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The Lights of

KIENO VARDU KALBAME?
Neretai mums pasitaiko progų 

prabilti ar bandyti prabilti į pa
saulį, skųstis, kad pamintos mū
sų tautinės ir žmogiškosios teisės, 
šaukti, kad neteisybė turi būti 
atitaisyta, informuoti pasaulį 
apie Lietuvoje ir visuose impe
rialistinio bolševizmo kraštuose 
vykdomą genocidą ir tt. Kaip su
gebame, tą didžiąją savo pareigą 
atliekame. Bet čia padarome ir 
esminių klaidų, dažnai atsistoja
me ne toje plokštumoje, iš kurios 
balsas galėtų būti skardesnis. Pa
našių reiškinių matytis ir kitų 
kraštų leituviškose bendruome
nėse, bet pasvarstykim jį iš 
rpums artimesnio kanadiškojo 
pavyzdžio. *

^Čionykštė lietuviškoji bend
ruomenė susideda iš dviejų maž
daug lygių dalių — apie 10.000 
senosios kartos išeivių ir apie 
tiek pat, ar jau kiek daugiau, 
naujųjų ateivių, tremtinių. Ne 
paslaptis, kad nemažas procen
tas senosios kartos išeivių nuo 
laisvės kovos reikalo stovi nuo
šaliai, o tam tikra jų dalis net 
yra okupanto tarnyboje. Patri- 
jotingoji senosios kartos išeivijos 
dalis, kuri nuo pat Lietuvos oku
pacijos pradžios energingai kė
lė balsą ir protestavo bei infor
mavo kariadiškąjį pasaulį, atvy
kus tremtinių masei, palengva 
užleido dirvą šiems ir nebedaug 
kur pirmauja, nes tariasi sulaukę

atrodo natūrali, tačiau vaisiai 
gavosi dažnai neigiami, nes nau
jieji ateiviai ne visada tesugeba 
įsigyventi į problemos politinę 
esmę ir pasirenka silpnesnę plat
formą.

Išgyvenę 4-5 metus tremties 
stovyklinėse sąlygose, šie persi
ėmė tremtinio psichologija ir 
nepajėgia jos atsipalaiduoti nau
joje aplinkoje. Stoję kalbėti nau
jojo krašto lietuviškosios bend
ruomenės vardu, jie tebekalba 
kaip tremtiniai, šaukia, kaip bol
ševikinio imperializmo aukos. 
Esą, mes išvyti iš savo tėvynės, 
negalime ten grįžti, o mūsų ar
timieji ten žudomi dėl religinių 
ir politinių įsitikinimų, t.y. dėl 
tų laisvių, kurias kiekvienam 
pasaulio žmogui garantavo viso
kie tarptautiniai aktai, prade
dant Atlanto Charta. Mes, esą, 
tiek ir tiek pergyvenon^ tą ir tą 
matėm ir dar tą ir tą sužinojom, 
apie tai, kas ten dabar vyksta.

Visa tai iš pirmo požiūrio at
rodo įspūdingai. Bet čia kyla 
klausimas, kas gi tada kalbės 
vardu senosios išeivių kartos — 
Kanados piliečių vardu. Jų teisė 

- pasakyti žodį šiuo reikalu neiš
naudojama. O čia ir yra ta di
džioji taktinė klaida. Nes, pa v., 
kreipiantis :į vyriausybę visai ne 
tas pats ar kalba krašto nuolati-

nis gyventojas ar tik prisiglaudė- 
lis, čia laikinai duonos ir pasto
gę suradęs politinis pabėgėlis. Ir 
oficialioms įstaigoms ir visuo
menei tuoj aus susiformuoja atsa
kymas: “Na, mes jums jau daug 
ką padarėm. Atsivežėm čia, da
vėm darbo ir duonos, leidžiam 
kurti savo ateitį. Žinoma, nege
rai, kad ten žmonės žudomi ir 
kankinami, bet ateis laikas ir tas 
reikalas bus sutvarkytas. O kaip 
Kanada turi elgtis ir kokią politi
ką turi vesti, tai jau ne jūsų — 
mieli sveteliai — reikalas. Tai 
reikalas krašto piliečių ir nuola
tinių gyventojų, kurie čia kuria 
savo ateitį ir pasiryžę visas savo 
jėgas Kanados ateičiai pašvęsti”.

Panašios nuotaikos oficialiųjų 
atstovų jau ne viena proga pa
sireiškė. Paskutinį kartą tokios 
nuotaikos žodis nuskambėjo ge
nocido pradžios minėjime Toron
te, suruoštame Baltų Federaci
jos. Juk ten buvo politinis aktas- 
atliekamas, o perskaityto Onta
rio premjero laiško prasmė bu
vo maždaug tokia: atvykote jūs, 
geri žmonės, į mūsų kraštą ir 
valgykit sveiki sočią duonelę ...

Politinis bėglys, jei jis sakosi 
tik toks esąs, gali tik dėkoti už 
priebėgą, o pastovus demokrati
nio krašto gyventojas gali reika
lauti, gali reikšti pasipiktinimą 
dėl kieno nors netinkamų žygių, 
gali gėdinti ir tt. Tai kam mums 
tebekalbėti tremtinių titulu, jei 
jau,, pasidarėme šio krašto gy
ventojais? Juridiškarrir faktiš
kai esame šio krašto gyventojai, 
daugelis netrukus jau ir pilie
čiais gal pasidarys, dirbame šio 
krašto gerovei — ne vien savo! 
— tad kodėl nekalbėti kaip tik
riems pilnateisiams gyvento
jams. Juo labiau, kad savo trem- 
tinišku šauksmu išstumiame pil
nateisių Kanados piliečių žodį. 
Gaunasi įspūdis, kad anksčiau ir 
tam tikra dalis Kanados piliečių 
protestavo, o dabar jie nutilo, 
tik tremtiniai šaukia.

Mes turime balsą kelti ne kaip

Ontario apygardos" rinkimy daviniai-
Penktadienį, birželio 20 d., įvy

ko KLB LOKo posėdis. Baigti 
suvesti Ontario apygardoj rinki
mų daviniai, tačiau nespėta jų 
susumuoti ir sutikrinti, todėl 
oficialus išrinktų atstovų sąrašas 
bus paskelbtas tik po sekančio 
posėdžio, kuris įvyks liepos 4 d. 
Tikimasi, kad tuo laiku jau bus 
gauti ir Manitobos apygardos 
balsavimų daviniai, kadangi iš 
ten laiškai turi būti pasiųsti ne 
vėliau, birželio 30 d.

Toronto apylinkės rinkimų ko
misijos prisiųstus du sulaikytus 
vokus su balsavimo kortelėmis 
už ’ patarinėjimą balsuotojams, 
KLB LOKas pripažino teisėtais, 
tačiau atidarius vokus paaiškėjo, 
kad viename sudėti tik suplėšy
tos kortelės gabalėfiai. Antrame 
voke rastos kortelės balsai pri- 
skaityti prie protokole komisijos 
prisiųstų davinių.

Skelbiame tuo tarpu neoficialius visos 
Ontario apygardos davinius daugiausia 
baisų gavusių tvarko:

- Gutauskas 
Šapoka 
Šidlauskaitė 
Pacevičius 
Zubrys 
Grigaitis 
Paplauskas 
Matulionis 
Indrelienė 
Todarouskas 
Vaitonis 
Alšėnos 
Juozapavičius 
Yokubynienė 
Simonavičius 
Meilus 
Yokubynas 
Baniūnas

— 909
— 792
— 768
— 746
— 716
— 696
— 688
— 685
— 677
— 658
— 656
— 636
— 633
— 623
— 618
— 606
— 587 
-r? 586

Prapuolenytė 
Yčas 
Treigys 
Čeponis 
Gaižutis 
Šalkauskis 
Lukošius 
Stepo itis 
Sližys 
Monkuvienė 
Rinktinos 
Jurkšoitis 
Strazdas 
Kaškelis 
Mikšys 

. Valaitis
Sudikas 
Lėlys 
Norkus 
Budreika 
Voičeliūnos 
Vilutis 
Kiršonis 
Razgaitis 
Tamašauskas 
Gorbuzaitė 
Sakalauskas 
Skirgaila 
Karka 
Novogrodskis 
Bedarfas 
Januška 
Šileikytė 
Pyragius 
Jankūnas 
Dagilis 
Paketūras 
Borisas 
Tu moša s 
Liaudinskienė 
Dervinis 
Siemaška 
Eimantas 
Abromonis 
Petraitis 
Kežemekoitis Žižys 
Kulys 
Barcevičius 
Skaistienė 
Kojelaitis 
Daniliūnas 
Skrinskas 
Docius

— 577
— 576
— 569 ’
— 562 
—- 550
— 549 
—-546
— 534
— 505
— 496
— 495
— 493
— 489 
—s 488
— 488
— 470
— 457 
—454
— 429
— 423
— 416
— 409
— 407
— 405
— 404
— 398
— 393
— 389
— 383
— 380
— 379
— 375
— 373 ■
— 364
— 360
— 357
— 351
— 341
— 341
— 340
— 317— 323
— 320
— 315
— 314-
— 295
— 273
— 264
— 249
— 240 *
— 235
— 230
— 217
— 213

Būtinos • — 178
Norvoišo — 168
Simonaitis — 148
Poulenis — 129
Pociūnas — 74

Naujas imigrac. įstat.
Kanados parlamentas birželio 

18 d. jau buvo pradėjęs svarsty
ti naujo imigracijos įstatymo 
projektą, kurį betgi ministerija 
atsiėmė. Pagrindinė jo naujovė 
ta, kad įvedamos kvotos įvai
riems kraštams bei tam tikrų rū
šių žmonėms.

Dar atveš tremtinių -
IRO baigus savo darbą, Euro-1 

pos gyventojų pertekliui suma
žinti buvo sudarytas specialus 
komitetas — Provisional Inter
governmental Committee for 
Movement of Migrants from Eu
rope — kuris nusistatė išvežti iš 
Europos 100.000 emigrantų. Ka
nada pagal šį planą pasižadėjo 
priimti 23.000 emigrantų iš Vo
kietijos ir Austrijos.

Neseniai Vašingtone įvyko 
minėtojo komiteto posėdis, ku
riame buvo aptartos priemonės, 
kaip pervežti į JAV 35.000 vo
kiečių, į Kanadą 12.000 tremti
nių, vizas turinčių dar iš IRO 
laikų ir 15.000 emigrantų į Aus
traliją bei N. Zelandiją.

Komiteto pirmininku išrinktas 
H. Gibson, buvęs JAV ambasa
dorius Belgijai. Komitetas iki 
šiol yra pervežęs 24.073 emigran- 
tuSjiu tar^L855 |Kanadą. .
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ĮVTKiy apžvalga
Įtampa Vokietijoje vis didėja. 

Kai Vak. Vokietiją dėl pasirašy
tų sutarčių ratifikavimo manev
ruoja ar varžosi,} Rytų Vokieti
joje sovietai kelią triukšmą. Jau 
anos savaitės pirmadienį R. Vo
kietijos vyriausybė paskelbė or
ganizuojanti 375.000 armiją. Kad 
nestigtų kandidatų, jaunuoliai 
atleidžiami iš darbų, kad eitų 
kariuomenėn. Dešimts hitlerinių 
generolų paskelbė atsišaukimą, 
raginantį veteranus remti “vie
nybės idėją”. Tai buvo pirmas 
nacinių generolų pasisakymas už 
komunist. vyrausybės politiką.

Sovietams valant vakarų zo
nos pasienį, gyventojų tarpe ne
rimas ir pasipriešinimas didėja. 
O kai buvo prisiųsta mongoliškų 
dalinių, garsių žiaurumais ir 
mechanišku įsakymų vykdymu, 
daug kur vokiečiai pradėjo šauk
ti savo sadybas geriau sudegin
sią,’ negu leisią. jose gyventi 
mongolams. Sovietai betgi kom
promisų nerodo ir gana sparčiai 
pildo naujai paruoštus koncent
racijos lagerius, o iš pasienio gy
ventojus iškraustė į rytus. Kel
dami toną prieš vakariečius, kad 
trys šiųjų lėktuvai pažeidę sovie
tų zonos teritoriją, o iš vieno 
amerikiečių traukinio Berlyno 
priemiesty Babelsberge buvę 
nušauti vienas žandaras ir stoties 
budėtojas, už pasekmes būsią 
atsakingi vakarięčiži, grasina so
vietai. /

ŠvedaiJabai pe^Įriktįne soyie-

jokios pažangos. JT delegacija, 
nenorėdama kląiusytis propagan
dinių kalbų, du kartus po 3 d. de
rybas buvo pertraukusi. Tuo tar
pu JT karinė vadovybė vykdo 
belaisvių masių išskirstymą į 
smulkius vienetus. 27.000 belais
vių, daugiausia civiliai pietų ko
rėjiečiai, buvę įterpti į kom. ar
miją, nutarta paleisti ir perduoti 
P. Korėjos organams. Jie bus ap
rūpinti maistu 30 d. ir gaus rū
bus. Komunistai pereitą savaitę, 
buvo pradėję smarkius puolimus, 
bet visur buvo atmušti, o JT 500 
lėktuvų per 1% vai. pirmadienį 
sudaužė 5 jėgaines ant Yalu 
upės. Visos jos Korėjos pusėje, 
bet iš Suiho jėgainės aprūpina
ma energija Mandžiūrijos pra
monės centras Mukdene. Neva, 
kad apgintų šią jėgainę, kinai ir 
įsikišo į Korėjos karą. Kaikieno 
spėjimu, šis žygis — sakoma at
liktas pagal įsakymą iš augščiau 
— galįs net iššaukti atvirą karą 
su Kinija. Jų ir sovietų akcija 
dar nežinoma.

D. Britanijos krašto aps. min. 
feldmaršalui Alexander lankan
tis Korėjoje.buvo kalbama, kad 
Britai reikalaus įsileisti ir juos į 
paliaubų derybų delegaciją, bet 
Alexanders Otavoje pareiškė, 
kad reikalas gerai vedamas ir bet 
kokie , pakeitimai, esą, sukeltų 
daugiau erzelio, negu duotų nau
dos;- Buvo sakoma, kad jis kal- 
binsjąsptąvos vyriausybę pasi- 
sakvtfcA^^tenkinimą ^om. rei-

hohne įvyko demonstracijų prieš 
sovietų atstovybę. Buvo šaukia
ma “Pakarti Staliną! Šalin ko
munizmas!” ir tt. Bet Sovietai 
Švedų protesto notas atmetė, 
tvirtindami, kad nušautasis lėk
tuvas buvo užskridęs ant Ristna 
Ragoe salos, Estijoje, ir pirmasis 
pradėjęs šaudyti, nors pasak šve
dų, jis buvęs visai neginkluotas. 
Pirmojo dingusio lėktuvo liku
čiai surasti jūroje ir graibomi 
specialiai nusiųstų laivų, kuriuos 
dėl visko saugo naikintuvai. Ar 
juose rasta kulkų žymių, dar ne
paskelbta. Įtampą Švedijoje dar 
padidino kaip tik tada, kai vy
riausybė svarstė Sovietų notą, 
pasirodęs š. v. Švedijoje paslap
tingas svetimas lėktuvas.

Šito konflikto vaisiai gali būti 
dideli. Tuo tarpu Švedija ir Da
nija paskelbė davusios įsakymą 
užpultiems lėktuvams atsišaudy
ti. o Švedija, atrodo, dar ruošiasi 
persvarstyti savo tradicinę neut
ralumo.politiką. Lėktuvų nušovi
mas ją gali pasaukti Š. Atlanto 
Sąjungos linkme.

Korėjos derybose nepadaryta

vius. Tačiau Kanados užsienių r. 
min. Pearson Alexanderiui dar 
neišvykus pareiškė, kad belais
vių grąžinimas prievarta būtų 
nežmoniškumas. -

P. Korėjos prezidento rinki
mai, turėję vykti šį pirmadienį, 
kompromisiniu susitarimu atidė
ti. Rhee lieka pareigose iki rug
pjūčio 15 d.

JT Saugumo Taryboje JAV 
delegacija pareikalavo sudaryti 
tarptautinę komisiją ištirti sovie
tų kaltinimui, kad JAV vartojan- 
čios bakteriologinį karą. Mali
kas, kuris šį mėn. ST pirminin
kauja, neleido Grossui net kal
bėti dėl to ir beabejo priešinsis 
tokios komisijos sudarymui, bet 
Gross savo siūlymą išsiuntinėjo 
nariams raštu ir jis turėtų būti 
dar šią savaitę svarstomas.

— Kairo. — S. Rusija perspėja 
Egiptą, kad jo prisidėjimą prie 4 
valstybių pakto ji laikytų ne
draugingu žygiu.

— Niujorkas. — Japonija ir - 
Indokinijos Cambodia karalystė 
prašosi priimamos į JTO. Sovietų 
Rusija beabejo bus prieš.

Pabėgėliai mokslininkai veiklūs Niujorke. — Žalkauskas parinko 
Vykdomosios Tarybos narius. —- Birželio 14-15 nepraėjo nepastebė

ta. — Žurnalistai registruojasi — Kennan projektuoja.
(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

• Tarpt. Laisv. Žurnalistų Fe- Roman Smal-Stocki, neseniai pa- 
deracijos Amerikos skyrius Niu- sirodžiusios 
jorke praėjusį ketvirtadienį su
ruošė Birželio Trėmimų minėji
mą, Freedom House, Manhatte- 
no centre. Nedideliam skaičiui 
žurnalistų ir “Am. Balsui” kalbė
jo kongresmanas Victor Anfuso, 
reikalavęs, kad žurnalistai ir jau
noji amerikiečių karta netruktų 
su ideologine kontrofenzyva, nes 
sovietų vien tik karine galia ir 
kulkomis nenugalėsi. Dr. Lem
kinas atsiuntė telegramą iš Va
šingtono, iškeldamas genocido 
reikšmę Pabaltijo tautoms. (Par
važiavęs jis Jūsų bendradarbiui 
nusistebėjo, jog tūlas lietuvių 
vadovaujantis diplomatas, “prin
cipe sutikdamas”, neprisidėjęs 
prie akcijos amerikiečius paska
tinti greičiau genocido konven
ciją ratifikuoti). Iš visų kalbė
tojų aiškiai išsiskyrė prof. Kazys 
Pakštas. Priminęs komunistų 
vartojamą žodį “peace”, kuriuo 
pridengiama vergija ir teroras, 
jis šūktelėjo: “Mes nenorim to- 
kois “taikos”... Mes reikalauja
me, kad pasaulyje būtų įvestas 
teisingumas, sugrąžinta laisvė, 
bet ne tuščiavidurė “taika”... 
Toliau Pakštas, tiksliai atspėjęs 
pasaulinių įvykių raidą praėjusį 
dešimtmetį, perspėjo, jog atei
nantis susidūrimas neapseisiąs 
be milžiniško civilinių gyventojų 
kraujo praliejimo, baigdamas 
reikalavo, kad būtų įsteigtas Bal
tų Universitetas užsienyje; kad 
pabaltiečių jaunimas karo mo
kyklose būtų paruošiamas kari
ninkais, kurie prisidėtų prie savo 
kraštų išlaisvinimo, laikui atė
jus. Kalbėjo apie 150.000.000 gy
ventojų Europos Federaciją, ku
ri tėra vienintelis galimas spren
dimas; kad JAV i ir J. Eur. V. 
draugystei ugdyti kuo daugiau 
JAV universitetų privalo įsteigti 
Vidurio Europos Institutus, ku
rie aptartų šios federacijos atei-

tuo tarpu sunku spręsti. Bet yrš (ties ’planus, 
aišku, kad sutarčių ratifikavi 
mas taip greit nepraeis. Juo la
biau, kad pagal augščiausio teis
mo sprendimą sutartis yra kons- ėjusį šeštadienį kalbėjo žymus 5 estus, bet, atrodo, tai bus tie a ■ - • ■ * M • V ■ a * m • * * » ■ * — — — — M ~ » a. A * w _— S — a * * •

to gyventojai, nes tokie jau esa
me, lygiai kaip ir ankstyvesnio- 
sios kartos ateiviai. Ką naujieji 
ateiviai yra pergyvenę, ką paty
rę ir ką gali liudyti, tai gali būti 
taip pat vaizdžiai pateikta, kaip 
ir tremtinių titulu surašomuose 
atsišaukimuose ar oficialiuose 
raštuose. Juk tai gali būti iš
spręsta paprasta redakcinė pa
staba, kad mūsų tarpe yra ir to
kių, kurie štai tą ir tą patys per
gyveno. Bet jokiu būdu netinka 
Kanados lietuviškosios bendruo
menės vardu tarti, kad štai kaip 
mes čia atsidūrėm ir, žiūrėkit, 
negalim nei grįžti, nei su kraštu 
susisiekti. Taip šaukdami savąją 
bendruomenę skaldome ir pasi
renkame silpnesnes pozicijas.

VOKIETIJOS BYLA PAINIAVOSE
Vokietijai pasirašius suvere

numo atgavimo ir įsijungimo į 
Europos Gynimo Bendruomenę 
sutartis, sovietai pradėjo puoli
mą sutrukdyti jų ratifikaciją. 
Kadangi apsiginklavimo ir even
tualaus dalyvavimo kare per
spektyvos vokiečių masėse yra 
nepopuliarios, tai klausimas virs
ta labai jautria vidaus politikos 
problema. Nei viena partija ne
siryžta visai atvirai pasisakyti 
už besąlyginį sutarčių ratifikavi
mą. Eina gandų, kad socialdemo
kratai net vedą slaptas derybas 
su’ Rytų Vokietijos valdančia 
SĖD partija, kuri sutinkanti už
leisti valdžia sujungtoje Vokie
tijoje, jei tik socialdemokratai 
sutrukdytų Vak. Vokietijos apsi
ginklavimą. Viešai socialdemo
kratai reikalauja, kad Bonnos 
vyriausybė pasiūlytų keturiems 
didiesiems tuoj aus pradėti dery
bas dėl Vokietijos suvienijimo.

Už V. Vokietijos politiką atsa-

kingi krikščionys demokratai 
taip pat nenori rizikuoti savo po
puliarumu. Partijos vykdomasis 
komitetas priėmė rezoliuciją taip 
pat raginančią pradėti derybas. 
Didelę staigmeną padarė pereitą 
sekmadienį Bonnoje vyriausybės 
narys, min. J. Kaiser, buvęs R. 
Vokietijos krikšč. d. vadas, Han- 
novery 150.000 vokiečių pabėgė
lių irgi pasisakęs už 4 didžiųjų 
konferenciją. Jo nusistatymas 
panašus į Prancūzų užsienių r. 
min. Schumano reikalavimą pir
mučiausia išaiškinti ar S. Rusi
ja taikrai nesukalbama ar gali
ma pasiekti kokio susitarimo.

Ar tai Kaiserio maištavimas 
’jrieš vyriausybės politiką ar 
manevras partijos vardui ginti.

puikios knygos 
“The Nationalty Problem of the 
Soviet Union” autorius. Jis per
spėjo dėl tariamų “sovietų reika
lų” ekspertų, kurie mūsų reika
lui tik kenkia, pabrėžė Rytų Eu
ropos politikų glaudesnio susi
vienijimo reikalą, nes visų kova 
ta pati ir be vienos problemos 
neįmanoma perprasti kitos. Jis 
reikalavo, kad pabėgėliai inteli
gentai būtų verti savo krašto 
“ambasadoriai”, kad kuo uoliau
siai laiškais ir kitais būdais re
aguotų į prosovietiškus'pasireiš
kimus, amerikiečių inteligentijai 
ruoštų paskaitas ir veiktų prieš 
rusiškąjį imperializmą atskiruo
se rateliuose. Esą, “būtų gera, 
kad amerikiečiai kuo greičiausiai 
suprastų, jog jie neturi ir netu
rės tikresnių sąjungininkų, kaip 
sovietų pavergtosios tautos”.

• Paryžiuje mirė poeto Ado
mo Mickevičiaus anūkė Marija 
Mickevičiūtė, sulaukusi 84 m.

• Paskutinėmis žiniomis K. 
Žalkauskas jau sudaręs Vykdo
mąją Tarybą, kurioje esą krikš
čionių demokratų, socialistų, 
liaudininkų ir Mažosios Lietuvos 
atstovų, sekretoriumi būtų tauti
ninkas. Ši sudėtis nėra galutinė, 
nes kaikurie sąjūdžiai protes
tuoja. Spėjama, jog “trynimasis” 
gali užsitęsti dar trejetą savai
čių, tačiau pirmininkui su Ponia 
laivokartės Europon — šiuo tu
ristų sezono metu taip sunkiai 
gaunamos — jau užsakytos lie
pos viduriui.

• Švedijoje pasienio inciden
tai vis kartojasi. Kiekvieną die
ną virš Švedijos teritorijos pra
skrenda “nežinomi” lėktuvai, 
prie krantų prisiartina “nežino
mi” laivai. Bet iš jų retkarčiais 
išlipa pabaltiečių žvejai, bėgliai. 
Amerikiečiai ypač rūpinasi 5 lat
vių žvejais, kurie, esą, matę, kaip 
sovietai prieš 2 metus pašovė 
priezLiepojos laivyno bombone
šį. Sovietų ambasadorius norėjęs

tę visame pasaulyje skelbė savo 
tautos tragediją ir daug kur pa
darė didelį įspūdį. JAV-bių kon
grese buvo svarstoma priimti 
specialų įstatymą pagerbti iš
tremtiesiems Sibiran pabaltie- 
čiams. AP agentūra pranešė iš 
Bonnos, jog čia Pabaltiečių Tau
tinis Komitetas spaudos konfe
rencijoje paskelbė apie sovietų 
daromas piktybes. Tą patį jie 
padarė JT Niujorke, kur praėju
sį ketvirtadienį prieš sovietų pri
verčiamojo darbo sistemą liudijo 
latvių ir estų politikai. Mūsų tu
rėjo liudyti penktadienį, bet dėl 
“tam tikrų” priežasčių buvo ati
dėta antradieniui, kada stipriai 
pasisakė V. Sidzikauskas.

• Praėjusią savaitę Imigraci
jos ir Natūralizacijos įstaiga 
Niujorke, išdavinėjusi leidimus 
svetimšaliams (dar nepiliečiams, 
DP) važiuoti į Kanadą ir Meksi
ką, oficialiai pasklebė, jog tokie 
leidimai nebus ateityje reikalin
gi. JAV-bėse gyvenantiems už
teks prie sienos parodyti asmens 
liudymą — Identification Card.

• Iki praėjusios savaitės užsi
registravo 51 lietuvis žurnalis
tas. Valdybai kartu atsiunčiama 
įvairių sugestijų bei pageidavi
mų. Vieni reikalauja, jo<» būtu 
grąžintas “Lietuvos” ne “Lietu-
vių” Žurnalistų Sąj. vardas, kas ’’^sakiusios lėktuvų tik Kanado- 
reikštų buvusios Lietuvoje orga- ^e~. ^-86 Sabre sprajisminiai
nizacijos tęstinumą, nes ameri
kiečiai senieji žurnalistai vistiek 
nesijungsią ir pagaliau kiek jų 
ir tesą. Kiti mano, jog LŽS save 
diskvalifikavusi, sutikusi priim
ti į metus tegalinčius parašyti 
vos kelis straipsnius apie blusos 
nusičiaudėjimą. Tokia Sąjunga, 
esą, buvus reikalinga XIX am
žiuje., bet ne dabar... Nemaža 
vyresniųjų žurnalistų “nepasiti-

(Nukelta į 2 pel) >

Europoje pirks lėktuvu Europai
JAV biudžete, kuris bus pra- ratūra ten buvusi 57 laipsniai. 

dėtas vykdyti nuo liepos 1 d., yra 
1 bil. dolerių skirtų ginklams už
sieny pirkti. Lig šiol JAV buvo

i- • Ukrainiečių politiniam “Pro- .
- metheus Klube” Niujorke, kuris' su jais pasikalbėti, bet švedai 

nariais kviečia it lietuvius, pra- neprileidę. Spauda taip pat mini

titucinio pobūdžio, tad turi būti 
priimta % balsų dauguma.

ukrainiečių laisvės sąjūdžio vei- patys latviai, 
kėjas, dabar profesoriaująs JAV, <• Pabalteičiai praėjusią savai-

i

Formozos neapgintų
JAV senatorius Hunt, susiraši

nėjęs su štabų viršininku gen. 
Bradley, paskelbė, kad komunis
tam puolant Ciang-Kai-Šekas 
Formozos apginti nepajėgtų. Jis 
kariuomenės turįs ne 600.000, 
kaip buvo skelbiama, bet 375.000 
ir iš tos tik 25% esą gerai apgink
luoti, apmokyti ir tinka kauty
nėms. x

žemiau nuliaus, gana stipri deg
tinė sušalusi per minutę.

Fletcher “ledo sala” yra 15 
klm. ilgio 7 pločio ir apie 60 met
rų storio. Čia įrengta oro tyrimo 
stotis bus laikoma vis^ vasarą, o 
gal ir per žiemą.

Neišleidžia naftos
Pirmą kartą po konflikto pra

džios Iranas pardavė šiek tiek 
naftos. Ją buvo norima išvežti 
Hondūre registruotu, bet italų 
valdomu tanklaiviu, bet Britų 

Tuo būdu norima išspręsti kelis patruliai jį sulaikė ir nugabeno 1 
uždavinius — sušelpti anų kraštų savo valdomą Aden uostą ir žada 
pramonę ir jų armijas apginkluo
ti įprastais savais lėktuvais. Pa
čioms JAV reikalingi ginklai tu
rės būti pagaminti namie.

i naikintuvai, gaminami Montrea- 
Į lio Canadair, kuriems motorai 
l įvežami iš JAV. Dabar JAV su
darė planą užsakyti F-84 spraus- 
minių bombonešių Prancūzijos ir 
Italijos įmonėse. Jie betgi nebus 
gabenami į JAV, bet pagal gink
lų pagalbos programą atiduoda
mi tų pačių kraštų armijoms.

W • ’V • • 1 _ "•• _ *

jį ten laikyti tolei, kol Jarptau- 
tinis Tribunolas nuspręs, kam 
dabar nafta priklauso — britams 
ar iraniečiams.

Lėktuvas S. Poliuje.
Pirmą kartą istorijoje ameri

kiečių dvimotorinis lėktuvas nu
tūpė poliuje, ištikrųjų 180 klm. 
nuo jo, ant plaukiančio ledo sa
los, kur pulk. Įeit Fletcher kovo 
19 d. įrengė oro tyrimo stotį. 
Lėktuvui nusileidus, tyrinėtojai 
buvo nuvykę į patį polių ir iš
buvo ten 3 vai. 10 min. Tempe-

— Niujorkas. — JT žiniomis 
Maskva paprašiusi kinų ir korė
jiečių .duoti įtikinamesnės me
džiagos bakteriologinio karo kal
tinimui paremti.

— Niagara Falls. — Čia tuojau 
bus pradėta statyba antrojo tu
nelio po miestu. Jis bus 5% my
lių ilgio ir, kaip ir pirmasis, teiks , 
vandenį 1.200.00 a.j. jėgainei
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ISTORIŠKI VARDAI

ausin>ą: r v.
ką tu veikei tada, kai tie baisūs laikai buvo?”

R. Medelis.

“Baisūs mano žodžiai, griaudūs žodžiai, 
bet hieks nepravirks iš šios minios...

Br. Brazdžionis (Laisv. cit.)

Kaikada pergyvenau didelį romantizmą. Skaičiau mūsų isto
rijos legeųdas, padavimus, o savanorių žygiai mane užbūrė. Koks 
nelaimingas jaučiaus; pervėlai gimęs! Juk aš negalėjau dalyvauti 
mūsų valstybės atkūrimo žygiuose. Koks mažas ir menkas buvau 
prieš juos. Sulaukiau dienų. Dienų sunkiausių ir baisiausių tautos 
gyvenime. Šiandien ne didvyriai miršta, bet miršta didvyriškai visa 
lietuvių tauta. Šiandien ten kiekvieno lietuvio vardas yra istoriš
kas — nežinomas didyris partizanas, kiekviena pėda įamžinta 
kritusių krauju. Ten neliko Kražių, Širvintų, Giedraičių — jais 
liko visa šventoji Lietuva. Sutrypti, išniekinti praeities didvyrių 

.kapai, o ypatingai išniekinti “miško brolių” palaikai. Jų vietoje 
išdygo stalininės premijos “menininkų paminklai” naujiems mu- 
ravjovams.

O kur tu, romantika? Atėjo tavo eilė įamžinti vardą į Tautos 
paminklinę lentą. Ką tu veiki? Ką dirbi? Kuri partiją? Statai 
namus? Riejiesi dėl kėdžių? Vedi antrą žmoną? Geri alų? Rašai 
antrą konstituciją? Nežinai į kurį banką dėti taupmenas? Sunku. 
Daug bėdų ir vargo “vargšui”. Kartais tiesiog į pasiutimą veda, 
kad nežinai, koks kaklaraištis tinka prie šios eilutės arba — žmona 
iškepė kotlietus, o aš taip norėjau kugelio... O kartais, būdamas 
bedarbis, taip nusimeni, kad šeštadieniais negali nueiti į šaunų 
balių su ’’kietais ir minkštais” išgėrimais. Kur čia visas bėdas su
skaitysi! ...

“Rasok, dangau, ir išliek savo atgailos ašaras”, nes aš taip su- 
rambėjau, kad net pagalvoti negaliu. Kartais atgalia ranka išmetu 
dolerį ir jaučiuos Tautą atpirkęs. Ir vėl eina gyvenimėlis sena 
vaga... Aš teisinu save ... “Oi, oi, oi, kaip daug mes nudirbom!...” 
Bet negaliu leisti pakenčiamiau gyventi net mūsų karo invalidams 
ir veteranams.

Gana. Kai mūsų Tauta rašo laisvės konstituciją krauju, mes 
turim atgimti. Grįžti-į romantiką. Gal kartais per toli nuskubė- 
jom ir pamiršom, ką pergyvenom 1940-1941 m. Taip dabar — tik 
dar blogiau — gyvena mūsų artimieji. Ne tam lietuvių Tauta skir
ta, kad išmirtų Sibire ar savo krašto miškuose, o mes liktume iš
rinktaisiais ir grįžę į Vilnių dairytumėmės su pilnais “čemoda
nais” ir pilnom piniginėm, kur “šilčiau” nutūpti. Ne, atėjo laikas 
susibūrus daryti viską mūsų Tautos vardu. Šiandien nėra klausi
mo ar išliks Jonas su Petru, bet ar išliks lietuvių Tauta.

Mes judinamės, bet... kartais sunkiai irapatiškai. Mes turim 
būti verti savo įpėdinių, kad be išsisukinėjimų galėtumėm atsa
kyti įjųklausimą: r v.- -- ' f '' *

“Tėv<

PABĖGĖLIAI RARKį NEPRIVALO NULEISTI
(Atkelta iš 1 psl.)

ki”, nes ji vistiek nieko neveik
sianti, kaip Vokietijoje. Iki re
gistracijos termino liko vos ke
lios savaitės.

. • Pabuvęs Maskvoje 6 savai
tes, Mr. Kennan, “didžiausias 
Amerikos ekspertas Sovietų 
klausimais” “tyliai dirbdamas, 
nusprendęs”, kad sovietai visgi 
nemandagūs. Jis todėl atskridęs 
Vak. Europon ’’pasiskųsti“ Ache- 
sonui, kuris tikriausiai tėviškai 
jį nuramins. Taip pat jie aptar
sią būdus, kaip galima būtų pa
gerinti sovietų-amerikiečių san
tykius, Kennan net žinąs even
tualų būdą šioms problemoms 
išspręsti. Kaip kitas sovietų eks
pertas Mr. Salisbury of NYT iš 
Maskvos mus informuoja “Ken
nan bandysiąs Achesoną įtikinti, 
jog sovietų-amerikiečių santy
kiai nėra nepataisomai pašliję... 
ir abi pusės, realizavusios, kas 
yra svarbiausia jų interesams, 
susitarsiančios, gryno praktiško 
jausmo vedamos rasiančios'“mo- 

*dus vivendi”, nes kitaip gresiąs 
tarpusavis sunaikinimas. Pono 
Kennan “grynas praktiškas jaus
mas”, jei jo nestabdytų Vašing
tone, tikriausiai privestų prie 
naujojo Ribbentropo - Molotovo 
akto, ir daug kas lažinasi, jog 
Kennan lėksiąs iš Maskvos, Dul
les ar kam kitam Achesono vie
tą perėmus.

• Niujorko populiarioji spau- 
pa praėjusią savaitę plačiai ra
šė ir dėjo nuotraukas Ievos Pau- 
lekiūtės — Bobo Rockfeller, ku
ri pareiškusi, jog negalinti už 
1 mil. dol. išauginti Rockfellerio, 
kuris geriau kalbąs lietuviškai, 
nei angliškai. .*

• Lietuviškos kilmės John 
Gielgudas, didysis anglosaksų 
Šekspyro atlikėjas, atvyksta į 
Hollywoodą, kur vaidinsiąs “Cas
sius” naujoje filmoje “Julius Ce
zaris”.

• Nelaimingai nepasisekusios 
“psichologinio karo konferenci; 
jos” rengimu pagarsėjęs atsto
vas O. K. Armstrong, kurios me
tu tiek daug kalbėjo rusų dele
gatai, neseniai grįžęs iš Europos 
pareiškė, jog jis siūlysiąs iš nau
jo sudaryti politinių pabėgėlių

kariuomenę Europoje, kuri galė
tų būti įjungta į ŠAS armiją. 
Girdi, europiečiai su tuo sutin
ką, o gen. Andersas užtikrinęs, 
jog nedelsdamas galįs sudaryti 
200.000 vyrų rinktinę.

• Štai keletas žinomų Ameri
kos vadų nuomonių, kaip atsiekti 
taikos. John Foster Dulles užtik
rino, jog Sovietai galėtų būti vi
sai lengvai suraityti į ožio ragą, 
jei Amerika imtųsi dinamiškos 
moralinės pajėgos politikos. Šiuo 
metu daugelis tautų bandą ame
rikiečiuose rasti tą dinaminį ide
alizmą, kuris praeityje Įgalino 
žmones atlikti žygdarbius. Jei 
nebūsiąs atkreiptas dėmesys 
amerikiečių tautos dvasinei ga
liai išryškinti, Amerika esanti 
pasmerkta dabartinei gynimosi 
politikai, nes ji “negalės ir neno
rės pradėti karinės ofensyvos”. 
Taip jis kalbėjo Baltimorėje, 
Hopkins Universiteto baigiama
jame akte. Tuo tarpu jo brolis, 
Laisvosios Europos Komiteto na
rys, bei Centralinės Žvalgybos 
viršininko gen. Bedell Smith pa
vaduotojas, Allen W. Dulles, vi
siškai atvirai pareiškė, jog da
bartinis falšyvo saugumo jaus
mas privalo būti pakeistas agre
syvaus budėjimo (Agressive vi
gilance) nusiteikimu prieš ko
munizmą. Bet štai — Pilypas iš 
kanapių — apie tą patį laiką at
siliepė Harvardo Universiteto 
rektoriūs Dr. James Conant. 
Girdi, mes galime išsaugoti tai
ką, jei žiūrėsime kad ir toliau 
tęstųsi panaši “padėtis be išei
ties”, kad abi galybės bijo pradė
ti karą. Laimė, jog šitokių gud
ročių girdisi vis mažiau.

c Amerikiečiai, kaip atrodo, 
turi be galo daug “ekspertų” So
vietų Sąjungos klausimais. Iš
skyrus Mr. Bumham, O’Connor 
ir eilę jaunesnių darbuotojų VD 
ir LĖK, visi jie dažnai stebina 
naivumu. Net pats Dulles sakosi 
esąs įsitikinęs, jog atitinkamai 
veikiant esą būtų galima išpro
vokuoti ir kitas pavergtąsias tau
tos pasekti Tito pavyzdžiu. Iš 
tikrųjų ekspertų, a la gen. Smith 
ir visos eilės korespondentų, bet
gi matome daug konkretesnių

GEDIMINAS GALVA

Kovojanti Ukraina
Oleh Martovič neseniai išleis

toje knygoje “Ukrainian Libera
tion Movement in Modern 
Times”, stabterdamas ties lietu
vių-lenkų istoriniu perijodu, pa
mint: “Ukrainiečiai Lietuvos ku
nigaikščių nelaiko Ukrainos oku
pantais, nes jie buvo santarvi
ninkai ir ukrainiškos kultūros 
įtakoje. Ukrainiečiai istorinėje 
Lietuvoje rado lyg pratęsimą sa
vos valstybės”. Autorius čia, ma
tyti, turi galvoje išmirusią Riu- 
rikų dinastiją, kuri vėliau jau 
nesurado tikro pakaitalo. Ir to
dėl gal vieninteįįai ukrainiečiai 
su didele širdgėla palydi istori
nės Lietuvos valstybės paskuti
nius saulėleidžius.

Kai Lietuvos ir Ukrainos ke
liai išsiskyrė, kai tamsioji prie
spauda ilgam įsivyravo, abi tau
tos kovojo už laisvę. Mes mato
me ateinančius ir praeinančius. 
Hetmonas Bogdan Chmelnickij 
atsidūrė spąstuose. Kovodamas 
prieš lenkus, Pereslavlio sutarti
mi 1654. 6. 18 pasijungia rusams, 
kurie netrukus apkarpė ukrai
niečių laisvę. Hetmonas Ivan 
Vihovskij vėl bandė susitarti su 
lenkais ir vesti kovą su Maskva. 
Šis planas dėl eilės priežasčių 
tačiau liko neįgyvendintas.

Kitas žymus ukrainiečių kovo
tojas hetmonas Ivan Mazeppa 
jau ašikiai aptaria tikslą — ne
priklausoma Ukraina. Nelaimei 
jo kovos tarpsnis sutapo su rusiš
kosios veržles, Petro I imperializ
mo, metais. Ties Poltava sumu
šus švedus, ukrainiečių likimas 
buvo apspręstas. Mazeppa pabė
ga į Vakarus. Ir ten jis rankų 
nenuleidžia, nes kardą pakeičia 
į politinę ir propagandinę veiklą. 
Nežiūrint į kaikurių didelių var
dų užuojautą ir pritarimą kovoti 
už laisvę, tačiau galybės, imti
nai iki šio meto, nenorėjo su
prasti, kad ukrainiečiai būtini 
oaramos toje šventoje, kovoje.

Nelaimingas sutapimas
Bolševikams dar kovojant dėl 

laisvės, du rusai — Sergejev, 
Ivanov ir žydų tautybės komu
nistas Hprovic, lydimi raudonų
jų dalinių, Charkove*'  paskelbė 
ukrainišką sovietinę respubliką. 
Taš paskelbimas buvo vėliau 

pareiškimų. NYT tilpo C. Salz- 
berger iš Paryžiaus straipsnis, iš
vedąs, jog jokiu būdu kova tarp 
Amerikos ir Rusijos nėra kova 
tarp socialinių formų. Jis prime
na Badell Smith žodžius: “Stali
nas puikiai sutuokė Rusijos im
perializmą su komunistine ideo
logija”. Šiuo metu visoje Rusi
jos sovietijoje, šalia stalinizmo- 
leninizmo mokoma “Šventosios 
Rusijos Motinos” istorijos, pat
riotinių karų ir tt. Sulzberger sa
ko, jog George Kennan Maskvo
je yra lygiai tokioj pat padėty 
kaip buvo Mr. Brown, pirmasis 
ambasadorius 1851 m. Sulzber
ger perspėja, ir būtų miela, jog 
VD “didžiojo rusianizmo” gar
bintojai išgirstų, kad rusianiz- 
mas labai mažai kuo skiriasi nuo 
komunizmo. Rusai, kaip tauta, 
niekad nėra parodžiusi gabumų 
savistoviai savo krašte tvarky- 

įgyvendintas, kai po ilgo svyra
vimo prancūzai ir britai jau bu
vo pažadėję ukrainiečius parem
ti. 1918. 1. 22 paskelbimas Ukrai
nos nepriklausomybės teliko tik 
istoriniu dokumentu.

Bolševikai, užimdami svetimą 
kraštą skynė sau kelią kardu, ug
nimi ir tūkstančių ukrainiečių*  
mirtimi. Lenkai, atlaikę Raudo
nosios armijos spaudimą, vėl 
spraudėsi į svetimas žemes. Uk
raina buvo vėl padalyta tarp 
Maskvos, Varšuvos ir apie 1 mil. 
atiteko Rumunijai. Kiekvienoje 
valstybėj ukrainiečiai nesidžiau
gė laisve, tačiau sovietų vergija 
buvo visų žiauriausią.

Antrasis pasaulinis karas vėl 
ukrainiečiams sudarė progą veik
liai tęsti kovą už savo laisvę. 
Jaroslav Stecko 1941. 6.30 sudaro 
laikiną vyriausybę, kuri betgi, 
kaip ir vakarinės Ukrainos vy
riausybė, buvo vokiečių už
gniaužta, o Stecko ir gausybė uk
rainiečių kovotojų atsidūrė mir
ties stovykloje Sachsenhausene. 
Milžiniška kova pareikalauja ne
maža aukų. Tos aukos, patapu
sios idėjos išreiškė j u, talkinin
kauja naujus kovotojus ir išjudi
na visą tautą. UPA — ukrainie
čių sukilėlių armija — tampa ne 
vien didele pajėga, bet ir garsu 
tos ištvermingos organizacijos, 
kuri ir nūdien nesiliauna laisvi
nusi Ukrainą.

Politinei sričiai vadovauti UP 
A įkuria Ukrainska Holovna 
Vyzvolna Rada, kuri 1944 m. ant
roje pusėje pradeda darbą. 
Anuomet nutarta sudaryti uk
rainiečių laisvinimo komitetą, iš 
pavadinimo, mūsąjį VLiką. Tas 
komitetas paskelbia atsišauki
mus į tautą, kuriuose žadama 
panarinti priespaudą, įgyven
dinti teūrtngumą, ūkininkams 
duoti žemės, o darbininkams lais
vos įmonės,' tautinė kultūra ...

Sovietinis antpuolis
Ukrainiečiai, suvokdami, kad 

vokiečiai karą pralaimi, daro ne
lemtą žygį organizuodami vadi
namą Vlassovo armiją. Prisimi
nus ąnuoų^Jines ukrainiečiu 
nuotaikas Vokietijoje, sunku bū
tų tvirtinti, kad Vlassov tebuvo 
tik vokiečių “tvarinys”, kuris te
turėjo progos išsigarsinti 1944. 
12. 7 “Voelkischer Beobachter” 
skiltyse. Tą žygį negalima va
dinti politiškai pribrendusiu. Jį 
tegalima pateisinti ukrainiečių 
visuotinu ryžtu bet su kuo dėtis, 
kad pagelbėjus savo tautai.

Karingoji UPA toliau tęsia ko
vos žygį. Gal dar ne vienas at
simena UPOs pakartotinus žy
gius Karpatuose ir kažkurių da
linių net prasimušimą į vakarie
tišką Austriją, liepos-rugpjūčio 
mėn. 1947 m.

Nūdien UPA vadovaujasi šio
mis instrukcijomis: palaikyti ko
vingumą ukrainiečiuose, vado
vauti propagandai, nukreiptai 
prieš bolševikus, kovoti prieš iš
vežimu^ terorizuoti aršiausius 
bolševikų agentus. Šie suglausti 
jau žuvusio gen. Taras Čuprin- 
kos žodžiai rodo, kad UPA yra 
pasitraukusi į’ defenzyva. Tačiau 
ateina vėl naujos žinios, jog UP 
A daro didelio masto puolimus 
Ukrainos ir Gudijos pasienyje.
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Politinis baras
Pastaruoju metu Ukrainos iš-

Patarimai asmeninėms banko operacijoms

vienas iš serijos

The Canadian Bank of Commerce
Laukiame Jūsų .,

VIRS 600 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE!

Kiekvienas mūsų banko skyrius 
suteiks Jums pilną patarnavimą.

Įvairias bankines operacijas galite atlikti 
Jums artimiausiame The Canadian Bank of 
Commerce skyriuje: čia galite įnešti san
taupas čekiais arba grynais pinigais, o taip 
pat siųsti pašto perlaidas į užsienį.

Skirtingai nei Europoje, Kanados bankai 
yra operuojami skyrių sistema. Tai reiš
kia, kad Jums artimiausias banko skyrius, 
nors ir atrodytų mažas, iš tikrųjų yra dalis

didžiulės skyrių sistemos visoje Kanadoje. 
Kiekvieno visų 614 skyrių operacijos ga

rantuojamos The Canadian Bank of Com
merce $1.750.000.000 vertės pagrindiniu ka
pitalu. Kiekvienas mūsų banko skyrius, 
didelis ar mažas, atlieka visus banko pa
tarnavimus.

Įsidėmėkite — Jūs galite pasitikėti bet 
kuriuo mūsų banko skyriumi.

leistą žemėlapį stebint metasi į 
akis pastangos išplėsti sienas į 
Vakarus: Dniestru, pasukant į 
Vakarus ir siekiant Slovakiją, 
įlenkta linija, netoli Diublino 

mas Pripetės žemupys ir neper- 
toliausia Kursk, Voroniež veda
ma linija ligi Dono, iškarpomis 
pasiekia Kaukazą ir Tereką.

Šios trumpos sienų apibrėžos 
sako, kėd Ukrainos atsikūrimas 
visai nepriimtinas Rusijai ir ne 
dideliu džiaugsmu bus sutinka
ma Lenkijos, jei ji nepateks len
kų ūkinės ir politinės įtakos sri- 
tin. Lietuvą sieja su Ukraina ne 
vien istoriniai atsiminimai, pra
eities politinis romantizmas, ne 
ateities ūkiški išskačiavimai ir 
ne dabartinė bendra kova už ne
priklausomybę. Mus sieja bend
ras politinis saugumas ateityje. 
Ukrainai neatsikūrus mes var
gu galėtume apginti savo etno
grafines sienas ir atlaikyti smū
gius iš bet kurio kaimyno, kurie 
Lietuvos ' Nepriklausomybę pa
kenčia tik iki ateina proga ją pa
vergti.

Ukrainiečiai deda didelių vil
čių ne vien į dabarties, bet ir 
ateities glaudžiam 
Toks bendravimas 
Jau šiandien yra 
broliškai sujungti 
tautoms, kurios praeityje viena 
kitai liko ištikimos.

bendravimui, 
yra būtinas, 
atėjęs, laikas 
rankas toms

Japonijos kapituliacija
militaristai jam draudžia.tai da
ryti”. ■

Suzuki buvo aišku, kad karą 
reikia artimiausia proga nu
traukti. Tai buvo 1945 m. balan
džio pabaiga.

Min. pirm, sušaukė augštąją 
Karo Tarybą, kuri susidėjo iš jo, 
užs. reik., karo ir laivyno minis- 
terių, laivyno ir armijos tiekimo 
viršininkų. Viso buvo šeši daly
viai. Posėdžiui pirmininkavo 
pats ministeris pirmininkas, ku
ris perskaitė raportą apie Japo
nijos karinį pajėgumą ir pasakė, 
kad reikią sustabdyti karą kaip 
galima greičiau. Posėdžio daly
viai principe sutiko, tik karo 
min. Anami dar prašė palaukti, 
nes Japonų imperijos kariuome
nė greit amerikonus iš Okina- 
vos salos išstumsianti Į jūrą. Ta
da paprašius paliaubų būsią ga
lima išsiderėti geresnes taikos 
sąlygas. Laimėti jau niekas ne
turėjo vilčių.

Min. pirm, ta proga karo min. 
Anami pasakė: “Jūs esate pana
šūs į kinų legendos pirklį, kuris 
siūlo parduoti neperduriamą 
sk^dą ir ietį, kuri skydą pramu- 
šianti”.

1945 m. birželio 3 d. nepasise
kus lemiamajam mūšiui Okina- 
voje, Suziki pasišaukė anksčiau 
buvusį min. pirm. Hirotą ir pa
vedė pradėti slaptus pasitarimus, 
prašant Rusijos ambasadorių 
tarpininkauti dėl paliaubų.

Rusų ambasadorius Jakob Ma
lik, tas pats,'kuris šiuo laiku JT 
konferencijose daug taikingų žo
džių išlieja manevruodamas tai
kos sąskaiton, tuo laiku pynė 
tinklus Rusijai pasiųaudoti.

Hirota sutiko kalbėtis su Ma- 
liku. Kąd išvengtų saugumo po-

1945 m. jau mėnesį prieš atomo 
bombai krentant ant Hirošimos, 
daugumas Japonų vadų buvo įsi
tikinę, kad karas pralaimėtas, 
pradėjo bandyti užmegsti ryšį su 
Sovietų Rusija, kaip neutraliu 
kraštu, kad padėtų susitarti dėl 
paliaubų su JAV. Bet, kaip vė
lesni daviniai parodė, Rusija sa
botavo, neperdavė Japonų pasiūk 
lymų, sąmoningai nutęsdama ka
rą. Šias aplinkybes papasakojo 
tuometinio ministerio pirminin- 

-ko Suzuki sekretorius H. Sako- 
mizu. Jis nušvietė didelėje pas
lapty laikytas Karo Tarybos pa
sitarimus, kuri darė įtakos im
peratoriui, kad būtų baigtas ka
ras su JAV.

Min. pirm. adm. K. Suzuki 
1945 m. balandžio mėn. gavo iš 
savo sekretoriaus visas žinias 
apie karinį pajėgumą. Jos buvo 
tikrai pritrenkiančios. Min. pirm, 
priėjo išvados, kad Japonija yra 
beviltiškoje padėtyje. Plieno 
pramonėje produkcija kritusi 
100.000 tonų per mėnesį. Lėktu
vų bepagaminama mažiau 700 
per mėnesį, o po 6 mėn. visai jų 
negalėsią gaminti, nes pritruksią 
aluminijaus. Jūros keliai atkirs
ti ir nebus galima aprūpinti 
maistu. Bombardavimai iš ore 
vis dažnėja. Jei taip būsią bom
barduojama, tai netrukus kiek
viename mieste atsirasią dau
giau kaip po 25.000 gyventojų be 
pastogės.

■ Iš didžiųjų karo laivų likęs tik 
vienas, pasislėpęs pakrantėje. 
Amerikos lėktuvai mėto atsišau
kimus, kuriuose skelbia: “Kam 
naikinami jūsų miškai, vieton 
kad būtų auginami. Mes matom 
viską. Jūsų užsienių reikalų min. 
Togo neinformuoja tautos, nes

i. 4' ’ T ' ’ ” .
Kai prieš 5 m. emigracijos du

rys buvo atidarytos į Angliją, 
daugelis tremtinių, nepakęsda- 
mi stovyklinio gyvenimo ir UN 
RRA elgetos krepšio, pasinaudo
jo šia galimybe, tikėdamiesi vėl 
pasijusti lygiateisiais žmonėmis 
ir savo rankomis pelnytis sau 
duoną. Atvykusiųjų pirmieji įs
pūdžiai ir nuotaikos buvo opti
mistiškos ir net “Britanijos Lie
tuvio” ’’skiltys kitus žavėjo apie 
įsikūrimą, taupymą, bei susitau- 
pymą. Netrūko Anglijos lietu
viams nei kultūrinio peno, nes 
atsivežtasis idealizmas dar lieps
nojo. Tačiau laikas, gyvenamoji 
vieta ir aplinkos dvasia optimiz
mo akinius nukabino ir realybė 
atskleidė tikrąjį savo veidą.’Be- 
varstydamas fabrikų bei ligoni
nių duris, imigrantas pajuto, 
kad jo toks pats likimas laukia 
iki senelių prieglaudos. Jokių ge
resnės ateities perspektyvų. Tau
tinis ir kultūrinis darbas taip pat 
ėmė merdėti, nes partinės riete
nos Anglijos negausias lietuvių 
kolonijas dar labiau suskaldė. Ir 
keista; kuo mes daugiau kalba
me apie demokratiją, tuo labiau 
jos bijome, o gal nesuprantame?

Tokiu būdu Anglijos aktyves
nieji lietuviai pasijuto atsidūrę 
monotoniškame gyvenime. Gi 
kiekvienas mylįs savo kraštą 
žmogus pirmoje eilėje stato tau
tinius interėsus, dėl kurių jis pa
sirinko tremties kelią ir už ku
riuos privalo kovoti. Duonos i ministerijh.

problema mums su pirmaisiais 
emigracijos žingsniais buvo iš
spręsta, bet ar mes esame tuo 
patenkintu Aišku, kad ne. Tik 
keturkojis gali būti patenkintas 
maistu ir pastoge, bet ne žmogus. 
Todėl emigruodami į Kanadą, 
mes neturime “kilnių idėjų”, 
postais ar kėdėmis dalintis ar 
klasėmis rūšiuotis, bet prisidėti 
visomis išgalėmis prie lietuviš
kų reikalų supratimo ir bendros 
kovos idealo. Veltui Britanijos 
Lietuvių Sąjungos organai pra
vardžiuoja emigruojančius de
zertyrais ir kitais vardais,, nes jie 
važiuoja į Kanadą ne aukso ieš
koti, bet darnesnių ir aktyvesnių 
tautinio ir kultūrinio darbo dir
vos plotų! Tikiu, kad šias galimy
bes mes čia rasime, nes čia lie
tuviškos kolonijos skaitomos ne 
dešimtimis, bet tūkstančiais. O 
tokiose gretose jau galima rasti 
ir sveikos lietuviškos dvasios. 
Dabar norėčiau ir aš pagyventi 
nuotaika. Kanados gamta mane 
žavi mūsų krašto savitumu ir sa
vo žydria melsva padange. Tik 
nežinau ar čia tokia yra skaidri 
ir lietuviška dvasia? Apie tai ki
tą kartą. V. Dumbliauskas.

— Londonas. — Buvęs darbie- 
čių karo ministeris Shinwell pa
reiškė, kad D. Britanija turinti 
5 mil. gyventojų perdaug ir jai 
esanti reikalinga emigracijos 

licijos įtarimo; kuri pagal tuo 
metu veikiančius įstatymus už 
taikos siekimą galėjo apkaltinti 
išdavimu, buvo pasiūlyta persi
kelti į Hokone, netoli nuo Tokio. 
Nepertoliausiai buvo ten ir Rusų 
atstovybė. Hirota ten lankėsi 
slaptai per užpakalinį įėjimą.

Iki tam iakiui Rusų laikraščiai 
skelbė tik amerikonų laimėjimus 
ir japonų nepasisekimus. O nuo 
pradžios slaptų pasitarimų pra
dėjo jau rašyti, kad JAV kari
nės jėgos galį būti sumuštos ir 
išmestos iš Okinavos. Hirota i§ 
to padarė išvadą, kad Rusija su
tinka tarpininkauti. Bet per tre
čią vizitą, kai Okinava japonų 
buvo jau prarasta, Malik staiga 
paklausęs ką Japonija juosian
ti, jei Rusija sutiksianti tarpi
ninkauti.

Tai buvo birželio 24 d. Rusija 
pajuto, kad tarpininkavimo siū
lymas jai bus naudingas, ir kad 
tokiu momentu tiktų pasinau
doti. - ,

Anksčiau imperatorius nebuvo 
užtektinai informuotas karo rei
kalais. Bet kai Okinava buvo 
prarasta, nutylėjimas arba ne
visiškai tikslus pranešimas bu
vo neįmanomas. Jam buvo vis
kas išdėstyta Vyr. Karo Tarybo
je, kurioje jis pirmininkavo. Im
peratorius tada pasiūlė išdirbti * 
planą greitai sustabdyti karą. 
Tai buvo svarbus persilaužimas. 
Jau visi1 taip manė, bet vis dar 
delsė, nedrįso siūlyti. Anksčiau, 
jei kas prasitardavo apie taiką, 
karo policijos buvo suimamas.

Po imperatoriaus pasiūlymo 
Vyr. Karo Taryba nutarė sustab
dyti karą šitaip:

1. Kalbėtis tiesiogiai su JAV,
2. Prašyti Rusiją tarpininkauti,
3. Pasiųsti pasiuntinį pas Ang

lijos karalių, prašant nustatyti 
diplomatiniams pasitarimams 
laiką ir vietą,

4. Prašyti Čiang-Kai-Šeką pa
daryti įžangą deryboms.

Užs. reik. min. Togo norėjo tik 
tiesiogiai su JAV tartis, bet visi 
kiti priešinosi, nes JAV reika
laują besąlyginio pasidavimo, 
kas reiškią praradimą imperato
riaus ir tėvynės. Po ilgų diskusi
jų buvo nutarta oficialiai kreip
tis į Rusiją dėl tarpininkavimo.

Iš visų dalyvavusių Tarybos 
narių energingiausias buvo ad
mirolas S. Togoda, raginęs, kad 
imperatorius siųstų princą Ko- 
noye, kaip specialų pasiuntinį į 
Maskvą. Pagaliau ketvirtą ir pa
skutinį kartą birželio 29 d. Hiro
ta prašė Maliko intervencijos dėl 
siuntimo pasiuntinio į Maskvą. 
Po ilgų prašymų, Malikas paža
dėjo pasirūpinti, bet pasiuntinys 
galėsiąs vykti Maskvon tik pa
prastu traukiniu. Hirota nekant- ■ 
riai laukė kelias dienas dar kito 
pasimatymo, bet Malikas, atsi
prašydamas atsakė, kad jis blo
gai jaučiąsis.

Kada šitaip vyko Tokio, Japo- 
nijos'ambasadorius Maskvoj Sa- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Musų sportas ir visuomene
Progą šiuos klausimus kelti 

davė pati Toronto visuomenė po 
neseniai praėjusio Pabaltijo tur
nyro, kuriame lietuviai gana 
silpnai pasirodė. Buvo užmetama 
mūsų klubui, kad nesugebame 
pasiruošti efektingai lietuvius at
stovauti. Priekaištai vietoje ir 
teisingi, tačiau jie ne klubui turi 
būti taikomi, o tiems, kurie prie
kaištus daro arba visai Toronto 
visuomenei. Visi juk norime, kad 
mūsų spalvos būtų visur tinka
mai reprezentuojamos, tačiau 
niekas nenorime piršto pajudinti 
tam tikslui ir reikalui.

Visi gerai žinome, kokiuose fi
nansiniuose sunkumuose yra vi
sos mūsų organizacijos bei vie
netai. Visuomeninių organizaci
jų sunkumai nėra taip ryškūs ir, 
sakyčiau, ne taip gyvybiškai 
svarbūs, bet išsilaikymas orga
nizacijų, turinčių platesnę reikš
mę tautos gyvenime ir auklėji
me, turi nepalyginamai svarbes
nę reikšmę. Jei mes neturėtume 
savos parapijos, savos bendruo
menės, mūsų kultūrinis gyveni
mas sustotų.. Jei nesugebėsime 
išlaikyti savo lietuviško sporto 
vieneto — klubo, vaisiai bus taip 
pat skaudūs, nes sportuojantis 
jaunimas sportavo, sportuoja ir 
sportuos, ar turėsime savo vie
netą ar ne. Jei tokio vieneto ne
turėsime, jis nueis ir įsijungs į 
kitų tautybių klubus. Ką tai reiš
kia, manau, visi gerai galime nu
matyti; prarastume mūsų lietu
viškų spalvų demonstruotojų 
vienetą, o kas blogiausia ir skau
džiausia, prarastume ir kovoto
ją patriotą, nes svetimame klu
be nebematysi jo kaip lietuvio, 
o tik kaip negyvą svetimame kū
ne robotiškai veikiančią dalį, 
kur visa svetima — ir tikėjimas 
ir papročiai ir nuotaika bei savi
jauta ir, svarbiausia, svetima 
kalba. Tai artimiausias kelias 
nutautėjimui ir atskilimui nuo 
lietuviško kamieno. Tai matome 
iš mūsų ankstyvesnių emigran
tų. Neturėdami ir negalėdami 
turėti savų vienetų, įsijungė į 
vię Mus ir, galima sakyti, jie 
jai; Visiškai nuo mūsų atitolo.

Manau, nenorėtume to paties li
kimo mūsų kartai. O jeigu ne
norime, tai turime ką nors pozi
tyvaus daryti. Klubas pats vie
nas to negali padaryti neįmano
ma pačiam klubui šiame krašte 
išsilaikyti. Tai yra didelė ir sun
ki problema.

Musų kaimynų pabaltiečių 
sporto klubui taipgi niekas pini
gų iš dangaus nenuleidžia, bet 
jie sugebėjo išmokėti virš $500 
sukviestiesiems iš visos Kanados 
žaidėjams, gynusiems jų spal
vas. Manau, kad klubas tokių su
mų neturėjo ir negali turėti, bet 
jų visuomenėje yra ryškesnis ir 
didesnis tautinis susipratimas, 
garbė ir tuo pačiu pareiga. Jie 
ją sugeba parodyti, noriai pake
lia ir tuo didžiuojasi ir, žinoma, 
turi teisės didžiuotis, kai mes to
kio reikalo akivaizdoje pasijuok
tume ir nueitume savais keliais. 
O visdėlto mes norime, kad mū
sų spalvos būtų visur ir tinka
mai atstovaujamos. Mokame dai
liai ir patriotiškai pakalbėti, vie
ną ar kitą dalyką klubui pažadėti 
ir duoti, o po poros dienų išmesti. 
Sarmata ir sakyti, kad mūsų tar
pe esama tokių. Susirūpinęs lau
kiu ir seku mūsų visuomenės 
veiklą: perkame Šerus, įsigysime 
namus, aukojame bažnyčios sta
tymui. Visa tai taip atžagariai 
ir nenoriai darome, tačiau vis- 
tiek padarysime. Bet kas bus to
liau? Jeigu vargus ir įsigijus tas 
patalpas sportuojančiam jauni
mui nebus vietos, arba netaip 
nusišypsojus bus išmetami iš sa
vų (skaitau savų) patalpų, ma
nau, nedaug ką padėsime bei pa
darysime lietuviškumui išlai
kyti.

Mūsų klubas veikia jau keli 
metai ir iki šiol niekur nesikrei
pė ir neprašė piniginės paramos, 
nei pavienių asmenų nei organi
zacijų. Iki šiol sugebėjome šiaip 
taip suktis, kad klubo nariai tu
rėtų minimalines sąlygas kulty
vuoti pasirinktą šaką, tačiau pas
kutiniais metais girdime iš pa
vienių asmenų ir jaučiarpe iš kaž
kurių organizacijų nepalankų 

Tiemūsų klubui nusistatymą.

JAPONIJOS KAPITULIACIJA
(Atkelta iš 2 psl.) 

to du kartu prašė Molotovą 
sakymo dėl Hirota-Maliko pasi
kalbėjimų, bet Molotovas pasiro
dė irgi abejingas. Nuo siuntimo 
princo Konoye į Maskvą buvę 
susilaikyta liepos 12 d.

Po kelių dienų Japonijos užs. 
reik. min. Tpgo siunčia kablegra- 
mą ambasadoriui Maskvoje, kad 
imperatorius norįs kaip galima 
greičiau baigti karą. Su ja amba
sadorius nuvyksta į užs. reik, mi
nisteriją, bet ten viceministeris 
Rosovskis paaiškina, kad Moloto
vas jo negalįs priimti, nes turįs 
pasiruošti konferencijai Potsda
me, į kurią vykstąs kartu su Sta
linu.

Ambasadorius liepos 16 d. vėl 
-kreipėsi į viceministerį Rosovs- 
kį, kad jis norįs gauti atsakymą 
dar prieš jiems išvykstant į Pots
damą, bet jam buvo atsakyta, 
kad Japonijos pasiūlymas esąs 
Neaiškus, sunkiai suprantamas ir 
reikią laukti iki sugrįš Stalinas 
su Molotovu.

Pasibaigus Potsdamo konfe
rencijai, liepos 21 d. ambasado
rius Soto gavo naujų instrukci
jų, kuriose nurodoma daryti pa
stangų, kad kaip nors išvengti 
JAV reikalaujamo besąlyginio 
pasidavimo. Ši telegrama, siųsta 
liepos 21 d., ambasadorių pasie
kė tik liepos 25 d.

Liepos 26 d. Potsdamo nutari
mus paskelbus, atsirado ir japo
nams šiek tiek naujų vilčių, nes 
ten buvo reikalavimas besąlygi
nio pasidavimo tik karinėms jė
goms, bet ne visai tautai.

Užs. reik. min. Togo norėjo 
greičiau jas priimti, atseit, sutik
ti, bet min. pirm. Suzuki buvo 
nuomonės, kad reikia laukti pa
kol Rusija atsakysianti į jų daug 
kartų kartotą prašymą dėl tar
pininkavimo. Liepos 30 d. Šato 
matėsi su Rošovskiu, bet be nau
dos. Rugpjūčio 2 d. ambasadorius 
Šate /<ę.^kartą norėjo pasimatyti 
su 1 % skiu, bet buvo atsakyta, 
kad flebūsią jokio atsakymo, pa
kol sugrįšią iš Potsdamo Stalinas 
su Molotovu.

Kada jie rugpiūčio 5 d. sugrį
žo, kaip sako min. pirm. sekr. 
Sakomizu, japonai laukę Rusijos 
atsakymo, pasak japonų patarlės 
•» ištiesę kaklus, kaip gandrai.

Sekančią dieną atomo bomba 
sprogo ant Hirošimos. Visi ryšiai

at-
su Tokio buvo nutraukti, 
vakare pasiekė žinia, kad 
miestas sunaikintas.

Dabar min. pirm, nutarė Pots
damo sąlygas priimti ir tuojau 
sušaukė ministerių kabinetą. 
Tuo pačiu laiku, rugpiūčio 8 d., 
Maskvoje Molotovas pasišaukė 
Japonijos ambasadorių Šato ir 
pareiškė, kad turįs Rusijos atsa
kymą — Rusija skelbianti karą 
Japonijai. Tą pačią dieną krenta 
antroji atomo bomba ant Naga
saki, o sekantį rytą raudonoji ar
mija įžygiuoja į Mandžiūriją.

Paskutinis dramatiškas posė
dis vyko karališkoje slėptuvėje, 
kur dalyvavo imperatorius, visas 
kabinetas ir Vyr. Karo Taryba. 
Karo min. Anami vis dar laikėsi 
nuomonės JAV karines jėgas nu
stumti į jūras. Bet imperatorius 
pareiškė sutinkąs su Potsdamo 
deklaracjios sąlygomis. Jis paaiš
kino, kad Japoniją ir jos gyven
tojus jis paveldėjęs iš protėvių 
ir jo pareiga esanti perduoti tai 
ainiams. Jei bus tęsiamas karas, 
tauta ir žmonės būsią sunaikinti. 
Kitaip jis negalįs pasielgti.

Tuo metu lėktuvų banga po 
bangos skrido virš Tokio. Sirenos 
gaudė visą laiką. Visa tai slėptu
vėje buvusius taip paveikė, kad 
visiems krito ašaros ir neišpasa
kytoje tyloje girdėjosi kaip jos 
atsimuša į popierių. Niekada per 
2500 metų Japonijos istorijoje 

'tokio momento dar nebuvę.
Ir taip rugpiūčio 14 d., daly

vaujant vyriausybės nariams, 
buvo pasirašytos besąlyginio pa
sidavimo sąlygos. Sekančią die
ną, rugpiūčio 15, imperatorius 
per radiją kreipėši į tautą. Tai 
buvo pirmas kartas, kad japonų 
piliečiai galėjo’ išgirsti impera
toriaus balsą. Ir jie su dideliu 
skausmu verkė, kad nuo senų 
laikų pirmą kartą buvo pralai- 
mėtaę karas.

Japonija buvo jau pralaimėju
si karą prieš atominių bombų pa
naudojimą ir prieš Rusijos įstoji
mą karan prieš juos. Kodėl Ru
sija taip suktai išsisukinėjo nuo 
Japonų prašomo tarpininkavimo 
ir greitesnio kelio taikai atsta
tyti, Rusija, kuri visada prieš pa- i 
šaulį vaidina didelę taikos šali
ninkę, dabar visiems yra gerai ži
noma. Tai buvo klastingos už- < 
mačios pasinaudoti. ;

Sulietuvino L. Š.

Tik 
visas

priekaištai visada buvo ir yra 
pinigų ver’zavimo klausimu. Jau 
daugiau*  metų ūžia mūsų “vi
suomenininkai”, su nepasiten
kinimu klausdami, kajn tiems 
sportininkams pinigai reikalin
gi, kodėl jie negalį vienai ar ki
tai “nepaprasto svarbumo” orga
nizacijai nusileisti. Jiems tik sa
vas vežimukas atrodo reikalin
giausias ir nepamainomas. Būta 
net priekaištų, kad, sako, spor
to klubas tegu nesikiša ir neor
ganizuoja jokių parengimų bei 
koncertų, o tegu sportuoja ir 
daugiau nieko. Ką į tokį užmeti
mą pasakytumėte? Aš manau vi
si žinome, iš kur betkokia orga
nizacija gali pinigų suverbuoti. 
Taip pat žinome, kur sporto klu
bas tuos pinigus padeda. Užtik
rinu, ne asmeniškiems savo rei
kaliukams, o visų lietuvių, visų 
pažiūrų sportininkams pagerinti 
sportui kultyvuoti sąlygas. Tik 
iokie asmenys, kurie nesutinka 
su lietuvio išeivijoje fizinio auk
lėjimo prasme ir reikalu gali taip 
ar pan. “filosofuoti”.

Atsiranda net ir tokių “patri- 
jotų”, kurie, pasivadindami lie
tuvišku vienetu, nori išnaudoti 
mūsų visuomenę grynai vienam 
asmeniui. Ar ne pertoli einame? 
Net mūsų klubo vardą norėta 
tam panaudoti, o griežtai atsisa
kius, nusistebėjo, kad nenorįs

padaryti sau pinigo. Kitą syk, 
manau, teks paminėti tokius “lie
tuvius” viešai pavardėmis. Tas 
pats yra, kai pavienio asmens 
“biznis” nori išnaudoti tautiečių 
sentimentus sau kišenių pripil
dyti.

• Mūsų klubas, palyginus, sun
kiose veikimo sąlygose yra daug 
padaręs. Savo eilėse turi Onta
rio ir visos Kanados įvairių spor
to šakų meisterių, kultyvuoja, 
palyginus, daug sporto šakų ir 
kasmet vis atsiranda reikalas dar 
plačiau išsiplėsti, kad, kaip sa
kiau, nėreiktų eiti ir įsijungti į 
kitų tautybių klubus. Paklausy
damas minėtų priekaištų, klubas 
netik esamame stovyje negalėtų 
veikti bei išsiplėsti, bet turėtų 
visiškai likviduotis. Klubas turi 
visokiais būdais pinigus telkti, 
bet be viso to, taip pat būtų tei
singa, jei pavieniai asmenys ir 
organizacijos vienokiu ar kito
kiu būdu turėtų į tai atkreipti 
dėmesį ir rimtai pasvarstyti lie
tuvių sportuojantį jaunimą lie
čiančius klausimus ir konkrečiai 
nuspręstų, kaip padėti išlaikyti 
savą lietuvišką jaunuomenės ži
dinį — sporto klubą. Reikalas lie
čia mus pačius, mūsų seses, bro
lius ir vaikus. Ypač jaunesnio
sios kartos tėvai turėtų tuo rei
kalu susirūpinti ir prisidėti ma
terialiai, įvairiais patarimais bei 
pamokančiais paskatinimais, kad 
mes išliktume tuo, kuo esame ir 
kuo norime būti.

K. Lukošius.

Gynybos temomis
JAV-bėse pradėtas smarkiai 

justi aviatorių, ypač pilotų 
sprausminiams lėktuvams, sty
gius. Kai 1942 m. West-Point ka
ro akademijos visų kadetų net 
45 proc. pareiškė norą stoti į 
aviaciją, tai šiemet tas skaičius 
nukrito iki 25 proc. Tuo metu, 
kai su “Hurricanes”, “Mustan
gais” arba “Spitfires” piloto oro 
savitvarda ir saugumas kyla 
daugiau išskraidžius valandų^ vi
sai priešingų rezultatų gauta su 
sprausminiais lėktuvais. Tuo tar
pu prieš sprausminius atsparūs 
pasirodo turkai, ispanai ir Azi
jos kraštų lakūnai, priešingai — 
neatsparūs lenkai, rumunai, 
vengrai. Korėjos lauke oro kau
tynės šią tezę tik patvirtino. Va
sario mėnesį Olomouco karo 
teismas 4 pilotus net pasmerkė 
mirti, kad jie ’’atsisakė atlikti 
savo pareigą”.
Kaip komunistų yra infiltruota 

prancūzų armija, 
atskleidžia vokiečių “Der Spie
gei“ N. 19/52. Skaičiumi prancū
zų “Mariane“ po JAV, D. Bri
tanijos, Jugoslavijos ir Turkijos 
užima penktą vietą, žinoma, ne
kalbant apie Sovietų Sąjungą, 
ir šiuo metu turi 780.000 kovoto
jų, o teoriškai karo metu galėtų 
sumobilizuoti 5,6 milijono. De
ja, ne tokių džiugių rezultatų 
rodo tikrovė. Garsioji St. Cyr-

^yno radijas anai pusei
I

Oficialiai1 atsargus “Amerikos 
Balso” tonas daugelio laikomas 
nepakankamu ir neatlyginančiu 
rizikos, kurios imasi už geležinės 
uždangos jo klausydami. Dėl 
to Rytų Vokietijoje vis dides
nės ir didesnės reikšmės įgyja 
daug atviresnis ir drąsiai kalbąs 
Berlyno amerikiečių sektoriaus 
radijas RIAS — Radio in the 
American Sector Berlin. Oficia
liai jis laikomas vokišku radiju. 
Bet ištikrųjų*  išlaikomas ir įkur
tas amerikiečių kapitalu. Jį su
organizavo dar 1946 m. niujor
kietis žurnalistas Ch. S. Lewis, 
tada tarnavęs karinės informa
cijų , tarnybos radijo skyriuje. 
Nuo to meto šis radijas labai 
išsiplėtė ir įgavo milžiniškos 
reikšmės. Jo uždavinys ne tik 
informuoti vokiečius už geleži
nės uždangos, bet ir palaikyti vi
sas senąsias vokiečių kultūrines 
tradicijas, kurias komunistai 
niekina, bet kurios yra taip bran
gios vokiečiams. Dėl to jo nepa
prastai plačiai klausoma Rytų 
Vokietijoje ir per jį veikiama 
prieš komunistų propagandą. 
Norėdami jo įtaką sunaikinti, jį 
nustelbti, komunistai rytų Berly
ne stato milžiniško galingumo — 
300.000 wattų — stotį ir stiprina 
pajėgumą kitų stočių. Bet, sako
ma, tai nepadėsiu, nes ši stotis 
esanti pasiryžusi savo galingu
mą pakelti iki tokio laipsnio, 
koks tik reikalingas komunistų 
stotims prašokti.

Premija už svetimą išradimą
Filadelfijos inž. K. P. Billner, 

turbūt, nemažai nustebo, kad 
Stalino premija, paskirta Josifui 
Abromovičiui Geršenbergui už 
išradimą greitam betono sukieti- 
nimui yra paskirta ištikrųjų už 
jo išradimą. Billner, pirm, firmos 
Vacuum Concrete Inc., savo tą 
išradimą inžinieriams ir archi
tektams demonstravęs Yale uni
versitete dar 1937 m., o vėliau 
karinės valdžios atstovams. Pa
naudojus tą metodą, betkokie su
tvirtinimai galį būti naudojami 
jau po 4 vai. 1944 m. JAV vyriau
sybė Lend-Lease programoje su 
šiuo metodu supažindinusi So
vietų Rusiją ir pasiuntusi spe
cialistų, išmokyti rusus juo nau
dotis. O dabar štai, tai jau pačių 
sovietų išradimu skelbiama.

Išvyko į Araratą
Prancūzų ekspedicija išvyko i 

Ararato kalną, esantį arti Turki
jos, Sovietų Rusijos ir Irano sie
nų susikirtimo, kuriame pagal 
šventraštį sustojo Nojaus laivas. 
Prieš keletą metų kalno pietva
karių krašte iš lėktuvo buvo pa
stebėta kažkokio seno laivo pa
laikų. Tų palaikų ieškoti bandė 
jau kelios ekspedicijos, bet dar
bą vis nutraukdavo S. Rusijai 
protestuojant, kad ištikrųjų eks
pedicija nori nuo kalno išžvalgy
ti sovietų pusėje esančias karinės 
svarbos įmones. Dabar tuos lai
vo palaikus nori atrasti prancū-

zų ekspedicija, kuri turi su savi
mi ir medžio senumui nustatyti 
aparatus.

Skyrybų karalystė uždaryta
Meksikos Morelos valstija Ifi- 

vo garsi lengvomis skyrybomis, 
kur persiskyrimai būdavo su
tvarkomi per trumpą savaitgalio 
išvažiavimą. Dabar paskelbtas 
naujas įstatymas reikalauja, kad 
išsiskiriančiųjų abi pusės bent 30 
dienų pasotviai būtų išgyvenu
sios valstijos ribose. Anksčiau 
užtekdavo vienai pusei įteikti 
persiskyrimo pareiškimą ir pa
sakyti, kad nežino, kur antroji 
pusė gyvena. Teismas skelbimą 
pakabindavo ant teismo durų ir, 
žinoma, neatsišaukus, duodavo 
persiskyrimą.

Coetquidano mokykla turi tik 
60% normalaus kariūnų sąstato, 
ats. karininkų kursai Fontenoy 
— artilerininkų, Sartory — šar- 
vuotininkų, Charras - Clinn^b- 
court - Reuilly — pėstininkų ir 
Noget - sur - Marne — ryšininkų 
neturi nė pusės minimalinio są
stato. Gen. P. Billotte duomeni
mis, prancūzų armijoje stinga 
apie 10.000 karininkų ir atitinka
mo skaičiaus puskarininkių, o 
“Combat” skelbia, jog šaudmenų 
prancūzų armijai užtektų vos 5 
dienoms, kai tuo tarpu 1939 m. 
ji buvo jais aprūpinta 140 dienų. 
Prancūzų neblogi lėktuvai, ku
rių “Mystere”” laikomi lygiais 
su amerikiečių Sabre 86, su ku
riais jie vėl gali sėkmingai prie
šintis kad ir Korėjos fronte ru
sų MIG-15. Už jų gamybą pran
cūzai norėtų iš amerikiečių gauti 
3,1 milijardo frankų. Bet ame
rikiečiai pareikalavo tuo atveju 
atleisti iš juos gaminančių fabri
kų visus komunistus.
Prancūzų armijoje komunistų 

infiltracija yra nepaprastai 
didelė

Prie KP CK-to yra sudarytas 
“kariniams klausimams studi
juoti komitetas”, kurio pirminin
kas yra Andre Marty, suėmus 
Duclos, dabar pradėjęs vadovau
ti visai komunistų partijai Pran
cūzijoje, vienas iš trečiojo inter
nacionalo steigėjų, pasižymėjęs 
nepaprastais žiaurumais per is
panų pilietinį karą, dėl to laiko
mas turinčiu daugiausiai šansų 
į Thorez įpėdinius. Prie minimo
jo komiteto taip pat priklauso 
Alfredas Malleret, žinomas par
tizaniniu “gen. Jonville” vardu, 
pulk. Roltanguy, “pulk. Nar- 
deau” vardu pasivadinęs Beye- 
ris, “pulk. Michelin” — Claude 
Jaeger ir kt. Šio komiteto lenkų 
kariniam atache sudarytame 
pranešime sakoma, kad iš pran
cūzų aviacijos 43 generolų yra 
vienas brig, generolas įsitikinus

komunistas, 3 — “jų draugai ir 
5 “palankiai neutralūs”, iš 500 
aviacijos pulkininkų — 7% “įsi 
tikinę komunistai”, 5% “drau
gų” ir 10% “palankiai neutralių”, 
iš 1.800 leitenantų — 17% “įsiti
kinusių komunistų”, 27% “drau
gų” ir 28% “palankiai neutralių”.

Aviacijos pilotų puskarininkių 
skaičiai siekia, 20,, 17 ir 15%%. 
Komunistinė infiltracija tarp ki
tų ginklo rūšių nėra tokia jiems 
palanki, vis dėlto randama, jog 
iš 253 generolų 34 pasižymi pro- 
kom. tendencijomis, karo laivy
ne — 2. Net ir gen. Ridgway šta
be toji infiltracija vis dėlto lai
koma “gerokai rimta”. Tačiau 
privat. karo pramonėj net 50% 
visų darbininkų yra komunistai 
ir valstybinėj — 45%. Nors gen. 
Guillaino de Benouville many
mu, apskritai imant, toji infilt
racija prancūzų armijoj siekia ne 
daugiau kaip 12%, tačiau reikia 
neužmiršti, kokį jie yra sudarę 
špionažo tinklą. Prancūzų armi
ja, nors joj ir stipri gen. de Gaul
le įtaka, turi ir daugiau silpnu
mo, pav., “kavalerijos inspekto
rius” su 4 komitetais ir 2886 vet. 
gydytojais ir kitokiu vet, perso- 

4.187 arklius, 
įvairios kari- 
komisijos, 27 
inspekcijų su

nalu “valdo” tik 
Be to, ten yra 72 
niams reikalams 
“tarnybos” ir 118 
7 “pagrindinėmis”, skirtomis mi
nimosioms 118 inspekcijų kont
roliuoti.

Kaip ją galima reformuoti?
Net ir gen. Juinas rezignavo 

su humoru;“prancūzų tauta dau
ginasi gimimais, o prancCfcų ar
mija — skilimais”. O gen. Merin
gas sutiko: “Deja, turime pripa
žinti, jog šiuo momentu mes ne
įstengtume rusų agresijai pasi
priešinti”. Todėl gen. Juinas, Eu
ropos žemyno armijos vadas NA 
TO rėmuose, sutiko: ‘,‘Taip, juo 
daugiau vokiečių kariuomenės, 
juo geriau”. Bet — tik ne jam ir 
ne bolševiku bičiuliams ...

RYTU MASIŲ MITAS

IŠ VISUR TRUMPAI
— Teheranas. — Irano vyriau

sybė įsakė apleisti kraštą visiems 
svetimšaliams europiečiams, ki
lusiems iš boševikų okupuotų 
kraštų. Jų esą apie 2000.

-r- Londonas. — D. Britanija 
tebeeksportuoja gumos žaliavas 
į Sovietų Rusiją. Pereitais me
tais eksportavo 89.109 tonas.

— Tokio. — Japonija paskelbė 
pripažįstanti Čiang-Kai-Šeko Ki
nijos vyriausybę. Vadinasi, tai
kos sutarties su kom. Kinija ne
galima laukti.

— Bukareštas. — Rumunijos 
valdžia žydų išvažiavimą į Izrae
lį nutraukė ir verčia juos eiti į 
darbus.

— Kalimpong. — Indijoj gau
tomis žiniomis, Tibete augąs pa
sipriešinimas kinų varomai bol
ševikinei propagandai. Vienas 
Dalai Lamos ministeris, buvęs 
derybų su kinais delegacijos na
rys, jau pašalintas ir laikomas 
namų arešte, saugomas kinų. 
Krašte daug kur pasireiškia anti- 
bolševikinių demonstracijų, bei 
skleidžiamos propagandinės lite
ratūros deginimų.

— Vašingtonas.—Senatas pri
ėmė užsienio pagalbai teikti įs
tatymą dėl $6.447.730.750 ir pa
siuntė prezidentui pasirašyti.

— Maskva. — Maskvoje tėra 
viena katalikų bažnyčia, skirta 
diplomatams. Jos rektorius yra 
amerikietis asumcijonistas tėvas 
Arthur Brassard.

tuojau 
lėktu-

plieno

— Praha. — Prezidentas Kl. 
Gottwald gegužės 30 d. atleido 
iš pareigų vicepremjerą Jon 
Ševčik, kuris sulaužęs “TautiYiio 
Fronto” politiką. Jo vieton pa
skirtas slovakas Josef Kysely.

— Melbourne. — Šiemet nu
matomi D. Britanijos atominiai 
bandymai Australijoje būsią taip 
slapti, kad be pirmaeilių moks
lininkų dalyvauti negalėsią nie
kas — net nei Australijos prem
jeras ir joks britų politikas.

— Otava. — Kanada 
sudaro naują F-86 Sabre 
vų eskadrilę Nr. 434.

— Otava. — Kanados
pramonės 16.000 darbininkų rei
kalauja pakelti atlyginimą. Uni
joms su įmonėmis nesusitarus, 
klausimas bus sprendžiamas su 
vad. patariamąja taryba.

— Otava. — Senato komisija, 
tirianti neleistinos literatūros 
klausimą, gavo prašymą sulai
kyti skleidimą antisemitinės li
teratūros, kuri esanti prisiunčia
ma iš San Francisko. Komisija, 
sako, negalinti su ja kovoti, nes 
ji išsiuntinėjama paštu uždaruo
se vokuose.

Kardinolas Faulhaber 
Miuncheno arkivyskupas, didy
sis nacių priešas, mirė birželio 
12 d. Tuo būdu kardinolų kolegi
joje beliko 46 nariai — 16 italų 
ir 30 kitų tautų.

Mokėk, arba Kalėdų 
neturėsi

Birželio 7 d. ištremtas iš kom. 
Kinijos katalikų vyskupas misi- 
jonierius Adolph Paschang papa
sakojo, kaip jis buvo suimtas.

Prieš pereitų metų Kalėdas 
atėjęs pas jį kom. pareigūnas ir 
pareiškęs: “Linkiu jums smagių 
švenčių, jei turit pinigų sumokė
ti, kiek reikia, kitaip Kalėdų ne
turėsit!”. Jis pareikalavęs sumo
kėti mokesčius bei potvynių ap
saugos rinkliavas už 20 metų. 
Vyskupas kreipęsis į atitinkamas 
katalikų institucijas dėl pinigų, 
bet Amerikoje esančios institu
cijos nesutikę siųsti pinigų ko
munistų reikalavimams paten
kinti. Tada komunistai vyskupą 
suėmę. Užrišę ant jo kaklo virvę 
ir kaip šunį vedęsi ant pavadžio. 
Liepę jam atsiklaupti ir 4 kartus 
smogę į veidą. Oficialiai jis dar 
buvęs apkaltintas kaip “sabotuo
jąs žemės reformą .ir bendradar
biaująs bei remįąs nacionalis
tus”.

Eilinis pasaulio žmogus, gal
vodamas apie Rytus, tuojaus įsi
vaizduoja nesibaigiamas kinie
čių ir rusų kolonas, kurios jau 
kelia šiurpą. Neišsemiamo žmo
nių šaltinio mitas baugina. Imant daug kitų veiksnių. Pirmiausia 
galvon statistinius davinius, be darbo produktingumas. Sovietų, 
abejo tai teisybė. Sovietų impe- pavžemės ūkio darbininkas, t. 
rijoje gyventojų yra apie 50 mi- y žemės ūky gyvenanti šeima, 
lijonų daugiau, kaip JA\. Ir gi- tepajėgia maisto pagaminti vos 
mimų skaičius ten daug didės- 2 šeimoms — sau ir dar vienai, 
ms. Tiesa, ir mirimų daug dau- kai? pav JAV arba Kanados far- 
giau, tačiau bendras gyventojų meriu šeima pajėgia maisto pa
skaičius sparčiau auga, negu JA j gaminti net 6 šeimoms, kurios. 
V-bėse arba kur nors kitur Va- be to< yra daug didesnių reika. 
karų pasauly.^ lavimų. Sovietams žemės ūky

Vakariečiai ekonomistai. Vpač nesiseka. Ir penkmečių pla- 
spręsdami sovietų ūkinio pajė- no duomenys rodo, kad žemės 
gurno išsivystymo galimybes, ūkis savo normų nepasiekia, kai 
pirmiausia primena, kad ten taip |--------- ....
pat daug daugiau moterų negu 
vyrų, kurių darbo našumas yra 
visdėlto mažesnis. Taigi pajėgių 
darbo rankų skaičių pirmiausia 
sumažina didelis procentas vai
kų ir moterų. 1939 m. moterų 
skaičiais vyrų skaičių prašoko 7 
mil., o po karo santykis, beabejo, 
dar labiau pasikeitė moterų nau
dai. Tiesa, moterų ir jaunuolių 
darbas sovietų darbo rankų skai
čių padidina, bet vargiai atlygi
na nuostolius milžiniškų armijų, 
kurių vyrai gi nedirba. Nedirba 
taip pat milžiniškųjų partijos, 
administracijos ir saugumo or-

ganų vyrai.
Bet Sovietų Sąjungos gamyba 

tesiekia vos x4 JAV gamybos pa
jėgumo ne dėl darbo rankų trū
kumo. Jų. beabejo. visdėlto yra 
nemažiau, kaip JAV. Čia yra dar

Sinajaus vienuolynas ir jo rankraščiai
Sinajaus pusiasalio Džebel 

Muzi kalno papėdėje 2240 metrų 
augštumoje stovi šv. Kotrynos 
vienuolynas, įkurtas dar Justini- 
jono 527 m. Vienuolyną, bažny
čias ir net 10 amž. statytą mošėją 
supa augšta mūro siena. Pagal 
padavimą, už didžiosios bažny
čios augąs krūmas, esąs tas pats 
iš kurio liepsnojančio Viešpats 
kalbėjo Mozei. Už mūro sienų 
yra vienuolių kapai. Greta senų
jų pastatų stovi vienas moderniš
kas triaugštis namas, prieš ke
letą metų pastatytas vieno tur
tingo graiko. Vienuolynas yra 
nuošalioje vietoje ir per amžius 
išliko nesunaikintas ir išsaugojo 
daug kultūrinių turtų iš gilios 
senovės.

Nuo pat pradžios vienuolynas 
valdomas graikų, bet jame yra 
buvoję daugelio tautų vienuoliai, 
kurie yra palikę atneštinių kny
gų bei rankraščių. Jų prisirinko 
įvairiausių
įvairių amžių. Rankraščiai dabar

iš įvairių kraštų ir

perkelti į minėto naujojo pastato 
tretįjį augštą ir saugomi metali
nėse spintoje.

Daugybė rankraščių seniai vi
liojo daugelį mokslininkų, bet 
jie buvo nesutvarkyti, tad sun
kiai apžvelgiami. 1950 m. JAV 
bibliotekų kongresas nutarė nu
fotografuoti svarbesnuiosius bib
liotekos rankraščius. Pasirodė, 
kad tai neįmanoma nesant kata
logo. Tada Egipto vyriausybė 
pavedė vienam Kairo univ. prof, 
paruošti katalogą. Tas katalogas 
pagaliau paruoštas. Pasirodė, 
kad yra 5071 rankraštis. Jų tarpe 
labai daug senų, siekiančių net 
IV amžių. Yra taip pat iš VI- 
XIII amž. Daugumas yra grai
kiškų, net 2319, bet taip pat daug 
lotyniškų, gruziniškų, armėniš
kų, slavų bažnytinės kalbos, o 
vienas XVIII a. rankraštis 
lenkų kalba.

Tie dideli turtai, bet 
ištirti ir mokslininkams 
pu laisvai neprieinami.

dar 
tuo

yra

ne- 
tar-

pramonė pajėgia jas prašokti.
Sovietai jau visą eilę metų ga

mina ginklus. Bet tai ne iš kokią 
susidarančių atsargų, bet gyven
tojų aukomis — laikydami jų gy
venimo lygį labai žemai. Viduti
nis amerikietis iš savo uždarbio 
gali pirktis prekių bent 10 kartų 
daugiau, negu vidutinis sovietų 
žmogus. Atseit, teoretiškai gali
ma sakyti, kad amerikietis, tik 
90% savo uždarbio atiduodamas 
valstybei, tesusilygintų su so
vietinio žmogaus gyvenimo ly
giu. Taigi, žūtbūtinių grumtynių 
atvejy jis dar galėtų daug paau
koti, kai sovietinis žmogus jau 
beveik nieko. Ir šiandien jau iš 
jo viską paima valstybė, kai JAV 
iš savo piliečio palyginus dar la
bai mažai tepaima. Šiandien JA 
V-bės gali kariniams reikalams 
per metus sunaudoti 70 milijardų 
dolerių savo gyventojų gyveni
mo lygio nesukrėsdamos, tuo 
tarpu, kai visa Sovietų Sąjungos 
pramonės metinė gamyba nepra
šoka 60 milijardų dolerių vertės. 
Vadinasi, jei ji ir visiškai viską 
atiduotų karo reikalams, civiliam 
gyvenimui nieko nepalikdama, 
ir tada karine gamyba negalėtų 
susilyginti su JAV.

Taigi Sovietų valdomas Rytų 
pasaulis turi pakankamai žmo
nių, tačiau skruzdėlyno mitas 
šiandien jau nebegali gąsdinti, 
nes kareivis be ginklo yra grei
čiau balastas, bet ne veiksnys. 
Kai \ akarai savo darbo jėgai 
mobilizuoti dar turi neribotų ga
limybių, Sovietai šiuo metu jų 
beveik nebeturi. Ir abi pusės tai 
žino. Abi pusės žino, kad pasauly 
dar nebuvo atsitikimo, kad ūkiš
kai pajėgesnis kraštas galėtų bū
ti nugalėtas mažiau pajėgaus.
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Paverstoj Tėvynę j
Veda A L MUS

★ Gerbūvi tarybiniam rojuje, o tuo 
pačiu ir Lietuvoje, išduoda kad ir toks 
dainai sutinkamas skeibynas tarybinė
je spaudoje: “Beržo Pramonės Kombi
natas Gorkio gatvėje 74 Vilniuje, pri
ima butinio aptarnavimo!!) užsakymus 
remontuoti baldams iš užsakytojų me
džiagos“ ... Įdomus lietuviškos kolbos 
naujadaras “butinis aptarnavimas“.

★ Lietuvoje net matomi ir tokie 
skelbimai: “Pinigus išvykimui j kurortą 
galima sutaupyti Taupomojoje koso-

. je". Didelis patogumas tremiamiesiems 
J L Sibirą! —“indėlininkui pavedus, per

veda indėlius iš vienos j kitą taupomą
ją kasą".

★ Net dyvoi, kaip Maskva šokdinę, 
lyg tom lėlių teatre, svietą. Kiekvieną 
laisvojo pasaulio silpnybę pasigėrėti
nai moka išnaudoti. Visiems agita
toriams gegužės mėnesio pabaigoje 
Lietuvoje buvo duotas įsakymas iškelti 
amerikiečiu žvėriškumus su belais
viais Koje saloje. Pirmoji tokia kam
panija buvo nukreipta prieš tariamą 
amerikiečių bakteriologini ginklą.

- Žmonėms vistiek netikint, tarybiniai 
laikraščiai dėjo karikatūras, girdi, 
amerikiečiai labai jau gudriai moką 
save vadinti nekaltais . . .

★ Balandžio pradžioje Vilniuje "bu
vo atidaryta bene po karo didžiausia 
foto laboratorija, kur bus atliekamas 
filmų ir plokštelių ryškinimas, spaus
dinimas, nuotraukų didinimas, kon
sultacijos!!). Laboratorija priklauso 
Vilniaus Maisto Praąionės Prekybos 
Trestui.

it Milžiniškai priešamerikoniskai 
propagandai pajungtas jau ir Mikas 
Petrauskas. Minint 15-sias jo mirties 
Sukaktuves, jis atžymimas kaip liau
dies muzikas, persekiotas fašistinės 
vyriausybės. Amerikinei jo veikiai sąly
gos buvusios nepalankios, nes norint 
ką daryti, rašęs M. Petrauskas, — 
“reikėdavo lenktis kunigui ir karčiam- 
ninkui“. Neturėdamas lėšų išsinuomo
ti salę, jis koncertavęs tiesiog saliū- 
nuose.

★ Velykų atostogos LTSR šiais me
tais prasidėjo kovo 22 d.

★ Praeitais metais LTSR spauda kly
kei 99 % atlikusi mokykloms paruo
šos kuro planą. Kovo mėn. vdiuryje ta
čiau ta pati spauda rašo: "Jezno ra
jone 27 pradinės, 1 vidurinioji mo
kykla dar nėra gavę nei vieno metro 
kuro ... buvo nutrauktas darbas Vė
žionių septynmetėje, Aukštadvario vi
durinės mokyklos žemesnėse klasėse ir 
kitose mokyklose.

★ Valstybinėje Centrinėje Bibliote
koje Vilniuje kurį laiką vyko paroda 
“Mokslas ir religija“, kurioje buvo at
skiri skyriai: “Reakcinė katalikų dva- 
siškija — karo kurstytojų tarnybo
je", "Tarybinis žmogus — gamtos 
pertvarkytojas" ir tt.

★ Šių metų pradžioje Vilniuje Įvy
ko "eksperimentinės Medicinos ir On
kologijos Instituto mokslinė konferen
cija". Pranešimus padarė: B. Penkaus- 
kas, S. Banaitis, V. Lašas, A. Mala- 
chovskis, S. Biziulevičius, J. Kairiūkš
tis, J. Rimšelis ir V. Girdzijauskas.

★ J LTSR buvo atsiųstas žymus so
vietų “menininkas“, kuris lietuvių dai
lininkų pasitarime skaitė pranešimą 
“Tarybinio žmogaus paveikslo sukū
rimo problema".

★ Vilniaus Dailės muziejus yra įsi
kūręs senuosiuose Rotušės rūmuose, 
kuriuos kaip atsimename statė Stuoka- 
Gucevičius. Numatoma, jog muziejus 
būsiąs praplėstos priešais muziejaus 
rūmus dabartinėje Gorkio gatvėje pa
statant trijų augštų pastotą. Abieji 
rūmai būtų sujungti tuneliu. Projek
tas būsiąs pradėtas ruošti dar šiais 
metais. j

★ LTSR Lituanist. Institutas glau
džiai bendradarbiaująs su TSRS Sla
vistikos Institutu. Vasario mėn. Vil
niuje lankęsis S. B. Bernstein ir pave
dė Lituanistikos Institutui ištyrinėti ei
lę gramatikos temų “tikslu pateikti 
reikiamos medžiagos Slavistikos ins
titutui“. Ne vien medžiaga iš LTSR 
plaukia "statyboms“ ....

k Šių metų pradžioje St. Vainiūnas 
LTSR kompozitorių susirinkime išpil
dė savo naujausią kūrinį “II-sis kon
certas fortepionui su orkestru".

★ Šių metu pradžioje įvykusioje kal
bininkų konferencijoje Buvo nurodyta, 
kad buržuaziniais laikais senesniojo 
periodo lietuvių rašytojų tekstai būda
vo grubiai iškraipomi . .. buvo nusi
statyta rašytojų tekstus spausdinti ne
keičiant, o tik sudabartinant rašybą 
ir pašalinant tarmines ypatybes . .. 
Svetimžodžiai turi būti paaiškinti iš
našose.

★ Nors. sausio mėn. buvo žadėta 
“artimiausiomis dienomis" pradėti de
monstruoti naująją lietuvišką spalvo
tą filmą — "Tarybų Lietuva", tik ko
vo pabaigoje ji ištikrųjų pasirodė kino 
ekranuose Vilniuje.

JEI
perkant - parduodant

namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte 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 lutais atvejais.
Gera proga kontraktoriui:
Queen-University gatvių rajone parduodamas 3-jų augš
tų mūrinis namas su dideliu sklypu, susidedąs iš 15-kos 
būtų. Viso 37 kambariai su 11 prausyklų komplektų. Yra 
koridorinė sistema, grindys kieto medžio. Dėliai reika
lingo didoko remonto, namas parduodamas tik už 24.600 
dolerių, įmokant apie 8.000 dolerių.

. A. KRYZANOWSKI
REAL ESTATE

 762 DUNDAS ST. W^ TORONTO .

★ LTSR politinės leidyklos direkto
rius J. Pajaujis pareiškė, jog praėju
siais metais leidykla išleidusi 640 pa
vadinimų leidinių. Daug knygų buvo 
išleista lenkų kalba.

★ LTSR buvo išleisto M. Seinman 
knyga “Vatikanas — taikos priešas“ 
ir V. Vozčikovo “Užsienio reakcinis 
klerikalizmas — Amerikos imperialis
tų įrankis". J. Bartkus parašė apie jas 
recenziją, tačiau nei vienu žodeliu šių 
knygų nepritaikė lietuvių dvasiškijai.

★ Lietuviai studentai atlieka stažą 
Maskvos įmonėje. Tai Vilniaus univer
siteto Ekonomikos fakulteto studentai 
Diemedžiūnoite, Adametičiūtė, Gaiga
las, Grigorjev, Steponavičius ir But
kevičius.

★ Vasario mėn. Vilniuje buvo rodo
mo latviška filmą /'Žvejo sūnus“.

★ "Tarybinė moteris“' žurnalas, lei
džiamas lietuvių ir lenkų kalbomis, 
niekuo nesiskiria nuo visų sovietinių 
šlamštų. Straipsnių pavadinimai: Le
nino keliu, Stalinui vadovaujant, Pa
saulio moterys už taiką, Mūsų tary
ba, Leninas žeme praeina gyvas, Pas 
jaunuosius leniniečius, Nuo samdi
nės iki didvyrės ...

★ P. Slavėnas perspėjo. LTSR gy
ventojus, jog vasario 28 d. saulės už
temimas būsiąs visai neryškus. Tikra
sis saulės užtemimas Lietuvoje {vyk
siąs 1954 m. birželio 30 d. Jis nurodė, 
jog Vilniaus observatorijai šiuo metu 
vadovauja A. Voronkov.

★ A. Ke!niekis neseniai partijos pa
vestas užsipuolė lietuvius menininkus, 
kad jie esą labai liaudžiai skolingi. 
Per praėjusius metus labai apsileidęs 
B. Dvarionas. Užsitęsęs Vainiūno kon
certas. Vis nepabaigiamos Klenickio ir 
Račiūno operos. J. Juzeliūnas neku
rtas baleto iš lietuvių žvejų gyvenim- 
mo, nes vis nesulaukiąs libreto. Nesu
laukta žadėtosios Kavecko poemos 
“Dykuma žydės". Jaunas kompozito
rius E. Balsys parašęs simfoninę poe
mą "Bus taika", bet neišvengęs klai
dų .. . kūrinyje nesą vaizdų, kurie 
vaizduotų tautų kovą prieš Amerikos- 
Anglijos imperialistus!!).

★ Žemės Ūkio Institutas baigiąs pa
ruošti Lietuvos dirvožemių žemėlapi.

★ Vasario 13. d. J. Juzeliūnas davė 
antrąjį savo kūrinių koncertą, išpildy- 
damas simfoninį paveikslą "Audra“, 
preliudą simfoniniam orkestrui. Juze
liūnas šiais metais baigęs aspirantū
rą pas prof. Vološinov, kartu ^pareng
damas teorinį darbą “Lietuvių liaudies 
daina ir jos įtaka lietuvių tarybinių 
kompozitorių kūryboje“.

★ Kovo 29 d. Vilniuje Rašytojų Są
jungos Rūmuose įvyko susitikimas su 
stalininės premijos pakartotinu laurea
tu A. Venclova. Jį .sveikino visa eilė 
lietuviškų parsidavėlių ir Maskvos ra
šytojų vardu Klionov.
- ★ LTSR ankstyvas pavasaris buvo 

nepaprastai šaltas, kai tuo tarpu žiema 
buvo švelni.

★ Pavasario atostogų metu (vietoj 
Velykų) Kauno ir Vilniaus teatrai statė' 
vaikams spektaklį '“Zuikis Puikis".

★ LTSR vis labiau pasireiškia jau
nas tenoras J. Byra, pereitą rudenį sėk
mingai koncertavęs Valstybinėje Fil
harmonijoje.

★ Praėjusių metų pabaigoje LTSR 
rašytojams buvo prikišta, jog jie ne
tinkamai atlikę darbą kovoje prieš kle
rikalizmą. "Literatūra ir Menas" ir 
"Pergalė" buvo nekartą kritikuoti, 
jog nieko nerašą apie ateistinę pro
pagandą literatūroje. Kai praėjusių 
metų pabaigoje buvo išleistas “veika
las" "Lietuvių literatūra kovoje prieš 
klerikalizmą“, buvo tikėtasi, jog mi
nėti žurnalai atatinkamai paminės. 
Bet jie prie išpopuliarinimo neprisi- <■ 
dėję. "Tiesa" klausia "Kodėl LTSR 
tarybiniai rašytojai taikstosi su savo 
žurnalu abejingumu tokiai svarbiai 
problemai?".

★ Giriamasi, jog per 7 pokario me
tus Kauno Zoologijos sodas įsigijo sa
balą, flamingus, Bucharos elnių, bal
tųjų tetervinų, dvikuprių ir dar porą 
eksponatų vis "iš broliškųjų respubli
kų". Baigiamas vietinis faunos sky- 
ruis, pradėtas buržuaziniais laikais. 
Praėjusiais metais buvo atlikta daug 
ekspedicijų ir parsigabenta iš Lietuvos 
miškų taurusis elnias, meldų, lingių, 
kirų, pilkųjų garnių, ančių ir tt. Šiais 
metais tikimasi / įsigyti gulbių, bež
džionių, raudonųjų ančių, juodųjų je
rubių, gervių, poni, kurtinių ir kit. (Ka
ro metais, matyt, rusai bus šiuos jau 
turėtus eksponatus suėdę. A.). Sode 
baigiama įrengti mūrinė paukštidė ir 
atremontuoti kiti pastatai. Pereitais 
metais šį Girstupio slėnyje įsikūrusį 
Kauno Zoo aplankė apie 45.000 žmo
nių ir 171 mokinių ekskursijos.

★ Neseniai Vilniuje Politinių ir 
Mokslinių Žinių Skleidimo Draugija su
ruošė paskaitą "Tarpplanetinės kelio
nės ateityje". Skaitė H. Jonaitis.

Birželio trėmimų minėjimas 
šįmet pasižymėjo didesniu skai
čiumi anglų kalbėtojų, kurių 
pirmuoju buvo miesto burmist
ras p. Jackson.

Minėjimas surengtas visų pa- 
baltiecių kartu. Po oficialiosios 
dalies matėme lietuvių, latvių ir 
estų trumpas menines pogramas.

Kitą dieną, sekmadienį, iškil
mingas šių tragiškų dienų minė
jimas įvyko bažnyčioje. Giedoti
nes šv. Mišias, asistuojant dviem 
kunigam, atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun.. Dr. J. Tadarauskas. 
Dargio ir Šturmaičio vedamas 
choras padarė staigmeną puikiai 
sugiedodamas dalį Mišių lotyniš
kai. Solo “Avė Maria” pagiedojo 
p-lė Šturmaitytė.

Po mišių, už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės ir nukankintus 
anapus uždangos, atgiedota “Li
bera”. Erdvi Vengrų bažnyčia 
buvo pilnutėlė tautiečių, kas, be 
abejo, parodo, kad lietuvio dva
sia dar nepalaužta šios šalies įta
kų ir mums svarbias dienas mo
kame paminėti tikrai įspūdin
gai. Bet, deja, yra ir tokių lie
tuvių, kurie tokią svarbią dieną 
iš pat ryto geriau į paežerį išva
žiuoja, užuot atlikę savo didžią
ją pareigą ir nors vieną kartą 
metuose prisiminę savo kenčian
čius tautiečius.

Bažnyčios statymo reikalu 
susirinkimas įvyko birželio 15 d. 
tuoj po pamaldų. Jame išrinktas 
statymo komitetas iš 14 asmenų 
ir priimtas klebono kun. Dr. J. 
Tadarausko siūlymas — padidin
ti esamą bažnyčią, pailginant ją 
iki gatvės. Iš inž. Kulpavičiaus 
pranešimo paaiškėjo, kad ši visa 
statyba kainuos apie 16.000 dole
rių. Apytikriu skaičiavimu, Ha
miltone yra apie 500-600 dirban
čiųjų lietuvių — praktikuojan
čių katalikų. Kadangi susirinki
me dalyvavo apie 200 asmenų ir 
visi vienbalsiai pasisakė už rei
kalą didinti bažnyčią, tikimasi, 
kad visi ir piniginiai šį svarbų 
rekalą parems. Kiekvienam dir
bančiajam tektų bažnyčios padi
dinimui aukoti $20-30, kas, atro
do, beveik visiems parapijie
čiams būtų be didesnių susivar
žymų pakeliama.

Susirinkime / paaiškėjo, kad 
pirma reikia surinkti pinigus, o 
tik po to jau būtų galima pradėti 
statybą.

Puiki gegužinė
Liepos 6 d. TF Hamiltono sk. 

pernykščio  j e gegužinių vietoje 
ruošia savo metinę gegužinę.

Tikimasi daug svečių iš Jung

HAMILTONO SPORTO KLUBAS “KOVAS” 
šio mėn. 29 d. p. Narušio ūkyje, prie Medad ežero ruošia

GEGUŽINĘ
Gros italų Benni Ferri orkestras

Įvairūs užkandžiai, kieti ir minkšti gėrimai.
PROGRAMOJE: vyrų tinklinio rungtynės tarp Hamiltono “Ko
vo” ir Toronto “Vyties”. Pryzinis šaudymas. Įvairūs sportiniai 
numeriai. Pradžia 3 vai. Sp. Kl. Valdyba.

TAUTOS FONDO METINĖ GEGUŽINĖ HAMILTONE
Š. m. liepos 6 d., sekmadienį, TFA-bės Hamiltono sk. rengia

DIDELĘ GEGUŽINĘ
Ji įvyks Bridgeman's ūky, H arm et Paradise vienk., ten, kur praeitais metais 

buvo Tautos Fondo ir parapijos gegužinės.

Programoj įvairūs komiško sporto dalykėliai ir virvės traukimas Torontas—Ha
miltonas. Įvairūs ir šalti gėrimai. Gros itdlų orkestras, kurio muziką paskardins 
mikrofonas. Pradžia 2 vol. pp. Autobusai'nuo bažnyčios eis 3 vai. ir 4.30 vai. 

^Vykstantiems lengvom mašinom iš Homiltono, pradedant York ir Dundurn san
kryža, važiuoti Toronto kryptimi — 6 keliu — už 4 mylių pasukti į 5 kelią ir 
vienuoliktoj mylioj nuo Hamiltono (kur bus rodyklės) sukti į kairę. Už 4 mylių 
nuo šio posūkio gegužinės vieta. Gegužinės metu bus traukiami pinig. loterijos 
laimėjimai. Šių bilietų galima gauti Toronte "TŽ" administr., "Tulpės" resto
rane, pas p. Jurkšaitį ir p. Ignatavičių; Hamiltone pas. TF Valdybos narius. 
Kviečiame visus lietuvius skaitlingai dalyvauti ir tuo pačiu paremti mūsą Tėvynės 
vadavimo darbą. Rengėjai.

VANCOUVER, B.C.
Mūsų mažutėj lietuvių koloni

joje esama ir pasigėrėjimo ver
tų dalykų. Štai dar neseniai mū
sų koloniją nudžiugino mūsų 
boksininkų rungtynės. Iš nau
jai atvykusių dalyvavo C. No
sinskas ir iš vietinių P. Katinaus- 
kas. Po 5, min. P. Katinauskas 
nokautu pralaimi rungtynes, C. 
Nosinskas tampa rungtynių ir 
skirto prizo laimėtoju, gaudamas 
1 mėn. apmokamų atostogų San. 
Paul kurorte. Iš ten grįžęs vėl 
pasiruoš vykti į kitas Kanados 
provincijas rungtis, siekdamas 
Kanados lietuvių čempijono var
do. Antras pasigėrėjimo vertas 
dalykas, tai šelpimas mūsų kolo
nijos inteligentų bedarbių, kurie 
dėl silpnos sveikatos negali 
dirbti sunkaus darbo, o lengves
nio šituo laiktr sunku gauti Juos 
pagloboja pasiturinčios šeimos.

Įsidėmėtina pas mus pp. Ku
mečių šeima. Nors mišri, ji pra

tinių V-bių, nes liepas 4 d. JAV 
nepr. šventė. Visockis Algirdas, 
gyvenąs Čikagoje, 2455 67th W., 
pažadėjo pabandyti suorganizuo
ti lietuviško jaunimo ekskursiją 
į Kanadą, ta proga taip pat at
vykti ir į šią gegužinę.

Karštos vasaros dienos sekma
dienio popietę stumte stumia 
praleisti užmiesty. Tautieti, ne
suk į šalį — liepos 6 d. atvyk į 
šią gegužinę: įdomi programa, 
labai graži ir rami apylinkė tik
rai Tau suteiks gaivinantį po
ilsį!

— “The Hamilton Spectator” 
birželio 16 d. laidoje išspausdino 
įdomų p. G. E. Lengniko straips
nį: “Lietuviai varomi kančios ke
liu į Sibirą”. “Aš žinau, — rašo 
p. L., — “kad yra mano pareiga 
Kanadai pasakyti kanadiečiams 
mano baisius patyrimus su ru
sais, nes čia yra tokių žmonių, 
kaip Tfr. Endicott ir dar daug ki
tų agentų, kurie sako ištisai me
lus apie “taiką mylinčius rusiš
kus komunistus” ir tt.”

Malonu konstatuoti, kad vis 
daugiau • tautiečių, sugebančių 
angliškai, išeina su mūsų vargais 
į platųjį pasaulį, iškeldami mū
sų didįjį reikalą plačiosiose vie
tinių masęse. .

— “Kario” prenumeratoriai 
susirūpinę šio gražaus žurnalo 
likimu. Nors jau birželis įpusė
jęs, bet tik 3 (kovo mėn.) nr. te
gautai Sprendžiant iš “Kario” 
populiarumo Hamiltone, neatro
do, kad jam būtų finansinių sun
kumų.

— Kartą į Hamiltoną atvyko 
žinomas liet, visuomenei asmuo. 
Ir kokiam galui man atsitiko lai
ke pamaldų sėdėti šalia minėto 
pono. Kaip nuostabu, kad dideli 
mokslu žmonės čia pasidaro to
kie mažyčiai savo dvasia. Kaip 
ištikrųjų nejauku sėdėti šalia, 
kada aukų rinkėjas praeina tuš
čiomis. Keli aukotini mūsų baž
nyčios išlaikymui centai, nugali 
ir gėdą, ir sąžinę, ir savigarbą, ir 
mokslą!...

Sk. St

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

lenkia tautinio bei kultūrinio su
sipratimo atžvilgiu nemišrias 
lietuvių šeimas. Kumetis dar ne
seniai atvyko į Kanadą su gana 
didoka šeima, tačiau savo darbš
tumu ne tik savo šeimą išlaiko 
ir lietuviškoj dvasioj auklėja, bet 
uoliai remia visus liet reikalus.

Kemanietis.

AYLMER, Ont
Poniai’Tuinyl ienai k poniai Strodoms- 

kienei už suruošimą mums Š.m. birželio 
14 d. vestuvinio "shower", už vertin
gos ir gražios dovanos ir už padarytą 
mums staigmeną ir malonumą, pp. St/ 
Augustinovičioms, sen., St. Augusfmavi- 
čioms, jun., Alb. Augustinovičioms, žilvi-' 
čioms, Durniams, Uutkoms, Mikėnams, 
žemaičiams, Noruliams, Rocevičioms, 
Viltrakiams, Gurkliams, Rimkoms, Ro
čiams, Pačioms, Strodomskiams, Tuiny- 
loms, Šernams, Mažeikoms, Jonuious- 

Rickoitei. Rozenbargoitėms C 
rlčiui, J. Pavitouskui, P. Zubui, K. 

Rolfui k kitiems dalyviams Širdingai dė
kojome.

Aline k Kesys ŽRvyčieL <

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Lietuvių dieną Niujorko orga
nizacijos ruošia liepos 4 d. Klas- 
čiaus parke.

Niujorko BALFo skyrius bir
želio 25 d. šaukia visų vietos or
ganizacijų atstovų pastitarimą 
šių metų tremtinių pagalbos va
jaus komitetui sudaryti.

Tremtiniai, atvykę į JAV, per 
2 m. kas 6 mėn. privalo regist
ruotis, užpildydami specialius 
blankūs “Semiannual Report of 
Immigrant Displaced Persons”. 
Jų galima gauti BALFo centre.

- /
Liet. Krikšč. Demokratų kon

ferencija šaukiama liepos 5 d. 
Niujorke. Posėdžiai vyks Christ. 
Dem. Union of C. Europe patal
pose 339 East 52nd Str. Skyriai 
siunčia po vieną atstovą nuo 
kiekvienų 5 narių, kur skyrių

WINNIPEG, Man
Baisiojo birželio minėjimas 

įvyko sekmadienį. 11 vai. St. 
Paul bažnyčioje iškilmingos pa
maldos, kuriose dalyvavo ir lat
viai su estais. Visi su savo vė
liavom. Dėl lietaus eisenog ne
buvo, bet ant nežinomojo karei
vio kapo buvo uždėti vainikai. 
Lietuvių vainiką uždėjo G. Za- 
vackaitė.

4 vai. pp. Playhouse teatro sa
lėje įvyko iškilmingas posėdis. 
Pirmininkavo lietuvis J. Činga. 
Lietuvių vardu kalbėjo Dr. Č. 
Kurauskas. Kalbą pasakė Erik 
Willis, Manitobos Konservatorių 
partijos pirmininkas ir opozici
jos vadas provincijos parlamen
te, pabrėžęs, kad jo partija rei
kalauja komunistų partiją užda
ryti. Pabaltijo tautų kančios yra 
įspėjimas pasauliui, jog komu
nizmas yra pats blogiausias de- 
mokrati j ost priešas.

Posėdžio pabaigoje priimta pa
dėkos rezoliucija Kanados vy
riausybei dėl Genocido Konven- 
cjįos ratifikavimo.

L. Bažnyčiai Įsigyti aukojo
Apolonija ir Kazys Malas- - 

kevičiai ................................. $50
Vytautas ^ančiukas    10 
Vaičeliunas iš Sudbury .. 10 
Nuoširdžiai ačiū.

LBĮ Komitetas.
Lietuvis — veterinarijos

, gydytojas
Česlovas Kurauskas išlaikė 

Winnipege, Manitobos universi
tete reikiamus egzaminus veteri
narijos gydytojo teisėms gauti ir 
su vienu vet. gyd. anglu atidarė 
Selkirche, netoli Winnipego, šu
nų ligoninę ir viešbutį. Buvo Įdo
mu su ta keista įstaiga susipažin
ti. Šunims pastatyta puiki ligo
ninė, gražus su visais Įrengimais, 
apšvietimais fr stalais, operaci
nis kambarys. Bet užvis įdomiau 
nueiti į šunų viešbutį, kur tur
tuoliai, išvykdami atostogų ar į 
svečius, atveža ir palieka savo 
numylėtus kudlius. Kiekvienas 
šuo gauna atskirą kambariuką 
su geležinių rėmų durimis ir ge
rą maištą. Bet jiems laisvė bran
giausia ir vos tik pamatę žmo
gų, visi ima unkšti ir prašytis, 
kad išleistų. Su pavydu ir liūde
siu žiūri į šeimininkų margį, ku
ris laisvai bėginėja.

Kurauskas ir plačiai žinomas 
ir mylimas apylinkės ūkininkų, 
kurie jį kiekvienu reikalu kvie
čiasi pas save. Užtat jį labai sun
ku rasti neužimtą. Prieš pora 

SUDBURY Ont
Dėl birželio .14 d .minėjimo 

per Sudburio radiją, kaip buvo 
paskelbta “TŽ”, įvyko ne taip, 
kaip su CKSO radiofonu buvo 
susitarta. Gal visai be tenden
cingos radiofono pareigūnų klai
dos, minėta programa buvo iš
pildyta 30 min. anksčiau.

Padarius atatinkamų žygių 
Sudburio LB komiteto nariams, 
nušviečiant lietuviams šio laiko 
ir programos svarbumą, radiofo
no vadovybė visa suprato ir pa
aiškino, kad tai įvyko dėl prog
ramų laiką surašančio pareigū
no kaltės. Apgailestavo ir už lai
ką programai sumokėtus pinigus 
sutiko grąžinti. Kartu pridės ir 
raštišką pasiaiškinimą, kodėl 
programą įvykdė ne tuo laiku, 
kaip buvome susitarę.

J. Valančius.
Rinkliava tremtiniams sušelpti

Sudbury buvo pravesta rink
liava Europoje pasilikusiems 
tautiečiams sušelpti. Dėka pp. R. 
Bagdonienės, A. Lukošienės, S. 
Poderienės, J. Jonaičio, K. Rim
kevičiaus ir St Tolvaišos talki
ninkavimo ir Sudburio lietuvių 
duosnumo surinkta $221.50 pi-

nėra, įgaliotiniai susitaria su 
bendraminčiais ir nustato atsto
vų skaičių. Numatyta plati prog
rama organizačiniais ir šakotais 
principiniais klausimais. Tarp 
kitko bus išrinkta 15 delegatų į 
CDUCE kongresą rugs. 19-21 d. 
, Kun. čekavičius, buv. Prienų 
vikaras, bolševikų kankinys, 
Augsburgo DP stovyklos kuni
gas, DP atvežimo į JAV rekor
dininkas — vienui vienas atsive
žęs apie 350 DP, dirba Port Va
šingtono, L.I., parapijoje, kur yra 
katalikų mokyklos kapelionas, 
vikaras, žmonių labai mylimas 
ir gerbiamas. Pavasarį gavo JAV 
pilietybę.

Iš Korėjos grįžta Vincės Jo- 
nuškaitės sūnus Saulius Zaunius, 
kur gavo seržanto laipsnį.

Leit Kulegoskis Korėjoje va- 

metų sukūrė lietuvišką šeimą ir 
dabar su savo žmonele Joana 
augina dukrytę irgi Joaną. Šie
met tarp Selkircho ir Winnipego 
nupirko labai gražų, didelį, ap
augusį alyvomis ir kitais me
džiais sklypą ir tenai kuria savo 
šeimos židinį. Ir ne mieste gy
vendamas, gyd. K. aktyviai da
lyvauja visuomeniniame gyveni
me. Šiemet yra apyl. bendr. vi
cepirmininkas, kuris į visą veiki
mą įneša daug darnumo. --
- Lietuvis skyriaus viršininkas

• Algimantas Dudoravičius *hA. 
Simens Telephon Co.” pakeltas 
visai Kanadai vienos šakos ve
dėju.

Atvykęs Kanadon prieš 4 mt. 
pradėjo dirbti telefono centrinėj 

■ir greitai ėmė kilti, gaudamas vis 
atsakomingesnį darbą. Šalia savo 
tiesioginių darbų, D. aktyviai da
lyvauja visuomeniniame gyve
nime, yra L. Bažnyčiai Įsigyti 
komiteto narys, sekretorius.

Jo žmona Marija, bagiusi ma
šinraščio kursus, uoliai padeda 
savo paslauga.

— Mėta ir Povilas Matvieči- 
kai birželio 4 d. susilaukė pirm- 
gimio sūnaus.

— Genei ir Vytautui Galinai- 
čiams susilaukus -dukrytės, bir
želio 8 d. buvo suruoštas šaunus 
balius. Įteikta dovana — vaikui 
lovytė. Rengėjos: S. Dielininkai- 
tienė ir E. Januškienė.

— Albina ir Jonas Didžbaliai

WELLAND, Ont
1952. 6. 11 “Nepr. Liet.” Nr. 24 

(270) tilpusi Bals, žinutė apie 
Krašto Tarybos rinkimus Wel- 
lande visai neatitinka tikrovei:

1. Bals, ten rašo, kad Wellande 
Krašto Tarybos rinkimai vykę 
nelengvai. Girdi, registruoti te
ko vaikščioti po butus. Ištikrųjų 
rinkimai vyko labai sklandžiai ir 
normaliai, o registracija buvo at
likta 1950 m. Jei ji sudarė sunku
mų ir darbo, tai tik ne Bals., bet 
LOKo nariams, kurie tą registra
ciją atliko.

Turinčiųjų teisę balsuoti sąra
šai buvo atidengti pasitikrini
mui, Wellande ir Port Colborne, 
6 savaitės prieš balsavimus. Ku
rie nebuvo įtraukti į sąrašus ga
lėjo užsiregistruoti.

Neįtraukti į sąrašus, ar vėliau 
atvykę, ar nenuvykę įsiregist
ruoti į nurodytas vietas, balsa
vimo dieną balsavimo būstinėje,

nigais ir 14 maišų (365 svarai) 
drabužių. Atmetus visas įpakavi
mo ir persiuntimo išlaidas, liku
sioji suma — $204.44 paskirstyta 
sekančiai: *

Vasario 16-sios gimnazijai — 
$68.44; Seneliams Vokietijoje — 
$68.00 ir Džiovininkams—-$68.00.

Drabužiai proporcingai pa
skirstyti tai pačiai gimnazijai, se
neliams ir džiovininkams.

Aukos persiųstos Lietuvos gen. 
konsului Kanadoje p. V. Gyliui, 
prašant jį tarpininkauti aukų 
persiuntimui į Vokietiją.

Sudburio v-bos padėka auko
jusiems ir rinkusiems negali iš
reikšti to, ką tos aukos reiškia 
varge pasilikusiems tautiečiams.

KLB Sudburio sk. V-ba.

RODNEY, OnL
Birželio 29 d.' Rodney ALOKas 

rengia gegužinę-pikniką p. Paul 
Peskarskio ūkyje (buv. G. Ale- 
liūno), Rodney. Šokiams gros or
kestras. Veiks bufetas. Pradžia 3 
vaL pp. Apylinkės lietuviai ma
loniai kviečiami.

Rodney ALOKas.

už Assiniboine upės, labai gražio- * 
je vietoje, nusipirko namus, 
dovavo sprausminių lėktuvų es
kadrilei.
VOKIETIJA

Kaikur mažlietuvių skyriai, 
kaip Lensahn, kur savo laiku bu
vo registruoti 127 lietuviai, ka
dangi nėra prisidėjęs prie PLB, 
ilgą laiką nėra gavę pašalpos 
maistu ar drabužiais. Drabužių 
prašo Eutino mažlietuvių sky
rius, Kiel/,, maisto ir drabužių — 
Pinnebergo skyrius ir kt.

Daug kur mažlietuvių vado
vybės ir skyrių vadovų materia
linė padėtis bloga. Gaunamos 
valdinės pašalpos užtenka tik 
nuomai, kurui ir maistui, o dra
bužiams — ne. Mažlietuvių są
jūdy dalyvauja ne tik vieno 
Klaipėdos krašto mažlietuviai.
PRANCŪZIJA

Iš BALFo gegužės gale Pran
cūzijos lietuviai gavo 55 maišus 
vartotų drabužių, 5 dėžes varto
tų batų ir maisto atsargų 5 dė
žes. Šie dalykai jau paskirstyti 
visiems Prancūzijos lietuviams, 
kurie reiškia BALFui ir Ameri
kos lietuviams didžiausią pa
dėką.

Pabaltiečiai birželio 2 d. Pa
ryžiuje surengė bendrą pobūvį, 
kurio metu visos tautinės grupės 
turėjo progos arčiau susipažinti 
ir suartėti.

Vysk. V. Blizgy s birželio 4-5 
d. buvojo Paryžiuje, grįždamas 
iš Barcelonos, kur dalyvavo 
Tarptautiniame Euch. Kongrese. 
Buvojimo metu j.E. vysk. Briz- 
gys apsilankė Apašt. Nunciatū
roje, pas pp. Bačkius ir matėsi 
su LKOS Vadovybe — pp. Gal
dikiene, Dr. Karveliene, Dr. N. 
Bražėnaite. Iš Paryžiaus J.E. iš
vyko į Vokietiją, iš kur išskris 
į JAV, aplankęs J.E. Arkivys
kupą J. Skvirecką.

Dr. S. Bačkis gegužės 28 d. lai
kė pranešimą Prancūzų Katali
kų Intelektualų Centre — CCIF 
— apie tai, ko pabėgėliai-trem- 
tiniai trokšta teisinės, administ- 
ratyvinės globos srityje ir kultū
rinėje plotmėje. Prof. H. Beda- 
rina, kuris pirmininkavo posė
džiui, pažadėjo pastudijuoti, ką 
šioji Prancūzų organizacija galės 
padaryti, kad būtų atsižvelgta į 
tremtinių intelektualų pageida
vimus.

pareiškę norą būti lietuvių ben
druomenės nariais ir norį balsuo
ti, buvo įrašyti į balsavimo pro- • 
tokolą, įregistruoti į bendruome
nės kartoteką ir gavo balsavimo 
lapelius. Šią procedūrą numato 
.rinkiminės taisyklės. Kur čia tie 
sunkumai?

2. Bals, toliau rašo: “O rinki
mų metu ypač daug “trobelio” 
turėjo KD grupė, nes vyko labai 
stipri agitacija”.

Turbūt Bals, šiom dviem rai
dėm norėjo pažymėti krikščionis 
demokratus. Wellande tokios 
partijos tikrai nėra. Yra, žinoma, 
dešinesnio ir kairesnio nusistaty
mo žmonių. Manau, Bals, ir su
grupavo tuos dešiniuosius į KD 
grupę — geras krikštas.

Labai įdomu, kur Bals, rinki
mų metu matė tą stiprią agitaci
ją. Jei Bals, būtų rinkimų metu 
tokią agitaciją matęs, tai tikrai 
būtų padavęs skundą ir balsavi
mai turėjo būti neužskaityti.

3. Bals, rašo: “Balsuoti buvo 
sutelktos net tos senutės, kurių 
šiaip jau niekur netenka matyti”.

O iš kur tokia demokratija, kad 
senesnio amžiaus žmonės negali 
balsuoti? Bet ištikrųjų balsavo 
tik viena senesnio amžiaus mote
ris. Bals., gal akyse pasirodė iš 
vienos keletas. Jei Bals, dalyvau
tų ruošiamuose lietuvių minėji
muose, matytų tą senutę kiekvie
ną kartą. Kai būna rinkliavos 
lietuviškiems reikalams, ta se
nutė, gautą nuo savo vaikų do
vanoms, paskutinį dolerį paau
koja.

4. Bals, rašo: “Tėviškės Žibu
rių? numeris su rekomendacijų 
sąrašu buvo skleidžiamas labai 
plačiai”.

Kiek žinoma “TŽ” administra
cija minimą numerį išsiuntinėjo 
savo nuolatiniams skaitytojams. 
Ekstra kam nors nesiuntė. Kaip 
jis buvo skleidžiamas plačiai, ne
suprantama.

Ką šia žinute Bals, norėjo at
siekti ir kam pasitarnauti, taip 
ir neaišku. Tik ne vienybei No
riai tik pasakyti: “Būk geras, ne
ardyk Wellando lietuvių solida
rumo ir nekaišiok pagalio į bė
gančius ratus”. Irgi balsavęs.



Sociologinės užmačios
Sociologija kaip mokslas da

bartine prasme savo amžių skai
to tik dešimtmečiais, nors socio
loginių tendencijų mes galime 
užtikti betkurios civilizacijos rai
doje. Populiariai kalbant, socio
logija yra mokslas apie žmpgiš- 
kos grupės gyvenimą. Dėmesio 
centras sociologijoj yra žmonių 

v įprastinis, išmoktas, institucinis, 
elgesys. Jį galima pastebėti, ap
rašyti, analizuoti, klasifikuoti ir 
netgi numatyti betkokioje žmo
giškoje kultūroje. j Matematikos 
ir natūraliau gamtos mokslų 
raida ir kaikurių jų dėsnių pri
taikymas socialiniams faktams 
įgalina sociologiją prišlieti prie- 
natūraliųjų mokslų.

Sociologija yra labai populia
rus mokslas, nors jos objektas ir 
metodai daugelio yra miglotai 
suvokiami; netgi sociologai daž
nai nesutinka principiniuose 
klausimuose. Galėtume rasti ke- 

• lias dešimtis skirtingų sociologi
jos apibrėžimų ir keliolika kryp
čių (mokyklų). Objektyviai 
svarstant, tie nesutarimai turi 
pateisinamą pagrindą. Pirmiau
sia, institucinis žmonių elgesys 
yra labai komplikuotas ir veikia
mas daugelio sąlygų. Betkurios 

' iš tų sąlygų pabrėžimas ar per
vertinimas tuojau suponuoja at
skirą kryptį, su kuria ne visi su
tinka. Antra, sociologija užima 
tam tikrą vietą kitų mokslų ei
lėje ir dažnai naudojasi jų davi
niais bei metodais, tuo priartė
dama tai prie vieno tai prie ki
to “giminingo” mokslo. O tie 
“giminės”, būdami senesni ar 
daugiau,išsiplėtoję bei pripažin
ti, dažnai ignoruoja “naujokę” 
sociologiją, vos peržengusią kū
rimosi stadiją.

Istorija, politika, teisė ir eko
nomika yra senieji socialiniai 
mokslai. Tarp kitko, sociologija 
seniau buvo laikoma vienu poli
tinės ekonomijos aspektu. Da
bar, gi, ji yra “pralenkta” savo 
jaunesniosios sesers —- antropo
logijos. Taip pat ir kultūros is
torija, ypatingai socialinė psicho
logija, rūpinasi tais pačiais ar 
panašiais objektais ir metodais. 
Pridėkime dar, kad žmogaus el
gesys yra neišvengiamai veikia
mas ir biologinių, geografinių ir 
kitų dėsnių, tai suvoksime dau
geriopos sociologijos plotmę. 
Štai kodėl jos sistema netaip 
lengvai pasiduoda įspraudžiama 
į mokslinius rėmus. Tačiau šis 
faktas jokiu būdu neneigia nau
jojo mokslo kaip mokslo ar jo 
reikalingumo. Priešingai — mes 
rasime daugelį mokslininkų, ku
rie, įsigilinę į bendruomeninio 
gyvenimo problemas, pasuka iš 
savųjų specialybių į sociologiją. 
Ryškiausias šitokių pavyzdžių 
yra Max Weber kelias į sociolo
giją. .Sociologija jiems atveria 
naujus akiračius, gyvybiškai 
svarbius žmogiškajame gyveni
me. Istoriškai į sociologiją juos 
pastūmėjo pusivylimas kitais 

mokslais, kurie nedavė jiems at
sakymo į daugelį mbderniškojo 
gyvenimo problemų.

Griežtųjų mokslų atokaitoj 
materialinio gyvenimo progre
sas atrodė vedąs pasaulį į žemiš
kojo rojaus epochą. Apįe jį bu
vo kalbama, kaip apie neišven
giamą būtinybę, paremtą moks
liška laboratorija bei eksperi- 
rpentine technologija. Tačiau 
atėjo 1929-30 metų krizė, kurios 
tų mokslų atstovai nei numatė, 
nei rado tinkamų vaistų jai gy
dyti. Dėmesys staiga nukrypo į 
sociologiją, kuri gavo skubų už
davinį: apsaugoti nuo katastro
fų, nors tada jau nebuvo laiko 
“mokytis navigacijos meno”, nes 
laivas skendo. '

Buvo pastebėta, kad, pavyz
džiui, statistika turi daug davi
nių apie gamybą ir jos paskirs
tymą, tačiau niekas nerado for
mulės, kaip panaudoti visas pre
kes, kurias galima pagaminti; 
daug davinių apie ekonominius 
praeities ciklus, bet niekas ne
numatė pasaulinės krizės; daug 
įstatyminių davinių, bet jokių 
dėsnių, kaip sumažinti įstatymų 
laužymą; daug davinių apie įrra- 
cionalų žmogišką elgesį ir apie 
įvairiopą inteligentiškuftio (su
pratimo) tipologiją žmonėse, ta
čiau jokių dėsnių, kaip įgyven
dinti tikrąją demokratiją, suda
rytą iš tokių nelygių sudedamųjų 
dalių (Robert S. Lynd).

Šios problemos buvo spręstos 
teisininkų, ekonomistų, filosofų 
bei kitų specialistų iš jų požiūrio. 
Kiekvienas jų turėjo ka ką pa
sakyti apie problemas, kurios ta
čiau nebuvo vispusiškai apspręs
tos, nes jos nesiribojo ir nesida> 
vė įspraudžiamos į rėmus, — sa
kysime, “ekonominius”, teisi
nius” ar “psichologinius”. Tik
rumoje žmogiškasis elgesys čia 
buvo svarbus ar lemiamas fak
torius sąryšyje su ekonominiais, 
religiniais, pedagoginiais bei ki
tais motyvais, kuęie gali būti 
klasifikuojami į vieną bendrą 
skyrių, vadinamą kultūra (ant- 
ropoligine prasme). Tad visi šie 
aspektai turėjo būti analizuoja
mi kaip dalys visumos, kuri šiuo 
atžvilgiu yra žmogiškasis elge
sys, sąlygojamas kultūros ir ją 
sąlygodamas. Tik šiuo būdu yra 
galima numatyti reliatyvius atei
ties rezultatus bei jų eventualų 
išvengimą ar pakreipimą kita 
linkme. Aišku, kad “siauri” vie
no mokslo daviniai to atlikti ne
gali. Sociologai tad ir yra “pa
sinešę” savo mokslišku analiza
vimu bei visumos suvokimu kon
statuoti lemiamas socialines jė
gas bei numatyti jų tolimesnę 
eigą, nors jų disciplina tik dabar 
pradeda rodyti patvaresnius me
todus tam pasiekti.

Socialiniai mokslai, kurių cen
tre dabar yra sociologija, antro
pologiją. socialinė psichologija 
ir vadinamas socialinis “tyrinėji
mas” (research), yra atstovauja-

Gundomas demonas
ŠIĄ NAKTĮ sapnavau keistą nuotykį, šį\rytą jį įvykdžiau, o šį 

vakarą jį atpasakoju. Teišklauso mane tie, kurie yra pakankamai 
išmintingi tikėti į realumą to, kas neįvyksta.

Dažnai savo sapnuose aš susitinku su velniu ir šią naktį dar 
sykį jį mačiau. Jį sapnavau ir, tuo pačiu laiku kaip jį, sapnavau 
vieną gundymą, bet tai nebuvo jis — klausykite gerai — kuris ma
ne gundė, tai*  buvau aš, kuris gundžiau demoną! Tai buvo tokis 
netikėtas ir keistas sapnas, kad aš pabudau vos jo užkluptas ir liku
sią nakties dalį nebegalėjau atitraukti savo minties nuo tos, tik 
momentą vykusios scenos, nuo to skubaus pasikalbėjimo, nuo tų 
pabėgusių žodžių.

Rytą buvau įsitikinęs, kad vienintelis būdas man išsivaduoti 
iš tos nelauktos nakties vizijos, buvo ją realizuoti dienos šviesoje 
ir, daugiau nebedvejodamas, mečiausi į kelią.

Mano gyvenamos gatvės gale demonas manęs laukė. Tuojau aš 
pamaniau, kad jis žinojo mano sapną ir, kad jis pats tą sapną iš
šaukė, kad pasityčiotų iš manęs. Kiek nugąsdintas, vėl atsipeikė
jau, kada atsiminiau, jog mes prieš keletą dienų buvome susitarę 
ten susitikti, kaęi kartu eiti aplankyti vieną seną kiparisą, kuris 
dažnai globojo mūsų dialogus savo tamsiu ir masyviu šešėliu.

Patylomis mes ėmėme keliauti, net nepasisveikinę. Jau buvome 
už miesto ir demonas vis tylėjo. Tuo tarpu vizija man naujai at
gimė gyvesnė, įsakmesnė, nei kada nobs, ir mano lūpos prasivėrė.

Bet negalėjau ištarti nei žodžio*  kokį pasikalbėjimą užmegsti 
priešais šią atkaklią tylą?

Pagaliau mes atvykome prie mūsų kipariso, kurio viršūnė švel
niai krutėjo; sakytum, jis kratė savo galvą, duodamas nekantrumo 
ir priekaišto ženklą. Mes atsisėdome, nugaras atremdami į jo pla
tų ir tvirtą liemenį, ir demonas vis dar tylėjo. Tada, tartum vi
dujinis šaltinis būtų prasiveržęs mano gelmėse, aš jaučiau virdu- 
liavimą, kilimą, paskiau išsiliejimą žodžių, kuriuos turėjau pasa
kyti. Ir aš kalbėjau į demoną šiais žodžiais:
. — Mano pone ir mano drauge, štai tau atėjo gundymo diena. 
Tu daugiau nebepajėgi gundyti žmones ir todėl laikas žmogui 
ateiti gundyti tave. Su Adomu tu pasiekei savo tikslą, su Kristumi 
tu pralaimėjai, bet tu nesi nei žmogus, nei dievas, o aš esu žmogus 
ir kiekvieną dieną darausi Dievu. Štai kodėl aš turiu teisę ir 
jėgos tave įvesti į pagundą ir prisiimti Adomo ir jo vaikų kerštą.

• — Pirmiesiems žmonėms tu pasiūlei dieviškumą, Kristui pa
saulio karalystes, Faustui galybe. Bet aš tau siūlau daug daugiau. 
Nesiūlau tau pavirsti Dievo beždžione, nei paveldėti tai, kas egzis
tuoja, bet pasidaryti tikruoju Dievo prieštarautoju ir nepermal*

mi dviejų orientacinių tipų aka
demikų r— tyrinėtojų: mokslinin
kų ir “technikų”. Pirmieji šali
nasi nuo aktualių “betarpiškų” 
problemų ir studijuoja tai, kas 
yra manoma reliatyviai pastovu, 
o antrieji, priešingai, griebiasi 
to, ką institucinė aplinka ir mo
mentas sugestijonuoja. Pirmieji 
dirba palengva, nes pažinimas 
“nežinomo” jiems atrodo esąs 
perdidelis žygis, kad galima bū
tų skubotai atlikti. Studijų kabi
neto sienos skiriamuos nuo išori
nio pasaulio, ir jie netaip lengvai 
pažeidžiami kritikos. Tuo tarpu 
antrieji, praktiniai žmonės, ne
siliaudami skuba atlikti smul
kius darbus ir nori atlikti juos 
šiandien, dar prieš rytą. Anksty
vesnieji bendroji sociologija yra 
turėjusi daugumą pirmojo — 
mokslinio tipo sociologų. Jie dau
giau pasireiškė ir tebesirodo Eu
ropoje. Antrieji — techninio ti
po atstovai yra vyraują specia
liose socialinių mokslų šakose ir 
yra visai nustelbę pirmuosius 
Šiaurinėje Amerikoje.

Tuo tarpu numatomoji ateitis 
priklauso “technikams”. Išeida
mi iš principo, kad yra negalima 
būti vispusišku specialistu, jie 
pasitenkina ribotomis ir kuklio
mis problemomis ir bando jas pil
nai išspręsti. Jų teorija yra ankš
tai' siejama su tyrinėjimo vai
siais. Kiekvienas jų stengiasi pa
tvirtinti savo teoriją su “labora
torine” technika. Ši “laborato
rinė” technika yra pritaikoma 
kiekvienai problemai, neatsižvel
giau, ar “technikai” lies egzoti
nius žmones tolimoj Melanezi- 
joj ar kurią nors grupę žmonių 
didmiesčio centre.

Beje, ‘mes negalime pasakyti, 
kad minėta sociologų grupė pa
siekė savo užsibrėžtų tikslų. Ta
čiau mes galime’ pacituoti ištisą 
eilę sociologų Europoje ir Ame
rikoje, kurie paliko didelį įnašą 
visuomeninio gyvenimo patirties 
rėmuose. Ir kai mes, naujieji 

KAI vientulystės vakaras, ir neramus maldavimas, ir šauksmas mano 
Nebesutilps, kadaise saulę ir gėles nešiojusiai širdy,
Ir prisilietęs praeities, kuri senai sukaustyta gyvena, 
Sunkiais atodūsiais įaugs slaptingan laiko veidrodin, —

Tada nešauk rudens. Ir debesų nekviesk užtemdyti marias ir dangų; 
Atvėsinti ir numarint tave toli nuo tėviškės namų.
AŠ taip bijau užgirst, kad ši būtis pasmerkimu tau skamba, 
O jau ir man, kuriom taip maža buvo vasaros sapnų . . .

VAIKYSTES NUOTRUPA
(Mano Motinai) *

BALTOS rožės, pamerktos mažam stikle ant lango. 
Aš mačiau, kaip jas nuskynė švelnūs pirštai. 
Švelnūs pirštai vakarais akis man dengė 
Ir primindavo, kad neturiu pamiršti „

Nuskandini mažus iliuzijų laivus prieš naktį 
Upėn, plaukančion tolyn, tolyn nuo pikto.
Ir, nebijant vakaro spalvų netekti, 
Dievo rankoje tada ramiai užmigti. ..

daujapou buvimo naikintoju. -
— Esi laikomas didžiuoju Viešpaties priešininku, tuo, kuris 

griauna daiktus, bet tai yra visiškai klaidinga. Tu stengeisi jį pa
mėgdžioti darydamas stebuklą, tu norėjai Valdyti, kaip jis, tu jį 
sekei, tu jį kopijavai kaip sena beždžionė savo šeimininką.

— Jei tu tikrai buvai Dievo antitezė, priešingumas, tu turėjai, 
— ir tai nuo seniai — daryti priešinga tam, ką jis padarė — tu tu
rėjai atsisakyti tiktai iššaukti antipopiečius ir antkristus: tu bū
tum pasidaręs tikrasis AntLDievas. Kas buvo didysis Dievo veika
las? Pasaulio sukūrimas. Kas turėtų būti didysis tavo veikalas? 
Pasaulio sunaikinimas. Vietoje, kad sėti pasaulyje netvarką ir pai
niavą, tau tikriau reikėtų — supranti tu? — jį užgniaužti, jį su
griauti, jį sunaikinti.

— Kokiu būdu pagaliau tu, pagyrų puode, galėjai iki’šiandien 
pakęsti, kad pasaulis tęsia savo buvimą? Kada tu sugebėsi duoti 
didžiąją savo repliką dieviškajam FIAT, jau po tiek amžių tylos 
atsakyti dar galingesniu PEREAT? •

— Todėl, iki tu pasitenkinsi krėsdamas Viešpačiui tavo įpras
tas piktas išdaigas, jam ginčyti menkąsias sielas, kelti nesantaikas 
kuriame tai dangaus ar žemės kampe, tu pasiliksi neištikimas savo 
misijai, kuri yra būti prieš Dievą. Vardu kaikurių žmonių, pavar
gusių nuo šitų simuliuojamų kovų, ateinu tave pakviesti ją iš
pildyti arba pranykti.

— Tau galiu pasakyti, jei reikia, kokiu būdu tu galėsi nuvesti 
pasaulį prie galo. Reikalinga, kad tu visiškai pakeistum savo 
veiksmų planą. Iki šiol tu nebuvai daugiau, kaip sumišimų ir ne
tvarkos kurstytojas, judri ir daugiaveidė dvasia, kas reiškia judė
jimų ir pakeitimų kūrėją. Tuomi tu patiekei visiško kvailumo 
įrodymą. Tu žinai, kad judėjimas yra pasikeitimas laike, kad pasi
keitimas reiškia kūrimą iš skirtingo ir realybė yra įvairių daiktų 
visuma. Realybė darosi tuo labiau didesnė, kuo skirtybės yra gau
sesnės. Dauginti skirtybes (kas reiškia keisti ir judinti), reiškia 
auginti realybę, mažinti skirtybes (kas reiškia lyginti, daryti ne- 
judoma), reiškia mažinti tai, kas realu.

— Žmonės mėgino užmušti tai, kas realu, kalbos priemone, nes 
žodžiai pažymi būtybių kategorijas, bet ne kiekvieną būtybę jos 
įvairume; jie objektų grupėje neįžiūri daugiau, kaip jų bendruosius 
elementus. Tam tikri žmonės, paprastoje kalboje vadinami filoso
fais, atseit, išminties mylėtojais, nuėjo dar toliau nei kiti ir mė
gino visą visatą, su jos begaliniais judėjimais ir formomis, suvesti į 
vieną vienintelį žodį. Po to jie patys sau pasistatė altorius ir manė 
atžymėję paskutinį savo pasaulio knygos tašką. Bet jie nepastebėjo, 
kad jų žodis, kaip tik dėlto, kad jis norėjo viską sutalpinti, pa
neigė tuomi bet kokį skirtingumą ir neteko realybės. Idėjų pasau
lyje vienintelis reiškia neįmanomą, daiktų pasaulyje vienintelis 
reiškia neegzistuojantį. Todėl tau reikėtų padaryti realybėje tai, 
ką filosofai padarė tik svajonėje, kitaip sakant, tu turėtum pasida
ryti filosofu, dirbančiu su daiktais, o ne su žodžiais. Žmogus fįlo-

sofas nori suvesti pasaulį į vienihtelį terminą ir baigia logiška 
niekybe, tu turėtum suvesti pašMilį į vieną daiktą ir tokiu būdu tu 
atsiektum autentišką niekybę, galutinę ir užbaigtą. -

— Aš nurodžiau kelią. Tau palieka juo sekti: tu esi dar galin
gas. Tirpink, panašink, vienyk, junk, lygink, vienodink, naikink 
skirtumus, suvesk, visus gyvulius į vieną ir tą gyvulį paversk au
galu — visus augmenis į šitą augalą ir šitą augalą į akmenį — 
visus mineralus į šitą akmenį, visus kūnus į vieną kūną, visas sub
stancijas į vieną substanciją, visas jėgos rūšis į vieną rūšį ir šitą 
vieną energijos rūšį į vieną subsanteijos elementą; ir tada su pa
matysi, kad pasaulis išlėto blanksta, silpnėja, nyksta tavo rankose, 
ir tu pats ir pats Dievas, jūs nebūsite kitkas, kaip tas daiktas: vie
nas daiktas virs visa dalimi ir pranyks su juo:

— Neapkęsk įvairumo, persekiok pasiskirstymus, sulaikyk ju
dėjimus, sutrukdyk pasikeitimus ir tada tu būti tikrai Dievo prie
šu, tu nušlųosi jo veikalą, tu jį paneigsi be rezervų. Kad tavo akty
vumas toliau reikštųsi ne žadinimu, bet užgniaužimu aktyvumo. 
Padrąsink tinginystę, iššauk ekstazes, favorizuok bendras idėjas. 
Ir išlėto pasaulis pasidarys tingus kaip asketas ir bevarsis kaip 
sąvoka.

— Tokiu būdu tu galutinai atsakysi į kilmę ir, jei kas nors dar 
galėtų rašyti, jis turėtų sakytį kad po pabaigos nebebuvo nei že
mės, nei dangaus, nei pagaliau bedugnės. Dievas matys pranyks
tant veikalą, kuriuo jis buvo taip patenkintas, ir tu, senas maištin
gasis tremtiny, tu būsi atsikeršijęs. Niekas tau niekada nepatiekė 
tokio didelio uždavinio; niekas tavęs nelaikė pajėgiu tokiam didė
liam veikalui. Ar tu turėsi drąsos ir galios nuvesti visatą į nieky
bę, iš kurios ii buvo pašaukta ir priešais Kūrėjo tūkstantmetį TAIP 
mesti savo NE?

— Tokis yra mano atsakymas į pagundą, demone. Tu man 
pasiūlei būti Dievu, aš tau siūlau būti galingesniu nei Dievas, būti 
sunaikintoju jo didžiojo veikalo, pirmuoju ir paskutiniu Anti- 
Dievu. - .

Čia žodžiai man sustojo keltis gerklėn ir vidujinis šaltinis užsi
darė. Žiūrėjau į savo kompanijoną, kuris mane išklausė iki galo 
su dideliu susikaupimu, be jokio gesto ir be žodžio.

Valandėlę laukiau jo atsako, bet jis ir toliau pasiliko tylus, žiū
rėjo į saulę, kuri jau blaškė slėnio miglas. Pasaulis išlėto kilp ir mū
sų akys jį stebėjo nuo kalvos, ant kurios auga mūsų kiparisas.

Vėjas iš tolo nešė debesų gabalus ir pūtė dusliai Demonas žiū
rėjo ir tylėjo. Pagaliau jis atsikėlė, atsigręžė į mane ir ryžtingu 
balsu man pasakė:

— Eikime. AŠ ilgiau laukti negaliu. .
Tada pastebėjau, kad demonas verkė ir pirmą sykį mačiau jo 

akyse ašaras. Gailesčio, pykčio ar džiaugsmo ašaros? Apie tai gal-, 
vojau visą dieną ir nežinojau kaip nuspręsti. Laukiau nakties, kad 
jį paklausti per sapną.

Amerikos “ateiviai”, intuityviai 
jaučiame, kad amerikoniškoji 
kultūra, šalia gerųjų pusių, turi 
daug ko “taisytino”, amerikie
čiai socialinių mokslų atstovai 
jau senokai gvildena tas proble
mas, rasdami jų priežastis ir iš
davas bei ^patiekdami jas moks
liškai apčiuopiama forma. Kaip 
mažą pavyzdį, mes galime pami
nėti susidomėjimo religija iškili
mą Amerikos universitetuose. 
Šia proga yra pabrėžtina, kad ne 
dvasininkai amerikiečiai, bet ei
liniai, t.y. “techniniai”, sociolo
gai moksliškai įrodė, kad religi
ja yra vienas iš reikalingiausių 
visuomeninio integralumo veiks
nių.

Kad sociologinės užmačios yra 
teigiamai vertinamos šiame kraš
te, kurį mes vadiname materia
listinio progreso karalija, rodo 
faktas, kad didelė sociologų da
lis jau nelieka dirbti universite
tuose, o yra kviečiama padėti bei 
vadovauti administracijos, lab
daros bf> kitokiose įstaigose. Ir 
mūsų jaunimas, besirinkdamas 
vieną ar kitą profesiją, turėtų at
kreipti dėmesį į tai, kad sociolo
gija turi svarią ateitį.

Antanas Musteikis.

SKAUTU SĄJUNGOS RINKIMAI
Pasibaigus Lietuvos Skautų 

Brolijos ir Seserijos vadovybių 
rinkimams, pradėta paskutinė 
šių rinkimų fazė — centrinių 
PLSS organų rinkimai. Bus ren
kami — Skautų S-gos. Garbės 
Teismas, Kontrolės Komisija ir 
keturi nariai S-gos Tarybon. 
Brolija ir Seserija jau išsirinko 
po 4 narius šion Tarybon.

Šie rinkimai, kaip ir prieš tai 
darytieji, dėl nenugalimų tarp- 
kontinentinių atstumų bus pra
vesti korespondenciniu būdu. 
Jiems pravesti sudaryta komisi
ja, kurion įeina skautininkai: A. 
Aglinskas — pirm., O. Ščiukai
tė — I pirm, pav., A. Flateris — 
II pirm, pav., E. Vilkas — sekre
torius ir M. Budrienė — iždinin
kė. Mandatų komisiją sudaro

Dr. J. Saulio biblioteką nupir
ko Filadelfijos universitetas. Bib
lioteka, apie 3000 tomų liet, kny
gų bei perijodinių leidinių, jau 
pervežta ir kataloguojama. Be- 
abejo, tai bus didžiausias litua
nistinis rinkinys šiame konti
nente.

Liet, profesorių d-jos metinis 
susirinkimas šaukiamas liepos 6 
d. Čikagoje.

Am. LRK Susivienijimo sei
mas j vyks Niujorke birželio 30- 
liepos 3 d. Statler viešbuty, 7th 
Avė. ir 34th St. Liepos 1 d. ten 
pat įvyks didžiulis bankietas or
ganizacijos 65 m. sukakčiai pa
minėti.

Liet Vyčių metinis suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 1K14 d. Day- 
tone. Ta proga bus išleistas lei
dinys, kuriam sveikinimus ir 
skelbimus siųsti: Knights of Li
thuania Council 96, 1922 Leo St, 
Dayton 4, Ohio. .

MŠviesos’>samb. visuotinis su
važiavimas gegužės 30-31 d. Niu
jorke į naują valdybą išrinko: 
pirm. Dr. J. Repečką, vicepirm. 
Dr. J. Petkevičių, sekr. Gr. Dau

skautininkai: A. Augustinaitis, 
K. Bertulis, A. Kalvaitytė, A. 
Paltarokaitė ir Ed, Zabarskas?* 5

Birželio pradžioje Sąjungos 
Rinkimų _ Komisija išsiuntinėjo 
visiems skautų vienetams bei 
vadovams šių rinkimų taisykles 
ir mandatinius lapelius. Iki šių 
metų liepos 10 d. visi atstovai 
turi užsiregistruoti Rinkimų Ko
misijoje ir pasiūlyti kandidatus 
rinkimams. Siūlantieji kandida
tus turi turėti jų sutikimą. Iki 
liepos 15 d. atstovams bus išsiun
tinėti kandidatų sąrašai ir bal
savimo kortelės. Iki š.m. rugpiū- 
čio 18 d. atstovai grąžina komi
sijai balsavimo korteles. Rugpjū
čio 30 d. bus suskaičiuoti balsai 
ir paskelbti rinkimų rezultatai.

Visi skautų-čių vienetai bei 
vadovai-ės, negavę informacijų, 
tuojau prašomi kreiptis į Rinki
mų Komisiją adresu: Mr. Algir
das Aglinskas, 4314 So. Lake 
Park Ave., Chicago 15, Ill. USA.

St Būdavas, neseniai išleidęs 
apysaką iš Lietuvos gyvenimo 
spaudos draudimo laikais “Var
pai skamba”, intensyviai peržiū
rinėja kitą ką tik baigtą apysa
ką, taip pat iš knygnešių gyve
nimo “Didžioji Siena”. Naujojoj 
apysakoj veiksmas vyksta Prū
sų pasieny, jau šio šimtmečio 
pradžioje, prieš pat pasibaigiant 
spaudos draudimui.

““Didžioji Siena” yra gerokai 
platesnės apimties, negu “Var
pai Skamba” ir pavaizduoja pa
čią knygnešiavimo “techniką” 
bei anų laikų nuotaikas. Knygą 
norima dar šiais metais atiduoti 
kuriam nors leidėjui.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
nienę, nariais J. Vilgalį ir V. Pit- 
kunigį.

sutartį Anhurst College, Conn., 
ir tretiems metams. ,

Dr. A. Kučas Scrantori univ. 
dėsto istoriją ir prancūzų, vokie
čių bei rusų kalbas, šią vasarą 
planuoja užbaigti prof. F. Ke
mėšio iki 1939 m. parašytą LRK 
Susiv. Am. istoriją.

Dr. V, Tejcijonaš parašė stu
diją apie lietuvių gydytojus vi
suomenininkus. Joje paliečiama 
200 liet’ gy/iytbjų nuo 'seniausių 
laikų.

Gydytoja E. Jasevičiūtė, dir
busi Kitchener ligoninėje, prieš 
kurį laiką persikėlė į Fort Wil
liam, Ont., kur veda vieną sa
natorijos skyrių. Ten yra ir ke
letas dešimtų lietuvių, deja, vis 
dar neorganizuoti Daugumas 
atvykę apie 1930 m.

Darių ir Girėną buvo norima 
“pagerbti” vienam nešvariausių 
Niujorko priemiesčių, mažoje 
aikštelėje, paprastai prišiukšlin
toje, pastatant vėliavos kotą už 
$5.000. Užprotestavus kaikuriems 
laikraščiams ir įsikišus meninin
kams, šaukiamas pakartotinas 
paminklo komiteto susirinkimas, 
kuris bandysiąs bent pagražinti 
patį paminklą. Tai bus ne pa
minklas Dariui ir Girėnui, bet 
įrodymas lietuvių bendruomenės 
nepajėgumo didžiausiam pasau
lio mieste, kur net mažiausios 
tautybės savo didvyrius moka 
tinkamai reprezentuoti. Niujor
ke, kur gausu parapijų, draugijų, 
prisilaiko “veiksniai” ir politinių 
partijų štabai, tebuvo įmanomas 
tik toks pagerbimas.

Antanas Mažiulis, vienas iš lie-

* Gegužės mėnesį, kaip matyti 
iš laisvąjį pasaulį pasiekusių lie
tuviškųjų rašytojų eilėraščių, bū
ta įsakymo visuose eilėraščiuose 
antrajame nuo galo posmelyje 
paminėti “Uolstryto vilkus”.

* Pergalės žurnale kurį laiką 
buvo spausdinamas A. Vienuo- 
lio-Žukausko naujasis romanas 
“Puodžiunkien^is”, neseniai iš
leistas atskira knyga. .

* Lietuviai menininkai dirba. 
Štai muzikai: ’’Kompozitorius A. 
Račiūnas “Trijų Talismanų” au
torius, sukūrė dvi kantatas, ora
toriją, II ir III simfonijas, sona
tą obojui, kelias dešimtis dai
nų (!) ir pjesių fortepionui”. Di
delių laimėjimų, kaip rašo “TB” 
Irena Žukaitė, lietuviai kompo
zitoriai pasiekė smuiko muzikos 
srityje. Juozas Karosas sukūrė I 
lietuvišką koncertą smuikui su 
orkestru, sonatą ir siuitą smuikui 
su fortepionu. Smuikui koncer
tą taip pat parašė Balys Dvario
nas, o Stasys Vainiūnas Rapso
diją smuikui su orkestru. Jau 
gražiai pagarsėję jaunieji kom
pozitoriai Povilas Tamoliūnas, 
Julius Juzeliūnas, Eduardas Bal
sys, Vytautas Klova, Jurgis Gai- 

Iš italų kalbos vertė Jurgis Ramtis, Ikovo-bal
- -- ■*

tuvių etnografų ir lituanistų, bu
vo susirgęs, bet dabar jau vėl 
gavo vargingą darbą.

Vytautas Vygantas, neseniai 
baigęs Brooklyno tūlą kolegiją, 
šiais metais baigė Fordhamo 
Graduate School psichologijos 
skyrių ir ruošiasi doktoratui. 

. Algis Macelis, jaunas lietuvių 
muzikas, neseniai Niujorke baigė 
braižytojų mokyklą ir tikisi ga
lėsiąs atsidėti savajam pašau
kimui. .

'A. Galdikas ir M. Galdikienė 
birželio 11 d. apleido Paryžių, 
Queen Elizabeth laivu išvyko į 
JAV; Visa Paryžiaus kolonija 
palydėjo pp. Galdikus į tolimąją 
kelionę.

Kartu su jais išvyko p. Bazi-. 
liūs Kučinskas, jaunas tremti
nys, kuris Paryžiuje, nežiūrint 
sunkių gyvenimo sąlygų, sugebė
jo pasireikšti kaip jaunas gabus 
verslininkas, taip pat aktyviai 
dalyvavo lietuvių kultūriniame 
gyvenime.

Tuebingeno univ. per kelis pa
staruosius metus lietuviai apgy
nė šias disertacijas: J. Petkevi
čius — Pirmosios sovietų okupa
cijos reikšmė tarpt, teisės požiū
riu; 1949; B. Ramanauskas — So
cial. teisingumas Liet. resp. dar
bo teisėje, 1945; P. Rėklaitis — 
Giotto kančios scenos ir jų san- • 
tykis su ikonografinėmis rytų ir 
vak. viduramžio tradicijomis, 
1950; J. K. Valiūnas — Vok.-liet. 
prekybos santykiai 1918-1940, 
1949; K. Žemeckas — Liet, žem
dirbių gyv. sąlygos, 1948.

J
J. Karys gilinasi į lietuvių nu

mizmatiką, renka monetas ir ati
tinkamus dokumentus.

žauskas. Iš jų labiausiai išsisky
ręs Juzeliūnas, kuris, prieš trejis 
metus pabaigęs konservatoriją, 
jau spėjo sukurti dvi simfonijas, 
dvi programines simfonines poe-' 
mas, baleto siuitą ir tt.... Gerai 
pasirodąs Vilniaus styginis kvar
tetas: Eugenijus Paulauskas, 
Kornelija Kalinauskaitė, Jurgis 
Fledžinskas ir Zenonas Banevi
čius — visi lietuviškosios konser
vatorijos absolventai. Daininin
kų tarpe, šalia likusių senųjų ve
teranų ir vidutiniųjų kaip Jonas 
Stasiūnas ir Kazys Gutauskas, 
gražiai užsirekomendavę: Ri
mantas Siparis (gavęs Stalino 
premiją), Vladė Mikštaitė, Vy
tautas Blažys, Marija Aleškevi- 
čiūtė ir kit. Muzikiniam gyveni
mui vadovaujanti Vilniaus Kon
servatorija vedama Jurgio Kar- 
navičiaus. Profesorių tarpe tebe
randame Joną Benderių. Kons
tantiną Galkauską, Elena Lau- 
menskienę, Balį Dvarioną. Lidi
ją Dauguvietytę, Stasį Vainiūną, 
A. Račiūną, Zigmą Aleksandra- • 
vičių, Romualdą Džiugą, Alfon
są Baužinską.ir kit. Operos studi
ja, kuriai vadovauja Kipras Pet
rauskas, Petras Oleka ir A. Zau- 
ka rūpinasi naujųjų solistų pa
rengimu.

* Praėjusiais metais Lietuvo
je buvo išleista T. Ševčenkos 
“Poezija”.

* “Madame Butterfly” opera 
antiamerikoniškos ofensyvos iš
vadoje dabar skelbiama Vilniaus 
teatre kaip “Cio-Cio-San”.

* Gegužės 11 d. Rygoje įvyko z 
Pabaltjio “tarybinių respublikų 
kompozitorių diskusijos masinės 
dainos klausimu”. Dalyvavo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos kompo
zitoriai ir poetai ir, žinoma, “bro
liškosios”” rusų tautos mokyto
jai bei patarėjai, kurie patarė, 
kaip “Pabaltijy pakelti šios ivu- ’ 
zikinės kūrybos žanrą”.

JEIGU TU ATVAŽIAVĘS IŠ 
BELGUOS, 

tai negi Tau neįdomu, kaip ten 
vargsta likę Tavo broliai ang
liakasiai? Jeigu taip, tai tuo
jau užsiprenumeruok ten ei
nantį laikraštuką “Gimtoji Ša
lis. 6 mėn. $1.50. Užsiprenume
ruoti galima šiuo adresu: Ste
pas Paulauskas, 1169. Chemin 
Chambly, Ville Jacques Car--. - 
tier, Montreal 23, P.Q. ' B

Redakcijai prisiųsta
Kolumbijos Lietuvis, Kolum

bijos lietuvių katalikiškai tauti
nės minties leidinys, Nr. 5, 1952 
m. Vasario-balandžio mėn.; 85
108 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1952 
m. Nr. 6, 161-192 psl.

Knygų Lentyna, Liet Biblio-

47) V m. (Vol), Danville, Ill
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Parduodant ar perkant namų 
mielai Jums patarnausiu!

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

‘ • Jūsų pa ta rna vintui •

VACYS VASILIAUSKAS 
skambinkite tel KE. 9459, KE. 9450, LA 2612

Parduodama:

$8.000. Indian RdL—Glenloke Ava.
6 didelių kambarių mūrinis na
mas, didelis kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $3.500.

$11.900. Bloor—Bartlett
Mūrinis, 6 kamb. su dideliu kie
mu ir garažu namas. Įmokėti 
$3.000.

$14.900. Dundas—Grace
9 didelių kamb., mūrinis narnos 
su kiemu ir garažus, prie gero 
susisiekimo ir prie. liet, bažny
čios. Įmokėti $5.000.

$18.500. Bloor—Rusholme Rd.
9 did. kambariai, ant 2 augštų, 
atskiras mūrinis narnos, vande- 
niu-alyva apšildomas, didelis kie
mas, privatus įvaž. ir garažas. 
Įmokėti $5.500. * *

R. TESLI A
Real Estate

863 BLOOR STREET WEST
 • (prie Ošsington Ave.) .'

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

Skambinkite telefonu L Y. 0305 (nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.)
NORRIS FUELS, GL. 2491.

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE”

2448 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444
Didelis pasirinkimas baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo 
mašinų, radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų 
ir vežimėlių, kilimų, lovoms užtiesalų, lempų. Minkštus bal
dus^ dirbame pagal užsakymą. “NECCHI” firmos siuvamos 
mašinos ir “ADMIRAL” šaldytuvai, pasaulinėje rinkoje ži
nomi kaipo geriausi, o kainos žemesnės. “ADMIRAL” firmos 

- radijo aparatai $49.00 vertės, parduodami po $39.000, tinka
ne tik namuose, bet -ir kelinėje. - - į : ~>

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta nuo ryto 9 vai. iki vakaro 9 vai.

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITĮ.

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas 
rasite tik'

J. BERŽ1NSKO 
parduotuvėje 

1212 Dundas St W. TeL LA. 9547 
Be to, išskyrus tabako gaminius, už

Z l

visus įpirkimus duodami BONAI.

—-------TEL.

^^^ATCHEDEM3’2131
Budime

luO 1. 24
valandas

Dr. B. D O B A I
Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Telef. 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
MU. 9543

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Works
Cheminis Valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. ■ 
138*46  Claremont Str

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

Valyti viską duokite žinomai 
firmai: x ,

Tel. WA.4557 '
30 metų valymo patylima*  t

$18.200. Indian Rd.-High Park Blvd.
8 did. komb., atskiras mūrinis 
namas, vondeniu-oiyvo šildomas, 
gražus kiemas ir garažas, daug

- priedų įeina į kainą, kaip kili
mas, veidrodžiai ir tt. įmokėti 
$7.500.

$18.500. Indian Rd.—Grenadier Rd.
11 did. kamb., atskiras, mūrinis 
nomas, vandeniu apšildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, 2 garažai. 
Įmokėti $9.000.

$24.500. Indian Rd.—Indian Trail mv.
12 did. kambarių (2 butų), mū
rinis, atskiras namas, 2 vande- 
niu-alyva apšildomos krosnys, 2 
keturių gabalų vonios, 2 garažai, 
esamos mėnesinės pajamos $320 
Įmokėti $7.500.

VALANDOS
9 a-m. — 9 p .m.

NAMAI • 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$5.500, įmokėti $2.000 or možiou. 

Bloke esontis 6 komb. narnos, prie
kis plytų. Niogara-Quecn rajonas

$8.800, įmokėti $2.000. Visai atski
ros 6 komb. kietom grindim no

' mos. Priekine siena mūrinė. Vieto 
garažui. Lansdowne-Dundas rajone.

$10.000, įmokėti $4.000. Pusiau at
skiras*  7 kamb. narnos arti College- 
Dovercourt-Dundas.

$14.000, įmokėti $4.000 Gerų plytų 
8 kamb. namas kietom grindim, su 
garažu Crawford St. netoli Bloor.

$14.300, įmokėti $5.000. Visas mū
rinis 8 didelių kamb. namas, kie
tom grindim, su dviem garažais. 
Crawford St. netoli Bloor.

$14.500, įmokėti $4j000. Pusiau at
skiras, stiprus mūęinis 8 labai di
delių, kambarių namas, kietom 
grindim, su dviem virtuvėm, o tre
čia ekstra įrengta rūšyje. Lobai ge
ras išnuomavimui. College - Dover- 
court - Dundas rajone.

$16.000, įmokėti $7.000. Reta pro
ga įsigyti labai geram stovy visai 
atskirą 9 kambarių, vandeniu ir 
anglimis apšildomą mūrinį namą 
ont Sunnyside Ave., netoli Howard 
Park Ave. Papildomai viena išvietė 
įrengta rūsy. •

$14.000, įmokėti $6.QQ0. Tai senai 
* Tamstos laukta proga nusipirkti ^9 
kambarių, gerų plytų, vandeniu-ang- 

limis šildomą namą su didele mafs- 
. to produktų krautuve ir garažu. Ra

jonas Davenport-Lansdowne.

Ir daugiau namų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
J. J. ELLIS, Realtor

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

Lietuvė siuvėja
Siuva naujus moteriškus ir vaikų rū
bus, taip pat pertaiso senus. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir greitai. Kai

nos žemos. Lietuviams nuolaida.

Kazė Grybienė
243 Euclid Ave. Tel. WA. 8401 
. Toronto, Ont.

Dėmesio!
Gautas naujas siuntinys 

gintarinių karolių, 
auskarų ir tt. 
visokio dydžio

Dr. M. ANYSAS
67 Sussex Ave., Toronto 

Tel. KI. 1168 '
Skambinti po 6 vai. vak*

DR. A. RATIN0W
L.M.C.C.

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

matizmo, skilvio ir kt.)
479*6  Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

DĖMESIO 
NAMŲ SAVININKAI!

SutaupySH laiką ir turėsit pato 
gumą pakeisdami namų apšildy
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat Ray, Fess ir kt. alyvas deg- 
tuvus — Oil Burners. Burneriai 
ir darbas garantuojamas!

J. NAGEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

Telefonas OL. 1523
Skambinti tarp 6-8 vol. vak.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

įflŪKŠtlAUSIOS RŪŠUS MUWJMVj 

RANKDARBIU.

Mm sidabro papuošalai, keramika \ 
odos ir meno itfirbiniai.Lirti/vilkos \. 

L±jr kitų tauta klasikinis munkos>\

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te- 

1 levizijos ir radijo aparatai
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

Vasarvietė
■ atostogoms
Mercury Lodge, 109 Orchard 

Beach, Lake Simcoe, 1 myjia 
nuo KESWICK, Ont.

Kambariai ir atskiros kabinos. 
Autobusai priveža prie pat vie
tos. Užtikrinimui vietos atsto- 
goms, kreipkitės: C. Janston, 19 
Markham St, Toronto. Skambin
ti Roches Point 184M.

—Berlynas. — Britų pirkliai 
birželio 9 d. paskelbė baigę de
rybas su kom. Kinija dėl parda
vimo tekstilės ir chemikalų už 
$18.000.000.„

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

55 St John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St , 
Tel. LYndhurst 0052

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
* TeL EL 6515

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK 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*4  QUEEN ST. W. TORONTO

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY

—Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. 'll 576 QUEENST. W. 

TeL RL 5804 || Tel. EM. 3-1618 .

5 gab. virtuvės chromo komplektas —
3 gab. fotelis (chesterfield) -
3 gab. miegamojo komplektas' — 
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50 -
Kėdės (Hostess) ' — $12.95

DIRECT FURNITURE 
SALES

480 YONGE ST., TORONTO 
'(1 blokas' į šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

• Skambinti Midway 1213 - ,

SAUGU — PATIKIMA
'z '

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
z . . pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS V. TUKLERIS
MUrray 7377 ’• * Hamilton 9-4121

Vakarinė įstaiga Hamiltono įstaiga
2390 Blobr St W. ; . 913'Main St E.

Kanados didžiausia nuosavybių Įstaiga
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

Parduodant ar perkant namę ar biznius
• - JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MORKIS 
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo 

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143
—M—i IM ,>» — <—

reikia

“Vyties” lauko tenisininkams
Klubo pastangomis vasaros se

zonui yra išrūpintos 3 teniso 
aikštės Trinity Parke (už mūsų 
bažnyčios prie Queen gatvės). 
Aikštės Nr. 3 ir 4 galima naudo
tis kiekvieną pirmadienį nuo 7 
vai. vak. iki 9 vai. vak. ir aikšte 
Nr. 8 — kiekvieną trečiadienį 
nuo 7 vaL vak. iki 9 vai. vak. ir 
ta paęia aikšte šeštadieniais nuo 
2 vai. pp. iki 6 vai. pp.

Aikštėmis naudotis 
punktualiai laikytis nustatyto 
laiko. Jeigu aikštės bus pradėtos 
naudotis 15 m in. po mums skirto 
laiko pradžios kitų klubų ar as
menų, mes nebegalime reikalauti 
išeiti Taip pat reikalaujama jei 
yra daugiau mūsų žaidėjų, neuž
imti tik dviem visą aikštę, o žais
ti dvejetuose. Aikštė neturi bū
ti užimta tų pačių žadėjų ilgiau 
kaip vieną valandą, jeigu aikšte 
pasinaudoti yra atėję daugiau 
žaidėjų. Aikštėje galima žaisti 
tik su guminiais batais.

Tenisininkų registracija
Apie liepos vidurį numatoma 

pravesti Toronto lietuvių lauko 
teniso turnyras. Visus norincius- 
čias dalyvauti turnyre prašome 
registruotis pas p. Pundžių, tel. 
LL. 6471. Tikslią turnyro datą ir 
laiką bei smulkesnes informaci
jas paskelbsime vėliau.

Sporto Klubas “Vytis“.

Lauko tenisas
Londone, Anglijoje, įvyko Eu-

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija! ,

$59.50 
■ 99.00 
$79.50

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

ropos zonos lauko teniso turny
ras dėl Dewiso taurės ir pasiekė 
pusfinalį. Didžiausiam visų nu
stebimui, favorizuotas ir per
nykštis šios zonos’ nugalėtojas 
Švedija nelauktai pralošė Bel
gijai. Belgijai laimėjimą nulėmė 
dvejeto susitikimas, kur Phillip- 
pe Washer ir J akie Brichant pa
klupdė švedus Torsten Johans
son ir Nils Rohlson 3:6, 6:2, &1, 
7:5. Be to, Prancūzija nugalėjo 
Argentiną, Italija paklupdė Ang
liją, o Danija sudorojo Vokieti
ją. Pusfinaliuose Belgija susitiks 
su Prancūzija ir Danija su Ita-

* Futbolas
Ekskių-suojančios dvi geriau

sios Anglijos futbolo komandos 
po Ameriką ir Kanadą sulošė pa
skutinių gastrolių rungtynės 
rodos aikštėje, Toronte, kur Ang
lijos meisteris Manchester Unit
ed skaudžiai prakišo antroje vie
toje stovinčiai Tottenham Hot
spurs komandai 50. Dieną prieš 
•tai Niujorke jie taip pat pralošė 
net 7:1. Gastrolės meisteriui ne
labai maloniai praėjo.

Golfas
Amerikos profesionalų golfo 

turnyre trijų metų čempionas 
. Ben Hogan buvo visiškai sutriuš
kintas, turėjęs pasitenkinti tik 
trečia vieta. Meisterio titulą ir 
$4000 iškovojo Julius Boras, 
vengrų kilmės, padarydamas 72 
skyles 68 plius 71 sumoje 281 
smūgio; palikdamas antroje vie
toje Ed. Oliver tik 4 smūgiais 
užpakaly. Lukas.
. Patektų į Sibirą

Toronto dienraščio “The Tele
gram” birželio 14 d. savaitgalio 
priede “Weekend Picture Maga
zine””- prie straipsnio apie So
vietų dalyvavimą Helsinkio olim 
piadoje pridėta 5 sovietinių čem- 
pijonų nuotraukos. Jų tarpe yra 
ir lietuvis sunkaus svorio SSSR 
bokso čempijonas A. Šocikas. 
Prie jo dar pridėta tikli pastaba: 
“Turbūt patektų į Sibirą, jei. bū
tų paklupdytas”.

• Vilniaus krepšinio pinneny- 

kų Namai, moterų grupėje — 
Vilniaus Universiteto komanda.

• Didžioji Kauno- Sporto Ha
lė dažnai naudojama įvairiems 
didiesiems sporto festivaliams. 
Balandžio mėn. joje vyko TSRS 
tinklinio pirmenybės.

• Ir šiais metais treniruotėms 
LTSR futbolo komanda išvyko į 
Soči, Stalino kurortą.

Pr. Mitkus yra Australijos 
Viktorijos valstybės pusviduti- 
nio svorio bokso meisteris.

Bokso rungtynių vaikams Šve
dijoje yra draudžiama. Kai tas 
klausimas buvo iškilęs parla
mente, nei vienas iš atstovų bok
so nevadino sportu, o vidaus rei
kalų min. ’Hedlund pasakė, kad 
tik per nesusipratimą jis laiko
mas sportu. Švedijoje ringe bu
vę užmušti trys boksininkai.

AKIŲ SPECIALISTAS
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 puk. 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 Spūdina). TeL EM. MOM

V - ; - —

» " . t-
■ Didžiausias namų 

. pasirinkimas 
visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te {mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!
$9.200. Bloor—Dufferin,

6 kamb. namas, garažas. 
$10.500. Bloor—Lansdowne,

9 kamb. nomas, 3 virtuvės, 
w vonia II augšte ir 2 gabalų 

vonia rūsyje, garažas.
r $11.800. Bloor—High Park,

6 kamb. mūrinis namas, 
garažas.

$11.800. Bloor—Emmerson,
atskiros, mūrinis, aliejumi 
šildomas, 8 kamb. namas, 
garažas. »

$13.800. Indian Rd.—Gorden,
atskiras, mūrinis, 8 kamb., 
vandeniu-aliejum šildomos 
su dideliu kiemu namas.' 

$15.000. Howard Park Ave. — Ron
cesvalles, 9 kamb., atski
ros, mūrinis namas, vande
niu šildomas.

$16.500. Bloor—Quebec,
atskiros, mūrinis, 8 kamb., 
lobai gerom stovy, aliejumi 

. Jildomas, garažas.
$18.500: Indian Rd.—Geoffrey,

8 kamb., atskiros, mūrinis, 
vandeniu-oliejumi šildomas, 
garažas. Namas modemiš
kai įrengtos, viršuje kamb. 
kilimai nuo sienos iki sie
nos.

Dėl išvažiavimo parduodama prie Ron
cesvalles — Geoffrey g-vių 
maisto krautuve. Savaitine 
apyvarta $1.600- Įkainuo
ta greitam pardavimui.

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; elektr. 
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. ’

LICEN^IJUOTI ■
ELEKTRIKAI •a

• . «

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

-Tel. LY. 2630 J 
507 Parkside Dr.



Parduodant ar 
perkant i 

. namą

E N ©/

$1(L24$. 9 kamb. idealus nuomavi
mui namas. Trys virtuvės, 
atskiros tualetas ir dušas 
rūsyje, garažas.

MALONUS IR SKUBUS

patarnavimas

$11.400. 6 kamb. mūnn-s namas, 
didele modemišką virtuve, 

, kietmedžio grindys, gėrė
tas. žemos jraokejimosl

$11.400. 6 kamb. Labai gerame sto- 
; vyje mūrinis namas. Dvi 

modemiškos virtuvės. Pato
' gus susisiekimas.

V. YURKA

$12.500. Atskiras mūrinis duplex. 2 
„ butai po 4 kamb., dvi vo

nios, alyvos apšidymas, di
delis ' sklypas. Idealus pir
kimas dviem šeimom susi
dėjus.

Vakaro*  LQ. 2264.

išeina iš Žemųjų. Rūmų ir pasi
šaukia taksį, kad jį greitai nu
vežtų į London BBC radijo stotį, 
kur jis turėjo pasakyti kalbą. 
Pasiekęs tikslą, jis sako Šoferiui:

— Malonėkit manęs palaukti. 
Užtruksiu tik pusę valandos.

— Labai gaila, — teisinasi šo
feris, — turiu skubėti namo. No
riu išklausyti pono Churchillio 
kalbą. Man labai patinka jo kal
bos!
. Apsidžiaugęs didysis politikas 
tuo susidomėjimu, kurį parodė

Vyriausybė —
— Tėveli, kas tai yra vyriau

sybė? — klausia mažas sūnelis 
tėvą.

— Na, kaip čia tau, Algiuk, 
paaiškinti? Imsim pavyzdį, kad 
ir mūsų šeimą: tarnaitė, sakysi
me, yra vidaus reikalų ministe
ris, nes ji tvarko visus šeimos vi
daus reikalus. Gi mama, pavyz
džiui, finansų ministeris, senutė 
— karo...

ridentas? — džiaugsmingai sušu-

- COLLEGE—DOVE RC O U RT
$13.300. 10 kamb. mūrinis narnos,

• * karšto vandens apšildymas, 
vieta garažui.

413.9OO. 6 kamb. gražus, naujas ir 
modemiškas mūrinis na
mas. Po du kambariu ir vir
tuve kiekviename augšte. 
Antro ougšto nuoma paden
gia morgičius ir palūkanas. 
Idealu dirbantiems "Acme

$9.600 pilna kaina, atskiras mūri
nis 7 kamb. namas, St. 
Clair-Oakwood distrikte, di
delis kiemas, vieta garažui.

$11.500. Įmokėti $4.000, Roncesval- 
les-Garden Avė., mūrinis 7 
kamb. namas, 2 virtuvės, 
vond. apšildomas.

$15.000. Roncesvalles - Gorden Ave., 
mūrinis 8 kamb., 3 sunrū- 
miai, vond--alyva apšiki., 
vieta garažui. .

jąm nemažai arbatpinigių ir są- 
ko:

— Gerai, kaip nors susitvar- 
kyšiu. Jūs važiuokite išklausyti 
kalbos, kuri jums taip patinka.

Šoferis, nustebintas arbatpini
gių, iš džiaugsmo sušuko:

— Aš tamstos palauksiu, Po-

— Deja, ne, vaikeli... Aš tik 
paprastas pilietis, mokesčių mo
kėtojas ... — liūdnai atsakė tė
vas.

PARDUODAMI
NAMAI

, S i z
’ 1 • •- r

16 kamb. Indian Rr.-Wright Ave. at
skiros, vondeniu-alyva šild. 
geras išorinis ir viduj stovis. 
3 atskiri butai. Dvigubas 
garažas. Įmokėti $6.500.

15 komb. Netoli naujos liet, porop. 
bažnyčios. Atskiros, von- 
dentu-anglimis šild. Dviejų 
augštų duplex. Puikus vi
dus. Tuščias. Garažas. Gra
žus reginys. Įmokėti tik 

, ■> ‘ $5.000.

9 kamb. Sunnyside Ave. prie Ho
ward Pork Ave. Atskiros, 
vond.-ongl. šild. Moderni 
virtuvė. Nemaži kamb. Gro-' 
žus sodelis. Įmokėti $7.000 
Kaina $16.000. Visiškai 
vertas tų pinigų.

'■ ■ ,Į- 1 >.?'Į 'U ■ ' H <IA 1

Lietuvis stalius
Taip pat darau ir taisau: virtuvės spinteles, 

įvairius baldus, įtinto medžio grindis, restoranų ' 
įrengimus ir kt STALIAUS DARBUS.

A. URBONAVIČIUS
7 HAVELOCK ST, TELEF. LL 4S7C

I UJl

Kam kentėti vasaros

V—^-raraeė
J. A1 l. UR f’ jau

Geriau pirkite geriausias rūšies "RQTQR ELECTRIC CO." ventiliatorius per »
firmos atstovą VILUTĮ PETRĄ Jūs gausit*  15% pigiau nei bet kurioj krautuvėj ■Į

DUPONT—CHRISTIE
$14.500. 8 kainb. per du augštus. 
. Atskiras, mūrinis. Karšto

■ vandens ir alyvos apšildy
mas. ’Dv igubas garažo; Ge
ras įmokejimas.

HIGH PARK—QUEBEC 
$14.900. Gražus 7 kamb. atskiras 

namas. Alyvos apšildymas, 
garažas. Skubiai parduoda
mos dėl šeimyninių priežas
čių. /

PARKDALE
$14.900. Puikaime stovyje 8 kamb. j 

mūrinis namas. Nauja kros
nis su alyvos apšildymu. 
Geras garažas, gražus kie-. 
mos.

GLENLAKE—INDIAN RD.
$15.500. 8 kamb. atskiras, mūrinis Į 

namas, karšto vandens-alv- 
vos apšildymas. Įvažiavi
mas, gražus kiemas.

SUNNYSIDE
$15.800. 11 kamb. mūrinis, atskiras 

duplex. 2 virtuvės, 2 vo
nios, vieta garažui. Narnos 
naujai dekoruotas. Abu bu

;... ■ tai laisvi. Palikimas turįs 
būti skubiai parduodamas.

,. INDIAN RD.—INDIAN TRAIL 
$15.900. 7-nių kamb. atskiras na-Į 

» mos, karšto vandens ir aly
vos apšildymas. Gražus kie
mas, garažas.

McDONNELL—QUEEN 
$16.900. 9-nių xamb. mūrinis na

mas. 2 virtuvės, erdvūs 
kambariai, alyvos apšildy
mas, .garažas. Geras nuo
mavimo distriktas. -•

BLOOR—DUFFERIN
$18.000. 11 kamb. plius 2 rūsyje, 

mūrinis, 3 virtuvės, 2 vo
l. nios, karšto vandens ir aly

vos apšildymas, dvigubos 
, garažas. Geras pajamų šal

tinis.

Mes duodame metines easkolas 
lengvinti sudaryti įmokėjimg grynais. 

-Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo • pardavimo reikalais 

"kreipkitės j

V. MEILUS ‘
l663 Woor St. W. Tel. OL. 2354 

ž Namų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

✓

$15.500. Atskiras, mūrinis, 8 kamb. 
narnos, Indian Rd.-Bloor

$15.90Q. Bloor-Keele St., atskiras 
mūrinis namas, 8 kamb., 
patogus išnuomovamut.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
BA., M.D., LMC.C. 

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir

386 Bathurst St Toronto 
TeL WA 1344

. . j

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

gul eina po velnių su savo kal
bomis ... L.

Aišku kas buvo
- — Jūs tikit, kad sielos keliau

ja iš kartos į kartą. O kaip jums 
atrodo, kas jūs 'anksčiau buvote?

— Aišku, asilas, kai įkišau 
jums šimtą dolerių.

Perilgas mėnuo
— Na, kaip verčiatės su savo 

alga?
— Gana gerai. Tik sunku susi

doroti su mėnesiu. Vis keletas 
dienų lieką. -

11 . 11 j F '-■■■ ■ -T

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas

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

Saulė pavojinga .
Londono,-Ont,^Victoria Hospi

tal vėžio klinikos ekspertas Dr. 
Fr. Batley pareiškė, kad esą da
vinių, kad per didelis deginima- 
sis saulėje sudarąs sąlygas išsi
vystyti odos vėžiui. Tyrimai ro
dą, kąd odos vėžys esąs labai 
dažnas žemės ūkio darbininkų 
tarpe, kurie priversti perdaug il
gai išbūti saulėje. Vyrų tarpe 
odos vėžys dažniausiai pasitai
kąs ant nosies ir ausų, bet nepa
sitaikąs ant kaktos, kurią pri
dengia nuo saulės kepurė. Mote
rų tarpe odos vėžys pasitaikąs 
rečiau, nes jas saugą ilgi plau
kai. Dėl to Dr. Bartley patarimas 
nesidenti perdaug saulėje ir ne
būti nepridengta galva.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

8 kamb.

7 kamb.

Bathurst St. Tuščias, nau
jai atremontuotos, 2 virtu
vės. Parketas. įmokėti tik 
$2.500, kaina $10.000.

Beresford Ave. Atskiros, 
dviejų augštų, vand.-alyva 
šild. Visuotinai geram sto
vy. Be jokių skolų. Vieta 3 
garažams. įmokėti $7.000. 
Kaina $14.000. Įrengus du 
kambarius galima gauti 
$18.000.

7 kamb. Beaconsfrled Ave. Mūrinis, 
pusiau atskiras, dvi virtu
vės. įmokėti $3.000, kai
na $8.700.

6 kamb. Perth Ave. Mūrinis, pu
siau otsk. įmokėti $2.000, 
Kaina $8.500.

Biznierių dėmesiui!
Roncesvalles Avė. prie Dundas g-vės 

parduodame du namus su 
krautuvėmis. *

Dundas Ave., lietuvių rajone, namas 
iš 5 kamb. ir restoranas, 23 
vietų su delikatesų krautu
ve. Įmokėti $5.000.

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

17-22 vai. Teief. MŲrray0844. Adresas: 14 Crisco St.*,  Toronto 9, Qnt. •

■i. > rįii '.y-T'

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnių, 
taip pat remontuoju senas. - -

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo, krosneles ir atlieku kitokius 

. panašius darbus. ■ ■
. Pranešu klijentams naują save adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. LL. 4574
ANT. JUOZAPATIS

4VJiJLdi.il > II LU IĮ JMWfWWW

PARDUODU VYRIŠKUS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽIUS. 
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju penkiems metams.

ANT. SLABOŠEV1CIUS ' -•
Jewellery and Watches Importers Agent

• 1330 Dundas St W. Toronto. TeL LA. 1396
Kreiptis vakarais, tarp 6-8 vąL

Atsinešk šį skelbimą -10% nuolaidos!

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

susitarimą

314 BATHURST ST. 
Toronto 

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

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

Dr. J. Kaškelis

Telefonas ME. 2933

DUODAME GERIAUSI PATARNAVIMĄ NAMU PIRKIMO IR 
PARDAVIMO REIKALAIS VISAME MIESTE.

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

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

9 po $63.40 įskaitant ir procentus. ' .’
Šiaurėje: $14-350 puikus 7-nių kambarių naujas namas, garažas, 

dvi vonios, dideli kambariai. Įmokė j imas 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. 
PRAŠOM KREIPTIS:

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL.ESTATE

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

L LUNSKY. R.O

' Tritaiko akinius visiems akių 
< defektams. Ištiria akių įler- 

vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis .
470 College St W. Toronto 

a TeL RA 3924

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356 .

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

televizijos Driimtwvo*,  radijo aparatai, nesvarbu kartos 
* firmos ir kokiame stovyje bebūtu, jie bnz pogat Jūsų pagei

davimų perdirbti, atnaujinti, pataisyti. .
BE TO,.taisome ir kitus elektroninius ir elektromecheninivs 
prietaisas: frizavimo salieag elektrinhis aparatus, mažo 
galingumo elektros motoras, grindy poliruotojo*,  dulkių 
smsblitn, šaldytuvus ir visus kitokius namų ruošos elektri
nius aparatas. . ‘ ‘ ' - • , ‘
Darbos attinkamos 18-ke matų praktikos turinčio specialis
to, SKUBIAI, SĄŽININGAI ir PKŪAL Jei nepatogu atgabenti 
— oaunaoM iš Jūsų namu. ' ' 1

KREimS ASMENIŠKAI AR TELEFONU OL 3356

Kalbamos valandos: ~
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai.

Skambinti tel.: WA. 2646, WA. 2647 
. ir WA. 2648.

. dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

10 pamokų tik už 
$25.00

ši nuolaida duodama tik iki liepos 
5-tos dienos. Vėliau normali kaina.

Taip pat išnuomojame mašinas šešta
dieniams ir sekmadieniams.

W. BULCZAK 
AUTO VAIRAVIMO MOKYKLA

Tel. WA. 8723 
Toronto

■ in—l liu I

DR. F. TICKETT .
V ų

* Gydytojas
. ir
.. chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 p© pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
.Telet: WA 3954

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, 
(vairus draudimas.

DANIEL D. STOKAL
B.A1 > ’

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS

575 Queen St. W. (prie Bathurst) 
. * Il augštas.

R. TESLIA
. - L ■

Real Estate & Insurance Broker

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo $I0 iki M0
452 naujus ir vari, kostiumus 
Tropinius kostiumus už $19.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
. (kampas Beverley)

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

MANNING CARTAGE 
A 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
STANLEY SHOE STORE

- T ' * •' •
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma-

(EE—EEE) <
1438 Dūndas St W. Toronto

(prie Gladstone)

LIETUVIŠKAI KA$B|S KAILIRINKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

M a • _ _____ _ o . •

Room 204, 221 Victoria St 
- Office EM. 6-1753

Res. teL LY 5797

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

“EUROPA” FOTO STUDIO 
; • > TeL WA 6849
615 Queen St W. Toronto

šeimų nuotraukos ir spalvoti

mus. Atstovauja du vokiečių bhi-

. BERSMM FUR CO TOBOBTO
Are. Prie*  ateidami AambinHte: EM 4-C50S 

'IWI—A i'■■ 'R ■■.■l.ą. —■<■!>■■ ii.

WAS812 . 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO

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

SKIFF’S
VALYMAS — 

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

studio DĖMESIO!, DĖMESIO!
komplektus ir parduodame kilimus, 

lovų komplektai, * 87$ DUNDAS ST. TORONTO, OM
perėmė naujas savininkas. - • Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą
pleiskanoms. ‘ Shampo o— $1.69. Tonic — $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinant pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

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

YORK PACKING CO. LTD.
104-196 Trowell Ave., TeL: JU. 2794. JU. 5197; Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios ' 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. 
Rinkos kainomis. .

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams. *

.— .■....i- i>. — ~ "

namus, apartamentus, kotelius' ir kt. biznius, mes mielai 
suteiksime sąžiningą/patarnavimą.

PARDAVIMUI TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
Prašome kreiptis į lietuvį

Atstovauju:
A. Holowchak Real Estate

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

■R**"
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

: Ęd. KO N D RATAS
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), Toronte, Ont, Canada

' Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

, : yrą tik lietuviškoje •
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

. 812 DUNDAS ST. Wn TORONTO
.... $2.75 į Moteriški ougšti kulnys ....... 30c. ,

“ ' . . , J ...........  40-50C.
iŠki kulnys .......................... 75-85c.

Vyriški puspadžiai ir kulnys . , f \ - ' ■
Mofferiški ougšti pusp. ir kuln. 1.751 Moteriški žemi kulnys
Sportiniai ........ .*. .............v..... . ’ 2.25

SAV. S. AJ5
4*

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

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

DOMINION*  TRAVEL OFFICE .
* S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARUATO VEDUAS

143 QUEEN ST. W^ Toronto 1, Ont; - Telefonas EM. 8-6451

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negū kitur, pas 

LAIKRODINfNKA 
turint) 30 metų protoeinę praktikų

Kalbu
M. M AI JNA — 1187 DUNDAS ST. W. TOBONTC

4VJiJLdi.il
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Pirmoji išpažintis | Pirmoji gegužinė Toronte 
Toronto liet kat parapijoje peretią sekmadienį buvo atšauk-

HCSTIE4.L. Que.

pirmoji vaikučių išpažintis įvyks 
liepos 13 d. Šiuo lakiu kandida
tai yra paruošiami didžiajai jų 
šventei. .
. BSF Valdyba

Toronto lietuvių Bažnyčios 
Statymo Fondo Valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. Kleo
pas Kazlauskas, vicepirm. Juozas 
Žaliaduopis, sekr. L. Rudaitis, 
ižd. Vladas Simanavičius, valdy
bos nariai: arch. Dr. Alfr. Kul- 
pavičius, Bronius Norkus, Vikto
ras Dailidė ir Vitalis Matulaitis.

Pereitą sekmadienį Toronto Liet. Baž
nyčios Stat. Fondui išdalinus pasižadėji
mo lapelius, tą pačią dieną spėjo juos 
grąžinti pasižadėję:

$250 Prialgauskas Alfonsas, 
Po $200 — kun. P. Ažubalis, Endrelis 

Viktoras, Kazlauskas Kleopas,
$120 Treigys Sergiejus,
Po $100 — Urbonas Ignas, šakalys 

Vytautas, Rudaičiai Eleonora ir Leonas, 
Petrauskas J., Razgaitis Leonas, Sonda 
Vladas, Paleckis Aleksandros, Laurinavi
čius Antanas, Kiškis Antanas, Jonaitie
nė Ona, Kaknevičius Kazys, Jazukonis 
Ignas, Imbrasos^Petras, Alšėnos Pranas, 
Ašoklis Kazys, Čepai E. ir S., Ažubalis Jo
nas, Bakšys J.,

$60 — Diržys A., .
Po $50 — Brožukas P., Bumbulioi 

Monika ir Antanas, Butkiai Vladas ir 
Gražina, Bakutis Justinas, Andrulis Jo
nas, Dorgis Stasys, Doilydė Viktoras, Do
bilas Justinos, Dobilas Vytautas, Gurevi
čius Antanas, Girkys Feliksas, Duliūnos 
Mamertas, Juodis Jonas, Grigelytė Stasė, 
Stoškui Vlados ir Petrė,' šalna Leonas, 
Steponaitis Bronius, Skrinskos Vytautas, 
Valadka Jonas,

$35 — Pūkas Antanas,
Po $25 — Dapkus Antanas, Augusti- 

naitienė Antanina, Aušrotas FŠjus, Gul- 
binskas Petras, čereškienė Marija, Ja
nuška Liudos,' Matusevičiūtė lz., Sičiū- 
nos Juozas, Rekštyte Domicėlė, Raškaus
kas Pranas, Sadauskienė Vladė, Tunaitis 
Jonas, Šefleris Jonas, Dambrauskas Jo
nas, Žutautas P., Vanagas Adolfas,,

$ 16 *— Pranckūnas,
$ 12 — Žiogorys,
$10 —- Koscelkauskas Leonas.
BSF Valdyba visiems nuoširdžiai dė

koja. •

Brangūs lietuviai-ės!
Toronto Lietuvių Namai bus 

mūsų, ' kai baigsime sumokėti 
rugpiūčio 1 d. sutartuosius pini-' 
gus. Laiko liko mažai. Visi gar
bingai tesėkime savo žodį ir pa
rašą. Kurie dar nepirkote, pir
kite kuo greičiau TLNF šėrus 
pas lietuvius prekybininkus ir 
per sJvo organizacijas.

Įmokėjimai už TLNF šėrus 
priimami “Tulpės” svetainėje, 
994 Dundas St. W.» pas J. Jurk- 
šaitį, 921 Dundaš St. W. ir pas 
J. Beržinską, 1212 Dundas St. W.

Čekius rašykite vardu “The 
Lithuanian House Fund of To
ronto”. Informacijos: tel. JU 
2509. TLNF Valdyba.

TLNF šėrus pirko
Po $50: Alf. Augutis ir Vacys 

Vasiliauskas; po $25: Augaitis 
.Pr., Gulbinskės P., Paleckis Ant., 
Sodonis Zigmas, Ratkus Jonas, 
Žekas Bronius, Baturaitė Rožė. 
Kėkštas Stasys, Kramerytė L., 
Petraitytė, Raguckas Jonas, V. 
Buteikis, Bleizgys Jonas, Aldo
na Venckutė, Vanda Žukaitė, 
Antanas Vismantas, Vincas But
rimas, J. Apanavičiūtė, Liutkus 
Kostas.

Visiems ačiū.

/

TLNF Valdyba.
PLIAS Kanados skyriaus 

valdybą 
šais metais sudaro: pirm. J. Sli
žys, vicepirm. V. Balsys, sekret 
J. Dragašius, iždin. A. Ciplijaus
kas, vald. narys P. Čeponis.

P a d.ė k a
M. Lietuvių Bičiulių dr-jos Toronto sk. 

š.m. birželio 22 d. vykdytoje prie liet, 
katalikų bažnyčios šalpai ir ML Tarybai 
aukų rinkliavoje surinkta $206.45.

Nuoširdžiai dėkojame visiems taip 
jautriai supratusiems reikalų ir aukoju
siems, taip pat kun. kleb. Ažubaliui už 
sutikimą šią rinkliavą prie įeit. kat. pa
rapijos bažnyčios padaryti ir padėju- 
siems aukas rinkti pp. V. Aperavičiūtei, 
A. Kuolaitei, A. Sernoitei ir M. Abro
maičiui.

MLBDr-jos Toronto sk. V-bo. 

KINO “CENTRE” ’’t".™,:' ”
Kasdien nnn 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras Šios savaitės namų pirkimai

Ketvirtadieni — šeštadienį, birželio 26, 27, 28 d.
1. LULLABY OF BROADWAY — spalvota — Doris Day

* • Gene Nelson
2. ELEPHANT BOY — Sabu

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 30,*  liepos 1, 2, d.
1. VALENTINO — spalvota — Tony Dexter ,
2. THE TEXAN — Randolph Scott, Barbara Hale

RoncesvaHes ir Geofrey rajoną
$17.000. 9 kambarių, atskiras namas, vandeniu apšildomas, 

gražus sodas, pajamos $66 savaitei ir 2 kambariai 
savininkui. Įmokėti tik $6.000.

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga'

$15.500. Krautuvė RoncesvaHes Ave., vandeniu-alyva apšil
doma, 4 kambarių modemiškas apartamentas viršu
je. Pasiskubinkite nupirkit Įmokėti tik $5.000.

A. GARBENIS
Lietuvis pigiai perveža baldus, 

bagažą, prekes ir kit 
VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

. 9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828 .

Vakarais HY. 1543

MENARY & SON REAL ESTATE

šį sekmadienį toje pačioje vieto
je. Jos vietą atrasti nesunku. 
Reikia važiuoti Oshawa plentu 
iki pirmo pėr jį permesto apsisu
kimo tilto. Nebevažiuoti apačia 
tilto, bet pasukti šoniniu užva
žiavimu aukštyn ir važiuoti sta
čiai tolyn, tiltą paliekant iš kai
rės. Maždaug už mylios prie pat 
to kelio gegužinės vieta.

Čia pasveikinsime visus Pet
rus ir Povilus!

Kadangi šį sekmadienį išpuo
la 3,*  o kaikur 4, nedarbo dienos, 
laukiama daug svečių iš tolimes
nių apylinkių.

Ateitininkų dėmesiui
Liepos 3 d., ketvirtadienį, 7 

vai. pp. lietuvių parapijos salė
je šaukiamas Toronto vyr. at-kų
k. visuotinas susirinkimas.

Bus pravedami rinkimai į Vy
riausius At-kų Federacijos or
ganus.

Kiekvieno ateitininko pareiga 
dalyvauti balsavimuose.

Toronto Vyr. At-kų K. V-ba.

Ponia Yokubynieni '
šį penktadienį išvyksta į JAV. 
Lankysis Čikagoje, dalyvaus 
kaip Toronto kuop. atstovė SLA 
seime Clevelande. <

Toronto LAS narių žiniai
Birželio 28 d., 6 vai. vak., Ba 

thurst St 404, IV augštas, šau
kiamas visuotinis LAS narių su
sirinkimas išrinkti skyriaus val
dybą ir Rev. Komisiją.

Pastaba: susirinkimas skaito
mas teisėtu, nežiūrint kiek narių 
susirinkime dalyvaus.

LAS K. Viet Laik. Komisija.
Skautų stovykla .

Nuo birželio 27 iki liepos 2 d.” 
vyksta Kanados rajono skautų- 
skaučių stovykla tarp Hamiltono 
ir Toronto, 12 mylių nuo Hamil
tono—“Hamilton Scouts Camp”. 
Norintieji skautai ar jaunuoliai į 
stovyklą vykti, prašomi regist
ruotis telefonu JU. 8846 pas Z. 
Paulionį vėliausiai iki birželio 26 
d., ketvirtadienio, vakaro.

Stovyklautojas moka po $1. į 
dieną.

Kanados rajono vadovybė mie
lai kviečia visus skautų tėvus 
ir bičiulius atsilankyti į stovyk
los laužą birželio 29 d., sekmadie
nį, 6 vai. vak. -

Iš Toronto vykti 5 keliu, pra
važiavus Oakvillę, nedavažiavus 
25 kelio, iš dešinės pusės stebėti 
lauko kelelį, prie kurio bus už
rašas “Kelias į stovyklą”.

Jūros sk. taut, šokių grupė 
birželio 18 d. vakare sėkmingai 
išpildė laužo programą Toronto 
ir apylinkės anglų sk. vadų nu
važiavime Bronte, netoli Hamil
tono, Ontario vyr. sktn. viloje. 
Tenka pastebėti, kad šis taut, šo
kių vienetas jau ne pirmą kartą 
garsina liet, vardą kanadiečių 
tarpe. Grupei vadovauja p. Lič- 
kūnaitė - Šadeikienė. Programą 
dar. papildė v. sktn. Stp. Kairys, 
pasmuikuodamas trejetą dalykų, 
o visa grupė padainavo keletą 
liaud. dainų. Bendrai programai 
vadovavo sktn. H. Stepaitis. Po 
laužo visi dalyviai buvo pakvies- 

bendrai vakarienei. ', 
Dalyvavęs.

Pasižymėjusios lietuvaitės
Pianistė Danutė Rautinš-Paši- 

lytė šiais metais sėkmingai pa
ruošė 7 mokinius, jų tarpe dvi 
lietuvaites, kurios Toronto kon
servatorijoje egz. išlaikė pirmo
siomis. Tai Danutė Zubrickaitė 
išlaikiusi egzaminus už 5 kursus 
labai gerai — first honor ir Lilė 
Tamašauskaitė gerai — honor.

ti

PIRMOJI, ŠIŲ METŲ GEGUŽINĖ TORONTE
’ I • . • ■ ■

įvyksta šį sekmadienį, birželio 29 d., nepaprastai puikioje pamiškėje, netoli ežero, į rytus nuo 
visiems gerai žinomos senosios gegužinių vietos .seminarijos sodne.

I

VAŽIUOTI: Danforth avė arba Kings
ton Rd. iki Oshawos plento, toliau 
plentu iki pirmo. skersinio tilto (Clo- 
verieaf), čia pasukti j dešinę k va
žiuoti apie 1 mylią iki pačios pikniko 
vietos. Prie pasisukimų bus iškabinti- 
ženklai.

Vieta nepaprastai puiki, kalvoto, 
gausu medžių pavėsio. Daug vietos 
pasireikšti sportininkams.

■ ' •

LGrieš puikus orkestras. Numatoma 
loterija.
Erdvi vieta automobiliams pastatyti.

Autobusai nuo lietuvių bažnyčios pradės kursuoti nuo 12.30 vai. Sekantieji kas pusė valan
dos. Vaikams iki 10 m. amžiaus kelionė VELTUI. KL Kat. Kultūros Dr-ja.

International Rescue Committee 
birželio 4 d. ukrainiečių salėje, 
297 College St., turėjo susirinki
mą. Įsteigtas Toronto skyrius. 
Susirinkime buvo apie 50 įvairių 
tautybių atstovų. Iš lietuvių da
lyvavo gen. konsulas Vytautas 
Gylys ir kun. Dr. J. Gutauskas. 
Organizacijos tikslas padėti nau
jai atvykusioms susirasti darbą, 
teikti įvairią globą.

Vietos skyriaus branduolį su
daro pirmininkas ir įvairių tau
tybių po vieną atstovą.
Toronto “The Globe and Mail” 

prieš kurį laiką išspausdino lie
tuvio A. Meilaus laišką, atsaky
mą iš Kinijos grįžusiam Dr. En
dicott dėl jo skelbiamų amerikie
čių žiaurumų bei tariamai pradė
to bakteriologinio karo Korėjo
je. A. Meilus, primindamas Lie
tuvą, siūlo tam komunistų gy
nėjui nuvykti pasižiūrėti, kokie 
žiaurumai bolševikų vykdomi jų 
koncentracijos stovyklose sava
me krašte.

Vedybos — krikštynos
Toronto liet. kat. parapijoje 

per paskutines dvi savaites su
tuokta: Bronius Vaidila ir Danu
tė Baršketytė, Vytautas Plačia- 
kis ir Valerija Jarašiūnaitė, Juo
zas Beržanskas ir Rūta Misevi- 
čiūtė, Kazimieras Čepaitis k Bi
rutė Racevičiūtė, Jonas Tumo- 
sas ir Aleksandra Chainauskai- 
tė, Antanas Vinskas ir Sofija 
Ivanauskaitė.

Pakrikštyta: Kristina Rūta 
Ulozaitė, Petras Algimantas Raz- 
gaitis, Mindaugas Leonas 
Griauzdė, Linas Mikulionis ir 
Pranas Gediminas Gataveckas.

Ukrainiečių katalikų rytų 
egzarchato kongresas. 

įvyks Toronte liepos 4-6 d. Vis
kas vyką šv. Mikalojaus bažny
čioje bei jos salėje Queen gt. W., 
o paskutinę dieną pamaldos ir 
koncertas vyks parke prie tos 
bažnyčios. '

Mums molonu pronešti esantiems ir būsimiems 
klijentoms, kod mes turime golimybę ^lengvinti 
nomų įsigijimą duodant metines paskolos padidi
nimui Tamstų įmokėjimą grynais (down payment). 
Paskolų dydis: iki 25% visos įmokėjimo sumos. 
Palūkanos: bankų imamas procentas už asmenines 
paskolos .

V. Meilus
Mann & Martel, Realtors 

1663 Bloor Street West,
Tel. OL. 2354, Nomų RU. 1-0203;

TORONTO LIET. PARAPIJOS ŠALPOS LABDAROS
KOMITETAS “CARITA^.m. birželio 28 d., šeštadienį, 
8 vai. vak., didžiojoje UNF salėje 297 College St rengia

Meninę programos dalį išpildys ir vėliau šokiams gros lietuvių 
orkestras “TRIMITAS”. Veiks bufetas su įvairiais gėrimais.

Atskiri staliukai, gera muzika, netikėtumai
NEPRALEISKITE PROGOS! Šiame pobūvyje laiką linksmai 

praleisite ir netiesioginiai prisidėsite prie šalpos darbo.
Kviečiame visus! Įėjimas $1. “Caritas”

Pranešimas
LAS Kanados Vietininkijos 

V-ba praneša narių ir visuome
nės žiniai, kad visos Jakubicko 
pusės skelbiamos žinios apie su
sitarimą yra nepagrįstos ir mela
gingos. Derybos buvo vedamos, 
bet kada priešinga pusė sulaužė 
susitarimo projektą, Kanados 
Vietininkijos Valdyba š.m. bir
želio 22 dienos nutarimu jas vi
siškai anuliavo.
* • •

Byla ir toliau lieka teisme.. Su
sitarimas galėtų būti tik tada, 
kada priešingą pusė priimtų mū
sų reikalavimus be pataisų.

Taip pat pranešame, kad p. 
V. Venckus, jo paties prašymu, 
iš sąjūdžio valdybos ir narių Ka
nados Viet. V-bos š.m. gegužės 
12 d. nutarimu atleistas; p. E. 
Bumeistras, kaip nusikaltęs LAS 
įstatams § 9 — iš LAS organiza
cijos valdybos ir narių Kanados. 
Viet. Valdybos š.m. birželio 2 d. 
nutarimu pašalintas.

Visi spaudoje skelbiami LAS 
vardu skelbimai, bei susirinki
mai, kur nebus Dr. A. Barkausko 
parašo, yra ne LAS organizaci
jos. . -

Dr. A. Barkauskas
Kanados Vietininkijos V-bos 

Pirmininkas.

už
Pr. Berneckas

Kanados Viet. V-bos sekret.

c

Liet. radijo valandos 
šį šeštadienį nebus. Ji nukeliama 
į sekmadienio rytą 9.30-10 vai.

Taip pat į sekmadienius nuke
liamos liepos 12 ir 26 d. progra
mos.

Aukos lietuvių gimnazijai
Birželio 6 d. pasiųsta Diephol- 

zo gimnazijai $68 aukų gautų iš 
nuolatinių. gimnazijos rėmėjų, 
mokančių kas mėn po $1:

J. Dragašius $7 — VI. 52
J. Gaižutis $5 — V. 52
J. Juškaitis $5 — V. 52 
A. Jucius $5 — II. 52 
S. Treigys $5 —, V. 52 .
A. Kuolas $4 — V. 52 
L. Tamošauskas $4 — III. 52 
V. Anysienė $3 — II. 52
K. Grigaitis $3 — III. 52 
S. Kačonouskas $3 — XI. 51 
P. Lelis $3 — III. 52 
A. Pundzevičius $3 — IV. 52
J. Simanavičius $3 — Iii. 52 
H. Stepaitis $3 — III. 52 
V. Balsys $2 — II. 52 
A. Bumbulis $2 — XII. 51
K. Goputis $2 — V. 52 
K. Jankus $1 — III. 52 
ir vienkartinių aukotojų: 
V. Puodžiūnas $3
V. Kudirka $2. .
Data nurodo paskutinį mėnesi už 
gauto auka.
Šiomis aukomis išlaikomas 

gimnazijos III klasės mokinys 
Martynas Sprogis, kurį gimnazi
ja parinko. Jis yra mažlietuvis, 
susipratusių tėvų vaikas ir labai 
gabus mokinys.. Jo išlaikymui 
kas mėn. reikia po $20. Nuolati
nių gimnazijos rėmėjų Toronte 
turime tik ... 30, aiškiai per ma
žas skaičius. (Iš Toronto yra šel
piami dar 4 mokiniai, kuriems 
aukas siunčia miškininkai ir trys 
ad hoc susidariusios grupės. 
Red.). Kviečiame daugiau lietu
vių į talk^. Gimnazijos nuolati
niu rėmėju galima užsirašyti pas 
MLBD ižd. A. Kuolą, *143  Clare
mont Str., tel. EM. 4-158,1.

MLBD Toronto sk.

ku-
n

Išnuomojamas butas — 3 kamb. 
ir virtuvė, Il-me augšte, 351 Do- 
vercourt Rd. Tel. KE. 7824.
21 McKenzie Cres. išnuomoja
mas kambarys. Galima pasinau
doti virtuvei Kreiptis bet kuriuo’ 
laiku. '
Išnuomojamas kambarys su,bal
dais viengungiams arba vedusių 
porai. 88 Laws SL (prie St. John 
—Dundas W.). Telef. RO. 2846.
Išnuomojamas 1 kambarys su 
baldais vedusių porai arba vien 
gunbiams. 17 Beatrice St
Išnuomojami du kambariai ir 
maža virtuvėlė. Yra ir garažas. 
325 Syton St Telef. KI. 0579.

Pareiškimas .
Aš, Kupstys Pranas, už mano 

žmonos Eleonoros Kupstienės- 
Michnevičiūtės, dabar gyvenan
čios Toronte, skolas jos padary
tas ir daromas ir jos elgesį, že
minantį mano šeimos gerą var
dą, neatsakau. Kupstvs.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportą*  
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis OL. 1403 
9 Delaware Ave., Toronto, Ont 

24 valandų tarr**ba.

Tautos Fondo Atstovybė kę Montrealio Jonai., 
šiais metais Kanadoje jau yra Linksmų šokių pertraukos me- 
surinkusi per $3.500. Atstovybės tu įvyko loterija,*  kuriai visi fan- 
pirmininkė kurį laiką sirgo, bet tai buvo suaukoti pačių narių ir 
jau pasveiko ir vėl pradeda dirb-1 draugijos rėmėjų. Grojo “Melio- 
ti. Šiuo metu atstovybė yra užsi- dijos” kapela, vadovaujama p. 
?musi išskirstymu bei išsiuntinė
jimu naujai gautų Lietuvio Pa
sų, 1500 egz.

Ateitininkų išvyka
Visi užsirašę vykti į ateitinin

kų organizuojamą išvyką į Lau- 
rentian kalnus renkasi sekma
dienį, birželio 29 d., 8 vai. pa
maldoms į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią. Išvykstama tuojau po 
pamaldų. Nuvykus į vietą, už 
pusvalandžio prie Golden Lake 
vyks trumpas ateitininkų susi
rinkimas, dalyvaujant svečiams 
— ekskursijos dalyviams. Esant 
blogam orui, išvyka atidedama 
sekančiam sekmadieniui.

Ateitininkų susirinkimas
Liepos 13 d., sekmadienį, A. 

Vartų bažnyčios salėje tuojau po 
pamaldų šaukiamas visuotinas 
Montrealio ateitininkų susirin
kimas. Bus įvykdyti Vyriausių 
Ateitininkų Federacijas organų 
rinkimai pagal prisiųstas centri
nės rinkimų komisijos instrukci
jas. Narių dalyvavimas būtinas. 
Laiku nesusirinkus kuopos narių 
daugumai, po valandos šaukia
mas antras susirinkimas, kuris 
bus teisėtas, nežiūrint dalyvių 
skaičiaus.

Puiki Joninių vakarienė
LK Moterų Dr-ja birželio 21 d., 

šeštadienį, nustebino skaitlingus 
montrealieqius savo šaunia Joni
nių vakariene. Nuotaika buvo 
puiki, valgiai skanūs, loterija 
gausnga.

Vakarienę pradėjo pirm. p. 
Navikėnienė, trumpu žodžiu 
pasveikindama parapijos klebo
ną Tėvą Joną Kubilių ir įteikda
ma jam dovaną. Sekė visa eilė 
kitų sveikinimų taip pat įtei
kiant dovanų ir gėlių. Nebuvo 
užmiršti ir kiti gausingai susirin-

Iš “Dainos” grupės veikimo
Gegužės 30 d. mėnesinis susi

rinkimas įvyko pas narę VI. Sli
žienę. Susirinkimas buvo negau
sus, bet bėgamieji reikalai buvo 
atlikti ir ateitis apkalbėta.

Komisijų pranešimuos paaiš
kėjo, kad praeitame susirinkime 
nutartos piniginės dovanos iš
siųstos, tik rūbų trys siuntiniai 
buvo atidėti dėl kaikurių trūku
mų. Šiuos žodžius rašant, jie jau 
išsiųsti. Taipgi išsiųsti maisto du 
siuntiniai po 20 sv.

Gegužės 17 d. įvykusio vakaro 
kom. pranešė, jog pelno gauta 
$79.03. Prisimenant dideles dai- 
niečių pastangas įdėtas į tą vaka
rą, tai labai kuklus pelnas. O pa
galbos reikalavimai labai dideli. 
Dainiečių didelis troškimas, kad 
Toronto draugijos kreiptų dėme
sio į “Dainos” tikslą ir stengtųsi 
ne tik nerengti kitų pramogų ka
da “Daina” rengia, bet dar ateitų 
talkon, nes juk labdara—visiems 
bendrą pareiga. Kas gelbės nu
silpusią mūsų tautos dalį, jeigu 
mes patys ją pamiršim!

Kartūno baliuje, gegužės 17 dn

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

$15:000. High Parke, 9 kamb. dupleksas, vandeniu ir alyva šil
domas, su privačiu įvažiavimu. Įmokėti apie $4.000.

$15.000. 8 kambarių, vandeniu-anglimis šildomas, atskiras na
. - mas. Įmokėti $5.000. * 1

$13.000. 6 kambarių namas, su krautuve, lietuvių distrikte, prie 
bažnyčios. Įmokėti $4.500.

$12.000. 6 kamb. atskiras namas, RoncesvaHes rajone, įmokėti 
$3.000.

$13.500. 6 kamb. namas, vandeniu-alyva šildomas su garažu, prie 
St Clair Ave. Įmokėti $4.000. z •

$13.500. 8 kambarių namas su 2 voniom. Parkdale distrikte. 2 
garažai, mokėti $3.000

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir T A. 6i«l 
(vakarais JU. 2250)

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite?per .

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

LA. 2763 LA. <101 ,

*

Piešinos. Katalikės moterys šios 
vakarienės metu pasirodė kaip 
mokąs darniai dirbti vienetas. 
Nuopelnai už dr-jos veiklos pa
gyvenimą tenka priskirti nauja
jai valdybai, o ypač jos energin
gai pirm. p. Navikėnienei.

Dovana italams 2
Montrealio arkivyskupo Paul 

Emile Leger rūpesčiu dijecezijoš 
visos karitatyvinės organizacijos 
1950 m. buvo apjungtos “Auksi
nio Kryžiaus — popiežines or
ganizacijos. Ji kasmet daro daik
tines rinkliavas ir nemažas siun-« 
tas rūbų bei kitų reikmenų pa-j 
siunčia į Romą. Įr šiemet buvo 
pasiųsta 630 dėžių $25.000 vertės.

Kažin ar “Auksinis Kryžius”, 
nesutiktų leisti padaryti jo var
du rinkliavą mieste sušelpti lie-J 
tuviams, tebešautiems tremtyje?
' Pax Romana kongrese, • ' 

kuris, rugpiūčio gale vyks To
ronte - Montreal - Quebec, daly
vaus ir tremtinių katalikų stu
dentų atstovai: lietuvių, latvių, 
lenkų, vengrų, čekų ir slovakų.

I — ■ •

— Berlynas. — Vienintelė ka^ 
talikų kunigų seminarija Rytų 
Vokietijoje atidaryta Erfurte. Ji 
darbą pradėjo su 39 klerikais. *

j 1 .' ■"

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont
Geriausiomis'' sąlygomis atlieku visų 
rūšių draudimus. ★ Imigracijos reika
lams parūpinu darbo ir buto garantijas

- PARDAVIMUI:
Tabako formos su derliumi arba be 
jo. Taipogi namai, sklypai ir mišrios 
formos. Kreipiantis laišku prašau pa*  
žymėti su kokiu Įmokėjimu pagei-

Atstovauju 
J. W., KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

visus dirbusius sunku čia sumi
nėti, bet didelę naštą, ir atsako
mybę nešusias nares: St. Grigai
tienę, VI. Sližienę, N. Kaveckie- 
nę ir S. Šakalienę — mes turime 
prisimint iir nuoširdžiai padėko
ti. Ačiū mieloms narėms už pra- 
vedimą loterijos ir Aldutei Pun- 
dziūtei už gėlyčių platinimą. Ir- 
visoms bei visiems, kurie tik kuo 
nors prisidėjo, taip pat ponioms 
ir panelėms, kurios pasipuošė 
kartūno suknelėmis. •

Šiame susirinkime susilaukė
me dviejų naujų narių — pp. 
Genovaitės Lelienės - ir Birutės 
Abromaitienės. Džiaugiamės ir 
linkim, kad jų talka ne tik at
neštų pasitenkinimo kitiems, bet 
ir joms pačioms.

Sekančiam susirinkime — bir
želio 27 d. 8 vai. vak. — visas 
maloniai užkvietė O. Kalinaus
kienė, 121 Parkside Dr. Važiuoti 
Queen - Sunnyside tramvajumi 
iki galo, eiti po tiltu ir pro par
ką. Širdingai ačiū VI. Sližienei 
už malonų praeito susirinkimo 
priėmimą. Dieve jums atlygink.

. M. F. Y-nė. -

i


