transportą ir kelių ministeriją, 
jūros ‘ir vandens kelių, susisie
kimo ministeriją, transporto 
mašinų statybos, naujai įkurtą
ją transporto priemonių, taip 
pat paštų ir telefonų. Pasirodo, 
kaip nusiskundė Švernikas per 
soviet, profesinių sąjungų kon
gresą, 33% visų garvežių ir va
gonų gamybos įmonių neįvykdė 
planų. Prieš II P. karą visos So
vietų garvežių dirbtuvės Euro
pinėje TSRS dalyje buvo su
telktos Brianske, Ordžonikidze- 
grade, Charkove, Vorošilovgra- 
de, Tuapsėj, Kologdoj ir Gorky. 
Dabar stengiamasi sovietinį 
transportą išplėsti ir patobulin
ti. Tačiau toli gražu iki to, ko 
Sovietai tikisi.

w Šiuo metu prekių ir gėrybių 
transportas So v. Sąjungoje nau
dojasi absoliučiu pirmumu prieš 
keleivių susisiekimą. Prie ke
leivių susisiekimo kliuvinių, 
kaip pažymi vokiečių “Ostprob
leme” š.m. Nr. 13/1955, prisidė
jo ir visokie pakelės sunkumai, 
pvz., normaliai Sovietų pilie
čiams tolimesnėms kelionėms 
reikia gauti darbo paskyrimą ir 
policijos leidimą, vad. “propus- 
-ką”. Tarnybinės kelionės mili
cijos atžymimos pasuose. Net 
tokiu svarbiu ruožu, kaip Mask
va - Gorkis, tam tikri traukiniai 
nepereinami — užrakinami va
gonai. Į juos įeiti tegalima tik 
pro vienas vieninteles duris, o 
prie tu pačių stovi kondukto
rius. Transportai su kaliniais 
niekados nesiunčiami pro di
džiuosius miestus dienos metu 
— vis naktį.

Iš Maskvos šiuo metu eina 14 
geležinkelių linijų ir 5 į rytus. 
Dešimt iš jų yra ypatingai svar
bios. Visomis jomis pravesti jau 
dvigubi bėgiai, jei nebuvo anks
čiau. Maskya - Ufa ruožas yra 
suprojektuotas trimis bėgiais, 
vienas -— elektra varomas. Tas 
būtų pats ilgiausias elektra va
romas Sovietų geležinkelio ruo-

TRANSPORTO NEGALAVIMAI
žas, turįs 2.350 km. ilgumo.

Ir Gudijoje plečiamas gele
žinkelių tinklas, iš dalies į Len
kijos pusę. Ukrainoj 1950 
m. buvo pravesta 14 naujų ruo
žų. Išplėstas ir susisiekimas tarp 
Azovo jūros iki aviacijos bazės 
Korsak Magila ir prie Nogaisko. 
Stiprinamas jis ir Pabaltijy, 
ypač prie Pskovo.

Sutartimis su TSRS Suomija

ir Salios taip pravesti, kad iš 
ten galima būtų pasiekti liniją 
Murmanskas - Kandalakša - Le
ningradas. Kontroliuodama šį 
ruožą, Scv. Sąjunga praktiškai 
kontroliuoja visą Laplandiją.

Geležinkeliai Lenkijoje, paly
ginti su 1939 m., yra gerai pri
žiūrimi. “Ostprobleme” pažymi, 
kad dar ir dabar kartkartėmis 
pasitaiko, jog lenkų partizanai 
užpuola Sovietų karinius trans
portus arba net ir karininkų 
ekspresą Maskva - Varšuva - 
Berlynas, atimdama iš jų uni
formas, maistą, šaudmenis etc. 
Galicijoje, kur dar 1947 m. va
sarą banderininkai išsprogdino 
geležinkelio tiltą prie Kolome- 
jo, po sistemingų MVD “valy
mo akcijų” jau ramu.

Nepaisant visų sovietinių pa
stangų kiek galint geriau su
tvarkyti sovietinius geležinke
lius, karo atveju sovietinė trans 
porto sistema sudaro vieną iš 
sunkiausių jiems problemų. 
Kaip pažymi “Ostprobleme” ki
lus karui, Sovietai, galimas, 
daiktas, galėtų užlieti žymią 
dalį Vidurio ir Vakarų Europos, 
tačiau Vakarų aviacija taip su
tašytų jų geležinkelių tinklą, 
jog jo nesėkmė prisidėtų prie 
sovietinio pralaimėjimo.

Kokia tvarka viešpatauja so- rinių garvežių

vietiniuose geležinkeliuose, ge
rai parodo kad ir čios citatos iš 
sovietinių laikraščių. Štai Mas
kvoje leidžiamas “Gudok”, ci
tuodamas pietų Uralo ruožo ge
ležinkelio ““sieninį laikraštį” 
“Prisiv”, rašo, kad pvz. tarp 
Magnitogorsk© ir Zibajaus ke
leiviai neturį net elementariau
sio- komforto. Traukiniai apšvie
čiami tik žvakėmis, kurių vago
nui skiriamos vos viena, visai 
nėra virinto vandens. Važiuo
jant negalimą beveik nieko ma
tyti. Panaši padėtis mažne ir 
kituose ruožuose. Tame pačia
me laikraštyje Mironovas apra
šo, kaip atrodo traukiniai tarp 
Maskvos - Kursko, ir Donbaso 
Pavelecko ruože. Ten net elekt
rinių traukinių vagonai šalti. 
Durų negalima uždąryti, ant 
grindų mėtosi nuorūkos, saulė
grąžos, lupenos, visur lošiama 
kortomis. Nors Novosielovkoj 
per dieną per stotį pravažiuoja 
apie 6.000 žmonių, bet ten nėrą 
net dengtos stoty pastogės, žmo
nės turi laukti ateinančio trau
kinio po pliku dangumi. Tokia 
bolševikine tvarka ypač naudo
jasi visokie apgavikai, kurie 
stengiasi važinėti be bilietų, o 
sugauti pasako savo, pažįstamų 
ar visai išgalvotus adresus bei 
pavardes. Faktiškai taip kiek
vieną dieną tarp Maskvos ir 
Kriukovo pravažiuoją apie 200.- 
90 tokių “juodų keleivių”. Pa
tys bolševikai reikalauja tokiai 
padėčiai kuo greičiausiai pada
ryti galą.

Sovietinės planavimo komisi
jos sudarė programą, kaip nuo 
1956 iki 1960 m. reiktų ne tik 
sumoderninti visą eilę sovieti
nių geležinkelio linijų, bet taip 
pat pagaminti 6000 garu varo
mų, 2000 dyzelinių ir 2000 elekt-

Paremkime
Dejuojame, kad mūsų jauni

mas yis tolsta ir tolsta nuo savos 
visuomenės. Kaltiname jį nesi- 
domėjimu lietuviškaisiais reika
lais, kad nedalyvauja parengi
muose, organizacijose, choruose, 
vaidintojų grupėse, kad nesido
mi Tėvynės nelaime ir pergreit 
sutampa su gyvenamojo krašto 
papročiais. Dalis, o gal ir daugu
ma, tų kaltinimų yra pagrįsti. 
Jie keliami ne be pagrindo. Bet 
ir mes patys nesame be nuodė
mės. Ar mes pakankamai domi
mės mūsų jaunimu?! Ar pasitei
raujame to mųsų atžalyno, ko
dėl jis nuo mūsų vis tolsta? Ar 
mes juos paremiame, kur jie pa
ramos yra būtinai reikalingi? 
Kad jaunimas paramos yra tik
rai reikalingas, nesupranta tik 
tie. kurie, arba visai nesidomi 
aplinka, arba kuriems .mūsų tiek 
ateities, tiek ir dabarties reika
lai nerūpi.

Suprantama, kad prie dabarti
nių sąlygų negalime pastatyti 
ištaigingų sporto salių, negali
me įrengti puošnių stovyklavie
čių; znegalime jaunimą aprūpin
ti taip, kaip yra aprūpintas vie
tinis jaunimas. Bent šiuo metu 
to padaryti tikrai negalime. Bet 
to iš mūsų niekas ir nereikalau
ja. Mūsų jaunimas prašo mažos, 
bet nuoširdžios paramos. Jis 
prašo, kad mes jį at j austume ir 
atsilankytume į jaunimo, arba 
jų rėmėjų, rengiamus parengi
mus, su juo pabendrautume vie
ną kitą valandą, kartu pasilinks
mintume, išklausytume jo skam 
bančios sutartinės. Tas būtų mū
sų jaunimui didelė moralinė 
ir materialinė parama. Jis nesi
jaustų paliktas savo likimui. 
Toks mūsų bendravimas jauni
mą skatintų prie didesnio susi
domėjimo ir aktyvesnio įsijun
gimo į visuomeninę veiklą. Ir

ūr ų skautus
jaunimas neliktų skolingas seni
mui. Visuose parengimuose nuo
taiką keltų jaunimo skambi su
tartinė, suktųsi grakščios poros.

Montrealyje visuomenės pa
ramos ypatingai reikalingi jūros 
skautai, ypač kad jų veikla yra 
skirtinga nuo visų kitų organi
zacijų. Ji surišta su nevisai ma
žomis išlaidomis. Jau tik vien 
laivo - valties priežiūra, remon
tas, plaukiojimui pagalbinės 
priemonės — reikalauja nemažų

Nes ir juros skautų dauguma su
daro moksleiviai.

Praėjusi vasara ne dėl mūsų 
kaltės neleido padaryti nei vie
nos didesnės išvykos - geguži
nės, kurios pelną būtume galėj“ 
skirti toms išlaidoms padengti. 
Todėl, pradėdami žiemos sezo
ną, jūrų skautų rėmėjai spalio 1 
d. rengia yiešą vakarą su gana 
įdomia programa, neaugštu įėji
mo mokesčiu ir gausia loterija? 
Vietą labai graži — tai Ville La 
Salle, Country Golf Club patal
pos.

Prašome Jus, mieli montrea- 
liečiai, atjausti mūsų jaunimą, 
pakelti jo nuotaiką ateinančiųjų 
metų numatytiems uždaviniams 
įvykdyti — atsilankyti į šį pa
rengimą.

Vakaro pradžia 6 vai. Kitas 
informacijas duosime per abu 
Kanados lietuvių laikraščius se
kančiose savaitėse. Tad iki pasi
matymo spalio 1 dieną Country 
Golf Club’e.

Jūros Skautų Rėmėjai.

SVETIMOJE SPAUDOJE

Sovietai laimes?
(Atkelta iš 1 pusi.)

1952 m. Tik po rinkimų jis pasi
skubino patikslinti, jog tai “tai
kingomis priemonėmis”, kurių 
esiųės, kaip atrodo dabar, jis ir 
pats nekažinkąip suvokė. Šį 
“arkliuką” dabar pasigavo Niu
jorko gubernatorius Averell 
Harriman, Ąnjerikos multimili
jonierius, tikslu pasirinkęs Ame
rikos prezidento kėdę. Jis jos 
siekia gabiai, nesigailėdamas nei 
pažadų, nei veiksmų, ar darbų, 
nei savo milijonų. Nors ne taip 
seniai jis kritikavo respublikonų 
prezidentą už “išlaisvinimo” šū
kių panaudojimą partiniams rei
kalams”, praėjusį šeštadienį tur
tingame bankiete Niujorke, mi- 
nįnt.Amerikos konstitucijos 162 
m. sukaktį jis pats reikalavo, 
kad JAV pajėgiau remtų tautas, 
kovojančias su komunistine ver
gija. Reik pripažinti, kad jo šū
kis buvo net efektingesnis nei 
respublikonų, nes reikalavo 
prieš , “komunizmą pastatyti 
amerikohizmą”. JAV-bių misija 
esanti ’•^plėsti amerikietiškąją 
revoliuciją visame pasaulyje! Jis 
būtų šaukęs “Visų šalių ameri' 
kiečiai, vienykitės!” “.
čiais” suprantant visus tikinčius 
daugiatautės Amerikos _gyveni- 
mo būdų, idėjomis, gyvenimiška 
filosofija. Harrimanas kalbėjo: 
“Mes negalime — neprivalome— 
pasitenkinti anapus vykstančia

kova. Mes turime visomis prie
monėmis kovoti prieš tiranijos 
■plėtimąsi. Turime skelbti kuo 
plačiausiai, kad pilnutinė ’žmo
gaus laisvė teįmanoma su religi
jos, kalbos, veiksmo ir galimy
bių laisvėmis”. A. Harriman, il
gą laiką buvęs JAV pasiuntinys 
Maskvoje karo ir pokario me
tais, tada perdaug nesirūpinęs 
Pabaltijo tautų likimu, dabar 
susirūpinęs konstatavo, nedary
damas išvadų kaip Chruščiov, 
kad mūsų generacijoje išsispręs 
kaip žmonija gyvens: ar vado
vaudamasi Benjamino Frankli
no inspiracijomis ar Kari Mark
su! - •

Ar pabėgėliai žino 
savo jėgą?
“Vargšo” Juozo Matulio atsi- 

gabenimas šituo metu į Jungti
nių Tautų Sesiją Niujorke, So
vieto Bulganino pareiškimas 
Adenaueriui užpraėjusią savai
tę vertė svarstyti, kad sovietai 
daugiau vertina anti-komunistų 
pabėgėlių jėgą, nei ląisvieji, ar
ba suvokė savo pąskirtį ir gali
mybes patys pabėgėliai. Bulga-

lių ameri- į ninas atsisveikindamas su Aden- 
Amerikie-Į aueriu prikaišiojo, jog “jo” Vo-

kietijoje jėga yra sulaikomi 100.- 
000 (pagal Valstybės Dept. Va
šingtone tik 10.000) pabėgėlių. 
(Amerikos žurnalistai tuoj pa
leido antelę, kad tai, girdi, “pa- 
baltiečiai, kurie nenori grįžti į

o Calvert pastabos

Jtanahiečiai sako
. r ■

a “How do you do”
(to r io ma hou du ju du)

KanodiečiA dažniausiai vartojo "how do you do", kai jie pasta- 
t^mi nepažįstamam žmogui. Tikriau, tai išreiškiamas džiaugsmas 
S tikus : nepoCįstamo; paprastai šis klausimas nėra atsakomas.

qugų tarpe paprastai atsakoma—"Fine thank you, how are you?" 
| • i

Calvert DEGTINIS VARYKLOS,
•K^ĮF ■ ' ' f

Amhentfeurg, Ontario.

jų pavergtas šalis”. Nors šitokios 
“klaidos” mums naudingos, jos 
ir vėl parodo bei liudija pabal
tiečių informacijos anglų kalba 
nebuvimą. Maršalas Bulganinas 
geriau nei pats repatriacijos 
“sniego operacijos” generolas 
Michailov, griaudžiomis ašaro
mis verkė dėl šių “pabėgėlių 
vargo, kančios, priklausomumo 
nuo svetimšalių”. Pasak Bulga
nino, nemažai tų pabėgėlių 
nyksta Vokietijos kalėjimuose. 
“Kaikurios jų organizacijos, prie 
šingos Tarybų Sąjungai, palai
komos atatinkamų veiksnių, 
vykdo pasišlykštėtiną anti-so- 
vietinę propagandą ir trukdo re
patriaciją, gasdindamos ir tero- 
rizuodamos tuos, kurie nori grįž
ti”. (Australijos pr. savaitę pa- 
skelbtoj MVD pulk. Petrovo pa
rodymų knygoj, rašoma, kad jau 
1952 m. MVD šnipams buvo įsa
kyta surinkti visus duomenis, 
rodančius “kaip ir kokiu būdu 
Amerikos žvalgyba palaiko “iš- 
vietintųjų asmenų” organizaci
jas...”). Bulganinas didžiadva
siškai protestavo, kad “Vakarų 
Vokietijos santykiai su “išvietin- 
tais' asmenimis” yra nenorma
lūs ir priešingi žmonijos indivi
do laisvės principams”. Jis reiš
kė įsitikinimą, kad vokiečiai im
sis atitinkamų priemonių ir pa
skubins “išvietintųjų repatriaci
ją”. (Niujorke nesibaidyta, kad 
Bulganino reikalavimai vokie
čius priverstų sustabdyti lietu
vių išlaisvinimo veiklą).

Demonstracijos — pabėgėlių 
didžiausias ginklas
Korektiški pikietai sovietams, 

kaip kiekvienas iš mūsų paste
bėjome, yra kenksmingiausias 
reiškinys. Jie visokiais būdais 
bando nuo anti-komunistų pabė
gėlių apsisaugoti. Į besilankan
čias savo delegacijas, kur daugu
mą visuomet sudaro MVD agen
tai, jie įtraukia porą žymių pro
fesorių, kad karštakošiams šūk
telėjus “Jūs žmogžudžiai, bandi
tai ir tt.” toks a la buvusios de
legacijos Mackievič padarytu 
nekaltą veidą ir pasakytų, kad 
jis privaląs ginti garbę visoj TS 
RS žinomo profesoriaus Solovje- 
vo! Amerikos lietuvių pikieti-

Ne vėjiška kova pavėjui?
Anglų “The Manchester Guar

dian” korespondentas iš Muen- 
cheno paduoda šitokių žinių 
apie propagandą, kuri balionė
liais. Laisvos Europos vardu 
siuntinėjama į už geležinės už
dangos kraštus. Darbas pradėtas 
prieš 18 mėn. ir vykdomas iš 3 
vietų — dvi arti Čekoslovakijos 
(Greyung jį Tirshenreųth), o 
viiena ties/ Vengrija (Fronau). 
Kiekvieną aptarnauja po 40 
žmonių. Oru jau pasiųsta 200 
milijonų lapelių ir tam tyčia 
spausdinamų laikraštėlių — 
daugiausia Čekoslovakijon (125 
mil.), toliau Lenkijon (100 mil.) 
ir Vengri j on (75 mil.). Lapeliuo
se teikiama necenzūruotų žinių 
iš Vakarų pasaulio ir raginama 
reikalauti dešimties, ar dvylikos 
posmų reformų programos, pa
vyzdžiui, panaikinimo priversti
no viršlaikio, didesnių algų, lais
vės susisiekti su užsienių ir tam 
panašiai. Lapeliai, matyti, pa
veikia, nes jų siuntinėjimas bu
vo oficialiai bolševikų protes
tuotas, be to, kai kurie reikala
vimai patenkinti, ypač prašalin
ta priverstinis viršlaikis. Balio
nėliai trijų rūšių: pakelią po 4 
svarus, po 150 ir po 450 svarų. 
Yra tokių, kurie, iškratę lapelius 
virš nustatytos vietos Čekoslo
vakijoj, skrenda toliau darbą at
likti virš Lenkijos. Balionėliai, 
paprastai, gali nuskristi 500 my
lių. Leisti jiems oras, tačiau, tin
ka dešimts ir mažiau dienu mė
nesio bėgy. Skrenda apie 20.000 
pėdų augštumoje.

lydėtas Molotovas šiuo kartu to
dėl atsiveža Juozą Matulį, Moks
lų Akademijos prezidentą Vil
niuje, kad Jungtinėms Tautoms 
parodytų kokie . laimingi bus 
“pasidavę ir pasiprašę priimami | 
i broliškąją šeimą lietuviai“!. P®
“TŽ” sugestijonavo, kad jis bū
tų papikietuotas. Deja, Niujor
ko veikėjų ir politikų nenoras 
’’tais nešvariais dalykais užsi
imti” ir lietuviško jaunimo aoa- 
tija verčia abejoti ar pebėgėliai 
šį savo vienintelį efektingą gink
lą šiuo svarbiu momentu panau
dos. (Praėjusią savaitę toks lat
vių žurnalistas Niujorke lakstė 
visur, kviesdamas papikietuoti 
išvykstančią “ūkininkų” delega
ciją. Net Laisvos Latvijos Komi
tete jam buvo atsakyta, kad pi
kietai nesą “reikšmingi”, tai ne
sąs tinkamas būdas kovoti su so
vietais. Atrodo, jog tokios pat 
nuomonės yra ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos Informacijos C. 
Niujorke, Lietuvos respublikos 
pareigūnai ir Laisvos Lietuvos 
Komitetas. (LLK uoliau ruošėsi 
Pavergtųjų Tautų sesijai įvyks
tančiai rugsėjo 22 ir 29 bei 30 d. 
Paskutiniosiomis dienomis įvyk
siančiuose posėdižuose dalyvaus 
ir Europos pabėgėlių atstovai, jų 
tarpe VLIKo dr. P. Karvelis).

— Maskv.a — J Maskvą atvy
kusiam Suomijos min. pirm. 
Urho Kekkonen Bulganinas pa- 

ninkų nuo _ Omahuo, San fsiūlė grąžinti Suomijai Porkka- 
la — sovietų valdomą laivyno 
bazę nuo 1947 m.

Atsarga gėdos nedaro
Anglijos valstybinio radijo 

leidžiamas žurnalas “The Lis
tener” spausdina William Clark 
radijo kalbą, kurioje sakoma:

“Kaip dabar Vakarams orien
tuotis? Tikiu, pasisekimai nenu- 
gąsdinš, o nuožvalgos nesupa- 
raližuos. Rusų politika pasikeitė, 
nes pakeitė • savo artimiausius 
tikslus. Rusai .tai padarė dėlto, 
kad Vakarams .pavyko sustiprė
ti. Atsiminkime, kad rusai pasi
keitė tik paaiškėjus, jog Vaka
rų Vokietija bus Atlanto sąjun
gos talkininkė. Iš kitos pusės, 
neįsivaizduokime, kad ko rusai 
nori, visados yra prieš mūsų rei
kalus. Nesielkime tokių nepasi
tikėjimu, kad pasauliui išrodys, 
lyg nenorėtume jokio atlyžimo”.

“Privatiškai”
Bostono “The Christian Scien

ce Monitor” dienraščiui jo ko
respondentai Vašingtone rašo:

“Amerikos diplomatija vėl rū
pinasi pavergtais kraštais. Nu
vykęs Ženevon užs. reik, minis- 
terių konferencijai, sekretorius 
Dulles privatiškai Molotovo pa
klaus, kada gi sovietų vyriausy
bė sušvelnins pavergtųjų kraštų 
kontrolę. Prez. Eisenhoweriui 
krašto vadeles paėmus, sekreto
rius Dulles daug kalbėjo apie 
“nuritinimą atgal” rusų potvy
nio ir išlaisvinimą Lenkijos, Če
koslovakijos, Rumunijos ir kitų. 
Šitokios kalbos įvarė rūpesčior 
mūsų talkininkams. Jiems rodė
si, kad čia karu kvepia. Todėl 
jos buvo pamirštos. Dabar, klau
simą vėl iškeldamas, Dulles pri
mins Molotovui, kad Amerikon 
emigravo dideli skaičiai iš pa
vergtųjų kraštų ir jie labai jau
dinasi dėl ten esamų ekonomi
nių ir politinių varžų. Vašingto- 

manoma, kad pavergtieji 
kraštai spiria Maskvą su klausi
mu: “Kodėl gi mes negalime tu
rėti tokio tautinio komunizmo 
kaip Tito Jugoslavijoje? Be to, 
Vašingtono rateliai sako, taika,

“Ženevos dvasia” ir panašūs da
lykai nereikalauja rusams turė
ti visą eilę pavergtų kraštų “bu
ferių” rubežiams saugoti. Ar šie 
tvirtininmai paveiks Molotovą, 
tai kitas klausimas”.

Vokietija kryžkelėje
Niujorko “Times” rašo:
“Vokietijos kanclerio Ądenąu- 

erio konferencija Maskvoje su 
rusų viršūnėmis parodys kiek 
verta “Ženevos dvasia” spren
džiant vieną painiausių Europos 
klausimų. Norima daug laimėti. 
Kalba eina apie 70 milijonų ga
bių, darbščių ir stipriai supra£ 
monintų vokiečių. Neutrali ir 
nuginkluota Vokietija tegalėtų 
būti jei komunizmas ištikrųjų 
gyventų taikoje su Vakarais. 
Maskva siekia išstumti Vakarus 
iš Vokietijos ir neleisti vokie
čiams ginkluotis Vakarų pusėje. 
Vakarai tokiu būdu visaip stip
rino Vakarų Vokietiją ir .suokė 
Prancūziją sutikti vokiečius pri
imti ginkluotais talkininkais. 
Vokietijos apjungimo klausimu 
Vakarai reikalauja visuotinų 
tautos rinkimų ir teisės stoti Va
karų apsigynimo sistemoje. To
kiu būdu, jau pirm Adenauerio 
kelionės visos pozicijos buvo 
tvirtai užimtos. Kas ir kur pasi
trauks, parodys greita ateitis. 
Greičiausia viskas, kas svarbu, 
bus palikta užsienio reikalų mi- 
nisterių konferencijai Ženevoje 
spalio mėn.”. V.

Šalčiai Brazilijoje
Rugpjūčio mėn. pradžioje di

deli ir neįprasti šalčiai nusiaubė 
Pietinę Braziliją, slinkdami per 
Mato Grosso ir pasiekdami net 
Amazonas. Rio Grande de Sul 
bei Santa Catarina estaduose 
šaltis siekė net —14° ir. dauge
lyje vietų iškrito sniegas, kas 
iššaukė nepaprastą turistų ant
plūdį pasižiūrėti neįprasto šia
me karšte gamtos “prajovo”. S. 
Paulo mieste temperatūra buvo 
nukritusi žemiau 0°.

Nuo šalčių ir šalnos labai nu
kentėjo kava, daržovės ir kt. pa
sėliai. Daugiausia nukehtėjo ka
va Siaurės Paranoje. Apytik
riais daviniais šaltis čia sugadi
no tris šimtus milijonų kavos 
medelių. Londrinos ir Maringa 
apylinkėse, kur ir vienas kitas 
.lietuvis turi savo kayos ūkį, ka
va iššąlo 100%.

Rio Claro ir Itatiba apylinkė
se (S. Paulo estade) iššalo apie 
80% pamidorų. Jundiai apylin
kės irgi žiauriai nukentėjo ypa
tingai bulvių ūkis. Nuostoliai 
čia apskaičiuojami' 20 milijonų 
kruzeirų.

Santos ir pamaryje šaltis pa
lietė bananų ūkį. Daug kur ba
nanai nušalo. H. D.

— Otava. — Kanada kitais me
tais prieš poliomelytį turės skie
pų dėl 2.000444 žmonių.

— Winnipegas. — Manitobos 
valdžia projektuoja panaikinti 
leidimų sistemą svaiginamiems 
gėrimams pirkti.

withyipp.-f ROM" Tuning

Francisco, Čikagą iki pat Niu
jorko prieš keturius mėnesius iš- <

Heating 
Installation 

INTER-CITY
Atlieka namų apšildymo, 90x0, van
dentiekių, drenažo Įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo, 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTELIS
187 ST. CLARENS ĄVE. 

Telefonas OL. 8010.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAI$ 

TELEVIZIJOS APARATAI, 
RADIJO APARATAI, 
KROSNYS, 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIMO MASINOS, 
SIUVIMO MAŠINOS, 
ĮVAIRŪS KILIMAI, 
LINOLEUAAAS, 
VAIKŲ BALDAI, 
VEŽIMŠUAI, 
MODERNIŠKOS VIRTUVES, 
SINKAI.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 -8 DANFORTH 4VK

padarė mane 
piniguočių

pirvię kartę 
ma no gyvepijne

The Bank of
Nova Scotia asmeninis
■Taupymo Planas
(Personal Security Plan) 
išlaikys jūsų santaupas 
kol pasieksite savo 
tikslą.

PSP veikia magiškai — ypač jei 
jums sunku prisiversti taupyti... 
garantuoja, kod jūsų nurodytas as
muo gaus pilnų numatytų sutau
pyti sumų, jeigu jūs prieš tai nu
mirkite. Tolimesnių informacijų ir 
veltui PSP knygelės reikalaukite 
jums artimiausiame Bonk of Nova 
Scotia skyriuje
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Supraskime vieni kilus
(VISUOMENĖS VERSLININKŲ SANTYKIŲ KLAUSIMU)

nų, didelių užsiprašymų ir nesą
žiningumo. Tai būtini dalykai 
tolimesniems santykiams su bū
simais pirkėjais grįsti. Bet rei
kėtų peikti tautiečius, kurie kar
tais ir visiškai sąmoningai ne
nori remti savų prekybininkų. 
Štai, mieste D. yra sėkmingas F. 
laidos automobilių pardavėjas 
lietuvis. Parduoda jis nei pigiau, 
nei brangiau, kaip kitur, priedui, 
savo tautiečiams visada padeda 
atvejuose, kuomet mašiną dėl 
vienų ar kitų pataisymų tenka 
gabenti į garažą. Tada jis pa
tvarko, kad nereikėtų ilgai eilėje 
laukti, kad viskas sąžiningai bū
tų pataisyta ir pan. Ir vis dėlto 
atsiranda tautiečių, kurie nors 
ir pirkdami lygiai tos pat rūšies 
automobilį, geriau velija “biznį” 
daryti su svetimais, bet ne su 
saviškiu, girdi, kad “nepralobtų 
■pergreit”. Aišku, tai yra smerk
tina, bet tokių prajovų neretai 
pasitaiko ir, regis, nėra tenden
cijos mažėti.

Kitas pavyzdys, 
mieste tautietis 
vartotus ;
ateina lietuvis pirkėjas, kartu

Besvarstant įvairius mūsų 
kasdieninio gyvenimo reikalus,

* dažnokai susiduriame su gana 
paprastu, bet kartu ir įmantriu 
klausimu:
kaip turėtų būti sprendžiamas 
lietuvių verslininkų ir tos pat 
tautiečių masės reikalų gretini
mas. Viena yra aišku ir neginči
jama — turime siekti ir tiktai 
džiaugtis, kad kuo didesnis mū
siškių skaičius galėtų pridera
mai įleisti šaknis į bet kurią 
verslo šaką, amatus, užimti ati
tinkamas vietas laisvųjų profe
sijų srityse. Gi materialiniais 
stipri, kad ir neperdaug žymi, 
visuomenės dalis, aišku, bus pa
jėgi ir kaikuriems bendresnio 
pobūdžio lietuviškiems įsiparei
gojimais. Ir jei iki šiol tas reiš
kinys dar nėra perdaug išsiplė
tojęs, jei dar dažnai paleidžia
mos kartais ir gana kandžios re
plikos mūsų minėtų profesijų 
adresu ir jei tai būtų arti tiesos, 
kiek plačiau galvojant tektų pri
pažinti, kad kaltės čia turėtų bū
ti abiejose pusėse. Stokojame 
abipusio supratimo ir kaikurių 
dalykų išsiaiškinimo.

Turi rimto pagrindo skųstis 
abi pusės. Verslininkai nusiskun 
džia, jog lietuviškoji visuomenė 
neperdaug juos remianti, dažno
kai jų vietas praeinanti, sukanti 
svetimtaučių pusėn. Vartotojas 
lietuvis savo ruožtu, ar tik ne
perdaug laukia iš savųjų biznie
rių. Blogai daro žinomą tie pre
kybininkai, kurių kainos yra 
augštesnės už panašių svetimtau 
čių įmonių. Tuomet jau nerei
kia stebėtis, jog lietuvis klijen- 
tas nueis kitur.

Gi mūsasis pirkėjas iš savojo 
prekybininko norėtų reikalauti, 
jog “lietuvis lietuviui” turėtų 
savo patarnavimus teikti beveik 
už pusdykį, žymiai mažesne kai
na kaip kitur. Jei ne, einama tie
siai pas svetimtaučius. Aišku, 
tai yra perdėm klaidinga ir ža
linga ir tuo labiau visiškai nere
ali pažiūra. Turėtume daugiau 
žvelgti į vidurį. Nenorėkime iš 
savųjų gauti viską už žemesnes 
kainas, bet jei tokią pačią prekę 
galėtume pas savuosius įsigyti 
už neaugštesnę kainą kaip kur 
kitur, tikrai nusikalstume ap
lenkę juos. Panašiai reikėtų elg
tis Ir su mūsų laisvųjų profesijų 
atstovais. Šiaip jau, turėtume 
būti tikri, jog mūsieji vefslinin-. 
kai yra ir pilnai pajėgūs, ir gali 
ir nori teikti jokiu būdu neblo- 
gesnį patarnavimą už kitų tau
tybių konkurentus. Mes turėtu
me ta’i suprasti ir savo klientū
ra remti tik savuosius. Tuomet, 
kai atkris priekaištai, jog savie
ji nenori remti savųjų, supran
tama, ir mūsieji verslo atstovai 
negalės likti pasyvūs visų kitų 
lietuviškųjų reikalų atžvilgiu.

Be abejo, mūsieji prekybinin
kai turėtų vengti augštesnių kai- 1 pasigendame. Al. Gimantas

Vėl kitame

MASKVOJE UŽSIMINTA IR APIE PABALTIJĮ?
VOKIEČIŲ ŽURNALISTŲ LĖKTUVAS BUVO NUSILEIDĘS VILNIUJE

Vokiečių spauda pilna prane
šimų apie Adenauerio kelionę ir 
pasikalbėjimus Maskvoje, taip 
pat fotonuotaruką iš jo sutikimo 
ir iš sovietinio gyvenimo. Nors 
anksčiau bolševikai Adenauerį 
vadino didžiausiu karo kursty
toju, statydami greta Eisenhow- 
erio, Churchillio ir kitų, tačiau 
šį kartą, kaip spaudai pareiškė 
kai kurie jį lydėję lėktuvu per
sonalo nariai, sovietai jam pa
ruošė toki priėmimą, kuris pra
šoko net ir jo pasirodymą Ame
rikoje. Sovietai yra tos rūšies 
“specialistai”. Su išorine pompa 
ir iškilmingumu jie stengiasi 
patraukti į savo pusę nekritiš
kus svečius.

Vokiečių spauda pažymi, kad 
vis dėlto kancleris nėjo lankyti 
nei Lenino - Stalino mauzolie 
jaus, nei prie raudonajai armi
jai pastatyto paminklo nepadėjo 
vainiko.- Užtat jis aplankė kata
likų bažnyčią, oficialiai laikomą 
priklausančią lenkų bendruome
nei, kurioje išklausė mišių. Pa
prastai į ją melstis vyksta Mask
voje gyveną lenkai ir katalikai

a

I§ “Tiesos” puslapių

Trys paminklai
Bronzos statula
Marytei Melnikaitei
“Tiesa” paryškintu šriftu skel

bia, kad Zarasuose vasaros pa
baigoje buvo atidarytas pamink
las partizanei Marytei Melni
kaitei: “Prie vidurinės mokyk
los, pavadintos didvyrės vardu, 
susirinko darbininkai, kolūkie
čiai, męksleiviai,- svečiai iš Vil
niaus, Kauno ir kitų respublikos 
miestų bei kaimų, o taip pat iš 
broliškosios Latvijos”, 
tę Melnikaitę “Tiesa 
šlovinga lietuvių tautos dukra, 
tačiau susirinkusius prie jos pa
minklo pasveikino Tarybų Są
jungos himnas. Šlovingoms lie
tuvių tautos dukroms Tarybų 
Sąjungos himnas nereikalingas. 
Paminklo- pjedestale auksu iš
kalta Tarybų Sąjungos didvyrio 
žvaigždė, kur dar kartą meta še
šėlį Marytės Mėlnikaitės šlovin
gumui. Ant pjedestalo užkelta 
iš bronzos išlieta Marytės- Mel- 
nikaitės statula. Savo apranga 
ši statula gerokai primena so
vietų katiušą. Šlovingos lietuvių 
tautos dukros joje niekas neat
pažintų. Tuo tarpu LKP (b) sek-

Mary- 
vadina

listėlis J. Šimkus Salomėjos Nė
ries dešimtųjų mirties metinių 
proga bando iš bolševikinio taš
ko įvertinti garsiosios poetės 
kūrybinį kelią. Niekas šiandien 
nemėgins ginčyti, kad Salomėja 
Nėris buvo žymiausia poetė mo
terų grupėje. Jos kūrybos pabai
ga tenka skaityti “Daina apie 
Staliną”. Tremties spaudoje jau 
buvo nevienas strafpsnis, kuria
me įrodinėta, kad S. Nėris buvo 
priversta šį eilėraštį nukaldinti. 
Faktas lieka faktu, kad nepri
klausomoje Lietuvoje ji kūrė, o, 
patekusi į sovietinius nagus, ji 
tik kaldindavo eilėraščius. Ka
daise ji šitaip dainavo apie Lie
tuvą: “Ledų tau pančius išardys 
pavasaris ankstyvas... Tu — 
mano deganti širdis! Tu — mano 
kraujas gyvas!”. Sovietų globoje 
ji nukaldino eilėraštį “Raudono
ji armija”. Pasekime šio eilėraš-/ 
čio katastrofiškai blogą eiliavi
mą: “Raudonoji Armija — plie* 
ninė, gimusi ugny, žiaurioj ko
voj.— teišdrįsta kas paliest tė
vynę.. Nieks nemoka taip, kaip 
ji, kovot”... Niekas nepatikėtų, 
kad tai yra tos pačios poetės kū
rinys. žodžiai, gal būt, yra jos, 
bet į eilėraštį ji neįdėjo lietu
viškos širdies. Savo širdį ji, la
bai galimas dalykas, taupė ki
tiems eilėraščiams, kurių komu
nistinė spauda mums neparodo. 
Tačiau drg. J. Šimkus nedvi
prasmiškai prasitaria: “Rūstaus 
išbandymo metais buvo valan
dos, kai ir narsi širdis sukrūpčio- 
davo. Ir tatai suprantama, tai 
žmogiška. Tos valandos paliko 
pėdsakus ir S. Nėries širdyje. 
Poezijoje jos prasikalė čia grau- • 
durno, čia liūdesio, čia kartais 
perdėto ilgesio gaidele”. . . Gal 
būt drg. Šimkui tas ilgesys at
rodė perdėtu, bet jis nebuvo 
perdėtas Salomėjai Nėrei. Vo
kietijoje būnant, teko skaityti 
sovietų leistą jos rinktinę poezi
ją, kur buvo vienas kuklus eilė
raštukas — pasikalbėjimas su 
traukiniu. Salomėja Nėris, at
rodo, važiuodama į Maskvą, 
klausia save ar sugrįš kada tas 
mielas parugių- takelis, 6 trau
kinio ratai jai atsako — niekada, 
niekada, niekada... Labar gali
mas dalykas — ji susigrąžino 
prarastą parugių takelį, nes ji 
Lietuvą mylėjo daugiau, negu 
P. Cvirka ir Marytė Melnikaitė.

Vyt. Kastytis.

svarbiausia sovietų vidaus poli
tikos sumetimais — bolševikinė, 
vyriausybė norinti tuo būdu sa
vo tautai pademonstruoti, kad ji 
įstengianti gerai sugyventi tai
koje ir su Vak. Vokietijos “fd- 
šistuojančiais vadovais”. Tačiau 
pastaruoju metu visokie Aden
auerio ir kitų plūdimai kaip 
šluote iššluoti iš sovietinių radi
jų pranešimų ir iš spaudos. Rim
toji užsienio spauda šią Aden
auerio kelionę laiko pačiu di
džiausiu jo politiniu bandymu. 
Kai kurie iš jos organų, kaip 
prancūzų. “Combat”, jau iš anks
to skelbė, kad Adenaueris vis 
dėlto turėsiąs grįžti su tam tik
rais laimėjimais, nors buvo aiš
ku ir taip, kad jis neatsisakys 
nei nuo Paryžiaus susitarimų, 
nei sutiks su Vokietijos suneut- 
ralinimu, nei pagaliau užmegs 
diplomatinius santykius pripa
žindamas “Pankovo” vyriausybę 
(taip vadinama Rytinės zonos 
komunistų vyriausybė, norinti 
su laiku rytinei zonai iškovoti 
“atskiros valstybės” pripažini
mą). Vienas kitas iš vokiečių 
laikraščių ar žurnalų, pvz “Der 
Spiegei” Nr. 37 / 1955. reiškia 
nuomonę, kad bolševikams labai 
rūpi pakartot su Vokietija “Tau-j 
ragės mitą” ir, susidėjus su ja,: žurnalistais lėktuvas, skridęs į Kaune*komunistų partija įstei- 
stoti prieš Vakarus. Kaip žino-; Maskvą iš ryt. Berlyno, pasuko gė Petro Cvirkos memorialinį 
ma, Napoleonui pralaimėjus Ru-' ne Varšuvos kryptimi, kaip iš- j 
sijoje, 1812 m. gruodžio 30 d. • syk buvo užplanuota, bet — per petrulio

norį įtraukti Adenauerį “į savo 
orbitą”. Apžvelgiant rusų - vo
kiečių 200 metų santykių istori
ją, ta pačia proga pakartoti taip 
pat vaizdai, kaip Ribbentropas 
su Molotovu sudarė garsųjį susi
tarimą, kuriuo grobikai pasida
lino ir jiems nepriklausančius 
Pabaltijo kraštus. Nors tikrų 
duomenų nėra, tačiau, kaip at-

... jvoje iciiKdį ir KdidiiKču
pardavinėja i diplomatai. Dar 1939 m. vokie-j 

automobilius. . Kartą ^įaj buvo sudarę tam tikrą pa- 
, - . prašiausią dokumentą, skirtą jų

atsiveda dar keturius žinovus , įr iš kitų kraštų atvykstantiems 
kurie perkamą masiną beveik delegatams, kad nereiktų jiems 
auSstelninką apverčia, kol viską • atlikinėti ilgai trunkančių įvai- 
isziūri, iščiupinėja. Pas svetim- riaušių vizų ir muito formalu- 
taučius taip neleidžiama daryti, mų. Tuometine praktika nei nu- 
bet kantrus lietuvis pardavėjas vykęs į Maskvą Ribbentropas, 
nieko nesako, girdi, .teišsirenka { nei į Berlyną atvykęs Molotovas 
tautiečiai patys ir jei patikę te- neturėjo eiti pro pasų ir muitų ■ 
perka. Pagaliau, apžiūra baigėsi kontrolę. Buvo laikomasi princi- 
ir penki balsai nutarė pirkti. po: užsienio reikalu ministeris 
Dviems savaitėms praslinkus gali vykti svetur ir be tų forma- 
skamba telefonas ir keiksmai: — ‘
apgavai, balvone! Teisinasi par
davėjas: “Bet gi jūs man nei iš
sižiot nedavėte, nei mano balso 
neklausėte, viską gi nusprendė 
“žinovai”! Žinia, jei panašus at
vejis pasitaikytų kam nusipir- *• __t____________ _
kus pas svetimtaučius, aišku, ti paso formalumus. Būta ir kur- 
būtų tylėta ir. niekas nežinotų, rijozų. Pvz. kanclerį lydėjusiam 

fed. parlamento pirmininko pa
vaduotojui ir užs. reik, komisijos 
nariui, socialdemokratų šului 
prof. Carlo Schmid, kažkoks ne
žinomas autorius paskutinę mi
nutę atsiuntė telegramą, prašy
damas parvežti į tėvynę 300 
Kryme augančių rožių.. . O kai j Prūsų generolas Yorckas su ru-i okup, Lietuvą ir buvo nusileidęs 
kurie vokiečių laikraščiai įsidė- įsų generolu Dybičiu sudarė Lie- į 80 minučių Vilniuje. Ten teko 
jo eilę karikatūrų, vaizduojan- tuvos apskrities mieste — Tau-i tik pavalgyti ir gerai apsidairy- c_________
čių, kaip Adeuaueris, norėdamas ragėje, tikriau Požerūnų malūne ti, šiaip — nieko ypatingesnio ; Qvįrką “jo mylimos žemės - mai-
pademonstruoti vokiėčių pajė- — “Tauragės konv^iciją”. Yor- nepastebėta. Nors pačioje Sov. tintojos fone”... Tuo tarpu Cvir-

t.. vi.uu v^nim prūsų pa- Sąjungoje sueita su kai kuriais kos veikla ribojasi nachališkai
tusi susukti: ‘Remkime savuo- išsirikiavęs žygiuoja pireš rusų galbiniam korpui, kuris pagal, rusais, karo metu dirbusiais Vo- dideliu karjerizmu. Lietuviška
Sius verslininkus!” Ypač tuos,: minią... drauge su savo šofe- ankstesnius Paryžiuje sudarytus kietijoje ar laikytais joje karo ■ žemė jam nerūpėjo. Jis ją leng-
kurie skelbiasi lietuviškoj spau-Iriais ir virėjomis, nes ir jų ne- įsipareigojimus priklausė prie belaisviais. Veik vis jie vis Pri- -Varanka išmainėantsovietiško- 
d o j, per lietuvių radijo valandė- buvo užmiršta pasiimti drauge : Napoleono armijos. Tačiau šia i simena, kad tik ... i 
1 — — 1 1- — ;   1« ^4.^ 1 1 Ii -b«- i ’r.-ir i • ' v .. i • ! i . , i •. i -i <. . ; - 1 • j

..uu ' ir tuo būdu tama. bolševikinis su
•j ris buvęs pakviestas į Maskvą: išsigelbėjo iš rusų apsupimo.: bendradarbiavimas, nors to irį 

-diplomatinių ryšių | Panašiu būdu ir dabar Sovietai ■ nepasakyta ...

gi dabar po miestą vaikšto gan
das, jog tas pardavėjas “apgau- 
dinėjąs”.

.Visi reikalai gi puikiausiai iš
sispręstų, jei būtų tarpusavis 
pasitikėjimas ir supratimas. 
Vargu ar sąmoningai savąjį tau
tietį norės apgauti mūsų biznie
rius, bet sąmoningai taipogi 
mums nereikėtų siekti svetimų
jų talkos, jei tą patį ir nebloges
nėmis sąlygomis galime atlikti

prasčiausią dokumentą, skirtą jų

lumų. Tačiau šį kartą — per Pa
ryžiaus pasiuntinybę — teko, 
kad ir suprastintais, tos rūšies 
formalumais pasinaudoti, nes, 
dabartine Sovietų pažiūra, ir jų 
užs. reik. min. Molotovui vyks
tant į JAV taip pat reikia atlik-

auomenų nėra, tačiau. Kaip ai- v-/ ■
rodo, per pasitarimus turėję bū- j retorius drg. Šumauskas džiau
ti paliesti taip pat Pabaltijo giasi: “... aukso raidėmis į lie- 
kraštu ir Klaipėdos krašto vo- f . ....
kiečių klausimai. Pabėgėlių narsios partizanės Marytės Mel- 
spauda reiškia būkstayimų, kad nikaitės vardas”... Argi tikrai? 
atstačius normalius Vokietijos - Ačiū Dievui — komunistų par- 
Scv. Sąjungos santykius, galin- tija nekuria lietuvių tautos is- 
ti kiek apsunkėti svetimšalių | torijos. Ją kuria pats gyveni- 
pabėgėlių padėtis ir sąlygos ryš- mas. Marytės Mėlnikaitės vardą 
kiau reikštis prieš komunizmą, komunistų partija aukso raidė- 
Kiek čia esama tiesos — parodys mis iškaldino paminklo pjedes- 
netoiima ateitis. tale, bet nuo ten iki lietuvių

Vis dėlto prieš pasitarimus į tautos istorijos yra labai tolimas 
Adenauerio pageidavimu buvo • kelias. Lietuvių tautai ji liks 
atšaukta numatytoji Berlyne' dukra palaidūne, kur savo gy- 
suruošti “Vokiečių Siena”, ku- vybę paaukojo ne dėl Lietuvos, 
rioje būtų dalyvavę visų jų pa- bet 'dėl Tarybų Sąjungos ir dėl 
bėgėlįų organizacijų ir “Lands-: komunistų partijos idėjų, o jos 
mannschaftų” atstovai ' ; tūkstančius lietuvių išsiuntė į

Kai kas konferencija, apibūdi-! mirtį, Sibirą iir į kalėjimus. Gai- 
■ . • . v ■ la, bet kartais žmonės savo narna taip: aaug svpsotasi, bet —; , ,. , .■_ . , 1 Sumo nesugeba tmkamai panau-sirdys is esmes liko saltos ... ldoti
Pažymėtina, kad su vokiečių Muziejus Petrui Cvirkai

’... aukso raidėmis į lie
tuvių tautos istoriją įrašytas

la, bet kartais žmonės savo nar-

muziejų. Jį puošia skulptoriaus 
pagamintas Cvirkos 

biustas. Muziejaus langams dail. 
Kaminskas gamina specialų vit
ražą, kuris turės pavaizduoti P.

, pademonstruoti vokiėčių pajė- — “Tauragės konvaiciją”. Yor- nepastebėta. Nors pačioje Sov. j 
savųjų tarpe. Ir baigiant, nore- gumą ir užimponuoti Sovietams, i ckas vadovavo viena': i tintojos fone”... Tuo tarpu Cvir-

SIŪLO ŠVELNINTI 
BAUSMES

Jungt. Tautų sekretoriato so
cialinės apsaugos skyrius- paren
gė 95 paragrafų chartą, kuri bu
vo pateikta susipažinti krimina
linius nusikaltimus studijuojan
čiam žinovų kongresui Ženevo
je. Charta buvo paruošta re
miantis Jungtin. Tautoms pri
klausančių kraštų vyriausybių 
ir priv. organizacijų pavedimu. 
Ji siūlo panaikinti kaikurias da
bar tebevartojamas bausmes: 
tamsias vienutes, valgio suma
žinimą — nebent gydytojų nuo
mone kalinys gali tai pakelti — 
grandines, geležines liemenes ir 
apskritai visas žiaurias ir žemi
nančias bausmes. Rankų grandi
nes siūlo vartoti tiktai kalinio 
perkėlimo atvejų, kad nepabėg- 
tų‘Parengtoji charta tėra projek
tas. Kaip į ją pažiūrės sovietai, 
aišku iš anksto.

doj, per lietuvių radijo valandė- buvo užmiršta pasiimti drauge : Napoleono armijos. Tačiau šia i simena, kad tik ... negrįžtų Hit- sjos Todėl nenuostabu kad 
les. kurie remia.lietuviškąją kul-. į Maskvą. Vokiečių spaudoje i konvencija Yorcko korpas pasi- i ierio laikai.. .ir savaime supran-: šiancjien io muziejų lanko “sve- 
tūrinę ir politinę veiklą. Jei jie reiškiama nuomonė, kad kancle- \ skelbė “neutralus” ir tuo būdu tama, bolševikinis su naciais £jaj j§ Maskvos* broliškųjų res

publikų ir net iš tolimosios Ko- 
" i rėjos”. Iš Korėjos juk tikriausiai 

j atvyksta korėjiški Petrai Cvir- 
KOreSBFSBS : koS’ kurie sav^Š žemę taipoginvnuKtavnv j yra išmainę ant sovietiškosios,

mokslą pasakė ŠV. Sosto delega- Muziejaus vadovybė prašo duoti 
tas D. Britanijai J.E. arkivyšk.į fotografijų, kuriose yra Cvirka. 
P. O’Hara. Tos dienos vakarą' ----- - —
didžiojoje universiteto salėje vi
si kongreso dalyviai buvo asme
niškai pasveikinti Šv. Sosto de
legato ir kitų vyskupų.

Iškilmingas kongreso atidary
mas įvyko rugpiūčio 18 d. rytą. 
Suvažiavusiuosius sveikino MI 
IC pirmininkas prof. Sir Hugh 
Taylor, J.E. vysk. A. Beck, Not- 
tinghamo miesto vardu lordas 
L. Mitson, Nottingham© un-to 
vicekancleris B. L. Hallward ir 
MIEC pirmininkas dr. J. Kuria- 
cose. Telegramomis 23-čiąjį Pax 
Romana kongresą pasveikino 
popiežius Pijus XII. augšti Baž
nyčios hierarchai, Anglijos ka
ralienė Elzbieta, UNO, UNES 
CO ir eilė kitų organizacijų.

Įvadą į kongreso temą — “Iš 
universiteto į gyvenimą” — pa
darė MIIC gen. sekretorius prof. 
R. Sugranyes de Franch. Jis pa
žymėjo, jog ne visad svarbu su
rasti visų problemų sprendimus; 
bet kartais užtenką nurodyti, 
kur ir kokios esančios proble
mos.

Kad kongreso darbas būtų na
šesnis, buvo sudarytos 6 komi
sijos, kurių kiekviena tris dienas! 
gvildeno atskirą temą. Komisijų 99 
pranešimai buvo pateikti plenu
mui paskutiniame kongreso po
sėdyje rugpiūčio 24 d. To posė-1 
džio metu atsisveikino MIIC pir-1 
mininkas prof. Sir. H. Taylor. 
Šiltais žodžiais padėkojęs už 
sėkmingą kongreso pravedimą 
eilei asmenų bei įstaigų, prista
tė kongreso dalyviams naująjį

jaus neabejotiną tautiečių para
mą, galime būti tikri, jog liūto 
dalį materialinėje plotmėje vi
soje bendrinėje mūsų veikloje 
n^jelai įdės kaip tik lietuviai 
verslininkai, amatininkai ir pro
fesionalai. Gi dabar, kaip tik to

EATON’S
K

užmegzti

23 PASAULINIS PAX ROMANA
Pax Romana sąjūdis paskuti-Į Šalia to būdavo apžvelgiami nu- 

niaisiais metais apėmė vis didės- veikti darbo barai ir užbrėžia-

didžiausia detalės prekybos
Britų Commonwcaltheorganizacija

Eatono krautuvių ir jų skyrių 
yra visoje Kanadoje, 
nuo vandenyno iki vandenyno, 
jo pašto užsakymo katalogų 
prekyba pasiekia beveik • 
kiekvieną pirkėją 
Dominijoje.
Ilgametis patyrimas, kokybė 
bei žinoma garantija:

% 

“Goods Satisfactory
or
Money Refunded” 
įrodė tai kanadiečių " 
generacijoms. . '

J
1

A 
s

nius veiklos plotus. Jeigu 1921 
m.,. įkuriant Šveicarijoje, Fri- 
bourgo mieste, “Tarptautinį Ka
talikų Studentų Sekretoriatą”, 
iš kurio vėliau kilo Pax Romana 
sąjūdis, dalyvavo 20-ties tautų 
atstovai, tai šiandien atstovau
jamų tautų skaičius pakilo iki 
55. 80 federacijų jau yra įsijun
gę į Pax Romana sąjūdį, kurio 
tikslas, kaip pastebi Etienne 
Gilson, — “nutiesti visame pa
saulyje ryšius tarp tų, kurie sa-, 
vo dvasines galias pašvenčia 
Dievo tarnvbai”.

Pax Romana idėjoms užka
riaujant vis naujas įvairių rasių, 
tautų ir kalbų federacijas, didė
jo darbo kiekis ir platėjo jo po
būdis. Todėl 1947 m. Romoje 
Pax Romana sąjūdis buvo per
skeltas į dvišakas: į studentiš
kąją, vad. MIEC (Mouvement 
international des Etudiants ca- 
tholiques) ir akademiškąją — 
MIIC (Mouvement international 
des Intelectuels catholiques). 
Pagal 1953 m. statistiką MIEC 
eilėse veikė 77 federacijos 47-se 
šalyse, o MIIC apjungė 50 tauti
nių akademikų federacijų, ku
rios atstovavo 37 kraštus. Nuo 
minėtų 1947 m. MIEC ir MIIC 
plėtojo savo veiklą atskirai, ta
čiau vienas su kitu glaudžiai 
bendradarbiavo.

Šis bendradarbiavimas pasiek
davo savo viršūnę pasauliniuose 
Pax Romana kongresuose. Tada 
MIEC ir MIIC susitikdavo prie 
bendro posėdžių stalo ir kartu 
gvildendavo aktualią, Pax Ro
mana sąjūdžiui artimą temą.

mi nauji ateities veiklos planai. 
Gi kongreso metu nestigdavo 
gražių progų užmegzti naujiems 
ryšiams bei atnaujinti senuo
sius.

Tokio plataus susitikimo ir in
tensyvaus darbo ženkle prabėgo 
ir paskutinysis Pax Romana 
kongresas Nottinghame, Angli
joje, rugpiūčio 17-25 d. Jis buvo 
trečiasis, kuriame MIEC susiėjo 
su MIIC, ir 23-čiasis nuo Pax 
Romana įkūrimo.

Į Nottingham© Pax Romana 
kongresą suvažiavo virš '500 at
stovų iš 43-jų pasaulio šalių. Be 
laisvojo pasaulio kraštų jame 
buvo atstovaujamos ir anapus 
geležinės uždangos komunizmo 
priespaudą kenčiančios tautos 
kaip latviai, lietuviai, lenkai, 
ukrainiečiai, vengrai, čekai, slo
vakai, slovėnai, rumunai ir kro
atai, kurių tremty veikiančios 
federacijos lygiomis teisėmis 
reiškiasi Pax Romana sąjūdyje.

Lietuvių “Ateities” delegaciją 
Nottingham© kongrese sudarė 
kun. A. Kazlauskas MIC, iš Lon
dono, atstovavęs ateitininkus 
sendraugius, ir,D. Škudzinskaitėj 
- Ivaškienė, atvykusi iš JAV, i 
Mostono miesto, su J. Medušaus- 
ku iš Miuncheno, Centro Valdy
bos siųsti atstovauti Studentų 
Ateitininkų Sąjungą.

Kongresas vyko gražiose ■Not
tingham© universiteto patalpo
se. Jis buvo pradėtas rugpiūčio 
17 d. popietę pontifikalinėmis 
Mišiomis, kurias Šv. Barnabo 
katedroje atlaikė J. E. Brent- 
woodo vyskupas A. Beck. Pa- MIIC pirmininką — olandą Wil-

Sumanymas gražus, bet grupi
nėse nuotraukose šalia Cvirkos 
bus nevie-nas žmogus, nenorįs 
patekti į Cvirkos muziejų. Kada 

j nuotraukos buvo darytos nepri
klausomos Lietuvos dienomis, 
daug kas nežinojo, kad iš Cvir
kos išeis lietuvių tautos duobka
sys. Jeigu jie būtų žinoję, su 
Cvirka niekada nebūtų sutikę 
fotografuotis...

Salomėjos Neries dešimtosios 
mirties metinės.
Sovietams parsidavęs žurna-

} EATON’S of CANADA į
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Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS 

77\Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA 
"Tėvynės Prisiminimai” 

kiekviena šeitadienj nuo 3.30 vai. iki 4.45 po piety ii 

iš galingos TORONTO stoties CHUM 
BANGA 1050.
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helm Pompe, teisės profesorių 
iš Utrechto.

Šalia darbo minėtose komisi
jose buvo dar skaitomos visiems 
bendros paskaitos, kurių temos 
rišosi ai*ba su kongreso tema, 
arba su Pax Romana sąjūdžiu. 
Nebuvo užmiršti ir studentai 
bei akademikai, gyveną už ge
ležinės uždangos. Jų padėčiai 
nušviesti buvo skirtas rugpiūčio 
19 d. vakaras. Penki kalbėtojai 
— ukrainietis, lenkas, gudas ir

(nukelta į 7 psl.)

apatiniai baltiniai
Ilgesniam nešiojimui, 
patogumui ir apsau- 
gojančiai šilumai var
tok iš natūralios me
rino medžiagos pada
rytus baltinius, tin
kamus žiemai ir leng
vai prosijamus. Už 
mažą kainą puikūs 
baltiniai — neįkaino
jamos vertės. Galima 
pirkti atskirai balti
nius, kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vyrams ar vaikams.

GARSŪS 
NUO

Nr. 71-FO-4
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Paverg toje tėvynėje Lietuviai pasaulyje
Salomėjai Neriai paminklas
Rugpiūčio 1 d. Kąuno buv. ka

ro muziejaus, dabar vad. karinio 
- istorinio muziejaus sodnelv 
ant Salomėjos Neries kapo ati
dengtas naminkląs — ant ak
mens piedestalo stovi noetė. gal 
dęklamųoiąnti savo eilęra$ti. su 
pooierio ląnu nu’eistoiė kairėie 
rankoje. Paminklas bronzinis, 
pagamintas poetės vvro B. Bu
čo Ant in iuodo mranito lentoj 
užrašas: “Setomeia Neris 1904. 
XT 17. - 1945 VII. 7.”

Paminklo atidengimo įžangini 
.žodi pasakė Kauno wkdomojo 
kom n»nn. nayądnotnįa J. Nar
kevičiūtė, tol’aų tajbėio poete 

■ parbindatni: J. Paleckis. Ant
■ Venclovą, kąjn rašytojų sai. oir- 

x mininkas. I. Simonaitytė, Kan-
no miesto visuomenės vargių o 

/ noktas Mieželaitis nerskaitė S.
* hJęriai skirtą eilėraštį “Tu die

medžiu žydėsi”."
Vilniuie. Gėd’minn ną- 

nėdėie. ruoniūč’n 13 d. atideng
iąs nąminklas rusu poetui A. S. 
Puškinui. Kąlbėip wkd. kom. 
pirm, pąvąd. J. Abišala, T. Til- 

. vvtis. įmesto bibliotekos Nr. 5 
z. vędėią V. Borisova ir LTSR

■ .kultūros miii. J. Smilgevičius.
Paminklo autoriai skulptorius

. Vyšniauskas ir arch. Nasvytis.
Ateistinėmis temomis šiemet

• buvę paskaityta 750 paskaitų.
: sako “Politiniu ir mokslinių ži
nių skleidimo draueiios” “m’oks- 

r linės - ateistinės sekcijos biuro 
sekretorius medicinos mokslų 

^kandidatas Biziuievičius”.
. Ariogaliečius “Tiesa” smarkiai 

’. nuola. Ęsa. “sunku rasti kolūki, 
ivvkdžiusi kukurūzas sėtos ola- 

:' na”. Be to. esą neaišku, kur kol
ūkiai talpins rudeni kukurūzu 

-derlių, kai iš 31 kolūkio tik 7 
stato silosavimo įrengimus. “Sta 
tvbos montavimo valdvba Ario

galos raione 16-je kolūkiu priva- 
' ..lo pastatyti- no viena 250 tonų 

talpos tranšėja. Iki šiol nė viena 
'tranšėja dar neužbaigta, o 12-je 
\ kolūkiu statvbos darbai net ne- 
toradėti. Darbus prižiūrintis inž. 
Tūba, valdvbos vadovams pri- 
tąriant. labiau domisi, kaip už 
statomą tranšėią -paimti daugiau 
ninipu. nuvertinant kolūkiu tęi- 
kianis statybines medžiagas ir 
bąn.. o ne kaiu. daugiau pąstaty- 

'^^ii ^losąvimo įrengimu”.
Kąuiip laivų s t at v tojai nasta- 

’tė “Akademiką Krilovą”, kuris.

Garantiiati siunti
mai i Sovietų Rusiia 
ir užimtus kraštus

Męs siunčiomę tiesini iš rnūsu sandė
liu Kanadoie arba Ąrn!»io»e. Nnu»i ir 
varpoti d*4v*cai: dalykai,

maistas, saldainiai ir kt. da- 
lykoi. •

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

VAPA FABRICS
698 QUEEN ST. W.. TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

.Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
' H Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

kaip “didelis keleivinis laivas”, 
numatytas pasiųsti i Kuršių Ma
rgs kursuoti tarp Klaipėdos ir 
Nidos. Tai esąs pats “didžiau
sias garlaivis, pastatytas Kauno 
laivų remonto įmonėse”.

J. Šimkus parašė apsakymą 
“Narsi širdis”, skirtą “nemirtin
gam Leninui paminėti”. Apsa- 
kvmo veiksmas pavaizduotas 
“fašistinės diktatūros Lietuvoje 
mętąis”.

Archeol. R. paueudžiui vado- 
yjnnant Vilniuie, atkasama se
noji Gedimino pilies siena. Vil
niaus miesto seniausioje dalvie 
es» aptikti idomūs archeologi
niai radiniai, kurie “i<»alins nė
riau naž’nti Gedimino pilies 
nraeifi”. Gedimino kalno nanė- 
dėie iš po«rindu rekonstruoja
mas esąs "Puškino sodas.

Ra»idondv»r«o ir Žiežmariu 
MTS susilankė perkūniju net iš 
maskvinio žemės ūkio ministe
rs navM. T.ucenko.

Fsa. Raudondvario MTS turi
mais 11 kultivatorių įdirbus ku
kurūzu pasėliu tarpueilius tik 
16ū bą nlote. kai buvus isiparei- 
goius ’dirbti 9.240 ha. “Turėda
ma dvi prikabinamasias ir 5 pa
kabinamąsias traktorines šiena
pjoves. nušienavo tik 6 ha”.

“Žiežmariu MTS. kuri turi 3 
trąktoriniu š’enaoiovių komn-

■ lektus ir 3 traktorinius grėblius, 
nagai sutarti su kolūkiais priva-

" lo nušienauti 600 ha ir sugrėbti 
' ŠJena 100 ha nolte. Faktiškai nu- 
! šięnavo. tik 26 ha. o srėbti šieno 

iki šiol dar nepradėjo. Turėda
ma 9 kaupiamuosius traktori-

1 nius kultivatorius, MTS neidir- 
ho nei vieno ha kukurūzų pasė
liu bei kitų kaupiamųjų kultū-

Užtai Raudondvario MTS dir. 
Balteris atleistas, o wr. agrono
mui Demeškai pareikštas papei
kimas. Žiežmariu MTS direkt, 
Oloncevui ir einančiam pareigas 
vvr. agr. Lekavičiui “pareikštas 
griežtas, paneikimas. Jei iie visi 
nesiims skubių priemonių, bū
sią “patraukti žvmiai griežtes- 
nėn atsakomvbėn”. Lietuvos TS 
R žemės ūkio m in. Augustinai
tis ir io pavad. Konivčinskis įpa
reigoti “užtikrinti, kad artimiau
siomis dienomis visuose respub
likos kolūkiuose būtu baigti ku
kurūzu pasėlių priežiūros ir šĮe- 
naniūtės darbai”.

Čia tarn kitko pasirodo ir Lie
tuvos TSR ministrų “savaran
kumas”.

Zarasų rajone šienaniūtė esan
ti labai užvilkinta, rašo “Tiesa” 
rugpjūčio 5 d. O tai dėl MTS 
dir. Kandanzovo kaltės. MTS 
jėgomis esą nušienauta vos 100 
ha. nes iš 6 traktorių tik 2 dirbo. 
Dvieių šienoiovių remontas tik 
dabar esąs baigtas, o dvi negalį 
dirbti nes traktoriai netvarkoje.

Pasakine techniką rodo Vie
vio rai. Molotovo vardo kolūkio 
ragianiūtės pradžios žinios: ark
line kertamąja pirma dieną nu
kirsta 3,5 ha, o dalgiais .4 ha ru
giu.

Joniškėly yra bandymų stotis, 
kurioje yra vvr. moksliniais 
bendradarbiais VI. Baniūnas, Z, 
Ruseckas ir G. Šalčiuvienė, o di
rektorius vra VI. Čaikauskas.

Resp. Vilniaus medicinos mo- 
kykla Nr 1 ruošia med. felčerius. 
Priimami mokiniai, baigę vidu
rine mokvklą, iki 30 m. amžiaus.

Radviliškio pelkių bandymų 
stoties vvr. mokslinis bendra
darbis J. Puodžiukynas.

DIDELI METINI RUDENS ŠOKIŲ VAKARĄ
Kviečiame visus tautiečius mylinčius gerus šokius ir linksmą nuotaiką dalyvauti

Šokiams gros hamiltono uetuvių orkestras “aidas

TURTINGAS BUFETAS R AT ARNAUS VISIEMS

SUDBURY Ont

geras 
veikė 
pelno 
buvo 
metu

istorijos turime pasimokyti atei
čiai. Antras svarbus motyvas —> 
kad toj kolegijoj bus ruošiami 
pasauliečiai lamigai, nes jie yra 
patys reikalingieji ir svarbieji 
Bažnyčios gyvenime. Pats Kris
tus tiesiogiai įsteigė tik pasau
liečių kunigų organizaciją, kuri 
tęstų Jo pasiuntinybę, nešdama 
pasauliui Evangelijos šviesą. Pa
sauliečiai kunigai — tai Kris
taus Karaliaus pirmųjų eilių ka
riai pėstininkai, kurie tyliai ir 
be jokių išpūstų reklamų dirba 
patį atsakingiausią ir sunkiau
sią darbą be jokių apsiribojimų. 
Del. to kiekvieno susipratusio 
lietuvio yra šventa pareiga tą 
krikščionybei ir lietuvybei gy
vybinės svarbos židinį turėti 
prieš akis pirmoj vietoj.

Lietuviškos spaudos šiemet 
daugiausia įsigijo L. Remeikie
nė, J. Venslovaitis, J. Skilan- 
džiūnas ir K. Rimas.

Kolonijos judėjimas. Per pa
lyginti trumpą laiką pasikeitė 
daug windsorieeiu veidų, vieni 
išvyko, kiti naujai atvyko. Prieš 
pusmetį į Kanadą iš Australijos 
buvo atvykę ir čia apsigyvenę 
p.p. Jucevičiai ir dabar jie grįžo 
atgal į Australiją, ten geriau. 
Kiek anksčiau mūsų koloniją 
apleido laikrodininkas V. Zub- 
rickas ir dabar Detroite atsidarė 
savo jeweler krautuvę. Julija 
Bliudžiūtė persikėlė i Čikagą ir 
ten apsivedė. P.p. Černiauskai 
persikėlė gyventi į Otavą. Nors 
daug kas išvyksta iš Windsoro, 
tačiau mūsų kolonija nesumažė
jo. Prieš trejetą savaičių į Wind- 
sorą atvyko iš Lietuvos p. Bedi- 
konienė pas savo vyrą, gaila kad 
dar Lietuvoje liko jų dukrelė. 
Iš Quebeco provincijos maloni 
p.p. Stygų šeima, kurie dabar 
nusipirko namą ir pastoviau čia 
apsigyvens. J. U.

Dabar galite lengviau,
9 negu Jūs manote,
S Įsigyti naują

Oldsmobile
Chevrolet

ar vartotų auto mašinų

eston Motors
LTD

Kreiptis J. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008

šimtai mašinų pasirinkimų!

Tautos šventės minėjimas įvy
ko gražioj ukrainiečių salėj da
lyvaujant gausiai Sudburio ir 
apylinkės lietuvių visuomenei. 
Iš kaimyninės Sault Ste. Marie 
kolonijos dalyvavo aoylinkės 
pirmininkas Vanagas, Grigęlai- 
tis ir R. Galinis. Užmegsti ry
šiai dėl abieių kolonijų tolimes
nio bendradarbiavimo. Minėji
mas pradėtas Tautos himnu, 
įvedamąjį žodį tarė LB Sudbu
rio skyriaus pirmininkas L. Kas- 
nariūnas. Pranešinėjo V. Staš
kevičius. Paskaitą skaitė J. Žiū
kas. Gražiai eilėraštį pasakė R. 
Jakubonytė; labai įspūdingai ir 
vykusiai buvo inscenizuotas ei
lėraštis Rambynas, kurį dekla
mavo V. Jasiūnaitė, vaidilos 
vaidmenį atliko J. Bataitis. Re
žisavo V. Jasiūnienė. Po to bu
vo šokiai, kuriems grojo 
ukrainiečių orkestras, ir 
turtingas bufetas. Gryno 
gauta apie $90. Nuotaika 
tikrai šventiška. Šokių
įvyko loterija R. Bagdono vado
vaujamai lietuviškai valandėlei 
paremti. Šį kartą laimė nusišyp
sojo J. Šimkui, kuriam teko J. 
Bazaro padovanotas laikrodis.

Bendruomenės valdyba nuo
širdžiai dėkoja S. Semežienei, B. 
Jakubcnienei ir I. Garšvai daug 
nrisidėjusiems prie parengimo. 
Rugsėjo 10 d. buvo atlaikytos 
pamaldos už Tėvynę su šventei 
pritaikytu pamokslu. Džiugu, 
kad bažnyčioje pasirodė ir visai 
naujų veidų iš senesnės kartos 
ateivių, bet gaila, kad buvo pa
sigesta kaikurių iš naujųjų. Kai- 
kas vis dėlto tinkamai neįverti
na Dievo palaimos vaidmens 
kaip asmeniniame taip ir tautų 
gyvenime.

Ekon. dr. St. Jakutis su šeima 
iš Bostono lankėsi pas p.p. Lum- 
bius, Tiknius ir Bagdonus, kur 
jų garbei buvo suruoštos šaunios 
vaišės.

Naujas būrelis. Tautos šventės 
proga kun. A. Sabo iniciatyva 
įsteigtas būrelis Šv. Kazimiero 
Kolegijai Romoje remti. Nors iš 
anksto ir nebuvo nieko skelbta, 
tačiau jau ir patį pirmąjį sekma
dienį prisirašė gražus būrelis 
tautiečių. Tikimasi, kad netru
kus visi lietuviai supras tos re
liginės - tautinės tvirtovės reikš
mę ir bus būrelio rėmėjai. Iš
auklėjimas kunigų lietuviškoj 
tautiškoj dvasioj mums yra itin 
svarbus netik religiniu, bet ir 
tautiniu požiūriu. Ten prieš ku
nigystės šventimus kiekvienas 
turi prišiekti grįžti į Tėvynę, 
kai tik susidarys sąlygos. Jei 
Lietuva, kai tik priėmė krikštą, 
būtų turėjusi savų kunigų, tai 
šiandien Europoj vaidintų svar
bų vaidmenį ir būtų viena iš ga
lingiausių Europos valstybių. Iš

Vykime į iškilmingą Tautos Šventę 
St-Catharineje!

Šventė įvyksta rugsėjo 24 d. 5 vai. pp., SLOVAKŲ salėje Page street. 
PROGRAMOJE: Gen. konsulo p. V. Gylio paskaita.

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

PO MINĖJIMO —

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

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

Vancouver, B.C-
Kun. Antanas Treška rugsėjo 

pradžioje išvyko į JAV.. Jis iš
buvo klebonų'apie šešis metus. 
Kitas lietuvis’ kunigas dar nėra 
atvykęs.

Solidarumo mokestis. Br. Ko
lumbijos lietuviai maloniai pra
šomi sumokėti už 1955 m. tauti
ni® solidarumo mokestį, kuris 
KLB suvažiavime buvo nustaty
tas po $2 kiekvienam dirban
čiam tautiečiui. Soliclarumo mo
kestį galima mokėti asmeniškai 
arba prisiųsti paštu KLB Britų 
Kolumbijos apyl. Valdybos iždi
ninkui ir Tautos Fondo atstovui 
Kazimierui Skrinskui, kurio ad
resas yra: Room 320, 656 Sey
mour Street, Vancouver, BC. 
Kam patogiau, solidarumo mo
kestį gali sumokėti ir kitiems 
valdybos nariams.

Pirmą rudens subuvimą Br. 
Kolumbijos lietuviai šiemet ren
gia, rugsėjo 24 d., šeštadienį, Ju
goslavų Kultūros Namuose, 767 
Keefer Street, Vancpuvery. Ma
loniai kviečiami visi atsilankyti.

Apylinkės Valdyba.

ATIDUOK VIENKARTINĘ 
DUOKLĘ K.LĘ. ŠALPOS 

FONDO VAJUI.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didzbali^
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

TESLIA Real Estate

Tabako ūkiai pardavimui
—Į,

Vėl prasideda ūkių pirkimo bei pardavimo sezonas. 
Gera proga išsirinkti tinkamą ūkį apžiūrėjus laukus 
ir nuimtą derlių. , , .*?!»<»

kreipkitės pas

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE

TILLSONBURG, ONT. TEL 829 J

JA VALSTYBĖS
AMLB Valdyba kreipėsi į vi

sus Bendruomenės organus — 
seniūnijų, apylinkių bei apygar
dų valdybas, į lietuvių parapi
jas, į lietuvių draugijas, organi
zacijas bei klubus ir į visus lie
tuvius kviesdama suorganizuoti 
aukų rinkimą potvynio palies
tiesiems!

Valdyba kviečia atskirose vie
tovėse šiam tikslui paskirti kokį 
vieną sekmadienį, o visų aukas 
kviečia siųsti iki spalio 15 dienos 
Bendruomenės Valdybos iždi
ninko vardu: Julius Staniškis, 
7513 Lawnview Ave., Cleveland 
3, Ohio, USA.

Waterbury per paskutinį po
tvynį yra žuvę 18 lietuvių: Clae- 
rence Ramikas, 36 m.; Margare- 
ta Padaigas, 62 m.; Teofilė Lau
kaitis, 62 m.; Petronėlė Štanikie- 
nė, 65 m.; Stasys Markevičius, 
44 m., pastarosios sūnus; Vincas 
Saulėnas, 69 m.; Marija Šimkus, 
33 m.; Bronius Seredinskas, 50 
m.; Agota Seredinskas, 79 m.; 
Connie Seredinskas; Ona Kli- 
mienė, 62 m.; Ant. Savickas, 22 
m.; Visų 12 lavonai yra surasti. 
Šių 6 lavonai nesurasti dar: Sta
sys Garbukas, 60 m.; Janina Kli- 
maifė, 33 m.; Petras Laukaitis, 
70 m.; Barbora Vitkienė, 68 m.; 
Vincas Vitkus, 72 m.; Pranas 
Butkus.

Inž. S. Giedrikis ir žmona bu
vo gana sunkiai sužeisti auto
mobilio nelaimėje Maine valsti
joje, kur jie atostogavo.

E. Kuprevičiūtė, smuikininkė, 
ištekėjo už dr. V. Bergo, mari
jampoliečio, praktikuojančio vie 
noje Niujorko ligoninėje.

Dr. K. Griniui, kuris dirba 
Amerikos Balse, padarytos dvi 
sunkios operacijos.

Vincui Alksniniu! sukako 70 
metų.
VOKIETIJA

Nauja Kr. Valdyba. Iš spaudos 
gerai žinomas konfliktas dėl Vo
kietijos LB Krašto Tarybos “pa
pildomų rinkimų”, kurios vis- 
dėlto patvirtino Stp. Vykinto 
vadovaujamas “garbės teismas”. 
Tiesos griežtai ginti stojo Mūn- 
cheno lietuvių apylinkė ir kai 
kurie lietuvių veikėjai. DėL to 
prasidėjo ginčas ir spaudoje, ir 
susirinkimuose. Paskiausiame 
Kr. Tarybos posėdy buvo pa
imta į .susitaikymą ir pažeisto 
reikalo atstatymą vedanti linija. 
Taryba ta pačia proga dauguma 
balsų išrinko naują Krašto Val
dybą: inž. Pr. Zunde, J. Glemža, 
Ė. Simonaitis, kun. dr. J. Aviža 
ir I. Apyrubis. Iš valdybos atsi- 
sakė V. Gailius, o neperrinkti į 
ją buvo Stp. Vykintas ir A. Ruk- 
ša. Pirmieji kandidatai Stp. 
Vykintas ir A. Rukša. Nutarta 
pagal naujai priimtą statutą 
skelbti ne vėliau kaip per metus 
laiko, kai tik bus jis patvirtintas 
vokiečių teisme, naujus rinki
mus į Krašto Tarybą. Tuo būdu, 
tenka laukti, su naujuoju kom
promisu sutiks ir mūncheniškiai, 
ligi šiol griežtai stoję už teisėtos 
tvarkos atstatymą ir principinį 
reikalo gynimą, nes dabar jau 
nebus kliūčių naujajai krašto 
bendruomenės vadovybei turi
mą tarp Vokietijos lietuvių pa
sitikėjimą patikrinti naujais rin
kimais be kombinacijų.

HAMILTON Ont
Visi i pirmąjį rudens balių! rių. Laukiame ir kviečiame pa- 

KLB Hamiltono apyl. v-ba ma- pildyti jucs iki 20 narių kiek- 
loniai kviečia Hamiltono ir toli-; vieną.
mesnių bei artimesnių apylinkių Hamiltone yra tiek daug ge- 
tautiečius atsilankyti į pirmąjį rų lietuvių, jog reikės, turbūt, 
rudens balių rugsėjo 24 d. Royal eilės metų, kad būtų galima su" 
Connaught Hotel, Normandie, jais supažindinti mūsų plačiąją 
salėje. Pradžia 7 vai. vakaro. visuomenę. Šiub metu turiu Or-

Baliaus metu bus didelė lote- vidų šeimą. Kaip žinome, prieš 
rija šeštadieninei mokyklai pa-į metus ši šeima buvo patekusi į 
remti. Turėsite progos išmėgin- " ' ’ " 1 »
ti savo laimę. Tuo pačiu prisidė
site prie mūsų mokyklos išlaiky
mo, kūribjė-mūsų mažasis jauni-' 
mas mokomas nepamiršti savo 
tėvų kalbos ir tėvynės Lietuvos.

Veiks bufetas su stipriais ir 
silpnais gėrimais visiškai priei
namomis kainomis.

Gros Vyt. Babecko vedamas 
orkestras “Aidas”. Vanda Pana- 
vaitė maloniai sutiko šokių metu

1 mus palinksminti savo dainomis, lėti, Adu inž.. n. ir etine vagius yia .. . x i . •
vienas iš tu kuris <Yal labiausiai pritariant orkestrui- vienas is tų, Kuris gai laoiausiai kolinmi «n-
rūpinasi Lietuvos ir lietuvių rei
kalais čia Otavoje.

Otavos ir Pembroke bendras 
piknikas įvyko rugs. 11 d. Arn- 
prior, Ont. miestelyje. Pembru- 
kiškiai atvyko beveik visi, tik 
gaila, kad, ©taviškius atbaidė už
ėjęs smarkus lietus. Visdėlto iš
nuomota vasarvietė prisipildė 
pilna žmonių. Šeimininkės ap
krovė stalus lietuviškais val
giais, o vyrai vaišino visus “lie
tuvišku” alumi. Jaunimas pui
kiai pasišoko prie Eduardo Balio 
akordeono muzikos. Pikniko vie 
ta patiko visiems. Dviejų upių 
santaka, gražus parkas ir rami 
aplinka žavėjo keik vieną. Būtų 
gera, kad kas nors iš lietuvių įsi
gytų ten bent vieną vasarvietę. 
Tuomet būtų galima kurti mū
sų lietuviškam jaunimui vasa
ros stovyklą. Vietovė bus grei
tai parduodama. Reikėtų mums 
nepraleisti geros progos.

OTTAWA, Ont.
Rugsėjo 10 d. įvyko iškilmin

gas inž. A- Paškevičiaus naujų 
namų pašventinimas. Pašventi
nimo apeigas atliko vietos lietu
vių kapelionas. Mielų tautiečių 
prisirinko pilnas namas. Dalyvių 
tarpe matėsi prof. A. Paplaus
kas su žmona, dr. Šidlauskaitė, 
inž. Trečiokas, dr. Kubilius ir vi
sa eilė kitų.

Prie progos reikia pažymėti 
tai, kad inž. A. Paškevičius yra

didesni vargą ir tuo laiku buvo 
sušelpta eilės lietuvių ir liet, or
ganizacijų. Šiek tiek išsitiesę iš 
po slėgusių vargti, Orvidai ryžo
si gautas aukas, nors ir netiesio
giniai grąžinti. Nuo rugsėjo 1 d. 
net trys jų šeimas nariai įstojo į 
saleziečių gimnazijos rėmėjus, 
pasižadėdami aukoti po $1 kas 
mėnesį kiekvienas.

Hamiltono lietuviai yra dau
giau negu pasigėrėjimo verti: 
nuo rugsėjo 1 d. Čia veikia 7 bū
reliai Vasario 16 ir 3 saleziečių 
gimnazijai remti. 1.300 lietuvių 
bendruomenei tai jau yra labai 
ir labai daug.

Į TF skyr. v-bą nuo rugsėjo 7 
d. įėjo Lucija Skripkutė, 133 
Bold St. Ji perėmė skyriaus met
raščio vedimą ir sutiko infor
muoti “NL” apie skyr. veiklą.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu {vairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
TeL KE. 3881

Pirmuoju rudens baliumi su
sidomėjimas .diena iš dienos au^_ 
ga. Apyl. v-ba, svečių patogu- 

i mui ir norėdama visus laisvai 
sutalpinti, paskutiniu metu pa
ėmė savo žinion ir mažesnę salę, 
esančią šalia Normandie salės.

Už staliukus atskiro mokesčio _____ _r____
nebus imama, todėl, norėdami L. Skripkutė yra neseniai at- 

i užsitikrinti ^šąu vietą, rezervuo- vykusi iš Anglijos ir šiuo metu 
kite stalą iš anksto, kad, vėliau dirba Stelco raštinėje. Anglijoje 
atėję, neklaidžiotumėte, ieškoda
mi kur prisiglausti. Staliukus 
užsakyti pas Pi Sakalą — LI. 
9-1957 arba pas K. Mikši — JA. 
9-8593. Apyl. valdyba.

Vasario 16 gimnazijai rugsėjo 
14 d. pasiųsta 243 JAV dolerių — 
4 rėmėjų būrelių aukos už birže
lio, liepos ir rugpiūčio mėn. Kar
tu pasiųsta dar $37.50 už 150 rė
mėjų ženklelių. Jie bus duodami 
tiems asmenims, kurie gimnazi- 
j5s išlaikymui paaukojo ne ma
žiau kaip $12:

Nuo rugsėjo 1 d. organizuoja
mi dar du būreliai: vienas Vasa
rio 16 gimnazijai remti, kuriam 
sutiko vadovauti Stasys Pilypa- 
vičius. 618 James St. N., ir vie
nas saleziečių lietuviškai gimna
zijai Italijoje remti, kurio vado
vu ir svarbiausiu organizatorių 
sutiko būti Zigmas Orvidas, 24 
Queensdale Ave. E. Šiuo metu 
abu būrleiai jau turi po 10

vvkusi iš Anglijos ir šiuo metu

na-

Kanada rūpinasi
savo darbininkais . . . .

Volstybinė Dorbo Porūpinimo Tarnyba kiek
vienam padeda susirasti tinkama darbo, kurį 
dirbdamas kiekvienas būtų patenkintas. Pa
žangūs darbo įstatymai užtikrina atitinkamų 

. skaičių darbo valandų, pakankamų atlygi
nimo ir geras dirbančiojo apsaugos sąlygos. 
Beveik visi pramonės darbininkai aprūpinami 
ne.'nokomu medicinos patarnavimu ir kom
pensacija, jei susižeidžia dorbo metu.

Kanada rūpinasi savaisiais — 
stenkis daugiau pažinti jų.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS.*

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

ji buvo žinoma aktyvi ir veikli 
visuomenininke. Tai jautrios šir
dies ir veiksmo žmogus. Jos tau- 
tinėje veikloje pastebimas pa
grindinis bruožas — ne kalbėti, 
o veikti. Būdama dar čia nauja
kurė, ji nedvejodama atsilan
kiusiam Šalpos Fondo aukų rin
kėjui įteikė $5 tuo parodydama 
sražų oavyzdį kitiems"* tautie
čiams. TF sk. v-ba L. Skripku- 
tės asmeny gavo stiprią jėgą.

S. Lukoševičiutei rugsėjo 14 d. 
įteikta TF v-bos dovana “Lietu
viu Poezijos Antologija” su ati
tinkamu įrašu ir v-bos narių pa
rašais. Ši kukli dovanėlė skiria
ma prisiminimui jos 2 metų dar
bo šioje v-boje.

Malonu pažymėti, kad S. Lu- . 
koševičiutė rodo išskirtinų ga- ' 
bumų grožinės kūrybos srity. 
Jos rašinėlis, atspausdintas š.m. 
“Žibinto” 5 nr., ryškus nauja ir 
patrauklią forma ir giliu turiniu. 
Artimoje ateity jos kūrybos ra
sime “Ateities” žurnale.

Hamiltono jaun ateitininkių 
arbatėlė rugsėjo 10 d. parapijos . 
salėje turėjo cįaug jaunųjų sve
čių iš Toronto ir mūsų jaunimui 
suteikė gražią, lietuvišką ir kul
tūringą pramogą. Prie jos su
rengimo labai daug prisidėjo 
kun. dr. Tadarauskas, apsomkė-' 
jęs savo lėšomis muziką? vais
vandenius ir kitas išlaidas.

“Aukuro” 5 m. sukakties di
džiajai šventei bilietai jau plati
nami. Toronte jų galima gauti 
“Tulpės” valykloje 994 Dundas 
St. W., tel. ME. 9490. .

Tautiečiai iš kitu vietovių 
prašomi rašyti St. Bakšiui, 38 
Stanley Ave., Hamilton, Ont, 
tel. JA. 9-4662. Įėjimas po $2, 
$1.50 ir 4.

Grušo “Tėvas”, kuri pirmą 
kartą stato “Aukuras”, žada būti 
ypač įspūdingas, nes jo svarbią
ją rolę atliks Henrikas Kačins
kas, kuris šiuo metu dirba “Am. 
Balse” ir kalba į Liėtuvą.

■■
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Konado* Lietuviu StudanhI Centro Valdybei pavedu* vade redakcini* tampri*. 
Adresą*: B. Vaškeli*, 23 Oakmount Read, Toronto, Ogt. Telefoną* R0. 29$5.

Studijų populiarinimo reikaluSu naujaisiais mokslo metais susilaukiamą vėl naujų kolegų, kurie papildys retokas mūsų Studentijos eiles Kanadoje. Tačiau jie yra tik mažoji dalis iš galinčių studijuoti. O kur kiti? Atsakymas paprastas, kasdieninis — ieškodami laimės nuklysta kitais keliais, kur “visagalis” doleris žada kalnus gėrybių. Labai dažnai išgirstama iš ne vie- . no, spėjusio pritapti su siela ir kūnu prie aplinkos, kad kam sėdėti per naktis prie knygų, skubėti į paskaitas įtemptai per keturis ar penkis metusr išmokant 1 už tą malonumą 7-10.000 dol. Ir kam tos pastangos ir išlaidos?... . Per tą laiką juk galima uždirbti tūkstančius, įsigyti keliaaugš- čiuš namus, trejeto šimtų arklio jėgų mašiną ir apturėti daug “good time”. Bet čia tik viena ' medalio pusė.Pinigas neginčinama reikme- nė kasdieniame gyvenime ir viena iš priemonių atsiekti tikslui, bet ne dievaitis ir ne vienas būtiniausių bei svarbiausių žmogiškųjų troškimų. Turtai bei kitos materialinės, praeinančios, laikinos vertybės nesuteikia pastovios laimės bei įšiprasmini- mo. Jų suidealinimas veda žmogų į dvasinę menkystę ir beprasmiškumą. Todėl . šiandieninėse lenktynėse dėl dolerio eilinis pilietis tampa lyg robotu. Rytą jis skuba į darbą, per dieną sušilęs prie mašinų arba kitur skuba išpildyti savo normą, vakare skuba namo. Visos dienos vienodos praeina skubėjimo ženkle. Pasitenkinimą randa tik, kaip ir Sinclair Lewis Babbitt’as, didėjančioj banko sąskaitoj, namely, žvilgančioj mašinoj ir išsprogdinus akis spoksant į televiziją. Tačiau ar toks žmogus yra laimingas ir patenkintas? Be protinio ir dvasinio turto jis yra dvasios skurdžius, nors ir frakuotas ir išdabintoje aplinkoje. Viena- pusiškumas, koks jis bebūtų, nesuteikia pilno džiaugsmo, supratimo gyvenimo tikslo, o nuveda į kraštutinumus. Pažinimas daik tų bei jų vertės, sužadinimas slypinčių galių žmoguje ir pats jo formavimas atsiekiamas tik per mokslą ir kruopščias studijas.

Jaunuolis, jaunatvės vėjų svaidomus ir klaidinąiųas aplinkos burtuose, dažnai pats vienas nepajėgia suyokti tikrosios studijų prasmės. Čia turi ątėiti tėvai bei vyresnieji, kurių gyve^ nimo patirtis ir supratimas gal* paveikti jo apsisprendimus ateities gyvenime. Yrą džiugu, kad jaunimas mokosi amatų, metasi į prekybą, tačiau ar mes ilgai galime didžiuotis vien tik savo prekybininkais, šaltkalviais, staliais? ... Tautoje turi būti išlaikyta profesijų pusiausvyra, ko šiandien jaunimo tarpe jau pasigendama. Studijas, o ypač humanitarinių mokslų, yra daug kam nesuprantamos; žiūrima su kažkokia panieka bei pašaipa. Ignorantų juokas, susi- pratusiųjų aimanos nepakeis padėties. Reikia konkrečių darbų, daugiau informacijos, net ištisų paskaitų. Tiek studentiją, tiek ir visuomenė turėtų šiuo' reikalu susirūpinti. B. V.

Tokią L. Valiuko paskaita Lietuvių Mokslo Institutas Los Angeles pradėjo 1955-56 metų viešų paskaitų ciklą. t
Leonardas Valiukas jau kelinti metai Les Angeles studijuoja politinius mokslus Southern California universitete. Jis*jau yra išklausęs visus reikiamus mokslo dalykus ir rengia tezę magistro laipsniui. Jo tema yra iš lituanistinės srities: Lietuviškoji Demokratija (1920-26). Čia paminimai paskaitai Leonardas Valiukas yra pasiruošęs ir kompetentingas savo priklausymu j auna j ąi stucįęntijos kartai, praeities patyrimu ir jaunuolišku entuziazmu. Jis yrą Įąikraštinin- kas ir redaktorius bęi visuomenininkas. Tremtyje — Vokietijoje — -buvo vienas laikraščio “Žiburiai” redaktorių, o tarp 1952 ir 1955 m. birželio buvo faktiškuoju reduktoriumi žurnalo “Liętųvįų Dienos”. Jis taip pat pasireiškia vietos lietuvių bendruomenėje veikdamas.Paskaitininko mintys yra vertos dėmesio ir apmąstymo. Anot jo, naujasis lįetųvio ‘inteligento tipas if asmenybė formuojasi vietos amerikietiškoje aplinkumoje ir tam tikru atveju lietuviškoje visuomenėje. Tik, deja, ši visiuomenė jam nedaug imponuoja: ji yra labai gyvenimo aplamdyta dėl sunkios kovos už

LIRTŲVIO STUPENTO TAUTINI SĄMONĖ kasdieniniės duonos kąsnį ir aplinkybių verčiama nuinteligen- tėja, nes neturi nei laiko, nei kitokios progps išlaikyti savo intelektinį lygmenį. Lietuvis studentas nedaug dėmesio kreipia į šios inteligentijos pasireiškimus ar mintis veiklai ir kovai už lietuvybe ir tautos laisvės atgavimą. Studentas auga beveik be jokio užnugario ir pats turi skinti kelią į amerikiečių visuomenę ir profesinio gyvenimo vietas.Nors lietuviškoji visuomenė yra pagrindas tautinio masto ir studentijos tautinio susipratimo laipsnio, bet ji pati toli gražu nesupranta savo misijos tremtyje. Inteligentijai pats Lietuvos vadavimo reikalas nėra pirmaeilis, nes jis savo energiją neretai naudoja antraeiliams visuo- menin. veiklos pasireiškimams.Studentija vadavimo darbe, atrodo, stojanti į tikresnes vėžes: 1) ji teikia informacijas lietuvišku klausimu svetimomis kalbomis; 2) ieško ir suranda draugų Lietuvai amerikiečių ir kitataučių tarpe; 3) skelbia aktingai bolševikų Lietuvai padarytą ir daromą didelę skriaudą; 4) studentai išeina iš savojo siauresnio ratelio ir žengia į amerikiečių visuomenės augš- tesniąją dalį. Tik apgailestavo paskaitininkas, kad lietuviškoji studentija perdaug linksta į tiks
Jungtinių Amerikos Valstybių studentus aplankiusJAV lietuviškoji studentija yar žinoma savo ideoolgine diferenciacija ir iš jos išpląųkian- čiąįs ginčais, diskusijomis bei vienų bei kitų įvairąis išsišokimais. Atrodė, kad iįę mažai ką ir tedirba be tų visų garsenybių. Tačiau susidarytoji nuomonė iš spaudos puslapių bei paskirų asmenų nesutinką su tik- 'pye, kaip teko patirti besilankant studentų ateitininkų metinėje stovykloje Bath, Ohio ir Santaros suvažiavime Tabor Farm, Sodus, Mich. Tie visi atgarsiai, kurie dažniausiai pasiekia ir Kanadą, yra tik mažmožis palyginus su jųjų nuveiktaisiais darbais.Arti šimto studentų ateitininkų stovyklavo rugsėjo 5-12 d.d. Šv. Kristupo stovykloje, kur šalia poilsio ir sporto didžiausį dėmesį kreipė į ideologinių dalykų diskutavimą bei praeities ■— 45 ątęitinįnkijos veiklos metų per- žvelgimą. Pirmosios penkios dienos buvo paskirtos jųjų 5 pagrindinių principų — katališku- mas, tautiškumas, inteligentiškumas, šeimyniškumas ir visuomeniškumas — nagrinėjimui bei

diskutavimui. Kiekvieną diena buvo dvi ir net trys paskaitos, kurias skaitė: V. Kleiza, A. Ve- deckąs, D. Valančiūtė, Ą. Barz- dukas, V. Valaitis, K. Keblys, V. Vygantas ir kįt. Be to, buvo pateikiamos individualinės ankie- tos su tais penkiais principais. Vėliau rezultatų daviniai ir tikslių atsakymų pateikimas pagyvina ir pasuka diskusijas teigiama kryptimi. Stovyklos nuotaika, nesibaigiančios dainos, punk tualumas dienotvarkės pravedame ir aktyvus dalyvavimas diskusijose pašaliniam stebėtojui sukelia pasigėrėjimą. Lietuviškieji reikalai ir sklandesnis darbas su kitom ideologinėm organizacijom buvo daugiausia diskutuojami klausimai.Visuotinis Santaros suvažiavimas - stovykla (netoli šimto narių) įvyko rugsėjo 8-11 d. lietuvių veikėjo J. Bačiūno ūkyje. Pagrindinė paskaitų ir diskusijų tema buvo — Šiandieninis lietuviškasis jaunimas ir jo organizaciniai reikalai. Paskaitininkai — J. Šmulkštys —Pragmatinė politika; R. Mieželis — Politinė veikla lietuviuose; S. Šimoliū-

sistema
Pradinis ir vidurinis mokymas Kanadoje yra nemokamas, taip pat privalomas iki 14 metų amžiaus.

Kanados švietimo

MOKSLO PRADŽIAPaprastai mokyklos atidaromos rugsėjo pradžioje. Jei jūs turite mokyklinio amžiaus vaiką, pradėkite jį leisti mokyklon, tuoj, kai atvykstate Kanadon.Geriausia nuvykite į jums artimiausią mokyklą informacijų. Mokyklos vedėjas ar mokomasis personalas mielai jums suteiks visas informacijas ir patarimus.
VAĘAĘINĖS KLASĖSVisuose didesniuose miestuose ir centruose yra pilietybės ir anglų kalbos klasės. Naujieji ateiviai raginami pasinaudoti šiuo patarnavimų, nes tai padės susipažinti su kanadiškuoju gyvenimo būdu ir lengviau bus susirasti darbą, kur anglų kalbą yra būtina mokėti.Taip pat jūs galite pasirinkti kitą dalyką. Geriau reikia užsiregistruoti KUO ANKSČIAU. Užsiregistravimo data paprastai skelbiamą vietos laikraščiuose. Galbūt jums teks sumokėti mažą registracijos mokestį, kuris tačiau bus sugrąžinamas, jei jūs lankysite mokyklą numatytą skaičių dienų.Kiekvienoje vidurinėje mokykloje jūs galite gauti pilnas informacijas apie šias vakarines klases.
JŪS GALITE SUSIPAŽINTI SU KANADIŠKŲOJŲ GYVENIMO BŪDU 

LANKYDAMI KANADOS MOKYKLAS

Vietą šiam straipsniui aukoją JOHN LABATT LIMITED

BREWERS SINCE 1828

Pirmoji Hamiltono lietuvė mokytoja

nas — Kultūrinė vęikla; J. Kon- dratavičiūtė, J. Vaišnys, A. Ilja- ševičius ir L. Griškelytė — Šiandieninė lietuvė studentė; K. Ostrauskas — Kultūrinis studentijos kelias ir V. Adamkavičius— Jaunimo rezistencija okupacijų metu. Paskaitos bei diskusijos buvo turiningos, gyvos ir įvairios. Suvažiavimo šūkis — Laisvojo žmogaus keliu į lietuviškumą — pilnai atitiko vyravusiai nuotaikai ir užsibrėžtiems kilniems tikslams. Santarą daugiausia sudaro tautininkams, liaudininkams bei kitoms liberalinėms politinėms grupėms artimi studentai, tačiau vienas tikslas — Lietuvos laisvė ir lietuviškumo išlaikymas — jungia juos į vieną grupę. Džiugu, jog jaunimas, užuot skąldęsis į srovių sroveles, eina konsolidacijos kelių, užuot politinių barnių bei praeities sąskaitų^ suvedinėjimo, ieško kelių sklandesniam darbui. Iš įvykusiu debatų T. Rastenio ir Šmulkščio apie tautininkų - liaudininkų santykius praeityje ir šių politinių grupių tikslus paaiškėjo, kad dar nesitikėtina greit pamatyti šių/grupių žmones sėdinčius prie bendro stalo. Gal būt, praeityje padarytosios skriaudos dar nespėta užmiršti, o gal ir asmeniškumai stabdo neaiškumų pašalinimą. Iš suvažiavimo dalyvių aišku, kad jaunimui vienos bei kitos praeities “nuodėmės” yra tolimos ir svetimos. Jaunimas žiūri į ateitį, o ne į praeitį. Todėl reikia tikėtis, kad jis atsieks savo tikslų.Suvažiavimo metu buvo surengta jaunimo spaudos ir studijuojančių dailininkų paroda, šeštadienį — literatūros ir muzikos vakaras.Santara yra jauna organizacija (atšventusi vienerius veiklos metus), pasižymėjusi energinga veikla ir per trumpą laiką sugebėjo suburti apie 140 narių. Jei ji pajėgs išlikti ištikima savo nusistatytiems tikslams, nenu- kryps į vieną kurią politinę grupę ir parodys daugiau tolerancijos kitoms ideologinėms studentiškoms organizacijoms, apie save suburs didelį būrį jaunimo.Tarp šių dviejų JAV studentų organizacijų bendradarbiavimas galėtų būti sklandesnis tiek spaudos puslapiuose tiek ir tarp paskirų asmenų. Tačiau kliūtys yra labai mažos, nes daugiausia nesklandumai išplaukia iš paskirų asmėpų ir gal vieno bei kito asmniškų išskaičiavimų. • Kiek pastebėjau buvodamas po porą dienų jųjų tarpe, vieni ir kiti nori nuoširdesnio bendradarbiavimo. Juk tos pačios dainos skambėjo laužų metu, tie patys klausimai buvo gvildenami paskaitose bei diskusijose. Jei bus ieškoma to, kas jungia, o ne to, kas kiršina, bendradarbiavimas bus įmenamas. Gerais norais ir bendru darbu nutiesiami tiltai ir per didžiausias prarajas. V.

liuosius mokslus ir virš 50% studijuoja inžineriją, chemiją ir pan., jo atsikuriančiaijai Lietuvai reikės daugiau humanitariniu mokslų žinovų.Lietuviškoji visuomenė gal > perdaug daro priekaištų studentui dėl visuomeniškosios veiklos ir reikalauja iš jo, kad jis spin- ! dėtų lietuviškumu, veikla ir ak- tingumu bendruomenėje. Gal taip daug nėr pagrindo reikalauti, bet visgi prikiština studenti- : jai, kad ji permažai nusimano lituanistiniuose dalykuose.Paskaitininkas teigiamai įvertino studentijos tautinę sąmonę ir tumpai padarė šias išvadas:1) Lietuviškoji studentija laisvajame pasaulyje yrą didelė vertybė lietuvių visuomenei ir laisvajai Lietuvai; 2) da studentija traukia prie savęs ir palaiko tą lietuvių jaunimo dąlį, kuri vidurinį mokslą jau baigia svetimomis kalbomiis ir žengia į universitetus; 3) dabarties lietuviškoji studentija yra pirmieji lietuvių įsitvirtinimai kitataučių visuomenėje. Lietuvių kilmės žmonių yra tūkstančiai baigę augštuosius mokslus, Let mes jų nematome lietuvių tarpe ir iš jų Lietuvai maža naudos; dažnu ■ atveju jie kartais net neprisipažįsta lietuviais esą; 4) Lietuvių studentija gerai supranta Lietuvos vadavimo darbą, gal dar geriau nei pati lietuvių visuomenė ir net laisvinimo veiksniai; 5) lietuviškoji studentija atlieka didelį darbą viešosios opinijos sudaryme kitataučių tarpe Lietuvai palankia prasme; 6) Studentijoje yar daugiau vienybės nei kad pačioje lietuviškoje bendruomenėje. Tai yra jų pasisavintoji iš amerikiečių žymė.Po ilgos paskaitos diskusijos užtruko virš valandos. Jose dalyvavo, be kitų: dr. P .V. Rauli- 
naitis, M. Biržiška, F. Kudirka, 
J. Kojelis ir daug kitų.Diskusijose buvo teigiamai įvertintos paskaitininko išvados, bet iškelta mintis, kad dėl nulietu vė j imo ir daugelio inteligentų nesidomėjimo tautiškais reikalais nereikia perdaug nusiminti, anot M. Biržiškos, nes jau amžių bėgyje taip buvo, o Lietuva buvo atkurta. Mes žinome, kad daug lietuvių baigė mokslus Karaliaučiaus, Vilniaus, vėliau Rusijos ir Vakarų Europos universitetuose, bet tik jų mažuma aktingai sielojosi lietuviiškais rei- kaalis, masė gi pradingo aplinkumoje. Atstačiūis Lietuvą, ne- mąža inteligentų, anksčiau nežinomų, gyvenimo verčiami grįžo ir dirbo jai kaip geri valdininkai, universitetų profesoriai ir visuomenininkai.Pasak P. V. Raulinaičio, yra gera, kad studentija aktinga ir uoli tautiškais reikalais, taip pat nereikia jai primesti, kad ji renkasi tiksliuosius mokslus studijoms. Kiekvienas tai pasirenka, kas jam labiau patinka, nes jis ruošiasi ne tik ateities reikalams ir uždaviniams išlaisvintoje Tėvynėje, bet ir savo kasdieninei kovai už būvį. Išlaisvintai Lietuvai bus naudingas ir reikalingas kiekvienas lietuvis, vakarietiškojo išsilavinimo inteligentas, tik reikia, kad jis suprastų svarbą grįžti į Lietuvą, kada ateis tinkamas laikas, kada vėl bus atstatoma nepriklausoma Lietuva. Vien reikia susirūpinti, kad atsirastų studentų, kurie norėtų rinktis Lietuvai svarbias studijas — Lietuvos istorijos, jos kalbos, literatūros ir kitų grynai lituanistinių mokslų. Labai yra svarbu turėti savos tautos ir valstybės istoriją, paremtą giliomis studijomis ir atlaisvintą nuo mūsų istoriją dar vis slegiančio tam tikro mažavertišku- mo ir pasidavimo svetimoms įtakoms savo tautos ir valstybės praeitį nušviečiant.Naudinga yra, kad tokios temos, kaip L. Valiulio, yra keliamos lietuvių visuomenėje; jų svarbą ir svarstymo naudipgu- mą pažymėjo ilgesniais išver džiojimais ir mintimis kiti kalbėtojai, kaip F. Kudirka ir J. Kojelis. P. Baltas.
’■ .......L1 .

ine

į amžinybę, neša su savimi vyresniąją kartą, kurią iš lėto pakeičia mūsų tautos atžalynas Džiugu, kad mūsi^ jaunimas visais barais kopia j intelektualinę visuomeninio pasiskirstymo sritį, palikdamas fabrikus su jų suodinais kaminais kitiems.Viena pirmųjų šioje srityje kregždžių yra mūsų bendruomenei gerai pažįstama Danutė Čel- kutė, pradėjusi rugsėjo 6 d. savistovaus gyvenimo žingsnius kaip mokytoja.D. Šelkutė gimė 1936 m. Kaune. Pradžios mokslą ėjo Vokietijos lietuvių mokykloje, o vidurinį Hamiltone, Loretto Academy, kurios tryliktąją klasę baigė šį pavasarį. Vasaros atostogų metu lankė Toronte Preteachers Summer Course, kuriuos gerai baigė ir gavo mokytojos teisęs. Mokytojos darbą gavo Hamiltono katalikiškoje Sacred Heart mokykloje.Mūsų jaunoji mokytoja yra ilgametė ateitininkė ir sąmoninga lietuvaitė. Paveldėjusi iš tėvų gerą širdį, D. Čelkutė yra jautri artimo nelaimei. Iš pirmosios savo algos ji paskyrė $2 auką šalpai per šiuo metu vyks-

tantį Hamiltone vajų Šalpos Fondui. Prisimenant, kaip reikalingi naujai besikuriančiam žmogui pinigai pradžioje, reikia pastebėti, kad šis D. Čelkutės mestas yra tikrai gražus pavyzdys.D. Čelkutė pasiryžusi nesustoti šiame darbe, bet susitaupius lėšų siekti mokslo toliau.Malonu pasveikinti malonią ir gerąją Danutę su jos pirmaisiais mokslo vaisiais ir palinkėti pasisekimo ateity! Sk. St.
Skautai akademikai ToronteTremties studentija per paskutinius keletą metų išsikristalizavo į tris pagrindines ideologines organizacijas. Ateitininki- ja jau dešimtmečius sėkmingai gyvavusi ir šiuo metu stipriai reiškiasi studentų gyvenime. Liberališkasis sparnas, po eilės metų blaškymosi ir susiskaldymo į nereikšmingas grupeles, pagaliau, atrodo, suradęs savo tikrąjį kelią apsijungė Santaroje. Trečioji studentijos dalis, moksleiviavimo laike perėjusi skautybės mokyklą, panoro ir toliau gyventi ir dirbti “Dievo, Tėvynės ir Artimo” principais. Dėl savo ypatingos “skautiškos prigimties”, didžiuma skautų įsijungdami į akademiškąjį gyvenimą negalėjo pritapti nei prie vienos iš veikiančių organizacijų. Todėl jau prieš trisde-. šimt metų atsirado Akademinis Skautų Sąjūdis, kuris šiuo metu yra tapęs viena iš dinamiškiausių ir nuosaikiausių studentiškųjų organizacijųTremtiniams atvykus į. Kanadą, Toronte susispietė nemažas skaičius buvusių studentų skautų, kurie neužilgo įkūrė ASS skyrių. Tačiau, po kelerių metų į savo tarpą neįtraukęs jau vietinėse augštose mokyklose studijuojančiųjų, tas skyrius pamažu atitrūko nuo akademiškojo gyvenimo ir savo veiklą sustabdė. Toronto studentai skautai, jausdami šitokios organizacijos reikalingumą, ėmėsi iniciatyvos vietini ASS skyrių atgaivinti ar naujai įsteigti. Pirmieji konkretūs žingsniai buvo padaryti KL SS-gos suvažiavime Honey Harbour, kurio metu kelių iniciatorių pastangomis sukviestas ten

dalyvavusių skautu pasitarimas entuziastiškai pasisakė už skyriaus steigimą ir sudarė Organizacinę Komisiją. Pastaroji, po paruošiamų  j ų darbų, rugpjūčio 28 d. sušaukė steigiamąją sueigą, kurioje buvo oficialiai įsteigtas ASS Toronto skyrius ir išrinkta valdyba iš Algimanto Danelio—pirmininko, Birutės. Petrulytės — sekretorės, ir Gyčio Šerno — iždininko. . -C.Spontaniškas susidomėjimas Akademiniu Skautų Sąjūdžiu- Toronto aktyvių skautų bei jau nuo skautavimo atitrūkusių studentų tarpe aiškiai liudija šios organizacijos reikalingumą -ir būsimą jos naudą. Sena tiesa, kad “jei vieną sykį skaūjas — skautas visuomet”, galioja ir mums, taigi Sąjūdžio skyrius įgalins tuos brolius ir seses, kurie tamprių ryšių su skautiškuoju gyvenimu jau nebepąlaiko, vėl iš naujo įsilieti i skautų eiles. Antra, tebesantiems skautų eilėse akademikams pati skąuty- bės apraiška nebeatitinka dabartinėms jų nuotaikoms ir tolimesniam jų skautybės palaikymui reikalinga naujų formų."Sąjū- džio klestėjimas: ir. .po^liaru- mas tremties studentijoje yra ženklu, jog šiai organizacijai jau pavyko sujungti skautybės idėją su akademiškojo gyvenimo reikalavimais. Trečiži, Toronto studentiškajam gyvenimui vos tik vegetuojant, tikimės,' kad, įsteigtasis skyrius pozityviai prisidės prie vietinės studentų veiklos išjudinimo ir jau vien tik tuomi, žiūrint grynai iš studentiško požiūrio, pateisins savo buvimą. - apb -
— Montrealio Akad. Sambūris spalio mėn. rengia šokių vakarą, pelną paskirdamas studentų šalpai.— V. Jurgulytė, baigusi Šv. Juozapo gimnaziją Toronte, gavo Fontbonne stipendiją studijuoti humanitarinius mokslus Toronto un-te, St. Michael’s Col-— Liet. Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius sutiko studentams siuntinėti kreditan LE tomus, už kuriuos sumokama baigus studijas. Studentai, norį pasinaudoti šia privilegija, kviečiami rašyti: Liet. Enciklopedija, 265 - C. St. So. Boston, Mass. USA.— Vieno studentijos bičiulio paskirtos premijos veikliausiems lietuvių studentams visoj Amerikoj ir Illinojaus un-te, Čikagoje, Santaros suvažiavimo metu įteikia V. Muchliai, Los Angeles ir T. Remeikiui, Čikaga. Nebuvo pranešta kandidatų skaičius bei ar jų buvo iš kitų

akademinio jaunimo organizacijų- "— Į Santaros C V išrinkti: L. Sabaliūnas pirm., V. Adamkavi- čius vicepirm., V. Gaškaitė sekt.,' Z. Rekašius iždin.. ir V. Muęhlia — narys: į revizijos komjsiją: J. Šmulkštys, T. Naginionis ir R. Gaška.— I Studentų Korp. Vyties C V iširnktfrsenj. K.-Mikėnas, seni. R. Viskantas vicepirm’., fil. Maskoliūnas — junjorų seniūnas. sen j. A. Kliorė sekr., ir sen j. R. Tallat-Kelpša — iždin.' •

"VIENYBĖJE GALYBĖ" !

TAUPYK
tavo kredito kooperatyve "PARA* 
MA". Indėliai apdrausti. Augitos pa
luko no*.
Darbo valandos: antradieniai* ir penk*' 
tądien ia it nuo 7 vai. rak. iki 9 vai. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossinę- 
ton Avė., Toronto, Ont. Telefoną.' 
KE. 3027.

■...........— . *

Nepamiršk mūsų vargstan
čių tautiečių Vokietijoje ir 
nors kuklia auka švelnink 

jųjų sunkią dalią.

MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI
A. R*INKŪN0 “KREGŽDUTĖS”I dalis — elementorius, 96 pusi...............................................II dalis — skaitymai ir ąplinkos pažinimas antriemsir tretiems metams, 184 pusi................... ......III dalis — tėvynės pažinimas (Lietuvos geografijosir 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 (75f) ir mokinio pažymėjimų (7%f)Platintojams ir mokykloms, užsakančioms didesniais kiekiais, nuolaida.

$1.50$2.75$3.00
$2.50

Toronto, Ont, Canada..

Senatas kritikuoja televizijąJAV senato pakomisė, vadovaujama sen. Ester Kefaųver, tyrinėjo televizijos programas vaikams ir savo darbų vaikius pateikė viešumai. Jos nuorąone, dabartinės televizijos programos esančios “apskaičiuotai kenksmingos” ir prisidedančios prie jaunimo nusikaltimų. Ši išvada buvusi padaryta apklfi'usi- nėius 34 psichiatrus ir visą eilę auklėtojų bei tėvų. Buvo rasta, kad daugelis amerikiečių vaikų daugiau laiko praleidžia prfė televizijos nei mokykloje. Televizijos programose daugiausia skleidžiama šitokia nuo&ika: “Gyvenimas yra menkavertis; mirtis, kentėjimas, sadizmas bei žiaurumai vra indiferentiški .dalykai; teisėjai, advokatai, baugumo organai labai dažnai', y ra nepadorūs, nekompetetingi ir kvaili”. Toliau pakomisė radusi, kad “‘nusikaltimų pavaizdavimo būdas ir dažnumas televizijoje nesiskaito su amerikiečiu x£įkų psichologiniais ir socialiniaik-pa- dariniais’’. Senato pakomisė kvietė visuomenę reaguoti f tokias programas, sudarant ‘žiūrovų komitetus” ir primenant programų vadovams laikvtis nustatyto kodekso. Be to. ii rgnda reikalinga sustiprinti televizijos programųkort|tf>lę. ; 7^, ..



6PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI - 1955. IX. 22. — Nr. 38 (298)

Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės Martel
{didžiausią lietuvišką įstaigą ItAlTOai

JOINT REALTY LTD. į
899 BLOOR ST. W. OL. 6381 J

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

Jums visada patarnaus 
-y skambinant telefonu

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

,B. KRIAUČELIŪNAS,

, /

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:
R. ŽULYS,

A. BLIUDŽIUS

S. JUCEVIČIUS,
A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS,

J. KAŠKELIS,

J. KARPIS.

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

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

A, M OR KIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.

T ODĖL:
*1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

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

paskambinti agentams:

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481

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

$11.500, 6 kambarių, pusiau at
skiros, alyva apšildomas, yra garažas, 
Randasi Bloor ir Dufferin rajone.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių, aly
va apšildomas, garažas, Lisgar - Dun
das rajone. Kaina $9.500.

$5.000 įmokėti, Bloor ir Beresford 
rajone, atskiros, 7 kambarių namas, 
šoninis įvažiavimas, garažas, puikus 
namas iš lauko ir viduje. Gražiai su
tvarkytas kiemas.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių na
mas Fern ir Sorouren rajone. Labai 
Švarus namas.

$5.000 įmokėti, 12 kambarių na
mas, Bloor ir Bathurst rajone. Geras 
namas su gerom pajamom.

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

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

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

$17.900, High Parke prie Ronces- 
volles, labai gerų plytų, atskiros 9 k., 
4 virtuvės, dvi vonios, vandeniu olyva 
šildomas, privatus įvažiavimas, geras 
pirkinys.

$7.900 pilna kaina ant Brock Ave. 
6 k., įvažiavimas į kiemą, žemas 
{mokėjimas, viena skola. *

$4.500 įmokėti, Bloor - RunnynJe- 
de, mūrinis, 7 k. per du ougštus, 2 
modern, virtuvės, alyva šildomas, ga
ražas, 10 metų skola.

$3.000 įmokėti, Parkdalė rajone, 
atskiras, 8 k. per du ougštus, labai 
geras įvažiavimas, 3 garažai,- viena 
skola 10 metų.

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

Skambinti 
Vyt MIČIŪNAS 

Tel. OL. 8481.

Skambinti 
KUZMAS. 
Tel. OL. 8481.

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama
S atsiimant Garantuojama.

Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros
DEDA NAUJAS

ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Persta to apšildymą iš anglių

Į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS. ČEPONIS 

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

motorus.
Be to, apimu namus^ilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KL 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS | LIETUVIŠKĄ BIURĄ

Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 
Techniški patarimai veltui.

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

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

J. J, ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnoja mą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

BUTCHER & GROCERY, 
$7.000 pilna kaina, labai geros 
kampinis biznis, gerame rajone, 
nuomos sutartis 5 metams su pra
ilginimu dar sekantiems 5 m. Sa
vaitinė apyvarta $1.400 - $1.900. 
Prie krautuvės yra 4 gražių kam- 
barių butas ir pilnas rūsys.

CIGAR STORE,
$24.000, įmokėti apie $7.000, 
gerai įrengtos 9 grožiif kambarių 
namas ir krautuvė su prekėmis, 
metinė apyvarta $35.000, parduo
damo dėl senatvės. Geros išsimokė
jimo sąlygos.

DELAWARE - BLOOR, 
$12.500, $1.500 įmokėti, 6 dide
lių kambarių, tikro mūro •namas; 
labai gerai išlaikytos iš vidaus, 2 
geros virtuvės, 4 gabalų vonia, ge
ros kietmedžio grindys, alyvos šil
dymas, didelis kiemas, vieta gara
žui.

RUNNYMEDE - BLOOR,
$15.900 pilna kaina, 6 didelių k., 
square plano, visai atskiras, gero 
mūro namas. 2 modernios virtuvės, 
alyvos šildymas, didelis, gražus 
kiemas, garažas su geru įvažiavi
mu iš gatvės.

WINNETT AVE. - ST. CLAIR, 
$14.000, $3.000, visai atskiros, 7 
neperein. kamb. per du ougštus, 
gero mūro namas, vandeniu - aly
va šildomas, 2 geros virtuvės, 2 
tooletai, 2-jų komb. butas rūsyje. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. 
Skubus pardavimas. Geros mokė
jimo sąlygos.

P. MALIŠAUSKAS
Bus.: ML 2471, Res.: KE. 7423

RONCESVALLES,
Pieno boras, restoranas, $2.300 
pilna koino, 7Vi metų nuomos su

tartis, apie $1.000 savaitinė apyvar
ta, 13 sėdimų vietų, labai skubus 
pardavimas, puikus pirkinys.

BENZINO STOTOIS,
Pastotos susidedąs iš 5 kamb. buto, 
garažo ir restorano, labai geroje 
vietoj, parduodamas su visais įren
gimais ir įrankiais. La bai geras 
pirkinys norinčiom verstis Šiuo biz
niu.

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

GLENHOLME - ST. CLAIR,
Apie $5.000 įmokėti, 6 kambarių, 
atskiras gražus mūrinis namas, 
vandeniu Olyva šildomas, kvadra- 

* finis plonas, 2 modernios virtuvės, 
garažas su šoniniu įvažiavimu, di
džiulis gražus kiemas, arti susisie
kimo.

RUSHOLME RD., 
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, kietmedžio grindys, van
deniu alyva šildomos, modernios 
virtuvės, dvi vonios, garažas, pri
vatus įvažiavimas, geras pirkinys.

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

1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
579 College St. (kampas Manning) OL; 2324, - OL. 2325

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

Šiy LAIKŲ
Gražūs didieji š. Amerikos 

ežerai. Kaip jūra išsišakoję pla
čiame žemyne, plauna dviejų 
valstybių krantus.

Bet kartu ir pavojingi. Jau ne
vieną didžiulį kelių šimtų tonų 
laivą, tų ežerų bangos yra nu
liūliavusios į dugną. Šimtai žve
jų, jūrininkų ir vandens sporto 
mėgėjų, užtikti staigių audrų, 
žuvo besigrumdami su- vėjais ir 
bangomis. Bet tas neatbaido ki
tų, kurie žuvusiųjų vietoje lei
džiasi su savais laivais, jachto
mis ir valtimis į plačiuosius, gė
luosius vandenis.

Neatsilieku ir lietuviai. Lietu
va jūrų valstybė, tik neturi jūri
nėje srityje patyrimo. Tad rei
kia ruoštis ateičiai. Kad ir ma
žais laivais, kad ir nedaugei mū
sų yra, bet jau spėjome susily
ginti patyrimu ir žiniomis su se
nų jūrinių tautų jaunimu. Kurie 
iš mūsų grįš į tėvynę, tie parsi
veš ir kitiems perduos savo pa
tyrimą ir žinias.

Toronto jūrų budžiai jau nuo 
ankstyvo pavasario ėmė trūstis 
apie savo jachtų. O darbo buvo 
daug, nes pirkus atrodė gana 
liūdnai. Ir dabar dar galutinai 
nebaigta tvarkyti — amžinai 
trūksta to pinigo. Gi buriavimo 
pastatai ir jų išlaikymas nepi
giai atsieina. •

Bet kaip ten bebuvo, liepos 2- 
4 d. jachta “Budys III”, vedama 
jūrų ps. G. Kačanausko, išplau
kė į Oshawą, kur vyko Ontario 
jūrų skautų subuvimas. Kartu 
plaukė jūrų skautų jolė “Daiva”, 
vedama valt. J. Anyso. Kelio pa
daryta apie 50 jūrmylių.

Liepos 8 d. ta pati jachta pa
kėlė bures ilgesnei kelionei. Iš
plaukta vėlai penktadienio nak
tį ir paryčiui pasieka JAV kran
tai. Sustiprėjęs vėjas privertė 
užsukti į Olcott uostą. Pavakary 
išplaukus vėjas buvo ramesnis, 
bet vidurnaktyje labai sustiprė
jo. Apie miegą nebuvo kada pa
galvoti. Viskas persunkta. Pary
čiui bangos siekė 10-12 pėdų. 
Antrą dieną mažai pasivarome 
pirmyn. Kas žino kaip ilgai tas 
rytinis vėjas laikys? Ežere nesi
mato nei vieno laivo. Iš kranto 
atskrido JAV helikopteris ir nu
sileidęs užklausė ar nereikia pa
galbos.

Apie 10 vai. vėjas truputį su
silpnėjo. Nieko neišeina, reikia 
sukti į vakarus! Kiek paėjome 
pirmyn prieš vėją per dvi die
nas, atgal grįždami sukorėme 
per porą valandų.

Wilson uoste nakvojome. Vė
liau pasukome į Port Weller, 
Port Dalhousie ir į Niagara on 
the Lake. Įgulą sudarė: jūrų s. 
B. Stundžia, vair. V. Valaitis, 
vair. L. Motgabis. Nueitas kelias 
pagal logą buvo apie 170 jm.

Kurį laiką pailsėjus vėl nau- 
jon kelionėn. Liepos 27-29 vėl 
pasukama pietiniu kursu. Įgulą 
sudarė jūrų s. B. Stundžia, valt. 
P. Gorys ir v. valt. G. Anysaitė 
— Toronto jūrų skaučių laivi
ninkė. Šį kartą nuplaukta 80 jm. 
aplankant Niagara on the Lake 
ir Port Dalhousie. Svarbiausia 
tai, kad pirmoji jūrų skautė per- 
buriavo skersai ežerą ir pažino 
jį iš kitos pusės. Kartais tas van
dens plotas gana apgaulingas, 
kai tarpe karščių staiga užgula 
pasiutęs vėjas. Vos spėji susi
sukti, tik žiūrėk, kad jachtos ak
linai vandens neprivarytų.

Truputį apsitvarkius, sutai
sius vėjo apdaužytą takelažą, 
perbraukus teptuku nuo saulės

VIKINGAI
ir vandens nublukusias vietas, 
vėl plaukiame.

Šiuo atveju — rugpjūčio 19-21 
d. — pirmą kartą lietuviai jūrų 
skautai vandens keliais išvyks
ta į džiamborę. Į jachtą “Budys 
III”, vedamą jūrų s. H. Stepai- 
čio, sulipa įgula: v^valt. B. Vaš
kelis, valt. V. Sendžikas, vair. V. 
Valaitis ir b.k. P. Butėnas.

Su kanadiečiais jūrų skautais 
plaukia jūrų ps. G. Kačanaus- 
kas, vair. K. Šalkauskas ir j. sk. 
A. Beresnevičius. Iš viso iš To
ronto išbėgo penki jūrų skautų 
pastatai — graži flotilė!” Dėl 
nevienodo greičio tarp pastatų 
palaikomas šviesos signalais ry
šis nutrūko ir jachtos išsisklai
dė. Tik apie rytą visos susirin
ko Niagara on the Lake jachtų 
uoste.

Ta proga aplankyta džiambo-. 
rė, dalyvauta iškilmingame ati
daryme, laužuose.

Sekmadienio naktį keliamos 
burės ir visa flotilė paima šiau
rinį kursą. Grįžtant “BudysIII”, 
ved. jūrų s. H. Stepaičio, turė
damas palankų vėją, pasiekia 
lietuvių jūrų skautams rekordą, 
perplaukdamas ežerą iš Niaga
ros žiočių iki Ashbridge įlankos 
per penkias valandas. Ilgiausiai 
teko buriuoti tą patį atstumą 27 
valandas! Nueitas kelias — apie 
65 jm.

Bet liko dar viena proga -- 
džiamborė uždarymas. Paskuti
nėje š.m. kelionėje, rugpjūčio 26 
-28 plaukė jūrų s. B. Stundžia, 
valt. J. Anyšas, vair. L. Vaitkus 
ir vair. A.- Valiūnas. Vėl “Budys 
III” išbėgo su lietumi pietiniu 
kursu. Džiamborėje susitikta su 
brolijos iškylos dalyviais — 
daug senai matytų veidų. Daly
vauta prancūzų kanadiečių lau
že. a-?; .7. <

Atgal plaukiant Bangputis pa- ■ 
siuntė vidutinį rytų vėją, kurį 
vietinė spauda net audra pava
dinę (mat. tą naktį buvo pa
skandintos trys per ežerą plau
kiančius lydinčios motorvaltės, 
o du motoriniai kreiseriai sau- . 
kėši per radijo pagalbos). O 
mums vistik buvo vidutinis vė
jas! Nuburiuota per abi naktis ' 
apie 65 jm.

Nors ir nevisada vėjų deivė 
Laima siųsdavo mums palankų 
vėją, nors teko pašalti, sušlapti, 
nedamiegoti ir nedavalgyti, bet 
trumpa Ontario vasara nebuvo 
veltui praleista.

Be eilinių plaukiojimų savait
galiais, atliktos penkios moko
mosios kelionės, per kurias jau 
nesnieji jūrų budžių ir jūrų 
skautų vadai turėjo progos pfak 
tiškai susipažinti su navigacijos 
pagrindais, buriuojant dieną ir 
naktį, pažinti vėjus, bangas ir 
sroves, buriuoti rūke, lietuje ir 
suptis vietoje be vėjo. Išmoko 
įvertinti sutartinį darbą, supras
ti, kodėl ant vandens reikalinga 
drausmė, o kartu ir draugišku
mas. Viso nuplaukta virš 430 jū
rų mylių, ir visos pastangos bu
vo skiriamos “būsimai Lietuvai 
— jūros valstybei. Bruno S.

— Maskva. — Pagal rugsėjo 1 
d. čia pasirašytą sutartį Sov. Są
jungos ir Jugolslavijos metinė 
prekyba numatyta 70 mil. dole
rių. Sov. Sąj. paskolina 50 mil. 
dol. prekėmis ir 30 mil. dol. auk
su ir devizom Jugoslavijos fi
nansams sutvirtinti. Be to, abi 
šalys pasižada “keistis specialis
tais”, o Jugoslavija gauna teisę 
gaminti MIG-15 tipo lėktuvus.

1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedu iš 14 kamb.

• Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilno kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

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

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

4. $5.000 įmokėki, 10 kamb. mūri
nis, atskiros namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Parkdole rojone.

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
ougštus. Mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu - alyva šildomos. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

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

7. $20.500 pilna koino. 8 komb. 
mūrinis, atskiros namas, vande
niu - alyva šildomos Bloor - Run- 
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
Šildomos, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor • Clendenon rojone.

9. $22.000 pilno koino. 9 komb. 
mūrinis, atskiros namas, garažas. 
Labai gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

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

11. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone. x

12. $10.500 pilno kaino. 5 komb. 
mūrinis narnos. Alyva šildomas.

zRusholme Rd. - Bloor rajone.
13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri

nis namas. Alyva šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 kamb. mūri- 
, nis namas, garažas, gerame sto

vyje. St. Clair - Caledonia Rd.
15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri

nis nomas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rojone.

16. $2.000 įmokėti, 6 kamb. mūri
nis namas, alyva šildomas. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilna koino, 6 komb. 
mūrinis narnos. 2 mod. virtuvės, 
olyvo šildomos. Indian Rd.* 
Bloor rojone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb.^ mūri
nis narnos. Vandeniu - alyva til- 
domso. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rojone.

19.43.500 įmokėti. 8 kamb. mun- 
nis, atskiros narnos, vandeniu* - 
olyvo šildomas, gorpžos. College
- Dufferin rojone.

20. $3.500 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis narnos, mod. virtuvė, gara

išsimokėjimo

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

21. $15.700 pilna kaino. 6 komb. 
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, atskiras namas, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - olyva šildomas. Didelis 
kiemas. Bloor - Montrose rajone.

25. $18.000 pilna kaina, 7 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - olyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale • 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - olyvo šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

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

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

29. $3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, olyvo I omodiš ,2s5 
nis narnos, olyvo š Idomas, 2 
virtuvės, garažas. Show * Bloor 
rojone.
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Turime daugelį kitų labai gerų Ir Įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. PALIULIS 
OL 2314 

P. DAMBRAUSKAS
V. JUČAS

OU M44
D. KAROSAS

OL 8443

KUPREVIČIENt J. BUCANTAS

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

FL Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

VAISTŲ
ir kitokius siuntinius -

noujus ir vartotus daiktus, medžiagas, maistą ir kt.

Į VISUS RYTŲ EUROPOS
KRAŠTUS

SIUNČIA

JANIQUE TRADING CO.
Sav. J. K A M I E N S K I “ *

Muitas ir persiuntimo Klaidos apmokamos žio.

CENTRINI 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 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y..USA, 1162 Broodwoy, Tel. Fk 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866.
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., TePCH. 1-5547 
ir kitose vietose.

OL 8443
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Dr. WILLIAM J. Z1NCHESINV. VA SI S-Vasiliauskas
REAL ESTATE ąnd BUSINESS BROKER

872 Bleor Street. West (prį© Ossington Avė.) Telef. ME. 4$0S - 4606

1. Bloor - Crawford, $1.000 įmokėti,
6 gražių kambarių atskiras, didelis 
kiemas, garažui vieta.

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

3.8kx>r - Ossington, $3.5QO įmokėti,
7 ^Męijų kamtxjriu, atskiros, gero
muro, olyvo šildomos, didelis kie
mas ir garažas, lofxji geras pir
kinys. ‘ /

4. Rusholme Rd. - Bloor, $5.000 įmo
kėti/ 9 kgmborių, atskiros, gero 
mūro/ kyodrati.nijs plonas, alyva 
šildomas, lobai didelis ir gražus 
kięmos, gražioje vietoje, geras 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
REIKALINGAS PARDAVIMO AGENTAS.

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

V. VASIUAUSKAS

St Catherines, Opt,
Dabar stovi trys svarbūs daly

kai prieš bendruomenės akis:
1. kad mokyklos veikimas bū

tų sklandus,
2. kad sėkmingai praeitų Tau

tos šventė, ir
3. kad naują valdybą pasisek

tų išrinkti laikų, kaip kad nutar
ta visuotiname susirinkime, iki 
spalio 15 d.

Mokykla jau pradėjo veikti. 
Joje sutiko dirbti šeši mokyto
jai, nes yra dvi grupės mokinių 
— pažengusių ir pradedančių — 
mažiukų.

Transportavimo reikalus šie
met sutiko tvarkyti J. Skeivalas. 
Tikimasi, kad jo darbas bus visų

J)

palankiai sutiktas. Jei visi šū-' meny — savo nuomonės nepa
tiktų — išeitų kartą per metus' 
vežti. Tikimasi, kad sutiks, nes 
ijuo to .priklauso mokyklos dar
bas. Gi mokykla yra ne vien tė
vų, bet visų lietuvių lietuvybės 
gyvybinis reikalas.

Tautos šventė paruošta kaip 
galima geriau. Minėjimas įvyks 
rugsėjo 24 jd. Garbės svečias ir 
paskaitininkas bus Gen. konsu
las min. Vytautas Gylys. Progra
mai išpildyti atvyksta iš Ameri
kos, Rochesterio, pasižymėjęs 
rašytojas Jurgis Jankus ir ope
ros sol. V. Sabaliauskienė.

Po minėjimo įvyks linksmas 
vakaras su visais tokio reikalo 
priedais.
• Laukiama svečių iš visur!

Artėja naujos v-bos rinkimai. 
Per vėlai išrinkta nebegali su
spėti žiemos gausiems parengi
mams. Šiaip ar taip St. Cathari
ne yra viena iš gražiausiai vei
kiančių b-nių Kanadoje. Tai nė- 
ra vieno ar kito, bet visų susi
pratusių b-nės narių nuopelnas. 
Organizacijos ir neorganizacijos 
ne tik neturi ginčų, bet vieni ki
tiems kuo galėdami padeda.

V-bą tikimasi pavyks išrinkti 
be vargo, nes visiems laikui bė
gant teks eiti į b-nės postą. Tad 
koks skirtumas’ šiemet ar kitais 

z metais? Vietinis.

WELLAND, Ont 
Pranešimas

Šiuo pranešame WellandoŠiuo pranešame Wellando ir 
apylinkės lietuviams, kad skelb
tas Tautos Fondo parengimas 
rugsėjo 24 d. 163 Hagar St. Wel- 
ląnde dėl susidėjusių aplinkybių 
neįvyks.

Parengimas nukeliamas į lap
kričio 5 d., 6 vai. v., 163 Hagar 
$tr., Wllande. Apylinkės orga
nizacijos kviečiamos atkreipti 
dėmesį į šią datą ir minėtą die
ną parengimų neruošti.

W. Tautos Fondo Atstovybė. 

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Jrefiglo ftcuįet, vtsy opiikfymo rūiių krosntt: von dens, oro or kombinuotos, kūre
namos anglimis, olyvo gr gezu. Darc pogrindinius krotnig Hvolymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegino doogiou kuro ir neduoda filumos. Atnaujino se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujės apiildymo Jakas. Atiteka vi
sus skardas darbus, deda vamstHius nuo stogg vandeniui nubėgti. įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.
DIDELIS PASIRINKIMAS. ISSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Shgrboiirne St, Toronto. WA. 1-9758
-L— U SAV. E. J. ZALECKIAI.“ ----

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

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

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

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

9. Dundas - Dufferin, 2 apynouji 
atskiri namai. Vienos 2-jų atski
rų būtų, antros 4-rių atskirų bu-

DĖL SOVIETŲ ŪKINĖS 
DELEGACIJOS 

piketavimo kanadiečių spaudoje 
buvo pasirodę gana griežtų bal
sų. Vyriausybės svečiams daro
mi nemalonumai gadiną santy
kius, esą Kanadoje neįprasti ir 
nepateisinami. Iš vyriausybės 
sferų dėl to betgi nebuvo jokios 
reakcijos, nors rusų delegacijos 
pirmininkas Mackievič piketuo
tojus ir koliojo banditais ir hit
lerininkais, kurių rankos esą su
teptos sovietų ir Kanados pilie
čių krauju.

Pereitą ketvirtadienį 6.30 v.v. 
per CBL radiją kalbėjo dėl to 
5 minutes žurnalistas Woodside. 
Jis betgi pasirodė ne komentato
riaus, bet veik reporterio vaid- 

reiškė, bet atpasakojo pasisaky
mus dėl to įvairių tautybių iš 
anapus geležinės uždangos at
stovų. Jų tarpe ir lietuvių. As
menų jis betgi neišvardino.

— Tokio. — Jau sutarta, kad 
amerikiečiai iš Japonijos pasi
trauks 1961 m.

“Par Romana” kongresas
(Atkelta iš 3 pslr) 

du vengrai — bandė supažindin
ti laisvų kraštų atstovus su ko
munizmo valdžioj esančio aka
deminio jaunimo problemomis. 
Deja, tik dviem kalbėtojams — 
lenkų federacijos “Veritas” sek
retoriui W. Czosnorski ir vengrų 
studentui L. de Marothy, neper
seniausiai atbėgusiam iš Veng
rijos, — pavyko kiek daugiau 
sudominti klausytojus. Kiti kal
bėtojai arba buvo nepasiruošę, 
arba visiškai neprisitaikė prie 
auditorijos.

Reikalą pataisė ukrainiečiai, 
kurių delegacija šiame kongrese 
buvo labai gausi. Rugpiūčio 23 
d. buvo laikomos un-to salėje 
šv. Mišios pagal ukrainiečių ka
talikų ritualą. Mišias laikė J.E. 
arkivyskupas J. Bučko, Vakarų 
Europoje esančių ukrainiečių 
apaštališkasis vizitatorius, gra
žiai giedant ukrainiečių vyrų 
chorui. Į kongreso delegatus 
prabilo prancūzų kalba JE vysk. 
M. Hermaniuk, primindamas 
laisvėje gyvenantiems katali
kams aną persekiojamą, tylinčią 
Bažnyčią.

Šis-23-sis pasaulinis Pax Ro
mana kongresas buvo užbaigtas 
iškilmingomis pamaldomis Lon
dono Westminsterio katedroje. 
Šv. Mišias atlaikė D. Britanijos 
Katalikų Studentų Unijos kape
lionas Mgr. C. G. Wheeler. Pa
mokslą pasakė J.E. kardinolas 
B. Griffin.

Po pamaldų visi kongreso da
lyviai buvo arkivyskupijos rū

tų, po 4 gabalus modernios vo
nios, vandenių apšildomas, geros 
pirkinys, parduodamas lobai gero
mis sąlygomis.

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

1 1. Indian Rd. - Geoffrey, 1 1 didelių 
kambarių, gero mūro, atskiras, 4 
modernios virtuvės, 2 vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomas, 
gražus kiemas, Šoninis įvažiavi-į 
mas ir garažas, vertos dėmesio 
pirkinys.

Estate Board.

SPORTAS
Kanados Sporto Apygarda 

skelbia.
1. Mažosios Krepšinio Lygos 

1954-55 m. pirmenybės buvo ne
užbaigtos. Tačiau esamų davinių 
užteko pirmenybių nugalėtojui 
išaiškinti. To išdavoje Detroito 
LSK Kovas skelbiamas praėju
sio sezono krepšinio ir stalo te
niso pirmenybių nugalėtoju.

Kanados sporto apygarda, ne
rasdama pakankamai pritarimo 
Kanados klubuose šioms pirme
nybėms, jų nevykdys ateinan
čiame sezone. Pagausėjus sporto 
klubams Kanadoje bus mėgina
ma suorganizuoti panašias pir
menybes Kanados viduj.

2. Spalio mėn. pradžioj ar vi
dury numatoma pravesti High 
Park rajone miško -bėgimus vy
rams ir jauniams. Registruotis, 
raštu ar žodžiu sporto apygardo
je iki spalio mėn. 1 d. Neatsira
dus pakankamam skaičiui bėgi
ku, bėgimai nebus vykdomi.

KSA ‘

muose kiekvienas skyrium pri
statyti J.E. kardinolui Griffin. 
Kardinolo pavaišinti, pilni kon
greso įspūdžių, įvairių kraštų 
delegatai skirstėsi ir galvojo 
apie kelionę į savuosius namus.

J. Medaitis.

“Pax Romana” kongresas
Anglijoj, Londono ir Notting

ham© miestuose, įvyko 23-čias 
tarpt, katalikų akademikų kon
gresas. Į jį suvažiavo iš visų 5 
žemynų apie 700 atstovų nuo 50 
tautų. Pagrindinė kongreso te
ma buvo apie studentų pasiruo
šimą gyvenimui. Suglausdamas 
kongreso svarstymus, Londono 
kardinolas Griffin pabaigos pa
moksle pareiškė, kad akademi
kai turi pirmauti savo profesi
joj, pagilinti savo tikėjimą ir 
būti jo nešėjais gyvenimam

Įspūdingas buvo apsilanky
mas Rednaly, kur palaidotas 
garsusis atsivertėlis kardinolas 
Newman. Jis lygiai prieš 100 
metų įsteigė Dubline pirmąją 
katalikų universitetą anglų pa
saulyje. Jis buvo įsteigtas pagal 
Liuveno un-to pavyzdį ir vėliau 
paakino amerikiečius įsteigti 
Vašingtono kat. un-tą. Dabar 
Dublino un-tas yra valstybinė 
Airijos augštoji mokykla.

Naujoji “Pax'Romaną” pirmi
ninku išrinktas olandas W- P- J. 
Pompe, Utrechto un-to baudž. 
teisės profesorius. Jis vadovaus 
sąjūdžiui trejus metus ir pirmi
ninkaus sekančiam kongresui 
1958 m. Prieš jį pirmininku bu
vo JAV Princetono un-to prof, 
anglas, sir Hugh Scott Taylor.

ŠILDYKITE 
savo namus 

GAZU
Šilto oro ir karšto 
vandens BRYANT 

gaminiai.
Autorizuotas Consumers Gas 

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

GARNEY&C0.
15 BARTON AVE., Toronto 

ME. 2554 ~
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.. ,.vženeviški anekdotai
Paryžiaus “Le Figaro Litter- 

difė^’^skelbia šiuos anekdotus iš 
“vOftnių” konferencijos Žene
voje.

Prancūzijos premjeras Faure 
paruošė banketą Užsieniečių de
legacijoms pagerbti. Atvyko ir 
maršalas Žukovas.

— Kaip jums konferencija iš
rodo? — paklausė vienas anglų 
diplomatas maršalo.

Maršalas nusišypsojo (taip: 
nusišypsojo!) ir atsakė:

— Tarp mūsų kalbant, per
daug diplomatų.

Visi stebisi.
— Ištikrųjų. — maršalas pri- 

djėjo. — Prieš 10 metų Berlyno, 
kada buvome? aš, generolas Ei- 
senhoweris ir maršalas Mont
gomery, visi greitai susitarda
vome. ,

Po pirmojo posėdžio Ameri
kos amabasadorius Maskvai, 
Bohlenąs, buvo nugirstas dū
saujant:

— Seniau, kada diplomatija 
nieko nepadarydavo, būdavo, 
griebįamasi kąrp. - Dabar, kada 
visi mato, kad iš karo nieko ne
išeis, visi griebiasi diplomatijos.

Vieną vakarą prez.' Eisenho- 
weris ilgokai kalbėjosi su mar
šalu Žukovu. Prezidentas klau
sė:

— O kam šitie antpečiai?
Maršalas paaiškino. a .
— O kam šitie aukso siūleliai? 
Maršalas vėl aiškina.
Tuo nietu, sakoma, pro šalį 

praėjęs Molotovas ir, nugirdęs 
apie ką kalbama, tarė:

— Jei karininkai apie unifor
mas tekalba, bus ilgi taikos me
tai. . -

Paplūdimyje
— Ponia, sakykite ar tai yra 

jūsų sūnus, kuris, matau, užka
sa į smėlį mano paltą?

— Ne, tai ne mano, bet sesers 
berniukas. Maniškis, kaip ma
tot, pilia vandenį į jūsų skrybė-

Radio-Televizijos Technikas
j. STANIONIS

Toisau radijO/televizijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotas.

115 Montrose Ąve., Toronto.

STANLEY SHOE STORE 
AugŠčiausios rūšies moterų, vaikų ir' 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs

EE—EEE j

1438 Dundas St W. Toronto 
prie Gladstone

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos Jkiekviend
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

PARDAVIAĄAB
Naujų mašinų ir sunkvežimių

IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. LH
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.

t

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas I 
Sky’s Faint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Qnt 

Tel. EM. 4-2715
nw»===3=========a««»

i _J

Patarimas
— Mano vyras turi bjaurų 

charakterį. Aš dainuoju visą 
dieną, o jis murma ir murma.

Pamėgink nedainuoti. Gal vy
ro charakteris ims taisytis.

Patiks
Solistė prieš koncertą pasisiu

vo naują suknelę. Apsirėdžiusi 
ji klausia draugę:

— Na, kaip atrodo suknelė iš 
užpakalio?

— Puikiai. Visiems patiks, kai 
tu eisi 'nuo scenos.

Lengva išeitis
Ponia užpildo darbui gauti 

reikalaujamą anketą. Jai gerai 
sekasi. Ji parašo pavardę, vardą, 
nesustoja ir ties klausimu: Am
žius. Ilgai nesvarsčiusi ji parašo:

— Atominis.

Atimtis
Mokytęja klasėje: .•
— Jonuk, prašau išspręstą šį 

uždavinį: Yra šešios alaus bon- 
kos ant stalo. Aš paprašau tavo 
.tėvelį išgerti vieną. Kiek liks?

— Nė vienos!
— Tu Jonuk, dar nepažįsti at

imties! — sako mokytoja.
— Gal būt, bet aš gerai pažįs

tu savo tėvelį.
t ’ta

Gydymas per kitą
— Kaip paties sveikata? Ar 

virškinimo aparatas pagerėjo, 
kuriuo anksčiau skundeisi? — 
klausia sutikęs draugą.

— Puikiausiai. Turiu būti 
kingas savo gydytojui.

— Nustatė naują dietą?
. — Ne! Tik uždraudė mano 

žmonai virti. . .

dė-

DANIEL D. STOKAL, B.A. 3 
advokatas, notaras ir tt.

PERKĖLĖ
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

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

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

Victor
ELECTRIC

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.

DANTISTAS 
Dr. ELIĄS WACHNA 

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

386 Bathurst St., Toronto 
Tel. EM. 4-6515

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 
Siuvėjas 

A. BERESNEVIČIUS
DitMit pasirinkimas importuoti; m. 
rfžiagif motery ir vynį kostiumams •« 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

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

Namų: WA. 3-5555.
Toronto <

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ŠT. W.

(prie Dufferin)
* 'ĄTelefonas ME. 2933. ~ ’

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

Pr> A. Paceyičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvoiies Avė. 
y Telefonas OŪ 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr* Jonas Yčas
Gydytpjas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetg Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLivęr 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

. Suite 410 .
394 Bay St, Toronto, Ont.

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

* & FROST
Advokatai, Notarai

371 BAY ST., Toronto
Telef. EM.6 5255

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter,
Teisininkas, advokatas, 

notaras.
Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.

Tel. LA. 0846.
Buto tel. RO. 6-2944 

Toronto.
Priimama susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas —• 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
T«lef.: OL 8431 ir OL 8432.

A. STANČIKAS 
Boigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami Ir grąžinami j

Prašau skambinti ML 1602, kasdien

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

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

Toronto.
Telefonas KE. 4323.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų speciolistas. 

3 Spadina Rd., Toronto 
(Bloor - Spaditto kampos) 

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

Tel. WA. 1-6614 orbo WA. 2-801S

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
"Vidaus ligų specialistas,

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Ticket!
Gydytojas ...

ir
chirurgas -,

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822 .

Akių specialistas ,
M. STEFANUK ~ 

(optometrist) x -

Patikrina akis ir pritaiko akinius, * 
jei reikalinga .

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ištiria aklų nervus, kurie daž 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.'
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ 
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų. 
94 LAWS ST., TORONTO 

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
‘ Ant. Liudžius 

buv. 'advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Saite 436
LietuviSkoi kalbančius profomą krelp 
tis: pirm. Ir tree?6-8 v.v.; ontr., ketv 

ir Seftod. 10-TVo. p.p.

*
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TORONTO, €>n^<
— Parapijos bažnyčioje šv. 

Mišios laikomos: 9.30, JI. ir 12 
valandomis naujuoju Uitai.

— §ią savaitę yra- metų ket
virtis. i

— Meno vaidintojų jaunimo 
grupė uoliai tuoti

Tėlp/ ^petlc^m^Wi^vauja 
kun. B. Pacevičius ir A.Kalūza.

— Parapijos jaunimo susirin- 
’‘nHg^W'para. 

pijos choras pradėjo ruošti nau
joj giesmių repertuarą. .Choro 
vedėjas maloniai kręipiasi į pa
rapijiečius daugiau įsijungti J 
chorą. Esant -ękįoro Repeticijoms 
sekmadieniais tuojaug pč> 11 vai. 
pamaldų, dalyvavimas chore ne
pareikalauja daug laiko.

— Per visą spalio mėnesį 7.30

Rugsėjo 39 d. 8 vai. v. Liet. 
Namude' Toronto apyL v-ba 
kviečia visų organizacijų pirmi- 
nimcųs arba įgaliotinius pa- 
sitariąiui, kuriame bus " svarsto
mas apylinkės tarybos priimti- 
humas. Organizacijoms, yra iš
siuntinėti pakvietimai su tary
bos projektu. Jos prašomos jį iš 
ankšto apsvarstyti. ’ ■ « 

y,. .Apyl valdyba. .
J0K Katalikių Moterų D-jos 
Toronto'skyriaus narių“ susirin
kimas šaukiamas šį sekmadienį 
rugsėjo 25 d., tuojau po 11 vai. 
pamaldų < Nekalto Prasidėj imo 
seselių vaikų darželio patalpose,

gos”. Kviečiamos atsilankyti ir 
uėnarės. Skyriaus v-ba.

ŠĮ ŠEŠTADIENI RUGSĖJO 24 D., 7 JO VAL. V AK., ŠV. JONO KR. PARAFUOS SALĖJE

DIDELIS BALIUS
„ > irt kmc

S. Čiurlionienės operetė Kuprotas Oželis”
vaidina Wellando - Port .Colborne menininkų trupė.

PO VAIDINIMO SMAGŪS ŠOKIAI, TŲRTINGA^BUFETAS, ŠVELNI MUZIKA. |
Įėjimas $1.00. Rengia “Tėvynės Prisiminimai” Lietuviška. Radijo Programa. |

MONTREAL, Que
Aušros Vartę bažnyčios pašventinimas

{VYKS ŠĮ SEKMADIENI, RUGSĖJO 25 DIENĄ.
Pašventinimo apeigas 10 vaL 30 min. atliks

JO EM. MONTREALIO KARDINOLAS PAUL EM1L LĖGER.
Iškilmingas pamaldas laikys JO EKSC. VYSK. V. BRIZGYS. 
Jo Ekscelencija ta proga suteiks ir Sutvirtinimo Sakramentą.

Po pamaldų iškilmingi pietūs parapijos salėje.

y.v. bažnyčioje bus-.kalbamas 
rijančius. Šios vakarinės rožan
čiaus pamaldos prasitęs šėšta- 
dienį, spalio 1’3. V c j

Pakrikštyta: Neris Rovena

.. Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos pamaldos sekma

dieniais vykstąjįaujosė patalpo
se. Nors jos dar nevisai įrengtos, 
bet šv. Mišiose lankosi nemažes
nis skaičius, kaip teatro salėje. 
Praeitą savaitę buvo sudėtos 
kamštinių plokštelių grindys ir 
antrieji, vadinamieji katedrali- 
nio stiliaus langų stiklai, Kamš- 
.tinės- plokštelės, Danijos gamy
bos, neturi konkurencijos, dėl 
to neapdedamos muitu, paskuti
niu laiku plačiai naudojamos 
viešuose pastatuose Kanadoje, 
pasižymi savo - patvarumu, tur
tinga išvaizda bei patogumu jas 
valyti; Universiteto klinika Lie
tuvoje panaudojo šią medžiagą 
grindims. •

•— Iki rugsėjo 18 d. į BSFondą 
įėjo $108.273,31. Iki to pat laiko 
parapijos statybai išleista $241.- 
988,96. Galutiniam pradinės sta
tybos užbaigimui dar pramato- 
ma išleisti per $50.000, neskai
tant inventoriaus laikinosios 
bažnyčios ir-kitų patalpų.

— Praeitą sekmadienį Toron
te lankėsi T. Jobas Dybūrys, OF 
M, šv. Antano vienuolyno, Ken
nebunk Port, gvarcfijdnas, T. 
Petras Baniūnas, OFM, to paties 
vienuolyno ekonomas, daug sie
los įdėjęs Prisikėlilmo par kūri
mosi pradžioje, kuris 11 vai. pa
sakė pamokslą. Su jais kartu 
lankėsi T. Eugenijus Jurgutis, 
OFM, vienas provincijos sekre
torių ir T. Gabrielius Baltrušai
tis, OFM, gimęs Scranton, Pa., 
kuris atlaikė sumą.

— Parapijiečiai raginami vyk
ti į Montrealį ateinantį sekma
dienį, į Aušros Vartų bažnyčios 
pašventinimo iškilmles. Į jas, 
vyksta T. Bernardinas ir T. Pla
cidas.

— Po parapijos pamaldų sek-' 
madieniais apatinėje salėje vei
kia parapijos knygynas, kuriame 
galima pirkti naujausių lietuviš
kų knygų, pirkti ir užsisakyti 
lietuviškų laikraščių ir žurnalų.

— Jau atspausdinti automobi
lio “Mercury” loterijos bilietai. 
Loterija įvyks 1956 m. sausio 14 
d., Prisikėlimo salėje. Jau da
bar galima pradėti platinti bilie
tus kanadiečių tarpe. Bilieto kai
na 506 5 bil. už $2, 12 bil. už $5. 
Platintojams duodama 20% už 
išplatintus bilietus.

Pakrikštyta Margarita Angelė 
Lukošiūnaitė.

Padėkos diena šiemet paskirta 
spalio 10 d., t.y. spalio mėn. ant
rą pįrmadienį.

“Daina!’ grupės narių ,_ ■
susirinkimas

įvyks šio-,mėn^25 d-, sekmadienį, 
3 Vai. pp;» p^s Yokubynie- 
nę, 18 Cedercrest Dr., tęl. BE. 
3-0548. Vąžjuoti _Bloor tramva- 
juiiū-iki^Sb(e’gatfe iš 
sėsti į Anglesey autobusą ir va
žiuoti iki,. Dundas ir Royal York 
kampo. Čia išlipus eiti į kairę 
Dundas gatve'iki Old Oak Dr., 
paėjus Old Oąk Dr. pasukti į 
kairę.' Narės ir /prijaučiančios 
mielai kviečiamos dalyvauti.

’ Valdyba.
Augšt. lituanistiniai kursai 

šiuos' mokslo metus pradės kitą 
šeštadienį, spalio 1 d. 9 vai., šv. 
Pranciškaus mokyklos patalpo
se. Tą dieną kviečiami susirink
ti visi buvę pereitų metų lanky
tojai, o taip pat visi naujai norį 
pradėti juos lankyti.

Mokykla pradėjo darbą
Praėjusį 1 šeštadienį Toronto 

Maironio vardo šeštad. mokyk
la pradėjo naujuosius mokslo 
metus. Registracijos metu, kuri 
įvyko Šv. Pranciškaus mokyklos 
patalpose, pirmąją dieną buvo 
užregistruota 174 mokiniai. Vie
nuoliktą valandą Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje įvyko iškilmingos 
mokinių .pamaldos, kurias atlai
kė mokyklos kapelionas kun. B. 
Pacevičius. Atidarymo akte kal
bėjo mok. vedėjas mok. J. Širka, 
KLB Toronto apyl. pirm. J. R. 
Simanavičius, mokyklos globė

jas kun. P. Ažubalis, ir mok. tė
vų komiteto pirm. J. Žolpys. 
Gražią meninę programos dalį 
atliko mokyklos mokiniai. Minė
jimo aktas 'baigtas Tautos him
nu! Linksmojoje* programos da
lyje įvyko mokiniams kuklios 
vaišės, kurias parengė mok. tė
vų komitetas, talkininkaujamas 
pačių tėvų. Po to — mokinių 
“Šokiai”: veik porą valandų visi 
mokiniai, vadovaujami mokyk
los mokytojų, šoko tautinius šo
kius ir dainavo lietuviškas dai
neles.

Pranešama, kad lietuviai vai
kai, kurie nesuskubo užsiregist
ruoti praėjusį šeštadienį, bus 
priimami ir užregistruojami se
kantį šeštadienį.

“Moteris” Liet. Mot.
-■ žurnalas Nr. 1 

pasirodys šio mėn. gale. Jį reda
guoja St. Prapuolenytė. Žurna
las eis 4-ris kartus į metus. Pre
numerata metams $3. Garbės 
prenumerata $10. Atskiras nu
meris 756

Redakcijos adresas 194 Charl
ton Ave. W., Hamilton, Ont. Ad
ministracijos adresas: 941 Dun
das St. W., Toronto. Administra
ciniais ir skelbimų reikalais To
ronte prašome kreiptis telefonu 
RE. 5664. M K. J.

atgal
nuo sekmadienio ryto 2 vai. nak
ties. Vadinasi nuo šio sekmadie
nio dienos šviesos taupymo lai
kas pasibaigia.

Šv. Andriejaus iiuterionių 
bažnyčioje

Carlton ir Jarvis gt. kampe, rug
sėjo 25 d., naujai nustatytu laiku
— 1 vai. pp. lietuvių pamaldos. 
Pamoksiąs skiriamas Jaunimo 
Sekmadieniui.

Kun. dr. M. Kavolis.
Sutuokti Išganytojo (Redee

mer) Iiuterionių bažnyčioje, lie
tuvių parapijoje, Leopoldas Al
gimantas Vaitkevičius ir Nijolė 
Reda Šalkauskaitė. Sutuokė 
kun. dr. M. Kavolis.
- Evangelikų jaunimo pobūvis

Lietuvių evengelikų liuterio- 
nių parapijos jaunimas su drau
gais kviečiamas į jaunimo pobū
vį. Jis įvyks Jaunimo Sekmadie
nį, rugsėjo 25 d. 8 vai. v., Bleiz- 
gių bute, 12 Rusholme Road, su 
labai įvairia programa. ■

Atitaisymas
Gerbiamas Redaktoriau,
Jūsų redaguojamam laikrašty 

paskutiniam, 37 n-ryje, tilpo pa
sikalbėjimas Jūsų koresponden
to su Šalpos Fondo C. K-to pir
mininku L. Tamošausku, kuria
me atsakydamas į pirmą kores
pondento klausimą p. L. Tamo
šauskas prasilenkė su tiesa saky
damas, kad iš visų Š. Fondo pa
ragintų apylinkių padaryti Va
sario 16 gimnazijos reikalams 
specialias rinkliavas, jog tik Ha
miltone ir Londone tebuvę pra
vestos.

Ištikrųjų gi Toronto apyl. šal
pos k-tas Vasario 16 gimnazijai 
sušelpti šį pavasarį pravedė 3 
viešas rinkliavas prie bažnyčių, 
rinko atsilankant į namus ir su
rengė kovo 6 d. specialų dainų, 
poezijos ir muzikos koncertą 
College teatre. Gimnazijai pa
siusta $400 ir vargo mokykloms 
$250. V. Vaidotas, 
Buv. Toronto apvl. Š. K-to pirm.

L. Krikščionių demokratų 
klubas,

pereito sekmadienio susirinki
me, dalyvaujant ir grupei narių 
pasikviestų svečių, buvo kalbė
tasi apie nepriklausomos Lietu
vos pirmojo peri jodo politines 
partijas. Pranečimą padarė J. 
Matulionis. Diskusijose kiek ii? 
giau aiškintasi krikščionių de
mokratų santykis su 1926 m. per
versmu. Toliau pasiinformuota 
apie klubo dalyvavimą vidurio 
ir rytų Europos krikščionių de
mokratų sąjungoje ir pasikalbė
ta dėl prel. M. Krupavičiaus 70 
metų sukakties paminėjimo.

Pavykęs “Caritas” pobūvis
Praėjusį šeštadienį įvykęs To

ronto liet. Caritas parengimas 
praėjo geroje nuotaikoje. į pa
rengimą buvo atsilankę daug 
svečių. Gautas pelnas bus pa
skirstytas keletai lietuvių, kurie 
Caritui yra padavę prašymus.

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.

Rezervuokitę 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.

Bažnyčios pašventinimo išvakarėse, ty. ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo
24 d., 7.30 v.v., tuoj po novenos, kurią veda kun. A. Grauslys įvyks

Religinės muzikos koncertas
Programą išpildys solistas STASYS BARANAUSKAS ir naujai 

kylanti žvaigždė solistė ZUZANA GRIŠKAITĖ.
Visus Kanados ir Jungt. Amerikos Valstybių lietuvius kviečiame 

dalyvauti šitose bažnyčios šventinimo iškilmėse.

TORONTO BENDRASIS
LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS

kviečia visus į

Pasitinki
minima
įvykstantį
rugsėjo mėn. 24 d., šeštadienį, 
UNF Auditorijoje.

★

Sotus valgių stalas
Darnus orkestras
Nuotykinga laimėtrauka
Gira tik centai 
dvidešimt penki
Įžanga už dolerį

* Pradžia valandą 
aštuntą vakare

Visų Montrealio organizacijų 
žiniai. Spalio 2 d. 11 vai. Aušros 
Vartų parapijos salėje yra šau
kiamas visų Montrealio organi
zacijų atstovų posėdis Montrea
lio Apylinkės Šalpos Komitetui 
sudaryti. Organizacijos prašo
mos atsiųsti tą dieną po vieną at
stovą, iš kurių bus sudarytas 
augščiau paminėtas komitetas. 
Tuo metu bus aptarti su šalpa 
susiję reikalai ir sumanymai.

Apyl. Liet Seimelio 
Prezidiumo pirmininkas.

Padėka
Trečiosios Lietuvių Dienos Loterijai 

Ruošti Sekcija dėkoja baliaus loterijai 
aukojusiems fantus bei aukas.

Loterijai aukojo: p.p. B. Geležiūnas, 
J. Šiaučiulis /antrų rankų darbo meniš
ką kryžių/, A. Vaupša, J. Intas, J. Že
maitis, Vileniškis, A. Stonkienė, Mazu- 
laitis, Morkūnienė, S. Erslovienė, A. Sa
baliauskienė, Balzarienė, Jonelis, P. Čer
nienė, T. Stankūnaitė, A. Rudytė, E. J. 
Paunksniai, A. Gaurys, .G. Sibitis, V. K. 
Ottai, I. A. Vozalinskai, O. Stankūnai-

VIENINTELIS ŠIO SEZONO PASIRODYMAS TORONTE
PASAULINIO GARSO 

GEN.PLATOFF

DONO KAZOKU CHORAS ir šokėjai.
piritiadienį, rugsėjo 26 d. 8.30 vai. vakare.

Bilietai $1.50, $2.00, $2.50 jau parduodami salės kasoje.

LIETUVIS BUHALTERIS su ilgamete 
praktike Kanadoje, turįs Kanados teises, 
ieško darbo gamybinėje ar prekybinėje 
knygvedyboje. Kreiptis tel. RO. 2-7857.

Išnuomojami du naujai dekoruoti butai, 
3 ir 4 kambarių, Eglinton - Mt. Pleasant 
rajone, suaugusiems. Patogus susisieki
mas. Skambinti .vakare po 6 vai. telef. 
MO. 0624.

Išnuomojamos geras kambarys II augš
te, arti gero susisiekimo. Galimo naudo
tis virtuve. 33 Emerson Avė. Telefonas 
LL. 9633.

Išnuomojamas didelis 3 kambarių butas, 
su virtuve; yra garažas. 525 Markham 
St., arti Bloor /estų name/. Tel. OL. 
3910, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys I augšte /Do
ver court - Dundas/, galima virti. Tel. 
OL. 2972.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė l-mė 
augšte, su arba be baldų. Tel. KE. 3625;

Išnuomojamas butas iš 3 kambarių ir

Seserys kazimierietės
Praėjusį trečiadienį Šv. Jono 

Kr. parap. salėje šv. Kazimiero 
liet, seserų vyresnioji motina 
sesuo Teofilė torontiečius lietu
vius supažindino su lietuvaičių 
kazimieriečių veikla. Iš prane
šimo aiškėja, kad seserys kazi
mierietės Amrikos žemyne yra 
didžiausia liet, seserų kongrega
cija, turinti arti 500 seserų. Kon
gregacija vadovauja 43 parapiji
nėms pradžios mokykloms (dau
gumoje lietuviškose parapijose), 
turi 5 kolegijas, iš kurių ypač 
žymi Maira High Čikagoje, 3 li
gonines ir senelių prieglaudą. 
Kitą pavasarį numatoma pasta- 
tvti kitą senelių prieglaudą 
Newtowne mieste darbininkų 
priemiestyje. Šiuo metu seserys

virtuvės II augšte. 123 Beatrice St., tel. auklėja 12.000 mokyklinio
OL. 1585.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. 252 Salem Avė.

Išnuomojamas II augšte front, kambarys 
su mažo virtuvėle. Tel. LA. 7134.

Išnuomojamas kambarys II augšte, gali
ma virti rūsy. 17 Beatrice St.

Išnuomojami kambarys ir virtuvė III 
augšte ir 1 kamb. II augšte. Tel. RO. 
6-5119.

FLOOR MOULDERS

BAWDEN INDUSTRIES LTD
163 STERLING RD 

TORONTO. 7

Must have job shop experience in iron foundry 
Apply in person ’

K. KAZLAUSKO 
KRAUTUVĘ, 

Economy Food Market, 
nuo š.m. rugsėjo mėn. 15 d.

PERĖMĖ
ALBERT SIMULEVIC, 

prityręs mėsininkas, vokietis.
1579 DUNDAS ST. W. t
Telefonas KE. 6398.

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

SKAMBINTI NUO 8 iki 9 vai. ryto 
telefonu ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

K N Y G Ų 
išpardavimas

“Tėv. Žiburių” knygyne rug
sėjo 25 d. ir spalio 2 d. nuo 9.30 
iki 1 vai. vyksta didelis senes
nių laidų knygų išpardavimas.

Mielus torontiečius mielai pra
šome užsukti ir pasinaudoti šia 
reta proga.

Išpardavimui skirtos knygos 
skolon nebus, duodamos.

“Tėv. Žiburių” knygynas 
941 Dundas St. West.

žiaus jaunimo. Kazimieriečių 
lankymosi tikslas Kanadoje, su
pažindinti Kanados lietuvius su 
seserų veikla ir kartu paskatinti 
lietuvaites, norinčias įstoti į vie
nuolyną. pasinaudoti lietuviško
mis seserų kongregacijomis.

Vadovėliai mokyklai
Toronto liet, šeštadieninėje 

mokykloje šiais metais naudo
jami Ant. Rinkūno vadovėliai 
“Kregždutė”: I dalis —. I ir II 
skyriui; II-ji dalis — trečiajam 
skyriui; ir III-ji dalis IV ir V 
skyriams. Vadovėlių kaina: I da
lis — $1.50, II — $2.75, ir Iir$3. 
Vadovėlius galima įsigyti šešta
dieniais pas mokyklos vedėją ir 
po lietuviškų pamokų.

— Otava. — Kanadoje š. m. 
birželio mėn. išsiurbta 603.712 
bosų naftos, t.y. veik 24% dau
giau kaip pernai birželio mėn.

tė, M. Stankaitienė, M. J. Lekniąkai, 
Z. Tauterienė, P. Razonas, O. Kuprevi
čius, E. D. Linkonoi, P. P. Tekučiai, A. 
Moliškienė, Girdžiai, A. Viskanta, E. 
šulmistraitė, J. šulmistrcs, K. Leipus, H. 
Katasonovas, O. Salota, M. Žukienė, M. 
Šimkus, F. Pinkevičiūtė, P. Polaitis, Br. 
Abramonis, V. Gudienė, M. Zoveckas,: 
Daugelavičius, J. Gražys, Gabusevičius, - 
V. Giriūnienė, J/Blauzdžiunienė, S. Pet
rauskienė, A. L. Jurgučiai, M. Muraus
kienė, A. Kebtys, A. Rasytinienė, Susce- 
vičienė, Markauskienė, Vanagienė, D. 
A. Tamošaičiai, Petrulis, Strelienė, Pu- 
zarauskienė, Veselka, Bakanovičius, Že
maitienė, MastaviČius ir Bernotas, I. 
Chosenas, S. Pakulytė, Januškevičienė, 
S. Naginionis, P. Juškevičienė, Matulai
tienė, I. P. Lukoševičiai, RukŠiėnė, M. 
Kriaučionis, V. Treinys, A. Drevinskienė, 
A. Ratavičienė, Aniolauskas, Tamošaus
kienė, Adomaičai, Ladygai, Kerbeiienė, 
Piešinienė, P. Petronis.

Loterijos rengimo sekcija apgailestau
ja, kad negalėjo visiems oukujusiems 
padėkoti prieš III Lietuvių Dieną. Dėka 
visuomenės gausių aukų, baliaus daly
viai turėjo progos pamėginti laimę, o 
laimėjusieji prisimins loteriją-ilgesnį lai
ką. Tarp jų yra Aniceta Mankuvienė, 
laimėjusi #/Mix Master", Grąžina Januš
kevičiūtė — kristalinę vazą, Pranas Le- 
sevičius —- radijo aparatą ir p. Aridrie- 
|<jskas — dailininkės Žmuidzinienės 
paveikslą. Loterijos sekcija.

• • ■ - : . ..J x -■

CNR viešbučio vardas
Dabar Montrealyje statomą 

$20.000.000 kainuosiantį CNR 
viešbutį direkcija nutarė pava
dinti karalienės Elzbietos vardu. 
Quebeco La Ligue d’Action Na
tional! pradėjo akciją vardą pa
keisti, pavadinti jį kuriuo nors 
Kanados istoriškų vardu ir pa
siūlė Chateau Maisonneuve. 
Parlamentui įteikta peticija su 
200.000 parašų. Parlamentas bet
gi nesiėmė vardo klausimo 
svarstyti. Esą, tai CNR direkci
jos reikalas. Gi direkcija , sako, 
kad reikalas jau baigtas, nes yra 
gautas ir karalienės sutikimas 
jos vardą panaudoti.

Tai būsiąs didžiausias viešbu
tis visame Commonwealthe. Jis 
bus 21 augšto ir turės 1.200 kam
barių. ■

Pranešimas .
Plečiant darbo apimtį pasku
tiniuoju metu yra atkreiptas 
dėmesys į didesnius objektus: 
apartamentų namus, duodan
čius geras pajamas iki 23%% 
pelno j metus už investuotus 
pinigus. Prašome kreiptis tel. 
PL. 8501.
ADOMONIS & BUDRIŪNAS 

District Estate Brokers

— Toronto. — Toronto bur
mistras Phillips burmistrų su
važiavime Edmontone pareiškė, 
kad miesto požeminis traukinys 
per metus duodąs apie 3 mil. dol. 
nuostolio.

Inž. M. MARDl’S 
ŠOFERIŲ KURSAI

Rei. 337 PALMERSTON BW., Apt. D., 
Toronto, Tehfonot WA. 4-8219.

VYRŲ ir MOTERŲ RŪBŲ’ 
SIUVĖJAI

S. V. BARTUSEVIČIAI 
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.

PAMOKOS PRIEŠ PIETUS $1.25 /pusė vol./ 
PAMOKOS PO PIETŲ $1.50 /put* tol./

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS kitus sporto
REIKMENIS su atitinkamo
mis NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

f .t

J'Berzinskas
1212 DUNDAS ST. W, TORONTO. TELEF. LA 9547

P«t folinio užsitekyti laivams motoras M {vairias modžiokUnhM Eoutavvs.

B. SERGAUTIS
PRANEŠA, KAD NUO JOINT REALTY LTD. 

ATSISKYRĖ IR TEN NEBEINA JOKIŲ PAREIGŲ. 
GERBIAMI KLIJENTAI VISAIS NEKILNOJA
MO TURTO, DRAUDIMO, BEI PASKOLŲ REI
KALAIS PRAŠOMI KREIPTIS

KE. 7593
T

Geriausios anglys žemiausia kaina
Apsirūpinkite kuru ŽIEMAI da
bar žemomis VASAROS SEZO
NO KAINOMIS. Norėdami gau
ti smulkesnių informacijų arba 
užsisakyti anglių, visados kreip
kitės į mūsų atstovus

VYT. ir S. AUŠROTUS

Telefonu: LL. 0527

DOMINION 
COAL & WOOD

BALTIC MOVERS & CARTAGE
i— AntiaOQKIlf pervexiWHll loronre rr roiirnomn 

dimiKiiomh. ŠALDYTUVŲ perveiime 
ipecieltiteL Vint vii«m«» tartas ap
draustos. Voiiuojam kas savaitę i Moat- 
raaŲ, Londoaq, Windsarq, HomHtonq, 
North Bay, Sadbary It. kitar.

30 DfWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI-
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelitvh vokiečių gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

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

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

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodi jo priimtuvų speciolios trumposios bongos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kosdien 6.30-—7.00 p.m). Pos mus otliekomi* specialistų 
technikų visokiausi radijo patai 
sgtygos: jmokėjvg-tik 10% 
gali būti priimtos kaip JmokėjlBc

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrini Prekyba Ir Biuras: 
926 Dundas St. W., Toronto 

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

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

Kitchener — 343 King St. E. 
Waterloo - 
London — 
Galt, Ont. • 
Ottawa —- 
Vancouver — 340 Homer St.

i bei perdirbimai. Lengviausios Ssimokėjimo 
o ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas

24 y2 King St. W

- 96 King. St. 5.
11114 King St.

— 41 Dixon St.
343 Lisgor St.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. INDIAN RD. - BLOOR. Žemėi sklypos 27 S 190 pėdų ir 7 komb. atskiros 

plytų namas. Viso sklypo didumas su nomu 50 iš 190 ptthf. Garažai iš 
loinės, graži vieta tinko kontroktoriui. Kaina $18.500.

OAKMOUNT - BLOOR, atskiras plytų nomas, 16 kamb. su baldais, paja
mos apie $800 j metus, privatus jvožiovimos ir didete sklypas. Pomirtinis 
pordavimos. Prašomo kaino $33.000, įmokėti $10.000

KING - prie Exhibition parko, 10 kamb., atskiras namas su baldais, moder* 
- nūs apšildymos su olyvo. privatus įvažiavimas, plytų garažas. Prašoma 

kaina $17.000, įmokėti $3.000. *• ,

AL BARBENS
REAL ESTATE . 

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 273B, LA. 1772. Vakarste HU. 9-1 BU.

2.

3.


