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VLIKo ATSIŠAUKIMAS
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Broliai ir Sesės Lietuviai,
Vienuoliktą jau kartą minime 

didžio mūsų Tautos gedulo die
ną! Vienuoliktą jau kartą krei
piame savo akis į šiaurę ir į ry
tus, į kur yra prievarta siunčia
mi šimtai tūkstančių mūsų kraš
to sūnų ir dukterų! Vargiai ras
tume šiandien Lietuvoje nors 
vieną šeimą, kuri neturėtų sa
vo narių po žeme, Sibiro taigose 
ar Baltosios jūros pakrantėse. 
Trėmimai yra virtę sunkia lemti
mi, slegiančia visą mūsų Tautą.

Ir ne nuo šiandien! Jau prieš 
šimtą- dvidešimt metų Adomas 
Mickevičius rašė savo regėjime: 
“Tironas kyla! Erodai O Vieš
patie, visa Tėvynė išduota į Ero
do rankas! Regiu — ilgi, balti 
kryžiaus ketai .. pe~ girias, per 
pusnynus. Visi į šiaurę; į ten, į 
tolimą šalį tarsi upės teka”. P 7e- 
tas savo dvasioje mato, kaip šiais 
keliais “lyg vėjų gainiojami de- 
bešys. mūs vaikai keliauja — vi
si į šiaurę” (Vėlinės 3 dąl. 3 sce
na). Tai yra istorinių mūsų Tau
tos grumtynių vizija. Ilgą savo 
istorijos metą mes turėjome 
grumtis su rusų užmačiomis iš
tirpdyti mus. slavų masėse. ligą 
laiką buvome tremiami iš savo 
kryžiais papuoštų sodybų į aną 
šalį, “tuščią ir baltą”, kaip apie

• ją sako A. Mickevičius. Dabar 
šis trėmimas pasiekė augščiau-

- sį laipsnį. Tai, kas zeniau buvo- 
. dangstoma sukilimų kalte, šian

dien vykdoma be jokios kaltės. 
Šiandien vyrai ir moterys, sene
liai ir vaikai, ūkininkai ir darbi
ninkai — visi šiandien yra ver
čiami eiti anais ilgais kryžiaus 
keliais— į šiaurę .

Piešdamas tremtiniu kelia Ru
sijon. A. Mickevičius pastebi, 
kad šis kraštas yra tarsi popie
riaus lapas “parengtas rašyti”. 
Bet kas jame rašyt? Gal “šventas 
Dievo pirštas, gerus žmones rai
dėmis pavertęs?” O gal “senas 
Dievo priešas”, kuris nebe plun
ksna, bet kardu įrašė, kad “žmo
nių giminę reikia pančiais apkal
ti” (Vėlinės 3 d. 9 scena). Deja, į 
baltą Rusijos lapą bolševizmas 
kardu įrėžė kaip tik šį pastarąjį 
dėsnį. Jis apkalė pančiais mūsų 
Tautą, kaip ir visas kitas, pate-

kusias jo vergijon. Šiandien jis 
deda didelių pastangų joms iš
naikinti: jis rauna jas iš sodybų, 
sklaido po svetimus kraštus, nei
gia žmogui pagrindinę jo teisę 
— kurtis ir gyventi gimtojoje sa
vo žemėje. Bolševizmas yra vir
tęs visuotiniu tautožudžiu. Tai 
sakome visam pasauliui, sako
me drąsiai ir atvirai, nes vienuo
likos metų mūsų Tautos trėmi
mai yra pakankamai atidengę šį 
jo bruožą.

Tačiau tautažudžiu likimas 
yra visų vienodas: jie užtrokšta 
savo aukų dūsavimuose. Tiesa, 
minėtame regėjime A. Mickevi
čius neslepia, kad .trėmimai yra 
sunkus tautai kryžius ir kad šio 
kryžiaus “skersmens globia vi
są Europą”. Tačiau čia pat jis 
regi, kad ne visi tremtiniai žū
va, bet kad iš likusiųjų auga jė
ga Tautai išvaduoti. Ir iš tikro, 
jau arti yra laikas, kada prislėg
tos tautų jėgos susijungs ir pa
sieks aną “ledo šalį”, paskelbda- 
mos visiems ištremtiesiems grįž
tančią laisvę, kaip gervės kad 
paskelbia pavasarį.

Todėl šianiden, minėdami šia 
didelio mūsų gedulo dieną, ir 
kreipiamės į Jus, broliai, ir sesės 
lietuviai, kurie kenčiate ištrem
tųjų naštą Rusijoje, kurie lei
džiate priespaudos bei baimės' 
pilnas dienas Tėvynėje ar esate
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Taip važinėja “išvaduotoja i” — rusų tankas Vilniaus Pilies gatvėje

PAVERGTŲJŲ PROBLEMA JAV RINKI MIN. KAMPANIJOJ
Kirkas atsakė netiesioginiai. Amerikos Balsas tebepuolamas. Smith 
už mus. Lietuviai liudys JTautose. Lenkai puola Laisvosios Euro
pos Komitetą. Niujorko bendradarbio ALMA.US.

• Nebodami tikrųjų šio reika-
išsklaidyti po laisvojo. pasaulio įo ekspertų, kaięr^Bnriiham, nes kitaip -tik p.
užkampius, prašydami ištverti 
Jus kančioje, ryžtyje ir laukime, 
kaip kad ištvėrė istoriniai mūsų 
kovotojai, mūsų knygnešiai, mū
sų Nepriklausomybės kariai ir 
galop mūsų partizanai. Mus yra 
ištikusi viena iš istorinių naktų, 
kurių pasaulyje esama nemaža. 
Vis dėlto “mūsų Tėvynė gyva ir 
žydi, nors ir pridengta žemės še
šėliais”, kaip sako A. Mickevi
čius. Ji yra gyva visur, kur tik 
yra gyvi lietuviai. Ir ši jos gy
vybė vėl atsities. Žmogaus pa
niekinimo laikas pasibaigs, nes 
laisvojo pasaulio tautos pamažu, 
bet ryžtingai ir neatlaidžiai tel
kiasi barbarų šėlsmui nugalėti.

Vardan tos Lietuvos!
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

'Komitetas.

O’Connor, Manning;' Dobriansky 
ir kitų nuomonės, tūli admirolai, 
pasodinti į politikų kėdes, laiko
si savo nuomonės. Adm. Kirk 
ukrainiečių, delegacijai, reikala
vusiai pakeisti “Rusijos” komite
to vardą irprivilegijas, neatsakė. 
Bet paskutiniąją gegužės savai-

liui. Reikią rusų tauta pasitikė
ti ir būti jai draugiškais, nes jie 
tikriausiai galį būti geriausi są
jungininkai pastangose išvengti 
karo. (!). Kirk neranda jokių įro
dymų, jog “Rusijos tautos” no
rėtų karo su JAV ... “Mes priva
lome įsisąmoninti,. jog tai nėra

t'ę stambių biznierių oficioze mūsų funkcija instruktuoti įvai- 
“Commercial and Financial rias Sovietų Sąjungos tautas, ko- 
Chronicle” Niujorke tilpo jo kius santykius jos privalo nusi- 
straipsniai: “Ar mes galime pa-j statyti viena kitos atžvilgiu", 
siekti Rusijos tautą” ir “Ar mes i Lyg neabejodamas rusų kilnu- 
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• JT ad hoc Komitetas Prie
vartos darbams Tyrinėti paskel- 
bė išklausysiąs įr nevalstybinius, 
liudininkus:' -tyrinėjimai’- prasi-' 
dės^šię-’J^^io.pabjaigoje^Ea- 
siteiravųs lietuviškuose veiks
niuose, patirta, jog lietuvių me
morandumas šiuo reikalu įteik
tas jau seniai ir birželio 20 d. 11 
vai. šiuo reikalu kalbėsiąs JT V. 
Sidzikauskas. Tai bene pirmą 
kartą lietuvių diplomatas pasi
reikš Sovietų paraližuotose Jung
tinėse Tautose. .

* Praėjusį antradienį, Wil- 
liamsburgc, Virginijoje, šauniai 
pasirodė Laisv. Europos Kom.

galime nuversti “Rusijos” reži
mą?”. Kirk siūlo pirma suprasti 
Sovietų tautą, kuri yra jauna, 
kieta ir valinga. Jos amžius apie 
35 metai. 85% raštingi. Girdi, 
nuo jų teisybės nepaslėpsi. Esą, 
Kremlius pas save dar nėra pra
dėjęs Amerikos neapkentimo ak
cijos .... Nereikią pulti “Rusų

Quebec Apygardos atstovai į KLB Kr. Tarybą
KLB LOKas birželio 6 d. su

vedė rinkimų davinius į KLB K. 
Tarybą Quebeco apygardoje. Ka
dangi Vai d’Or apylinkė prisiun
tė balsavimo vokus neatplėštus, 
tai pirmiausia teko suskaičiuoti 
tos apylinkės balsavimo davi
nius. Prie jų pridėti ir du paštu 
balsavusių vokai. Trečioji Que
beco apylinkė — Noranda, — at
rodo, balsavimų nepravedė, nes 
jai pasiųstos balsavimo kortelės 
grįžo iš St. Catharines, kur, ma
tyt, bus nusikėlęs tos apylinkės 
pirmininkas, kurio vardu korte
lės buvo adresuotos. (Jis ten gy
vena jau nuo pereitų metų va
saros. Red.).

Galutiniais daviniais eilės 
tvarka į KLB Tarybą iš Quebec 
apylinkės išrinkti sekantieji as
menys (pirmoji skaitlinė rodo 
balsų skaičių, gautą Montrealio 
apyl., antroji Vai d’Or, o trečioji 
bendrą skaičių):

20. Bukauskas Pranas 23 9 32
21. Baltuonis Pranas 24 7 31

Sekantis posėdis numatytas šį 
penktadienį, birželio 13 d., kuria
me bus suvedami Ontario apy
gardos balsavimų daviniai. Nau
jų skundų iš niekur negauta.
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SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALG
Europos Gynimo Bendruome

nės bei Vokietijos įsijungimo į 
ją klausimas tebėra pasaulio dė
mesio centre. Prasidėjo kova dėl 
ratifikavimo. Sovietai nuspren
dė veikti grąsindami Vakarų 
Vokietiją ir darydami sunkumų 
Berlyne. Vakariečių susisieki
mas su Berlynu plentu tebėra 
trukdomas, Berlyno priemies
čiuose rusai užėmė keturias vie
toves, buvusias įsikišusias į So
vietu zona, administruotas bri
tų. Tie už tai 7 dienas bloka
vo spygliuotomis vielomis ap-

languojanti atsvara tarp Vokieti
jos ir Prancūzijos į Europos kon
tinento reikalus vis labiau įtrau
kiama D. Britanija. Nors' D. Bri
tanija prie Schumano plano ne
prisijungė, tačiau Europos ūkio 
plano tarybos pirmininku išrink
tas Edenas, kurį faktiškai ten at
stovausiąs iždo kancleris Butler. 
Vadinasi, D. Britanija nestovės 
nuošaly nuo Europos bendrųjų 
užsimojimų. .

Prancūzuos komunistų skelb
tasis protesto streikas dėl jų ly
derio Duclos suėmimo nepasise-

tvėrę šdvietų radijofono rūmus, i įr Paryžiuje. Politiniam strei- 
esanč’ūs Britų zonoje. Kurdami' 
painiavas, sovietai- iškrėtė dar 
vieną šposą — pareikalavo, kad 
vakariečiai sumokėtų Rytų Vo-

i kieti jai už naudojimąsi telefono 
į laidais per Rytų zoną į Berlvna 
' nuo pat okupacijos pradžios 
i Amerikiečiams sąskaita įteikta 
' $14.000.000, o Britams $4.650.000.
Sąskaitą neapmokėjus, beabejo, 
gresia netekti telefono rvšio. 
Amerikiečiai guodžiasi, kad jie 
jau nuo 1948 m. blokados laikų 
yra įsirengę radijo telefonus bei 
telegrafus, tačiau tai sudarytų 
nemažų sunkumu.

Susijaudinimas Rytų Vokieti
joje auga diėfia iš dienos. Berly
no spauda reikalauja aiškesnių 
garantijų. Kąį sovietai pradėjo 
tuštinti zonos^ipasienio 3 mylių

' dedaihos ' sakoma,

visoms 
armijas 
sovietų 
kad to

i kui tepritarė vos 2' < darbininkų 
ir beveik visos įmonės dirbo nor
maliai.

JT nusij^inklavimo komisijoje 
į vakariečių siūlymą 
valstybėms sumažinti 
iki nustatyto skaičiaus, 
atstovas Malik atsakė,
klausimo nesvarstys tol, kol į po
sėdžius nebus pakviesta Kinija. 
Britų asttovas Jebb į tai paste
bėjo su ironija: “O ar p. Malik 
turi Mao sutikimą, siūlydamas 
nusiginkluoti %?”

Irano naftos bylą pradėjo ' 
svarstyti Haagos tribunolas.

Korėjoje derybose nepadaryta 
jokios pažangos. Tebėra taip pat 
nesutvarkyti belaisvių reikalai. 
Jie tik pradedami tvarkyti — 
i^^rstyti į n^ž^esjgrupes. Da- 

? vadl4

dėjo masinis bėgimas į vakarus. 
Vien per Coburgą perbėgę per 
1000-bėglių.

Vokietijos įsijungimas į Euro
pos Gynimo Bendruomenę ir ap
siginklavimas tebejaudina Pran
cūziją. Jų pastangomis kaip ba-Įmiso

~ Konfliktas .tarp P. Korėjos 
parlamento ir prezidento Rhee 
tebesitęsia. Tačiau, įsikišus JAV, 
D. Britanijai ir Australijai, Rhee 
nuo parlamento paleidimo susi
laikė ir palinko ieškoti kompro-

- susitarti.

SIMCOE GELEŽIES RŪDA

1. Arlauskoitė Marija
2. Juškevičienė P.
3. Kardelis Jonas
4. Riekus Kaz.
5. Lukoševičius P.
6. Andriuškevičius K.
7. Toliušis Kostas

224 33 257
222 18 240
193 20 213
172 20 192
165 23 188
151 28 179
154 14 168

Kiti balsų gavo: 
8. Balzaras Leonas 119 13 132
9. Leknickas Jonas

10. Jurkus Domas
128 128
93 12 105

11. Sakalas Antanas 86 16 102
12. Valiulis Henrikas 74 24 98
13. Katilius Bronius 88 6 94
14. Petronis Povilas 88 5 93
15. Kudžma August. 87 5 92
16. Navickas Antanas 62 8 70
17. čipkus Pranas 65 5 70
18. Narbutas Jonas 44 4 48
19. Skučas Juozas 27 9 36

Plieno streikas
Augščiausias Teismas JAV 

pereitos savaitės pirmadienį nu
sprendė, kad prezidento aktas, 
paimąs valdžios globon plieno 
promanę, yra nekonstitucinis ir 
įmones grąžino savininkams. 
Darbininkai tuojau pat metė 
darbą. Darbininkų unijos vado
vybė įmonėms pasiūlė tuojaus 
pradėti derybas dėl atlyginimų 
padidinimo, pagrindu imant Al
gų Stabilizacijos Tarybos spren
dimą. Firmos sutiko, pareikšda
mos sąlygą, kad iš abiejų pusių 
būtų parodyta nuolaidumo.

Streiko yra paliestos pačios 
didžiausios įmonės, pagaminan
čios apie 95% viso JAV plieno. 
Jei jis ilgai užsitęs, plieno trū
kumas pasireikštų ir Kanadoje, 
kuri atsargos turinti maždaug 
mėnesiui.

Prezidento pozicija streiko at
žvilgiu gal ir nesurežisuota, bet 
kaip ji patogi šiame rinkiminės 
kampanijos mete. Štai demokra
tas prezidentas gina darbininkų 
reikalus, tik, deja, nepajėgia...

Tiesioginės įmonių ir unijų de
rybos prasidėjo birželio 5 d. Bal
tuosiuose Rūmuose. Pranešama,

kda derybos vyksta- sėkmingai ir 
tikimasi, kad susitarimo bus pa
siekta.

Valomas ir JT 
sekretoriatas

Pastaruoju metu pustuzinis 
JT tarnautojų JAV piliečių at
leisti, kaip įtariami karo metu 
buvę įmaišyti į šnipinėjimo afe
ras. Keletas naujų jau buvo ap
klausinėjami JAV saugumo or
ganų. Iš jų paskelbtas tik vieno 
vardas — Irving Kaplan. Tardo
mas į klausimą ar jis buvo anga
žuotas šnipinėti, jis atsisakė at
sakyti. Gen. sekr. Lie pareiškė, 
kad tokių tarnautojų, kurių dar
bas neatitinkąs JT interesams, 
nereikią. Kad atleidžiamieji yra 
įtarti komunistai, oficialiai ne; 
sakoma, bet ir taip yra aišku.

Iranas parduoda naftą
Po ilgos tylos pasaulio žinių 

agentūros vėl suminėjo Iraną. 
Mat, pati Irano vyriausybė pa
skelbė vedanti derybas su stam
bia amerikiečių firma, kuri per
kanti 3 milijonus tonų naftos. 
Kas, tai per firma, komunikate 
nesakoma. Nei viena stambesnė 
JAV naftos firma neprisipažįs
ta tai daranti ir Inkstama aiškin
ai, kad tai tik bandomieji gv 

Įdėliai, koriais norima priverst 
britus nusileisti. Tačiau kažin? 
Jei pasisektu kaip pralaužti Bri 
tų “blokadą” (jie žada neleisti 
išvežti), juk firma galėtų gerai

......... . . Paslaptingieji žemės supirki- 
globoįami 10 tautu egzilai, vėli ... . e., , , ‘ ‘ y.-,- i • nejimai Simcoe rajone pagrr.audeklaravę savo norą būti Jais- Į . ..... ...
vais. Jiems nuoširdžiai pritarė 'v sa^ Paa*skčjo. Birželio 5 d, pa
kalbėję Pierre Donzelot, prancū- skelbta, kad ten ■ ištikrųjų yra 
zų švietimo ministeris, amerikie- geležies rūdos ir kad daugmili- 
čių diplomatas J. C. Grew, ir i jonines įmones ten rengs United 
admirolas iš Laisv. E. Kom. Mil- ■ States Steel Corp., kurią paaki- 
ler. Lietuvius atstovavo V. Si- R0 į0 imtis pernai buvęs Kana- 
dzikauskas ir P. Žadeikis. P. Ža- . dos kasyklų ministeris Welland 
deikio dalyvavimas patvirtina Gemmels, jo įpėdiniu dabar yra 
kaikieno nuomonę, jog LE Komi- Philip Kelly.
tete pabaltiečiai eina “Pataria
mųjų Grupių” vardu — balkanu 
tautines tarybas atstovaja Va
šingtone reziduoją diplomatai. kad rūda yra po 3000 pėdų kalki-

• Kalbėdamas per radiją, Taf- nėm uolenom. Gręžimai paro
tas parešikė. jog mūsų programa 
privalo būti geriau suorganizuo
ta negu šio meto “Amerikos 
transliacijos”... “Propaganda 
privalo būti paremta tikru tikė
jimu-į laisvę ir privalo būti aiš
kiai nusistatyta įrodyti tautoms, US Steel Corp, filiale, 
jog tikrasis gyvenimo džiaugs
mas gali būti atsiektas tik laisvų 
žmonių. Mes paskatinome pa
sauli išsivaduoti iš feodalu, kas

i pradėjo Prancūzų revoliuciją.

mu, Kirkas mano, jog tai iššauk
tų tik bereikalingą erzeli. Ta
čiau jis pabrėžia, kad amerikie
čiai laikysis tautų apsisprendimo 
teisės principų. Bet prieš tai so
vietų diktatūra turinti būti su
naikinta, o tai galį būti atsiekta 
visų tautų vieninga valia. “Ame
rikiečių Komitetas Rusijos tau
toms išlaisvinti” tai laikąs savo 
uždaviniu. “Mes norime padėti 
sovietų pabėgėliams ir demokra
tiniams egzilams, nežiūrint ko
kios tautybės jie būtų, jų pastan
gose nusikratyti komunistų dik
tatūra. Mes norime padėti susi
siekti jiems su savo tautomis. 
Mes norime paremti aspiracijas 
pasiekti laimingesnį ir laisvą gy
venimą aiškiai savo didumu ki
tas viršijančiai Sovietų Sąjun
gos rusų tautai, lygiai kaip ir ki
toms tautoms...” Tenka apgai
lestauti, jog tris metus Maskvo-

i je JAV ambasadoje ištupėjęs ad
mirolas net nesužinojo, jog Augš 
čiausiame Soviete Rusija turi 137 , 
atstovus, kai visos kitos paverg- i Mes privalome tai pakartoti ir 
tos tautos 429. Deja, admirole,; dabar. Bet kad mums nasisekbi. 
mažumos sudaro daugumą So-; ^es patys privalome bisve tjVė- 
vietų Sąjungoje ir su jomis pri- Į^”- Dar griežčiau dėl Amerikos 
valo būti skaitomasi! Balso” pasisakė Eisonhcve-'s.

• Senatorius A. Smith iš New ]“Mano nuomone “AB” fu^kciia 
Jersey, Užsienių Komsiijos Kon- ;yra labai apibrėžta . “AB turis 
grėsė narys yra kitas šviesus paduoti tik vyriausvbes liniją, 
protas, suprantąs mūsų proble- kai tuo tarpu amerikiečių bend- 
mas JAV vyriausybėje. Nese- roji nuomonė turėtų būti iš”f>’’'š- 
niai, kalbėdamas ukrainiečiams, ta. visais kitais įmanomais bū- 
jis iškėlė ir pabaltiečių reikalą, dais, 
ių šalių okupaciją, deportacijas.
Jis reikalavo, jog tautu apsi- į protingai atsargus paskutinėje 
sprendimo teisė būtų JAV poli- \ konferencijoje, užklaustas ar jis 
tikbs raktas steigiant Rvtų Eu
ropos Federacija, kurioje, jo 
nuomone, turėtų būti ir Ukraina.

Firmos jau yra supirkta 5.400 
akrų žemės. Gręžimo darbai bū
sią pradėti netrukus. Manoma,

dys, kokios rūšies rūdos- yra ir 
klek. Gręžimo darbus vykdys 
Mineapolio E. J. Longyear Co., 
padedant kanadiškajai North 
Bay Longyear Co., prižiūrint 
Oliver Iron Mining Co., kuri yra

Kad ^ia yra rūdos jau senokai 
buvo išaiškinta specialių ekspe
dicijų su magnetometrais bei

gravitometrais, kas buvo pažy
mėta 1943 m. kasyklų ministeri
jos paruoštame žemėlapy.

Susidomėjimas šitais rūdos 
sluogsniais nėra .vien ūkinis, bet 
ir krašto gynybos požiūrio. Mat, 
dabar didžioji dalis rūdos šito 
regiono (JAV ir Kanados) fabri
kams^ yra gabenama iš Steep 
Rock vandens keliais. Bet čia ♦
yra labai pavojinga vieta, tai 
Sault Ste. Marie siauras prava
žiavimas, kuris gali būti lengvai 
pažeidžiamas. Per jį kasmet per
vežama vien rūdos 1.250.000 to
nų. Žurnalistai jau senai spėlio
ja, kad pirmoji atominė bomba, 
jei sovietai ją mestų, kristų ant 
SS Marie. Pravažiavimą likvida
vus milžiniška ežerų rajono pra
monė netektų labai daug žalia
vos. Dėl to tai ir ieškoma rūdos • 
tokiam rajone, iš kur jos išveži
mas negalėtų būti sutrukdytas. 
Simcoe nėra vienintelė vieta, 
kur rūdos ieškoma Ontario pro
vincijoje.

SOVIETAI ORGANIZUOJA SATELITUS
Jugoslavijos spaudos agentūra 

paskelbė žinią, kad sovietai ku
ria karišką organizaciją iš sate 
litų, panašią į Š. Atlanto Sąjun
gą. Vyriausiu organizatorių esąs 
maršalas Bulganinas, o vadu, 
panašiu į gen. Ridgway, būsiąs 
Žukovas arba Kaniovas.

Kartu Jugoslavų agentūra kal
tina sovietus, kad jie vėl pradėję

• Gen. Eisenhoveris pasirodė' spaudimą prieš Jugoslaviją. Ru
munijoje esą statomi barakai 
prie Jugoslavijos sienos, skirti 
sovietų armijai. Čekoslovakija 
pašaukusi karinėn tarnybon 
daugiau vyrų, o Vengrija Jugo- 
slayijos pasieny ruošianti dide
lius manevrus.

Al. Paniuškino.
Zarubinas buvo Maskvos am

basadorių Kanadoje 1946 m., kai 
skilo pagarsėjusi Guzenko šni
pinėj imo byla. Tada betgi buvo 
padaryta išvada, kad Zarubinas 
tiesioginio ryšio su ta afera ne
turėjęs, nors tai vyko jo vado
vaujamoje ambasadoje. Dėl to ir 
D. Britanija jo paskyrimą pri
ėmė ir AV beabejo priims.

Ta proga prisimintina, kad Ka- 
tyno žudynių tyrinėjimo byloje 
vienas iš liudininkų, lenkų pul
kininkas Grobicki. yra pareiš
kęs, kad jam esant Kozielsko be
laisvių stovykloje, jos komen
dantu buvęs gen. Zarubin, spren
džiant iš fotografijos, labai pa
našus i dabartinį ambasadorių, 
esą, gal tas pats.

*- Bonna. — V. Vokietija pa
sirašė prekybos sutartį su Iranu •

padėtų1 partizanams anapus ge
ležinės uždangos. Jis atsakė: 
“Mano pone, šiuo atveju aš pa
dėčiau visiems, kurie vra tik ma
no pusėje”. Taftas rado reikalin
ga pasisakyti plačiau. Esą. mes 
visais būdais turėsime remti pa
bėgėlius šioje pusėje ir partiza-

uždirbti.
Amo metu Haagoje Tarpt. 

Trhunnle svarstoma Irano—D. 
Britanijos byla. Ją vesti į Jiaagą nūs bei mums prijaučiančius 
atvyko pats premjeras Mossa-I anoje pusėje uždangos, kad 
degh. Matyt, besibylinėjant, no- “Kremliaus jėgos ar vienybė pa
rima ir derėtis. į (Nukelta į 2 psl.)

Zarubinas paskirtas į 
Vašingtoną

Georgi Zarubin gegužės 28 d. 
atšauktas iš ambasadoriaus pos
to Londone, paskirtas nauju am
basadorių į Vašingtoną vietoje j 118 mil. dolerių.

pagrr.au
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TRAGIŠKAS BIRŽELISŽmogui, mylinčiam gamtą ir jos grožį, sunku būtų pavadinti birželio mėnesį tragiškuoju. Tai vienas gražiausių metų mėnesių, galutinai išdabinąs medžius žaliais lapais, nubąrstąs laukus gėlių .žiedais.Deja, lietuviams ir latviams su estais birželis kasmet primena ir amžiais primins didžiąją tragediją, dideles jų tėvynainių kančias, kraują ir ašaras...Kiekvieną birželį mes sustojame mintimis ties 1940 m. to mėnesio I5-tąj a diena, kai didysis Pabaltijo kaimynas — Sovietų Sąjunga, sulaužydama visas pasirašytas sutartis, okupavo tuos kraštus, užgniaužė jų laisvę ir uždėjo negirdėto pasaulyje teroro bei priespaudos leteną. Pirmoji bolševikų okupacija užklupo Lietuvą klastingai, staigiai ir netikėtai. Ligi to laiko sovietai visada akcentuodavo draugiškus santykius su Lietuva, nustatytus 1920 m- liepos 20 d. taikos, 1926 m. nepuolimo ir 1939 m. “savitarpio pagalbos” sutartimis. Rusai bolševikai sumynė po kojomis visas sutartis ir pasižadėjimus, o okupavę kraštą, be atodairos pradėjo terioti ir naikinti visą Lietuvos gyvenimą, griauti jos kultūrinius bei ekonominius laimėjimus, pasiektus dvidešimties su viršum metų nepriklausomo gyvenimo laikotarpyje, kalinti, žudyti jos ramius gyventojus...Po poros mėnesių jau buvo sugrūsta į kalėjimus 12.000 politi- ‘ nių kalinių! Metams jų teroriško valdymo baigiantis, Lietuvoje jau buvo nužudyta per 5.000 žmonių! Pagaliau, priartėjo ir 1941 m. birželio 14-15 dienos, negirdėto masto Lietuvos gyventojų gaudymų ir trėmimų į Sibirą dienos. Tokiu būdu, prieš prasidedant karui su naciškąja Vokietija, Sovietai iš nedidelės Lietuvos spėjo išvežti 40.000 žmonių!Tai buvo Lietuvai verksmo, ašarų ir didžios tragedijos dienos. Šis negirdėto pasaulyje brutalumo aktas Lietuvoje buvo vykdomas pagal iš anksto. paruoštą instrukciją, kurią buvo pasirašęs Sierov, NKVD liaudies komisaro pavaduotojas, Valstybės saugumo 3-čio rango komisaras. Bolševikams iš Lietuvos išbėgus, instrukcijos autentiškas tekstas liko vienoje iš NKVD įstaigų, pakliuvo į lietuvių rankas ir yra net fotokopiškai'paskelbtas. Kaip papasakojo buv. komisaras Jurgis Glušauskas, Maskva buvo pareikalavusi Lietuvos Augščiausios Tarybos, kad ji prašytų Maskvos vyriausybę sutikimo ištremti iš Lietuvos 700.000 žmonių. Ačiū Dievui, tada jau nebespėjo to įvykdyti, tačiau tuos planus jie tebevykdo šiuo metu, antrą kartą okupavę Lietuvą.Bolševikams bėgant iš Lietuvos, dar kartą buvo pajusta ypatingai kerštinga ir kruvina NKVD ranka, kuri paliko lietuvių tautoje pasibaisėtinų ir neišdildomų pėdsakų. Paskutinėmis 1941 m. birželio dienomis (ir vis birželyje!), net 480 Lietuvos vietų siautėjo įsiutę ir kerštingi čekistai, visur palikdami išniekintas . savo žudynių aukas. Pav., Rainių miškelyje, netoli Telšių, jie nužudė ir baisiai išniekino lavonus 76 kalinių, jų tarpe ir dviejų raudonarmiečių. Miškelyje iš anksto buvo paruošti kankinimo įrankiai: verdantis vanduo, elektros mašinos, vieliniai rimbai, peiliai ir kit. Telšių mieste, prie kalėjimo ir miškelyje, buvo daug tankų, kurių burzgimas turėjo užslopinti kalinių dejavimus ir pagalbos šauksmą. Aukų lavonai buvo rasti sulaužytais rankų ir kojų. kauĮais, n^ių^oręiię odomis, nųpi.austytpmis-au^pjsr iš.bądy-■ foifūs akimis, ištrauktais"liežuviais,’ subadyti durtuvais... Žudynių vietoje buvo rasti palikti ir visi kankinimo įrankiai.Ypatingi kankinimai vyko Kretingoje, kur rasta lavonų net nukirstomis galvomis, nuo kojų ir rankų numauta oda. Gi vienuolyno sode, egzekucijų vietoje, rasta ugniavietė, kur buvo svilinami kaliniai. Ten pat rasta ir žmonių rankų bei kojų odos liekanos ... Kauno priemiestyje, Petrašiūnuose, katalikų kapams skirtame 8 ha plote, taipogi buvo įrengta slaptoms teroro aukoms laidoti vieta. Raseiniuose, atkasus kalinių lavonus, taip pat rastas klaikus vaizdas: sutrupinti kaulai, supiaustyti, subadyti kūnai, sužaloti lyties organai. .. Kaune, prie IX forto — vaizdas toks pat. Panevėžyje bolševikai žiauriai nužudė ir lavonus išniekino 24 cukraus fabriko darbininkų. Be to, ten pat, nežmonišku būdu nukankino Dr. Mačiulį, atitraukdami jį nuo operacijos stalo ligoninėje, kur buvo teikiama pagalba sužeistiesiems. Panašus likimas ištiko ir kitus du gydytojus: Dr. Gudonį ir Dr. Žemgulį. Taipogi, pirmiau išniekinę, sužvėrėję bolševikai nužudė ir ligoninės gail. seserį Kamantauskienę.Rokiškyje, Zarasuose, Ukmergėje ir šimtuose kitų vietų — vyko teroras ir nekaltų žmonių žudymas. Tačiau, gal siaubingiausiai buvo paliesta Pravieniškių priverčiamojo darbo stovykla, kur bolševikai kalino 450 žmonių, daugiausia ūkininkų, neįstengusių atiduoti grūdų rekvizicijos. Jie visi buvo sušaudyti iš kulkosvaidžių. Je nužudė’ net visą stovyklos administracinį personalą, apie 50 žmonių, su šeimomis ir mažamečiais vaikais. Keletas kalinių, lavonų krūvose, visdėlto išliko gyvi, kurie vėliau ir papasakojo apie baisias žudynes, įvykdytas besitraukiančių raudonarmiečių.Tai tik maža iliustracija tų baisiųjų'Lietuvai birželio dienų. Ir dabar tebevyksta Letuvos tragedija. Ko bolševikai nespėjo įvyk- dyti 1940-41 m. — visu planingumu vykdo dabar. Šimtai tūkstančių lietuvių jau ištremta į Sibirą, dešimtys tūkstančių nužudytų, o į jų vietas atgabenti rusai.Skaudu ir liūdna žiūrėti į žmones, lietuvius, nemačiusius to visko savo akimis, gyvenančius čia Kanadoje, suklaidintus bolševikinės propagandos, kurie džiaugaisi savo brolių, sesių bei artimųjų bolševikiniu “išvadavimu”., Jie nesupranta ir jau nenori suprasti tikrosios padėties, nežino, jog, kur tik atsiranda raudonoji bolševikinė banga, ten, tuojaus imamas naikinti valstybinis, religinis ir įprastas kasdieninis gyvenimas. Kruvinasis teroras, skurdas, badas, vergija, žudynės, žmogaus sąžinės prievartavimas, kančios, ašaros... tai bolševikų nuoširdžiausi palydovai.
Pranys Alšėnas.

Kanada nėra JAV nuosavybė
JAV kapitalas valdo didelę da

lį svarbios pramonės. Automobi
lių gamyba veik visai amerikie
čių rankose, žibalo bendrovės 
pusiau jų, taipgi daug JAV pini
gų investuota kasyklose ir sun
kiojoj pramonėj. x Bet bendrai 
imant tik apie 32% Kanados biz
nio įmonių yra ne kanadiečių 
rankose. Tai jau apie 6% ma
žiau nei 1939 m.

Daugiau 4,5 bilijonų dolerių 
buvo išleista praeitais metais 
naujiems kapitaliniams užsi
mojimams Kanadoj, bet tik apie 
pusė bilijono įplaukė iš užsienio 
į kraštą. Statistikos biuras to
liau pabrėžia, kad nors užsienio 
kapitalas ir turi savo žinioje apie 
32% Kanados įmonių, — įskai
tant investavimus į valdžios pa
skolos lakštus ir į privataus biz
nio vertybinius popierius — už
sienio kapitalas šiame krašte ne-

kyklos klasėj būna blogų vęs ieškančių”, bet ne pareigą atliekančių mokinių ... Ženkime toliau: “Darbą pradėjus, grupei teko daug pastangų daryti suorganizuoti lietuviškąjį skyrių prie radijo Free Europe. Buvo daug parengiamojo darbo atlikta, daug sugaišta”. Jei PLG nebūtų praėjusių metų antroje pusėje nuolat lietuviams skelbusi, vis terminus atidėliodama, kad štai Laisvosios Europos radijas lie- i tuviškai prabils, jei ji nebūtų pirmiausia bendradarbių, o vėliau net kelių vedėjų kvietusi, galbūt visa tai būtų ir suprantama. Tačiau, kaip atrodo, kai skelbiama taip, o garsui ataidint — ne? ♦Čia palieku neatsakytą klausimą: ar tas lietuviškas siųstuvas būtų daugiau lietuvių tautai naudos ar žalos atnešęs? Ne vienas, rimtai persvarstęs nuošalus valstybininkas, manęs prašė rašyta raide skaitytojus įtikinti, kad radijo lietuviškos transliaci-; jos neša lietuvių tautai didelį j gundymo pavojų, kurio aukos i galį būti didesnės už naudą.PLG teisinasi: “ ... dar vienas' liudijimas, kad šie kraštai (su- i prasti. Pabaltijis) dar ne visais i 
atžvilgiais traktuojami lygiomis: 
su satelitiniais kraštais, ir kad tai .i 
lygybei pasiekti dar turime visi Į 
nemažai padirbėti”. Pirmoji sa-Į 
kinio dalis primena blogus mo-: 
kinius, kurie visuomet skųsda- j 
vosi, kad juos mokytojas kitaip i 
vertina, negu geruosius. Išvada! 
yra visai teisinga, nors verta pa
tikslinimo: ne tiek tai lygybei 
pasiekti, bet savo teisėms ginti ir 
pareigoms atlikti reikalinga “ne
mažai padirbėti” visiems, bet 
ypatingai tiems, kurie duoną val
go ne savo prakaitu pelnydami 
mašinų dūžių įtampoje, bet iš ta
riamo lietuvių atstovavimo. To
ji teisė ypač įpareigoja. Ji įpa
reigoja ne dejuoti, bet žinoti kur 
ir kaip už Lietuvos nepriklauso-

viršija 15% visos’ sumos. Išviso 
svetimo kapitalo Kanadoje tėra 
investuota tik truputį virš 9,4 bi
lijonų dolerių. Iš tos sumos per 
7,2 bilijonų yra amėrkieičių ir 
1,7 bilijonų britų, o likusioji da
lis priklauso kelioms kitoms 
valstybėms.

Svetimieji yra užėmę kažku
rias pramonės šakas, pav., auto
mobilių gamyba grynai ameri
kiečių rankose, o pirmasis gele
žies ir plieno apdirbimas grynai 
kanadiečių. Detalė prekyba be
veik išimtinai kanadiečių žinioje. 
Iš kitos pusės Britų ir Amerikos 
investuotojai turi savo nuosavy
bėj daugiau nei 40% Kanados 
geležinkelių. Daug jų kapitalo 
investuota kasyklose ir naftos 
pramonėje, Ly., kur investavi
mas laikomas rizikingu, ypač kai 
žemės turtai tebeieškomi.

GEDIMINAS GALVA.

Savęs ieškojimo sukaktuvės
Veiksnių perteklius

Veiksniai gimsta, veiksniai 
braškėdami kovoja, kinvarpomis 
vieni kitų skrandas bekandžio- 
dami, o veiksneliai stiepiasi išei
ti į didelius, milžiniškus veiks-.

mybę kovoti ir ką kiekvienu at
veju daryti.

Kito pavidalo informacija“PLG susitelkė daugiau prie kito pavidalo informacijos darbo”—oficialiai pareiškiama. Kas 
ji per viena?Vieton atsakvmo užtinkame pilnutinį įvairių dalykų darkinį: “... Okupuotos Lietuvos gyvenimo stebėjimas ir apie jį informavimas. tarptautinės raidos studijavimas, . lietuviškų žemių problematika, išlaisvintos Lietuvos politinės, ūkinės ir kultūrinės problemos, tautinio potencijai© išlaikymas emigracijoje, busimosios Europos apsijungimo gvaldymas, Lietuvos laisvinimo organizacijos rūpesčiai... Tam turi tarnauti’PLG kas trys mėnesiai numatytas išleisti lietuvių kalba politikos žurnalas “Lietuva”. --Štai vizitinės kortelės pirmieji du įrašai Iš tos organizacijos būties problemos išplaukia visos kitos problemos, p ypač negebėjimas surasti sau veiklos plotmės. Ne, ponai bajorai, mes teturime tik vieną esminį uždavinį: išlaikyti Lietuvą. Mes neturime lietuviškų žemių problematikos, bet teturime pareigą kovoti už etnografines žemes. Jei lietuviš-

Rikiuojama, planuojama, iš didelio rago į mažytę jau apkurtusią ausytę pučiama: tik mes vieni galime išlaisvinti... Ne tas apkerpėjęs veiksnys, Gothes papėdėje prisiglaudęs, bemanąs palūžusios imperijos sostinėje sau naują gūžtą sukti, kuriąs “galybę” pagal partijų augštąją matematiką, ne anas, kuris, anoniminiai Via Bamaba gyvendamas, visų kunigaikščių imperatoriumi skelbiasi, ne tie ir ne anie, bet mes, kurie Manhatan akimis matuojame ir ta Fifth Ave. taip arti. Mes nemaldaujame, kaip anie. Mes esame bajorai ir net didesni už istorinius lordus, nuvykusius į niūrų, negyvenamą pajūrį iš ošiančių bangų ir plazdenančių žuvėdrų naujam tarpsniui mandato gauti. Kas, kad mūsoji kilmė kaikam įtaringa, bet tik mūsų galva tegali turėti tris nuomones vienu ir tuo pačiu klausimu. Juk varganam protui juodą — juodu, dorą — doru vadinti, darbo vaisiais gėrėtis. Iš beirstančios Romos imperijos žinome kitą prasmę: aarbas kvailius mėgsta ... Mokame puvėz- dro atomus skaldyti ir tūlą ato- mėlį, įsukę į didelę popieriaus krūvą, vienu ypu paleisti į visas šalis. Mes ištiesu turime viena dorybę — netiesiame rankų išmaldai, kaip mūsų collegos — partiniai ponai, kurie Boulevard St. Michel ar kur tai prie d’Or- say, žada vaikščioti.. .Jei kas surado kantrybės šias eilutes skaityti tenemano. kad čia kalbama apie istorinę Lietuvą, kai vyrai taurus giriose gainiojo, svajas svajojo, dažnai ir sutartinai prieš priešą stojo. Čia nėra politinės komedijos įvadas nes jai parašyti gal ir nereika- : įurėta galvoje, kas sakoma, nes linga Honore de Balzac plunks- i greičiausia kalbama apie “pabalda, sukūrusi “La comedie hu- tišką problemat maine”. Mąn teišpuola kukli pa- lus pavadinil^ skaitytojui ttk- reiga stabterti ties tūlo veiks-! raį sudaro problemą.f Numatoma išleisti informacinę knvga ’’Lithuania”. Geras nuta- rimas. Senai tokia knyga turėjo pasirodyti. Ar ji bus tokia, kokios mes reikalingi, parodys

propagandą. Mes — tipiški lyrikai, temokame pareikšti ką jaučiame, bet ne tai ko valingai siekiame ir už ką šventą kovą vedame. Todėl daugumą mūsų leidinių yra blogi nepritaikyti atskirų tautų psichologijai, atitraukti, nesuprantami. Mes nemokame susieti savo krašto tragedijos su visuotina buitimi. Jei kas daryta, paskubomis, neišbaigtai, išskyrus gražią arch. Vizgirdas iniciatyvą Vokietijoje.Šioje bendroje plotmėje plūduriuoja ir PLG, nežinodama, ką ir kaip daryti. Nūdien mes reikalingi ne lietuviško profesinio tarptautinės politikos žurnalo, kurio net Lietuvoje nesame turėję, ne PLG lietuviško žinių biuletenio, nes blogų biuletenių jau turime pakankamai, bet greitos informacijos apie padėtį Lietuvoje, sovietinius metodus, lietuvių tautos naikinimą, kad ja galėtų naudotis bent amerikietiški laikraščiai, ir gerai organizuotos propagandos palenkti amerikiečiams mūsų naudai. JAV turi įtakos ne tiek užkuli- sys, bet eilinis pilietis. Toji jo įtaka gali būti mums naudinga ir žalinga. Rusai emigrantai, kurie sugebėjo ne vien finansiškai sustiprėti, bet ir atskirus ameri-kas žemes mes patys laikome kiečius politikierius palenkti ru- problema, tai ją sugebės išspręs- siškajai imperijalistinei politi- Lietuvos kai, be atvangos siekia savo tiks-ti kiti Išlaisvintos “prolemas” išspręs ne pasyvūs — savęs beiešką emigrantai ar jų grupės, iš to darą verslą, bet kovojanti lietuvių tauta savo žemėje. Jei mus kas klaus: būsime patarėjais ar pakviesti talkininkais.Štai vėl pažiba: “Baltiškajai problematikai judinti angliškai kalbančių pasaulyje visos trys Pabaltijo-kraštų PG sutarė atgaivinti “The Baltic Review*. Ir vėl problematika, tačiau ne bet kokia — “baltiškoji”, vadinasi lietuvių ir latvių. O kur jau ęs- ’r jtai? Bandau spėti, kad čia ne tas 
’ į turėta galvoje,

lo.Antrąją bėdą sudaro mūsasis susiskaldymas. Kas beišmanydamas, ką nors leidžia savo emeritūrai pateisinti. Todėl suprantamas PLG pareiškimas: "Kadangi informacijos darbas plačiu baru varomas ir VLIKo ir ALTo.
C(Atkelta iš 1 psi.)Esą. būtu kriminalinis © Genocido konvencija vargu būtų ratifikuota dabartinėje formoje, mano visa eilė senatorių, kurie norėtų, jog konvencija būtu oerrašvta. Lemkinas turi daug vargo ir JT, kur ponia Rdo- seveltienė, šiaip uoli tam tikros mažumos talkininkė, šiuo atveju kietai laikosi savo nuomonės, jog Žmogaus Teisių Konvencijos III straipsnis neturįs nieko bend^ ra su genocido konvencija ir todėl nesą jokios baimės, jog jie viens kitą dengtų.. į e Lenkų egzilinė vyriausybė,„ivakų, čekų, rumunų, vengrų, j kaip praneša lenkų spauda, paskelbė. kad ji netoleruosianti jokių lenkų politikų ir politinių grupių finansavimo iš draugiškų vyriausybių pusės. Ji ypač užsipuolusi lenkus, globojamus LE Kom. Specifiškai lenkų vyriausybė nesutinka, kad lenkai dalyvautų. bet kokioje programoje, kurioje nepripažįstamas Lenkijai Vilnius ir Lvovas, kritikuojama Oderio-Neisės linija, norima grąžint ivokiečius į dabartines lenkų okupuotas teritorijas ir tt. Lenkų vyriausybė sutinka, jog tik artistai ir mokslininkai būtų LE Komiteto remiami. Vyriausybė protestavusi, kad LE Radijo programos transliacija vadinama “laisvųjų lenkų balsu”.® Amerikiečių spauda viltingai priėmė čekoslovakų poli- ; tinių grupių susitaikymą, vėl ' susijungus jiems į Laisvosios Če- :

lūžtų nusikaltimas bandyti sukelti revoliucijas Rusijoje ir jos satelituose. nes tai reikštų tik baisų ąntikomūnisių išskerdimą. Mes turime susisiekti su pogrindžiu kiekvienoje pavergtoje valstybėje, kurie su mumus tiki į laisvę, bet žino kurkas geriau negu mes būdus, kaip žmones patraukti mūsų pusėn. ’’Ten yra milijonai didvyriškų antikomunistų rusų, ateitis j lenkų, lietuvių, ukrainiečių, slo-Iš minėto jaukinio įvairiu;klausimų, kaikurie nūdienėje Į bulgarų, latvių ir kitų, kurie ’ - - , perspektyvoje, pav., busimosios ! tr°kšta nusimesti jungą ir vėl at-pirmoj eilėj savęs leškojipias . Europos apsijungimo gvaldymas,Žinome, kad kiekvienoj mo- tolygus lygties sprendimui su -... . rtrimis nežinomaisiais ir priklau- šių^tautų^bavojšduoti sovietams so daugiau tikimybių teorijai, kaip politikai. Išskirtini yra informacijos reikalai.Informacijos problema j so rezoliucija turinti būti panai-

tišką problematiką”, kurios tiks- i«& skaitytojui tik-nelio praeities menkybe ir jo paties puoselėjama ateities didybę.
Savęs ieškojimo metaiPasitikėdamas, kad 1952. V. 27 “Draugas” ir 1952. V. 29 “Naujienos” tiksliai perteikė Patariamosios Lietuvių Grupės — PLG — žodžius, jais ir pradėsiu: ’’Pirmieji grupės veikimo metai buvo gauti savo nepriklausomybę ir Pagal Tafta, daugumassa- Jaltos sutartimi. Ši sutartis, kuri, priešingai konstitucijai, niekad nebuvo pateikta Senatui pa- j tvirtinti, c’j bar specialia kongre-Patirtis rodo, kad mes nesuge-O bame skirti dviejų skirtingų sąvokų: informacijos ir propagandos. Ir tai sudaro visų veiksnių ir veiksnelių — PLG žodžiais — jau tikrą problematiką.. Informacija tesiekia patiekti žinias apie esamus faktus, paliekant skaitytojui pačiam daryti išvadas. Šį tarpsnį, kai savo informacijomis visuomet vėluojame, privalo kartą pamiršti ir pasirinkti veiklų skaitytojo, klausytojo ar žiūrovo nuteikimą, taigi

kinta. Skirtumas tarp Tafto ir Eisenhoverio yra ypač ryškus Europos gynimo reikalu. Taftui Europa sąlyginis veiksnys, Ei- senhoveriui — jos praradimas “mirtinas smūgis”. Jiedu abu sutinka dėl Azijos praradimo katastrofos, bet Taftas šiuo metu aiškiau yra pasisakęs dėl pavergtųjų tautų, įog negalima daryti kompromiso su laisve, kai Eisen- hoveris linkęs būtų saugoti taiką, jei soveitai pasidarytų taikingesnį.

vienas is serijos

The Canadian Bank of Commerce

BANKO CENTRAS

Patarimai asmeninėms banko operacijoms

Malonus Naujieji Kanadiečiai

Laukiame Jūsų
VIRŠ 600 SKYRIŲ VISOJE KANAPOJE!

The Canadian Bank of Commerce, svei
kindamas Jus "atvykus Kanadon, pradeda 
spausdinti eilę skelbimų, supažindindamas 
su Jūsų naujojo krašto bankine sistema.

Čia banko operacijos skirtingos, neg ’. 
Jums įprastosios, todėl mes tikimės, kati, 
atsiradus neaiškumams, kreipsitės į arti
miausio The Bank of Commerce skyriaus 
vedėją.

Jums artimiausias mūsų banko skyrius 
yra pilnai pasiruošęs Jums padėti banki
niuose reikaluose.

Kanados bankų sistema yra garsi save 
tikslumu visame pasaulyje.

The Canadian Bank of Commerce yra 
įsteigtas prieš 85 metus ir turi 1.750.000.000 
dolerių pagrindinio kapitalo.

Jūs galite pasitikėti bet kuriuo mūsų 
banko skyriumi

rovų ir tinkamu perteikimu 1 
rimos medžiagos.

Džiugu, kad genocido medž 
gą PLG sutelkta vienon viet< 
Kuriam tikslui? Jei teturiu 
tikslas tą medžiagą konservuc 
iš to tebus maža naudos. Toji n 
džiaga turi būti ne vien men 
randumais — ką jau yra V 
Kas padaręs, — bet atskiru 1 
diniu paskleista, savo metu t 
kininkaujant liudininkus, k 
neišeitų, kaip su Katynu — da 
kas girdėjo, bet niekas nema 
Mes matėme savus Katynus, m 
pergyvenome skerdynes, bet : 
vo kenčiantiems broliams tj 
sąmokslą rengiame: imsime 
neparodysime jums tos medž 
gos. O toji medžiaga gali būti f 
skelbta ir amerikietiškų leidy 
lų, paskleista atskiruose ame 
kiečių žurnaluose ar mašinine 
leidiniuose, jei būtų kam tuo r 
kalu pasirūpinti.

Visai kitokio pobūdžio prof 
ganda ir informacija yra reik 
linga Lietuvos sienų klausin 
Savaime aišku, kad mes reiklir 
rimtos studijos, kurioje būtų 
dėstomas ne mūsų pageidavim 
ar kovingas nusiteikimas, h 
faktinė medžiaga, kurią gale 
paskelbti kuris amerikietis sj 
cialistas savo vardu. Tai žym: 
didesnę naudą mums atneštų.Šis metodas toli-nepakanti mas. Mes turime su Lietuvos si nų klausimu pasirodyti viešar mokslininku forume ir moto panaudoti kabinetines įtak; kurios tam tikrais atvejaiš'nem žai lemia. Čia turiu gąlvoje ai kirus specialistus, kurie pat< kia autoritetingą žodį, pareina tį nuo jų turimos informacijos : kartais, asmeniškų nusiteikim Būtų gera, kad PLG išleis Lietuvos žemėlapį su lietuvišk mis etnografinėmis’ žemėmis. 1 ji išdrįs tai padaryti? y(Bus daugiau)

na, tai reikėjo ieškoti tam dar
bui damos ir planingumo. Tuo 
reikalu balandžio 5 d. įvykęs 
JAV esančių... (tų organizaci
jų) atstovų pasitarimas ir suta
rė įsteigti koordinacinį centrą, 
sudarysimą šių trijų institucijų 
skirtų atstovų”. Iš to seka, kad 
mes einame senu keliu: organiza
cija, konsolidacija, centralizaci
ja, o netrukus — nesutarimo ir 
tūpčiojimo centras — tik jau ne 
senobine prasme—dvariuko, bet 
tik karvutės.Visi tie žygiai terodo, kad ruošiamasi darbui, bet ne dirbama. Tuo atveju mes neturime ir greitai nesukursime pakenčiamos informacijos, jau pamirštant gerą propagandą.Mano išmanymu, PLG būtų dėkingas uždavinys atlikti pilnutinį propagandos ir informacinį darbą, skirtą amerikiečiams, palenkti mūsų bylą tinkama prasme išspręsti. Kuriam metui čia turime didelį skaičių lietuviškų pajėgų. Jų buvimas .turi palikti neišdildomų pėdsakų ateičiai. Ne vienu dideliu leidiniu, kuris vargu pasieks mases, bet atskirais leidinėliais, įvairiais lietuviškais klausimasi, nuolatinėmis radijo paskaitomis anglų kalba, mūsų meninių junginių dažnesnių pasirodymu televizijos programose, sudarymu telkinio gerų kalbėtojų, kurie mokėtų tinkamai, prisiderinus įvairioms auditorijoms, perteikti lietuviškąsias opas, galėsime užsitarnauti padėkos ir paramos. Toji didelės apimties programa' įgyvendinama ne tūpčiojimu, partinėmis reprezentacijomis, kurios primena Krilovo pasakėčios muzikus, ne “koordinacija”, “dezorganizacija”, “niveliacija”, kurios yra patyrimo išdava, bet atsidėjusiu išstudijavimu įvairių metodų, ypač skaitytojų, klausytojų, žiū- 

kėslo vakijos Komitetą. Buvo p brėžta, jog čekai susitarę ir dirl šią kartu su slovakais, o lieti viams žinomas CEEC sekret rius Dr. J. Slavik pastebėjo, jc tai buvę būtina, “nes darbas mi su laukia”.
Išrinkta skaučių Seserijos 5 

Vyr. SkautininkeIlgai užtrukę Vyriausios Skai tininkės rinkimai pasibaigė. U: siregistravusių skaučių vadovi buvo 103. Balsavo 67. Vyriausic Skautininkės pareigoms kand datavo dvi skautininkės — Dr. I Kesiūnaitė ir L. Čepienė. Vi riausia Skautininke 44 balsais i: rinkta pirmoji, L. Čepienei gavu 23 balsus. Ėjusi Vyr. Skautinir kės pareigas v.s. O. Zailskien sveikina naująją Seserijos vade vę ir dėkoja Rinkimų Komisijc narėms už rūpestingai atlikt darbą. Be to, kreipiasi į visas ps šaulio lietuvių skautes, kviesdc ma kuo greičiausiai atlikti, ka prvalu ir neatidėliotina: sume keti nario mokesčius, rašiniai bei prenumeratomis remti skat tišką spaudą, organizuoti vasaro stovyklas ir burtis į viening skautavimo darbą, energinga atliekant savo pareigas. S.
— Otava. — Pagal susitarim su N. Zelandija, Kanada išveš D. Britaniją 40.000 tonų jautie nos.
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BIRŽELIO 14 IR MES “Nelaimingieji” kumečiai ir 
“laimingieji” kolchozininkai

Atėjus birželio 14-tajai mūsų 
mintys lekia į tėviškę, kai prieš 
vienuolika metų daugelis patys 
savo akimis lydėjome užkaltais 
langais traukinius su mūsų bro
liais ir sesirimis vežamais j rytus.

Skaudus atsiskyrimas su sa
vaisiais, jų pasmerkimas žiauriai 
tremtinio daliai ir mirčiai, ne
žmoniškas elgesys, paniekinimas 
ir teisių sutrypimas, vežamų 
skundas neišdilo: jis šiandien, 
kaip gyvas, stovi mūsų vaizduo
tėje. Tas skundas primena mums 
nuolatinę atsakomybę ir pareigą 
gelbėti žlugdomą tėvynę.

Per eilę metų riedėjo trauki
niai j rytus su geriausiomis tau
tos jėgomis, pasmerktomis mir
čiai Sibiro taigose, Kazachstano 
stepėse, Uralo sričių kasyklose.

Lietuvis mokėjo aukotis ir 
mirti už žemę, kurioje pirmuo
sius netvirtus žingsnius bandė 
eiti, už žemę su jos žaliuojančiais 
laukais ir pievomis, pakelių 
smūtkeliais, už žemę, kuriai ati
davė visas savo jėgas, kad tik 

* joje būtų gera ir gražu gyventi 
visiems, už žemę, kurią pikti 
žmonės visais laikais puolė ir 
plėšė; kurioje tiek daug mažais, 
kukliais kryželiais pažymėtų ka
pų ...

Tie kapai, kiekvieną lietuvi, 
kur jis bebūtų, įpareigoja tai že
mei gyventi, dirbti ir kovoti. Vi

STRATEGINIS GINČAS
Gen. Ridgway iš pat pradžių 

tenka susidurti su gana painiu
strateginiu ginču dėl Europos 
pietryčių fronto. Kaikurie stra
tegai, kuriuos remia Britai, lai
kosi nuomonės, kad dabartinė 
pietų fronto vadovybė turi būti 
pertvarkyta. Dabar Viduržemio 
grupei priklauso Italija ir Grai
kija su Turkija. Šitos schemos 
priešininkai nurodo, kad Itali
ja karo atvejy gali būti atskirta 
nuo visos grupės — ją mat skiria 
neaiški Jugoslavija ir galimas 
įsiveržimas iš Bulgarijos per Al
baniją. Dėlto jie siūlo Italiją pa
likti prie Europos centro gru
pės, kuriai ji priklauso ir kaip 
Europos Gynimo Bendruomenės 
narys. Tuo būdu Turkijai ir 
Graikijai reikėtų sudaryti atski
rą komandą, kuri priklausytų 
stačiai Europos vadovybei, bet 
ne pietų fronto vadui admirolui 
Robert B. Čarney, kaip kad da-

IZRAELIO PROBLEMOS
Balandžio 29 d. Izraelio vals

tybė iškilmingai atšventė savo 4 
metų sukaktį. Pagerbti žuvu
sioms kovose dėl Palestinos visa
me krašte sirenomis buvo pra
nešta 3 minučių tyla. Premjeras 
David Ben-Gurion savo kalboje 
per radiją apibūdino naujosios 
valstybės padėti.

Izraelis auga labai smarkiai. 
Prie senųjų 650.000 gyventojų 
prisidėjo 750.000 naujų imigran
tų. Krašto produkcija nuo- 150 
mil. pakilo iki 440 mil. Palestinos 
svarų. Izraelis jau turi 34 laivus 
bendro 120.000 tonažo, imigran
tams pastatyta 75.000 naujų na
mų: Tačiau Izraelis turįs ir daug 
didelių problemų. Gyventojų 
dauguma susirinko iš viso pa
saulio kraštų, kalba 60 kalbų, 
yra atvykę iš visiškai skirtingo 
gyvenimo sąlygų, augę skirtin
goje kultūroje. Moderniškoji 
technika daugeliui yra neregė
tas dalykas, kiti savo krašte ne
matę automobiliaus, kitų įpras
tas gyvenimo būdas labai nesi
derina su higienos reikalavimais 
ir tt. Tačiau žydai’jau dirbą vi
sose ūkio šakose — ir žemės 
ūkyje, ir kasyklose ir fabrikuo
se, ir geležinkeliuose, ir laivy
ne, ir kariuomenėje — nors pir
mykštėse jų tėvynėse tose srity
se jie visai nedirbo.

sos kliūtys, kurios pasitaiko gy
venimo, darbo ir kovos kelyje — 
ne kliūtys prieš mūsų nepalau
žiamą valią ir ryžtą!

Lietuvis, Kanadoje, nesunyko 
kasdienybėje: jis prisidėjo visa
da ir visur savo darbu ir siela.

“Tautos Fondas yra mūsų re
zistencijos sukurtas iždas vesti 
kovai už Lietuvos išlaisvinimą. 
Tai svarbiausias tai kovai vesti 
mūsų ginklas, be kurio visos mū
sų didžiosios pasišventimo žadi
namos pastangos dažnai liktų be 
realių pasėkų. Tautas Fondas yra 
tylus, bet ištikimas mūsų kovos 
palydovas, be kurio pati kova 
būtų neįmanoma, kaip neįmano
ma kūno gyvybė be pastoviai ir 
pakankamai stipriai plakančios 
širdies”, — (TF Vald. Prof. J. 
Kaminskas — PLBK).

Auka Tautos Fondui yra kiek
vieno lietuvio neatsisakoma pa
reiga pavergtai ir žlugdomai tė
vynei!

Gyvename dienas, kada mūsų 
broliai ir sesės prekiniais trauki
niais yra tebevežami. Susikaupę 
ties skaudžia realybe burkime ir 
apjunkime bendram darbui jė
gas, aukokime Lietuvos išlaisvi
nimo reikalui!

Tautos Fondo Atstovybė
t Kanadoje:

M. Arlauskaitė, P. Adamonis, 
L. Girinis-Norvaiša, D. Jurkus.

bar yra. Naujosios fronto vado
vybės būstinė turėtų būti Kipro 
saloje ir ji, gal būt, galėtų ap
imti su laiku visą aną sritį — 
arabų valstybes ir Izraelį.

Iš dalies šis siūlymas sutam
pa su Britų noru sudaryti Arti
mųjų Rytų atskirą vadovybę sa
vo žinioje. Tuo tarpu viso šito 
fronto vadas — jūrų, sausumos 
ir oro pajėgų — yra admirolas 
Carney, kuris savo tiesioginėje 
žinioje turi didžiulį JAV 6-ąjį 
laivyną ir Prancūzijos, Graikijos 
bei Turkijos laivynus. Tik Britų 
Viduržemio jūrų laivynas, va- 
dov. Mountbatteno veikia atski
rai. Reikia manyti, kad koman
dos pertvarkymui priešinsis 
adm. Carney, o taip pat pakran
čių kraštai. Pagrindinis šių ar
gumentas, kad karo atvejy anuos 
kraštus efektyviai paremti galė
tų tik vien JAV, tad ir jų vado
vybė turi likti.

Didžiausia Izraelio problema 
yra kaip suderinti darniam dar
bui taip įvairią visuomenę ir 
kaip išlyginti tuos nesklandumus 
krašto ūkyje, kurie neišvengia
mai atsiranda gyvenimui taip 
sparčiai plečiantis. Neišlyginti 
yra ir santykiai su užsieniu. Pa
sak premjero, kaimyninės ara
bų valstybės nedarančios taikos, 
tačiau Izraelio karinės pajėgos 
nuolat kylančios ir jis jau pa
sidaręs pirmąja karine pajėga 
Viduriniuose Rytuose.

Sunkumų Izraelis turi daug, 
bet už jo nugaros stovi milžiniš
ko kapitalo parama — patikimas 
ateities laidas.

Buvęs filmų karalius
W. Fox,.kadaise valdęs 250 kino 
teatrų 100 mil. dol. vertės ir fil
mų gamybos firmą, mirė Niujor
ke gegužės 8 d., sulaukęs 73 m.

Fox buvo imigrantas iš Veng
rijos ir pradžioje dirbo Niujorke 
kaip presorius. Kai šeimininkas 
nepridėjo jam algos iki $20 sa
vaitėje, jis metė darbą ir nuėjo 
verstis kino bizniu. Pradėjo ma
žu kineliu, pakilo iki pasaulinio 
masto, pakirstas 1929 m. krizės, 
1936 m. bankrutavo, bet paliko 
turto $35.000.000. Bankrutavęs 5 
mėn. sėdėjo kalėjime už bandy
mą apgauti teismą. Liko žmona 
ir 2 dukros.-

—Bažnyčia Lietuvoje
Paskutinės ši Lietuvos gauto

sios žinios rodo, jog krašte pra
sidėjo Lietuvos tikintiesiems ne
paprastai sunkios dienos. MVD 
su 20 amž. rafinuotumu išnaudo
ja Lietuvos R. Kat. Bažnyčios va
dovybės, ypač vysk. K. Paltaro
ko, kan. J. Stankevičiaus, kan. 
P. Maželio ir kt, vardą Stalinui 
garbinti, dergti Vakarams, keik
ti Vatikanui etc. Tačiau kraštas 
žino tikruosius bolševikų kėslus, 
ir, kiek tat dabartinėmis sąlygo
mis yra įmanoma, ištikimai lai
kosi senojo tikėjimo ir lietuviš
kųjų religinių tradicijų. Bolše
vikų mėginama vesti “nuo Vati
kano atsiskyrimo politika” ne
turi pasisekimo, nors bolševikai 
ir kažinkokių padarytų tuo rei
kalu naujų suklastojimų. Kaip 
konkrečiai. piktnaudojamas Lie
tuvos R. Kat. Bažnyčios vardas, 
vaizdžiai parodo kad ir šie įvy
kiai, bolševikų kiekviena proga 
panaudojami, sovietinei propa
gandai a kleisti per spaudą, radi
ją ir filmą. Faktiškai, kaip sa
koma Vakarus pasiekusiaos ži
nios, vysk. K. Paltarokas buvo 
gegužės 3 d. MVD jėga iš Vil
niaus išvežtas į Maskvą, kur bu
vo priverstas dalyvauti, tikriau 
— viešai rodytis gegužės 9 d. 11 
vai. pradėtuose pirmuose oficia
liuose konferencijos posėdžiuose 
drauge su bolševikų simpatikais 
delegatais iš kominformo kraš
tų, Austrijos, Danijos ir Olandi
jos. Gegužės 12 d. buvo oficialiai 
pdkkelbta, kad “vysk. K. Paltaro
kas Bažnyčios ir tautos vardu 
pasirašė Stalinui Garbės ir Padė
kos aktą, Pasaulio Taikos Ko
mitetų Bendradarbiavimo De
klaraciją ir Atsišaukimą į Visas 
Pasaulio Bažnyčias ir Tikybas”, 
kuriais buvo pasmerktas Vatika
nas, iškeikti Vakarai, kad, esą, 
vedą Korėjoje bakteriologinį ka
rą, kursto į naują karą ir tt. Ge
gužės 10-12 d. visais tais klausi
mais atstovams buvo leista “tar-

TITIZMAS JAU REIŠKIASI IR RUMUNIJOJE
Iš Rumunijos ateina žinios 

apie naujus valymus kom. parti
joje. Prasidėj.o tai dar metų pra
džioje, kai po nesėkmingos jau 
antros valiutos reformos prasi
dėjo neramumai darbininkų ir 
valstiečių tarpe, kai kainos nau
jaisiais pinigais vėl nepaprastai 
pašoko. Tada, kovo 8 d., buvo pa
aukotas finansų ministeris Lu
cas. Jis buvo padarytas atpirki
mo ožiu. Tikroji jo pašalinimo 
priežastis buvo beabejo ne ta. 
Kartu su Anna Pauker ir G. Ge- 
orghiu-Dej, Lucas buvo pačiam 
prieky. Tai buvo faktiškai val
džiusi trejukė. Jis, senas komu
nistas, karo metą praleido Mask
voje ir grįžo kartu su Pauker. 
Dabar jo jau nebėra — išmestas 
ir iš valdžios ir iš partijos.

Šiomis dienomis gauta žinių, 
kad pašalintas dar ir kitas vice
premjeras Theohari Georgescu. 
Ir jis išmestas iš partijos. CK. Ir 
dar įdomus dalykas, kad Anna 
Pauker, kuri politbiure turėjo 
antrą vietą, nustumta net į penk
tą. Ar tai bus ir jos galo pradžia 
— tai primintų Čekoslovakijos 
Slanskio puolimą — paaiškės vė
liau. Vadovaujamą vaidmenį 
Rumunijoje paėmė Georghiu 
Dej, kaip Čekoslovakijoje Gott
wald. fr jis krašte laikomas sa
vu žmogumi, ne Maskvos pasta
tytu agentu. Jis, kaip ir Vengrų 
Rakosi 11 metų praleido savo 
krašto kalėjime, Maskvos. mo
kyklų nėjo, o dabar yra ir vice
premjeras ir partijos generalinis 
sekretorius.

— Bukareštas. — Birželio 4 d. 
pasklido žinia, kad buvusi bol
ševikinė Rumunijos karalienė 
Ana Pauker visai pašalinta iš po- 
litbiuro. Kartu su ja pašalinti 
dar du ministeriai: žemės ūkio— 
V. Vaida ir socialinių reikalų— 
L. Radaceanu. Bukarešto laikraš
čiai skelbia, kad pašalinti “anti- 
marksistai”. Taigi, Anna Pauker, 
didžiojo Stalino bičiulė ir jo išti- 
kimiausioji — antimarksistė. Kai 
kas spėja, kad Pauker puolimas 
turi ryšio su bolševikiniuose 
kraštuose augančiu antisemitiz
mu. Mat, ji rabino duktė.

Volga-Donas kanalas baigtas
Sov. Sąjungos įvairaus svar- 

buvo statybos yra vykdomos 
priverčiamo darbo vergų jėgo
mis. Volgos-Dono kanalas visiš
kai baigiamas ir jau pradedamas 
leisti vanduo, šis kanalas turi 16 
užtvankų 60 mylių ruože. Volga- 
Donas kanalas prasideda netoli 

ti žodį”, žinomą, kiek jis iš viso 
įmanomas pasakyti toje religi
nių bendruomenių vardu atlikto
je MVD režisūroje, tačiau jose 
dalyvauti vysk. K. Paltarokui 
nebuvo leista. Tik buvo paskelb
ta, kad “už jį dalyvavo kiti”, bū
tent — kad “Jo ir Lietuvos kata
likų vardu pasisakę”, kaip “Kau
no arkivyskupijos valdytojas”, 
kan. J. Stankevčiius, kaip “Tel
šių" vyskupijos valdytojas” — 
kan. P. Maželis ir tt. Su “LTSR 
R. Kat. Bažnyčios Misija” emve- 
distų buvo į Maskvą nugabenti 
dar 5 kunigai ir 3 patarėjai, tarp 
jų MGB/OSZ religinių ryšiai su 
užsieniu LTSR vedėjas Smirno-

daug jų beliko šiandien?

Lituanistikos 
mokykloms

Stalingrado ir vakarų linkme 
jungiasi su Donu. Šių upių su
jungimas sujungs 18.000 mylių 
vidaus krašto vandens kelių ir 
sumažins geležinkelių bei kitų 
transporto priemonių apkrovi
mą. Volgą sujungus su upėmis, 
įtekančiomis į Baltijos ir Baltąją 
jūrą, bus galima susisiekti van
dens keliais nuo Arktikos’ iki 
Juodosios jūros. Tuomet ir Mas
kvos, kaip uosto, svoris labai pa
kils.

Volga - Donas kanalu galės 
plaukioti net 300 pėdų, ilgio ir. 
2.000 tonų talpos laivai, o taip 
pat ir dideli povondeniniai lai
vai. Todėl kanalas turės didelės 
strateginės reikšmės ypač karo 
metu. Jei bus pavojinga povand. 
laivus laikyti sutelktus, juos ga
lės lengvai perkelti į Arktikos 
ar Juodąsias jūras. Tačiau “ma
žosios” A-bombos galės lengvai 
šį kanalą išardyti, ką sunku bus 
padaryti su pačia Volgos upe. 
Prie šių darbų, kaip patirta, dir
ba ir nemažas skaičius prievarta 
išvežtų lietuvių, kurie prie pri
mityviškų darbo sąlygų turi pa
aukoti savo sveikatą, kad patar
nautų žiauraus grobiko kari
niams pasiruošimams.

Kanada didina karinę 
gamybą

Krašto gynimo produkcijos 
viršininkas min. HowTe parla
mente pareiškė, kad pereitais fi
nansiniais metais Kanada visos 
karinės sąmatos neišnaudojo. Iš 
1,1 bil. dol. likę neišnaudotų 
$200.000.000. Bet šiais metais nu
matoma sunaudoti apie 1,4 bil., 
t.y. puse bilijono daugiau. Per 
šiuos metus būsią gaminių žy
miai daugiau išleista, nes perei
tais metais dar daug tekę išleisti 
mašinoms pastatyti, t.y. pasiruo
šimams. Taip naikintuvų F-86 
gamyba Montrealio Canadair 
padvigubėsianti. O jie esą labai 
reikalingi Kanados apsaugai iš

Mokslo metų pabaigai pažy
miams surašyti turime Moki
nio Knygelių (150 viena) ir 
meniškų pažymėjimų su Vyti
mi ir dviem spalvom, tinkamų 
įteikti baigusiems mokyklą. 
Kviečiame užsisakyti nedel
siant “Žiburių” Spaudos Ben
drovėje, 941 Dundas St W., 
Toronto, Ont Canada. 

vas ir LTSR Relig. Kultų Tary
bos 2 valdininkai. Drauge pa
skelbta, kad Latvijos R. Kat 
Bažnyčios vardu dalyvavęs Ry
gos vysk. Strode ir evangelikų 
vardu arkiv. Turs, o Estijos 
evangelikų liut. vardu arkiv. 
Kijvit.

Pradedant gegužės 14 d., visose 
dar neuždarytose Lietuvos Kat. 
bažnyčiose Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoj ir kitur, 
kom. partijos centro komiteto, 
gugomų ir raikomų įsakymu tu
rėjo būti atlaikytos iškilmingos 
pamaldos ir perskaityti Stalinui 
Garbės ir Padėkos Aktas, Su Pa
saulio Taikos Komitetais Bend
radarbiavimo Deklaracija ir At
sišaukimas į Pasaulio Bažnyčias, 
Tikybas ir Tikinčiuosius. Tuo pa
čiu laiku taip pat pradėtas smar
kiau pulti Vatikanas, kuris kal
tinamas “imperializmu”, “kiši
musi į svetimų valstybių vidaus 
reikalus” ir tt. ELTA.

“Katalikiškos” 
knygos

Čekoslovakijos katalikų spau
da buvo sunaikinta netrukus po 
1948 m. komunistų perversmo. 
Vadinamųjų “patrijotų kunigų” 
vardu nuo 1950 m. leidžiamas 
mėnesinis žurnalas “Sielų gany
tojas”. Kiekvieno numerio gale 
jame paprastai duodama katali
kam rekomenduojamų knygų są
rašas. Paskutiniam numery ten 
surašytos šitokios “religinės” 
knygos: Amerikiečių imperializ
mo agresyvioji ideologija ir po
litika; Darbo unijos geibi socia
listinei kovai, parašyta Zapotoc- 
kio; Sovietų inteligentijos pątri- 
jotizmas, S. V. Kaftariavo; Ame
rikoniškasis imperializmas didy
sis tautų priešas. Kovianovo; 
Nesėkmingi Amerikos planai pa
saulinei valdžiai sudaryti, Kuni- 
novos.

’ O religinių knygų visame są
raše nei vienos.

šiaurės. Kanada apskritai nesi
rūpinanti daug naujų tipų išra
dimais, tą galvosūkį paliekanti 
kitiems, o ji nusistačiusi gamin
ti ir tam specializuojantis. Jis 
negalįs tvirtinti, kad nebuvę pa
vėlavimų. Jų buvę. Taip keletu 
mėnesių buvęs pavėluotas CF- 
100 ir šiek tiek jo motoro Orde- 
na pagaminimas. Dėlto CF-100 
pristatymas kariuomenei prasi
dėsiąs rugpiūčio mėn; Karinių 
paslapčių jis negalįs viešai kelti, 
tad negalįs visų Skaičių minėti. 
Suminėjo tik Ordena motorų ga
mybos kaikuriuos skaičius.

Kanadoj katalikų padaugėjo
Pagal pastarojo 1951 m. gyven

tojų surašymo davinius Kanado
je buvo 6.069.496 katalikai vaka
rų Speigų ir 190.831 rytų apeigų. 
Prieš dešimtį metu abiejų buvo 
4.986.552 arba 43,34%. Dabar ka
talikai sudaro 44,7% visų Kana
dos gyventojų. Toliau seka: su
vienytų bažnyčių 2.867.271 — 
19,16% (buvo 20,5%) anglikonų 
2.060.720 — 15% (buvo 15,22%), 
presbiteri jonų skaičius nuo 7,21 
% krito iki 5,6% , baptistų krito 
nuo 4,2% iki 3,7% ir tt.

Gimdymų kontrolė nepraėjo
Tarptautinė Sveikatos Organi

zacija WHO — jau buvo pasi
nešusi JTautų vardu rekomen
duoti pasauliui gimdymų kont
rolę, kaip priempnę gausių tautų 
gyvenimo standartui pakelti. 
Praktiškai ta politika jau prade
dama Indijoje, į kur jau yra iš
vykę “specialistai”. Genevoje 
vykstančiuose Tarpt. Sveikatos 
Organizacijos posėdžiuose tuo 
klausimu buvo ginčytasi dvi die
nas. Kontrolė buvo siūloma In
dijos, Ceilono, Švedijos, Meksi
kos, Jugoslavijos ir Filipinų at
stovų. Prieš ją griežtai stojo at
stovai katalikiškųjų Europos 
kraštų — Airijos, Belgijos, Itali
jos, Ispanijos ir Prancūzijos. Kai 
Airių atstovas Dr. Mac Cormac 
pagrąsino, kad katalikiškieji 
kraštai išstos iš organizacijos, jei 
bus paneigtas prigimtosios teisės 
principas, klausimas buvo išim
tas iš darbotvarkės be spren
dimo.

— Otava. — Korėjoje esančiai 
brigadai kaip atsarga ir pakaita
las jau seniai yra sudaryti spe
cialūs daliniai pačioje Kanadoje. 
Dabar pradedama organizuoti 
tokius dalinius ir Europoje esan
čiai 27 brigadai pakeisti. Tai bus 
trys pėst batai i jonai ir artileri
jos pulkas.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais žemiausią ir vargingiausią 
luomą Lietuvoje sudarė dvaro 
kumečiai. Jų buvo maždaug 5% 
visų žemę dirbančiųjų. Tikrai jų 
gyvenimas buvo skurdus ir var
gingas. Šiandieną kumečių Lie
tuvoje nebėra. (Kumečių padė
tyje yra sovchozininkai, t.y. vals
tybės dvarų žemės darbininkai. 
Red.). Nebėra nei ’dvarininkų, 
nei pagrindinio lietuvių luomo 
— ūkininkų. Šiandieną tenai yra 
tik kolchozininkai. Sakau kol
chozininkai, nes žemę dirbančių 
tarpe jie sudaro 95%.

Apie “laimingą” kolchozinin- 
kų gyvenimą drįsta rašyti net 
Vakaruose esą komunistai, nors 
jie to gyvenimo nėra matę nei iš 
tolo, kaip daugumas jų nematė 
nei praktiško gyvenimo visų 
žmonių Sovietų Sąjungoje. Vieni 
jų rašo apie “gerą” kolchozinin- 
kų gyvenimą už pinigus, o kiti— 
“iš idėjos”. Vienas komunistas 
atvirai pasisakė: “Aš žinau, kad 
Sovietų Sąjungoje nekomunis- 
tams gyvenimas labai sunkus, 
bet mums komunistams kito ke
lio nėra”.

Čia noriu nors trumpai paly
ginti buvusių dvaro kumečių gy
venimo sąlygas su dabartinių 
kolchozininkų gyvenimo sąlygo
mis Lietuvoje.

Apie dabartines lietuvių kol- 
chczininkų gyvenimo sąlygas 
mes išgirdom iš trijų pabėgusių 
mūsų tautieč'.u Sąlygos yra šios: 
koichozininkas su šeima turi 
dirbti kolchoze, net vengdamas 
pavėlavimų į darbą. Per metus 
turi išdirbti vyras — 200 darba-- 
dienių, žmona — 150, vaikai — 
100. Vaikai privalo dirbti suka
kę 12 metų. Darbadienis tai ne 
darbo diena — 8 vai., bet tam 
tikras darbo kiekis. Kad padirb
tum tą normą, tenka dirbti po 10- 
14 vai., o kartais net dvi dienas. 
Šeimai, turinčiai du paauglius 
vaikus, reikia išdirbti per metus 
550 darbo dienų, o tam praktiškai 
tenka dirbti net per 1000 dienų.

Už numatyta ir išdirbta darbo 
dienų skaičių ir to menko atly
ginimo pilno negaunama, nes 
esti daug visokių išskaitymų. Už 
ganyklą .karvei —20 dienų,- už 
šieno vežimą — 20 dienų. Taip 
pat išskaitome susirgimai, pavė
lavimai ir kt. Nenuostabu, kad 
viena šeima (Troškūnuose) per 
metus teuždirbo tik 4 centnerius 
javų. Kanadiškais pinigais tai 
būtų apie $12. Koichozininkas 
per metus turi mokėti labai daug 
visokių mokesčių pinigais ir na
tūra: už karvę 50 rublių ir 250 lit
rų pieno, už avį — 800 gr. vilnų, 
už kiaulę—40 kg. mėsos, už dar
žą — 6 centnerius bulvių, už sa
ve— 100 rublių.
’ Taigi, koichozininkas labai 
brangiais darbadieniais viską 
perka iš valstybės ir beveik vis
ką veltui — mokesčių pavidale 
turi atiduoti vėl valstybei. Jam 
gi lieka tik juodai putrai ir kar-
nu vyžoms.

GENEVOS KONVENCIJA
Yra būdinga, kad dabartinėje 

byloje dėl belaisvių Korėjoje vis 
minima Genevos konvencija, bet 
ištikrųjų nei viena pusė jos nėra 
ratifikavusi. Atseit, nei vienai 
pusei ji nėra įstatymas, bet tik 
žmoniškumo idėja.

Dėl žmoniškumo karo metu 
bei dėl belaisvių traktavimo nuo 
šio amžiaus pradžios yra buvę vi
sa eilė konvencijų bei tarptauti
nių sutarčių. Pirmosios buvo pa
sirašytos šio amžiaus pradžioje 
Haagoje ir Genevoje. Šios pasta
rosios įvade kalbama apie žmo
nišką elgesį karą vedant. Vieni 
jos nuostatai kalba apie trakta
vimą belaisvių, kiti apie civilių 
gyventojų padėtį okupuotuose 
kraštuose, dar kiti apie miestų 
bombardavimą, apie elgesį su

Ir ten vargstančiųjų paguoda

Kiek uždirbo ir kokius mokes
čius mokėjo dvaro kumetis?

Kumetis atlyginimą gaudavo 
ne už darbadienį, bet už visus 
metus. Jis gavo: pinigais 120 li
tų, javais 30-40 centnerių, ¥4 ha 
žemės linams pasisėti ir bulvėms 
pasisodinti, 1/16 ha žemės dar
žui. Taip pat gavo nemokamą 
butą, kurą, buto remontą ir 50% 
už gydymą ligoje.

Jis galėjo laikyti: 2 karves, 2 
avis, 2 kiaules, 6-10 vištų ir kar
tais keletą žąsų. Gyvuliams ga
nykla ir pašaras buvo duodama 
be atskiro atidirbimo. Jis nemo
kėjo mokesčio už karves ir ne
davė nuo jų pieno. Taip pat ne
davė valstybei vilnų nuo avių, 
nei mėsos nuo kiaulių, nei bul
vių nuo daržo, nei linų. Nemo
kėjo jokio mokesčio valstybei 
nei už butą, nei už save. Viską 
ką kumetis uždirbo sunaudojo 
savo šeimai. Jo žmona turėjo 
dirbti per metus 60 dienų. Už jas 
apmokėdavo. Jeigu išdirbdavo 
daugiau, tai už viršdienius gau
davo dvigubai. Vaikams dirbti 
nereikėjo. Kaimietis gaudavo 12 
dienų atostogų žiemos metu ar
ba 1 dieną per mėnesį. Jis nebu
vo pririštas prie vienos darbo
vietės. Darbą galėjo susirasti 
pats kur norėjo.

Jau iš to visko matyti, kad 
dvaro kumetis kelis kartus ge
riau gyveno negu dabartinis koi
chozininkas. O kur dar moralinės 
kolchozininko kančios: atskaity
mai bei kalėjimai už pavėlavi
mus, deportacijos, grasinimai, 
prievartos darbai per šventes, 
privalomas leninižmo-stalinizmo 
paskaitų klausymas liuoslaikiais 
ir pan.

Jei kumečiai galėjo Kalėdų, 
Velykų ar kitų švenčių metu iš
kelti balius ir pasivaišinti su sa
vi giminėmis, kaimynais bei 
prieteliais, tai šiandien koicho
zininkas gali tik svajoti apie 
juodos duonos kąsnį.

O buvo tam tikras procentas 
kumečių, kurie savo vaikus lei
do net į augštuosius mokslus. 
Šias eilutes rašantysis išaugo 
gausioje kumečio šeimoje. Tos 
šeimos trys vaikai baigė gimna
ziją. Kolchozininko vaikai darba
dieniais pririšti prie kolchozo ir 
apie mokslą nei galvoti negali. Iš 
kur paimsi lašinius ar sviestą 
įdėti į pintinę vykstant į gimna
ziją, jei visą laiką tenka srėbti 
tik juodą putrą ir dėkoti drau
gui Stalinui. Lankant gimnaziją 
reikia ir pinigų. Juk geresnė ei
lutė kainuoja 2000 rublių, paltas 
— 2000 rb., batai — 400 rb. O kur 
baltiniai, patalinė, kambarys, 
knygos, maistas ir pan. s

Nežiūrint didelės komunistų 
propagandos apie “laimingą” 
kolchozininkų gyvenimą, pasau
lis kaskart vis labiau ir labiau 
pamato, kaip yra tikrumoje. Net 
buvę palankūs komunistams pra
deda praregėti, nes bijo, kad ir
jiems nebūtų uždėti “malonūs' 
kolchozininko pavalkai.

J. Vildūnas.

šnipais ir apie paliaubų meto 
santykius. I ir II pasauliniai ka
rai daugelį tų nuostatų pakeitė, 
pav., praktiškai sulaužė karo pa
skelbimo nuostatus. Dar 1929 m. 
didžiosios valstybės sudarė nau
ją konvenciją, kuri 1932 m. buvo 
ratifikuota ir JAV. 1949 m. bu
vo paruošta nauja konvencija, į 
kurią buvo įtrauktas ir II pasau
linio karo patyrimas, ji, žinoma, 
anuliavo ankstyvesniąsias kon
vencijos, bet jos JAV nėra rati
fikavusios. Ji tebėra senate. 
Vyriausybė, tiesa, Korėjos karo 
pradžioje visdėlto deklaravo, 
kad jos laikysis. Tad JAV tai yra 
ne įstatyminis, bet tik deklaraci
jos įsipareigojimas. Tuo tarpu 
Kinija su Korėja jokios konven
cijos nėra pasirašę.



TČVISKŽS ŽIBURIAI

Delhi, Ont.

IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

• Balandžio viduryje (pavasa
ris buvo šaltas) Nemune prasidė
jo navigacija, kuri šiuo metu yra 
išimtinai rusų rankose. Pirmuo
ju išplaukė į Jurbarką dizelinis 
naujas motorlaivis “Levas Tols
tojus", o sekančią dieną “J. Ja
nonis”, kurie ir bus pagrindiniai 
keleiviniai laivai. Greit/ laiku 
būsią užbaigti kiti du dizeliniai 
laivai ‘įSrasas Ševčenko” ir 
Vilnius. Jie visai pakersią senuo
sius ratinius laivus, kurių, kaip 
žinia, dauguma pabėgo į Vokieti
ją ir surūdijo Hamburgo uoste.

• LTSR plytinės turi daug bė
dų. “Bendras planas buvo pervir
šytas” ... trim eilutėm žemiau, 
tarybiniam oficioze randame

, “ministerijos šešios įmonės ne
įvykdė plano”. Tokios stambios 
plytinės, kaip Dvarčionių, Dau
gelių, liko skolingos valstybei 
daug plytų... Palemono plyti
nės direkt. Topileras puolė moks
lininkus, kad nesurandą daugiau 
molio Palemono apylinkėse. Drg. 
Gresnov, direktorius aišku, kaž
ką puolė, jog buvo įsakyta žie
mos metu berti į plytas druską, 
kad jos nesušaltų. Plytinės įsa
kymo nevykdę, o kurios vykdę, 
plytos vistiek sušalę... Dėlto 
balandžio mėn. sušaukime susi
rinkime kalbėjo net pats “vieš
pats”” Čistiakov, kompartijos se
kretorius.

• Leonardo de Vinci buvo at
žymėtas “nusipelniusio liaudies 
artisto pagerbimu” LTSR Dailės 
Instituto Aktų salėje. Posėdį ati
darė instituto dir. V. Jurkūnas, 
pranešimą padarė meno istorijos 
katedros vedėjas T. Adomonis. 
Instituto bibliotekoje buvo ati
daryta parodėlė.

• Molėtų MTS dvi galingosios 
naujos šienpiūvės per du metus 
nenušienavo nei vieno hektaro, 
skundžiasi maskolberniai.

• LTSR vykdoma kampanija 
pagerinti rusų kalbos mokymąsi. 
Esą per tai sovietų tautos dabar 
džiaugiasi lietuvių literatūra, o 
lietuviai — broliškų respublikų. 
Skatinama, jog kur tarybinis 
žmogus bedirbtų jam reikalinga 
rusų kalba. Paskutiniu metu į 
mokyklas įvedus Stalino veika
lą “Marksizmas ir kalbos moks
lo klausimai”, rusų kalbos moky
mas pagerėjęs. Tačiau LTSR mo
kyklose tebėra daug mokinių, 
kurie “blogai įsisaviną” rusų kal
bą. Dėlto kaltinama švietimo mi
nisterija. Nerengiami rusų kal
bos mokytojų kadrai, nesekama 
mokytojų pažangumo, neaprūpi- 
naęna vadovėliais ir programo
mis. Ariogalos ir kitose mokyk
lose nėra nei vienos rusų klasi
nės literatūros knygos.

• Valsiūnienė, “liaudies pa
garsėjusi poetė” uoliai pildo 
Maskvos reikalavimą dergti ka
talikų dvasiškiją ir varyti ateisti
nę propagandą. Greitai jos pasi
rodysiančioj poemoj “Veronika” 
aprašoma, kaip klebonas Gailiū- 
nas vertė mažametį Motieką de
ginti kolūkio pastatus...

• Informuojama, jog šiuo me
tu LTSR yra 76 rajoninės spaus
tuvės aprūpintos “priešakine ta
rybine technika”. Šilutėje, Jur
barke, Anykščiuose, Kuršėnuose 
ir kitur esama linotipų. Greitai 
jį turėsianti ir Šeduva.

• K. Gerulaičio “LTSR geo
grafijos” vadovėlyje, pasak mo
kytojos M. Burgaitės iš Vilkaviš
kio, negailestingai iškraipomi 
faktai. Vadovėlyje rašoma, jog 
netoli Vilkaviškio — Pilviškių 
miestelyje pastatytas linų apdir
bimo fabrikas. “Deja, Pilviškiuo
se jokio linų fabriko nėra”.

• Klaipėdos “Komjaunimo 
Tiesa” savo pirmajame puslapy
je sausio mėn. rašė: “Šiapus Bal
tijos ir Anapus” — ... Švedijoje 
milžiniškas skurdas, milžiniškos 
sumos ginklams. “Tiesa” džiau-

giasi laikraščio patiekta vertin
ga medžiaga.

• D. Rodą, paslaptingasis LT 
SR partijos kritikas, kritikavo 
Stepo Žuko karikatūras. Apie jį 
neseniai A Gricius ir I. Gurvič 
parašė knygą “Stepas Žukas”, 94 
psl., išleista 1951 metais. “Daili
ninkas teisingai juokėsi iš tos 
“nepriklausomybės” su satyra, 
sarkazmu, pasipiktinimu... pie
niniais įtikinamai išreikškiama 
tiesa, kad,buržuazija valdė Lie
tuvą represijomis ir kruvinu te
roru”. Rodą iš savo pusės pagie
žą dar lieja ant “Norkaičių, Kar
velių, Smetonų ir Tūbelių, Ku
bilių ir Merkių, Nagevičių ir 
Stulginskių, kurie gėrę lietuvių 
kraują. “.. .Karikatūrose gražiai 
demaskuoja reakcinę dvasiškiją, 
iškelia viešumon šlykštų Lietu
vos buržuazijos veidą...” Rodą 
tada pereina į politiką. “... Tie, 
kurie 1919 kraujuje paskandino 
tarybų valdžią Lietuvoje, o bur
žuazinės nepriklausomybės lai
kais smurtu, apgaule ir teroru 
užgrobė valdžią — tie patys ta
po ištikimiausi Hitlerio bernai. 
Krikščionys demokratai, liaudi
ninkai ir tautininkai, voldemari- 
ninkas Kubiliūnas ir budelis Ple
chavičius — visi jie puikiai su
tarė prieš liaudį, ir dailininkas 
puikiai tą atvaizdavo. D. Rodą 
pirmą sykį taip gerai įvertino 
dailininką, o mes iš to galim ir jį 
tinkamai įvertinti.

• LTSR garsėja jaunas grafi
kas Valerijonas Galdikas, prieš 
pora metų baigęs Vilniaus Dai
lės Institutą. Jis iliustravęs S. 
Neries “Poemą apie Staliną” ir 
A. Guzevičiaus “Brolių” abudu 
tomus. Šiuo metu V. Galdikas 
ruošiąs iliustracijas “Brolių” tre
čiajam tomui, o vėliau iliustruo
siąs “Kalvio Igonoto teisybę”.

• Vilniuje Kutuzovo aikštėje 
veikia Respublikinis Bibliotekų 
Kolektorius, kuris aprūpina vi
sas LTSR bibliotekas literatūra.

• Kauno Politechnikumą ge
riausiai baigęs inž. K. Sabaliaus
kas už diplominį darbą “Turbinų 
gamyklos reguliatorių skyrius” 
gavęs pažymėjimą. ..

• Kaip iš A. Raguočio prane-

HAMILTON, Ont
Liūdnojo Birželio minėjimas 

rengiamas birželio 14 d., šešta
dienį, 7 vai. 30 min. vak. kartu 
su estais ir latviais “Delta” col
lege salėje — Main Str. East.

Programoj: paskaitos, dainos 
solo ir chorai. Programa vyks 
keliom kalbom — anglų, estų, 
latvių ir lietuvių.

Prašoma nevėluoti — progra
mą bus stengiamasi pradėti 
punktualiai.

Pamaldos už žuvusius ir ken
čiančius už Lietuvos laisvę bus 
birželio 15 d., sekmadienį, 11 vai. 
30 min. Vengrų R.K. bažnyčioje 
— Barton-Main Str. kampas.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti.

LB Hamiltono Apyl. V-ba.
/

Parapijos susirinkimas
Birželio 15 d., tuoj po lietuviš

kų pamaldų Vengrų bažnyčioje, 
ten pat’ salėje po bažnyčia šau
kiamas Lietuvių R.K. parapi
jos susirinkimas. Bus aptarti 
svarbūs bažnyčios statymo rei
kalai ir renkamas bažn. statymo 
komitetas.

Parapijiečiai maloniai prašo
mi dalyvauti.

Hamiltono klebonas.
“Aukuras” baigė sezoną

Gegužės 31 d. “Aukuro” sezo
no uždarymo spektaklis gražiai 
praėjo. Šį kartą “Aukuras” sa
vo programos pagrindu pasirin
ko tris klasinius dalykus: Ibseno 
“Šmėklas””, E. O’neill “Anna 
Christie” ir B. Sruogos “Kazi-

perkant - parduodant 
namą ar bet kokį biznį, pageida'utumėte skubaus ir sąžiningo 

patarnavimo, kreipkitės į: 
ALGIMANTĄ MINIOTĄ

Telefonas EM. 6-2024
Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

Šimo apie LTSR pionierių veiklą 
matosi, visas auklėjimas koncen
truojamas ne tiek į komunistini- 
mą, kiek į surusinimą. “Męilė di
džiajai rusų tautai”, “Garbė sos-’ 
tinei Maskvai” ir tt. Raguotis ra
do, jog dar perdaug mokyklų va
dovų laikosi nuošaliai nuo pio
nierių organizavimo. Kaltino Ra
šytojų Sąjungą, kad nepatiekia 
“rusiškos literatūros” vaikams. 
Netinkamai leidžiami vaikų laik
raštėliai “Žvaigždutė” ir “Lietu
vos pionierius”. “Molodiož Lit- 
vy” esąs kiek geresnis.

• S. Zeldokas LTSR spaudai 
pateikia kaip Žemaitė-Žyman- 
tienė galvojusi apie Ameriką. 
Politinės gramatikos apšviestas, 
jis rašo neva Žemaitės žodžius: 
“Amerika tai baisus žvėris, kur 
gyvus žmones ryja... kokie jos 
dantys, kokie nasrai, gerklė, kaip 
šulinė, kur praryja žmogų”. Zal- 
dokas kritikuoja Žemaitę, kad ji 
nesugebėjusi “pakilti iki mark
sistinio Amerikos kapitalizmo 
įvertinimo, nemačiusi tų jėgų, 
kurios nuvers Amerikos išnau
dotojus, reikiamai nesuprato 
proletariato istorinio vaidmens”. 
(Laimė, kad spėjo vargšė nu
mirti. Gaila, betgi dukters, kuri 
kenčia “Žemaitės” kolūkyje).

• Vasario 3 d. Valstybinėje 
Filharmonijoje įvyko simfoninis 
koncertas. Dirigavo B. Dvario
nas, fortepionu skambino T. Ni
kolajevą. Programoje: Bachas, 
Beethovenas ir pačios pianistės 
kūriniai.

• Vasario viduryje Vilniuje 
buvo suorganizuotas sričių liau
dies švietimo skyrių inspektorių 
ir mokyklų sektorių viršininkų 
seminaras. LKPartija, Universi
tetas, Institutai pateikė visą ei
lę paskaitininkų, kurie supažin
dino su “kalbų dėstymo pertvar
kymu pagal J. V. Stalino darbus 
kalbos mokslo klausimų šviesoje 
uždaviniais, su biologijos discip
linų dėstymo pertvarkymu pagal 
Pavlovo mokslą” ir su kitais per
tvarkymais ....

• Skundžiamasi, jog blogai 
kursuoja autobusų* linija Pane
vėžy s-Biržai, du kartu per dieną.

mierą Sapiegą”. Pirmųjų dviejų 
dramų buvo parodyta po vieną 
stipriausią ištrauką, o “K. Sapie
gos” dvi. Skaitymas sujungtas su 
vaidyba nedaug kuo skyrėsi nuo 
pilno sceninio pastatymo.

Ištraukų tarpuose buvo duota 
Maironio duetas “Nesek sau ro
žės prie kasų”, išpildytas I. Mic- 
kūnienės ir Juozapavičiaus ir 
Putino “Vergas”, padeklamuotas 
Kvedaro.

“Šmėklose” sūnaus rolę tikrai 
vykusiai atliko Šalčiūnas, o mo
tinos — Racevičienė. Augintinė 
— Stanaitytė vietomis buvo ga
na stipri, bet tarpais jautėsi 
dirbtinumo, neįsijautimo.

Puikiausiai šio vakaro išpildy
ta programos dalis — “Anna 
Christie”. Gana sunkią Annos 
rolę labai vykusiai atliko pati re- 
žisorė Dauguvietytė-Kudabienė, 
o jos tėvo — Panavas, po reži- 
sorės vienas stipriausių būrelio 
artistų. Annos mylimąjį jaunąjį 
jūrininką vaidino Stasevičius, 
kuriam daugelyje vietų trūko 
įsijautimo ir natūralumo.

Skaitant “Kazimierą Sapiegą” 
stiprų įspūdį darė Šturmaitytė, 
atlikusi karalienės rolę. Kaz. Sa
piegos rolę atliko Juozapavičius, 
patraukdamas žiūrovą savo ra
mia, išdidžia laikysena ir stipriai 
pabrėžiama tėvynės meile.

Spektaklis sutraukė iki 300 
žiūrovų ir, beabejo, stipriai pa
pildė jau besibaigiantį “Aukuro” 
iždą. Tikėkim, kad ateinantį se
zoną ir tie tautiečiai, kurie, tau
pydami, jokių lietuviškų pramo
gų nelanko, mes savo klaidingą 
pažiūrą ir nors mūsų kultūrinius 
parengimus protarpiais savo at
silankymu parems. Sk. St

WELLAND, Ont
Apylinkės lietuvių žiniai

Birželio 15 d., sekmadienį, 
apyl. LOK. rengia St Mary baž
nyčios salėje išvežtųjų į Sibirą 
paminėjimą. 10 vai. iš ryto ge
dulingos pamaldos, po pamaldų 
ten pat paskaita ir meninė dalis.

Apyl. LOKas prašo visus tau
tiečius šią lietuvių tautos liūde- 

lyvaujant pamaldose ir minėji
me. Wellando ALOKas.

Birželio 15 d., sekmadienį, 
Delhi mieste įvyks Sibiran iš
trintųjų lietuvių minėjimas. 
Minėjimą sudarys: lietuviškos 
pamaldos su pritaikytais pa
mokslais lietuvių ir anglų kalbo
mis. Pamaldų pradžia 12 vai 30 
min., ir tuojau pat po pamaldų, 
R. Kat. bažnyčios rūsyje, paskai
ta bei trumpas bendruomenės 
susirinkimas. ■

KLB Delhi ALOKas.

KEMANO, B.Č.
Viela padėka

Mano iš Prancūzijos išvykimo išvaka
rėse, atsitiktinai papuolė į mano rankas 
"TŽ" 16 Nr. Mane sudomino ten tilpu- 
sLp. S. Dagilio korespondencija apie dar
bo galimybę prie elektros jėgainės darbų 
Kemano, B.C. Gavęs jš jo papildomų in
formacijų, leidausi į rizikingų kelionę j 
Vancouver, B.C. Čia pasisekė ir gavau 
darbo mainose, kame įsigijau patyrimo 
dar būdamas Pranęuzijoje. Nors šituo lai
ku dirbamo į savaitę tik 48’vai., tačiau 
viskuo lobai patenkintas, o ypač pirmuo
se šios šalies mano gyvenimo žingsniuo
se. Už suteiktas informacijas ir už viską 
tariu p. S. Dogimji, tiek "TŽ" Redakto
riui širdingų viešų lietuviškų ačiū.

P. Dambrauskas.

WINNIPEG, Man
Baisiųjų birželio mėn. 

deportacijų
minėjimas Winnipege įvyks bir
želio 15 d. dalyvaujant pabaltie- 
čiams ir dar kaikurioms tauty
bėms. Taipgi, sekmadienį, birže
lio 15 d., 2 vai. pp. visi lietuviai 
prašomi rinktis į St. Paul’ Colle
ge kiemą, iš kur bus pradėta de
monstracijos eisena per miestą. 
Oficialioji dalis įvyks Playhouse 
teatre apie 4 vai. pp.

Visi tautiečiai prašomi kuo 
skaitlingiausiai dalyavuti.

KLB Winnipeg© apyl. V-ba.

Bažnyčiai surasta nauja vieta
Užpereitą pirmadienį J.E. Wi-« 

nnipego vyskupas kun. J. Berta- 
šiui pareiškė, kad daug naudin
giau ir praktiškiau būtų įsigyti 
bažnyčią ten, kur daugiausia lie
tuvių gyvenama. Sekančią dieną, 
K. Musteikio nurodymu, prie 
Bannatyne Avė., netoli- Isabel 
gatvės, rastas tinkamas sklypas. 
Vieta labai graži, gatvės apau
gusios dideliais medžiais. Labai 
patogus susisiekimas, ir trijų pu
sių prieina autobusai ir trolei
busai. O svarbiausia, kad šitame 
rajone gyvena labai daug lie
tuvių. Sekančią dieną J.E. vys
kupas, dalyvaujant K. Mustei- 
kiui ir P. Jauniškiui, apžiūrėjo 
sklypą 
miesto
čių ir sunkumų dėl statybos.

Bažnyčios Įs. Fondan aukojo
Leonas Juška ............... ;.. $100
Razma........ ...... ..........
Bronius Bražiūnas .
P. Šopaga ...... ......... 
J. Kasanavičienė ... 
Valantienė ................. 
F. Z. Kracikas ..... .
Nuoširdžiai ačiū.

LBĮF Komitetas.

ir liepė pasiteirauti pas 
inžinierių ar nebus kliū-

50
50
15
10
10
5

SUDBURY Ont
Birželio 14 minėsime per radiją

Pavyko susitarti su Sudbury 
CKSO radijo' stoties vadovybe 
dėl liūdnųjų dienų paminėjimo 
per jų radiją. Gauta 15 minučių 
birželio 14 d. nuo 7.45 iki 8.00 
vai. vakare. Programa prasidės 
liūdnu maršu, o po jo Sudburio 
apyl. LB k-to pirm. Alg. Siemaš- 
kos žodis. Kas bus toliau kalbėta 
ir dainuota — išgirsite patys. 
Raskite laiko paklausyti tą šeš
tadienį radiją 7.45 vai. vak. 790 
metrų banga.

Liūdnų 14-15 birželio išvežimo 
dienų minėjimą Siidbury LB ko
mitetas ruošia sekmadienį, bir
želio 15 d. tuoj po pamaldų toje 
pačioje salėje. Ten pat bus pra
nešta dėl rinkliavos Tautos Fon
dui. Komiteto įgalioti asmenys 
stengsis kuo daugiau namuose 
aplankyti tautiečių, kurie nebus 
šios pareigos atlikę, aukodami po 
pamaldų bet kurį sekmadienį ar 
kitu laiku betkuriam įgaliotam 
valdybos nariui. Apyl. LB val
dyba šiuo tai praneša apylinkė
je gyvenantiems tautiečiams, ti
kėdamasi tokio pat jų duosnumo 
šiam kilniam Tėvynės vadavimo 
reikalui. Savo aukomis TF Sud
bury lietuviai praeitais metais 
jug buvo vieni iš duosnesniųjų.

— Sudburio lietuvių koloni
joje KLBT rinkimuose dalyvavo 
per 60% visų užsiregistravusių.

— A. ir P. Mikitai pardavė sa
vo seną namą ir nusipirko nau
ją netoli ežero.

— INCO darbininkų unijos

Iš lietuviškojo pasaulio *
JA VALSTYBES

Kas norėtų gauti tikslesnių ži
nių apie 63 lietuvius, kuriuos 
1945 m. rugpiūčio mėn. Prancū
zai prievarta išdavė rusams, gali 
kreiptis į Vladą Navicką — Ken
nan, Wisconsin, Box 43, USA.

Biržėnų klubas Čikagoje nu
tarė K. Binkio mirties sukaktį 
paminėti išleisdamas jo raštus.

Kun. Pijus Aleksa šiemet šven
čia 35 m. kunigystės sukaktį. Da
bar jis dirba Portland, Oregon, 
arkiv. kurijoje.

Kun. J. Kluonius, prieš 2 me
tus iš Detroito išvykęs studijoms 
į Romą birželio gale grįš į JAV.

Vladas Ivanauskas, op. solistas, 
buvęs Kauno Valst. teatro direk
torius, daugiau metų gydęsis 
įvairoise ligoninėse nuo skilvio 
vėžio, gegužės 3f d. mirė Elm
hurst, Pa., Nukryž. Jėzaus Sese
rų ligoninėje.

Kostas Jurgėla, Am. Balso liet, 
skyr. viršininkas, Fordhamo uni
versitete išlaikė politinių.moks-

Leonas Juška vysk. Baranausko 
giminaitis

Kas Winnipege nepažįsta to 
malonaus senelio, visur ir visa
da su giedria nuotaika ir besi
šypsančiu veidu. Žmogus gyve
nąs ne savo, bet’kitų rūpesčiais, 
visur ištiesia ranką, kur gali pa
dėtu Gimęs Lietuvoje, Žemaiti
jos .laukuose netoli Ylakių, savo 
jaunystę praleido ūkyje. 1902 m. 
atvyksta į JAV ir 1904 m. persi
kelia Kanadon, į Winnipegą, kur 
greit įstoja kariuomenėn. Užėjus 
karo audrai, atsiduria plačiuose 
Rusijos plotuose, Kaukaze, Tifli- 
se, Baku. Praėjus karui grįžta 
Winnipegan, įsigyja namus ir 
laimingas su savo žmonele Mar- 
cijona rūpinasi savo šeima. Da
bar vėl jis vienas. Žmona iškelia
vo į aną pasaulį, o vaikai sukū
rė savo šeimas. Jis vėl atsidavė 
kitų reikalams. Jis yra ir di
džiausias Winnipeg© lietuvių 
bažnyčios įsigijimo rėmėjas. Tai 
kilni siela, visur nešanti džiaugs
mą ir šviesą. Žmogus, kuris ne
palūžta gyvenimo audrose.

—.Gertrūda ir Petras Galmi- 
nai susilaukė gražios mergytės.

— Dr. E. Gedgaudas po ilgos 
ligos pastiprėjo ir pradėjo dirbti 
St. Boniface sanatorijoje, chi
rurginiame skyriuje. Jis yra vė
žio ligų operacijų specialistas. 
Greitu laiku žada laikyti egza
minus Manitobos-Winnipeg uni
versitete gydytojo pilnom teisėm 
gauti.; ..

Winnipegas. — Čia atkelti 5 
policininkai, pasirodę peržiaurūs 
su žmonėmis. Du iš jų pakaltinti 
taip “sutvarkę“ lenkus imigran
tus, dainavusius gatvėje, kad 
vienas iš jų sunkiai sužalotas tu
rėjo būti nugabentas į ligoninę.

vadovybei daug kas primeta pro
komunistines tendencijas. Ji nuo 
tų užmetimų kratosi, bet tas pro
komunistines tendencijas palai
ko. Prieš pora savaičių buvo su
šauktas didelis unijos narių su
sirinkimas spręsti atlyginimo 
pakėlimo reikalus. Susirinkimas 
užsitęsė pustrečios valandos. Per 
tą laiką apie atlyginimo pakėli
mą buvo kalbėta apie 20 . minu
čių, o virš pusantros valandos 
spalvotas kalbėtojas iš JAV kal
bėjo apie negrų vergiją JAV. 
Jeigu unijos vadovybė kviečia 
kalbėtojus pagal Maskvos pla
ną, tai jai sunku bus išsiginti 
prokomunistinių tendencijų.

INCO unijos darbininkai nu
balsavo skelbti streiką, jei nebus 
pakeltas pakankamai atlygini
mas. Šiomis dienomis tą reikalą 
sprendžia valdžios atstovai. Kaip 
bus—paaiškės vėliau. Unija pra
šo pakelti atlyginimą 28 et. vai. 
INCO duoda tik du centus, aiš
kindama, kad pragyvenimo lygis 
nupuolė. Unija aiškina, kad ir 
INCO pragyvenimo lygis nupuo
lė. INCO praeitais metais uždir
bo 62 mil. dol., kai anksčiau už
dirbdavo 20-30 mil. dol. per me
tus. Atsargos kapitalo turi per 
130 mil. dol. Tuos milijonus už
dirbo darbininkai, o ne akcinin
kai maudydamiesi Floridos pa
krantėse. Tąįgi ir darbininkai 
turi teisės pretenduoti nors į da
lį tų milijonų.

— INCO pradeda daugiau pri
iminėti darbininkų.

Maineris. 

gauti ir rašo studiją “Modernio
sios Lietuvos santykiai su JAV”.

Algis Budrys, Liet, konsulo 
Niujorke sūnus, gražiai užsireko
menduoja kaip Amerikos žurna
lų bendradarbis.
VOKIETIJA

VLIKo pirm, gavo laišką iš vo
kiečio, kuris 1947-1951 m. buvęs 
rusų internuotas Šiaulių apskr. 
ir gavęs progos susipažinti su 
tos srities gyvenimu. Jis reiškia 
pasipiktinimo, kad pasaulis pa
kenčia dabartinę padėtį.

VLIKas Vasario 16 gimnazijai 
paaukojo 1000 markių lietuvių 
kalbos žinioms stiprinti.

Vasario 16 gimnazijos dir. A. 
Giedrius-Giedraitis paskelbė pa
reiškimą spaudai apie gimnaziją, 
kviesdamas ją ir toliau remti, 
pasitikėti jos darbu, o abejo
nėms kilus prašyti paaiškinimų.

Tautinės mokyklos, kaip pa
reiškė Bavarijos valdžios atsto
vai patariamosios tarybos suva
žiavime, būsią panaikintos. Trem 
tinių stovyklose būsianti tik vie
na vokiška mokykla.

Free Europe įgaliotiniai Miss 
Augustine ir Mr. Bull, aplankė 
VLIKą.
PRANCŪZIJA

Europinio Sąjūdžio Tautinio 
Komiteto posėdžiuose Liuksem
burge gegužės 21-23 d. Lietuvių, 
Latvių ir Estų Tautinius Komi
tetus įgaliotas atstovauti Dr. S. 
Bačkis. Šiame posėdyje galėjo 
dalyvauti ir antras baltų delega
tas, bet, deja, trūko lėšų. Centro 
ir Rytų Europos Kraštų krikš
čionis demokratus atstovauti yra 
tos sąjungos deleguotas įgal. 
min. E. Turauskas.

LONDON, Ont
Lietuviškos pamaldos 

liūdnajai birželio sukakčiai pa
minėti Londone įvyks birželio 15 
d. 12.30 vai. Šv. Petro katedroj, 
Richmond ir Dufferin g-vių 
kampas. Toje pat vietoje iš va
karo, t.y.* šeštadienį, bus klau
soma išpažinčių nuo 8.30 vai. 
vak. Pamaldas laikys ir išpažin
čių klausys į Londoną atvyks
tąs kun. Jokūbaitis, J. E. vysk. 
Cody priimtas vyskupijom

Kviečiami visi lietuviai iš Lon
dono, Woodstock, Ingersoll, Del
hi, Rodney ir apylinkių skaitlin
gai dalyvauti.

Prisiminkime Sibiran išvež
tuosius mūsų brolius, seses, tė
velius, nukankintus ir dar tebe
kenčiančius baisias kančias, ne
galėdami kuo nors kitu jiems 
padėti, paprašykim Augščiausią- 
jį ištiesti jiems gailestingąją pa
galbos ranką. L.N.B.K.

Siaubingų birželio Įvykių 
minėjimas

Trijų Pabaltijo tautų atstovai 
Londone birželio 14 d., šeštadie
nį, minės pirmųjų masinių pabal- 
tiečių trėmimų vienuolikos me
tų sukaktį.

6 vai. 30 min. prie Karžygiams 
paminklo Viktorijos parke — 
Dufferin-Wellington g-vių kam
pas— mūsų tremtiniams-kanki- 
niams bus padėtas gyvų gėlių 
vainikas ir įvyks atitinkamos ce- 
remonjios.

7 vai. vak. Bibliotekos žemuti
nėje salėje, 305 Queen’s Ave., bus 
minėjimas su dienos reikšmei 
pritaikinta menine dalimi.

Minėjiman pakviesta daug 
augštosios anglų visuomenės: 
miesto burmistras, parlamentų 
atstovai ir kt. Visų pabaltiečių 
atsilankymas labai pageidauja
mas, nes tai bus pademonstravi
mas trijų tautų vieningumo ko
voje už tėvynės išlaisvinimą.

Birželio įvykių ir šių dienų Pa
baltijo tragiškos padėties temo
mis per Londono radiją CFPL, 
banga 980, bus paskaitų ciklas 
angliškai.

Birželio 8 d. 12 vai. 15 min. 
paskaitą skaitys p. Alfonsas Po
cius. Kitą sekmadienį tuo pat 
laiku latvis ir tt. L. E-tas.

Kun. V. Rudžinsko sidabrinis 
jubiliejus

Birželio 14 d. kun. Vincentas 
Rudžinskas švenčia 25 m. kuni

Jubiliatas gimė 1901 m. liepos 
26 d. Lukšių km., Šiaulių vals
čiuje ūkininko šeimoje. Šiaulių 
gimnaziją baigė 1923 m. Tų pačių 
metų rudenį, stojo į Kauno Met
ropolijos Kunigų Seminariją ir 
Vytauto Didžiojo universiteto te
ologijos - filosofijos fakultetą. 
1927 m. mokslą baigė diplomuoto 
teologo titulu ir tų pačių metų 
birželio 14 d. įšventintas kunigu.
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Dr. Elizijus Draugelis, kurį lai
ką gyvenęs Jundiai, persikėlė į 
Sao Paulo, kur verčiasi gydytojo 
praktika, turi mediciniškų tyri
mų laboratoriją. Tai vienintelis 
lietuvis gydytojas Brazilijoje.

Motinos Diena Sao Paulo lie
tuvių kolonijoje buvo atšvęsta 
įspūdingai. Pradėta iškilmingo
mis mišiomis, kurių metu moti
nos su vaikais priėjo prie Die
vo Stalo. Viloj Zelinoj Motinos 
Dieną gegužės 4 d. suruošė sese
lės pranciškietės ir Lietuvių Ka
talikų Bendruomenė. Pirmąją 
šventės dalį užpildė lietuvių kal
bos pamokų lankytojai, o antrą
ją — Kat. B-nės choras. Gegužės 
11 d. Motinos Diena buvo šven
čiama Dariaus-Girėno salėje, 
Mokoje. Programą atliko visos 
trys Lietuvių Sąjungos Brazili
joje išlaikomos mokyklos. Įžan
gos žodį pasakė konsulas Alek
sandras Polišaitis. Meninė prog
rama buvo įdomi ir įvairi. Šven
tę suorganizavo Mokos ir Vilos 
Belos mokyklų mokytoja rašyto
ja Karolė Pažėraitė.

Mokslus einančio jaunimo su
sirinkime gegužės 25 d. buvo pra
dėtas paskaitų kursas lituanisti
kos klausimais. Tą organizaci
ją prieš metus suorganizavo kle
bonas kun. Pijus Ragažinskas. 
Sausio mėn. tam jaunimui buvo 
surengta stovykla, kur jaunimas 
kultūringai praleido laiką klau
sydami paskaitų, lietuviškai dai
nuodami ir besimokydami gim
nastikos bei tautinių šokių.

L. K. Šv. Jono Vyrų Brolija 
įvedė šaškių lošimą. Damkių 
pirmenybėse dalyvauja ne tik 
brolijos nariai, bet ir kunigai.

Pirmoji parapija, kur teko jau
nam kun. Vincentui kunigauti, 
buvo Kartena, 1929 m. perkelia
mas į Švėkšną, 1931 m. perke
liamas į didelę Viekšnių para
piją, 1933 m. siunčiamas į sulen
kėjusią Babtų parapiją, 1934 m. 
trumpai kunigauja Jonišky, Šiau 
lių apskr., o 1935 m. paskiriamas 
į Alėjus, Raseinių apskrityje. 
Tai buvo, naujai besikurianti pa
rapija, neturinti nei tinkamos 
bažnyčios, nei ūkio trobesių. Ge
rų parapijiečių padedamas, kle
bonas pastato ūkio trobesius, pa
rapijos salę ir užsimoja statyti 
naują bažnyčią. Nauja parapija 
nepajėgia reikiamą pinigų sumą 
surinkti, tada klebonas važiuoja 
Amerikon aukų rinkti. Bet ten 
randa nedarbą ir auku rinkimas 
pasirodo veik neįmanomas. Grį
žęs ir gavęs iš vyriausybės lei
dimą, klebonas renka aukas viso- 
je Lietuvoje ir pastato Šv. Trejy
bės vardo bažnyčią, kuri kainavo 
100.000 litų.

1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą kalinamas Šiaulių 
kalėjime, antrą kartą artėjant 
bolševikams į Lietuvą, pasitrau
kia į vakarus, gyvena Austrijoj 
ir Vokietijoj, kur eina kapeliono 
pareigas įvairiose lietuvių kolo
nijose. Po didelių pastangų pir
mas iš lietuvių kunigų atvyksta 
į Kanadą, kur paskiriamas Lon
don, Ont., Šv. Kraujo Seserų vie
nuolyno kapelionu ir Londono 
apylinkės lietuvių kapelionu.

Minėtame vienuolyne birželio 
14 d. 7.50 vai. r. bus laikomos iš
kilmingos šventos mišios jubi
liato intencija.

Palinkėkime mielam jubilia
tui sekantį, auksinį jubiliejų, 
švęsti brangioj tėvynėj. P. J-s.

Viktutė Bugailiškaitė
1280 King E. Hamilton, Ont.

AYRAINS 
BEAUTY 
SALON

Daro pusmetines ir .vairias 
trumpalaikes šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiek

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont
Patogiausiomis sąlygomis draudžiu ta
baką nuo ledų, šalnos, trobesius nuo 
ugnies, automobilius ir tt.

Perdavimui SIMCOE ir DELHI apyl.:

1. Už $700, namukas ir sklypas
2. Už $2.000, 5 akr. žemės, namas, 

garažas ir tvartas.
3. Už $4.500, prie Simcoe ant 3 ke

lio namas tinkamas prekybai.
Be to, kiti namai ir tabako ūkiai.

i. W. KOCIUK,
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•’Tarybų Lietuves dešimtmetis”
Prieš gerą pusmetį Lietuvos 

okupantai pradėjo užsieniuose 
platinti didžiulį albumą “Tary
bų Uetuva 1940-1950”. Išleido jį 
“Valst. Politinės ir Mokslinės Li
teratūros Leidykla”, Vilniuje 
1950 m., paruošė redakcinė 8 re
daktorių kolegija, pirmininkau
jama J. Banaičio, red. — išleidė
jas Todesas, rusiškojo teksto red. 
V. Rosuckinas, (o to rusiškojo 
teksto čia platinamuoš egzemp
lioriuos taip ir nėra. Gal tai spe
ciali laida užsieniui?), fotografų 
surašyta 15, dar esą panaudotos 
partijos ir muziejų nuotraukos, 
meninis red. V. Palaima, daili- 

. ninkai bendradarbiai 7, techni
nis red. P. Vocelka, spausdinta 
“Spindulio” giliaspade ir ofsetu, 
įrišta Kapsuko - Mickevičiaus 
vardo spaustuvėje Kaune, Leni
no pr. 23, tiražas 5000 egz., po
pierius ofsetinis gamintas J. Ja
nonio vardo fabrike Kaune. For
matas didžiulis — 19% x 13 col. 
157 lapai, iš kurių 146 psl. su pa
veikslais. Viršelis raudono ko- 
lenkoro su Stalino ir Lenino 
įspaustais profiliais.

Albumas iš tolo atrodo impo
zantiškai, bet ir popierius ir 
spauda, ir įrišimas pasigailėtini. 
“Prišakinės technikos” leidinys 
savo technika primena prieš 50 
metų pasirodžiusius rusiškus 
liuksusinius leidinius, tik popie
rių anųjų toli nepasiekia, o įriši
mas tarnaus puskapiui kartų pa
vartyti. Lietuvoje jo kaina 50 
Rb., o užsieny platinama po $5, 
nors oficialiu kursu išeitų $12.50.

Mus beabejo domina turinys. 
Ką gi bolševikinė propaganda 
skelbiasi per tą dešimtmetį Lie
tuvoje padariusi? Skelbiama, ži
noma, kaip lietuviškoji liaudis 
padedama “didžiosios” rusų tau
tos Stalino- vadovybėje išsiva
davo iš “kapitalistinių imperia
listų” jungo ir kaip laimingai da
bar gyvena. Medžiaga suskirsty
ta į skyrius. Pradžioje Lenino ir 
Stalino portretai, o toliau seka 
“Liet, liaudies kova dėl Tarybų 
valdžios”, “Tarybų valdžios at
kūrimas”, “Didysis Tėvynės Ka
ras” ir “Didžiųjų laimėjimų me
tai”. Kiekvieno skyriaus pradžio
je vienas puslapis skiriamas 
trumpam apibūdinimui, o toliau 
paveikslai tik su trumpais para
šais. Pirmajame skyriuje pusla
pių su iliustracijomis yra 15, ant
rajame 7, trečiajame 21, o pasku
tiniame 84.

Nuostabiai bolševikiškai albu
mas suredaguotas — Lietuvos 
jame beveik nei nepajunti, bet 
tik vien bolševikinio gyvenimo 
liaupsinimą.

I skyrius pradedamas repro
dukcijomis plačiai žinomų blo- 
ševikinių paveikslų: Leninas sa
ko kalbą nuo tanko Petrapily ir 
Žiemos Rūmų šturmavimas. Tik 
po to seka Kapsuko su Eiduke
vičių, trijų bolševikinių 1918 m.

aktų reprodukcijos, raudonojo 
liet šaulių pulko išsirikiavęs 
“batalijonas” (apie jo vadą Ma
cijauską nei žodžio!), ano meto 
bolš. spaudos faksimilės, vėles
nių kom. spaustuvių vaizdai, vėl 
spauda, 1926 m. sušaudytų 4 kom. 
portretai, 7 žuvusieji jau pereita
me karė (bet niekur nėra Glo
vackio!) ir vėl du paveikslai — 
grynai fantazijos kūriniai—1925. 
I. 19 demonstracija Kaune Ro
tušės aikštėje (V. Dilkos) ir dar
but Kranausko laidotuvės taria
mai policijos užpultos, 1936 m. 
(J. Jukonio).

Iš 1940 m. bolševikizacijos pa
teikiamas vaizdas demonstraci
jos Vileišio aikštėje Kaune, mi
tingas sporto halėje, “liaudies 
seimo” rinkimai, liet, delegacija 
Kremliuje (visi išsigandusiais 
veidais), “žemės reforma”, kaž
kokia statyba ir komjaunimo 
būrelis.

Karo meto skyrius pradeda
mas paradu Maskvoje, toliau se
ka išdalinimas ginklų lietuviš
kam daliniui 1942 m., keletas 
vaizdų iš fronto bei žygio, iš par
tizanų veiklos, Vilniaus ir Klai
pėdos “išvadavimas”, eilė “did
vyrių” su gen. Černiachovskiu ir 
Bagriamanu prieky (nei vieno 
lietuviško generolo visame albu
me!) ir baigiama pergalės para
do Maskvoje 2 vaizdais, kur iš 
dalyvių įvardintas tik maršalas 
Vasilevskis. Iš 10 “didvyrių” tik 
3 — V. Jacenevičius (berniukas), 
Urbonavičius ir Apyvala — atro
do lietuviai, kiti 3 rusai, 3. žydai 
ir 1 atrodo mongolas. Graži nuo
trauka: grupelė raitų karinin
kų, bene Ukmergės plento gale 
(prie Laisvės Al.) sveikinama 
minios su gėlėmis — sako, lietu
viškas dalinys, grįžtąs po karo 
per Kauną į Vilnių. Savus pama
tę, žmonės, beabejo, džiūgavo, 
vildamiesi, kad jų pasirodymas 
gal palengvins niūrias dienas 
NKVD globoje...

“Didž. laimėjimų” skyrius gal 
būtų įdomiausias. Bet čia malo
nu pasigėrėti tik Vilniaus, Kurš
marių, Trakų ir kaikuriais laukų 
vaizdais, o šiaip visur ta pati pro
paganda. Kaip vyksta atstaty
mas su “atsiųstais iš broliškų res
publikų mechanizmais”, matai 
žemsemę, žemes pilančią į ame
rikonišką sunkvežimį; visa eilė 
pastatų skelbiami, kaip atstatyti, 
nors jie ištikrųjų niekad ir ne
buvo sugriauti; rodomi “tarybi
niai” fabrikai, nors tai tie patys, 
statyti nepriklausomos Lietuvos. 
Iš paminklų pateikiamas tik vie
nas -— “Pergalės paminklas” 
Šiauliuose, ant augštos akmenų 
kolonos karys, po kuriuo augštai 
parašas “Garbė didvyriams iš
vaduotojams” ir apačioje rusiš
kai: “Slava geroičeskoj krasnoj 
armii, armii pobedetelnice!”. Pa
status ir įmones bei darbininkus 
prie mašinų sunku būtų išvar-

dinti. Berods nauji tik Anykščių 
plytinė ir Linkuvos linų apdir
bimo fabrikas. Vilniaus stotyje 
matome automatricą, kuria ir 
mes važinėdavom, tik su pen
kiakampe žvaigžde, o Nemune 
plaukia kuklutis laivelis “Petras 
Cvirka”, pastatytas Lietuvoje — 
skelbia parašas, — labai prime
nąs tuos, kurie iš Vilniaus Nerim 
į Verkus plaukdavo.

Čia, žinoma, neapsieinama be 
partijos suvažiavimų, darbo did
vyrių, MTS ir kolūkių laukų bei 
darbų vaizdų. Net kombainu gi
riamasi. Tik jį pamatęs Kanados 
ūkininkas griebtųsi už pilvo. At
siverti vaizdą: “Raud. Aušros” 
kolūkio, Šiaulių rajone, gyvuli
ninkystės fermos 3 melžėjos lau
ke melžia karves. Čia jau ir mus 
liūdnas juokas ima — 3 melžėjos 
ir fermos vedėja O. Bieliauskie
nė su knyga ir pieštuku regist
ruoja jų darbo vaisius. Taip ir 
prisimena bolševikinės spaudos 
skundas dėl vieno kolchozo kal
vės, kuri turi savo direktorių, bu
halterį ir vieną darbininką — 
kalvį. Linguoji galva ir į mote
rį prie 11 paršiukų, netelpančių 
prie lovelio senos supuvusios 
tvoros daržely. Kas bus kai ji 
baigs pūti? Išdidžiai atrodo 
“Baisogalos veislinės gyvulinin
kystės stoties rūmai” — bet tai 
juk Komaro palikimas. Gražiai 
atrodo du balti arkliai lenktynė
se ant Sartų ežero, mat, jie visiš
kai tokie pat, kaip būdavo.

Skaudžiau pasidaro, kai atver
ti lapą, kur darželio vaikučiai, 
suvesti prie Stalino su mergaite 
ant rankų portreto, klauso pasa
kojimo apie jo “gyvenimą ir 
veiklą”. Šitas nekaltas sielas tai 
tikrai nuodija. Gal ir namie ma
ma bijo atitaisyti, kas ten pripa- 
sakojama. Kitame pusi, išvargę 
vaikučiai laiko plakatą “Ačiū 
draugui Stalinui už mūsų laimin
gą vaikystę”, o dar toliau iškėlę 
jo portretą. Laiminga vaikystė! 
Tiek cinizmo tame visur valkio
jamame posaky!...

Yra mokyklų vaizdų. Įdomi 
nuotrauka Vilniaus universiteto 
med. fak. auditorijoje — tik du 
studentai matyti su kaklaryšiais, 
o kiti visi kažkokiais juodais 
marškiniais.

Kiek parodyta kur ūkininkų, 
net Vilniuje per iškilmes, visi dė
vi namų darbo mileliais; Yra 
prof. Mažylio ir Matulio nuo
trauka su grupe ūkininkų Meš
kuičiuose — tik juodu “pirkti
niais” rūbais.

Į albumo pabaigą įamžintos 
mirusios didybės: Cvirka, S. Ne
ris, V. Montvila, L. Gira, J. Gruo
dis, J. Tallat-Keelpša, B. Daugu
vietis ir eilė gyvųjų menininkų. 
Yra keletas teatralinių scenų, 
dainų šventės, sporto olimpiados 
ir tt.

O kartais bolševikiniai propa- 
gatoriai ir prašauna.

1940 m. “žemės reformą“ nufoto
grafuota kažkokia lūšnelė su nu
plyšusiu stogu ir rašoma, kad 
taip gyvenę darbo valstiečiai 
buržuazinėje Lietuvoje. Grei
čiausiai ji visai negyvenama, ir 
moteris sėdi prie kažkokio kito 
pastato, kurio tik stogo kampas 
tematyti. Albumo gale, vaizduo
jant “laimingąjį gyvenimą” ir 
kultūrinę veiklą, duodama nuo
trauka “LTSR Valst liaudies dai
nų ir šokių ansmablio pasirody
mas kolūkyje". Čia bene porop 
šoka kieme ar kluone būreliui 
žiūrovų, o kažkoks trobesys ly-: 
giai nuplyšusiu stogu, šviečiau-:

jaugi neteko šokti, kur stogai dar 
nespėjo nuplyšti? į v

Baigiant, tenka pasakyti, kad 
albumą į rankas kiekvienas im
tų smalsiai tačiau jame visdėlto 
pažintų ne dabartinę Lietuvą, ne 
jos gyvenimą, bet tik bolševiki
nės propagandos metodus. Jame 
galima rasti daug rusų, bet ma
ža lietuvių — tik pačius pirmuo
sius šulus: Sniečkų, Gedvilą, Pa
leckį ir tuos vien grupėse, arba 
jau mirusius. Suprantama. Re
daktoriai juk negali rizikuoti ku
rį gyvą įamžinti O gal ryt jis jau 
bus “liaudies priešu” paskelbtas! 
Išimčių padaryta tik keletui me
nininkų — Kipr. Petrauskas, A 
Sodeika ir kt. Ką gi jie gali pa
daryti? Nebent pabėgtų. Bet ir 
tam perseni. <

A. Grybas.

Prof. T. IVANAUSKAS

LIETUVOS PIETRYČIAI
Mūsų tautiečių tėvynėje šis straipsnis skaitytas kovo 
mėnesio gale. Manome, jog rašinys žymaus lietuvio 
gamtininko bus įdomus ir pasaulyje išblaškytiems lie
tuviams. A1 m u s.

Tarp Trakų, Alytaus, Druskininkų, Ežeronių ir Dubičių tyso 
savotiškas kraštas, apaugęs pušynais, kaikur pasišiaušęs kalvomis, 
vietomis išmargintas žydriais ežerais, bet už vis labiau pažymėti
nas savo smiltynais. Tai Dainavos kraštas, pietinė Dzūkija! Savo
tišką įspūdį patiria keleivis, apsilankęs šiame Lietuvos kampe. 
Retai čia pamatysi derlingą lauką ar žaliąją pievą, tik pušynai 
su savo skurdžia augmenija ir sausos kalvos, tarp kurių vėjas 
neša smėlio debesis; tik toli į pietus matosi melsvai juosva miško 
siena. Tik Merkys, ši gražiausia Dzūkijos upė, besivingiuodama 
srauniu kaspinu, darydama nesuskaitomą daugybę vingių ir kilpų, 
pagyvina vaizdą.

Ne visuomet šis kraštas turėjo tokią išvaizdą. Maždaug prieš 
90 metų visas jo plotas buvo apaugęs tankiu pušynu, vietomis 
augo baltaliemeniai beržai o upių pakraščiais augaloti juod
alksniai. Tačiau miškas anais laikais nesudarydavo didelės ver
tės, tad 1861 metais, pasirodžius caro Aleksandro II “ukazui” 
duoti valstiečiams žemę, kaip tik šiame krašte jie gavo didelius 
valakus, nes žemė buvo nederlinga. Tačiau tuo valdžios rūpinima
sis ir baigdavosi, o valstietis buvo paliekamas savo likimui. Vals
tiečiai iškirto mišką, o paskui bandė arti, sėti. Bet naudos iš to 
buvo maža. Iš pradžios, iškirtus mišką, buvo ten, nors ir plonas, 
miškinio juodžemio sluogsnis, ir to pakako sėjamiesiems javams, 
bet pakako neilgam. Išjudintas smėlis, jau miško neapsaugotas ir 
vėjo pustomas, greit ėmė grėsti palikusiems pušynėliams, dirba
miems laukams. Netrukus įsitikinta, kad žemė vos tik grąžina 
įsėtus grūdus ar pasodintas bulves.

Šis kraštas buvo užmirštas, ir niekas juo nesirūpino, o jo vys
tymasis buvo paliktas savieigai. Vėjas vis daugiau užpustydavo 
smėliu paskutinius žalius plotus, o kirvis negailestingai kibdavo 
paskutines pušis. Tiesa, buržuazinės Lietuvo valdžios (!) buvo 
padaryti du žygiai: vienas, buvo įkurta smiltynams išnaudoti 
bandomoji stotis netoli Varėnos, bet visa jos veikla pasireiškė tuo, 
kad į artimus stočiai laukus buvo beriama viršnorminiai minerali
nių trąšų kiekiai, kurie gal vieniems kitiems metams pakeldavo 
kiek derlius. Antras žygis, tai panaikinimas Varėnos poligono, 
esančio Gliabo ežero pakraštyje. Praėjo keli metai ir buvęs poli
gono plotas sužaliavo jaunomis pušaitėmis, o po 20 metų užaugo

Kaip žvejai pabėgo
Tiktai dabar, stovėdamos ant ši
tos žemės, kuri vadinasi' lois- 
viousioji pasaulyje, tiktai iš tali 
atsisukęs, už anų nepermatomų 
vandenų, aiškiausiai matau savo 
Tėvynės didybę ir jos begalinį 
vargų. Matau ir tai. kad pasaulis 
to visko nesupranta.

Nusiteikimai šiapus uždangos
Atspėja Juozas Grišmanaus- 

kas, knygos “Tolimieji Kvadra
tai” autorius, ir supranta, kad 
šiapus geležinės u ždangos gyve
nimas eina kitu tempu ir kito
kių rūpesčių ženkle. Taigi sako: 
”... šį dalinį pasakojimą, kas 
vyksta mūsų žemėje, skiriu ypa
tingai tiems, kurie čia pavargsta 
nuo perdidėlių rūpesčių apie pi
nigus, kuriems oras atrodo blo
gas, darbai persunkus ir permen- 
ki atlyginimai, kuriems nuobo
du nąmie, neįdomu su savaisiais 
ir kuriems negana šokti visokio
se šventėse, kad žinotų, kaip yra 
jų Tėvynėje, kad prisimintų, ką 
yra pamiršę (7 psl.).

Ir kai taip nusiteikęs žmogus 
pagaliau ątsisukžLveidu į savo tė
vynę ar iš ten atvykusį brolį, tai 
jis nori trunipu« atveju apimti 
kone viską, kad, ištrukęs iš sve
timos aplinkos įtampos, sugrieb
tų taipgi nemaža.

Štai kodėl naūjorkiečiai buvo 
nepatenkinti, kad Vasario 16 
šventėje šie nepaprasti žvejai te
kalbėjo po keletą minučių, nes

Vasario 16 gimnazijoje 115 mokiniu
Vasario 16 gimnazijoje, kuri 

mokslo metus pradėjo balandžio 
17 d., mokinių skaičius pakilo iki 
115. Atsirado dar 5 mokiniams 
nuolatiniai išlaikytojai, pasiža
dėję kas mėnuo mokėti gimnazi
jai už mokinio išlaikymą po $20:

12. New Yorko Lietuvių Mote
rų būrelis, c.o. Mrs. A. Marke
vičius, 251 E. 85th St., New York 
28, N.Y., USA, — pasižadėjo iš
laikyti UI kl. mok. Danutę Ku
raity tę nuo 1.3.52.

13. Lietuvių grupė Toronto 
mieste, c.o. Mr. Sig. Krasauskas, 
84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., 
Canada, — VI kl. mok. Vytautą 
Birietą nuo 15.4.52.

14. Link Belt Co. Čikagoje dir
bančių lietuvių grupė, co. Mr. A. 
Valiukėnas, 3600 So. Union Avė., 
Chicago 9, III, USA, — VII kl. 
mok. Lydiją Zandavaitę nuo 1. 
4. 1952.

15. Lietuvis iš Čikagos miesto, 
kuris nenori, kad jo pavardė bū
tų skelbiama spaudoje, — VIII 
kl. mok. Povilą Kažirski nuo 1. 
4. 1952. '

16. Čikagos Lietuvių Biržėnų 
Klubas, c.o. Mr. Petras Bružas, 
1959 W. Washington Blvd., Chi
cago 12, HL, USA — VIII kl. 
mok. Kasparą Dikšaitį nuo 1. 4. 
1952 m.

Gimnazija kasdien turi duoti 
maistą, patalpas, šviesą, mokslo 
priemones ir kt. ne tik šešiolikai,

bet ir tebesantiems be globėjų 
dar 99 mokiniams.

Pirmosios laidos abiturientai 
jau studijuoja Bonnos universi
tete.

Gimnazijos vadovybė džiau
giasi mokinių prieaugliu, bet ir 
nuogąstauja, ar dar ilgai galės 
šiose sąlygose išlaikyti, ar si> 
lauks tam dideliam skaičiui rei
kalingos, skubios ir efektyvios 
pagalbos.

Prašo spaudos!
Vasario 16 gimnazijos direk

torius išsiuntinėjo visiems laik
raščiams atsišaukimą, prašyda
mas padėti aprūpinti gimnaziją 
naujai išeinančiomis knygomis. 
Direktorius prašo leidėjus siųsti 
gimnazijai bent po du arba nors 
po vieną egzempliorių kiekvie
nos naujai išleidžiamos knygos, 
o laikraščių ir žurnalų adminis
tracijas prašo siųsti taip pat po 2 
egzempliorius savo leidinių, ku
rių vienas būtų skiriamas moki
nių skaityklai, o antras komplek
tuojamas. Leidėjams ir . laikraš
čiams, kurie tai jau daro, direk
torius dėkoja.

Gimnazijos adresas: Litaui- 
sches Gymnasium, (23) Diepholz 
—Flugplatz, Block 7, Germany.

Prof. G. Matore yra parašęs 
atsiminimus iš kalinimo Lietu
voje 1940-1941 m. “Raudonoji 
Lietuva”.

ALTo skyrius iš anksto nebuvo 
numatęs skirti daugiau laiko ir 
tą dieną nesuspėjo reikiamai 
programos pakeisti. Žvejai buvo 
dideli džentelmenai ir kukliai 
prisitaikė šventės reikalų vedė
jui./

Negana naujorkiečiams buvo 
ir gegužės 11 d., kai žvejai kal
bėjo keletą valandų.

Dabar su nepaprastu smalsu
mu tveriama ką tik į spaudos 
rinką išleistoji 192 puslapių kny
ga, kur apstu autoriaus sunkių, 
skaudžių prisiminimų ir tragiš
kų tėvynės kančios vaizdų.

Bet ar bus šiuo skubiu publi
cistiniu pluoštu patenkinti didie
ji skaitytojų apetitai — priklau
sys nuo skaitančiųjų nuotaikų ir 
susimąstymo; pats autorius pa
stebi ir visai teisingai, tai yra, 
tėra dalinis pasakojimas, tai yra, 
dar ne viskas ir dar ne studija 
apie tai, kas dabar vyksta Lie
tuvoje.

Tai yra ne kas kita kaip švie
žias, aktualus ir gausus žinynas.

Nuo pasaulio užslėpti vaizdai
Net jau ir laisvajame pasauly

je tikroji, viešoji opinija yra ta, 
kad anapus uždangos gyvenimas 
yra kitoks, negu kad Sovietų Ru
sijos publicistiniai ruporai šau
kia bei vaizduoja. Tad momen
tas yra labai patogus kiekvienam 
gyvam liudininkui sakyti ir pa
sakyti, kaip iš tikro yra ten, kur 
nė vienas žurnalistas, rašytojas 
ąr paprastas laisvųjų kraštų pi
lietis negali įžengti ir laisvai iš
klausyti pavergtųjų skundo ir 
šauksmo.

. Autorius pasakoja, kaip Lietu
vos žemėje gyventojas dieną ir 
naktį kovoja prieš vergiją oku
pantui matomomis ir nematomo
mis formomis. Ta didžioji kova ir 
įvairaus išradingumo pastangos 
yra efektingos savo paprastumu. 
Ši kovosena ateityje, be abejo
nės, bus ištisais romanais pavaiz
duota. Tad nenuostabu, jei ir 
“Tolimuosius Kvadratus” auto
rius lyg romaną sudarė ir ne
vengė, norėčiau pasakyti, egois
tinių kvadratų — atseit, kone vi
sa vaizdavo iš savo aplinkos plo
tų gana plačiai, o jam tolimes
nius gyvenimo reiškinius tepa
lietę' tiek, kiek jie buvo įsišak
niję atskirais atvejais. Tuo bū
du autorius siekė tikrumo ir už
sitarnavo skaitytojų pasitikėji
mą savo konkretumu ir nuošir
dumu. Kadangi autoriaus pergy
venimai tokioje žiaurioje tikro
vėje yra gilūs ir įtempti, tai mi
nėtasis bruožas tampa ne kuo ki
tu kaip realia individo išpažin
timi ir viešu liudininko pareiš
kimu.

Knygos turiny: tarpufrončiai 
ir negalinčiųjų iš savo krašto pa
bėgti galvosena; raudonarmie
čių užviešpatavimas ir enkave
distų dalinių sauvalė pafrontėje; 
mobilizacija į kariuomenę ir

tankus gražus jaunuolynas. Tie eksperimentai aiškiai parodė, kad 
kalbamas plotas tik didelėmis pastangomis galėtų produkuoti 
kiek javų, bet sukurti miško kultūrą čia būtų lengvas darbas.,.

Siekiant išaiškinti metodus šio krašto ūkiui išvystyti, praėjusių 
metų vasarą buvo suruošta Mokslų Akademijos kompleksinė eks
kursija, sudaryta iš biologų, geologų, geografų, miškininkų Lie
tuvos pietryčiams tini. Energijos kupinų pakriko mūsų gamti
ninkai tarp Rudiškių, Merkinės, Marcinkonių, Bėržtų, Dubičių, 
Daugų. Paaiškėjo, kad po pustomu baltsmėliu yiia nežymus 
jauros sluogsnis — dokumentas tų laikų, kai buvo iškirstas miš
kas ir buvo pradėta arti skynimus. Po šios jauros sluogsniu se
nesnės kilmės smiltys. Apie tai kalba seniai iškirsto miško kelmai, 
likučiai kadaise čia augusių žolių ir tt. Tas viskas įrodo, kad 
šiame Lietuvos užkampyje jokia kita produkcija nebuvo bandyta, 
išskyrus primityvių žemės ūkių.

Tyrimai toliau parodė, kad visdėlto atsiradę smiltynai nėra 
tokio piktybinio pobūdžio, kaip iš karto atrodo. Juose lengvai įsi- 
šaknyja ir ima kerotis kadugiai ir žilvyčiai — tie miško pirmtakai. 
Aptikta čia labai geros rūšies žilvyčių (Salix caprea, S. Viminalis), 
matyti; kažkieno atsitiktinai (O gal buržujų? A.) pasodintų, šios 
žilvyčių rūšys galėtų būti čia kultivuojamos ir galėtų sudaryti 
bazę pintų baldų dirbtuvėms. Įkūrimas vienos kitos tokios dirb
tuvės Merkinės, Marcinkonių apylinkėse būtų labai pageidau
jamas. Šia proga tenka pridurti, kad šiame krašte nuo senų laikų 
žmonės moka meniškai pinti pintines iš plonų eglių bei pušų šak
nų, tai gi šis menas nėra jiems svetimas ir reikėtų tik jį pa
skatinti

Nuo senų laikų šio krašto pušynai yra pagarsėję savo grybais. 
Čia vyrauja trys grybų rūšys: bobausiai, baravykai ir rudmėsės. 
Bobausiai tai pirmieji pavasario grybai, nes pasirodo jau balandžio 
mėnesyje. Jų esti taip daug, kad lengva prikrauti ištisus vežimus, 
bet visdėlto dauguma jų nueina niekais, nes jų rinkimas ir kon
servavimas nėra suorganizuotas. (Dėmesio “supramonėję svetur” 
lietuviai! A.).

Kitas vertingas masiškai čia randamas augalas yra spalgena- 
spanguolė. Šios spalgenos uogos yra labai didelės ir, atrodo, ar 
nebus čia ypatingos veislės. Vien Čapkelių raiste per vieną sezoną 
surenkama daugiau kaip 60 tonų šių uogų. Būdamos labai vita- 
mingos (vitaminas C) čapkelių raisto spalgenos galėtų duoti me
džiagos vertingam ekstraktui. Be spalgenų čia auga labai daug 
mėlynių ir bruknių, ir matyti, kad šiame krašte sąlygos joms 
tarpti yra palankios. Botanikų tarpe kilo sumanymas sukultūrinti 
šiuos augalus ir tuo būdu žymiai pakelti jų našumą. Nedideli ban
dymai šia prasme jau yra padaryti ir galima tikėtis, kad šie auga
lai turi krašto ūkiui savo reikšmę.

Aprašomas Lietuvos kampas senais laikais buvo garsus savo 
medumi Čia klestėjo miškinė bitininkystė, auginant bites dre
vėse. Bet ši miškininkystės forma jau atgyveno savo amžių. Bazę 
bitininkystei čia sudaro įvairių uogų Žiedai ,kaip antai: mėlynės,

bruknės, bet užvis daug naudos bitėms teikia viržynai, kurie čia 
užima labai didelius plotus, o iš kultūrinių augalų grikiai kurie 
taip pat pasitenkina smiltynais. Patobulinus čia bitininkystės ūkio 
formas, galima būtų žymiai pakelti medaus produkciją. Specialūs 
bitininkystės kolūkiai turėtų čia didelę reikšmę, ypač taikant 
naujus bitininkystės metodus (Vargu bau prišakinės technikos 

, metodai galėtų bites tiek paveikti! A.).
Tikras šio krašto papuošalas yra Merkys. Prasidėjęs netoli nuo 

Jašiūnų stoties, varo jis savo švarius vandenis pro Rūdininkų gi
rias, tankumynus ir pievas ir pagaliau Varėnos apylinkėse paten
ka į Dzūkijos smiltynus, priimdamas iš dešinės ir kairės pusės 
gausius intakus Šalčią, Graužupį, Spenglą, Gelužę, Grūdą ir kitus. 
Merkio krantai vietomis žavingai gražūs, ypač tarp Valkininkų ir 
Varėnos. Čia net pasitaiko derlingų dirvų, tiesa, siaura pakraš
čio juostele, su visų rūšių lapuotais medžiais. Čia Dziegciorių kai
mo apylinkėse rasta puikios kreidos atodangų. Visas Merkio upy
nas labai savotiškas ir jo vanduo labai gausus, šaltas ir, be to, pat
varios temperatūros tiek vasarą, tiek žiemą, nes jis yra kilęs 
iš daugybės požeminių šaltinių. Dėl patvarios temperatūros van
duo Merkyje ir jo intakuose retai užšąlą žiemos metu, suteikda
mas prieglaudą žiemojančioms antims ir kitiems vandeniniams 
paukščiams. Švarų, šaltą vandenį labai mėgsta lašišų šeimos žu
vys, tai yra upėtakiai ir lašišos. Šios vertingiausios žuvys Merkio 
upyne dažniausiai ir pasitaiko, ypač jo intakuose Spengloje ir 
Grūdoje; apie Varėną ir Valkininkus neretai pasitaiko sužvejoti 
keliolikos kilogramų svorio lašišų.

Kadangi lašišos masina žvejus, jos kaikur esti smarkiai naiki
namos (rusų, ar ne?... A). Mūsų zoologai mano, kad lašišinių 
žuvų būklei atstatyti vertėtų pastatyti mūsų respublikoje keletą 
peryklų, ir kaip tik Merkio upyne galima būtų tam tikslui rasti 
tinkamą vietą.

Apibendrinant surinktus ligi šiol duomenis ir įspūdžius, jau 
dabar galima būtų padaryti sekančias išvadas. Iš jų svarbiausia 
yra ta, kad, pritaikius priešakinės tarybinės agrotechnikos prie
mones (LTSR neegzistuoja kitokie terminai šiuo metu. A.), o ypač 
panaudojus didelius kiekius organinių fr mineralinių trąšų (visgi 
buržujinėje Lietuvoje būta rimtų bandymų! A), galima būtų gau
ti pusėtiną derlių, bet našiausia ūkinės veiklos forma tame kraš
te bus miškų ūkis, kuris čia turi užimti vyriausią rolę. Pagalbi
nės miško ūkio, šakos būtų uogų ir grybų rinkimas ir perdirbi
mas, bitininkystė. Merkio upė galėtų būti panaudota lašišų žve
jybai

Mokslų Akademijos pietryčių ekspedicija padarė pirmus 
žingsnius; jie buvo rekognoscinio pobūdžio. Bet ir tie pirmieji 
žingsniai parodė mums daug, o svarbiausia įtikino, kad šis Lie
tuvos pietryčių kampas nėra beviltiškas, kaip buvo manyta bur
žuaziniais laikais. (Ir vėl! A), Ekspedicijos dalyviai grįžo namo 
kupini vilties jog šiam kraštui suklestėti yra visi galimumai: (Lais- ____ ,
voje Lietuvoje, taip? A). •_____ 195-120 psl

fronto darbams; Lietuvos gy
ventojų susigriebimas iš pat kar
to apeiti okupantų “įstatymus 
bei reikalavimus”; mokymas ir 
“švietimas” — komunistiškasis 
politinimas, kuris ypač nulemia 
egzaminus; tarybinių ūkių mi
nisterijoje; kolchozai ir trėmi
mai; kolchozų “savanoriai”, Lie
tuviai pareigūnai ir mirusios so
dybos — išvežtųjų judomojo ir 
nejudomojo turto naikinimas; 
visiems tas pats (ir tiems, kurių 
vardu sovietai “rojų” žadėjo); ta
rybiniame dvare; nuskurdimas, 
mokesčiai ir išnaudojimas; par
tizanų dainos ir kolchozininkų 
parodija; pasauliui nematoma 
partizanų dalia; religijos ir aps
kritai žmogaus išniekinimas; ir 
pagaliau žvejų gyvenimas ir 
nuotykingas bei laimingas pabė
gimas į Švediją.

Tų vaizdų ir vaizdelių mozai
ka sudaro liūdną Lietuvos vei
dą. Be kita ko, kiekvienas, paži
nęs bolševikus pirmosios oku
pacijos metu, seka autoriaus per
gyvenimus ir begalinį sukimąsi 
bei išeičių ieškojimą ir jaučia, 
kad vienintelė tėra priemonė oru 
arba jūra išsmukti iš to nepake
liamo režimo ir šauktis į pasaulio 
sąžinę. Autorius, kaip ir jo ben
drakeleiviai, savo drąsa ir rizika 
įrodė, kad ir netituluotas ir be 
augštųjų mokslų lietuvis sugeba 
atlikti žygį, kuris žvejų istori
joje yra pirmas toks. .

Ateities žvilgsniu
Kaiko dar galima ir pasigesti, 

jei taip jau imti tolimesniu po
žiūriu. Nepaaiškėjo (bent iš šios 
knygos), kokiu būdu mūsų žve
jai įsigijo tarybinės valdžios pa
sitikėjimą —- dirbti uoste ir žve
joti jūroje; ar pakako nuduoto 
lojalumo okupantams suktoka 
laikysena, ar reikėjo ir i atitin
kamą partiją įsiregistruoti. Ta 
prasme pasisakymas skaitytojui 
būtų buvęs brangus ir tai nei 
kiek nekentėtų žvejų vardas ir 
atliktojo žygio vaidmuo. Ypač, 
kad VLIKas, atkvietęs drąsuo
lius iš Švedijos, o ALTas, pasi
ėmęs juos į globą, — aiškiai įrodė 
egzilinių ir visuomeninių veiks
nių pasitikėjimą ir džiaugsmą.

Savaime nori, žmogus, kad šio
je knygoje (tai fal antroje laido
je ištaisyti galima) būtų daugiau 
vaizdų apie tėvynėje įvykdytą
sias deportacijas, daugiau apie 
partizanines kovas, areštuoja
muosius ir kalinamuosius ir tas 
gyvenimo sritis, kurios čia tik 
prabėgančiai paliestos. Gal tai 
susilaikyta sąmoningai? Gal dėl 
kitų gyvybių? Neaišku.

O yra tokių vaizdelių, paminė
tų asmenų ir taktikos aprašymų, 
kurie sudaro pagrindą pagalvoti, 
kad ši knyga anapus gali būti kai 
kuriems pateikta tardymo metu 
kaip liudininkas.

Ne paslaptis, kad “Tolimuosius 
Kvadratus” redagavo gabi ir 
darbšti žurnalistė Salomėja Nar- 
keliūnaitė, kuri, šiuo metu gi
lindama studijas Kolumbijos 
universitete, tebespėja energin
gai reikštis spaudoje. Publicisti
kos kritikui teks nustatyti, kiek 
čia lėmė jos talka šios knygos

I kompozicijai ir stiliui.
B. K. Nemunaitis.

Redakcijai prisiųsta
Erich Williams, Medinis ark

lys, iš santraukinio leidinio ver
tė Br. Aušrota, rankraštį taisė 
ir spaudos priežiūrą atliko D. Pe- 
nikas ir S. Urbonas, titulinėvin- 
jetė dail. P. Osmolskio. Išleido 
“Karys”, 1952 m. JAV, 190 psl., 
kaina $2.

Tai trijų anglų belaisvių gy
venimo stovykloje ir pabėgimo 
nuotykių pasakojimas.

Chicagos vadovas, viršelis ir 
tit. psl. P. Augiaus, tiražas 2000 
egz., spaudė Morkūnas Printing 
Co., išleido Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois, 1952, 
248 psl. ir miesto planas.

Pradžioje apibūdintas visas 
miestas, o toliau teikiamos žinios 
apie lietuviškąjį jo gyvenimą: 
verslininkai, gydytojai, visuome
ninės organizacijos. Gausu ilius
tracijų. Gaila, kad nepridėta nors 
vardų rodyklė.

Aidai,. 1952 m. Nr. 5, 193-240 p.
Turiny: A. Maceina, Kultūra 

ir religija; A Nykos-Niliūno ei
lės; M. Vaitkus, Viena diena su 
Maironiu; Maironio poezija; 
vysk. V. Brizgys, Portugalijos 
santvarkos bruožai; J. Vaišnora, 
MIC, Arkiv. J. Matulevičiaus 
Vilniaus Golgota; platūs apžval- ; 
gų skyriai, 14 iliustracijų. I

Ateitis, 1952 m. gegužis, Nr. 5,1
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

Jūsų patarnavimui

VACYS VASILIAUSKAS <
skambinkite teL KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

Parduodama:
1. High Park-Bloor. 8 kamb. 

mūrinis, atskiras vandeniu 
apšildomas su garažu na
mas. Įmokėti $4.000.

2. $13.000. Collęge-Euclid Avė.
9 didelių kambarių, 2 virtu
vės, mūrinis su garažu na
mas. Įmokėti $4.000.

3. $13.000. Parkside Dr. 6 dide
lių kamb., gerame stovyje, 
mūrinis, atskiras, alyva ap- 
šild. namas. Įmokėti $4.000.

4. $14.000. High Park-Indian 
Rd. 9 kamb. mūrinis, atski
ras, vandeniu - alyva apšild. 
namas. Prie gero susisieki
mo. Įmokėti $5.000.

5. $16.500. Westminster-Indian 
Rd. 10 did. kamb., mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - 
alyva apšild., didelis gražus 
kiemas, privatus įvažiavi
mas ir kiemas. Geras pirki
mas.

6. Bloor-Indian Rd. (Prie nau
jai stat. liet, bažnyčios). 16 
didelių kamb., atskiras, mū
rinis namas, 3 virtuvės, 3 vo
nios, vandeniu - alyva šildo
mas, didelis kiemas, priva
tus įvažiavimas, 3 garažai. 
Namas gerame stovy. Tinka 
bet kokiam bizniui. Parduo
damas dėl turto paskirstymo

R. TESLI A
Real Estate 

863 BLOOR STREET WEST
_________ (prie Ossington Ave.)________

Sutaupysite $ $ $ 
užsisakydami anglis per mūsų atstovą VYT. AUŠROTĄ 

Skambinkite telefonu LO. 3647 (nuo 10 vai. ryto ligi 8 vai. vak.) 
NORRIS FUELS, GL. 2491.

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas 
rasite tik 

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje Z’

Dundas St. W. Tel. LA. 95471212
Be to, išskyrus tabako gaminius, už 
{visus įpirkimus duodami BONAI.

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

Gydytojavęs Vienos, Berlyne, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Tclef. Office: Ml. 8821, Namų: KE. 3663. - 465 Bloor St. W., Toronto

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.) 
RECEPTAMS NAUJIEMS AR SENIEMS tik paskambink 

ar parašyk — mes pristatysime kuo greičiausiai.
TAIP PAT TURIME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

$25>00 ^25.00
Šis kuponas vertas $25.00 - 

jei pirksite automobilį.

KENNY EARS LTD.
1135 Queen St. W., Toronto

50 CHEV TUDOR .........................  $1595.00
47 MERCURY SEDAN ................  $1095.00
48 STUDEBAKER ........................ $1195.00

Visos mūsų mašinos garantuotos 30 dienų 50—50 garantija. 
Atvykite apžiūrėti dar šiandien.

Atidaryta iki 10 vai. vak. kasdien
$25.00 $25.00

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

Garantuotas saugojimas. Įmokama 
atsiimant Garantuojama.
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
U) netinkamai laikomi sugenda. Mū-

/Xrufa? SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
Mmrooa bus rūpestingai saugomi. Kai 

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
138-46 Claremont Str. - Tel. WA.4557

M meti} valymo patyrimas

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

Užjūrio Oro Pašto Tarifas
NAUJIEJI KANADIEČIAI, kai rašote į 
namus, prisiminkite —

1. Užjūrio Oro Paštas apmokamos pagal uncijos ketvirčius. Tarifas: 
15 et. už kiekvieną uncijos ketvirtį į Europa ir į Angliję. 10 Ct. už 
kiekvieną uncijos ketvirtį į Pietų Ameriką. 25 ct. už kiekvienų uncijos 
uncijos ketvirtį į Afrika, Aziją, Rytus ir į Austroloziją
2. Visuomet duok Pašto Įstaigai pasverti užjūrin siunčiamą oro paštą. 
Už kiekvieną uncijos ketvirtį, už kurį NEAPMOKĖSI Kanadoje, dvigu
bai apmokės gavėjas užjūryje.
3. Pigiausias užjūrio oro paštas yra "Kanados Oro Laiškai" (Canada 
Air Letter k Jis siunčiamas kortu su kitu oro paštu. Kainuoja 10 ct. 
orba 15 ct., įskaitant popierių ir žiūrint į kurią valstybę laiškas 
siunčiamas. Laiškų reikalaukite artimiausioje pašto įstaigoje.

CANADA POST OFFICE
Ale ide Cote, 
O.C., M.P., 

Postmaster General

W. J. Turnbull,
Deputy 

Postmaster General

Dr. H. FENIGSTEIN
(baigęs gyd. mokslą Europoje) 

atlieka generalinę medicinos praktiką

372A QUEEN ST. W.z Room 2
Toronto, Ont. n

(netoli Spadina Ave.)

Priima ligonius susitarus 4.30—7 pp.
TEL. RA. 9277 

Kalba prancūzų, vokiečių, lenkų ir
rusų kalbomis.

■L ' "■■y—I

DANTISTAS 
J. A. GORCHYNSK1

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St.

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$2.000 visa kaina už biznio patalpą, 

ant kurios viršaus yra dar vienas 
didelis kambarys. Vieta garažui. 
Bathurst-Dundos rajone.

$9.400, įmokėti $2.500.Lansdowne - 
Bloor rajone 6 didelių kambarių na
mas su garažu.

$9.500, Įmokėti $2.500. Pusiau at
skiras alyva apšildomas 8 kamba
rių namas Bathurst-King rajone.

$10.900 kampinis 6 kambarių mūro 
namas su dviem 'šanrūmiais, kie
tom grindim ir garažu. Prie namo 
priklauso didelis žemės sklypas, an| 
kurio būtų galima pastatyti dar 
antra namą. Įmokėti $3.600. Prie 
Runnymede ir Annette.

$11.500, Įmokėti $4.000. Bloor-Os- 
sington rajone pusiau atskiros van
deniu ir alyva apšildomas 9 kam
barių namas.

$12.000, įmokėti $3.500 ar $4.000. 
Pusiau atskiras alyva apšildomas 
8 kambarių mūrinis - namas arti 
Dundas-Dovercourt.

$12.000, įmokėti $4.500. Lonsdownc 
-Bloor rajone 6 kambarių namas su 
maisto produktų krautuve.

$15.900. Howard Park Ave. prie Ron
cesvalles. 9 kambarių vandeniu ap
šildomas mūrinis visai atskiras na
mas su dideliu žemės sklypu. Įmo
kėti $7.500.

$16.600, įmokėti $7.000. Synnyside 
Avė. prie Howard Park Avc. labai 
gražus ir planingas 9 kamb. van
deniu apšildomos visai atskiras mū
rinis namas.

$17.500. Visai atskiros 12 kambar- 
rių moderniškos nomos Quebec 
Avc. priešais High Park, įmokėti 
$10.000.

Ir daugiau namų lietuvių rajone-----
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys irpodės išsirinkti

P. LEONAS
J. J. ELLIS, Realtor

1072 BLOOR ST. W.
Tel. ME. 2471. Buto tel. OL. 4717

MITER KOPPEL’
nhfiURŠČIAU^IOS RŪŠIES MENoWTj 
^|g|į=RANKDARBJU eRMINiai^gM

kurto sidabro papuošalai, keramika \ 
lodąs ir meno išdirbiniai.Lietuviškos \ 
Kirkilu tautu klasikines murikos^^

Skalaukite mūiųnauįai vtciite kaišty.

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te-i 
levizijos ir radijo aparatai. 1
Taip pat mes pravedame 
ir televziijos instaliaci

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome. /
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

Lietuvis pigiai
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt 

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont 
TELEF. LA. 3911

Vairavimo
pamokos

duodamos lietuvio instrukto
riaus, žemesnėmis kainomis 

negu kitur.

• Skambinti ME. 8760 
nuo 6 iki 9 vai. vakaro.

' Edvardas Žukauskas.

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

DR. A. RATINOW

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu

matizmo. skilvio ir kt.) _
479%' Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

Paremkime sportininkų 
pastangas

Antrųjų Š. Amerikos Liet. 
Sporto Žaidynių organizacinis 
Komitetas paskelbė atsišaukimą 
į visą lietuviškąją vsiuomenę, 
prašydamas moralinės ir mate
rialinės paramos žaidynėms su
organizuoti.

Pabrėžęs sportinių laimėjimų 
reikšmę visam lietuviškojo gy
venimo pagyvinimui ir jaunimo 
veržimąsi į sportą, Komitetas 
primena, kad sąjūdį sukelti ga
lima tik su visos visuomenės pa
rama. Ir dabar paskelbtom žai
dynėm liepos 4-6 d. Clevenlandė, 
kurias suorganizuoti Vyr. Š. Am. 
FLiz. Aukl. ir Sporto Komiteto 
yra pavesta Clevelando L. Spor
to Klubui “Žaibas”, reikia lėšų 
— žaidynėms surengti, daly
viams svetingai priimti ir nuga
lėtojams atžymėti. Clevenlando 
miesto administracijos ir vietos 
lietuvių kolonijos pritarimas jau 
gautas, bet to nepakanka, ir Ko
mitetas kreipiasi į plačiąją visuo
menę:

”... turint galvoje, kad tai yra 
visų lietuvių reikalas, esame pri
versti kreiptis į plačiąją lietuvių 
visuomenę, prašydami jos tiek 
moralinės, tiek materialinės pa
ramos. Prašome visas lietuviškas 
organizacijas, biznierius ir pa
vienius asmenis paremti žaidy
nių pravedimą aukomis ir pa
skirti dovanas atskirų šakų nu
galėtojams. Aukas bei dovanas 
siųsti šiuo adresu: Vytautas Ja- 
nuškis, 1303 East 68th Street, 
Cleveland 3, Ohio. Visos aukos ir 
dovanos bus skelbiamos spaudo
je. Likęs pelnas, jei toks bus, 
skiriamas lietuvių kultūrinėms 
institucijoms.

Jūsų dėmesys šioms žaidy
nėms parodys, kad mūsų spor
tuojančio jaunimo žygiai yra 
vertinami visos mūsų visuome
nės. Jūsų moralinė ir materialinė 
parama laiduos šios lietuviškos 
sporto šventės pasisekimą, kuris 
suteiks jaunimui entuziazmo to
limesniam darbui. Padarykime!”

Lietuviai važiuokite ^vasaroti į
O. ir E. NARUŠIU VASARNAMI

“FOUR OAKS” TOURIST HOME 
Leamington, Ont., 318 Erie St. South.

Greitos ir geros potornovimas, lietuviški valgiai, saulėtas Eric ežero krantas.
KAINOS: Vienam asmeniui kambarys ir maistas savaitei $25.— 

Tik kambarys vienam asmeniui .. . . $15.—
Tik kambarys dviems asmenims .................. $20.—
Tik kambarys trims asmenims ........ . ....  . $25.—

Lietuviu Baldu Krautuvė
MOHAWK FURNITURE”

2418 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444
© Didelis pasirinkimas baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo mašinų, 

radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų ir vežimėlių. Minkš
tus baldus dirbame pagal užsakymus.

0 "NECCHI" firmos siuvamos mašinos ir "ADMIRAL" šaldytuvai, pasau
linėje rinkoje žinomi kaipo geriausi, o kainos žemesnes.

S Nuo gegužės 26-31 d.d., visa savaitė yra krautuvės lankymo ir apžiū
rėjimo savaitė. O gegužės 28 ir 29 d.d. bus siuvamų mašinų demon
stravimas.

~Kiekvicnas-na atsilankęs krautuvėje ir užpildęs kortelę gali laimėti 
siuvamų "NECCHI" mašinų $139.50 vertės.

O Maloniai kviečiame visus apsilankyti, pamatyti ir laimėti!

Krautuve atidaryta nuo ryto 9 vai. iki vakaro 9 vai.

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITJ.
■■■■■—»■■ i .i Į ■ ......... ............................................

SAUGU — PATIKIMA

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

Helsinkis olimpiados išvakarėse
Liepos 19 d. Helsinky prasidės 

pasaulinė vasaros olimpiada. Su
prantama, kad suomiai turi daug 
vargo su paskutiniais pasirengi
mais. Stadijonas jau užbaigtas. 
Paruoštos taip pat vietos apsi
stoti 7000 numatomų sportinin
kų. Bet dar daug rūpesčio turi
ma su svečiais. Skaičiuojama, 
kad vienu metu jų į Helsinkį ga
li suvažiuoti iki 100.000, tuo tar
pu viešbučiuose teturima vos 
4000 kambarių ir dar 25.000 pri
vačių butų, kurių savininkai su
tiko svečių priimti. Tenka dar 
labai daug ieškoti. Kadangi nu
matomas didelis trūkumas lovų 
baltinių, tai pagaminta specia
lių popierinių paklodžių ir pa
galvių užvalkalų. Spauda jau se
niai ragina helsinkiečius pasi
stengti pramokti po keletą sa
kinių angliškai, prancūziškai ir 
vokiškai, kad užkalbinti svečių 
galėtų kaiką paaiškinti. Suomiai 
tik būgštauja, kad mažokai galį 
būti amerikiečių, kur vyraujanti 
nuomonė, jog Suomija jau esanti 
beveik už geležinės uždangos.

Vyriausybė olimpiados pasi
rengimams dar 1950 m. paskyrė 
300 milijonų markių, vėliau dar 
kelis kartus buvo paskirta ma
žesnių sumų’ Jų suomiai atlie
kamų neturi, tad buvo dirbama 
taupiai, kartais prieita net prie 
kurjozų. Pav., pritrūko pinigų 
naujai rengiamam aerodromui, 
kuriame galėtų nutūpti didieji 
keleiviniai lėktuvai. Buvo su
galvota gana originali priemo
nė fondui papildyti. Kiekvienas, 
kas buvo sučiuptas girtas vaira
vęs automobilį, turėjo be jokio 
atlyginimo tame aerodrome dirb
ti 8 d. arba sumokėti atitinkama 
baudą, skirtą tam pačiam rei
kalui.

Pastarosios Londono olimpia
dos metu įvyko kurjoziškas kon
fliktas su muitine. Už chrono
metrus, kuriuos olimpiadai ga
beno Šveicarų firmos, Anglijos 
muitininkai pareikalavo $52.000 
muito. Dabar jau iš anksto nusta
tyta, kad 441 chronometras ir ki
ti mechanizmai galės būti įvežti 
be muito.

Na/' bet^ svarbiausias klausi
mas, kas išeis šios olimpiados nu
galėtojas? Londono 1948 m. 
olimpiadoje pirmą vietą gavo JA 
V-bės, surinkę 547,5 punkto, ant
rą Švedija — 308.5 p. ir trečią 
Prancūzija — 206 p. Tada olim
piadoje dalyvavo 59 tautos, da
bar dalyvaus 70. Iš prisidedan
čių dėmesį traukia Vokietija su 
Japonija ir, dar labiau, Sov. Ru
sija, kuri laikoma būsianti rim
ta varžovė. Iš kviestųjų, Korėja, 
žinoma^ atsisakė, o su kom.' Ki
nija išėjo kurijozas. Laiškas, ad
resuotas Olimpiniam Komitetui, 
grįžo su pastaba “Adresatas iš
vykęs. Adresas nežinomas”. Ma
tyt, kinų paštas neišgalvojo, kam 
tokį laišką įteikti, panašiai kaip 
Kanados paštui sunku buvo iš
spręsti, kam įteikti laišką, adre
suotą “Kanados nacionaliniam 
teatrui”, kurio čia nėra.

— Viena. — Rugpiūčio mėnesį 
įvyksiančiame tarptautiniame 
Jaunimo Kongrese Austrijoje 
dalyvaus trys premjerai: Italų de 
Gasperi, V. Vokietijos Adenauer 
ir Austrijos Figl.

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te {mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!
$10.900. Bloor—OuHe/in,

6 kamb. mūrinis, gerom sto
vyje, jvožiovimos į kiemų. 
$2.500 įmokėti.

$11.500. Bloor—Indian Rd.,
6 komb., aliejų šildomos, mū
rinis, garažas.

$12.900. Ossington—Bloor,
8 kamb., mūrinis, geram sto
vy, didelis kiemas, line iŠ už
pakalio.

$13.800. Indian Rd.—Garden,
8 kamb., labai gerų plytų, at
skiras, vandeniu rr aliejų šil
domas.

$16.000, Roncesvalles-Howard Park Av.
10 kambarių, mūrinis, vande
niu šildomas, 2 virtuves.

$16.500. Visai prie naujai statomos liek 
bažnyčios, nepaprastai gerom 
stovy, atskiras, mūrinis, van
deniu ir aliejų šildomas, 9 
kambarių narnos, 2 virtuvės.

$17.000. Bloor—Pacific Avė.,
atskiros mūrinis, vandeniu šil
domas, šoninis įvažiavimas, 
gražus kiemas.

$21.000. Indian Rd.-—Westminster, 
atskiras, mūrinis, vandeniu šil
domas, 16 kambarių, nedide
lis įmokėjimas.

$22.000. Roncesvalles—Geoffry, 
labai geram stovy, atskiras, 3 
garažai, 2 modernios virtuves, 
dvi modernios vonios, vande
niu ir aliejų šildomas, viso 10 
kambarių.

Parduodamas opartamentinis pastatas 
ties naujai statoma lietuvių 
bažnyčia.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Visais turto pirkimo ir parda-' 

vimo reikalais Jums patarnaus 

FELIKSAS SENKUS
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Estate

1130 College St., Toronto, Ont

BE RADIO, 

elektrinių prosų, krosnių, dul-. 
kiasurblių, laikrodžių, skalbimo 
mašinų ir tt. taisymo, Europos 
aparatams pakeičiamas transfor
matorius už $12; bat. durų skam
butis įrengiamas už $6; elcktr. 
durų užraktas su mygtukais už 
$20; auto radio su įrengimų kom
plektu $60 ir kiti darbai atlieka
mi greitai ir pigiai. Už atliktą 
darbą garantuoju ir pageidau
jant taisau namuose.
Skambinti tel. LL. 7354. Naktį 
tel. MU. 8630.

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vaitkus
Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

Tel. LY. 2630
. 507 Parkside Dr.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI *
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus Įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS
MUrray 7377

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St. W.

V. TUKLERIS 
Hamilton 9-4121 

Hamiltono ištaiga 
913 Main Št. E.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

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

m

Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

. KE. 7904 Vakarais LL 5143

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094



======
MANN-MARTEL

ROGERS RD.—KEEL
$9.500. 6 kamb. pusiau mūrinis na

mas, įvažiavimas, švarus 
distriktas, jaukus narnos, 
žema kaina.

DAVENPORT—LANSDOWNE
$11.400. 6 kamb. Labai gerame sto

vyje mūrinis namas. Dvi 
moderniškos virtuvės. Pato
gus susisiekimas.

Parduodant ar 
perkant 

namų

MALONUS IR SKUBUS 

PATARNAVIMAS

Riteris

13

R. P. RICE
DUNDAS—SHERMAN

$12.500. Atskiros mūrinis duplex. 2 
butai po 4 kamb., dvi vo
nios, alyvos opŠidymas, di
delis sklypas. Idealus pir
kimas dviem šeimom susi
dėjus.

OSSINGTON—BLOOR
$13.500. 8 kamb. mūrinis namas, 

alyva apšildomas, -moder
ni virtuvė. Vieta garažui.

PARKDALE—-SUNNYSIDE
$13.500. 7 kamb., mūrinis, karšto I 

vondens-alyvos apšildymas, 
šoninis įvažiavimas ir gara
žas. Įmokėjimas $5.0u0.

t BLOOR—HIGH PARK
$15.900. . 7 kamb. mūrinis, moder

niškas namas, ramioje gat
vėje, alyvos apšildymas, ga
ražas.

GLEN LAKE—INDIAN RD.
$15.900. 8 kamb. atskiras, mūrinis] 

namas, karšto vondens-aly
vos apšildymas. Įvažiavi
mas, vaismedžiai.

i

Real Estate Brokers

V. YURKA
Tel LA. 1564, OL. 4i46 

Vakarais LO. 2266.

$14.500. High Pork dirtrikte
7-ni kamb. ant 2-jų augš- 
tų, sanrūmis ir pusryčių 
kambarys, labai geras mū
rinis namas, gražioje gat
vėje, alyva apšildomas, mo
derni virtuvė, garažas ir di
delis kiemas.

$13.500. Sunnyside rajone
7 didelių komb. gražus mū
rinis namas, alyva ir van
deniu apšildomas. Garažas 
ir gražus kiemas.

$10.500. High Park rajone
Įmokėti $3.500. 6 dideli 
kambariai, alyva apšildo
mas. Vieta garažui.

Visais namų pirkimo ir pardavimo 
reikalais kreipkitės j

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Tel. OL. 2354 

Namų telef. RU. 1-0203.

Prašomo palikti savo pavardę ir tete- 
fono numerį, jei skelbiantysis būtų lai

kinai išvykęs.

MANN & MARTEL 
REALTORS

$14.000. St. Clair—Oakwood rajone 
6 kambariai, mūrinis ots- 
ras namas su modernia vir
tuve, gražiai dekoruotas. 
Garažas ir gražus kiemas.

Dr. WILLIAM X ZINCHESIN

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadies 
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St Toronto 
Tel- WA 1344

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.

55 St. John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.

Tel. LYndhurst 0052

AKIŲ SPECIALISTAS

L LIINSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kūrie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3024.

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

. (EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tet WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Susipažinimo ir susirašinėjimo 
biuras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu
rus. Griežčiausia paslaptis. Sąra
šai tik $1. Rašyti: “Viktoria”, 355 

Clarence Str., London, Ont

O visdėlto dar yra riteriškų 
vyrų, — tarė mergina dėkodama 
vyrukui, kuris pasivijęs grąžino 
jos pamestą rankinuką.

— Aš ne iš tų frantelių, kurie 
su patarnavimais skverbiasi tik 
prie jaunų gražių mergaičių, — 
tarė giriamasis.

Nevisai aišku
— Ji sako esanti netoli 30.
— Taip. Bet nepasakė iš 

rios pusės.
Logiška

— Maryte, tavo rašinys 
blogas, bet jis žodis žodin 
tampa su Birutės rašiniu. Ką aš 
turiu manyti, — klausia moky
toja.

— Kad ir Birutės rašinys ne
blogas, panele mokytoja.

ku-

ne-
su-

Taip tik Amerikoj gali būti...
Vienas čikagietis nusipirko ci

garų dėžę ir apdraudė ją nuo 
gaisro. Kai surūkė visus cigarus 
iš tos dėžės, surinkęs jų nuorū
kas nuėjo į draudimo agentūrą 
reikalaudamas nuostolių paden
gimo. Šioji, žinoma, nei girdėti 
apie tai nenorėjo. Nukentėjusis 
nuo ugnies agentūrą apskundė 
teisme ir laimėjo: agentūra tu
rėjo padengti “nuostolius”.

Tačiau agentūra nesijautė su
riesta į ožio ragą ... Ji apskundė 
savo klijentą tame pačiame teis
me, kad “jis sąmoningai užde
gęs apdraustus daiktus”. Ir tik
rai... teismas “padegėją” nu
teisė pusei metų kalėjimo...

Kur jis būna?
— Jau ištisi mėnesiai aš neži

nau, kur mano vyras praleidžia 
vakarus.

— O kaip jums atrodo?
— Vieną kartą aš grįžau anks

ti ir. radau jį namie.

Tinkamos dovanos
— Jūsų sūnelio pirmas gimta

dienis! Ir kągi savo lepūnėliui 
dovanojote?

— Užvedėm jam einamąją są
skaitą banke ir nupirkom gražų 
elektrinį lygintuvą.

DUODAME GERIAUSI PATARNAVIMĄ NAMŲ-BIRKiMO IR 
PARDAVIMO REIKALAIS VISAME MIESTE.

Ranymede—Annette. $7.900 pilna'kaina. 6-šių kambarių namas, 
privatus Įvažiavimas, tik $2.000 įmokėti.

Nauji namai: po $12.500 pilna kaina. 6-šių kambarių modernus, 
plytinis namas. Įmokėti $2.900 ir likusi skola kas mėnuo 
po $63.40 įskaitant ir procentus.

Šiaurėje: $14.350 puikus 7-nių kambarių naujas namas, garažas, 
dvi vonios, dideli kambariai. Įmokėjimas pagal galimybę.

St. Clair—Rogers Rd. $15.500, plytinis 8-nių didelių kambarių, 
atskiras namas, be skolų. Garažas, gražus rajonas.

Bloor—Roncesvalles. $17.200, pilna kaina, atskiras mūrinis, 10 
kambarių su dviem stiklinėm verandom namas. Labai 
geros pajamos. Pasinaudokite proga.

Parkdale: $27.900. turistų namas, 15 kambarių, puikiai įrengtas, 
didelis sklypas. Dabartinės grynos pajamos $6.240 per 
metus, be to, 4 kambariai savininkui.

Turime visą eilę kitų namų Jums prieinamomis kainomis.

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL ESTATE

758A Yong Str. (prie pat Bloor St.), Toronto, Ont.

RADIO AND TELEVISION SERVICE
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont.
DIRBTUVĖJE TAISOMA:

televizijos priimtuvai, radijo aparatai, nesvarbu kurios 
firmos ir kokiame stovyje bebūtų, jie bus pagal Jūsų pagei
davimą perdirbti, atnaujinti, pataisyti. ♦
BE TO, taisome ir kitus elektroninius ir elektromechaninius 
prietaisus: frizavimo salionų elektrinius aparatus, mažo 
galingumo elektros motorus, grindų poliruotOjus, dulkiu 
siurblius, šaldytuvus ir visus kitokius namų luošos elektri
nius aparatus.
Darbas atliekamas 18-ka metų praktikos turinčio specialis
to, SKUBIAI, SĄŽININGAI ir PIGIAI. Jei nepatogu atgabenti 
— paimame iŠ Jūsų namų.

KREIPTIS ASMENIŠKAI AR TELEFONU OL. 3356
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

LIETOVISKAI KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

TEL. WA 6812 . 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis irinkimas naujų ir vartotų baldų* 

Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio 
komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai,

Pavasaris Maskvoj
Šio pavasario pradžia SSSR! 

sostinėje buvo atžymėta sekan- ‘ 
čiais įvykiais:

1. Metro (požeminio trauki
nio) vyriškos lyties keleiviai bu
vo įsakyti parodyti savo “kultū
rą” užleidžiant vietas moterims. 
Už vietos pasilaikymą, esant su
sigrūdimui, nuo šiol vyrai bus 
apkaltinami apsikrėtę “kapita
lizmo likučiais”.

2. Šimtametis kalvis, Moha-
ihed Omar Ogly Andiev iš vieno 
Azerbeidžano kaimo buvo apdo
vanotas 50.000 rublių ($12.500 
pagal oficialią biržą) Stalino pre- ' 
mija už išradimą stachanovie- 
tiško riešutų traiškintuvo, kuris 
atlieka 120 žmonių darbą, atida
rydamas 1320 svąrų riešutų per 
valandą. N.W.

Taip pat nematė
Kartą meno akademijoje pro

fesorių aplanko po namus vaikš
tantis ir savo pieštus paveikslus 
siūlantis dailininkas. Pažvelgęs 
į paveikslus profesorius klausia:

— Kokia čia žuvis?
—: Ryklys.
— Bet Tamsta ryklio savo gy

venime nesi matęs.
— Tai kas? Juk kiti net ange

lus piešia...

w

ex

o
o

PARDUODAMI 
NAMAI

HIGH PARK RAJONE 
kamb. atskiras, išor. geram stovy, 

prie parko. Trys atskirt bu
tai. Išilg. korid. sistema, 
kieto medžio grindys, vond- 
alyva Šild., garažas. įmo
kėti $3.800. Namas duo* 
dantis dideli pelnę. Nėra 
jokio morgičio.

16 kamb. Indian Rd., atskiras, van- 
deniu-olyva šildomas, gera
me išonn. ir viduje stovyje, 
dviguoas garažas. Įmokėti 
$8.uOO. Kaina apie I9.00C

10 kamb. atskiras mūrinis nesenas 
namas. 2 atskiri butai su 
modern, virtuvėm. Vienas 
kamb. praeinamas. Vand.- 
oiyva štld., garažas. Idea
lus pirkimas 2 šeimom ar
ba turintiems tik $3.0u0 
įmokėti.

7 komb. atskiras, didelis sklypas, 
puiki aplinkuma. Išoriai ir 
viduj geram stovy. Vand.- 
alyva sild. IŠ korid. į visus 
kamb. Be morgičių. Gali-.

Yno įrengti du kambarius 3 
augšte. Privatus įvažiavi-' 
mos. Vieta 3 garažams. 
Kaina be nuolaidų tik 
$14.000 vietoj $16.500. 
Įmokėti $7JQGD. Pdrodyti- 
nos tik apsisprendusiems 
pirkėjams.

7 komb. Atskiras, gražioje vietoje,
2 augštų, geros kokybes, 
mūrinis, vandeniu-alyva šil
domas namas. Visi kam
bariai dažyti, ypat. geras 
rūsys, vieta įrengti kamba
rius. įmokėti vietoj $7- 
8.000 — tik $4.000.

COLLEGE ST.
8 komb. Pusiau atskiros, 2 virtuvės,

išilg. korid. Parketas. Alyva 
šild. Gera vieta biznieriam 
Kaina $12.000.

GLADSTONE AVE.
10 komb. atskiras, mūro namas, IŠ- 

ilg. korid. Kieto medžio 
grindys. Oru anglim šild. 
Vieta 3 garažams. 1 mor- 
gičius. Kaina apie $12.000 
įmokėti $3.000.

Atsinešk šį skelbimą - 10 nuolaidos! 
-----  ---------------------------- ---   ■■■>--■ —;    * • 
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. ,----------------- Sham po o— $1.60. Tonic — $L40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

Atdara vakarais
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

.įZ.A ■. . - : I

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., Tel.: 5JJ. 2794. JU. 5Į97. Toronto 9, Ont.

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus: 1

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. 
Rinkos kai n o mis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams. 

■ WK. 1 tel, 1

THIS HANDBOOK
FOR AMBITIOUS MEN

FKtf
Have you had 
your copy?

150 pages of guid
ance to best-paid 
positions. Up-to- 
the - minute infor
mation for men 
who want to climb 
to the top. Tells 
how to get promo
tion, security and 
better pay through

R heme study courses. This hand- 
p book “Engineering Opportuni- 
< ties” is free and entirely with- 

K out obligation. Send the cou
rt pon. Make this your big year! 
J Describes over 
j: including:
:• Mechanical Eng. 

:■ Aeronautical 
:• Television 
:• Building 
> Electrical 

_____ j>‘ Radio 
~END COUPON TODAY — 
Canadian Institute of Science and. Tech
nology Limited, 000 Garden Building, 
263 Adelaide Street West, Toronto, 
Please forward free of cost or obligation 
your handbook, “ENGINEERING OPPOR
TUNITIES“.

I Name ....
I Address

o

ninety courses

Automobile 
A.M. I.Meeh.E. 
A.F.R.Ae.S.
A. M.l.C.E.
B. S. {Pure 

Science)

Įvairių ir įvairia kaina namų, biznių 
pasirinkti ypač lietuvių mėgstamuose 
rajonuose prašome kreiptis į:

Dr. J. Kaškelis
Skambinti te!.: WA. 2646/WA. 2647 

ir WA. 2648.

575 Queen St. W. (prie Bathurst) 
11 augstas.

R. TESLIA
Real Estate & Insurance Broker

.LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRAMK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

įsigyti žiedų. Parduodamos įvairios auksinės ir sidabrinės 
prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272‘2 QUEEN ST. W. TORONTO
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DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. TeL WA 9822

Mes dirbame 24 valandas
TH E VI CTORY FLO RIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. Į 576 QUEEN ST. W. 

Tel. RL 5804 II. Tel. EM. 3-1618

BRONIUS SERGAUTIS
Toronto, Ont., tel. KE. 7593. 

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus.

Pinigų investavimas. 
Tarpininkavimas įvairiose įstai
gose bei sudarant pirkimo-par

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
Tel. WA—0791 

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

DANIEL D. STOKAL
Telefonas EM. 6-4182

Toronto
TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St. 
Office EM. 6-1753 
Res. tel. LY 5797

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus tel. KE. 1080.
190 Wright Ave., Toronto

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410,
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM. 4 - 9912.

DĖMESIO! DĖMESIO!

870 DUNDAS ST. W„ TORONTO, Ont 
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas Jonynas

Jei norite pirkti ar parduoti 
namus, apartamentus, hotelius ir kt. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
PARDAVIMUI TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

Prašome kreiptis į lietuvį 
JOHN BARCAS

Atstojau j u :
A. Holowchak Real Estate

855 College St. Office LO. 7152
Namų adresas: 213 Keele St., Toronto, Ont., Tel. LY. 8707.

- ' ..... . , .. ... ................ .1,-^—

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 
punktualiai ir pigiai.

1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto, Ont, Canada 
Telef. LL. 9626

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

_ , yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyriški puspadžiai ir kulnys. $2.751 Moteriški augšti kulnys ...... 30c.
Moteriški augšti pųsp. ir kuln. 1.751 Moferiškl žemi kulnys .......  40-50c.
Sportiniai .............................. 2.25 ’ Vyriški kulnys .....................  75-85c.

SAV. S. ANDRIĘKUS

LONDON FURNITURE CO
* 4 %, *

Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St W. Toronto. Tel. EM. 6-2010

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANAPĄ.

Mūsų notaras S. Heifetz virš 30 metų yra emigracijos ekspertas 
ir tvarko visokius dpkumentus: laivų, lėktuvų bilietus, pakietų 
ir pinigų persiuntimą, pasų ir vizų išdavimą į JAV ir kitus kraš
tus, o taipogi pilietybės dokumentus, testamentus, įgaliavimus, 
sutartis ir kit.

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

143 QUEEN ST. W., Toronto 1, Ont. - Telefonas EM. 6-6451 
Mes susirašinėjame vokiečių kalba
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Birželio liūdnųjų dienų 
minėjimas

Baltų Federaciją Toronte mi
ni deportacijas birželio mėn. 14 
d., šeštadienį, 3 vai. pp. Massey 
Hall salėje.

Kalbės “Saturday Night” re
daktorius p. Willson Woodside, 
Baltų Federacijos pirmininkas— 
Estijos Generalinis Konsulas p. 
Markus. Lietuviškai, latviškai ir 
estiškai žodį tars Dr. A. Zubrys, 
p. Luisi ir p. Eckbaum.

Meno programą išpildys: ope
ros solistės pp. Pranė Radzevi
čiūtė, Herta Lusa, solistai pp. Br. 
Marijošius ir Irene Losberg, pia
nistai Talivads Keninš, Salma 
Lohnaru, Erika Loosberg, lietu
vių mišrus choras kun, Pacevi- 
čiaus ir estų vyrų choras p. Toi 
diriguojami.

Birželio 15 d. 9.30-10 vai. per 
St. Catherines radijo stotį, ban
ga 620, kalba Baltų Federacijos 
pirmininkas Kanadoje p. Mar
kus, skaitomaš Baltų Moterų at
sišaukimas į laisvojo pasaulio 
moteris, lietuviškai, latviškai ir 
estiškai žodį taria p. E. Jurkevi
čienė, A. Gailite ir J. Paets.

Birželio 15 d. 11 vai. pamaldos 
už deportuotus lietuvių katali
kų parapijos bažnyčioje.

Lietuviškos radijo valandos 
šį šeštadienį dėl sporto žinių 
transliacijos nebus. Bet sekma
dienio rytą 9.30-10 vai. ta pačia 
banga bus transliuojama angliš
ka birželio įvykių minėjimo pro
grama.

Toliau programos vyks įprasta 
tvarka, šeštadieniais 3-4 vai., iš
skyrus birželio 28 ir liepos 26 d.

Kan. Liet Kat. Moterų D-jos 
Toronto skyrius šaukia metinį 
susirinkimą 1952 m. birželio 15 
i. lietuvių parapijos salėje, tuo
jau po 12 vai. pamaldų. Nesu
sirinkus narių kvorumui, už va
landos susirinkimas bus laiko- 
nas teisėtu. '

Prašome visas nares dalyvauti, 
šviečiamos ir prijaučiančios. 
Taip pat bus priimamos ir nau
jos narės. Valdyba.

Ateitininkų žiniai
Toronto Vyr. At-kų kuopos 

valdyboje įvyko pasikeitimų. K. 
Ašokliui pasitraukus iš pareigų, 
valdybon įėjo K. Kaknevičius.

Valdyba naujai pasiskirstė pa
jėgiomis: pirm. J. Andriulis, vi- 
?epirm. K. Abromaitis, sekret. A. 
Taujenytė, iždin. S. Smalinskas, 
narys K. Kakneyičius.

Pirmoji gegužinė ' 
šiais metais įvyks birželio 22 d,, 
sekmadienį, torontiečiams dar 
visai naujoje vietoje — prie 
Oshawa kelio, už visiems žino
mos gegužinių vietos seminari
jos sodne, netoli ežero.

Ruošia K. Liet. K. Kultūros 
Draugija.

Hamiltono TFondo vadovybė 
liepos 6 d. Bridgeman ūky, Har- 
met Paradise, kur ir pereitais 
metais buvo TF ir parapijos ge
gužinės, rengia gegužinę. Tojron- 
tiečiai yra kviečiami atsilankyti. 
Tikslus kelias bus paskelbtas se
kančių “TŽ” numerių skelbi
muose. Gegužinėje bus piniginė 
loterija. Bilietų galima gauti “X- 
Ž.” administracijoje.

Toronto LAS 
visuotinis narių susirinkimas pa
garsėjusį skilimą užbaigė. Pasi-; 
rašytas susitarimas, pagal kurį I 
dabartiniai valdomieji organai I 
suspenduojami ir viskas paveda
ma specialiai susirinkimo išrink
tai komisijai po tris iš kiekvienos 
pusės, kuriai vadovaus advoka
tas Zovė. Nariai: Barkauskas, Bu 
meistras, B ražu kaltis, Lunys, 
Paulenis ir Paciūnas. Byla teis
me turi būti nutraukta, g per 2
mėn. turi būti sušauktas su važia-

Kuopos adresas: J. Andriulis, vįmas vietininkijai išrinkti. “L 
Lietuviams evangelikams pa- 14 Shannon Str., Toronto. Telef. ĮL“ ir toliau redaguos Pocius.

maldos laikomos estų ir latvių; LA. 9680. 
evangelikų bažnyčioje.

Pageidaujama, kad moterys 
atvyktų į minėjimą tautiniuose 
drabužiuose.

Lietuvi, gyvendamas laisvame ; ekskursiją į Midlandą — graži , 
pasaulyje, neužmiršk brolių ir 
sesių likusių vergijoje.

t Pagerbtas
kun. Dr. J. Gutauskas

Torontiečių labai gerbiamas ir 
mylimas kun. Dr. Jonas Gutaus
kas, metus praleidęs Quebec uni
versitete,-grįžęs buvo sunkiai su
sirgęs ir -ilgai gydėsi, globoja
mas seselių naujosios bažnyčios 
būsimos klebonijos patalpose, ir 
ligoninėje. Šiuo metu yra jau ge
rokai sustiprėjęs ir ruošiasi pil
nu tempu. įsi traukti į darbą. Ge
gužės 23 d. jis atšventė savo ku
nigystės 20 metų sukaktį. Ta pro
ga pereitą šeštadienį specialaus • 
komiteto buvo suorganizuotas JS ■ ■ ■
jaukus sukaktuvininko pagerbi
mas liet, parapijos salėj e.

Susirinkę apie 100 torontiečių 
bei organizacijų atstovų j auk’? i 
praleido vakarą užkandžiauda
mi bei šnekučiuodamies. Buvo 
pasakyta lygiai 10 kalbų, iške
liančių kuklaus kilniadvasio ku
nigo asmenybę. Vienuoliktu kal
bėjo pats sukaktuvininkas, pasi
dalindamas keliais prisiminimais 
ir padėkodamas už linkėjimus.

Ta proga tenka prisiminti, kad 
kun. Dr. J. Gutauskas yra ir “T. 
Ž.” redakcinės kolegijos narys. 
Prieš pora mėnesių matėme jį 
dar labai suvargintą ligos, o šian
dien jau besišypsantį ir ryžtingą 
darbui, kurio vaisiais, beabejo, 
ir mūsų skaitytojai pasidžiaugs.

Mielajam sukaktuvininkui lin
kime ištvermės ir vaisingo darbo.

Mus aplankė
> Pereitą šeštadienį redakcijoje 

lankėsi savo bičiulius Kanadoje 
lankąs inž. Br. Budginas.

Buvęs nacių kacetininkas inž. 
B., kaip pilietis, į JAV atvyko 
prieš 6 metus ir ten tuojaus pa
sireiškė kaip labai aktyvus bei 
judrus visuomenininkas. Prieš 
keletą metų jis aplankė su pra
nešimu ir Toroptą. Šiuo metu 
inž. B. yra tik ką baigęs 2 metų 
kariškąją tarnybą ir pereina vėl 
į civilį gyvenimą. Apsigyvens 
vėl Čikagoje ir beabejo su nema
žesne energija įsijungs į visuo
meninę veiklą.

Lankymosi proga inž. B. už
siprenumeravo “TŽ”.

TLNF šėrininkų susirinkimas
_ ____  ___ Birželio 1 d. įvyko Toronto

Šio mėnJ29 d” sekmadieni, To- Lietuvi^ Namų Fond? šėrinin- 
ronto Vyr. At-ku Kuopa rengia! M visuotinas susirinkimas už- 

■ pirktuose lietuvių namuose. Su- 
vasarvietė ir istorinė vieta prie ’ brinkimas vienbalsiai pritarė TL 
Georgian Bay apie 90 mvliu i ■NF valdybos žygiui užpirkti lįe- 
šiaurę nuo Toronto. Smulkesnės i tuviams namus. Buvo apsvarsty- 
inforiręcijos bus paskelbtos vė-i ta, kaip platinti Šerus ir kaip 
liau. * Toronto V. At-kų K. I sėkmingiau ir greičiau surinkti

_ _ • i pinigus iki rugpiūčio 1 d. dėl
Kaz. ir Ant.‘Juozapavičiai j įmokė  j imo. Iš susirinkusiųjų at- 

pereitos savaitės antradieni su-' sirado savanorių, kurie talkinin- 
lauke gražaus sūnelio. Abu tėvai kaus valdybai kapitalo verbavi- 
yra mūsų laikraščio bendradar-1 me. Iš valdybos pranešimo paaiš

kėjo, kad iki dabar TLNF šėrų 
išplatinta už 12.000 dol. Buvo 
paprašyta, kad pasižadėjusieji, 
kaip galima greičiau išpirktų Še
rus, nes liko maža laiko. K.

Ekskursija Į Midlands

biai, o Dr. inž. A. Juozapavičius 
ir redakcinio kolektyvo narys.

Sveikiname ir džiaugiamės jų 
džiaugsmais.

Ateitininkų šventė
Toronto jaunesniųjų ateitinin- 

Tkų Stasio Šalkauskio vardo, kuo- 
pa pereitą sekmadienį atšventė j 
savo vėliavos pašventinimo ir 
naujų narių priesaikos šventę. j

Nauja graži žalio šilko, siuvi- į 
nėta, vėliava buvo pašventinta’ 
per 9.30 vai. pamaldas liet, baž- ’ 
.nyčioje. Vėliavą pašventino kle
bonas kun. Ažubalis, Šv. Mišias 
atlaikė ir pamokslą pasakė kuo
pos dvasios vadas kun. Pacevi- 
čius, krikšto tėvais buvo pp. 
Trėigienė ir A. Šapoka.

4 vai. pp. Šv. Elenos salėje įvy
ko iškilmingas aktas, kur p. J. 
Matulionis skaitė paskaitą apie 
ateitininką nūdienėse audrose, 
krikšto tėvai iškilmingai įteikė 
vėliavą kuopos atstovui, jos 
pirm. A. Ankudavičiui, prisiekė 
12 naujų narių, o po trumpos 
pertraukos apypilnė salė svečių 
pasigėrėjo jaunųjų ateitininkų 
menine programa, kurią išpildė 
svečiai iš Hamiltono ir patys to- 
rontiečiai.

Šventė buvo užbaigta jaukia 
arbatėle ir smagiu pasilinksmi
nimu liet, parapijos salėje.

Vedybos —krikštynos
Toronto liet. kat. bažnyčioje 

susituokė: J. Kartavičius ir T. 
Šimkevičiūtė, VI. Šalvaitis ir T. 
Tamuliūnaitė. Pakrikštyta: Jo
nas Sodonis, Eimutis Jonas Bir- 
giolas ir Vytautas Viktoras Va- 
dauskas.

Padėka
L. parapijos kleb. kun. Ažubaliui ir 

Pacevičiui, mirus rrono vyrui Jonui Sun- 
goilai, atlaikiusiems gedulingas pamal
das; pp. EI. Skleriene?, S. Stanulienei ir 
p. Jonui Kairiui, kurie rūpinosi mano 
šeima ir manimi man sergant, reiškiu 
nuoširdiig padėką..

Juzefą Sungailicnė.

KBNO “
Kasdien nuo 6 vai. vak.

A E ii T D E” 772 Dundas St. W.V k H I K E Toronto
Jaukiai apšildyta — grynas oras

2

Ketvirtadienį — šeštadieni, birželio 12. 13, 14 d.
TOP OF THE MORNING — Bing Crosby, Ann Blyth 
SUGARFOOT — spalvota — Randolph Scott

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 16, 17, IS d.
AMKED DON’T CRY — tik suaug. — Joan Crawfor •T

k. NEVER A DULL MOMENT — Irene Dunne. Fred McMurray

I 1NKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodom? nauja “Savaitinė an/vat ja

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą. prekes ir kit, 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

!

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828 I

Idėjos draugą
ANTANĄ BUMBULĮ ir MONIKĄ MIGLINAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir laimingos ateities
linki

Toronto Vyr. At-kų Kuopa.

Mielam p. ANTANUI BUMBULIUI, sukūrus lietuvišką

šeimą su p-le MONIKA MIGLINAITE, daug laimės linki

Janina ir Vacys Milkevičiai.

Mielą “Tėviškės Žiburių” talkininką ir platintoją
VALDĄ ŠALVAITĮ ir TEOFILĘ TAMULIŪNAITĘ, 

sukūrus lietuvišką šeimą, sveikina ir laimingo vedybinio 
gyvenimo linki

“Tėviškės Žiburiai”.

“Caritas” pobūvis
Prie Toronto - liet, parapijos 

veikiąs šalpos-labdaros komite
tas “Caritas” petrinių išvakarė
se, šeštadienį, briželio 28 d'., di
džiojoje UNF salėje rengia didelį 
pobūvį, kuriame meninę progra
mos dalį ir vėliau šokiams gros 
Toronto liet, orkestras “Trimi
tas”.

Baltų Moterų Taryba
Prie Toronto Baltų Federaci

jos gegužės mėn. įkurta Baltų 
Moterų Taryba kaip savaranki 
organizacija. Tarybą sudaro trys 
atstovės nuo kiekvienos tauty
bės, kaip latvių, lietuvių ir estų, 
atstovaudamos 
tautybių organizacijas.

Tarybos pirmininkė — p. Jo- ! 
hana Pats — Estija, sekret. p. 
Ana Ledinš — Latvija, iždininkė 
p. Iz. Matusevičiūtė — Lietuva.

Atstovėmis ir pirmininkių tei
sėmis išrinktos prie Baltų Fede
racijos pp. Johana Pats — Esti
ja, Angelika Gailite — Latvija ir

i Emilija Garbuzaitė-Jurkevičienė
— Lietuva.

Baltų Tarybos narėmis yra pp. 
Irma Švanks, Biruta Senkeviča
— Latvija, Alena Jokabi — Esti
ja ir Stasė Šileikytė — Lietuva.

BMT jau yra priimta nariu 
Tarptautinėje Moterų Organiza
cijų Sąjungoje — General Fede
ration Council of International 
Clubs. BMT tikslas — sujungti 
visas Kanados moterų organiza
cijas ir užmegsti ryšius su viso 
laisvojo pasaulio moterų orga
nizacijomis kovoje dėl savo tau
tų laisvės.

BMT labai aktyviai prisideda 
prie rengiamo Toronte Birželio

Birželio 14-15 liūdnųjų įvykių 
minėjimas sutampa su ABN pir
mininko prof. Stecko atsilanky
mu į Montrealį. Sudarytas ko
mitetas iš pabaltiečių, ukrainie
čių, gudų, slovakų, rumunų, 
vengrų, birželio 15 d. 3-5 vai. pp. 
Plateau salėje ruošia viešą mitin
gą pareikšti protestui prieš vyk
domą už geležinės uždangos ge
nocidą, prieš rusiškąjį imperia
lizmą ir paminėti pirmoms Pa
baltijo gyventojų deportacijoms.

Sudarytos dvi komisijos: orga
nizacinė ir informacijos - propa
gandos, į kurią iš kiekivenos tau
tybės įeina po 1 atstovą. Komite
tui pirmininkauja estas Schiller.

Birželio 15 d. 2 vai. pp., prieš 
mitingą, bus padėti vainikai prie 
tautos didvyrių paminklo Domi
nion Square: pabaltiečių ir visų 
tautybių, įeinančių į antibolševi- 
kinį bloką., Pabaltiečių vainiką 
padės 3 mergaičių ekipa pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, o ABN 
vainiką , ekipa sudaryta iš kiek
vienos tautybės po 1 atstovą.

Vietos žinomoms asmenybėms.

Pamaldos už a.a. A. Smetoną
Kanados Lietuvių Tautinės 

S-gos Montrealio skyriaus val
dyba prašo pranešti, kad š.m. 
birželio 15 d., sekmadienį, 10 vai. 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, vardadienio proga, bus ge
dulingos pamaldos už buv. Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Antano Smetonos vėlę.

Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti pamaldose.

Atentininkų ekskursija
Montrealio ateitininkų ekskur

sija į Laurentian kalnus rengia
ma birželio 29 d. Išvykstama apie 
8 vai. ryto ir grįžtama vakare. 
Išvykai numatoma suorganizuo
ti reikiamą skaičių lengvų ma
šinų.

Visi Vyresnieji ir jaunesnieji 
ateitininkai, norį dalyvauti eks
kursijoje, prašomi ne vėliau bir
želio 23 d. paskambinti valdy
bos nariams: Pr. Rudinskui — 
HE. 2938, J. Valiuliui — HO. 
7409 arba D. Juodkojytei — HE. 
0850. Turintieji norinčių daly-

valdžios pareigūnams ir spaudos vauti šeimos narių, prašome už- 
atstovams pakviesti sudaryta registruoti ir juos.
delegacija. Atvirlapiai anglų ir I 
prancūzų kalba, apibūdiną mi
tingo prasmę, bus dalinami prie 
įėjimo. Įėjimas į mitingą nemo
kamas.

Šeštadienį, birželio 14 d., 6 V.v. 
per vietos CBC radijo stotį tuo 
reikalu bus plati informacija.

Montrealio lietuviai prašomi 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
vainikų uždėjimo iškilmėse ir 
mitinge Plateau salėje. Nors tuo 
prisidėkime prie savo tautos lais
vinimo darbo. L.J.B.

Joninių vakarienė
Katalikių Moterų Draugijos 

skyrius birželio 21 d., šeštadienį, 
7 vai. v. Aušros Vartų parapijoje 
rengia didelę Joninių vakarienę. 
Ruošėjų orientacijai maloniai 
prašo dalyvausiančius vakarie
nėje užsiregistruoti pas: Rose- 
monte — E. Navikėnienę, FA. 
7141, Verdune —- V. Piešinienę, 
HE. 5700, Ville Emard — O. Mo
tuzienę, TR. 3134 ir Ville Lasal- 
le — G. Rudinskienę, HE. 2938.

Kam kentėti vasaros karščius?
Kam siurbti kambario dulkes?

’ ; ■ : . . . ' ' -J V'- .
Gericu pirkite geriausios rūšies “ROTOR ELECTRIC CO.“ ventiliatorius per 

firmos atstovo VILUTI PETRĄ Jūs gausite 15% pigiau nei bet kurioj krautuvėj

Gaminiai pristatomi tiesiog iš fabriko. Duodama metinė garantija.

Ventiliatoriaus dėka Jūsų kambario oras bus be dulkių ir vasaros kaitros bus 
nebaisios. Skambinkite “ROTOR ELECTRIC CO." atstovui P. VILUČIUI vakarais 

17-22 vai. Teief. MUrroy 0844. Adresas: 14 Crisco St,, Toronto 9, Ont.

didesnes savo 14-15 d. išvežtųjų minėjimo. Jos 
j iniciatyva yra paskleistas Pabal- 
| tijo tautų moterų atsišaukimas j 
plačioje Toronto miesto visuo
menėje per spaudą, bažnyčias k. 
organizacijas.

Baigė mokslus
Kingstono, Ont., Queens univ. 

baigė statybos fakultetą ir gavo 
“Bachelor of Sience” Jurgis Dau
girdas ir Leonas Nakutavičįus. 
Abu taip pat tuoj aus gavo pasky
rimus.

Toronto Ryerson mokytojų in
stitutą baigė Birutė Indrelytė, 
Onos ir Jono Indrelių vienturtė 
duktė.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ MONTREALIO SKYRIUS 
1952 m. birželio 21 d., šeštadienį, ruošia

JONINip VAKARIENE
Šokiams gros “MELODIJOS” orkestras, pačių šeiminin
kių gaminti skanūs valgiai, alus, įdomi loterija, staig
menos ir kitokie netikėtumai.

Graži proga pagerbti gausingus Montrealio Jonus ir sutikti savo 
bičiulius. Pelnas skiriamas naujos Aušros Vartų bažnyčios 
statybai.___________ Pradžia 7 vai, vak. Įėjimas $1.50

Dėmesio, planuojantiems eiti į biznį!
PARDUODAMA:

Lietuviškas restoranas “Tulpė”. Gerai organizuotas su augšta 
apyvarta ir geru pelnu. Užtikrinantis saugią materialią ateitį 
dviem ar daugiau šeimoms. Suinteresuoti gaus išsamią infor
maciją.
Priešais būsimą liet, bažnyčią. Krautuvės patalpa (apie 17’x35’) 
ir dviejų kamb. butas su askira vonia I augšte; 4 kamb. butas su 
atskiru įėjimu Il-me augšte. Tinka bet kokios rūšies bizniui. 
Vieta su gera ateitimi. Prašoma kaina $20.000 su apie pusę 
grynais. ' .

Krepitis į V. M EI L U S
MANN & MARTEL REALTORS 

1663 Bloor Street W., Toronto
Telef. OL. 2354,-namų RU. 1-0203 /

Šios Savaitės namų pirkimai

- Bioor ir Indian gatvių rajonas: e
$16.500. 8 kambarių, atskiras plytų namas, vandeniu-alyva 

apšildomas. Įmokėti reikalinga $7.500.

Grenadier ir Roncesvalles:
$13.200. 6 kambarių, atskiras, plytų namas, nepereinami 

kambariai, alyva-oru apšildomas, 2 garažai. Įmo
kėti apie $6.000.

A. GARBENIS
9

Vakarais HY. 1543

MEN AR Y & SON REAL ESTATE-
431 Roncesvalles Ave. Toronto. Tel. LL. 1112

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. VV.
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą

Telefonas ME. 2933
9

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST.
Toronto * 

Tel. EM. 4-7146
Namų adr.: 6 Marshall St 

Tel. LL. 5769
Kalbimos valandos:
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. šešta
dieniai^ nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

Gauti laiškai
Marijai Bučienei ir A. ir S. 

Gaideliams. Atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje. «
Išnuomojamas 2 kambarių ir vir
tuvės butas. 107 Westmoreland 
(Bloor-Dovercourt rajone).
Išnuomojamas pas lietuvius di
delis frontinis kambarys dviems 
vyrams ar mergaitėms arba ve
dusių porai. Galima virti. Telef. 
MU. 0746, 35 Oakmount Rd.
Išnuomojamas kambarys vien
gungiui vyrui 759 Manning Ave. 
Tel. OL. 4506, skambinti po 6 v.v.
Išnuomojam?.s arti liet, bažny
čios gražiai Įrengtas 8 kambarių 
namas su 4 kamb. pilnu apstaty
mu.* Yra garažas ir didelis kie
mas. Tel. LL. 2493.
Išnuomojami 5 kambariai ir ga
ražas. 36 Fuller Ave.
Panele, kuri parašei laišką adre
su: “Tėviškės Žiburiai” Nr. 401, 
skambinkite “TŽ” telefono nu
meriu, čia sužinosite mano tele
fono numeri. •

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namu apšildy
mo sistemą 

-alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat R<fy, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus — Oil Burners. Burneriai 
ir darbas garantuojamas.

J. MACEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

Telefonas OL. 1523
Skambinti tarp 8-6 vai. vok.

BALT1C CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403 
9 Delaware Ave., Toronto, Ont 

24 valandų tarnyba.

Šeštadieninė mokykla savo tas. Šiūo kartu aš ypatingai krei- 
darbą baigia egzaminais birželio ! pinosi iĄęvus,fir nuoširdžiai pra- 
14 d. Po pamaldų’AV parapijos 
salėje iškilmingas aktas, dova
nų mokiniams įteikimas, užkan
džiai. pasilinksminimas. .

Iš Motinos Dienos likusio pel
no mokykla $20 paskyrė Diep- 
holzo liet, gimnazijai ir $20 nau
jos bažnyčios statybai.

“Neringos” skaučių tunto 
stovykla

Įvyks nuo birželio 27 d. iki liepos
6 d. St. Emile de Montcalm— 
Laurentian kalnuose (toj pačioj 
vietoj, kur buvo pernai). Visos 
paukštytės, skautės, vyr. skau
tės, jūr. skautės ir mergaitės nuo
7 iki 17 m., norinčios šią vasarą 
stovyklauti, registruojasi ir užsi
moka stovyklos mokestį $10 iki 
briželio 22 d. Užsiregistruoti ga
lima pas savo vieneto vadoves, 
tuntininkę ar -kapelioną Tėvą 
Pečkį. Prieš 2 metus stovyklavo
8 skautės, pernai 13, o šiemet ti
kimės, kad stovyklaus visas tun-

šau sudaryti sąlygas mergaitėms 
dalyvauti šioje stovykloje. Aš 
nemanau, kad reikėtų aiškinti, 
ką reiškia ir ką duoda mergaitei 
stovykla — tyras oras*, gamta, 
gyvenimas palapinėj -po tyru 
dangum. Vadovės yra pasiryžu- 
sios jūrų dukras prižiūrėti ir glo
boti, “Neringos” skaučių tuntas 
pasirūpins kelionės išlaidomis— 
taigi, leiskit savo dukrom pajusti 
ir išgyventi skautybės grožį —■ 
sustiprėti dvasiai. ' " '

Sktn. L Lukoševičienė
“Neringos” Skaučių Tunto 

Tuntininkė.

— Kingston. — Iš 72 kariūnų, 
čia baigusių karališkąją karinę 
kolegiją, 24 tuojau išvyksta į Ko
rėją, kaip jauni leitenantai, 32 
eina į kitus verslus arba studi
juoti, o 16 lieka karinėje tarny
boje kraštą.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St. W. Toronto - - - Tel. LA. 9547’ir MU. 3940

Šios savaitės namų pirkimai:

$11.800, Roncesvalles rajone. 6 kambarių atskiras namas, oru 
apšildomas. Įmokėti tik $3.000.
$18.000, High Parke prie Bloor g-vės, 9 kambarių, atskiras 
namas, vandeniu-alyva apšildomas, puikiai dekoruotas, di
deli kambariai. Didelis sklypas su garažu. Įmokėti tik $8.000.
$12.000, Grace Str., 8 kambarių namas su baldais, 3 virtuvės 
ir su garažu. Įmokėti $3.000.
$15.000, Roncesvalles rajone, 8 kambarių, vandeniu apšildo
mas, atskiras, gražus namas su dideliu sklypu prie susisie
kimo ir krautuvių. Įmokėti $6.000.
$24.000 Bloor rajone prie High Parko. Atskiras namas, gra
žus duplexas, 12 kambarių, vandeniu apšildomas, su garažu. 
Įmokėti tik $8.000.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101
(vakarais JU. 2250)

Geresniam n?mu pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave., Toronto

LA. 2763 LA. 6101

I


