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IŠNAUDOKIME VASARA
Normaliai gyvenančiai tautai 

• vasaros karščių metas yra viso
kios veiklos atoslūgių laikotar
pis. Žmonės tariasi turį progos 
ir teisės vasaros metu bent kiek 
pasilepintu jei jie nėra ūkinin
kai ir jų darbas nesurištas su va
sara. Apmiršta ne tik organizaci
jų, bet ir politikų veikla. Neretai 
net didžioji dalis ministerių iš
nyksta iš sostinių, parlamentai 
išsiskirsto, konferencnjos ne
šaukiamos. Nebent, kai norima 
suruošti didingą paradą.

Bet tai normaliam gyvenime. 
Mūsasis yra kitoks. Mūsų didelė 
dalis kiaurus metus nesijaučia 
gyveną, bet tik pririšti prie saito 
žmonės, kurių galvose lakios 
mintys skraido, tik nėra kada dėl 
jų su kitais pasitarti, nėra kada 
jįnilg'

čių to nė neišgirdo. Gi pats BAL 
Fas oficialiai kreiptis ir judinti, 
matyt, laiko negalimu. Pagaliau, 
ką gi judins, kad mūsuose tam 
reikalui nėra jokio aparato. O jis 
juk turėtų atsirasti.

Kanada pasirodė gana jautri 
Vasario 16 gimnazijos šauksmui, 
bet... pavienės grupės susida
rančios vieno asmens ar kelių bi-

eilinis reikalas. Be to paties BA

Kės' ištirti bei orga- 
:lą užmesti. Mums 

telieka vasara, kada kiekvienas 
gauna nors, savaitėlę atostogų,, 
dažnas pasiryžta pakeliauti, se
nus bičiulius aplankyti arba nors 

' gauna daugiau progų su vietoje 
gyvenančias! susitikti gegužinė-: 
se ar kitokiuose susibūrimuose.

Mums atrodo, kad šitokie pla
tesni susitikimai galėtų duoti ir 
platesnių vaisių. Tokiais atvejais 
juk ne vien asmeniškais reikalais 
pasikalbama, bet pasidalinama 
mintimis ir visuomeniškais rei
kalais. Taip sakant, vyksta bi
čiulių ir būrelių “konferencijos”. 
Reikėtų tik, kad jos neliktų vien 
pasišnekučiavimais ar • aktualių 
klausimų padiskųtajvunajšy -bet 

-'-'’'vfrštų' šprenžima^’§“^siiy%>'> 
mais turimas idėjas įgyvendinti. 
O mums juk dar labai daug ko 
reikia. Tautinio sąmoningumo — 
kad ir šlubuojant susiklausymu 
— nestokojame, bet labai stoko- 
jam planingo organizuoto darbo.

Kanados lietuviškoji visuome- 
• nė ne be pagrindo jaučiasi sto
vinti tautinės kovos bare. Bet ar 
daug tuo reikalu padaryta? Be 

, aukiĮ Tautos Fondui, organizuo
tai ji dar juk nieko nenuveikė. 
Nenuveikė, nes neturi-tam jokio 
organo. Dėl to tai galimi tik at
skirų kolonijų pasireiškimai, ku
rie net ne visada būna suderinti.

Kas gali sakyti, kad mūsoji

giau nesirūpina ir gimnazija 
gyvena... geromis viltimis. Bet 
kaip ilgai taip gali tęstis? Ten 
tuo tarpu šių metų gyvenimas 
garantuotas tik 34 mokiniams, o 
81 dar laukia.

Tai tik patys didieji reikalai, 
kurie viešai dažnai minimi ir vi
siems žinomi. O kųr dar aibės ki
tų, pagaliau .mūsų pačių gyveni
mo reikalų:

Bėdojame, kad inūąų pačių 
jautrumas laipsniškai bunka, 
kad susigyvenimas neina taip 
sparčiai, kaip norėtume, bet tam 
reikalui nedirbame ir nežinome, 
ką reikėtų daryti. Lietuviškojo 
švietimo reikalai slenka netvar
komi jokio centro, kaip kur kas 
pajėgia. Dar šiaip taip rūpinamės 
mažaisiais, kuriame jiems mo
kyklėles, o paaugusieji visai be 
nieko palikti. Visoje Kanadoje 
lig šiol neatsirado nei vienų 
augštesnio lygio lituanistinių 
kursų ar mokyklos, nei vieno 
“liaudies universiteto”. Studijuo
jančių ar apie stužjas galvojan- 

juo beveik nesidomi, b jis pats 
taip pat tylomis grumiasi, nesi- 
garsindamas ir nesiskųsdamas. 
O tai juk mūsų ateitis, busimieji 
lietuviškosios visuomenės vadai, 
gal dar kovotojai dėl tautos tei
sių. Jei krašto vergija ilgiau už
truktų, mes gal pradėtume skųs
tis, kad jie pasirodys nutolę. Bet 
kodėl jų nepastebime jų dabarti
nėje kovoje?

Reikalų galima būtų išvardinti 
daug. Ir visi jų daug žinome. Va
saros susitikimų progomis reikė
tų juos išryškinti, aptarti ir su
rasti receptus, kuriuos po vasa
ros turėtume realizuoti ir imtis

is

Gražiojoje Lietuvoje ežero pilis 
t

ŽALKAUSKAS LAUKIA VLIKo PATVIRTINIMO
Tikimasi pabėgėlių ir pavergtųjų tautų kilmės kanadiečių akty
vumo. Rusifikacija vis labiau intensyvėja pavergtojoje Tėvynėje. 
Skandalingas Kongreso nutarimas. Pagerbia kenčiantį Pabaltijį. Ir 
ukrainiečiai nesnaudžia. Eisenhoweris prabilo apie Pabaltijį. 

Tarptautinės padėties apžvalga.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
pagerbtų “Sovietų genocido kan
kinius vienos minutės atsistoji
mu”; Pabaltiečiųryė&sniai Ame-.

giausiai šiai rezoliucijai prita
riančių laiškų būtų pasiųsta “Ju
diciary Committee, United Sta
tes Congress”. Tačiau tas pats 
Kongresas, tie patys senatoriai 
ir atstovai nubalsavo imigracijos 
įstatymų tokį pertvarkymą, jog

• Lietuviška visuomenė ne
kantriai laukia Vydomosios Ta
rybos sudarymo. Karolis Žal
jatnskas
nosiomis lietuvių politinėmis 
partijomis ir siekiąs, kad busimo
ji Taryba būtų priimtina ir pa
laikoma visų kitų lietuviškų va
dovaujančių veiksnių. Kalbama, 
jog Niujorke laukiama Londono 
lietuvių diplomatų pasitarimų 
išdavų, o taip pat VLIKo nuomo- i beveik visi JAV mažumų ir reli
nės. Žalkauskas, esą, norįs ma- Į gijų vadai, išskyrus protestantus,

rino, kad apie nutartą bombar
davimą nebuvę pranešta tik per 
administracijos klaidą. Apie tai 
turėjęs būti painformuotas feld-

partija ieško būdų “AB” klausy
mą užgniaužti nors tarp komjau
nuolių.

• PLG informacijos įstaiga 
praneša, jog, turimais tikrais šal
tiniais,’Vilniuje vykdomas gv- 
ventojų perkraustymas. Atrodo, 
jog tai ta pati akcija, kuri buvo 
vykdoma Budapešte ir kituose

agentūra lUirraųr'd^entrafižub- 
ti valdžios įstaigas. Svarbus fak
torius esąs jaučiamas kariuome
nės iš Rytų plūdimas. Šiam per- 
kraustymui vadovauja drg. Fri- 
lov.

visuomenė nėra, jautri tremtyje; planingo darbo. Kitų progų su- 
tebevargstantiems broliams. Bet sitikimams mūsų gyvenimo sąly- 
ir vėl, ką gi tuo reikalu padaro- gose sunku rasti. Tiesa, rudeniop 
me? Mes neturime tam centro ir jau, beabejo, turėsime Bendruo- 
viskas palikta kolonijų ar net menės organus. Bet stebuklų jie 
pavienių asmenų iniciatyvai. BA nepadarys be visos visuomenės 
LFas, kurio statutas, surašytas aktyvaus darbo. Jų reikalas bus 
pagal JAV veikiančius įstaty- paruošti planą, bet jo vykdymas 
mus, pritaikytas sekmingesnei jr neį paruošimas vistiek pri-
veiklai tame krašte, Kanados ne
apima. Pradėdamas dabar vyk

klausys nuo mūsų visų. Tad ne-
domą vajų, BALFas puse burnos Praleiskim jokios progos aptar-
šūktėlėjo, kad jį skelbiąs ir Ka
nadoje. Bet daugumas kanadie-

ti tam, ką laikome gyvybingu ir 
svarbiu reikalu.

žos, vos trijų narių, bet darbin
gos Tarybos. Be dviejų lietuviš
kųjų politinių “blokų”,- joje bū
tų atstovaujami ir mažalietuviai.

• Praėjusią savaitę JAV se
nate ir kongrese vėl buvo mini
mas Pabaltijo vardas. Vienas iš 
demokratų aktyviausių senato
rių William Benton iš .Conn. 
“Congressional Records” patal
pino Niujorko pabaltiečiams pa
sakytą savo kalbą. Po kelių die
nų Tadas Machrovicz, dem., 
Mich., lenkų kilmės, tame pačia
me leidinyje patalpino Detroito 
lietuvių rezoliuciją. Birželio 23 d. 
Kongreso Teisinei Komisijai bu
vo įteiktas James Murphy rezo
liucija prašant, kad JAV kong
resas birželio 14 d. paskelbtų vi
sose JAV Pabaltijo Genocido 
Diena ir, kad tą dieną Kongresas

Dėl ginklu standartizacijos tebesiderama
Feldmarš. Alexanderiui lan

kantis Kanadoje ir JAV, senas 
ginklų standartizavimo klausi
mas vėl buvo paliestas. Tuo tar
pu derasi trys valstybės — JAV, 
D. Britanija ir Kanada. Dėl di
džiųjų ginklų ir kaikurių kitų 
dalykų jau susitarta, bet niekaip 
nerandama išeities dėl smulkių
jų ginklų, nes kiekvieni savuo
sius laiko tobulesniais. Čia nori 
pasinaudoti Kanada ir surasti vi
durį, pagaminti naujo tipo šovi
nius, kurie turėtų savybes ir ang
liškųjų ir amerikoniškųjų ir ga
lėtų patepkinti abiejus.

Tuo thrpu yra susitarta dėl 
kartbįjrafinių žymėjimų, takti
nių manevrų, susisiekimo prie
monių bei metodų, nuolat esą ta
riamasi dėl specialiųjų ginklų, 
pav. liepsnosvaidžių, prieštanki
nių ginklų, arktinių vežimų ir 
pan. Visos trys'kariuomenės jau 
naudoja 3,5 colio bazukus, 3 col. 
50 kalibro jūrų patrankas, kul
kosvaidžius, raketas, torpedas, 
gįpklus prieš povandeninius lai
vus ir tt Atitankiniai ginklai ir

mortiros yra jau standartizuotos. Į ir 6 mt., kurie 1946 m. su motina 
Kol susitarimo neprieita ir kol

jo dar tikimasi, Kanada smulkių
jų ginklų gamybą yra sulaikiusi.

Čekoslovakijos pretenzijos
Karui prasidedant kaikurios 

Kanados importo firmos buvo ne 
spėjusios atsiteisti už iš Vokieti
jos įvežtas prekes. Už jas buvo 
sumokėta specialiam svetimų 
turtų fondui. Dabartinė Čekoslo
vakijos vyriausybė reikalauja, 
kad už prekes, eksportuotas iš 
sudėtų krašto, tada buvusio Vo- 
kitijos, dabar Čekoslovakijos ri
bose, būtų sumokėta Čekoslova
kijai. Ji reikalauja ne iš vyriau
sybės, bet iš'importerių. Beabe- 
jo, šie nemoka, nes jau sumokė
jo, o valdžia visą problemą te
belaiko dar neišspręsta.

' Vroclavas ne Lenkija
Amerikiečių teismas Wuęrz- 

burce padarė reikšmingą spren
dimą Vokietijos rytų sričių klau
simu.

Byla buvo tęsusis kelis mėne
sius ir lietė du brolius Skop, 16

laiko jį “skandalingu bei dis
kriminuojančiu”. Prez. Truma
nas bandė vetuoti, bet kongre
sas jį “nurėkė”. Visa rimtoji 
Amerikos spauda šitokiu “pro 
britiško, airiško, vokiško” nusi
teikimo kongresmenų aktu yra 
smarkiai nusivylusi.

• Niujorko pabaltiečių sluogs- 
niuosc, ypač tarp lietuvių, tiki
masi, jog stipriau susicementa- 
vus, Kanadoje turėtų kur kas 
aktyviau pasireikšti geležinės už
dangos pabėgėliai, kurie su to
kiu pasisekimu prieš sovietinius 
rusus debiutuoja JAV. Tikima, 
jog vienas iš pirmųjų tokių or
ganizacijų tikslas būtų prikal
binti Kanados vyriausybę įsteig
ti a la “Laisvosios Europos Ka
nadoje Komitetą”, argumentuo
jant, jog geriausi laisvųjų tautų 
sąjungininkai prieš sovietinius 
rusus tėra pavergtosios tautos, 
kurių nariai prisidėtų prie Kana
dos įnašo Sovietų Rusijos impe
rijai sunaikinti. Taip pat vilia-

, . ,, , „ ,. .. , . . masi, jog pabaltiečiai pabėgėliai
atvyko į Vak. Vokietiją, kai jų jr Kanados piliečiai turėtų daryti 
tėvas liko Vroclove - Breslau. I ž j vis geresnį įspūdį daran_ 
Motinai mirus, spaudžiamas len- čįame CBC radiofone iškovoti 
kiškų administracijos organų, tė- j transliacijas pabaltiečių kalbo- 
vas ėmė reikalauti, kad jo sū- mis> nors radiofono pajėgumas 

V!°C es3s Pilnai išnaudotas.
• Speciali Senato Komisijala atsidūrė teisme ir pagaliau .Speciali Senato Komisija 

amerikiečių teismas padarė . Valstybės Departamento veiklai 
sprendimą, kad vaikai yra Vo-, pagerinti buvo patvirtinta Sena- 
kietijos piliečiai, tėvas priėmęs užsienių Reikalų Komisijos. 
Lenkijos pilietybę sava valia, bet Komisija pradėta senatorių Ben- 
vaikų gimimo vieta Vroclave jų ton ir Wiley. šiam reikalui ji ga-
nedaranti Lenkijos piliečiais, nes 
Vroclavas nėra Lenkijos dalis,

vo $50.000. Bentonas-Wiley nu
rodė, jog esant tokiai stipriai ru-

bet priklauso kraštui, kurio liki- Į gų propagandai yra būtinas rei- 
mas turi būti išspręstas taikos jęa]as sustiprinti amerikiečių 
sutarties, o Potsdame jis Lenki- kontrataką. Bentonas, kuris yra 
jai pavestas tik laikinam admi- bUVęs užsienių rekialų ministerio 
nistravimui. į pavaduotojas, jau seniai siūlo,

______ “ĄB” tūtų atskritas nuo V.
_ ~ Tokio. Korėioy karo ant-. uep. praplėstų savo programą ir 
rujų metinių dieną*Tokio įvyko cautų daugiau tam reikalui pi-

ruseliams Lietuvoje, kelia daug 
rūpesčių. Nors mažai apie tai 

pabėgo jūrininkas, Cjdynės jūrų drįstama rašyti jų spaudoje, PL 
mokyki, mokinys, 19 m., J. Raca. i Grupės agentūros žiniomis, kom-

komunistų demonstracijų su an- rugy. Bet ir toks koks yra “AB
tiamerikoniškais šūkiais.

— Londonas. — Anglijos mies
te Hull nuo lenkų laivo “Czech”

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
/

Europos gynimo reikalais te- bombardavimo. Britus jis užtik- 
bevyksta pasitarimai. Kadangi 
padėtis pasidarė neaiški visuose 
pagrindiniuose EGO kraštuose, 
tai pereitą savaitę ten išvyko
Valst. sekr. Achesonas. Londo- marš. Alexanderis, lankęsis Va- 
nan atvyko taip pat Prancūzijos 
užsienių reik. min. Schuman. Pa
sitarimai vyko visų trijų ministe
rių po du ir visų kartu. Skelbia- Prancūzų pageidavimą, tokiais 
ma, kad buvo susitarta į Sovietų 
notą dėl derybų Vokietijos su
jungimo reikalu atsakyti vieno- Matyt, norint išlyginti sųsidariu- 
dai — siūlyti derėtis tik dėl ben- sį blogą įspūdį, prez. Trumanas 
drų rinkimų- galimybių, nelie- paskelbė pritariąs britų norui 
čiant jokių kitų klausimų, kad Korėjoje turėti savą vado pava- 
reikalas neužsivilkintų ir nusta-: duotoją, tačiau Edenas dėl to en- 
tyti laiką, kada derybos turi būti | tuziazmo neparodė. Esą, dar rei- 
baigtos. Apskritai sutarta prieš i kėsią pasvarstyti, kokios formos 
Sovietų manevrus laikytis tvir- į ryšys būtų tiksliausias. Matyt, 
tai, o tuo tarpu nelaukiant pasi- nenorima užsiangažuoti, 
rašytąsias sutartis ratifikuoti iki Britų parlamentas dėl Jalu jė- 
spalio mėn. pabaigos visiems, iš- gainių bombardavimų buvo pa
skyrus Belgiją, Olandiją ir Luk- kėlęs didelį triukšmą, pradėti net 
semburgą. kur esą techniškų ir debatai, bet palengva viskas at- 
konstitucinių kliūčių. Nenusta- slūgsta. Edenas dėl bombardavi- 
tyta taip pat ratifikavimo data mo pasisakė, kad kariškai jie be

abejo pateisinami, bet politiškai 
jie nepageidaujami.

Korėjoje derybos vis tebėra 
vietoje. Kad išjudintų iš mirties- 
taško belaisvių klausimą, Indija 
pasišovė priimti pas save tuos, 
kurie atsisakys grįžti. Tuo nori
ma pašalinti komunistų būgšta
vimą, kad jie gali būti panaudoti 
prieš juos.

Įdomu, kad dėl subombarduo
tų jėgainių iš komunistų pusės 
vis dar tylima. Neprimenamos 
jos net derybų susitikimuose.

Vokietijai, kur padėtis yra gana 
komplikuota. Nuvykęs į Berly
ną Achesonas žurnalistams pa
reiškė taip pat tvirtą nusistaty
mą nuolaidų nedaryti, o į klausi
mą, ką JAV darytų, jei Rytų Vo
kietija bandytų Berlyną blokuo
ti ar bandytų užgrobti, atsakė, 
jog būtų panaudotos karinės pa, 
jėgos.

Berlyne padėtis tebėra įtemp-. 
ta. Vakariečių augštieji komisa
rai įteikė gen. Čuikovui notas, 
reikalaudami liautis, trukdžius

plentu tarp Berlyno ir vakarų 
zonos. Į priekaištą, kad tai Pots
damo :

šingtone, painformuoti žadėję 
bent kelios įstaigos, bet išėję, kad 
nei viena to nepadariusi. Britų ir

atvejais painformuoti iš anksto, 
Achesonas priėmė palankiai.

• ti ir žodį paremti Veiksmais. Tuo 
susitarimų sulaužymas, tarpu JT paskelbė kaltinimą, kad 

sovietai atkirto, kad vakariečiai bombarduojant Suiho jėgainę ki- 
jį sulaužę pradėdami ginkluoti 
Vak. Vokietiją, o ginkluoti pat
ruliai ant kelių pažeidžią sovietų 
autoritetą. 7 '< 

Susijaudinimas dėl sovietų 
viskojo Komsoramo gyriaus j ,uJ.jnamo vaka,u , ..sau. 
veikla, kaip .pareiškus! drg. Jer- į ruožo„ Vokietijoįe neal.

lūgsta. Dėl išmetamų gyventojų j 
Tak .Vokietijos vyriausybė žada 
cclti bylą JT.

Acbcsonui esant Londone teko 
aiškintis ir dėl Jalu jėgainių

• LPG informacijos agentūros 
žiniomis, Maskvos komsomolas 
esąs labai nepatenkintas lietu
viškojo komsomolo skyriaus

šova, viršininkė Lietuvoje. Jer- 
šova pareiškusi: “Lietuvos vai
kai turi būti auklėjami pagal Ru
sijos Federacinės Respublikoj 
principu...” O kurgi garsieji 
Stalino tautybių politikos prin
cipai?

• NYTimes žiniomis adm. Kir 
kui po ištisų metų derybų oas: 
sekę prikalbinti “Rusijos tautas” 
vieningai antistaliniškai akcija

(Nukelta į 2 psl.)

3 diplomatai tariasi
Į Londoną atvyko įgaliota'' 

min. P. Žadeikis ir St. Lozoraitis, 
kartu su min. Balučiu pasitart 
diplomatinę veiklą liečiančior' 
aktualijom. Sakoma, kad būsi 
tariamasi ir diplomatų šefo be 
santykių su VLIKu klausimu 
Dėl to min. Žadeikiai išvykstat?* 
iš JAV, VLIKą sudarančiu grv 
pių centrai įteikė raštą, kuriame 
išdėstė savo nusistatymą V LIK c 
ir diplomtaų bendradarbiavime 
reikalu. Raštas pasirašytas visų 
10 grupių atstovų. Jo tekstas tuo 
tarpu laikomas konfidencialiu — 
neskelbiamas.

Iš VISUR

nu priešlėktuvinė artilerija šau
džiusi ir iš Mandžiūrijos pusės.

Pietų Korėjoj prezidento Rhee 
konfliktas su parlamentu dar ne
pasibaigė. Per karo metines bir
želio 25 d. įvyko net pasikėsini
mas prieš Rhee, bet buvo sutruk- 

j dytas. Birželio 30 d. Rhee pasiun
tė parlamentui ultimatumą—pa
keisti konstitucijos nuostatus, 
liečiančius prezidento rinkimus 
arba jis būsiąs paleistas.

TRUMPAI
salų apsauga nuo potvynio ne
priklauso federalinei valdžiai.

— Otava. — Federalinio par
lamento atstovams rinkti Toron
to York srityje bus sudarytos dar 
3 apylinkės. Tuo būdu iš 85 Onta
rio atstovų Torontas rinks 15.

— Otava. — Nemoralios lite
ratūros tyrimo komitetas tam 
tarpui darbą baigė, tęsinį atidėjo 
sekančiai senato sesijai.

— Niagara Falls. — QJAV ir

— Roma. — Trys ginkluoti ju
goslavai birželio 26 d. privertė

Jugoslavų keleivinio lėktuvo pi
lotą skristi Italijon. Trys papra-

( šė italų globos, o kiti 19 keleivių 
ir 5 įgulos nariai grįžta.

— Londonas. — Edenas, kaip
;r Edinburgho princas, susirgo 
gelta ir negali pilnai eiti pareigų.

— Kairo. — Keturis mėn. iš
silaikęs, Hilalay kabinetas pasi
traukė. Sakoma, kad prieš jį bu
vęs ruošiamas WAFD sukilimas. Kanados karinės vadovybės su
kaitinamas dėl to ir JAV amba
sadorius.

— Teheranas. — Premejras 
Mossadegh 4 savaites praleidęs 
Haagoje, kur Tarpt. Tribunolas 
pradėjo svarstyti Irano bylą, bir
želio 24 d. grįžo namo.

— Otava. — Darbo ministeris
Fournier pareiškė, kad Toronto

Nepalankus imigracijos įstatymas
Birželio 25 d. orezidentas Tru-1 daugiau kaip % balsų — senatas 

manas vetavo McCarran-Walter 57:26. atstovų rūmai dieną prieš
imigracijos įstatymą, bsą, tas 
įstatymas nutolus nuo JAV vado
vaujamos padėties kovoje už pa
saulio taiką, jis dar didinąs ne
humaniškus varžtus imigran
tams, tad esąs žingsnis atgal. Jis

tai 278:113.
Prieš balsavimus sen. Lehman 

nurodė, kad bilius laužo ameri 
konišką tradiciją, maloniai pri
imti svetimų tautų narius. Sen 

ypač esąs nepalankus pietų ir į Humphrey nurodė, kad jis labai 
rytų Europos, taip pat Azijos kliudys įvažiuoti lenkams ir už-

trenks duris pabaltįečiams. Pa
sak sen. Moody nubalsavimas* 
prezidento veto reikštų pasitar- 
navimą Stalinui, nes pagal jį ne
įsileidžianti pabėgėliai iš už ge
ležinės uždangos. Ir visdėlto veto 
buvo nubalsuotas ir imigrantai

tautoms. Įstatymą persvarstant, 
prezidentas siūlo įjungti ir kovo 
mėnesį prezidento kongresui pa
siųstą planą įsileisti 300.000 per 
3 mt, parenkant juos iš perpil
dytu kraštu ir iš tremtinių.

Birželio 27 d. senatas ir atsto
vų rūmai tą patį bilių vėl priėmė i bus įsileidžiami pagal kvotas.

A

tarė čia pastatyti priešlėktuvi
nius pabūklus — JAV pusėje bus 
6 tokie punktai, o Kanados — 4.

Kobalto bomba
Tai nauja priemonė radioakty

viais isotopais gydyti vėžį. Jas 
gamina Kanados valdinė Eldora
do Minnirt^ and Refining Co., 
isotopus imdama iš atominės 
energijos tyrimų įmonės Chalk 
River. Pirmoji tokią bombą įsi
gijo London, Ont, Victoria ligo
ninė. Dabar jas yra užsakę To
ronto, Vancouverio, Winnipeg©, 
Niujorko ir Čikagos ligoninės. 
Yra užsakymas iš Italijos, laukia 
eilės visa eilė kitų Europos ir P. 
Amerikos kraštų.

Kobalto bomba kainuoja tik 
$48.000. Kai tokiam pat veikimui 
pasiekti radiumo reikėtų už 45 
mil. dol. Tai yra 3% tonų apara
tas, kurio radioaktyvių medžia
gų spinduliavimas nukreipiamas 
noYima kryptimi. O ta medžiaga 
yra 1 uncijos gabaliukas kobal
to metilo, panašaus į nikeli, ku
lis įradioaktyvinamas specialiai.
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Mūšy pareiga kovojančiai Tėvynei
Savaitės bėgyje Kanados lietuvių kolonijas pasieks didesnės 

Lietuvio Pasų ir ženklelių siuntos. Lietuvio Pasus ir ženklelius 
platina TF Atstovybės skyriai, vietos ALOKai ir asmenys sutikę 
Šį darbą dirbti. I

Lietuvio Pasas yra dviejų rūšių: odiniais viršeliais — kaina $1, 
paprastais viršeliais — kaina 50č. Ženkeliai, piešti daiL V. K. Jo
nyno, yra penkių rūšių: kenčianti Lietuva — 25ė vertės, partizanas
— 50^ vertės, VD muziejus Kaune — $1 vertės, Vilniaus katedra
— $2 vertės, lietuviai, grįžtą namo, — $5 vertės.

Lietuvio Pasų bus gautas pakankamas skaičius, leidžiąs aprū
pinti jais visus Kanadoje gyvenančius lietuvius: suaugusius ir ma
žuosius. Nuoširdžiai tikimasi, kad kiekvienas lietuvis įsigys šį 
brangų dokumentą ir pirks ženklelius.

Nuo šio laiko pagrindinis Tautos Fondo lėšų telkimo būdas bus 
ženkleliai. Juos prašome platinti įvairiausiomis progomis: susirin
kimų, subuvimų, pramogų metu. Kur vietos sąlygos leistų, Lietur 
vio Pasus patartina platinti aplankant kiekvieną kolonijos gy
ventoją. Paskiri lietuviai, maži ar neorganizuoti vienetai, norė
dami gauti Lietuvio Pasų ir ženklelių, yra prašomi kreiptis į TF 
Atstovybę Kanadoje: 6642 3rd Ave. Rosemount, Montreal, Que.

Už gautus Lietuvio Pasus ir ženklelius vietos platinimo punktai 
atsiskaito su Atstovybe kas trys mėnesiai metų ketvirčių tvarka 
iki sek. mėn. 15 d., nurodydami kiekvienos rūšies atskirai: 1. li
kutį ir gautą Lietuvio Pasų ir ženklelių skaičių, 2. parduotų Lie
tuvio pasų ir ženklelių skaičių, 3. liekantį sek. m. ketvirčiui Pasų 
ir ženklelių skaičių. Kartu prašome prisiųsti pinigus.

Aukų lapais lėšų telkimas Tautos Fondui galimas ir prašomas 
ten, kur dėl kurių nors priežasčių Lietuvio Pasai ir ženkleliai laiku 
negalėtų pasiekti. Ligšiol suaukotos aukos Tautos Fondui nėra 
kvituojamos ženkleliais. Aukų lapai, kalbą apie tautiečių duosnu- 
mą, yra laikomi kartu su kitais TF Atstovybės, Kanadoje, doku
mentais.

Lietuvio Pasas buvo išleistas su mintimi, kad kiekvienas iš mū
sų galėtų turėti įrodymą, kad jis lietuvių tautai sunkioj valandoj 
buvo su ja ne tik širdimi, bet ir veiksmu. Lietuvio Pasas ir auka 
ženklelių sumoje bus pasiteisinimas, kai grįšime į išlaisvintą Lie
tuvą. TF Atstovybei, Kanadoje, jau ne kartą teko kreiptis į Kana
dos lietuvius, prašant remti Tautos Fondą. Ištikrųjų — gausybė 
bendrų lietuviškų reikalų dažnai verčia susitikti su aukų rinkėju. 
Šia proga norime tik pasidžiaugti ir padėkoti aukotojams ir visiems

' už intensyvų darbą, TF lėšas telkiant.
Esame nuomonės, kad TF Vyr. V-bos lėšų sąmata, .skiriama 

- Kanados lietuviams, remta skaičiuojant po $1 kiekvienam dirban
čiam, pajamas turinčiam, sveikam tautiečiui, į metus būtų nesun
kiai pakeliama, ši sąmata yra pilnai išpildoma. Šiais metais yra

. gauta vij-š $3.500. , t * \ • J
Reiškiame dėkingumą toms duosnioms kolonijoms, tautiečiams, 

laikome būtina kreiptis į tuos, kurie iki šiol vis dar nesurado pro
gos kad ir kuklią auką Tautos Fondui paskirti. Baigiant tenka pri
minti, kad sėkminga kova Lietuvos laisvei be pakankamų lėšų 
yra negalima. Vis labiau audrėjančių pasaulinių įvykių raidoj tiek 
palenksime Lietuvos likimą mūsų siekimų kryptim, kiek Lietu
vos laisvinimo reikalui mokėsime įdėti pasišventimo, kietos iš
tvermės, darnaus veiklumo.

Tam reikalingos ir lėšos. Todėl atlikime pareigą kovojančiai tė
vynei — remkime Tautos Fondą!

Su geriausiais visiems linkėjimais darbo ištvermei ir sekmei, 
Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

Įgaliotinė M. Arlauskaitė. Sekretorius P. Adamonis.
Montrealis, 1952 m. birželio 21d.

teroniškos teologijas seminari
jos profesorius, išleido jau antrą 
laidą nedidelės knygos “Commu
nism’s Challenge to Christianity 
— Komunizmo kova prieš krikš
čionybę”. Su autoriumi man iš
puola garbė dažnai susitikti tarp
tautinėse organizacijose, kuriose 
jis atstovauja estus. Tai viduti
nio ūgio, gal 40 m. prašokęs, vi
suomet dailiai pasirėdęs, gerai 
skustas, nepažįstant, atrodytų 
pasiturįs miestelėnas. Jo griež
tas veidas vėl nesiderina su ne
paprastu jautrumu ir golvosenos 
gilumu. Ir tas vyras padovanojo 
pasauliui knygą, kuri toli pralen
kia jau dulkėmis apneštus bolše
vikinius raštus, daugumoje ne
galėjusius prasikalti iš vidutiniš
kumo. Aurorius plačiu polėkiu ir 
giliu žvilgsniu vertina nūdienes 
problemas, kurių sūkuryje atsi
dūrę jau pastebėti negebame. 
Jau pirmieji žodžiai tinkamai 
pristato autorių: “Žmogiškosios 
buities bekylančios naujos pro
blemos iš kiekvienos gentkartės 
reikalauja tinkamo įnašo joms 
išspręsti. Tačiau vienos jų leng
vai su tomis problemomis prasi
lenkia, kitos yra įbaimintos tin
kamą sprendimą daryti. Mūsoji 
gentkartė susiduria su sunkiau
sia ir ryškiausia padėtimi, kokią 
vargu galime užtikti žmonijos is
torijoje. Tos padėties esmę su
daro ^grasi tikrovė, sukurta Ru
sijoje revoliucinio posūkio. Tas 
revoliucinis pakitimas pats save 
garbina ir laiko vaistu, kenčian
čiai žmonijai, kuri klaidžioja lai
mės beieškodama”.

Jo netiesioginis palyginimas 
su romėniškuoju tarpsniu, jo 
problemos aptartis primena ne
vieną šio tarpsnio mintytojų, ku
rių balsas lieka šaukiančiu tyruo
se. Jo plačioji apimtis, sodrus sti
bius ir gaivi mintis net pralenkia 
pasaulinio garso vardus. “Nūdie
nis krikščionis stebėtojas palygi
na tą šio tarpsnio linksmą išdy
kavimą su .“sardoniška žole”, ne
paprastai nuodingi! augalu, kuris 
iškreipia ap^sinūddijusįo veido 
bruožus į pasibaisėtiną konvulsi
nį šypsnį. Kas gali kvatotis, bū
damas pasmerktas mirti? Mes 
žaidžiame tarp pabaisos ir vergi
jos mirties kvaitulio apimti...”

Autoriui rūpi ne vien laisvam 
pasauliui pranešti apie didžiąją 
pabaisą, bet ir jį įspėti. Tokiais 
grasiais žodžiais jis kalbėjo Či
kagoje BAC suruoštame susirin
kime pabaltiečių pirmajam išve
žimui paminėti 1952. 6. 13.

Komunizmo esmė
Pirmuose keturiuose skyriuo-

ŽALKAUSKAS LAUKIA VU Ko PATVIRTINIMO
(Atkelta iš 1 psl.) 

Praėjusią savaitę įvykusioje 
konferencijoje Miunchene, kur 
dalyvavo rusai ir nerusai “Rusi
jos motinėlės” gyventojai, buvo 
susitarta įsteigti komitetą, kuris 
vadovautų naujo radiofono “Lais 
vė” veiklai. Šis 10.000 watų ra
diofonas netoli Miuncheno esąs 
jau statomas. Radiofonas kalbė
siąs rusų, ukrainiečių ir kit. pa
vergtųjų tautų kalbomis. Miun-

lygas Pietų Amerikoje ir Afri
koje. Pašalinių stebėtojų nuomo
ne, jei lietuviška medžiaga bu
vusi gausi ir įdomi, ji nebuvusi 
tinkamai įforminta, esą, nebuvo 
spėta laiku pasirengti. V. Sidzi
kauskas ir jo pareiškimas buvo 
paminėti Amerikos spaudoje.

• Šūkiu “Laisvė ir nepriklau
somybė visoms tautoms” ukrai
niečiai liepos 4 d., Amerikos ne
priklausomybės dieną ruošia di- 

chėne taip pat buvo sudarytas delį suvažiavimą Statler viešbu- 
rusų ir nerusų komitetas, kuris 
įsteigsiąs informacijos centrą. 
Komitete esą “didžiarusiai”, ar
mėnai, gruzinai, gudai, kauka
ziečiai, turkestaniečiai ir azarbei- 
džaniečiai. Įdomu, jog solidaris- 
tai (reikalaują Rusijos imperijos 
išlaikymo) Šioje vienybės akci
joje nedalyvauja. Taip pat ir uk
rainiečių didžiosios organizaci
jos, pasisakiusios už laisvą ir ne
priklausomą Ukrainą, šu Kirku 
nesusidėjo. Nurodoma, jog Kir- 
ko komitetas yra už laisvo mažu
mų apsisprendimo teisę. Radiofo
nas galėsiąs kalbėti daug aiškiau 
negu “AB”, tik nebūsią raginama 
sukilti. Būdinga, jog iš Ameri
kiečių Komiteto pasitraukia Mr. 
Levine, Rusijos žydų kilmės, ku
ris, sakoma, buvęs palankus “di
džiarusiams”. Jo vietą perima 
Mr. McCtaney. ,

♦ JT atidėjus lietuvių liūdi
mą Priverčiamojo darbo komisi
joje, praėjusį antradienį plačiam 
pasauliui per laisvąją spaudą p. 
V. Sidzikauskas patvirtino, jog 
priverčiamuoju darbu sovietai 
vykdo Lietuvoje genocidinę poli
tiką. Po jo JT komisija pradėjo

rašė jau praėjusiais metais ir 
spėjo, jog tai yra sovietų kontr- 
oferizyva prieš “AB” ir kitus ra
diofonus bei psichologinis žmo
nių paruošimas karui. Girdi, Va
karų strategai lažinasi, jog so
vietai pulsią tikrai šių dviejų 
metų laikotarpyje. Girdi, jei so
vietai nebijotų B-36, B-52 ir B-60 
milžiniškų ir greitų JAV bombo
nešių, jie tikrai nedelstų. Ap- 
skačiuojama, jog po dviejų me
tų sovietai turėsią lygiai tokius 
pat bombonešius, atominių bom
bų ir vairuojamas priešlėktuvi
nes rakietas, kuriomis amerikie
čių bombonešiai būtų sunaikinti. 
Sovietai taip pat, girdi, bus daug 
geriau pasiruošę ilgam karui ir 
smarkiam kontrpuolimui prieš 
sąjungininkus. Vakariečiai ap
skaičiuoja, jog po dviejų metų 
sovietai galėsią per kelias dienas 
sunaikinti % Europos gyventojų.

• Respublikonai kandidatai 
viens per kitą kalbą apie paverg
tųjų tautų išlaisvinimo proble
mą. Pirmas pradėjęs, Taftas vėl 
pakartojo savo reikalavimą pa
naikinti Jaltos susitarimą ir iš
vaduoti rusiškojo komunizmo ; 
pavergtuosius. Rusiją reikią nu-

tyje, Niujorke. Jie nori lyg at
sverti Wiliamsburgo suvažiavi
mą ir deklaraciją, į kurią jie ne
buvo pakviesti “remiantis esama 
Amerikos užs. politika”. Pas uk
rainiečius pasižadėjo dalyvauti 
gen. Groves, Bumham, O’Con
nor, Dobriansky, žadama priimti 
svarbių deklaracijų ir lietuviai 
kviečiami vieni pirmųjų.

• Puikiai informuoti amerikie
čių žurnalistai Europoje rašo, jog 
iš 1952 m., kaip kad kariniai ste
bėtojai pranašavę anksčiau, ka
ro data perkeliama į 1954 m. Gir
di, šiuo metu rusų divizijos 
smarkiai juda anapus sienos, bet ; 
Ridgway įsakymų sąjungininkų 
kariuomenė yra pasiruošusi vi
siems netikėtumams. Jie sutin
ka, jog nieks negali tikrai atspė
ti kada. Esą, čia lemia ne vien tik 
pagamintų lėktuvų ir tankų skai
čiai, bet ir kiti veiksniai. Girdi, 
dar reikia vienų metų, kad ŠAP 
armija būtų pilnai pasiruošusi 
sovietus sutriuškinti, aniems ka
rą pradėjus. Žurnalistus labai 
jaudina paskutiniosios žinios 
apie sovietų skelbiamą “neapy- beatodairiškas pasitikėjimas be
kartos prieš amerikiečių kampa- dieviškąją diktatūra privedė ir... 
biją”. Lietuvių spauda apie tai prie Baltijos tautų pavergimo...

džiaugtis komunizmu, jei tai jai 
taip labai patinka. Pavergtųjų 
tautų pabėgėliams ir tos kilmės 
amerikiečiams, o jų skaičiuoja
ma apie 12.000.000 JAV-bėse, tai 
skamba viliojančiai Ir gen. Ei- 
senhoweris bene pirmą kartą 
praėjusią savaitę pareiškė, jog

sė autorius aptaria komunizmo 
esmę Estijoje 1940-41 ir 1944 m.. 

. pateikdamos jo analyzę ir aptar
damas jį žmoniškumo požiūriu. 
Pirmojo skirsnio vaizdas po vaiz
do kiekvienam nežinančiam ko
munizmo esmės, ją įkals nenoro
mis. Antrajame skirsnyje su
glaustai pateikta vaizdi medžia
ga verta paskelbti mūsoje spau
doje, nors atskiromis nuotrupo
mis esame persotinti apie bolše
vikiško žvėries siautėjimą Lie
tuvoje. t

Samprotavimas apie komuniz
mą yra ypatingai įdomus. Ko
munizmas yra teroro sistema, pa- 
aukojanti laisvę fantastinei idė
jai. Tuos elementus iš eilės be- 
gliaudydamas prieina išvados, 
kad be kolektyvinės masės, be 
aziatiško žiaunftno, kuris talki
ninkauja laukiniškam mesianiz
mui, be talkininkavimo anks
čiau buvusio kriminalinio ele
mento, komunizmas nebūtų pil
nutinis. Ketvirtame skirsnyje 
autorius aptaria komunizmo pri
taikymą tikrovėje. Čia autorius 
randa progos stabtelti ties vienu 
siauresniu klausimu, kuris trem
tiniams iki kaulo daėdė: ’’Dau
gelis žinomų komunistų įsisprau
dė į UNRRA ir IRQ^jstaigas, kad 
tremtiniams padarius gyveni
mą nepakenčiamu ir privertus 
grįžti politinius pabėgėlius į So
vietų užimtus kraštus”. Čia au- 

į torius pagrįstai primena jau dau
gelio pamirštą faktą, kai žino
masis UNRRA “globėjas” Mr. La 
Guardia, buvęs Niujorko valdo
vu, atlankęs tremtinius Vokieti
joje, skrido pasimatyti su Stali
nu, Po to pasimatymo jis pa
skelbė pasityčiojimą, kad Sovie
tai tuojau galį priimti 800.000 
tremtinių. Malonu, kad tas žydiš- 
kos-itališkos kilmės sovietinis 
talkininkas nebuvo pajėgus išda
vystės'įgyvendinti.

Protestantų nesusigaudymas
Kai komunistai nepaprastai 

taiklia propaganda siekia suve
džioti naujas aukas, “...daugelis 
protestantų teologų visai nesu
gebėjo parodyti tikroviško susi- 
gaūdymo pasipriešinti komunis
tiškai propagMidai. Ką protes
tantų teologai yra parašę apie 
komunizmą, visa tai tiesiog ver
čia susirgti tuos, kurie savo aki
mis stebėjo komunistinę tikro
vę”. Esą, “...protestantai teolo
gai tik ginčyjasi dėl Markso, Le
nino ar Stalino raštų. Jie aprašo 
dialektinį materializmą, komu
nizmo istoriją, programą ar So
vietų konstituciją. Ta medžiaga 
besinaudodami ar ją betirdami, 
išranda tokius sprendimus: Krikš 
čionybė teisi teorijoje, marksiz
mas patirtyje”. Taigi jie stabteli 
tik ties teoretiniais klausimais. 
Jie dideliu užsispyrimu analizuo
ja komunistinę teoriją pamirš
dami tikrovę, kuri sudaro komu
nizmo esmę”.
/Autorius, pats protestantas, 
aštriai puola bendratikius dėl 
komunizmo suskaldymo į atski
rus klausimėlius, kuriuose jau 
sunku besusigaudyti apie visu
mą. “Teišpuola apgailestauti, 
kad protestantų rašytojai, labai 
mažomis išimtimis, pasibaisėti
nai paviršutiniškai vertina ko
munizmo visumą. Apie juos gali
ma pasakyti dar daugiau, kai sa
vo vaizduotę, svajones sutapdina 
su komunizmu””.

Autorius stabteli dar ties vie
nu autoriumi, kuriam per nesusi
gaudymą mūsų raštuose dažnai 
priskiriama ne ta vieta, kuriai 
jis priklauso. Tai Nikolaj Berdia- 
jev, provoslavų teologas, pagar
sėjęs pseudofilosofiniais .raštais, 
kuris savo veikale MAu šeuil de 
la nouvelle epoque”, 141 p. ir ki
tose to veikalo vietose, išėjusia
me Paryžiuje 1947 m., taigi keli 
metai prieš jo mirtį, viešai puo
selėja komunizmą. Imkime tokį 
gilų kultūros filosofą, kaip Piti- 
rim Sorokin, kuris įmato šian
dienykštį tragizmų, tačiau gilio
je analizėje net piršto dursmu 
nesiekia ką nors daryti, kad to
ji žmonijos pabaisa būtų sunai
kinta. Čia jis sąmoningai atsto
vauja minčiai nesipriešinti blo
giui. Jie ir kiti rusai gerai su
prantami, nes pirmiausia atsto
vauja tai minčiai, kurią paskelbė 
Aistis: kad ir bloga manoji tauta, 
bet ją aš vieną teturiu. Toji min
tis turi patrauklią išorę, bet gi
lumoje ji yra labai pavojinga.

Todėl visai suprantamas au
toriaus pasipiktinimas, kai jis 
kalba: “Tačiau tolygi nerusų te
ologų nuotaika link komunizmo

yra nelengvai suprantama, nes 
iš jų turime laukti gilesnės ana-

nepateisinamas krikščionių filo
sofų pasitamavimas komuniz
mui savo netikroviškumu. Jų ne
mažas skaičius įrodinėja, kad ko
munizmas savo esmėje yra krikš
čioniškas ir net krikščioniškes
nę, negu toji visuomenės san
tvarka, kurios prieglobstyje tos 
plunksnos rašo... Kiekvieną, 
kuris žino komunizmo tikrovę, 
tai tiesiog sukrečia neįtikėtinu 
vaikiškumu ir neatsakingu tie
sos pažeidimu”.

Ir čia autorius išvardija eilę 
teologų, kaip Stanley E. Jones, 
Justin W. Mixon, Hewlett John
son, Fritz Lieb, žinomąjį šveica- 
rietį' Karl Barth ir tt. Čia tepri
minsiu S. E. Jones žodžius: “Aš 
esu įsitikinęs, kad Jis (sup. — 
Kristus) užgirtų sovietinį kalė
jimą be sienų, be keršto ir per
sekiojimų, .kai jo įnamiai gali 
pabėgti, tačiau jie ten pasilie
ka”. Šioje vietoje drauge su au
toriumi noriu sušukti Voltaire 
žodžiais: “Niekuomet nėra taip 
daug padaryta, kad žmogų pa
vertus gyvuliu. Kai skaitai tas 
knygas, taip ir spraudžiama min
tis imti keturiomis ropoti”...

Jei Voobus pasitenkintų tuo 
atžymėjimu gniuždinančiu fak
tų. Jis, protestantų teologas, vi
diniai giliai sukrėstas, turi drą
sos tarti apie istorinį priešą, ku
ris net nėra šiandieną atviru bi
čiuliu: “Nuošaliai stebint gyve
nimišką' tikrovę, mes negalime 
nuslėpti, kad šiuo katastrofiniu 
metu tenka garbė Romos Kata
likų Bažnyčiai, kuri atvirai kelia 
balsą prieš žmonijos nedraugą. 
To fakto šiandieną mes negalime 
pilnai įvertinti, tačiau, vėliau vi
sas laisvas pasaulis, imtinai su 
protestantiškais teologais, turės 
pripažinti šio pašaukimo kilnu
mą ir svarbą”...

Kaip gaila, tačiau net iš mūsų 
— lietuvių tarpo yra dalis aklų, 
kurie donkichotiškai skėčiario- 
jasi viduryje lauko, piršdami ne 
kurią idėją, bet lietuvių tarpe 
užsilikusius pagonybės prietarus, 
kuriuos gėda savybė j e turėti ir 
dar didesnė gėda 'del tamsiųš pro
tų apie juos atvirai kalbėti. Tie 
rašeivos ne vien pasigailėtini, 
kad neturi užtektinai išminties 
dabarčiai suprasti, bet ir drąsos 
tinkamą vaistą rasti.

Nesėkmė Amsterdame
Pirmasis pasaulinis protestan

tų suvažiavimas Amsterdame, 
Voobus nuomone, buvo vienas 
nesėkmingiausių bandymų. Ten 
buvo pasmerktas komunizmas, 
bet nemažiau pats kapitalizmas, 
kurio paunksnėje jie augo ir rin
kosi. Autorius parinko tinkamus 
žodžius Amsterdamo konferen
cijai įvertinti: “Protestantų Baž
nyčios atstovai, susirinkę Ams
terdame, nuklydo tariamybėje 
(illusion) ir tuščiavidurinėse 
prielaidose (speculation). Ir to
dėl visa kas nutiko Amsterdame 
galima pavadinti svetimu ir ne- 
atatinkančiu tikrovei, kurią gali
ma vadinti tragiška. Kiekvienas, 
kuris sugeba giliau įvykius ver
tinti, Amsterdamo konferencijos 
galėjo būti sukrėstas. Tuo metu, 
kai Europos ir Azijos žemės ne
kaltu krauju šlakštomos, kai 
žmonijos dalis yra kalinama, o 
kiti ilgų vilkstinių traukiniais 
nekalti iš Europos vežami į Si
birą kančiom ir nežinomam kan
kinių kapui supilti, kai už Gele
žinės Užtvaros skausmingieji 
balsai vis labiau pagalbos mal
dauja, tuo metu Protestantų Baž
nyčios choru traukia neužbai
giamą tuščiažodžiavimo sutarti
nę. Labai gaila, kad Amsterda
me neužtikta nuoširdžios valios 
suprasti faktams, kurie būtų pra
vėrę akis... Ten nebuvo nei vie-

no kalbėtojo, kuris būtų komu
nizmo santvarką savo akimis ste
bėjęs. Gi tremtiniai ten buvo ne-, 
pageidaujami...” Autorius pa
daro nepaprastai įdomų sugreti
nimą Amsterdamo konferencijos 
išvadų su Ortodoksų Bažnyčios 
atstovų kongresu, kai 1917 m. bu
vo kalbėta apie daugelį klausi
mų, bet pati tragiškoji tikrovė 
buvo pamiršta. O netoli kongreso 
buveinės nekaltas kraujas lie
josi ...

Ir štai autorius, aptaręs dabar
tinę padėtį, siūlo protestantams 
atsisakyti tariamojo pasaulėvaiz
džio ir sapnų. Prie jų jis pri
skiria mintį, kad kova prieš bol
ševizmą tegali būti vedama idė
jomis ... prieš sovietinius šar
vuočius, sprausminius lėktuvus 
ar nuodingas dujas. ”Aš netikiu, 
kad laukinės ordos galėtų būti 
idėjų sustabdytos”.

Bažnyčios turi mesti tarpusa
vio teologinius ginčus, bibliškus 
sakinius. Dabar yra atėjęs lai
kas, kai Bažnyčios turi mesti 
užuomarštin Kristaus palygini
mą apie kunigus kTevitus. “Baž
nyčios turi tapti tikra Kristaus 
Bažnyčia, ne gyventi vien teolo
gija, christologija, ekleziologija, 
soteriologija ir aiškinimu įvairių 
krikščioniškų doktrinų, nes tik 
Kristaus mokslas gali prikelti 
žmogų. ’’Gerasis samaritietis tu
ri tapti veiklos centru, o ne kal
bos Amsterdame”.

Bažnyčios kartą turi pajusti 
savo pareigą > ir atsakomybę. 
Kristaus veiklos plotmė buvo ne 
privati, bęt visuomeniška. Todėl

jai pagelbėti. Bažnyčia tegali bū
ti kovojanti ... Tikėjimas turi at
likti pareigą kovoje prieš šėtoną, 
kad nebūtų prarasti laimėjimai 
Kalvarijos kalvoje.

Toliau autorius kalba apie 
Bažnyčių mokslą ir mokymą, 
žmonijos apsaugą nuo pavojų ir 
kovą už Dievo paliktų pradų įgy
vendinimą. “Kartą turi būti vi
siems aišku, kad pasaulio veidas 
negali būti pakeistas, nepakeitus 
žmonijos galvosenos, minčių, 
tikslų ir siekimų... Neteisybė 
turi būti pašalinama... Tarp 
protestantų ir katalikų bažnyčių 
turi būti glaudus sąsiejis... 
Kristaus Bažnyčia turi atlikti 
savą vaidmenį pasauliniuose rei- 
kaluose. Kristus tegali mus išgel
bėti toje kovoje prieš šėtonišką 
galybę”.

Ne tūpčiojančiu laukimu, bet 
apjungimu kovingos krikščioniš
kos dvasios, tikroviškoje plotmė
je, tegali būti ne vien šis pasaulis 
iš pražūties išgelbėtas ir apgriu
vęs civilizacijos rūmas atstaty
tas, kad minioje vėl suradus as
menį, o mašinos pavergtame tva
rinyje vėl išvydus žmogaus pa- 
yeikslą.

Esu tikras, kad toji nedidelė 
100 psl. knyga sukels mažą aud
rą protestantiškame pasaulyje, 
jei jis dar nėra visai miręs, ir gal 
vers surasti tikrą kelią, kurį bu
vo apleidę per pastaruosius 
šimtmečius. Apie praeitį tegali1 
ma pasakyti, kad klaida iššaukė 
klaidą. Bijau, kad nebūtų bergž
džia kalbėti apie praeities klai
das, kai šiandienykštė rūsti tik
rovė, gniuždinančiu svoriu, tie
sia ranką sunaikinti^ kas buvo 
kurta per tūkstančius metui 
Kaip tik šiuo metu balsas susi
rikiuoti ar žūti yra pranašingas

bažnyčios turi eiti į visuomenę, j Mane, Tekel, Fares.

AR EUROPA TIKRAI NE APGINAMA
“Le Monde” ir adm. Fechtelerio pareiškimų paslaptis. 

Kaip dirba tikras žurnalistas.
Gegužės 10 d., 1.30 vai. Pary

žiuje, Champs Elysees Nr. 79, 
prie didžiulio biuro durų, kurio 
pogrindy veikia išgarsėjęs nak
ties klubas,
netikėtai supukšėjo šūviai, pa
leisti į amerikiečių Ford Mer
cury.

■Iš keleivių vienas susmuko vie
toj, antrasis buvo sunkiai su
žeistas, o trečiasis — išliko svei
kas. Kadangi minimųjų namų 
trečiajame augšte gyveno žurna
listas Jacques Bloch-Morhangė, 
įteikęs Paryžiaus dienraščiui 
“Le Monde”” garsiuosius JAV 
admirolo Fechtelerio pareiški
mus apie Vakarų Europos nepa
jėgumą gintis ir amerikiečių ta
riamą nenorą ją ginti — jie bu
vo paskelbti tik 12 vai. prieš tą 
gangsterišką užpuolimą — tad 
piršosi išvada, jog greičiausiai 
bus kritęs anas žurnalistas, kaip 
“slaptų jėgų keršto auka”. Taip 
išsyk pagalvojo ir atvykęs įvy
kio tirti policijos komisaras Per- 
net, Police Judiciarre nužudymų 
skyriaus šefas. Tačiau ten būta 
visai kitų žmonių. Tuo tarpu mi
nimasis žurnalistas, visai nema
nydamas, kad tas dokumentų pa
skelbimas sukels visame pasau
lyje tokią sensaciją, ne ameri- 
kietiniu dabita, bet savo kukliu 
prancūziniu 203-Peugeot N. 3521 
AP 75 vyko pasilsėti. Ir policijai 
nukrito tartum akmuo nuo šir
dies, kai paaiškėjo, jog
užpuolimas buvo suorganizuo
tas Paryžiaus padugnių.

Vaikinas, Claude Bertrand, kaip 
praneša “Der Spiegei” N. 21/52, 
buvo už 7 milijonus frankų “pa
skolinęs” savo draugę vienam 
indų maharadžai, kuris betgi at
sisakė paskiau tuos pinigus iš
mokėti, taip ir prasidėjo mini
moji “tragedija”. Taigi, Bloch- 
Morhange su visa minimąja isto
rija neturėjo nieko bendra.

Tačiau, kai iš anos vietos la
vonai buvo gabenami, JAV ir

Sov. Rusija ir Vokietija 1939 m.
Italijos užsienių r. ministerija i Fr. W. von Schulenburg atsive- 
įskelbė dnknmpntns naaiSiri. žęs iš Berlyno instrukcijas suda

ryti prekybos sutartį ir kreipę
sis į Molotovą, kuris atsakęs, kad 
tai įmanoma tik “sudarius tam 
politinį pagrindą”. Po to Schu- 
lenburgas išvykęs pasitarti į 
Berlyną. Grįžęs, jis atvežęs tik 
užtikrinimą, kad Vokietija agre
sinių tikslų prieš sovietus netu
rinti, bet jei jie sudarysią sutar
tį su D. Britanija ir Prancūzija, 
santykiai su Vokietija pasidary
sią sunkiai besuderinami.

Kaip žinome, Maskva po ilgo
kų, sunkiai vykusių derybų, nuo 
Londono-Paryžiaus nusigręžė ir 
susitarė su Berlynu.

paskelbė dokumentus, paaiški
nančius II pasaulinio karo išva
karių tarptautinius santykius. Iš 
jų aiškėja, kad karo išvakarėjė 
prie Berlyno-Romos ašies jau 
buvęs pasiruošęs prisidėti ir 
Franco, kuris būtų leidęs Vokie
tijos povandeniniams laivams 
įkurti bazes Ispanijos krantinė
se. Pagal itjaliį ambasadoriaus 
Maskvoje A. Rosso pranešimus 
Sovietų-Vokiečių Sąjunga, už
tvirtinta Molotovo-Ribbentroppo 
paktu, buvo iškelta Maskvos.

Pasikalbėjimai prasidėję nuo 
to, kai Vokiečių ambasadorius

Britaniios užsienio reikalų, taip 
pat ir karo ministerijose bei laik
raščių ir agentūrų redakcijose 
buvo dirbama su įkarščiu.
“Le Monde” minimąjį straips
nį paskelbus, per naktį visos 
JAV misijos Europoje prašė 
skubiai informacijų, betgi cen
tras jau išsykxapsisprendė už 
griežtą dementi,

nors visa eilė aprašytų įvykių 
rodė ką kita ir žymia dalimi su
tapo su JAV Europoje vykdoma 
generaline linija. Jau ir taip bu
vo aišku, jog šiuo metu Europos 
bastionai yra dar per silpni gin
tis patys ar, kad būtų sėkmingai 
ginami. Todėl ir buvę
apsispręsta Europą ginti iš Vi
duržemio jūros bazių. Tam 
tikslui buvo nutarta ypač stip
rinti Pietų Prancūzijos gyny
bą.

Ir patys prancūzai nusprendė ten 
koncentruoti savo svarbiausias 
pajėgas. Į Lisaboną skubiai at
vyko britų marš. Montgomery, 
prašydamas ten leisti steigti bri
tų bazes. Kadangi su tuo jo pa
siūlymu sutiko ir Madridas, tad 
tenka laukti, jog Portugalijoj 
bus pradėtos kurti britų oro 
ir jūros laivyno bazės.

Be to, amerikiečiai tikisi iš pran
cūzų išgauti bazę Bizertoj.

Būdinga, kad Feėhtelėriui pri
skirtasis pareiškimas jau vasario 
mėnesį įvykusioj ŠAS konferen
cijoj buvo sukėlęs nemalonų in
cidentą tarp britų ir amerikie
čių, ir jo net ligi šiol dar niekas 
nėra paneigęs. Tik ”Le Monde”, 
nors ir prie minimojo pareiškimo 
ir nieko naujo nepridedamas, tik 
pasisakydamas principšikai, su
kėlė pavojaus signalą, todėl dalis 
Vakarų spaudos net paskleidė 
tvirtinimą, kad, matyt, “Le Mon
de” bus kritęs sovietinių provo
kacijų auka. Pats adm. Fechtele- 
ris gegužės 12 d. pareiškė, kad 
jo bendradarbiai, nors ir kiek 
ieškoję, vis dėlto nesuradę raš
to, galėjusio duoti nors kokį pa
grindą visai šitai aferai. Tik 
olandų žurnalistas Albert Bes- 
nard gegužės 14 d. iškasė, jog 
tai, ko nerado Fechteleris, esą at
spausdinta amerikiečių jūrų ka
ro vadovybės leidiniuose. Mini
mosios vadovybės pirmininkas 
yra viceadmirolas Camey, JAV 
Viduržemio karo laivyno vyr. 
vadas. O tuose leidiniuose 1950 
m. rugsėjo mėnesį vienas iš JAV 
karo laivyno vadų, Anthony Tal- 
lerico, davė general, štabo ana
lizę, pavadintą “Sprendžiamoji .» 
jūra”. Toji ,
jūra, kuriai, amerikiečių ma
nymu, ateities kare teks suvai
dinti lemiamasis vaidmuo, Tai

(Nukelta į 3 psl.)
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PAVELDĖJIMAS NEPALIKUS TESTAMENTO
Ypač Kanadoje, dažnai susidu

riame su turtiniais sunkumais, 
neaiškumais po mirties kurio šei
mos nario ir giminės, nepalikus 
jiems testamentinio patvarkymo. 
Tuo labiau, kad visoje 10 Kana
dos provincijų turtiniai klausi
mai tvarkomi skirtingų įstaty
mų. Klausimas visiems svarbus, 
todėl pasistengsime kiek plačiau 
panagrinėti atskirais straipsniais. 
Šį kartą paliesime tik bendrai^ 
bruožais asmenis, kurie gali ne
palikusi© testamento velionies 
turtą paveldėti, jų pirmenybę ir 
pan. z

Atrodo yra logiška pradėti nuo 
vyro ir žmonos, kaip šeimos pa
grindo.

Ir Kanados įstatymai laikosi 
principo, kad vienam kuriam iš 
susituokusių mirus be testamen
tinio turto patvarkymo, likusy
sis visdėlto nepalieka nuskriaus
tas, neatsižvelgiant ir į tai, jei 
pastarasis ar pastaroji vedybų 
atveju ir nebūtų atsinešęs jokio 
kraičio.

Susituokusiųjų teisės, vienam 
iš jų mirus, turto paveldėjimo at
veju, yra skirtingos. Kiek įvai
rėja žmonos padėtis. Našlė, ne
palikus testamento, kaikuriose 
Kanados provincijose turi teisę 
pasirinktinai pasinaudoti pavel
dėjimo dviem galimumais. Pir
mučiausia, našlė gali pasinaudo
ti teise į taip vadinamą “dower”, 
t.y. paveldėti tam tikrą velionies 
nejudomo turto dalį iki savo gy
vos galvos. Tačiau ji gali nuo 
šitos savo teisės atsisakyti ir pa
sirinkti antrąją galimybę, bū
tent dalyvauti dalybose su kitais 
turto paveldėtojais. Šiuo atveju 
našlė paveldi tam tikrą dalį ju- 
domo ir nejudomo turto pilnon 
nuosavybėn. (Apie “Dower” pla
čiau kalbėsime atskirai).

Vyras po žmonos mirties turi 
teisę valdyti visą žmonos turtą 
iki savo gyvos galvos arba gauti 
tam tikrą dalį nuosavybėn.

Rečiau tepasitaiko, kad susi
tuokusieji yra bevaikiai. Daž
niausia šeimos yra skaitlingos. 
Dėl šios priežasties neišvengia
mai susiduriame su vaikais, vai
kaičiais, tėvais, seneliais, bro
liais, seserimis, šių vyrais bei 
žmonomis ir tt. O. tas kaip tik ir 
komplikuoja turtinio paveldėji
mo santykius. Šiuo atveju Kana
dos Įstatymai suskirsto turinčius 
teisę velionies turtą paveldėti į 
dvi pagrindines grupes, • kurios 
itin įsidėmėtinos.

Pirmutinę turto paveldėtojų 
grupę sudaro, taip vadinami li
nijinės eilės paveldėtojai: velio
nies vaikai, vaikaičiai, pastarų
jų vaikai ir tt. iki jų tolimiausio 
laipsnio (Ta gimimų eilė ir su
daro tarytum nenutraukiamą li
niją, nuo ko kilęs ir tas pavadi
nimas). Šios grupės paveldėto
jai turi pirmenybę prieš kitus 
paveldėtojus. Vaikai, nepalikus 
testamento, laikomi tiesioginiais 
paveldėtojais. Jei našlė dalyvau
ja turto pasidalinime, o nepasi
naudoja “dower” teise, tai liku-

AR YRA ANTISEMITIZMAS SSSR?
“Israelitisches Wochenblatt” 

Zueriche rašo, kad Trygve Lie 
padėjėjas esąs žydas Benjamin 
Kohen, kad JTO šeštosios jurid. 
komisijos pirm, buvęs Manfred 
Lachs (Lenkija), jog Tarpt. Dar
bo-Biure vadovaujančio j vietoj 
esąs 1 žydas, Tarpt. Finansų Fon
de — 2, Švietimo — 1, IRO — 1. 
Paskutinėje JTO sesijoje Pary
žiuje žydų buvo šių valstybių-dė^ 
legacijose: JAV — 9, Prancūzi
jos — 8, Čekoslovakijos — 4, 
Lenkijos — 4, Jugoslavijos, Či
lės ir Gudijos — po vieną, SSSR 
delegacijoje nei vieno žydo. Esą 
dviejų rūšių antisemitizmo, o kas 
įdomiausia—kad bolševikų prieš 
žydus akcija nelaikoma antise
mitizmu, teigia “I. Wochenblatt” 
Nr. 20. Minimasis savaitraštis ei
na jau 52 metus ir atsidėjęs se
ka visų kraštų žydų gyvenimą. 
Nr. 20 duoda daugiau žinių iš S. 

' Sąjungos žydų buities. Rašoma, 
kad komunizmo pradžioje žydai 
polit. gyvenime ir egzekutyvoj 
vaidino vadovaujančius vaidme
nis, bet dabar jie iš visur- išstu
miami, ir nė vieno žydo nesą nei 
polit biure, nei vyriausybėje. 
Išimtį sudarąs tik Kaganovičius 
— tai vienintelis žydas. Iš 2.000 
partijos sekretorių nėra nė vieno 
žydo, tas pat ir kontrolės komisi
jose. Į teismus žydai neberenka- 
mi. Iš 1.300 augštų teismo teisė
jų žydų beliko tik 3. Į dipl. tar
nybą žydų nepriima, lygiai į ge
nerolus žydų jau nebekelia.

Mokslo Įstaigose ir technikoj, tie
sa, dar yra žydų. Pastaruoju me
tu vedama smarki akcija prieš 
buv. Litvinovo patarėją ir diplo
matinės akademijos prof. Borisą 
Šteiną. Ir vis dėlto savaitraštis 
tvirtina, kad Sov. Sąjungoje nė
ra antisemitizmo. Antisemitistai 

•esą nebent Berija ir Malenkovas. 
Vis daugiau žydų pašalinama iš 
vadovaujančių vietų, išsilaikė tik 
Kaganovičius, Uja Ehrenburgas 
ir ’’Pravdos” -redaktorius Za- 
slavskis. Nuo Izraelio valstybės 
įkūrimo pradžios per pirmuosius 
dvejis metus atleista pensijon 63 
generolai, 111 pulkininkų, 159 
pulk, leitenantai — vis žydų kil
mės. 1949 m. rugpiūčio mėn. Ber
lyno- Karihorsto Sovietų' vado
vybėj buvo areštuoti 28 žydų ka
rininkai, tarp jų ir pulk. Bern
stein iš “Taegliche Rundschau”, 
o iš “Volksstimme” redakcijos 
Vienoje maj. Feuersten suspėjo 
nusižudyti. Iš Zuerieho dienraš
čio “Tages-Anzeiger” persispaus
dintoj ištraukoj sakoma, kad 
“naujas kominformo prieš žydus 
nusistatymas nėra rasinis
politinis“. Izraelio ministeris 
Maskvoje Dr. Namiras galėjęs 
aplankyti žydų kolonijas Mins
ke, Odesoje, Leningrade, Char
kove, Kijeve, Brastęj, Lvove ir 
kituose miestuose. Deja, kokie 
tie “kiti miestai”, ministeris ne
pasakė; nors žydai veiklūs, vis 
dėlto norėtų išvykti į Izraelį...

tik

šioji turto dalis kiekvienam vai- dėjimą. Ta taisyklė taikoma ir 
kui, be lyties skirtumo, tenka po dėl vaikų dar negimusių kitų 
lygiai. Gi jei kuris iš velionies 
vaikų, paveldėjimui iškilus, jau 
yra miręs ir yra palikęs vaikų, 
tai šitie vaikai tėvui priklausan
čią dalį savo ruožtu dalinasi ly
giomis. O jei kuris iš jų miręs, 
tai jo vaikai dalinasi mirusiojo 
dalį lygiomis ir tt. Šiuo atveju 
tėvus atstovauja jų vaikai, vai
kų vaikai ir tt. Reikia įsidėmėti, 
kad toks atstovavimas įstatymais 
tenumatomas tik tuo atveju, kai 
vienoj ir toj pačioj paveldėtojų 
klasėj dalis tebėra gyvų. Atsto
vavimo teisė nutrūksta, jei tarp 
linijinių paveldėtojų gaunasi 
koks tarpas. Pavyzdžiui, visi ve
lionies vaikai yra'mirę (jų miri
mas sudaro nutraukiamą linijos 
tarpą) ir likę tik jų vaikai, tai 
pastarieji dalinasi savo senelio 
turtą taip pat lygiomis, bet šie 
negali pasinaudoti atstovavimo 
teise. Jei, pav., vienas velionies 
vaikas paliko 5 vaikus, antras — 
3, tai pagal įstatymą visi 8 vai
kaičiai pasidalina senelio turtą 
lygiomis dalimis, kiekvienas 
gauna po Vs. Bet jei šių vaikai
čių tėvai dar būtų buvę gyvi se
neliui mirštant, šiųjų teisės į se
nelio turtą būtų buvusios kito
kios — pusė turto būtų tekusi 3, 
o kita pusė 5 vaikaičiams. Pagal 
šią atstovavimo teisę pirmieji 3 
vaikaičiai išloštų turto daugiau 
negu vaikaičiai skaitlingosios 
šeimos. Tačiau šitokia kombinaP- 
cija, susidarius linijinėje pavel
dėtojų eilėje tarpui, negalima.

Antrąją paveldėtojų grupę su
daro artimieji giminės. Į ją įeina 
velionies broliai ir seserys, jo tė
vai, seneliai, tetos, dėdės ir tt. 
Šitos grupės paveldėtojai teturi 
teisę paveldėti velionies turtą 
tiktai tuo atveju, jei nepalieka 
velionies vyro ar žmonos, jų vai
kų, vaikaičių, t.y. jei nesama lini
jinių paveldėtojų. Jie aVlijasi 
palikimą taip pat lygiomis atsi
žvelgiant į jų giminystės laipsnį. 
Pirmojo laipsnio giminės turi 
pirmenybę. Po jo seka antras 
laipsnis ir tt. Tenka atkreipti dė
mesį ir į tai, kad šios grupės tur
to paveldėjimas negalimas atsto
vavimo keliu, kaip kad tarp lini
jinių paveldėtojų.

Kanados Įstatymai giminystės 
laipsnius skirsto šia tvarka: prie 
pirmojo giminystės laipsnio pri
skiriama velionies vaikai ir tė
vai; prie antrojo — broliai, se
serys ir seneliai; prie trečiojo — 
vaikaičiai, tetos ir dėdės.

Prisilaikant čia pateiktos gi
minystės laipsnių lentelės, ne
sunku orien tuotis, kas kokias- tei
ses turi i palikimą. Pavyzdžiui, 
jei velionis nepaliko nei žmo
nos, nei vaikų, tai turtą turi tei
sę paveldėti mirusiojo tėvai, ka
dangi pagal Įstatymą jie priski
riami prie pirmo giminystės 
laipsnio.

Pagaliau keletas pastabų dėl 
vaikų. Neretai pasitaiko, jog vai
kas gimsta po tėvo nfirties. Toks 
vaikas turi lygias teises į pavel-

giminių tarpe.
Pavaikiai ir adoptuoti vaikai, 

kaip neturį kraujo ryšio'su ve
lioniu, kaikuriose provincijose 
negali paveldėti Bet New Brum 
shwick, Manitoba, Alberta, On
tario, Newfoundland, Yukon ir 
Prince Edward Island provinci
jose adoptuotas vaikas paveldi, 
kaip ir šeimos tikrieji kraujo 
vaikai. Iš kitos pusės adoptuota- 
sis vaikas nepraranda teisių pa
veldėti iš savo tikrųjų tėvų bei 
giminių.

Pavainikiai vaikai daugumoje 
provincijų visai- neturi teisių į 
paveldėjimą. Albertoje, Ontario, 

’Prince Edward Island, New 
Brunswick, Manitoba ir British 
Columbia pavainikiai paveldi sa
vo motinos turtą lygiai su jos tei
sėtais vaikais.

Albertos, Saskatchewan©, Bri
tish Columbia, Manitoba, New 
Brunswick ir Prince Edward 
Island provincijų įstatymais nu
matyta, jei pavainikio tėvai vė
liau susituokia, tai jis skaitomas 
jų teisėtu vaiku nuo jo gimimo 
dienos ir gali paveldėti tiek tėvo 
tiek motinos turtą. Ontario pro
vincijos įstatymai įterpia tam są
lygą, būtent, jei kuris iš pavai
nikio tėvų pirm jiems susituo- 
kiarit, jau buvo susituokęs su ki
tu asmeniu, tai toks vaikas netu
ri teisės paveldėti su jų teisėtais 
vaikais. -

Čia paliečiau tik pačius pagrin
dinius ir mums lietuviams labiau 
reikalingus atvejus. Sekantį kar
tą susipažinsime su pačiais pa
veldėjimais. -

Adv. Jer. Valaitis.

C2

(Atkelta iš 2 psl.) z 
Paskiausiai Tallerico ėjo ameri
kiečių admiralinio'štabo planavi
mo skyriaus šefo pareigas, o tuo 
pačiu buvo vienas iš artimiau
sių Fechtelerio bendradarbių. 
Šiuo metu jis dirba prie JAV Vi
duržemio karo laivyno vyr. va
dovybės Neapoly. Be to, JAV jū
rų karo vadovybės instituto 1951 
m. spalio mėn. vadai Guy ;Rį- 
chards ir J. L. Zimmermann pa; 
skelbtoj analizėj “Afrika, Atlan
to strategijos, bazė” duoda taip 
pat panašių samprotavimų. Nors 
juos 1952 m. sausio mėnesį pa
skelbė prancūzų “Observateur”, 
betgi ligi šiol jų niekas nedemen- 
tavo. Pagaliau, JAV ambasada 
Paryžiuje jau vasario 18 d. žino
jo, kad panašų dokumentą (t.y. 
tikrą ar tariamą Fechtelerio pa
reiškimą, paskiau paskelbtą 
prancūzų “Le Monde”) turi 
Block-Morhange, bet, nors su 
juo yra geruose santykiuose, ne
padarė jokios intervencijos. Iš 
JAV aviacijos ataches pavaduo
tojui maj. F. A. Kalinskiui šif^ 
ruotos telegramos iš Vašingtono 
paaiški, kad ir su Fechteleriu iš
ėję taip, kaip kadaise su gen. 
Graw Maskvoje: kam nereikia, 
sugebėjo pažiūrėti į jų slaptus 
užrašus ir dokumentus...

“Der Spiegei” skelbia, kad mi
nimasis Fechtelerio pranešimas 
esąs įregistruotas JAV karo lai
vyno ministerijos slaptų doku
mentų archyvuose, kaip nr. 
“347, let. OFva”. Vadinasi, pa
grindinės mintys ne iš oro iš
trauktos ... Toliau “Der Spiegei” 
aprašo,
kaip minimasis dokumentas, 
kuris oficialiai skelbiamas vi 
sai nesamu, iš tikro pateko bri
tų saugumui ir “Le Monde” 
redakcijai.

Kai tik dokumentas buvo gautas, 
jo nuorašas įteiktas dviems žy
miems JAV resp. partijos na
riams Tautinio Saugumo Tary
boje. Ir jie tučtuojau suprato, 
kaip
tas dokumentas gali pasitar
nauti rinkiminei propagandai 
už Taftą.

Tuojau buvo padaryta doku
mento fotokopija ir pasiųsta bri
tų admiraliteto pirmajam lordui. 
O su britų žvalgyba Bloch-Mar- 
hange turi gerus ryšius dar iš tų 
laikų, kai jis, kaip prancūzų ar
mijos majoras, buvo 12-sios pran
cūzų karinės apygardos žvalgy
bos vadas, britų “News Chron
icle” vadinamas “baltuoju vyru 
su juodu šunim”, nes jis visą lai
ką būna su dideliu juodu vilki
niu šunim. Kitaip negali apsi
ginti nuo lankytojų. Be kitų, jį 
aplankė ir amerikiečių “Time” 
Paryžiaus korespondentas, kuris 
gegužės 10 d. radiograma perda
vė didelį straipsnį apie virtusį

Tilžės ir Klaipėdos 
vokiečiai nepamiršta, kad šiemet 
išpuola vokiški tų miestų jubi
liejai. Tilžė prieš 400 metų gavo 
miesto teises, o prieš 700 iš Kur
šo atėję kryžiuočiai Klaipėdoje 
pastatė pirmą savo pilį — Mue- 
mmel. Tos datos nerodo gyven
viečių pradžios. Ir Klaipėda yra 
daug senesnė už 1252 m. ten pa
statytą vokišką pilį ir Tilžė yra 
daug senesnė už vokiškąją pilį, 
pastatytą 1293 m., į naują vietą 
perkeltą 1402 m.

“N.Y. Staatszeitung und He
rold” birželio 3 d. laidoje abu 
tuos jubiliejus pamini, pateikda
mas ir du Klaipėdos vaizdūs, bet 
džiaugdamasis, kad “vokiškas” 
Tilžės vardas yra įamžintas ir 
JAV dviejų miestelių prie Mis
sissippi ir Missouri, labai klysta. 
Tilžės vardas su vokiškumu ne
turi nieko bendra. Ir vokiečiai 
savąją pilį vadino Tilže nuo Til
žės upelio, tarp kurio ir Nemuno 
ji buvo pastatyta. Ką reiškia lie
tuviškai Tilžės vardas, kiekvie
nas lietuvis pasakys (palg. patil- 
žęs), bet joks vokietis neišaiš
kins. Taigi ne vokiškas, bet lietu
viškas vardas yra perkeltas prie 
Missouri ir Mississippi.

— Londonas. — Maskva pa
reiškė protestą dėl naujo vaka
riečių susitarimo Triesto admi
nistravimo reikalu, pagal kurį 
administracijoje daugiau yietų 
užleidžiamą italams. Įdomu, kad 
Maskva šį kartą kalba vienodai 
su Tito.

— Frankfurtas. — Čia suimta 
artistė Knuth ir policijos depar
tamento sekretorius Westbelt, 
vadai viso sovietų šnipų tinklo, 
kuris siekęs net Adenauerio kan
celiariją. Yra ir daugiau suimtų, 
bet neskelbiama.

AR EUROPA TIKRAI NEAPGINAMA
dienos garsenybe Bloch-Marhan- 
ge, o jo-dar nespėjus nė atspaus
dinti, Bloch-Morhange pats pa
skambino jam telefonu jr pareiš
kė: “Čia Bloch-Morhange. Isto
rija, kurią apie mane parašėte, 
yra nuostabi. Netikslios tik am
žiaus datos...“ “Time” kores
pondentas tiesiog abstulbo.
Kaip gali Bloch-Morhange ži
noti turini straipsnio, apie ku
rį težino tik jis” vienas, “Ti-’ 
me” redaktoriai Niujorke ir 
perdavęs telegrafo tarnauto
jas?

Tada “Time” korespondentas 
kreipėsi į policiją skųsdamasis, 
kaip galima taip grubiai laužyti 
susižinojimo paslaptis. Į tai 
Bloch-Morhange taip atsikirto: 
“Kiekvienas pasaulininkas, ku
ris nors kiek nusimano apie ra
diją, gali klausytis privačių siųs
tuvų, jei žinios neperduodamos 
kodu. Aš tarp radijo specialistų 
turiu gerų draugų, kurie nuklau
so viską, kas man svarbu”...

Ir tokių gerų draugų jis tikrai 
turi daug. Jų dalis yra iš tų lai
kų, kada jis Paryžiuje išlaikė 
valstybinius fizikos egzaminus, 
iš dalies iš tų, kai buvo
Prancūzų rezistencinio sąjū
džio vidurio ruožo slaptosios 
tarnybos šefas,

paskum kai su “De Lattre” ar
mija įžygiavo į Sigmaringą ir su
ėmė Petaino vyriausybės liku
čius, o paskiau, paskirtas kovo
ti su juodąja birža, išsyk dirbo 
Bordeaux apylinkėse, paskum 
tas pareigas ėjo visoj Prancūzi
joj. Jau 1946 m. apie jį kalbėjo 
visi prancūzų laikraščiai: jis su 
triukšmu išėjo iš mitybos minis
terijos, o apie kyšius, vagiliavi
mus, papirkinėjimus etc. paskel
bė “France Soir” dienraštyje du 
sensacingus straipsnius. Paskum

KANADOS ŽODIS PASAULIUI
Nuo 1945 m. ir Kanada turi 

savų radijo tarnybą, skirtą už
sieniui. Tai vad. CBCIS — Can
adian Broadcasting Corporation 
International Service — veikian
ti kasdien 14 valandų, 14 kalbų, 
transliuojama per Sackville, N. 
B., siųstuvą. Siųstuvas tėra 50 
tūkstančių wattų, bet dėl savo 
padėties ir dėl kaikurių techniš
kų savybių daugely sričių esąs 
geriau girdimas, negu kiti tarp
tautinės tarnybos siųstuvai.

Šiuo metu CBCIS Europai 
transliuoja šiomis kalbomis: ang
lų, prancūzų, rusų, čekų, slova
kų, vokiečių, italų, olandų, da
nų, norvegų, švedų ir suomių 
P. Amerikai — ispanų, portuga
lų, prancūzų, anglų ir olandų, o 
Australijai — anglų. Be to, dar 
speciali graikiška programa siun
čiama į Graikiją, kur ji per-

Pagal Vokietijos naujuosius 
muitų nuostatus vienam asme
niui leidžiama iš užsienio gauti 
ne daugiau 33 svarų maisto kiek
vieną mėnesį. Į tą svorį .skaito
ma ir 1 svaras kavos mėn. BALF 
ištyrė, kad patogiausia, pigiau
sia, efektingiausią individualinė 
šalpa perkant ir siunčiant CARE 
siuntinį už $10. Atsiųskit BALF 
Centrui $10 ir asmens adresą. Jis 
gaus be muito mėnesiui siuntinį 
su šiais produktais: 1 sv. kavos, 
2 sv. kakao, 1 sv. pieninio šokola- 
do-gėrimo, 1 sv. pusiau saldaus 
šokolado, 1 sv.. bekono-lašinukų, 
1 sv. jautienos su sosu, 12 unci
jų užkandinės mėsos, 12 uncijų 
rūkytos jautienos, 5 sv. cukraus, 
1 sv .margarino, 1 sv. taukų, 1 
sv. džiovintų slyvų, 1 sv. prezer- 
vuotų vaisių, 2 sv. ryžių, 2 sv. 
miltų, 1 sv. skalb. ir 12 unc. prau
siamojo muilo. 7

Austrijon, Belgijon ar Pran- 
cūzijon taip pat siųskite CARE 
per BALFą. $10 siuntiny yra šie 
produktai: 2 Sv. kavos, 2 sv. ka
kao, 8 uncijos kepenų, 2 sv. be
kono, 8 uncijos ryžių, 1 sv. taukų, 
5 sv. cukraus, 1 sv. džiovintų sly
vų, 15 uncijų razinkų, 2 sv. ryžių, 
1 sv. prezervuotų vaisių, 1 sv. 
skalbiamojo ir 12 uncijų tualeti
nio muilo. Pastebėtina, kad į 
Prancūziją tik toks siuntinys per 
BALF-CARE siunčiamas nęmui- 
tuojamas.

Austrijoj stoka kuro, sunku 
gauti anglies. Per BALF-CARE 
galite siųsti už $10 anglies. Ad
resatas gaus 330 sv. antracito ir 
330 sv. briketo. Anglys bus pri
statytos Vienoje, Innsbrucke, 
Salzburge, Linze, Klagenfurte ir

ketverius metus visur važinėjo 
kaip “pasiutęs Paryžiaus spau
dos reporteris”, ypač išgarsėjęs 
serija straipsnių “SOS Šiaurės 
Afrika”. Dar 1949 •m. jis išpra
našavo tai, kas dabar iš tikro ten 
dedasi. 1950 m. jis išėjo iš “Pary
žiaus spaudos” ir įsteigė pigiausį 
visoj Prancūzijoj žurnalą “Don 
Quichote”, dar prieš 6 mėnesius 
paskelbusį, kad bus apleistas Mac 
Arthuras. Tam’pdffmėriesių su
bankrutavus, '
išleido “brangiausią Prancūzi
jos laikraštį”, už tat laikomą 
nepaprastai patikimu.

Tai yra paprastas informacijų 
biuletenis “Informations et Con- 
joneture”, kurio metinė kaina 
90.000 frankų, arba 1150 DM. 
Tarp 350 nuolatinių abonentų, 
kurie po Fechtelerio “bombos” 
dauginasi, kaip triušiai, yra visos 
Paryžiuje įsikūrusios diplomati
nės misijos, kelios prancūzų mi
nisterijos, prancūzų ūkinio gy
venimo vadovai ir keli žurnalis
tai. Tačiau Bloch-Morhange nuo
latiniais abonentais priima ne 
visus, bet tik tuos, kurie praei
na pro jo sijojamąjį rėtį.
Prie abonentų priklauso ir 
Prancūzijos užs. reik, ministe
ris Schumanas.

Ir prancūzų užs. reikalų ministe
rija nė kiek neabejoja, kad Fech
telerio pareiškimai yra tikri ir 
kad tai nėra joks bolševikų ar jų 
šimpa tiku darbas, nors tuo metu 
ir padrumstęs amerikiečių ir Va
karų Europos nuoširdžius santy
kius. Tų visų pareiškimų rezul
tatas nebent tas, kad greičiausiai 
su laiku “Le Monde” pakeis var
dą į “Le Temps”, o Vakarų Eu
ropos gynyba ir konsolidacija 
bus tik daugiau susirūpinta.

A. Viržis.

trahsliuojama vietinių stočių. 
Jau seniai yra nutarta pradėti 
ukrainietiškas transliacijas už 
geležinės uždangos, tačiau vis 
tebeskelbiama, kad jos “netru
kus bus pradėtos”. Kanados uk
rainiečiai dėl to nepatenkinti, 
juoba, kad skyrius nebūsiąs sa
varankiškas—tik rusiškojo dalis.

Beabejo mums yra įdomiau
sios tos programos, kurios yra 
siunčiamos anapus geležinės už
dangos. Pasak CBCIS direkto
riaus J. Desy, jos saistomos So
vietų Rusijos pokarinės politi
kos ir skirtos atremti sovietinę 
propagandą bei išdėstyti vaka
rietišką pažiūrą į problemas.

CBCIS veikimas yra žymiai 
siauresnio masto negu “Voice of 
America”, todėl apie jį mažiau 
ir kalbama, bet ir jis savo darbą 
daro.

BALFas PERSIUNČIA SIUNTINIUS
kitose vietose gyvenantiems.

Į Italiją už $10 BALF-CARE 
siuntinys toks: 2 sv. kayos, 1 sv. 
kakao, 2 sv. pusiau saldaus šo
kolado, 2 sv. bekono, 5 sv. cuk
raus, 2 sv. taukų, 6 sv. miltų, 1 
sv. pieno miltelių, 2 sv. skalbia
mojo ir 18 uncijų prausiamojo 
muilo. '

BALF-CARE gali pasiųsti už 
$4 — 10 svarų taukų į Austriją, 
Belgiją, Angliją, Prancūziją, Vo
kietiją, Italiją.

Aukas pinigais, rūbus bei ava
lynę, pinigus atskiriems- žmo
nėms arba CARE siuntinius at
skiriems žmonėms siųskite BA 
LF, 105 Grand St., Brooklyn, NY.

Medžiagų - rūbams per BALF 
galite pasiųsti vyriškam ar mo
teriškam kostiumui už $11. Me
džiaga vilnonė su medvilnės ir 
nylon priemaiša, 3% jardo. Toks 
siuntinys gali būti pasiųstas Aus
trijon, Belgijon, Prancūzijon, Vo
kietijon, Italijon be muito.

Tas pats siuntinys tiems pa-

ČEKOSLOVAKIJA PADALINSIĄ
Vašingtone gauta žinių, kad 

sovietai numatę sukurti atskirą 
Slovakų valstybę^ Dėl to tai ir 
daug fabrikų iš Čekijos esą per
kelta į Slovakiją, kuri laikoma 
lengviau apginama, kai Čekija 
gali būti puolama iš 3 pusių. Ma
noma, kad pradžią duos Pakar- 
pačių Rusija, dabar įjungta į So
vietinę Ukrainą, kuri paprašy
sianti išvaduoti slovakus iš čekų 
jungo.

Manoma, kad Škodos fabrikai 
jau perkelti į Košicus.

Ryšy su tomis kombinacijomis 
dar spėjama, kad čekų sudėtai 
galį būti atiduoti vokiečiams, 
kaip kompensacija už rytines 
žemes.

Dar vienas praregėjo
Indijos parlamento atstovas 

Dr. S. N. Sįnha, keletą metų tar
navęs sovietų raudonojoje armi
joje, gavęs kapitono laipsnį, lan
kęs augštąsias sovietų mokyklas, 
kadaise tikėjo, kad pasauliui iš
gelbėjimą atneš Maskva. Gerai 
pažinęs S©v. Rusijos gyvenimą, 
jis priėjo išvados, kad bolševiz
mas lygus vergijai? Indijos par
lamente jis su dokumentais ran
koje stojo įrodinėti, kad ir In
dijos komunistai yra Kremliaus 
tarnyboje; kad jie vykdo nera
mumus pagal kominformo nu
rodymus. Kaip buvęs komunis
tas, jis paskelbė daug komunis
tus kompromituojančių paslap
čių. Tai,- sako, labai paveikę be
priklausomuosius kairiuosius at
stovus, kurie jau nebenori bend
rauti su komunistais.
Valstybės ar privati nuosavybė

Giminės Mussolini meilužės 
Klaros Petacci, kuri buvo sušau
dyta kartu su juo, pareikalavo 
perduoti jiems velionės laiškus 
Mussoliniui. Giminės laimėjo 
net bylą teisme, bet vidaus rei
kalų ministerija vistiek neduoda 
tų laiškų, nors giminių advoka
tai ir juokiasi, kad meiliški nuo
tykiai tik jau nebuvusi valstybi
nė Mussolini veikla. Ginčą turės 
spręsti augštasis teismas.

TITO UŽSIENIU REIK. MINISTERIS
Iš Jugoslavijos dabartinių ga

liūnų Edvard Kardelj vardas gal 
dažniausia girdimas pasaulyje. 
Ir tai ne vien dėl to, kad jis yra 
užsienių r. ministeris, bet ir dėl 
to, kad yra vienas prišakinių ko
munistų.

Tai dar palyginti jaunas vyras, 
gimęs 1910 m. Liublianoje, Slo
vakijoje. Tėvas buvo siuvėjas, o 
vėliau namų sargas. Edvard Kar
delj baigė mokytojų seminariją, 
bet mokytojauti jam neteko. Už 
komunistinę veiklą 1928 m. jis 
buvo suimtas, o paleistas išvyko 
į Rusiją, kur Maskvoje studija
vo propagandą.

1934-1936 m. Sverdlovsko uni
versitete skaitė Slovėnijos ko-* 
munizmo istoriją ir apie krašto 
socialines problemas. 1937 m. jis 
buvo grąžintas į Slovėniją po
grindžio darbui. Būdamas Mask
vos agentu, karo pradžioje čia 
jis iš pradžių veikė už nacius, o 
kai 1941 m. Hitleris puolė Sovie
tus, stojo organizuoti “Laisvės 
Frontą” — komunistinės galy
bės branduolį, vėliau, kaip Slo
vėnijos komunistų galva, vado
vavo partizaninėms kovoms Ita
lijos okupuotoje dalyje. Jo 
sprendimu tada buvo daug krau
jo išlieta, kaimų sunaikinta, an
tikomunistinių veikėjų išžudyta.

Perėjęs į Bosniją pas Tito, Kar-

tiems kraštams su priedais $15. 
Priedai: 2 jardai pamušalo, 3/i 
jardo kišeninės medžiagos, 3>4 
satino pamušalinės medžiagos, 
% jardo Silesia medžiagos, kom
plektas sagų, 1 jardas sagų 
skylutėms apsiuvinėti siūlų, 700 
jardų siūlų.

BALF - CARE lovoms siunti
niai: už $11 gaus: 2 lovatieses— 
muslin, medžiagos paklodes, 90 
colių pi., 108 colių ii., 2 užvalkus 
pagalvėms, 42 col. pi., 36 col. ii., 
1 turkiškas rankšluostis, 1 virtu
vinis rankšluostis, 1 veidui rank
šluostis, 2 dėžės prausiamojo 
muilo.

Virgin Wool Blanket lovai ga
lite pasiųsti taip pat už $15 CA 
RE-BALF pakietą.

Už $13 siuntinys: vilnonių siū
lų mezgimui 3 sv., 1 pora mez
gimo virbalų, komplektas koji
nėms mėgsti virbalų, komplek
tas kojinėms adyti adatų, mez
gimui vašiukas, siuvinėjimui 
adatų, matas, 50 jardų siūlų, 24 
sagos, 2 dėžės tualetinio muilo.

Kanadiškas lėktuvas bus 
pranašesnis

Birželio 24 d. parlamente pro
dukcijos ministeris Howe turėjo 
aiškintis atstovui Macdonnell 
dėl išlaidų Avro of Canada įmo
nėms, kurios vis nepajėgiančios 
išleisti žadamo lėktuvo. Howe 
paaiškino ta proga, kad vyriau
sybė minėtoms įmonėms paskyrė 
$128.743.000, iš kurių 120 mil. jau 
sunaudoti. Šios Maltom įmonės 
gaminą CF-100, vad. Canuck, 
lėktuvus su Orenda sprausminiu 
motoru, kuris būsiąs žymiai ga
lingesnis už amerikoniškąjį Sab
re lėktuvų motorą. Pačių lėktu
vų jau esą prigaminta visoje Ka
nadoje, laukiama tik motorų.

Jūrų kelią Kanada statys viena
Birželio 18 d. JAV senatas ne

priėmė siūlymo kartu su Kana
da pradėti St. Lawrence vandens 
kelio — kanalo statybą. Šiemet 
JAV neprisidėsią ir tedirbanti 
viena Kanada. Deja, jai vienai 
818 milijonų bus sunkiai pake- 
liama. , - ./■ .

Ūkininkai susirūpinę
Tarpprovincinė Ūkininkų Są

junga, apimanti Manitobos, Sa
skatchewan© ir Albertos ūkinin
kus, įteikė parlamento žemės 
ūkio komisijai memorandumą, 
kuriame išdėsto ūkininkų reika
lus. Jie reikalauja imtis priemo
nių pakelti žemės ūkio gaminių 
kainom, nes esamosios esą nuo
stolingos ūkininkams. Kaip vie
na griežtesnių priemonių, siūlo
ma įvesti maisto produktų par
davimo tarybą. Ypatingai krei
piamas dėmesys į galvijų ir pie
no kainų sutvarkymą. Ūkininkai 
siūlo įvesti skirtingas kainas už
sieniui ir vidaus rinkai, bet vy
riausybė su tuo nesutinka.

. Vyriausybė tuo pačiu metu 
daro žygių mėsos perteklių, vie
toj jos nebeperkančių JAV, vež
ti į Korėją. Tuo reikalu krašto 
apsaugos ministeris Claxton ta
rėsi Vašingtone.

delj gavo uždavinį paruošti ko
munistinės Jugoslavijos konsti
tuciją ir padėti pagrindus komu
nistinei įstatymdavystei. 1943 m. 
gale jis pasidarė Jajce vyriausy
bės vicepremjeru ir užsienių r. 
ministeriu, kuriose pareigose ir 
dabar tebėra.

Šis komunistinės Jugoslavijos 
teisės kūrėjas yra tikras komu- 
nįptas, iš paties Stalino gavęs Le
nino ordiną, kurio negavo net 
pats Tito. Dėl to tai laikoma, 
kad jo grįžimas į Maskvos lage
rį nebūtų staigmena. Jo visa po- . 
litika taikoma tik komunizmo 
labui.

Sovietų milijonieriai
Ontario Hydro dirbąs inžinie

rius Ogarodnikov kadaise yra 
buvęs pietinės S. Rusijos elekt
rifikacijos viršininku. Pasak jo, 
S. Rusijoje gerai gyveną visi, 
kas priklauso augštajai partijos 
ir administracijos pareigūnų kla
sei, valdžios favorizuojamai. Ei
linis pilietis be leidimo negalįs 
panaudoti savo santaupų»banke, 
bet šitas draudimas neliečiąs anų 
turtuolių. Visoje S. Rusijoje, pa
sak Ogorodnikovo, esą apie 75 
milijonierius. Tai daugiausia 
augštieji generolai, augštieji 
valdžios pareigūnai ir partijos 
vadai.
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* Varniuose pastatytas Įspūdingos 
paminklas "rūsy ^vaduotiems" ka
riams pagerbti.

užpuolė istorijos dėstytojus,, ypač p.

žoi "naudojasi marksizmo-leninizmo 
klasiku veikalais, išryškinant kiekvie-4 
ną tstorinį įvykį ir marksistiškai jį 
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★ 7-tais metais" Vilniuje buvo ati
daryta pirmoji pokario foto, "Švyturio"

t surengta paroda. Išstatyta apie 70 
* nuotrauką, pateikta 15 autorig. Kaip 

stebuklas nurodoma^ jog "galima iš
vysti ir spalvotų nuotraukų".

★ Kovo 2 d. LTSR Operos' teatras 
pastatė Rimskio Korsokdvo "Caro su
žadėtinė" premjerą. Režisavo P. Ole
ka, dekoravo M. Bespalova, dirigavo 
S. Deliciev, chormeisteris J. Dautar
tas. Pagrindinius vaidmenis atliko: 
J. Stasiūnas, V. Mikštaitė, R. Tamule
vičiūtė, Z. Paulauskas, A. Staškevičiū- 
tė, V. Česos, A. šatkūnas ir kiti. Ope
ra buvusi perpildyta.

★ Kauno insulino fabrikui paskirta 
TSRS mėsos ir pieno pramonės minis
terijos 2-ji premija, o inžinieriui P. Gu- 
zevičiui, atradusiam naujų insulino 
gaminimo būdų, asmeniško premija. 
Fabrikas veikia prie "Maisto" fabriko.

Kovo pradžioje prof. Mykolai
tis Mokslų Akademijoje skaitė paskai
tų "Didysis rusų rašytojos N. V. Goge
lis ir lietuvių literatūra", V. Kutorgie- 
nė padarė pranešimų "Gogolio drama
turgija ir lietuvių teatras", A. Šešer
gis ''Gogolio poveikis Cvirkos kūry
bai". J. Balčikonis padarė pranešimų 
apie Gogolio raštų vertimus į lietuvių 
kolbų.

★ Kovo 4 d. Vilniuje įvyko simfo
ninis koncertas, kuriame buvo išpildyti 
Asrafi ir Museljo kūriniai. Dirigavo 
pats kompozitorius M. Asrafi.

★ Vilniaus Pedagoginiame Institute,
kaip rašo "Tiesoje" studentas A. Šal
čius, įvyko mokslinė konferencija, skir
ta 100 pusmečiui paminėti. Pranešimų 
padarė iŠ Maskvos dr. Vodovozov, doc«. 
St. Paliulis, dest. Sobalina ir kiti. Go
go! i nėmis temomis instituto buvo su
ruošta apie 40 paskaitų kolūkiuose, 
įstaigose ir įmonėse. V

jk TSR su dideliu pasisekimu šiuo 
metu rodoma pirmoji spalvoto lietu
viška filmo "Tarybų Lietuva". Pirmų
jų dienų jos žiūrėję daugiau kaip 6000 
žiūrovų. Filmo demonstruojama ir ki
tuose Lietuvos mieštuose.

'k Minėdami Stalino premijų už 
moskolberniškų veikalų lietuviai teat
ralai posakę šitokius žodžius: "K. Ky
mantaitė -— Mes didžiuojamės Štai i- • 
nu; J. Siparis — Tuo metu, kai Ame
rikos imperialistai siekia su pagalba 
mirštamų bacilų išnaikinti žmonių 
mases • •." J. Kavaliauskas, S. Nose- 
vičiūtė, V. Jurkūnas, P.' Trcinys, J. 
Rudzinskas, Jackevičiūtė, Zulonos, 
Grybauskas, Mironoitė Vilniaus meno 
darbuotojų vardu buvo pasveikinti I. 
Demidov ir I. Dubravin.

★ j Kauno -Žemės Ūkio akademi
jos draugija mokslinėms žinioms buvo 
priimta didelė studentų grupėj Jie tu
rėjo paruošti referatus, pav., "Vatika
nas — imperialistinės reakcijos gink
las", "Naujieji šviesos "šaltiniai ir liu
minescencijos reiškiniai" ir pan.

★ Maskolbernių ypatingas patikėti
nis VI. Mozūriūnas, kuriam leidžiama 
klausytis "Amerikos Balso" ir jį "kri
tikuoti" eilėraščiuose, balandžio mėn. 
spaudoje paminėjo "Butkų Juzę", ku
ris antro bolševikmečio metu džiaugs
mingai sveikinęs "raudonuosius kar
žygius". Tado jis buvęs paskirtas Klai
pėdos pedagoginio instituto dėstyto
ju, vėliau Telšių muziejaus direktorių, 
LTSR tarybinių rašytojų sųjungos revi
zijos komisijos pirmininku ir aktyviai 
dėjęsis prie tarybinės literatūros ugdy
mo* sielodomosis jos reikalais, auklė
damas jaunuosius Žemaitijos rašytojus.

★ Vilniuje "liaudies" pasirodymuo
se meninę programų išpildo kartu — 
lietuvių, gudų ir lenkų meniniai vie
netai.

★ Balandžio 20 d. "Komjaunimo 
Tiesa" savo numerį'paskyrė rusifika
cijai. Motto: Mokykimės didžiosios 
rusų kalbos 
"Tiesa" ir "Sovietskaja Litva" pasi
džiaugė "lietuviško jaunimo organo 
pofriotingumu, pagal "Tiesų", žadi
nant meilės jausmus didžiajai rusų 
tautai, rusų kalbai" (ak, kaip lietu
vis nemylės Pozniakovo, Gladkovo, 
Smirnovo ir kitų!). "Sovietskaja Litva" 
pagyrė, jog "Komjaunimo Tiesos" re
dakcija išspausdino įdomius puslapius, 
auklėjančius skaitytojų tarybinio pat
riotizmo dvasia". "Komjaunimo Tie-

/ sa" savo vedamajame rašė' "Gerai iš
mokti rusų kolbų, kalbų, kuria kalbė
to Leninas, kurio kalba su liaudimi 
draugas Stalinas, yra patriotinė kiek
vieno tarybinio jaunuolio pareiga".

Lenino-Stalino kalbos4 
ir "Sovietskaja Litva

★ Buvęs vienos MTS Lietuvoje me- 
chooikos, praėjusiais metais praslydęs 
j pasaulį, skundžiasi, jog ten begalo 
sunku gauti mechanfiką instrumentą, 
net tokią kaip plaktukas ar replės,... 
Net įmonėse, savose kalvėse, daugu
mas nežioįasi juos viję laiką su savi
mi, nes kitaip jie dingsta.

A Šį pavasarį visa eilė Politechni
kos Instituto Kaune studentę buvo ii- 
siąsti j Maskvą specializuotis. Stu
dentas Rėklaitis grįžo H Maskvos 
elektrinės ir ruošiasi rašyti diplominį 
darbą "Petrašiūnų elektrinės garo ka
tilą automatizavimas", gi Vabalis "K. 
Požėlos konditerijos fabriko Kaune re
konstrukcija". Kiti lankėsi Baki^ Ros
tove ir kitur.

★ "Sovietskaja Litva", pasirodo, 
užsiima ir lietuvišką, raštą leidimu. Jau 
kuris laikas visoj Lietuvoj skelbiasi 
ieškanti "linotipininką, renkančią lie
tuvių kalbo".

★ Balandžio 20 d. Vilniaus Volst. 
Pedagoginio Instituto Neakivaizdinis 
skyrius skelbė studentą priėmimą. Jie 
privalėjo laikyti įstojamuosius egzami
nus rusą ir lietuvių kalbų ir 9 kitą 
dalyką. Mokslas tęsiasi nuo liepos 7 d. 
iki rugpjūčio 10 d., o toliau neakivaiz
diniu būdu per metus.

★ Tūlas P. Krasauskas aprašo, kaip 
dirba statybininkai Vilniuje prie sta
tybos, kuri turėjo būti užbaigta prieš 
keletą mėneių. Statybininkai "dirba" 
trimis pamainomis, o namas kaip 'ne
auga, taip neauga. Straipsnis parašy
tos feljetono forma, bet skaitant verk
ti norisi, kad tokie dalykai dedasi mū
sų tėvynėje. "Per 15 dienų darbu 
įvykdėme už 80.000 rublių, o per mė
nesį turime padaryti už 200.000 rub
lių ... Statom tik sienas, negalime 
daryti perdengimą, nes negauname iš 
tresto nei keraminių bloką, nei arma- 
tūrinės geležies. 15 betonuotąją ko
manda per dienas stoviniuoja arba iš- 
rūsio, statybai vykstant, valo šiukš
les. Nepagamina pakankamai betono. 
O kai betono yra, tai nėra armatūros. 
O kai yra ir armatūra, tai nėra blo
ku. Ir taip daina be galo... Darbi
ninkai nežino nei išdirbio normą, nei 
kiek jie už savaitę gaus užmokesčio. 
Štai vienas betonuotojas, Petkevičius, 
gavo už 18 dieną 326 rublius, gi tą 
patį darbą dirbęs, tos pačios kategori
jos Pitkonis —- 625 rublius. Tada 
priėjo mūrininkai... Ar gi mes gali
me tokiais įrankiais dirbti: plaktuką 
rankenos kliba, smukinėjo, suskilusios. 
J plytą jais negali pataikyti. Tas pats 
ir su kitais įrankiais. O tik pažvelkit 
i plytas ... Salomėjos .Neries viduri
nė mokykla nebus pastatyta nei šiais 
metais, nors valdžia spaudžia. Net 
prožektorius Įtaisė,.' kad nąktį dirb
tume. Ir gaunasi pagal tą lietuvišką 
patarlę "Nakties darbai, dienos juo
kai". Straipsnis, taip vaizdžiai pavaiz
duojąs padėtį.tėvynėje baigiamas: "Se
kančią dieną, jau dienos šviesoje dar
bininkai ardė sieną. Tai buvo ta pati 
siena, išmūryta prožektorių šviesoje. 
Tuo metu, nakties metu prie statybų 
budėję, drg. statybos vadovai Zenin, 
Tinovski patenkinti miegojo" ...

★ LTSR žem. ūkio min. pavaduoto
jas drg. Totoris Šokiu rajono "Pary
žiaus komunos" kolūkio kaučiunin- 
kystės grandies grandininkei I. Zin
kevičienei, išauginusiai iš ha po 34 
centnerius koksagyzo šaknų ir po 50,6 
kg. sšklos, įteikė "Žemės ūkio pirmū
no" ženklą. Iš koksagyzo sovietai ga
mina dirbtiną kaučiuką — "taikos 
tikslams".

★ Visoje Lietuvoje su nemažesniu 
intensyvumu pradėtas metalo laužo 
rinkimas. Kaikur mokiniai įpareigoti 
Surinkti nemažiau kaip po pusę cent
nerio laužo.

Šiaulių apskr.; švietimo skyriaus 
inspektorė A. Valauskaitė ir P. Čes
nulevičiūtė, II gimnazijos mokytoja, 
"Tiesoje" paskelbė rašinį, kad mokyk
lose būtų ugdomas tarybinis patriotiz
mas. Žeimelyje mokytojas Dienis pa
vyzdingai skiepinąs mokiniams tary
binės knygos melię, "moko savo moki
nius kritiškai vertinti literatūrinį pali
kimą". (Visos laisvos Lietuvos laiką 
knygos yra paskelbtos priešingom ko
munizmui ir deginamos, kur randa
mos. Žvejų pasakojimu, mokiniai bet
gi daugiausia skaito šias pasilikusias 
knygas, kurios keliauja per rankas. 
Auklėtojai priversti žiūrėti, kad moki
niai "buržuazinių" knygų neskaitytų).

★ Piliečių laisvės plačiai pritaiko
mos ir tėvynėje. Štai Jurbarko rajono 
"Pergalės" kolūkyje prie durpių kasi
mo ir pakrovimo darbu lygiai gerai 
pasirodo Mockus, Danutė Klimaitė, 
Jane Beržinskaitė, Danutė Pociūtė ir 
kiti.

A Kompozitoriaus Kačanausko kūri
niai dažnai, kaip ir Gruodžio, duodami 
per respublikini radiją.

JEI
perkant - parduodant

namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo
patarnavimo, kreipkitės į:

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
v Telefonas EM. 6-2024

Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais. v
Gera pfoga kontraktoriui:
Queen-University gatvių rajoneųiarduodamas 3-jų augš- 
tų mūrinis namas su dideliu sklypu, susidedąs iš 15-kos 
butų. Viso 37 kambariai su 11 prausyklų komplektų. Yra 
koridorinė sistema, grindys kieto medžio. Dėliai reika
lingo didoko remonto, namas parduodamas tik už 24.000 
dolerių, įmokant apie 8.000 dolerių-

*• ** W • ** ** ** *U.

HAMILTON, Ont.i

Šeštadieninė mokykla 
bjrželio 21 d. baigė trečiuosius 
savo mokslo metus. Baigė 92 mo
kiniai. TFA-bės vietinis skyrius, 
norėdamas plačiau paskleisti 
vaikų tarpe lietuvišką knygą, o 
taip pat atsidėkodamas tautie
čiams už jų palankumą lėšų tel
kimo darbe, visiems vaikams do
vanojo po knygelę. Tam išleista 
$83 iš gegužės 17 d. vakaro gry
no pelno. ■

Knygos buvo išdalintos burtų 
keliu ir vaįkų buvo sutiktos su 
dideliu džiaugsmu. Tikėkim, kad 
gerb. tėvai nepaliks savo vaikų 
su ta viena knyga.

“NL” Nr. 25 iš birželio 18, p. 
Red. pastaba prie korespondenci
jos iš Hamiltono/“... nes kas au
kojama TFondui, tas jam tiktai 
ir turi būti skirta”, yra netiksli.

1. Šie pinigai yra paimti ne iš 
aukų, bet\ iš sk. v-bos surengto 
vakaro gryno pelno. . .

2. Gautos iš Vykd. Tarybos TF 
taisyklės numato fondą papildyti 
tik tautiečių aukomis. Apie kito
kius pinigų gavimo būdus nekal
ba. Tad jeigu TF Hamiltono sk. 
v-bos iniciatyva šio fondo papil
dymui rasti kiti šaltiniai, tad at
rodytų, kad dalį šių pinigų ji 
gali panaudoti ir vietos lietuviš
kiems reikalams, kas kaip tik 
įeina į TF paskirtį plačiąja pras
me.

3. TF vie t. sk. v-ba žino ir jau
čia, sąryšy su savo veikimu, tau
tiečių nuotaikas, ir savo darbe 
būtinai turi į jas reaguoti. Jei į 
šias nuotaikas neatsižvelgtų, ji 
atskiltų nuo vsiuomenės ir liktų 
be jos paramos.

4. Per š.m. I pusmetį TF; Ha
miltono sk. pasiuntė TF Atstovy
bei Kanadoje $1028,25, tuo tarpu 
kada Montrealis, turėdamas 4 
kartus daugiau lietuvių, TF per 
tą patį laiką nė $500 nesukrapš- 
tė. Skaičiai rodo, kad Hamiltonui 
patarimų nereikėtų!
Šiuos “nukrypimus” Hamiltono 
sk. daro tik tam, kad turėtų vi
sišką savo tautiečių paramą ir 
kad savo veikime pasiektų geres
nių vaisių pagrindiniam tikslui, 
atseit, Tautos Fondui.

Mokyklos vakaras, 
įvykęs birželio 21 d. Vengrų sa
lėje, tikrai buvo puikus. Buvo 
pačių mokinių suvaidintas, p; 
Daugūvietytės-Kudabienės reži
suotas, Z. Grabauskaitės-Šukie- 
nės 2-jų veiksmų vaizdelis vai
kams “Joninių naktis”. Jame pa
vaizduoti 2, miške paklydę Jo
ninių naktį, vaikai, kuriuos už
puola raganos, o išgelbsti kiškis. 
Vėliau jiems pasirodo miško ka
ralaitė lydima gėlių ir miško 
paukščių bei žvėrių. Ji duoda 
vaikams stebuklingą veidrodėlį, 
kurio pagalba-jie suranda kelią į 
namus. Tame veidrodėly taip pat 
galima pamatyti viską, ko tik 
vaikai panorėtų. Su juo II veiks
me vaikai iššaukia senovės vai
dilą, kuris vaikams išpranašauja 
jų bėgimą iš Tėvynės ir reika
lauja ir svečioj šaly išaugti ge
rais lietuviais, niekada nepa
miršti gimtosios šalies.

Autorė šiuo savo vaizdeliu pa
sirodė stipri vaikų pasaulio ir jų 
minčių reiškėją, ir, kaip mok. 
Rickis trumpai formulavo, “di
delius dalykus perdavė vaikams 
suprantama kalba”.

Nors ir silpna buvo reklama, 
bet visdėlto dalyvavo 243 sve
čiai Pelno mokyklai — netoli 
$300 dolerių. Bendras šio vaka
ro įspūdis geras: puikūs kos
tiumai, nuolat besikeičią vaizdai, 
palyginti nebloga kaikurių vaikų 
vaidyba davė žiūrovui malonių 
ir šiurpių momentų, o svarbiau
sia, vaikams, kurių buvo apie 
100, parodė suprantamu būdu, 
kaip reikia mylėti savąjį kraštą.

Būtų malonu šį vaizdelį dar kar
tą pamatyti ir rudenį.

Didelė padėka už šį vaidinimą 
priklauso mok- ved. p. J. Mikšiui,' 
kuriam teko sunkiausia našta, 
mok. A. Grąj suskaitei, paruo
šusiai 8 mergaičių — gėlių bale
tą, rėžis, p. Kudabienei ir svari 
blausiai “kaltininkei”, kuri šiam 
vakarui savo gabia plunksna da
vė pradžią —p. Šukienei

Iš TF Hamiltono sk. v-bos 
birželio 13 d. išėjo inž. VI. šešel- 
gis, dirbęs šį darbą nuo skyriaus 
įsisteigimo, gražiai sutvarkęs Ko
lonijos kartoteką, savo nūosek- 
lia ir pozityvia linija daug prisi
dėjęs prie bendro darbo, už ką 
jam jo bendradarbiai reiškia 
nuoširdžią padėką. Prisiminimui 
šio darbo, nutarta p. VI. šešelgiui 
įteikti v-bos vardu Augustino 
vaizdų knygą “Tėvynė Lietu
va”. Į v-bą pakviestas ir nuo bir
želio 23 d. sutiko įeiti p. Aselskis 
Bronius, gyv. 24 Stirton St., tel. 
3-8441.

Bažnyčios statymo komitetas 
pirmąjį posėdį turėjo birželio 22 
d. Nutarta prašyti visų tautiečių 
laisva valia šiam reikalui pa
skirti (didesnę ar mažesnę auką. 
Jei prie šios statybos prisidėtų 
visi dirbantieji lietuviai katali
kai, kiekvienam tektų paaukoti 
nuo 20 iki 30 dol.

Arch. Kulpavičiui už projektą 
ir statybos priežiūrą nutarta mo
kėti 5% nuo bažnyčios statybai 
padarytų išlaidų. Aukas rinkti 
įgaliotas klebonas kun. Dr. J. Ta- 
darauskas. Pinigai laikomi ban
ke, k-to vardu atidarytoj s-toj, 
ir iš jos išimami trimis parašais: 
kun. Dr. J. Tadarausko, Jer. Va
laičio ir E. Lengniko. K-to pirm, 
išrinktas inž. Kšivickas, vice
pirm. J. Mikšys, sekr. Juodikis.

Iš 14 į k-tą išrinktų asmenų 
posėdy dalyvavo tik 8.

TF gegužinėje 
liepos 6 d. — yrą tikrų žinių — 
bus daug svečių iš Amerikos. 
Jaunimui puikiausia proga už- 
megsti naujų pažinčių, vyresnio. 
amžiaus tautiečiams — susitikti 
senų pažįstamų, o visiems — ne
pamainoma vieta gražiai praleis
ti sekmadienio popietę. Dėl 
smulkesnių informacijų — pra
šome sekti skelbimus.

Sk. St.

Iš lietuviškojo pasaulio
__  . „ _____„. 4

JA VALSTYBES
BALF birželio mėn. išsiuntė į 

Vokietiją $8.809,59 tremtiniams 
šelpti Nurodant, kad iš tų pini
gų $2.593,10 būtų sunaudota naš-. 
lių su mažais vaikais, našlaičių, 
daugiavaikių motinų, senelių, li
gonių, džiovininkų ir vaikučių 
šalpai. $20 Varelio lietuviams, 
$81,25 Mažosios Lietuvos' Tary
bai, $115 bendrai lietuvių mo
kyklų šalpai ir $1.050,24 Diepholz 
gimnazijai.

Tuoj išsiunčia 6.000 sv. rūbų 
bei avalynės.

36.000 sv. kiaušinių miltelių 
jau išdalinta stovykloms ir pa
vieniams Vokietijoje.

bar yra pagelbininku mokančiam 
lieutviškai latviui kun. Urdzei, 
globojančiam pabaltiečius stu< 
dentus. Dar yra V. Aukštikalnis 
iš Spakenbergo, Matas Juodvir
šis iš Berlyno, kur 3 metus buvo 
rusų kacete, kilęs iš Argentinos, 
ekon. dr. Obolevičius buvo išvy
kęs į Australiją, dabar grįžo į 
Hangelar, Rūta Gelžinytė moko
si medicinos asistente. Mokysis 
A. Kalvaitis iš Neustadt, F. Jur
kus iš Pinneberg, G. Petraitytė, 
Mankus.

Nordrhein - Westfalijoje užsie
niečius pabėgėlius kankina ne
ramumas ir gyvenimo netikru
mas. Nesibaigia ir kilnojimas iš

Darbams priverčiamųjų darbų, vienos stovyklos į kitą. Vyriau- 
stovyklose ištirti ir atvaizduoti kSybės sluogsniuose manoma, kad
yra sudarytas vad. “Ad Hoc Com 
mittee on Forced Labor”. Ir lie
tuvių atstovas buvo pakviestas 
atvykti į minimąjį komitetą ir 
duoti savo parodymus žodžiu po 
birželio 15 d. Laisvosios Europos 
Patariamoji Lietuvių Grupė pa
darė žygių surinkti visą reikia
mą medžiagą ir į talką pasikveitė 
šiuo metu JAV esantį VLIKo na
rį prof. J. Brazaitį ir Vašingtone 
Kongreso Bibliotekoj teisių sky
riuje dirbantį prof. D. Krivicką, 
taip pat susisiekė su bu v. iš Lie
tuvos deportuotaisiais į Sibirą, 
dabar gyvenančiais Izraelyje; 
Prancūzijoje ir kt.

BALF remia liet, ir Lenkijoje. 
Tai matyti iš jo vadovybės pa
skelbto tūlos vilnietės padėkos 
laiško, kuriame dėkoja ir prašo 
daugiau. Nei moters vardas, nei 
jos gyvenama vieta, nei keliai, 
kuriais ta pagalba pasiunčiama, 
žinoma, neskelbiama.

Polyna Stoška vėl ruošiasi 
vykti koncertuoti Europon.

Muzikas V. Jančys parašė ope
retę “Žiedai iš anos pusės”.

J. Vitėnas renka medžiagą 
knygai apie žymuosius lietuvius, 
gyvenančius JAV.

Dail. A. Galdikas, atvykęs iš 
Prancūzijos laikinai apsistojo 
Niujorke.
VOKIETIJA

Lietuvių studentų Vokietijoje 
dabar mažai. Jie spiečiasi prie 
Bonnos universiteto. Baigęs 
Diepholzo gimnaziją, studentas 
Alg. Gintautas, pasimokė Dues- 
seldorfe bendrabučio vedėju. Da-

SUDBURY Ont.

* 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

JEIGU TU ATVAŽIAVĘS IŠ 
BELGIJOS, 

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 JO. Užsiprenume
ruoti galima šiuo adresu: Ste
pas Paulauskas, 1169 Chemin 
Chambly, Ville Jacques Car- 
tier, Montreal 23, P.Q.

Šeštadieninė mokykla 
birželio 14 d. iškilmingai baigė 
savo antruosius mokslo metus. 
Ta proga mokiniai gražiai pasi
vaišino, padeklamavo lietuviškų 
eilėraščių, padainavo keletą dai
nelių, pažaidė ir išsiskirstė pa
kelta nuotaika, pasiryžę ateinan
tį rudenį vėl grįžti į lietuvišką 
mokyklą ir tęsti mokslą toliau.

Birželio 22 d., sekmadienį, bu
vo mokslo metų užbaigiamosios 
pamaldos, per kurias dalis moki
nių priėmė Komuniją, o tuoj po 
pamaldų pažymėjimų ir dovanų 
dalinimas. Visi mokantieji skai-' 
tyti gavo lietuviškos literatūros, 
o trys geresnieji mokiniai — E. 
Paulauskas, V. Jasiūnaitė ir K. 
Poderys — dar ir po prof. Ylos 
neseniai išleistą dailią malda
knygę. Be to, visi be išimties, ga
vo po Aušros Vartų medalikėlį, 
kad neužmirštų kreiptis į Dievo 
Motiną prašydami Lietuvai lais
vės. •

Kęstutis Poderis baigė visai 
šeštadienio mokyklą ir jam bu
vo įteiktas aštuonių pradžios 
mokyklos skyrių pažymėjimas.

Po to sekė mokinių tėvų susi
rinkimas. Senasis tėvų komitetas 
su pirm. A. Jašiūnų atsistatydi
no. Kadangi dau£ kas iš tėvų tą 
dieną dirbo, tai neatsirado pa
kankamas skaičius galinčių su
daryti naują komitetą. Dėl to A. 
Jasiūnas, visų prašomas, sutiko 
pasilikti pareigose iki sekančio 
susirinkimo, kol bus išrinktas 
naujas komitetas.

— Birželio 15 d. bažnyčioje 
buvo atlaikytos už išvežtuosius 
ir žuvusiuosius pamaldos su ati
tinkamu pamokslu. Tuoj po pa
maldų toj pačioj salėj buvo pa
skaita, kurią skaitė J. Valančius.

— Birželio 15 d. pradėjome 
vajų Tautos Fondui.

— Neseniai Kanados Legijo- 
no salėje ukrainiečių iniciatyva 
buvo suorganizuotas antikomu- 
r^stinis mitingas. Oficialiai daly
vavo lietuvių, slovakų, chroatų, 
prancūzų atstovai Lietuviams 
atstovavo V. žižys.

— A. Gudaitis drauge su Kas- 
periūnu nusipirko mašiną.

— Neperseniai apsilankė pas 
gimines ir pažįstamus Clevelan- 
de gyvenąs V. Kavaliauskas, bu
vęs Spakenbergo, prie Hambur
go, liet, gimnazijos direktorius.

Sudburiškis.
Sudburio Tumo-Vaižganto Lie
tuvių Šeštadieninės mokyklos 
Tėvų Komiteto 1951-52 mokslo 
metų pajamų-išlaidų apyskaita

Pajamos:
L Likutis iš praeitų metu ...

'2. Tėvų mokestis' ....
3. Aukos ...... ........ .......... .
4. Pelnas iŠ vakarų .............

Iš viso pajamų:
Išlaidos:
1. Nuoma už mok. patalpas
2. Mokytojams atlyginimas
3. Kalėdų eglutei ........ .
4. Dovanoms ..............
5. Pašalpoms ....... .
6. Spausdiniams ................
7. Mokinių išleistuvėms ....

Iš viso, išlaidų:
Likutis 1952-53 moksl. m.:

Balansas: ___ _
Sudburio ir apylinkės lietuviams reiš

kiame širdingą padėką už lietuvybės pa
laikymą — mokyklos rėmimą.

Tėvų Komitetas.

. $0,24 

. 118,50 

. 25,00 
. 543,22

$686,96

$170,00 
350,00 

65,69 
34,43 
30,00 
7,80 
7,40

$665,32 
21,64

$686,96

- mokyklos rėmimo.

WINNIPEG, Man.
— Birželio 2 d. pakrikštytas 

Alfredas Pranas Dįįka, o birželio 
21 d. Alfonso ir Eugenijos Gali- 
naičių dukrelė Irena Rūta. Po 
krikšto įvyko jaukus balius.

— Birželio 21 d. Winnipege 
lankėsi Tėvas jėzuitas St. Kulbis. 
Ta proga svečias atlaikė sumą ir 
pasakė pamokslą.

— Birželio 22 d. įvyko LB ge
gužinė už St. Vital. Vieta labai 
graži. Platūs žolynai tarp ošian
čių medžių, o aplinkui Assini- 
boines upės srovė. Vakare bu
vo užkurtas laūžas. Kurį užgesi
no ir visus į namus nuvijo už
ėjęs labai smarkus lietus.

Nauji kanadiečiai
1952 m. birželio 5 d. išplaukė 

į Kanadą “MS Arosa Kulm” 
laivu:

Ammon Lydia, Martha, Ar
thur, Ella,

Foklas Edwina, Hilda,
Naujokaitė Martha, 
Foktas Anna.

Kun. Ve. šarka, Kpl.

kilnojimai galutinai pasibaigs 
vėlai rudenį, kai bus apgyven
dinti paskutiniai 500 naujai pa
statytų ar statomų butų. Tada iš 
1950 m. viduryje perimtų 17 sto
vyklų beliks 3.

Iki pereitų metų pabaigos bu
vo apgyvendinti butuose apie 
3.500 žmonių, o apie 5.000 dar gy
veno stovyklinio pobūdžio patal
pose. Iki šių metų rudens tiki
masi sutalpinti butuose dar apie 
2000 asmenų, taip kad stovyklose 
beliktų apie 3000. Lietuvių, deja, 
tik kelios šeimos iki šiol galėjo 
pasinaudoti naujai pastatytais 
butais, , nes lietuvių tremtinių 
skaičius Nordrhein-Westfalijoje 
yra iš viso nedidelis: stovyklose 
249, o privačiai gyvenančių 308.

Augustdorfo stovykloje lietu
vių yra 86. Aprūpinimas drabu
žiais prilygintas vokiečių pabė
gėlių aprūpinimui ir yra nepa
kankamas. Tikimasi gauti dides
nių kiekių drabužių iš IRO at
sargų liekanų, kurių 40% bus 
skirta šiam kraštui. Vaikų darže
liai bus vedami vokiečių vedėjų 
ir turės savo tautinius poskyrius 
su tautinėmis auklėtojomis.
Vilčių, kad užsieniečiams trem

tiniams, lankantiems savo gimi
nes būtų duodami geležinkelių 
papiginimai kaip vokiečių pabė
gėliams, nėra, neš ir vokiečiams 
geležinkelių valdyba juos susiau
rina, pav., iki 1953 m. pabaigos 
duodami papiginimai tik 3 ke
lionėms. Vaikų kelionėms pas tė
vus duodama ir užsieniečiams 
pabėgėliams 50% papiginimas. 
Socialministerija kreipėsi į fi
nansų įstaigas, kad jos mokesčių 
atžvilgiu užsieniečius pabėgėlius 
prilygintų vokiečių pabėgėliams.
ŠVEICARIJA

Šveicarijos Liet. Bendr. Tary
bą sudaro: Dr. Gerutis, E. Gar- 
bačiauskienė, B. Šaulytė, V. Ge- 
geckas, J. Audenis, Dr. V. Dargu- 
žas ir inž. J. Stankus. Į Valdybą 
išrinkti: Dr. E. Vaitkevičiūtė, 
inž. J. Stankus ir A. Paulaitis.

Revizijos kom.: J. Giedrys, 
kun. Dr .J. Navickas ir Dr. P. 
Radvila. Garbės teismas: prel. 
K. Šaulys, prof. J. Eretas ir dail. 
Stanulis.

Šveicarijos liet. Žinias nutar
ta leisti 3 kartus per metus: vasa
rio 16 d., birželio mėn. ir Ka
lėdoms.

Šv. L. Bendr. nario mokestis: 
12 frankų dirbantiems ir 3 f r. ne
dirbantiems.

Dr. J. Šaulio biblioteka, per 
2000 tomų, ir privatus archyvas 
nuo 1903 m., kur gausu medžia
gos iš valstybės kūrimosi laiko
tarpio, nupirkta ir pervežta į Fi
ladelfijos universitetą. Lugano 
dar liko žemėlapių rinkinys 
knygos iš proistorės.

ir

LONDON, Ont.
Lietuvių koncertas anglų

. , visuomenei
Londono miesto 'pramogų de

partamentas kasmet vasaros me
tu viešuose parkuose rengia pla
čiajai miesto visuomenei koncer
tus. Kopcertuoti pernai ir šie
met pakvietė ir Londone gyve
nančius pabaltiečius bei kitų tau
tų ateivius. Šiemet pirmieji kon
certą turėjo estai Lietuvių pasi
rodymas bus liepos 4 d., penkta
dienį, Victorįą parke. Pradžia 8 
vai vak. Pasirodys mūsų tauti
nių šokių grupė, solistė Genovai
tė Mačytė, pianistė Angelika 
Matukaitė, akordeonistas Alfon
sas Pocius ir kt

Laukiama, kad lietuviška pub
lika gausiai atsilankys ir parems.

BRAZILIJA
Dr. Eliziejus Draugelis įstojo į 

Liet. Katalikų Vyrų Broliją, kur 
pradėjo savo veiklą paskaita. Be 
įo, Savišalpos ir Kultūros Bend
ruomenės “Lituania” pakviestas, 
Dr. Draugelis skaitė paskaitą 
apie Dr. Joną Basanavičių, gegu
žės 18 d. surengtam Mokoje Dr. 
Basanavičiaus minėjime. Paskai
ta buvo gyva ir vaizdinga. Ir vi
sas minėjimas buvo gražiai su
organizuotas. Katalikų Bend
ruomenės choras, Alekso Ambro- 
zaičio diriguojamas, puikiai su
dainavo keletą dainų, Jonas Va
lavičius ir Aleksandras Bogus- 
lauskas padeklamavo.

Liet. Sąj. Braz. išlaikomų mo
kyklų inspektorius kapitonas 
Juozas Čiuvinskas vizitavo Vy
tauto D. vardo mokyklą, Viloje . 
Beloje ir Dr. Vinco Kudirkos 
vardo mokyklą Mokoje. Mokon 
atvyko drauge su Sąj. pirm. Ma
rium Danta. Ta proga p. Čiuvins
kas kalbėjo mokiniams apie lie
tuvių kalbos grožį bei reikalin
gumą jos mokytis. Tose mokyk
lose mokytojauja rašytoja Karo- 
lė Pažėraitė. Kap. Čiuvinskas 
taipogi išreiškė padėką muzikui 
Liudui Ralickui, kuris, be atlygi
nimo, jau 12 metų moko jaunu
čių chorą prie Mokos mokyklos. 
Artimiausiu laiku kap. Čiuvins
kas žada aplankyti Dr. Jono Ba
sanavičiaus vardo mokyklą, Vi
loje Anastazijoje, kurią veda 
mokyt. Stasys Kubiliūnas.

“Lituania” gegužės 25 d. pra
dėjo lyg liaudies universitetą. 
Numatytas visas paskaitų ciklas 
įvairiais dominančiais koloniją 
klausimais. Ciklą pradėjo prof. 
Sipavičius paskaita apie darbo 
racionalizaciją.

“Lithuania” įsteigta prieš me
tus didelio visuomenininko ir 
kultūrininko inž. Zenono Bačelio 
ir kitų tautiečių pastangomis. Ji 
paskelbė Tautos Fondo rinklia
vos vajų, aktingai prisideda 
prie kiekvieno parengimo. Ir ža
da dar labiau suaktyvinti savo 
veiklą. Dabartinė valdyba: pirm, 
inž. Z. Bačelis, vicepirm. Lietu
vos konsulo sekr. Stasys Remen- 
čius, sekr. Jurgis Sliesoraitis, ižd. 
Aleksas Vinkšnai tis, knygin. 
spaustuvininkas Bronius Guiga, 
nariai — savanoris kūrėjas Alek
sandras Petkevičius ir Petras 
Brazas. f
AUSTRALIJA

Australijos Liet. Kat. Dr-jos 
suvažiavimo rezoliucija

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui ir Amerikos Lie
tuvių Tarybai. -

Australijos Lietuvių Katalikų 
Draugijos Visuotino Atstovų ir 
narių suvažiavimo proga siun
čiame nuoširdžius sveikinimus ir 
linkėjimus.

Jūsų vedamą politinę kovą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo laikome 
esamose sąlygose sėkminga ir 
mes jungiamės prie jos, pareikš- 
dami griežtą ir aiškų nusistaty
mą visais Lietuvos vadavimo 
reikalais.

1. Mūsų katalikiškoji akcija 
verčia mus pasmerkti komuniz
mą ir Lietuvos okupantą Sovie
tų Rusiją.

2. Tėvynėje kovojančių ir įnirš 
tančių brolių partizanų krauju 
rašytas testamentas skatina mus 
jungtis visomis priemonėmis 
prie viso pasaulio lietuvių bend
ros kovos už Lietuvos laisvę.

3. Pritariam patrijotiškųjų lie
tuviškųjų institucijų darbams ir 
siekiams lietuviškosios kultūros 
bei Lietuvos vadavimo frontuo
se, neatsižvelgdami į šiuo metu 
kaikurių grupių ar asmenų ke
liamus priekaištus, kurie maži
na tų institucijų autoritetą ir 
skaldo mūsų vieningą gyvybinę 
kovą dėl Lietuvos.,

Šitą rezoliuciją paskelbti lie
tuviškoje spaudoje ir pasiųsti 
VLIKo ir ALTo vadovybėms.

Suvažiavimo Prezidiumas:
(pas.) Br. Zumeris 

pirmininkas.
(pas.) J. Kantonas 

sekretorius.

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 derinu

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W.» TORONTO

duujate.

Atstovo.!.
J. W. KOCIUK,

— Butkai atidarė jaukią už
kandinę prie Erie ežero kranto 
Port Stanley, Ont Tai puikus 
kurortinis miestukas. Patarnavi
mas gražus, malonus, geras ir 
tvarkingas. . .
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50 metų
Gegužės 25-29 d. Liurde buvo 

iškilmingai atšvęstas Prancūzų 
Katalikų Akcijos Moterų Lygos 
50 m. jubiliejus.

Ši organizacija turi 2.200.000 
narių, t.y. 10% visų Prancūzi
jos moterų. Ji įsikūrė 1902 m., 
kai Prancūzijoje vyravo indivi
dualizmas, religinių ir socialinių 
pareigų nesupratimas ir didelis 
pasyvumas. Reikėjo pažadinti 
šią pasyvią masę, joje įskiepyti 
pareigos jausmą, ginti tikėjimą 
ir įnešti Dievo karalystę į širdis.

Organizacijos tikslas atstovau
ti katalikę moterį bendruomenė
je, per viešąsias įstaigas ginti 
moralines, pilietines ir religines 
laisves; išlaikyti ir remti katali
kiškąsias institucijas ir tuo padė
ti moteriai, miestietei ar kaimie
tei, kasdieniniame žmonos, moti
nos, šeimininkės, profesinės dar
bininkės gyvenime; per indivi
dualinę akciją veikti parapijinė
je bendruomenėje.

Jubiliejaus proga 60.000 ly- 
giečių suplaukė į Liurdą padė
koti Stebuklingajai Dievo Moti
nai už visas suteiktas malones. 
Į šventę buvo pakviestos ir kraš
tų iš už geležinės uždangos atsto
vės. Dalyvavo: Lietuvos, Latvi
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir Jugo
slavijos atstovės.

Liurdo vyskupas Theas atida
rė kongresą.

Po to sekė tikrai meniškai pa
ruoštas Henri Brochet drama
tiškas veikalas, vaizduojąs Lygos 
50 metų gyvenimą, einantį para
leliai su istoriniais įvykiais. Bu
vo atvaizduota katalikės moters 
kova prieš Prancūzijos nukrikš- 
čioninimą ir už jos gerovę.į

Antrąją dieną vakare labai įs
pūdingų šviesų žaidime, vargo
nų muzikai palydint, chorui gie
dant kantatas ir giesmes, buvo 
atvaizduotas Marijos atėjimas į 
pasaulį — gražiai apšviesta Ma
rijos statula buvo nešama espla
nados viduriu link bazilikos. Pa
sirodžius statulai aplinkui užsi
degė šviesos, pasigirdo džiaugs
mingi himnai ir giesmės. Mote
rų minios su diecezijų ir parapi
jų žibintuvais ir apšviestomis 
emblemomis ėjo link Marijos 
statulos. Staiga džiadgsmingai

Gailestingumo melas
Palengva atvėriau duris. Kambaryje viešpatavo tyla ir sle

gianti vienuma. Prie stalo sėdėjo Stepas, kurio plaukus švelniai 
kedeno pro pravirą langą lengvai slenkąs vėjelis ...

— Kodėl neuždegi šviesos? — paklausiau. — Juk temsta...
— Rašau laišką, — atsakė prislėgtu balsu.
Spustelėjau ties durimis elektros mygtuką ir šviesos spinduliai 

užliejo kambarėlio sienas, lubas... Tuomet tikrai pastebėjau, jog 
prieš Stepą ant staliuko gulėjo popieriaus lapas.

— Ištikrųjų rašai laišką?. ..
Galvos linktelėjimu Stepas dar kartą patvirtino savo pirmykštį 

teigimą, o jo ranka kažkodėl drebėjo, tarytum kokį nusikaltimą 
padarius. Popieriaus lape iš tolėliau mačiau parašytų keletą eilučių.

— O, aš labai atsiprašau! — ištariau truputį paveiktas, — visai 
nenorėjau skaityti tavo rašomų žodžių... Netrukdysiu, užeisiu 
kitą kartą. ■

Stepas nusijuokė netikru juoku.
— Ką tu čia kalbi?. . Pasiliki Tik aš... matai... — nuslopino 

balsą ir, lyg perteikdamas man didelę paslaptį, pakartojo: — a... 
rašau laišką....

Paėmė jis popieriaus lapą ir padavė man:
— Žiūrėk ... Perskaityk!...
Žvilgterėjau nustebęs į parašytus kelis sakinius ir išskaičiau: 

“Gerbiamoji Ponia! — Miela man perduoti Tamstai nuoširdžiausi 
pasveikinimą nuo...”

Stengiausi užbaigti parašytųjų žodžių skaitymą, tačiau Stepas, 
nebelaukdamas to, nervingai ištraukė iš mano rankų popieriaus 
lapą, jį suglamžė ir numetė ant grindų. Jis atsikėlė nuo kėdės ir 
nervingai ėmė vaikščioti po kambarį.

— Negaliu... negaliu!... — tikėk manim, Jurgi, negaliu... 
— vaikščiodamas vis kartojo šiuos žodžius. — Tai amžinas ir didelis 
melas. O aš nebegaliu meluoti...

— Kas atsitiko, Stepai? — nustebintas paklausiau.
— Kas atsitiko? Nieko... nieko, — apsiraminęs teištarė ir vėl 

atsisėdo į vietą...
— Pasakyk man, Jurgi, kaip tu galvoji: ar meluoti yra nuo

dėmė? ... O gal tu galvoji, kad meluoti niekad negalima? Nega
lima ir tada, kuomet žmogus prisieki, jog meluosi?...

_  ??....
— Tokios priesaikos niekas negali duoti...
— Niekada?
— Aš taip manyčiau...
— Pagalvok gerai ir surask man tinkamą atsakymą, Jurgi! 

O, geriausia, pirmiau išklausyk mane... Matai, jis manęs prašė... 
jo paskutinis žodis... jis...

— Kas toks?
— Edmundas. Nepažinojai jo; negalėjai jo pažinoti. Kartu su 

manim išbuvo penkerius rpetus Mauthausene. Amerikiečiai mus 
išlaisvino gegužės 5, o jis mirė septintą... Ant mano rankų. Ge
riausias bičiulis... Po to aš grįžau į Lenkiją...

— Tai žinau.

— Tėviškėj buvau tik keletą mėnesių. Buvau tik tiek, kiek 
užteko savomsi akimis pamatyti Lenkijos “išlaisvinimą”. Pabėgau 
atgal į vakarus... Tačiau prieš tai keletą kartų lankiausi pas jo 
motiną... Edmundo motiną, pražilusią ir suvargusią senutę ... 
Sūnus jai buvo viskas. Ji laukė jo penkeris ilgus metus. Laukė 
ir tikėjo, kad grįš... Gyveno vien tik ta mintimi, supranti?...

— Deja, vietoj sūnaus — atėjo tik žinia, kuri jai pranešė, kad 
sūnus pergyveno visas baisybes laimingai... Tą žinią aš parve
žiau. Žinią melagingą, bet raminančią. Melavau, kad jis dabar ne
gali grįžti.... Na, taip. Tai buvo mano politika. Senutė ašarotomis 
akimis klausė: “Tai kur gi jis yra? Kur gyvena?” Pasakiau, kad 
išvyko labai toli, net į Australiją,,tačiau jis tikrai grįš, kada tik 

•laikas ateis,..
— Stepai, kaip galėjai? ...
Jis paspaudė mano drebančią ranką ir vėl kalbėjo:
— Prisiekiau. Prisiekiau mirštančiajam. Jis mirė turėdamas 

šviesiausią atmintį....
— Ligi savo paskutinės minutės aš galvoju apie savo senutę 

motiną. Žinia apie mano mirtį užmuš ją, — kalbėjo jis. — Senutei 
nebe daug liko gyventi šiame pasaulyje... Tegul nors tiki, tegul 

. gyvena viltimi, kad aš da’r gyvas ir grįšiu... Tegul miršta su 
viltimi, kad aplankysiu kada nors jos kapą, kad nunešiu gėlių 
puokštę .Tegul tiki...

— Ir tu klausi, kaip aš galėjau?...
Tylėjau ir nepratariau nė žodžio.
— Tuojau prieš pabėgdamas iš tėvynės, aplankiau dar kartą ją. 

Prižadėjau prisiųsti žinių apie sūnų. Mat, jis pats negali rašyti — 
“cenzūra”... Dėl to jis neduoda ir savo adreso...

'— O Viešpatie, kiek aš dėl šito kentėjau ir kiek kenčiu... O 
ji — vis tikėjo ir tiki... Nei į galvą jai neatėjo'jokia^kita prie
laida ...

— Prisimenu, kai senutė, drebančiomis rankomis, pildavo man 
kavą, vaišindavo pyragaičiais. Vaišindavo visu tuo, ką turėjo... 
O aš — turėjau gerti .kavą ir... vis meluoti... O dabar?...

Jis išplėtė akis ir žiūrėjo į mane, tarytum tikėdamasis kokio 
nors išmintingo patarimo.

— Ir vakar gavau jos laišką, — kiek palaukęs jis ir vęl tęsė. 
— Skundėsi, kad neramūs laikai trukdą jai gauti bent kokią žinelę 
iš taip pasiilgto sūnaus A. Girdėjusi iš kitų, kad Australijoje esan
čios labai šaltos naktys. Todėl, dabartiniu metu, mezganti sūnui 
šiltą megstifų, kurį norėtų, kad tarpininkaučiau persiųsti jam... 
Ar gali tą viską susikrauti sau į galvą?...

— Kažkur tai toli, mūsų tėvynėj Lenkijoj, sėdi senutė dienų 
dienas ir mezga megstinį, kurį skiria sūnui... Sūnui, kuris prieš 
penkis metus...

Jis pertraukė kalbą. Kiek palaukęs vėl tęsė:
— Turiu jai vieną kartą parašyti, ar ne? Parašyti visą tiesą. 

Pasakyk man dabar!,.. - . * •
Tylėjau.
Stepas kilstelėjo galvą. Po to pakėlė nuo grindų suglamžytą 

popieriaus lapą, išlygino jį ir padėjo ant stalo. Paėmė plunksną 
į ranką...

Už lango jau tyliai slankiojo naktis... Kažkur toli, toli tolimam 
Lenkijos provincijos miestely, vienatvės slegiama senutė — gal sė
dėjo prie pustamsės lempelės ir... mezgė nebesamam sūnui megs
tinį...

Iš lenkų kalbos vertė Pr. ALŠENAS.

JUR J. ST E N

jubiliejus Tarptaut. suvažiavimų rezoliucijos
himnai nutilo, pasigirdo skaus
mingas ir sunkus maršas, palydįs 
kenčiančių dėl tikėjimo prie
spaudos kraštų atstovių eiseną;. 
Jos atnešė milžiniškus duonos 
krepšius ir padėjo t>rie altoriaus. 
Choras jų eiseną lydėjo žodžiais: 
“Tik.tada esame broliais, kai pa
sidaliname savo vargą ir savo 
duoną”.

Paskutiniąją dieną J.E. Pary
žiaus arkiv. Feltin atlaikė ponti- 
fikalines mišias, kurių metu bu
vo palaimintti užimtųjų kraštų 
atstovių atnešti duonos krepšiai. 
Mišių pabaigoje duoną atstovės 
tautiškuose rūbuose padalino 
dalyvių miniai.

Po pietų palaiminus akmenis, 
— simbolinę Liurdo/dovaną bū
simiems “auksinio jubiliejaus na
mams”, Lygos pirmininkė Mme 
de Cure! tarė paskutinį žodį ir 
Bordeaux arkiv. Mgr. Richaud 
suteikė popiežiaus palaiminimą 
visoms jubiliejaus dalyvėms.

MOTERYS PASAULYJE
“Izabellos dukros”

Taip buvo pavadinta pagalbi
nė Knights of Columbus orga
nizacija, įsteigta 1897 m. New 
Haven, Conn. Dabar ji veikia 
atskirai ir JAV bei Kanadoje tu
ri 700 vienetų su 100.000 narių. 
Iš jų apie 12.000 yra Kanadoje 
—- apie 100 vienetų Quebec ir 10 
Ontario provincijose. Čia nacio
naline regente yra Carolyn B. 
Manning, direktore Mary H. 
Butler. Jos abi ir Ilse Malinge 
iš Quebec dalyvavo ir tarptauti
niuose katalikių moterų suva
žiavimuose Romoje bei Paryžiu
je. Organizacijos paskutinė kon
ferencija buvo 1933 m. Montrėa- 
le, o dabar įvyks rugpiūčio 9-16 
d. Toronte, Royal York Hotel.

Organizacijos Izabellos vardu 
pavadintą Kastilijos, „karalienės 
garbei, kuri globojo Kr. Kolum
bą. 1933 m. konferencijoje buvo 
sudarytas $100.000 Karalienės 
Izabellos Fondas, iš kurio kas
met duodamos 5 stipendijos stu
dijuoti Socialinės Tarnybos Tau
tinėje Katalikų Mokykloje-Va- 
šingtone. Kanadoje nuo 1943 m. 
buvo paskirta 50 stipendijų stu
dijuoti įvairiose mokyklose ir

XIII Pasaulio Kat. Mot Org. 
Unijos 

rezoliucijos pradedamos atsilie
pimu į Jo Šv. Pijaus XII kalbą 
kongreso audijencijos metu ir į 
studijinę temą “Ka^. moterų įna
šas į pasaulio taiką”. Joje visa 
eilė praktiškų organizacinės 
veiklos nurodymų ir užakcen
tuojama kat. moterų atsakomybė 
nūdienėje maišatyje.

Antroje rezoliucijoje keliamos 
dabarties religinės ir moralinės 
problemos. Čia užakcentuojamas 
šeimos bei aplinkos vaidmuo ir 
organizacijos prašomos rūpintis 
moters paruošimu šiai misijai bei 
veiklos sėkmingumą laiduojan
čiomis sąlygomis, panaudojimas 
visų modemiško pasaulio teikia
mų priemonių ir kova su ardan
čiais neigiamais veiksniais.

•Trečioji rezoliucija liečia eko
nomines ir socialines problemas. 
Čia, išeinant iš katalikiškos so
cialinės doktrinos, keliamas so-

kursuose. Organizacijos rūpes
čių tarpe yra: katalikiškas ąuklė- 
jimas, studijinių klubų ir dis
kusijų grupių steigimas, religi
nės atostogų mokyklos, rekolek
cijos ir tt -

General Federation of Women 
Clubs visuotinis suvažiavimas 

įvyko gegužės 12-17 dd. Minea
polyje, Minnesotoje. Dalyvavo 
3000 atstovių, jų tarpe 24 iš už
sienio: Kanados, Kubos, Irano, 
Indijos, Graikijos, Šveicarijos, 
Vokietijos, Panamos, Filipinų, 
Latvijos ir Lietuvos.

Lietuves moteris atstovavo p. 
Ligija B. Dirkienė. Pabaitietėm, 
^kurios buvo vienintelės atstovės 
iš valstybių esančių už geležinės 
uždangos, labiausiai rūpėjo Tarp 
tautinio bendradarbiavimo—In
ternational Relations skyrius, 
kurio vyriausias šūkis — pasi
priešinimas agresijai ir visoms 
jos totalitarinėms formoms, var
tojamoms dabartinio sovietinio 
komunizmo. Čia pabaltietės susi
laukė didelio dėmesio, gavo pro
gos kelti savo pavergtų kraštų 
reikalą ir aptarti, ko pavergtieji 
laukia iš laisvojo pasaulio. 

dalinio teisingumo bei labdaros 
reikalas, nurodant eilę spręstinų 
reikalų visos visuomenės atžvil
giu ir keliant ištekėjusios moters 
darbo problemą pramoniniuose 
kraštuose.

Pagaliau ketvirtoji rezoliucija, 
liečianti bolševizmo pavergtuo
sius kraštus, pavadinta

Tylos Bažnyčia
Pasaulio Katalikių Moterų Or

ganizacijų Unija, susirinkusi sa
vo XIII Tarybos posėdy Romo
je, 1952 m. balandžio mėn. 26 d. 
giliai sujaudinta padėtimi “Ty
los Bažnyčios”, kurios nariai pa
rodo tokį didelį heroizmą ginant 
savo tikėjimą, kreipiasi į vyriau
sybes ir į Jungtines Tautas iškil-. 
mingu atsišaukimu, prašydama 
imtis reikšmingų priemonių su
stabdyti nuolatinius Dievo ir 
žmogaus asmens teisių įžeidi
mus. Unija prašo, kad tarptauti
niai organizmai, akivaizdoje su
rinktų davinių, paveiktų viešą
ją opiniją dėl visų šių nusikalti
mų, kurie kėsinasi į taiką.

Pas. Mergaičių kongresas, 
vykęs Romoje balandžio 16-19 d., 
rezoliucijose užakcentavo tikė
jimo stiprinimo ir maldos reika
lą, kuris tegalį pagelbėti sufor
muoti jaunimo sąžinę teisingais 
ir sveikais pagrindais. Čia taip 
pat prisimintas “Tylos Bažny
čios heroizmas”.

Tarpt Mergaičių Globos 
Draugijos XII kongreso, 

vykusio gegužės 3-6 d. Paryžiuje,' 
rezoliucijos skirstomos į. moralės 
ir (praktinės tarnybos sritis. Už
akcentavus auklėjimą tikrojo 
moteriškumo krikščionybės pa
grindais, numatomas tam siekti 
kelias. Daug dėmesio skiriama 
profesiniam darbui, studijoms ir 
iš normalių gyvenimo vėžių iš
ėjusių mergaičių gyvenimui —- 
emigracijoje ir tremtyje, — o 
taip pat kovai su baltųjų vergių 
prekyba.

Suvažiavime kalbėjo daug žy
mių politikų, visuomenės veįkė- 
jų, žurnalistų, dvasiškių ir sena
torių.

Ateinančiais metais visuotinis 
suvažiavimas numatomas šaukti 
Vašingtone. -

Lietuvaitė Otavos universiteto 
daktarė

Dr. Marija Paplauskienė - Ra
monienė (Makauskaitė), gimu
si Kaune, baigusi Kauno “Auš
ros” mergaičių gimnaziją, Vy
tauto Didžiojo universiteto Hu
manitarinių mokslų fakultetą, 
istorijos ir filologijos sk., moky
tojavusi Kauno “Aušros” mer
gaičių gimnazijoje, 3 metus — 
1945-48 — gilinusi studijas Tue- 
bingeno universitete ir 1 metus 
Otavos universitete. 1950 metų 
pavasarį sėkmingai išlaiko dak
tarato egzaminus, po ko kvie
čiama dėstyti rusų kalbą tame 
pačiame universitete. Tų pačių 
metų vasarą pradeda rašyti di
sertaciją “Woman in Lithuanian 
Folklore” tema, kuria jau’ nuo 
seno, domėjosi, studijavo ir ku
riai tautosakinę medžiagą rinko 
dar nuo gimnazijos laikų. Po 
dviejų metų įtempto darbo diser
taciją baigia ir^.m. gegužės mėn. 
9 d. Otavos universitete, Faculty 
or Arts, ją apgina Summa cum 
Įaudė pažymiu, laimėdama augš- 
čiausio pasižymėjimo prizą. Tai 
bene pirmoji lietuvaitė, įgijusi 
daktaratą Kanadoje. Nuo šių me
tų rudens ji pakviesta dar dėsty
ti Rusijos bei Rytų Europos isto
riją Otavos universitete. Marija 
Ramūnienė yra aktyvi liet spau
dos darbininkė bendradarbiau
janti “Drauge”, “Tremtinių Mo
kykloj”, “Naujojo Aušroj”, “Dar
bininke”, “Tėviškės Žiburiuose”, 
“Šv. Kazimiero Aiduose”, “Eg
lutėj” ir kit. 

r ■
Pasaulio Katalikių Moterų 

Organizacijų Unija 
mus prašo pranešti:

Pasaulio Katalikių Moterų Or
ganizacijos Unijos XIII kongre
se Romoje, kuriame dalyvavo 28 
kraštų atstovės buvo svarstyta 
tema: “Katalkiių moterų įnašas 
į pasaulio taiką”.

Balandžio 24 d. suteiktoj au
diencijoj Šv. Tėvas Pijus XII 
pasakė svarbią kalbą apie pozi
tyvią akciją, kuria turi užsiimti 
katalikės moterys taikos vyk
dymui.

Tarptautinė Taryba atnaujino 
Biuro sąstatą. Buvo išrinktos: 
pirmininkė p-lė du Rostu (Pran-. 
cūzija), vicepirmininkės — po
nios H. Mannix (JAV) ir Pinei
ro Pearson (Argentina), genera
linė sekretorė ir sekretorė padė
jėja — p-lės F. de Saint Maurice 
(Prancūzija) ir Swagemakers 
(Olandija).

Moterims specialistėms
Pasaulio Lietuvių Katalikių 

Organizacijų Sąjunga ir Ateiti
ninkių Taryba maloniai prašo vi
sas ateitininkes agronomes bei 
namų ūkio specialistes, ekono
mistes bei teisininkes, gydytojas 

: ir pedagoges atsiųsti savo adre
sus Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos. Valdybai, 
Tuebingen, Christophstr. 15/1, 
Vokietija. Reikalinga tarptauti
niam bendradarbiavimui.

Moterų specialisčių 
suvažiavimas

Birželio 27 d. Houston, Tex., 
prasidėjo tarptautinės moterų 
specialisčių organizacijos “Zon
ta” suvažiavimas. Dalyvauja ats
tovės iš 13 kraštų, 250 klubų. Dis
kusijų temos: visuomeniniai rei
kalai ir moters padėtis; parla
mentarinė procedūra ir organi
zacijos reikalai.

Pabaltiečių moterų 
atsišaukimą, birželio 14-15 d. 
proga paskelbtą į pasaulio mote
ris, “Toronto “D. Star” birželio 
27 d. išspausdino sutrumpintą ir 
perdirbtą laiško redakcijai for
ma.

Redakcijai prisiųsta
Jurgis Jankus, Paklydę paukš

čiai. Romanas, II dalis, 225 psl., 
Dail. Pr. Lapė. Išleido Gabija 
1952 m. Gaunama: 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N.Y. Kaina 
2.60 dol.

Mūsų Jaunimas, 1952 m. ba
landis, Nr. 4, 16 psl.

Skautų Aklas 1952 m. birželio 
mėn., Nr. 6, 24 psl.

Laiškai lietuviams, 1952 m. 
birželio mėn., Vol. 3, Nr. 4.

Per tėvų Šalį į tolius

BŪK PASVEIKINTA, VILIGAILE!
PASKAIČIUS PETBONfiUS OBINTAIJĖS WV1UGAILĘH

Vasarojai žalieji 
Ten, Dubysos laukuos, 
Ir keleivis regėjo 
Balto klevo vartus. (7 psl.)

Toj sodyboj tu, Viligaile, gi
mei. Tavo tėvas, teisingas orus 
Tautrimas, “buvo daugel kelia
vęs po Europos šalis, bet mie
liausias jam savas žilas uosis ir 
klevas”. O tavo motina “kaip šil
tadaržio rožė”, Bohemijoj Taut- 
rimo nuskinta, Adelaidė. Juodu 
labai mylėjosi, bet tavo motiną 
kankino tėvynės ilgesys, kuris ją 
pakirto mirtinai. Mirties patale 
ji tarė tavo tėvui:
— Kvapios gėlės žydi čia tavo palangėj, 
Ir paukštelių čiulbesys žaliuos medynuos. 
Ir jaunimo dainos—kaip sultingas vynas, 
Bet palinko siela į tq vienų brangių — 
Kūdikio džiaugsmų ir protėvių padangę...

(10 psl.)
Ji pasišaukė ir tavo brolį 

Skaidrūną ir įsakė niekad nepa
likti savo žemės, nes
Tėviškės dulkelė yr verčiau už auksų, 
Už perlus žemčiūgų, deimantų

brangiausių. . (13 psl.)
Tavo mamytė mirė, o tuoj ir 

tavo tėveliui buvo lemta atgulti 
Dubysos pakrantėj. Metams bė
gant, išaugo ąžuolu Skaidrūnas 
ir tu, Viligaile, “į mamytę tar
tum lašas panaši”.

Daug svajonių siela siaučia
Ir vilioja į nežinomas marias. (15 psl.) 

bet judu menat “tėvų legendą 
skaudžią” ir tu “vieniša dainuo
ji savo rūme”. Nieks tavo jaut
rios širdies neužkariauja. Tačiau 
likimas jau tavęs tykoja:

Už trijų kalnų ir upių devynių, 
Tolimoj Gudonių karalystėj;
Ponas ir valdovas tūkstančio tarnų
Ir'žmonių, kur vien vergais vadintis 

drjsta —
Galingasis karvedys Galvonas
Ieško vesti sau septintą žmoną . . .

(16 psl.)
Irstai:

Kartą mėlynas laivas x
Čia paklydo iš marių, 
Ir senyvas keleivis 
Keistą žodį tarė: 
Už kalnų tolimųjų — 
Užmatyt negali . . . , /
Ąžuolai lapoja —
Ten mergaitė pily ... (17 psl.)

Tad skuba Galvonas su šimtu 
palydovų tavęs pamatyti. O išvy
dęs nustemba:

Baltoj drobėj*— laukų lelija, 
Auksu pliska plaukai!
Dailesnės nei vienoj pilyje
Tu dar nesutikai ...
O jau akys — tai lino žiedai, 
Kad suspindi rasa . .
—-Tokio grožio ligšiol neradai
Nė vienuos namuose... (19 psl.)

Bet tavęs, Viligaile, nedžiugi
na brangios Galvono dovanos. 
Jis pyksta, tačiau užsispiria ta
ve gauti. Tu tyli nusiminusi, bet 
tavo brolis taria svečiui nema
lonų žodį, kad tu jo nebūsi. Gal
vonas niršta, sakydamas, kad už

Liet- Kat. Motery Draugijos
Toronto skyriaus 1951-1952 m. darbų apyskaita skaityta 

1952 m. birželio 15 d. metiniame susirinkime
1. Bendrų susirinkimų buvo 5, 

iš kurių 2 su paskaitomis, Valdy
bos pasitarimų bei posėdžių—15.

2.1951 m. liepos mėn. buvo su
šauktas bendras susirinkimas, 
kuriame buvo išrinktos atstovės į 
suvažiavimą.'

3. Rugpiūčio mėn. buvo su
ruošta gegužinė. Taip pat buvo 
talkininkauta parapijos ir kul
tūros dr-jos gegužinėse.

4. Rugpiūčio 15 d. atšvęsta tra
dicinė L. Kat. Moterų šventė. 
Šventę pradėta susikaupimo va
landėle iš vakaro, o sekmadienį 
šv. Mišios su bendra šv. Komu
nija. Užbaigta bendra agape, ku
rioje dalyvavo ir kitų draugijų 
atstovės. .

5. Spalio mėn. suruoštas ba
lius, kurio pelnas paskirtas baž
nyčios statymui.

6. Spalio 12-13 ir 14 dienomis 
suruoštos moterims rekolekcijos, 
kurias vedė kun. Tėvas Venckus.

7. Gruodžio 8 d. užprašytos šv. 
Mišios ir priimta šv. Komunija 
už kenčiantį Lietuvos jaunimą.

8. Kalėdų metu aplankyti ligo
niai ir vaikams lankantiems vai
kų darželį padaryta dovanėlės.

9. Suruoštas tradicinis Užgavė
nių balius. >

10. Besteigiančiom. vaikų darže
lį seselėm Kotrynietėm įteikta

SPUSL*
=

auksą viską galįs gauti. Jis tau 
iškaldinsiąs deimantinę menę. 
“Viską perkam, tik, deja, ne šir
dį, meilę”, — atsako jam Skaid
rūnas.

Galvonas nenori klausyti ir 
nesupranta Skaidrūno žodžių. 
Jis temato:

Tas veidelis — kaip pienas, 
Garbiniuos — žalios rūtos, 
Akyse — mėnesienos . ..
Ir — jo geismas kaip plienas:
— Turi mano ji būti! (23 psl.)

Norėdamas tave nugalėti, jisį 
nusižemindamas, atsiklaupia 
prieš tave, lino mėlyno mergelę, 
vienplaukis ir basas ir žada tau 
didžiausius lobius savo pilysp, 
tave vieną temylėti, kaipo vie
nintelę savo žmoną, nes tave, 
kaip deivę pamylėjęs.

Skaidrūnas stovi nusiminęs. O 
tau, Viligaile, svetimo valdovo 
žodžio sujaudintai, nurieda aša
ra skaidri, nes jau “svajonė 
svaigsta tau širdy ir laimės juos
tą širdis juosia”, bet tu, prisimi
nusi “mamaitės širdį graudžią”, 
atsakai:

— Už meilę, jounus troškimus
Aukščiau pakyla žemės balsas . . . K
Svetur, kad ir puikioj pily — 
Laimužė bus toli .... (31 psl.) 
Tėvynės dulkė tau brangi, 
Kai josios netenki...
Ką čia mylėjai, kuo džiaugeis —- 
Nepirksi pinigais . . . (32 psl.)
Ir kas karalių karūna,
Jei siela alkana? (35 psl.)

Ir tu liepi Galvonui su jo pa
lydovais grįžti namo. Te jis pa
siieško sau mergaitę savo tėvų 
šaly. Galvonas, kaip liūtas, įžeis
tas, rūstus...

Gudonių krašto vyrų kraujas 
Tartum ugniakalnis staigus — 
Čia myli, juokiasi ar džiaugias, 
Čia siunta svaidydams žaibus . . .

(36 psl.)
Vilįgaile, tu savo jautria šir

dimi jauti Giltinę besiartinan
čią ir meldies, dar norėdama 
ją atitolinti:

—— Viešpatie, sakyki,
Argi aš krfta, 
Kad nenoriu būti 
Tolin nutremta? (38 psl.)

Bet galingojo Galvono, kurį 
tu, kaip “kirminą šalin pastūmei, 
kerštas gailesčio nežino!”.

Staiga švilptelia Galvonas
Laukiniu spiegimu ■— (40 psl.)

Jo tarnai, lyg vilkai, pasilei
džia pirmyn ir... tu “suminta 
negyvai”, o Skaidrūnas, norėjęs 
tave gelbėti, “guli kraujo kla- 
ne . -

Tu žuvai, Viligaile, bet tave 
žemaičiai tebešlovina, kad “už 
puikaus valdovo meilę tau bran
giau sava šalis!”.

Karolė Pažėraitė.

$100 auka, taip pat per du vi
suotinus susirinkimus parinkta 
aukų.

11. Suruošti 'mergaičių sekcijai 
kulinarijos kursai, prie kurių su
organizavimo daug darbo pridėjo'' 
sekcijos pirmininkė St. Vana
gaitė.

12. Lapkričio 15 d. nutarta “Tė
viškės Žiburiams” paaukoti $100.

13. KLK Moterų Centro Valdy
bai paskolinama $100 “Mūsų Ke
liams” leisti.

14. Vokietijoje esantiems džio
vininkų sanatorijose ligoniams 
lietuviams atnaujinta 8 egz. “T. 
Žiburių”. “Moters žodžio” redak
torei p. Abromaitienei užprenu- 
ruota žurnalas “Namai ir Mo
teris”.
15.1952 m. kovo 20 sukviestas 

pasitarimas su tikslu sudaryti 
plunksnos darbuotojų būrelį, xį 
kurį buvo išrinkta pp. Iz. Matu
sevičiūtė, Iftorkūnaitė, Zerem- 
baitė ir Gaputytė.

16. ALOKo posėdžiuose Kat. 
Moteris atstovavo pp. Šakalienė 
ir Jonaitienė.

17. Iš ALOKo gautas raštas, ku
riame prašoma įmokėti bendruo
menės rinkimams $10. Rinki
muose bendradarbiauta.

18. Motinos diena šiais metais 
atšvęsta visų 4 moterų organi

zacijų bendromis pajėgomis.
19. Nuo 1951 m. birželio 8 d. 

iki 1952 m. birželio 15 d. pa
jamų gauta $2018,14, išlaidų / 
turėta $1924,87, kasoje liko 
$93,27.

Metiniame skyriaus susirin
kime išrinkta sekančios sudė
ties valdyba:

Matulaitienė, Vanagaitė, Ša
kalienė, Jonaitienė, Matusevi
čiūtė, Strikaitytė.

Pareigomis dar nepasiskirs-



Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

$18.200. Indian Rd.-High Pork Blvd.
8 did. kamb., atskiras mūrinis 
namas, vandeniu-alyva šildomas, 
gražus kiemas ir garažas, daug 
priedų įeina j kainą, kaip kili
mas, veidrodžiai ir tt. įmokėti 
$7.500.

skambinkite tek KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

$8.000. Indian Rd.—Glcnlokc Ave.
6 didelių kambarių mūrinis na
mas, didelis kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $3.500.

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

$14.900. Dundas—Grace
9 didelių komb., mūrinis namas 
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, 
atskiros mūrinis namas, vonde- 
niu-olyva apšildomas, didelis kie
mas, privatus įvaž. ir garažas. 
Įmokėti $5.500.

Vasarvietė 
atostogoms

Mercury Lodge, 109 Orchard 
Beach, Lake Simcoe, 1 mylia 
nuo KESWICK, Ont.

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

PAŠALINAME PLEISKANAS 
ir sulaikome krentančius plaukus. 

Pasisekimas garantuotas.
Atidaryta vakarais.
LYDIA LAWTON 

636 College St., Toronto 
Telefonas ME. 3060

• (prie Health Bread Bakery)

SPORTO ŽINIOS

$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
12 did. kambarių (2 butų), mū- 
rihis, atskiras namas, 2 vande
niu-alyva apšildomos krosnys, 2 
keturių gabalų vonios, 2 garažai, 
esamos mėnesinės pajamos $320 
Įmokėti $7.500.-

&eal Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Avė.)

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 kelionėje.

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė afiddryta nup ryto 9 vai. iki vakaro 9 vai. 

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITI.

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$5.500, įmokėti $2.000 ar mažiau. 

Bloke esantis 6 kamb. namas, prie
kis plytų. Niagara-Queen rajonas

$8.800, įmokėti $2.000. Visai otski- 
ras 6 kamb. kietom grindim na-e 
mos. Priekinė siena mūrinė. Vieta* 
garažui. Lansdowne-Dundas rajone.

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

$14.000, įmokėti $4.000 Gerų plytų 
8 komb. 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 $4.000. Pusiau at
skiras, stiprus mūrinis 8 labai di
delių kambarių namas, kietom 
grindim, su dviem virtuvėm, o tre
čia ekstra įrengta rūsyje. Labai 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 
ant Sunnyside Ave., netoli Howard 
Park Ave. Papildomai viena išvietė 
įrengta rūsy.

$14.000, įmokėti $6.000. Tai senai 
Tamstos laukta proga nusipirkti 9 

kambarių, gerų plytų, vandeniu-ang- 
limis šildomą namą su didele mais
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

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antaiias-Tciiy
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143 .

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.

Dr. B. DOB A I
Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos jr Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

DtMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namų apšildy
mo sistemą

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

J. NACEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

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

II Š. Amerikos Liet, sporto 
žaidynės

įvyks ^m. liepos 4-6 dd. Cleve- 
landę. Žaidynėse dalyvauja virš 
150 lietuvių sportininkų iš JAV 
ir Kanados.

Žaidynėse numatoma pravesti 
lengvosios atletikos, krepšinio, 
tinklinio bei stalo teniso varžy
bos, tiek vyrų, tiek moterų kla
sės. Ypatingai įdomu, kad jose 
jau dabar žada dalyvauti ne vien 
tremtinių, bet ir Amerikoje gi
męs lietuviškasis jaunimas.

Žaidynes organizuoja Cleve- 
lando sportininkai ir vietos lietu
viškoji visuomenė glaudžiai ben
dradarbiaujant Vyr. Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetui. 
Jomis domėtis ir jas remti yra 
kviečiama visa lietuviškoji išei
vija.

Pranešimas II-jų Š. Am. Liet.
Sporto Žaidynių reikalu

1. Dėl nepakankamo dalyvių 
skaičiaus iš žaidynių programos 
išimama: futbolas vyrams, krep
šinis moterims. Visa kita prog
rama pasilieka nepakeista.

2. Žaidynių dienotvarkė:
Liepos 4d.: 4 vai. pp. iškilmin

gas atidarymas, krepšinis ir tink
linis vyrams, lygiagrečiai.— sta
lo tenisas visiems.

Liepos 5 d.: 9-1 vai. tinklinis 
vyrams ir moterims, lygiagrečiai 
stalo tenisas visiems. 3.30-6.30 v. 
lengvoji atletika visiems. 7 vai. 
tinklinis moterims ir vyrams dėl 
3 vietų, krepšinis vyrams — pus
finaliai.

Liepos 6 d.: 10’ vai. pamaldos 
šv. Jurgio bažnyčioje. 12.30 vai. 
moterų ir vyrų tinklinio finalai, 
vyrų krepšinio dėl 3 vietos ir fi
nalas. 5 vai. dovanų ir diplomų 
įteikimas ir uždarymas. 7 vai. v. 
pobūvis-vakaras.

3. Laimėtojų apdovanojimas.
Visi 1, 2 ir 3 vietų laimėtojai 

individualinėse ir komandinėse 
varžybose gaus diplomus.

I-jų Sporto Žaidynių metu, 
pereitais metais Toronte, buvo 
paskirta 4 pereinamosios dova
nos: Dr Almiaus iš Kalifornijos 
— vyrų krepšinio nugalėtojams, 
VI. Bakūno — vyrų stalo teniso 
komandiniams laimėtojams, Cle
veland© Tremtinių Draugijos — 
moterų tinklinio ir Liet. Kultū
ros Fondo Cleveland© skyriaus 
moterų stalo teniso komandinės 
laimėtojoms. Dėl šių pereinamų
jų dovanų bus varžomasi ir šiose 
žaidynėse.

Be šių dovanų, bus paskirta vi
sa eilė kitų, sutelktų iš įvairių 
lietuviškų organizacijų bei pa
vienių asmenų.^ Iš jų ypatingai 
pažymėtina Cleveland© lietuviš
kosios visuomenės dovana, skir-

DR. A. RATINOW 
L.M.C.C.

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

matizmo, skilvio ir kt.)
479 V2 Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

*

gaindČIAUSIOS RŪŠItSMtNOJM 
^§=RAKKDfiRBIU. gAMINIAĮsĮ

JT \(
sidabro papuošalai, keramika \ 

lodosirmeno išairtuniai Lietuviskos \ 
fy^ir kilų tautu klasikines muzikos^

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
. . f y

atsiimant Garantuojama.
Pasiimame ir pristatome.

X*

oVfe Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
___  _ ____ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

/?- »/- 4 sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
jjmrDBa bus rūpestingai saugomi. Kai 

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 Claremont Str. - Tel. WA.4557
30 metų valymo patyrimas

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
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 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. kalibatas, A. Virkutis ir Co.

ta klubui — bendram žaidynių 
nugalėtojui.

4. Taškų skaičiavimas: z
Bendram žaidynių nugalėtojui 

išvesti,-už 4 pirmas vietas taškai 
bus skaičiuojami pagal šią lente
lę: Krepšinis vyrams: 20-15-10-5. 
Tinklinis vyrams ir moterims. 
16-12-8-4. Stalo tenisas vyrams: 
12-9-6-3. Stalo tenisas komandi
nis moterims: 10-7te-5-2te. Esta
fetės: 8-6-4-2. Visi lengvosios at
letikos dalykai ir stalo teniso 
vienetai bei dvejetai: 4-3-2-1.

Pastaba: Lengv. atletikoj, jau
nučių ir mergaičių klasėse taškai 
nebus traukiami į bendrą skai
čių.

5. Visose komandinėse varžy
bose klubas gali išstatyti po 2 
vienetus, o individualinėse — ne
ribotą skaičių. Moterų stalo te
niso komandą sudaro tik dvi žai- 
dikės.

6. Visose individualinėse var
žybose gali dalyvauti ir klubams 
nepriklausą sportininkai.

7. Registracijos terminas pasi
baigė birželio 22 d. Jei kas dar 
norėtų užsiregistruoti turi sku
biai kreiptis į rengėjus. Visais 
reikalais susirašinėti prašoma 
šiuo adresu: Algirdas Bielskus, 
770 E. 91st St, Cleveland 8, Ohio.

8. Žaidynių garbės komiteto 
pirmininku,su tiko būti Clevelan- 
do majoras Mr. Burke ir nariais 
visa eilė augštų pareigūnų ir 
bendrinių lietuviškų organizaci
jų atstovų bei nusipelniusių as
menų. Todėl visi dalyviai prašo
mi į tai atkreipti ypatingą dėme
sį ir drausmingai bei tvarkingai 
reprezentuotis aikštėje ir už jos 
ribų.

9. Smulkesnės informacijos yra 
.išsiuntinėtos visiems užsiregist
ravusiems klubams ir pavie
niams sportininkams.

Organizacinis Komitetas.

• Ankstyvą pavasarį Vilniuje 
buvo pravestos lengvosios atleti
kos pirmenybės, kuriose pasiro
dė šie lietuviai lengvaatlečiai: 
bėgikas Semeška, Jakelaitis; ėji
kai Mikėnas (rekordininkas) 5 
km. sutašęs per 23 min. 29 sek.; 
kūjo varžybose — Deminskas; 
šuolio į augštį — Žekas ir Strak- 
sys — po 1,70 m. Visas pirmąsias 
vietas iškovojo Kauno sporti
ninkai.

• TSRS nusipelnęs sporto 
meistras, valstybinis bokso tre
neris E. Ogurenkovas tarybinėje 
spaudoje įvertinęs “nepaprastai 
augštą Algirdo Šociko boksinin
ko meistriškumą, nurodęs, kad 
lietuviai, niekad neturėję tokio 
puikaus boksininko, 1949 ir 1950 
metais laimėję Pabaltijo pirme
nybes, tarp 16 TSRS tautų išsi

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chroiflo 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

— $59.50
— 99.00

— $79.50

M—

SAUGU — PATIKIMA

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTfS
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St. W.

V. TUKLERIS 
Hamilton 9-4121 

Hamiltono įstaiga 
913 Main St. E.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga
Centrinė įstaiga 1172 Bay SR., Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

kovoję 6 vietą, išauginę gabius 
boksininkus kaip Modzeliauskas 
ir Gustaitis, šiuo metu apsileidę. 
Ogurenkovas labai susirūpinęs, 
jog “respublika, davusi šaliai to
kį puikų boksininką, kaip Algir
das Šocikas neparuošia daugiau 
nei vieno naujo sporto meistro 
bokso srityje”. Daugumas lietu
vių boksininkų “moralė pašli
jusi”, skundžiasi rusas. “Vilniuje 
respublikos rinktinės stovykloje 
(Helsinkio olimpiadai atrinkti) 
liūdnai pagarsėjo savo nesportiš- 
ku elgesiu Mackevičius, Korsa
kas, Kulčickas? Kai gabūs boksi
ninkas Gustaitis grįžoMŠ visasą
junginių pirmenybių Mariampo- 
lėn, jis buvo atleistas iš darbo...

• LTSR ypač gerai pasireiškia 
lengvaatlėtas Mikėnas (Pedago
ginis Institutas), nustūmęs ru
tulį 14,03 m. ir numetęs diską 
42,41 m.

Jurgis Garška, policijos ser
žantas, jau antri metai-yra -Sao 
Paulo policijos ir kariuomenes 
šachmatininkų turnyrų laimė-

Padėtis pagerėsianti 1960 m. 
pranašavo jaunas indų jogas To
ronto spaudos atstovams, 1960 
m. pasaulyje įvyksiąs posūkis į 
gerąją pusę. Po to dar 25 m. bū-. 
šią grumtynių, bet apie 2010 m. 
jau būsianti daug geresnė visuo
menė bei viso pasaulio padėtis.

Na, pranašauti 60 metų, gali
ma drąsiai. Juk iš tų, kurie dabar 
sielojasi pasaulio vargais, vis- 
tiek nedaug besulauks.

— Londonas. ’’ —Windsoro 
princo žmona, buvusi Simpsonie- 
nė, sakoma, netrukus būsianti 
priimta karališkajame dvare.

Taupyk

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

per pusę!

GAMINK 
CIGARETES SU

CIGAREČIŲ

SUKIMO 

MAŠINĖLE

5 Iš

KARTO!

sukimo popierius.
200 

cigarečių 
Gaunama 

kroutuyėsc

centų 
rūkalų

Didžiausias narni 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuose 
Tik paskambinkite kiek Jūs i 
to {mokėjimui pinigų — mes 

rodysime Jums namą!
$9.200. Blxx—DvHeriR,

6 komb. nomos, gqraž< 
$10.500. Bloor—Lansdowne*

9 komb. nomos, 3 virtu 
vonia II ougšte ir 2 got 
vonia rūsyje, goražos.

$11.800. Bloor—High Park,
6 komb. mūrinis nor 
garažas.

$11.800. Bloor—Emmerson, 
atskiros, mūrinis, aliej 
šildomas, 8 komb. nor 
garažas.

$13.800. Indian Rd.—Garden, 
atskiras, mūrinis, 8 kor 
vondeniu-oliejum šildo 
su dideliu kiemu narna.

$15.000. Howard Park Ave. — I 
cesvalles, 9 komb., o1 
ros, mūrinis namas, vor 
niu Šildomas.

$16.500. Bloor—Quebec, 
atskiras, mūrinis, 8 kor 
lobai gerom stovy, aliej 
šildomas, garažas.

$18.500. Indian Rd.—Geoffrey, 
8 komb., atskiras, mūri 
vandeniu-oliejumi šildor 
garažas. Namas modei 
kai įrengtos, viršuje ko 
kilimai nuo sienos iki 
nos.

Dėl išvažiavimo parduodama prie I 
cesvalles — Geoffrey g 
maisto krautuve. Savai 
apyvarta $1.600. jkan 
ta greitam pardavimui.

Visais namų pirkimo ir part 
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ĖST AT

Visais turto pirkimo ir pai 

vimo reikalais -Jums patam 

FELIKSAS SENKI
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Esi

1130 College St, Toronto,

BE RADIO,

elektrinių prosų, krosnių, 
kiasurblių, laikrodžių, skali 
mašinų ir tt. taisymo, Eui 
aparatams pakeičiamas tran 
matorius už $12; bat. durų si 
būtis įrengiamas už $6; ei 
durų užraktas su mygtukai 
$20; auto radio su įrengimų 1 
plektu $60 ir kiti darbai atl 
mi greitai ir pigiai. Už ai 
darbą garantuoju ir pagei 
jant taisau namuose.
Skambinti tef. LL. 7354. I 
tek MU. 8630.

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vait
Viskas nuo durų skambui 
iki pilno namų instaliavin

Tel. LY. 2630
507 Parkside Dr.

_______________________"

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį 
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą į< 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matn 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille 1 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių i 
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mai 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstaty 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir pe 
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai.

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



MANN-MARTEL

$19.245. 9 komb. idealus nuonjqVi

rūsyje, garotas.

$11.000. 6 kamb. namas, 2 virtuves,} 
| ekonomiškos apšild., didelį

lis kiemas, garažas.
MANNIMG—ftXRSORD

$12.900. 8 kamb., mūrinis namas,I 
alyvos opšild., įvažiavimai

OOVERCOURT—COLLEGE
$13.000. 8 kamb. mūrinis 2 augltųl 

namas, vieta garažui. Gt-| 
ros pajamų Šaltinis.

. . , OSSINGTON—COLLEGE
$13.500. 10 kamb. mūrinis namas, |Į 

karšto vandens apšildymas/ 
vieta garažui.

ST, CLAIR—WESTON RD.
$13.900. 6 kamb. gražus, naujas ir 

moderniškas mūrinis na
mas. Po du kambariu ir vir
tuve kiekviename ougšte. 
Antro augšto nuoma paden
gia morgfeius ir palūkanas.; 
Idealu dirbantiems "Acme; 
Screw''.

t DŲPONT—CHRISTIE
ST4.500. 8 kamb. 'per du augštus.H 

Atskiras, mūrinis. Karšto 
vandens ir alyvos opšildy- 
mosl Dvigubas garažas Ge- 
ras ^mokėjimas, 

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

nąmos. AlyVbs apšiktymas, 
pa ražas. Skubiai parduoda
mas dėl šeimyninių priežas
čių.

Z PARKDALE
314.900. Puikaime stovyje 8 kamb. 

mūrinis nomas. Nauja kros
nis su alyvos apšildymu. 
Geras garažas, gražus kie
mas.

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

namas, karšto vandens-ąly- 
vos apšildymas. Įvažiavi
mas, gražūs kiemas.

INDIAN RD.—INDIAN TRAIL
$15.900. 7-riių \kdmb. atskiras na-: 

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

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

mas. 2 virtuvės, erdvūs ■ 
kambariai, alyvos apšildy
mas, garažas. Geras nuo
mavimo distriktos.

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

mūrinis, 3 virtuvės, 2 vo
nios, karšto vandens ir aly- 

* vos apšildymas, dvigubas 
garažas. Geras pajamų Šal
tinis.

HIGH PARK T
$18.700. 9 kamb. atskiras, gražus, Į 

mūrinis namas. Karšto van- 
dens-alyvos apšildymas. Šo
ninis įvažiavimas, garažas.

Mes duodame metines paskolas pa
lengvinti sudaryti įmokėjimą grynai*. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės j

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

Namtj telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

Kalba Slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849 “

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos, ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Susipažinimo ir susirašinėjimo 
duras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu- 
us. Griežčiausia paslaptis. Sąra
mi tik $1. Rašyti: “Vflrtoria*. 355 

Clarence Str., London, Ont.

Motina mažajai Marytei davė 
centą. Ta nepadėkojo. Norėdama 
dukrelę užvesti ant tikro kelio, 
motina sako:

— Ką aš sakau, kai tėvelis 
man duoda pinigų?

— “Ar tik tiek?” — atsakė 
mergaitė.

— Šitie kiaušiniai, labai ma
žučiai, — prikaišiojo pirkėja.

— Tik ką iš ūkio, — atsakė 
pardavėjas.

— Taigi, taigi. Čia ir yra visa 
.bėda. Tie ūkininkai taip skuba 
parduoti, kad vargšeliams nėra 
laiko nei kada subręsti.

O visdėto ne viską .
kairiarankis žmogus vienoje 

kompanijoje pasakoja: \
— Su kaire ranka aš. galiu da

ryti viską taip pat, kaip ir su 
: dešine.

— Na, tai įkišk Tamsta kailį 
ranką į savo kelnių dešinę kiše
nę, — pastebi vienas.

Paskaitos vaišiai
Milwaukee žinomas psichiat

ras Dr. J. Markšon skaitė viešą 
paskaitą apie meilę. Paskaitos 
Vaisiai jį pribloškė. Paskaitos 
klausiusį jo žmona tuojaus pa
reiškė skiriantis, nes pamačiusi, 
kad vyras visą gyvenimą elgęsis 
kitaip negu kalbėjo, atseit, jos 
nemylėjęs.

Jam kitaip patiktų .*
— Kitą pavasarį tau sueis 10 

metų. Pasikviesi draugų. Aš pa
ruošiu tortą su 10 žvakių — kiek- 

i vieniems metams po žvakę. Su
pranti? - . •

— Bet kažin ar negalima viė- 
: na žvakę ir po tortą kiekvie

niems metams?
Vyro likimas '

Gyvenimas yra gana šiurkštus 
vyrams. Kai jie gimsta, motinos 

; sveikinamos, joms nešama gėlių. 
Kai jie veda, jaunosios renka do
vanas ir sveikinimus ir priima 
vizitus. Kai vyras miršta, žmona 
gauna apdraudą ir išvyksta žie
moti į Floridą.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
- B.A., M.D., L.M.G.C. --

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St Toronto
TeL WA 1344

DAŽAI IR SIENOMS 
PORTERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, OnL

TeL EM. 4-2715

DUODAME GERIAUSI PATARNAVIMĄ NAMŲ PIRKIMO IR 
PARDAVIMO REIKALAIS VISAME MIESTE.

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

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

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

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

Bloor—Ropcesvalles. $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

LIETUVIŠKAI KJLBIĮS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir pęrsiuvimas. 
Duodama lengvam iššimokėjimui

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

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QIEEN WEST FBamRE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų* 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos;

Arbatos plantacijų Asson mo
terys sukūrė savisaugos organi
zaciją prieš vyrus. Jos nutarė, 
jei kurios nors iš jų vyras kada 
riors savo žmoną muštų, jos vi- frinė^smenybė. Dabar ten iš tik- 
sos jį kur nors pripliumpihtų.

Šeimos idilija
— Na, Juozai, kaip jauties ve

dęs? Patenkintas?
O, taip. Žinai, nusipirkom 

fcnygą “Virėja”, tai žmona vis 
įkaito ir skaito. >

Aš gaminu pietus...
Nevienodai suprato 

Maryt, jei tu nebūsi‘ — Maryt, jei tu nebūsi stro
pesnė, aŠ būsiu priversta paieš
koti kitos mergaitės.
į — Tikrai, Ponia, pagalba man 
reikalinga.

’ ■ v •

■■ / , ---------------------■*-------------------- ■ ?

—- Kandis turi tikrai biaurų 
gyvenimą.

— Kodėl?
— Matai, žiemą ji turi šalti 

baltiniuose, kurie nenaudojami, 
p vasarai tenka kraustytis į kai
linius. ’

Laisvas darbas
— Girdėjau, kad jūs savo nau

ju darbu esate labai patenkintas; 
esate visai nepriklausomas.

— O taip. Aš galiu ateiti į dar
bą kada noriu prieš aštuonias ir 
galiu po penkių išeiti kada tik 
noriu.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

• 386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

Prie Reino upės, Vokietijoje, 
yra garsi uola, apie kurią poe
tas Heinrich Heine yra parašęs 
tiek pat garsų eilėraštį. Tame ei
lėraštyje dainuojama apie Lore
lei, kuri, ant tos uolos sėdėdama, 
ravėjusi praplaukiančius, žino
ma, ta Lorelei buvo tik legenda-

rųjų sėdės gyva Lorelei. St. 
Goershausen miesto vhldyba nu
tarė tam reikalui pasamdyti Gi- 
sele Koch, jauną ir gražią mer
gaitę, turinčią 1 metro 20 cm. il- 
gump plaukus. Ji ant tos uolos 
kas savaitė sėdės keturiasde- 

| šimt valandų ir, šukuodama savo 
ilgus plaukus, vaidins Lorelei ir 
plaukiantiems Reinu sudarys ro
mantišką nuotaiką. Esant blo
gam orui ji galės sėdėti ir trum
piau.

Skyrybų laisvė? vaisiai
Londono advokatas ir parla

mentaras J. Simon karališkajai 
komisijai, tiriančiai skyrybų 
klausimą, pareiškė, kad juo leng
vesnės sudaromos persiskyrimo 
sąlygos, tuo daugiau atsirandą, 
susidėjėlių bei svetimoterių. Ži
nodami, kad persiskyrimas leng
vas dalykas, žmonės pradedą 
elgtis perdaug laisvai. Dėl to jis 
siūlo persiskyrimus visai panai
kinti arba labai suvaržyti. Dėl 
skyrybų galimumo daugelis ven
gią ir vaikų turėti. Pasak jo, mo
derniškose sąlygose nebesą pa
grindo persiskyrimo atveiy ir 
moterį įpareigoti prisidėti prie 
vaikų išlaikymo, kai skyrybos 
įvyksta dėl svetimoterystės.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST. 
Toronto 

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFA N UK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst telef. EM 3-6373

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

Tel. LYndhurst 0052

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

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus. 

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

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas. 

"9 I ' ■" ■.! . I ...................... ....
DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros •— Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

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

♦

DĖMESIO! DĖMESIO!

^879 DUNDAS ST. W^ TORONTO, Ont
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

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

10

PARDUODAMI 
NAMAI

16 kamb. High Pork ir Roncesvolles 
Nepaprastai išoriniai ir vi
duj geras tripleksas. Atski
ros. Visos medines dalys 
qiuolinės. 2 modernios ir 2 
paprastos virtuv. 3 vonios. 
Sild. vand.-olyvo. Gorožos. 
Didelis kiemas. Įmokėti tik 
$5000. Netto pajamų j 
men. apie $150.

14 kamb. Bloor-Indian Rd. Atskiros 
vand.-ongL šild. dupleksas. 
4 butai. Garažas. įmokėti 
tik $5.000.

kamb. Garden-Sunnyside Avė. Be
veik naujas, atskiras dup
leksas. Modernūs kamb- ir
2 virtuvės. 2 olyva-vand. 
apšild. Perdarytas rūsys su 
sinkom. Gražus kiemelis ir 
garažas. Puiki proga pirkti 
visuomet vertingo namų 
įmokant tik $3.000. Nuo
ma išmoka skolas.

9 kamb. Sunnyside Ave. prie Ho
ward Park Ave. Atskiras, ' 
vand.-alyva šild. namas, 
įmokėti $6.500. Kaina 
$16.000 vietoj $J 8.000.

9 kamb. Parkdate Ave. atskiras ir 
visokeriopai geram stovy 
namas. Vond.-alyva šild. 
įmokėti $5.500. Kaina tik 
$12.000 vietoj $15.500.

9 kamb. Stewart St. Pusiau atskiras, 
mūrinis, oru-anglim šild. 
Kaina $9.000. įmokėti apie 
$4.000.

9 kamb. Gladstone Ave. Atskiras, 
mūrinis, viduj nereikalin
gas remonto namas. Vieta
3 garažams. Įmokėti 3.300 
dol. Kaina $12.500.

9 kamb. Lansdowne Ave. Neatski- 
ras, 3 sienos mūro. Dideli 
Šviesūs dažyti kambariai. 
Visur parketas. 3 virtuves. 
Garažas. įmokėti $4.800. 
Kaina $16.000.
Ontario St. Neatski r., fron
tas gerų plytų, 2 virtuvės. 
Naujas pečius. Garažas. 
Be morgičių. įmokėti 1.500 
dol. Kaina $7.500.
ir balkonas. Indian Grove- 
Glenlake. Pusiau atskiras, 
mūrinis. Puikūs kambariai, 
moderni virtuvė. Vandeniu- 
anglim šild. Graži vieta. Be 
morgičių. Įmokėti $2.500. 
Kaina $ 1 1.000. Neprdleis- 
tina proga.
Wilson square. Neatskiras,. 
frontas plytų, Oru-anglim 
šild. įmokėti $1.500, kai
na $4.500.

Krautuvė su 10 kamb. Roncesvolles - 
Avė. prie Dundas St.

Restoranas su 5 kamb. prie Bellwoods 
Park. Mūrinis namas. Gėri 
restorano įrengimai. Įmo-. 
keti $5.000.

Paskolų gavimui, visokeriopam apsi
draudimui ir įvairia kaina namų, biz
nių pasirinkti, ypač lietuvių rajonuo
se prašome kreiptis į

Dr. J. Kaškefis
Skambinti teL: WA. 2646, WA. 2647 

ir WA. 2648.
575 Queen St. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA
Real Estate & Insurance Broker

7 kamb.

6 kamb.

6 kamb.

10 pamokų tik už

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356 

236 GLADSTONE AVE. (prie DundaS St' 
Atidaryta nu® 9 vol. ryta Hci '• vol.

w.) Toronto, out 
_ - vafcara.
Felix Norvy'das

749 QUEEN ST. E. 
Tel RL 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

TeL EM. 3-1618

Kam kentėti vas&ros
Kam siurbti kanibaHO

Geriou pirkite geriausios rūšies "ROTOR ELECTRIC CO." ventiliatorius per 
firmos atstovg VILUT| PETRĄ Jūs gausite 15% pigiau nei bet kurioj kroutuvej-J.

Gaminiai pristatomi tiesiog iš fabriko. Duodama metinė garantija.

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

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

.............................. ... ..............................................

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungia plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus.
Pranešu klijentams naują savo adresą: •

7 Havelock, Toronto. Telef. LL. 4576
ANT. JUOŽAPAITIS -

Dėmesio! ' į
PĄRDUODU VYRIŠKUS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽIUS.
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju penkiems metams. • 

ant. SLAfcosEVičips
Jewellery and Watches Importers Agent 

1330 Dundas St. W. Toronto. TeL LA. 1306
Kreiptis vakarais tarp 6-8 vai.

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos!
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o— $1.60. Tonic — $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

.A.£cl 3.1*8. vakarais
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

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

Taip pat išnuomojame mašinas šešta
dieniams ir sekmadieniams.

YORK PACKING ČO. LTD.
104-106 Tro well 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.

W. BULCZAK 
AUTO VAIRAVIMO MOKYKLA 

618A Queen St. W.
Tel. WA. 8723

Toronto

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priiiha vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

Jei norite pirkti ar parduoti 
namus, apartamentus, hotelius ir kt. biznius, mės 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., Tėl. LY. 8707.

MANNING CARTAGE
J & MOVERS

184 Manning Aye. 
TeL WA—0791 

Petkraustome ir pervežam e 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

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

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

vra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje 

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyriški puspadžiai Ir kulnys.... $2.751 Moteriški ougšti kuįnys 
Moteriški ougšti pusp. ir kuln. 1.75 Moteriški žemi kulnys . 
Sportiniai .............................. 2.25 Vyriški kulnys ...............

30c.
.... 40-50c.
... 75-85c.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto "

SHIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS —
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

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 pilietybės dokumentus, testamentus, įgaliavimus, 
sutartis ir kit.

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

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

Visų ručro laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesine praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MAUNA —1187 DUNDAS ST. W TORONTO



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Cnt.
Kanados Ateitininkų dėmesiuiVaikų išpažintis Kanados Ateitininkų dėmesiui

Šį šeštadienį, liepos 5 d., 2 vaL Pranešame, kad Kanados atei- 
pp. liet parapijos bažnyčioje tininkų vasaros stovykla įvyks
įvyksta parapijos mokyklinio 
amžiąus vaikų išpažintis, o po to 
susirinkimas parke.

Pirmąjį liepos sekmadienį, 
liepos 6 d;i Toronto liet, bažny
čioje per visas pamaldas įvyksta 
rinkliava naujos bažnyčios staty
mui. Pasirašiusiųjų pasižadėji- 
rrius aukos bus įskaitomos pasi
žadėjimų sąskaiton.

“T2” knygynui 2 metai
Birželio 25 d. suėjo 2 metai, 

kaip “TŽ” leidėjai perėmė para
pijos salėje esantį knygyną. Nuo 
perėmimo iki šiam laikui kny
gyną tvarko K. Ašoklis. Jam tal
kininkauja arba talkininkavo 
broliai Abromaičiai, A. Zarem- 

' baite ir M. Miglinaitė. Knygynas 
f yra išvygtęs labai gražią veikią 

ir apyvartą. Per tą laiką parda
vė knygų už $6.000.

“TŽ” knygyno vedėjui K. 
Ašokliui ir visiems jo bendradar
biams linkėtina gražiai vedamą 
darbą ir toliau tęsti. O torontiš
kiai galėtų gražiausiai jį pa
sveikinti šia proga įsigydami 
nors po vieną naują knygą.

Žmonės laukė gegužinės
Tai puikiai įrodė pereito sek

madienio pirmoji torontiečių ge
gužinė, surengta KLK Kultūros 
Dr-jos. Oras, deja, pasitaikė ne
palankus. Po labai gražios karš
tos savaitės sekmadienio anksty
vą rytą smarkiai nulijo ir liko 
apsiniaukę visą dieną. Kadangi 

• sekmadienį prieš tai dėl nepalan
kaus oro gegužinė buvo atidėta, 
meteorologijos stočiai užtikri
nus, kad lietaus nebus ir kad net 
saulė pasirodysianti, rengėjai ry
žosi rizikuoti. Visų tai buvo su
tikta palankiai, nes visi jau bu
vo išsiilgę progos susitikti gam
tos prieglobstyje, pasišnekučiuo
ti, jaunimas — pasišokti. Prisi
rinko apie 700-800 žmonių. Vien 
autobusais buvo pervežta per 
200, o aikštėje išsirikiavo arti 100 
lengvųjų mašinų. Kiti, pasirodė, 
net su taxi atvažiavo.

Gaila, kad oras buvo vėsokas 
ir saulutė ištikrųjų beveik nepa
sirodė, tačiau tai nesutrukdė pa
sižmonėti gražiame lauke, jauni
mui pasišokti specialiai įrengto j e 
platformoje. Tik vėsuma netrau
kė prie netolimo ežero. Išsiskirs
tėm su viltimi, kad negi kas sek- ■ 
madienį taip bus.

nuo liepos 27 d. iki rugpiūcio 4 
d., gražioje Lake Medad vietovė
je, p. Narušių farmoje.

Norintieji stovykloje daly
vauti, registruojasi pas vietos 
kuopų valdybos narius, įmokė
dami po $1, o vietovėse, kur atei
tininkų kuopų nėra, registruoja
si pas savo parapijų klebonus. 
Stovyklos mokestis $2 dienai.

Stovyklos metu, rugpiūcio 2 
dieną įvyks jaun. ateitininkų su
važiavimas, kurio metu bus ren
kama Kanados jaun. at-kų C. 
Valdyba.

Visus ateitininkus ir prijau
čiančius kviečiame skaitlingai 
dalyvauti. KJA CValdyba.

Pamaldos už a.a. Pašilį 
įvyks šį šeštadienį, liepos 5 d., 8 
vai. ryto. Pulk. Ignas Pašilys pir
mojo bolševikmečio metu rusų 
buvo nukankintas Zarasuose. • .

Irena Slavinskaitė,
21 m. tremtinė, Kanadon atvy
kusi 1948 m., Brantfordo Gen
eral Hospital seserų klasėje už 
pavyzdingą mokymąsi laimėjo 
D. James A. Phillips stipendiją.

Sol. Br. Marijošiui 
pereitą savaitę padaryta nepa
vojinga operacija.

“Savarankiškas” laikraštis
“Liaudies Balsas” .visada pasi

žymėjo Sovietų Sąjungos ir#.ko
munistų gynimu. Buvo įdomu, 
ką gi jis pasakys dėl subombar- 
davimo elektros jėgainių ant Va
lu upės Korėjoje. Šitą faktą To
ronto laikraščiai paskelbė pirma
dienio vidurdienio laidose, “L. 
Balsas” spausdinamas antradienį 
popiet, išsiuntinėjamas trečia
dienį. Bet pereitos savaitės nu
mery apie aną bombardavimą 
nei žodelio. Beabejo redaktorius 
nežinojo ką pasakyti, nes Mask
vos reakcijos dar nebuvo, nebu
vo taip pat nei vieno komunisti
nio laikraščio, kurį galima būtų 
buvę pasekti. .

Įdomus laikraštis tas “LB”.
Toronto salos 

šiemet gerokai mažiau lanko
mos, kaip kitais metais. Daugelis 
gal mano, kad į jas visai negali
ma įeiti. Ištikrųjų yra užlietos 
tik kaikurios vietos ir vanduo 
palengva atslūgsta. Salas lanky
ti galima ir keltai-laivai norma
liai plaukioja kas 20 min.

eteuziNE... .. * efeuziNE
z

įvyks ŠĮ SEKMADIENĮ, liepos 6 d., nepaprastai puikioje pamiškėje, netoli ežero, į rytus nuo 
visiems gerai žinomos senosios gegužinių vietos seminarijos sodne.

VAŽIUOTI: Donforth%ve arba Kings
ton Rd. iki Oshowos plento, toliau 
plentu iki pirmo skersinio tilto (Clo
verleaf), čia pasukti į dešinę ir va
žiuoti apie l mylių iki pačios pikniko 
vietos. Prie pasisukimų bus iškabinti- 
ženklai.

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

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

Autobusai nuo lietuvių bažnyčios pradės kursuoti nuo 11 vai. Sekantieji kas pusė valan
dos. Vaikams iki 10 m. amžiaus kelionė VELTUI. BSF Valdyba.

Tautos Fondo metinė gegužinė Hamiltone
Š. m. liepos 6 d., sekmadienį, TFA-bės Hamiltono sk. rengia

didele Gegužine
Ji jvyks Bridgeman's ūky, Harmet 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 italų orkestras, kurio muzikę paskardins 
mikrofonas. Pradžia 2 vai. pp. Autobusai nuo bažnyčios eis 3 va|. ir 4.30 vai. 
Vykstantiems lengvom mašinom iš Hamiltono, pradedant York ir Dundum 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 traukianti pinig. loterijos 
laimėjimai. .

Kviečiame visus lietuvius skaitlingai dalyvauti ir tuo pačiu paremti mūsų Tėvynės vadavimo darbų. Rengėjai.

Mielą Draugijos narę
p. VANDĄ ABROMAITYTĘ ir JUOZĄ JASINEVIČIŲ. 

sukūrus lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime daug daug 
laimingų metų

K. L. Kat. Moterų Draugijos 
Toronto skyrius.

Vedybos — krikštynos
Ši šeštadieni Toronto liet. kat. 

bažnyčioje susituokė: Juozas Ja- 
sinevičius ir Vanda Abromaity-

Bažnyčios statymui aukojo
Pereitą sekmadienį ■ per pamaldas įtei

kė pasižadėjimus paaukoti:
$200 — M„ J. ir Br. Žėkas,
Po $100 — Steponas Pusvaškis, Jo

nas Krivickas, A. Kolūza, Ir. ir Jonas Bal
takiai, V. ir S. Aušrotai, V. ir J. Josi- 
nevičiai, Stefa Vanagaitė, Juozas Var- 
kela, Alf. Zubrys, J. Austinskos, B. Ric
kevičius, J. O. Mickai, P. Rozgoitis, O. 
Venckoitiene, J. Baltrušaitis, S. Kudulis, 
M. Vaišvila, T. Užupis, V. Paukštys, M. 
Bušinskas, B. Norkus, A. Kanapko.

Po $60 — A. J. Tamošiūnas, B. Pet
kevičius, VI. Kazlauskas.

$55 — St. Gipas.
Po $50 —- Robertas Kazlauskas, A. ir 

B. Bernatoniai, E. Stunguris, J. Dūdėlos, 
A. ir A. Jogėloi, M. ir P. Puškoriai, V. 
Gareckas, A. ir O. Skiekūnoi, A. Dauk
ša, E. ir B. Stočkai, L. Bilkštys, E. Mi
liauskas, P. L. Krilavičioi, J. Rugys, M. 
Barškiętsi, A. Rudnickas, B. Sergautis, J. 
Didžbalis, B. ir B. Čepauskai, M- Remei- 
kis, J. ir M. Petravičiai, P. Čeponis, B. 
Vaidila, P. Augustinovičius, S. Dabkus, 
V. ir M. Petravičius, J. Prakapas, H. 
Chvedukas, A. ir Z. Dobilas, J. Paške
vičius, Z. ir A. Stančikai, E. Čuplinskas, 
T. A. Bildai, M. Pranevičius, R. Bražu- 
kienė, A. Bolius, M. Jasionytė, A. ir V. 
Bortninkaičiai, S. Pranckevičius, J. Ga- 
tavėčkas, P. Raudys, M. ir V. Kriščiūnai, 
M. Zenkevičienė, Ą. Šapoka, J. Rėvas, 
J. Adomavičius, A. Vaitkevičienė, V. 
Mikolainis, A. Mickevičius, P. Vilutis, A. 
Venckus, A. Masaitis.

Po $40 -— M. Malinauskas, A. Poš- 
Jcus, Pr. Kazlauskas, J. ir A. Sekonioi.

Po $35 —- A. Simanavičius, J. Kak
nevičius.

Po $30 — J. Birgiolas, A. Plioplys, V. 
Gudaitis, V. Knyvoitė, A. J. Mičiūnai, 
A. Zaremboitė, J. Grikinis.

Po $25 — O. Dolindaitė, S. Močiu- 
loitis, E. Jonūnienė, J. Moniuško, J. ir 
J. Kriščiūnai, O. Urnavičienė, St. Ado
monis, K. Tuba, Vyt. šodreiko, Pr. Šu- 

I kevičius, Karolis Abromaitis, V. ir L. 
! Kolyčiai, Adolf. Sogevičius, B. Jonyniene, 
Jonas Ignatavičius, L Čuplinskas, G. 
Čuplinskoitė, T. Burzdienė, S. Sarkaus- 
kaitė, A. Kuolas, V. Deilininkoitytė, M. 
Dikčius, J. Taujenis, M. Šakalinis, A. 
Klevinienė, K. Taujenis, R. Geidukytė, 
M. Sakevičiūtė,. S. Geidukytė, K. Jane- 
liūnas, B. Augustas, lg. Slabšinskas, S.

Svečiai
Pereitą savaitgalį Torontą ir 

UTŽ” redakciją aplankė visa ei- 
lę svečių ii kitų Kanados yieto- -‘-v-;- “ ’T“ 1 Stoniulienė, p" Kirstukas, St, Ruibys, J.
vių ir is JAV. Daugumas taip pat te, Algirdas Slapsys ir Apoloni- | smolskis, M. Zobulionis, A. Stonkus, A. 
atsilankė ir gegužinėje, kur ga
vo progos susitikti su senais pa
žįstamais bei naujų pažinčių už- 
megsti. Malonių svečių tarpe bu
vo i.r mūsų garbės prenumerato
riai montrealiečiai pp. Sakalai, 
kurie Toronte praleido trejetą 
dienų ir išvyko savo mašina ap
lankyti kitų bičiulių, žadėdami 
keletą dienų pailsėti Leamington 
vasarvietėje pas pp. Narušius.

Solistė Marija Vilčiauskaitė 
Bramptone dainavo pilietybės 
dienos iškilmėse pereitos savai
tės ketvirtadienį. Iškilmių metu 
teisėjas A. Cochrane įteikė nau
jiesiems piliečiams diplomus.

ja Niauraitė, Motiejus Batarka ir Vengroitis, V. Doilidė, J. Staškevičius, 
Aldona .TaVčfvtė Adam Patan-! Škėma, D. Dailide, S. ButkeviČhjs, J.

Boltokys, V. Bigouskas, V. Dumbliaus- 
kas, E. Ažubalienė, A. Povilonis, A. ir 
A. Elijošiai, E. ir F. Senkai, A. Bemotai- 
tis, B. Girčys, A. Stuikys, V. Kulys, Z. ir 
J. Mažonai, Z. £uprėnas, P. Misevičius, 
S. S. Kviecinskas, L. Medelis, B. Matu
levičius, Z. Girdauskas, J. Girdauskas, 
Storkutis, A< ir M. Radžiūnai, A. Valiu-

Aldona Jakštytė, Adam Patap-1 
czuk ir Elena Kasperaitė.

Pakrikštyta: Albertas Petras 
Mulevičius, Regina Dimskytė, 
Rita Regina Ancevičiūtė, Birutė 
Teresė Cinčikaitė.

“The GI. & M.” praneša, kad 
Juozas Šeštokas Howard Park 
United Church susituokė su-M. 
F. Lautenschlager iš Wooster, 
Ohio.

— Toronto. — Ontario valdžia 
žada panaikinti draudimą laik
raščiuose reklamuoti alkoholi
nius gėrimus.

KINO “CENTRE Toronto |
Kasdien nno 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

i

2

Ketvirtadieni — šeštadienį, liepos 3. 4, 5 d.
PETTY GIRL — spalvota Robt. Cummings, Joan Caulfield 
PRIDE OF THE BOWERY — East Side Kids

Pirmadienį — trečiadienį, liepos 7,8, 9 d.
STAR SPANGLED RHYTHM — Bing Crosby
CASTLE ON THE HUDSON — tik suaug. — John Garfield,

Pat O’Brien

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

Lietuvis pigiai perveža' baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

LIEPOS 5 d. 7.30 vai. vak.
UNF auditorijoje 297 College St. įvyks .

DIDELIS ŠOKIŲ VAKARAS
Turtingas įvairus bufetas 

Labai geras orkestras
Šokių vakare sutiksite daug svečių iš JAV ir Montrealio.

“Laisvoji Lietuvą”.

nos, VI. Vaitonis, E. Dubininkas, J. A. 
Ranonis,

Po $24 — V. Čuplinskienė, O. Au- 
gustaitė.

$23 —- P. Kuzmickas.
Po $20 — O. Stakutė, J. Stanionis, 

K. čiučikas, A. Nausėdaitė, A. Simana
vičius, R. VaŠtokas, E. Vaštokienė, B. 
Mėjienė. e

$ 18 — J. Paliūtis.
Po $10 — M. ArŠtikaityte, L Šatrie- 

nė, J. Pilipavičius, S. Baršketis.
$4 — E. ir M. Liormonas.
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

BSF Valdyba. ,

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame pp. Emi

lijai ir Jokūbui Beinorams už 
mums suruoštas vestuves. Taip 
pat širdingas ačiū sesutei Ilzei 
Misevičiūtei ir p. Martai Rudy
tei už stropią pagalbą.

Dar kartą dėkojame
Rūta ir Juozas Beržanskiai.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė, antrame augšte, 2 ar 3 as
menims. 27 Gore Vale Avė. T ei. 
EM. 4 5495.
Išnuomojami 2 gražūs dėl pavie
nių asmenų kambariai. Geras 
susisiekimas, arti valgyklos High 
Park rajone. Tel. JU. 9047.
Parduodamas automobilis Pon
tiac 49, 8 cylinderių, mažai varto
tas. Kreiptis po 6 vai. vak. 83 
Gorevale Ave. Tel. WA. 9118.

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

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

Greitas ir geras patarnavimas, lietuviški valgiai, saulėtas Erie ežero krantas.
KAINOS: Vienam asmeniui kambarys ir maistas savaitei $25.— 

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

Šios savaitės namų pirkimai

Roncesvalles ir Geofrey rajone
$17.000. 9 kambarių, atskiras namas, vandeniu apšildomas, 

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

$15.500. Krautuvė Roncesvalles Avė., vandėniu-alyva apšil
doma, 4 kambarių modemiškas apartamentas viršu
je. Pasiskubinkite nupirkti. Įmokėti tik $5.000.

A. GARBENIS
Vakarais HY. 1513

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave. Toronto. Tel. LL. 1112

Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė antram augšte ir 1 kamba
rys trečiam augšte ir atskirą vo
nia. Kreiptis 5 vai. po pietų. 70 
Dunn Avė. , r < 

--- :---------- --- --- —--- ;-- --- -—
Išnuomojamas 1 kambarys ir vir-

Kat moterų susirinkimas
Sekmadienį, liepos 6 d., tuojau 

po pamaldų, A. Vartų parap. sa
lėje šaukiamas Liet Kat Mote
rų Dr-jos Montrealio skyriaus 
susirinkimas. Daug svarbių klau
simų. Narių dalyvavimas būti
nas. Kviečiamos prijaučiančios.

Ateitininkų susirinkimas
Liepos 13 d., sekmadienį, A. 

Vartų bažnyčios salėje tuojau po 
pamaldų šaukiamas visuotinas 
Montrealio ateitininkų susirin
kimas. Bus įvykdyti Vyriausių 
Ateitininkų Federacijos organų 
rinkimai pagal prisiųstas centri- 
nsrėinmių k -Amš r 
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.

I ir idėjos vedamas žmogus ir 
ko veda sumaterializėjimas 
smuike j imas kasdienybėje, 
tininkų vardu pirm. P. 
kas padėkojo mašinų 
kams — kleb. kun. J.
J. Adamoniui, Br. Jaugeliui, S.: 
Baltrušaičiui, VĘ Špdeikai, A.I 
Dasiui ir hamiltoniečiui A. Skre—‘ 
butėnui, — o taip pat pp. Ada-į 
moniams už leidimą pasinaudoti* 
jų pastoge. •

Po geros maudynės ir pietų; 
po atviru dangumi, daugumas* 
dalyvių išsikėlė į kalnus, o dalis; 
išvažiavo į St. Agathe lankytu 
lietuvių džiovininkų ligonių.; 
Apie 6 vai. Montrealio kryptimi; 
išvyko pirmosios mašinos, o apie- 
8 vai. išvažiavo paskutinės. t 

Išvyka praėjo labai geroje nuo-* 
taikoje, nežiūrint, kad stigo sau-* 
lės ir net kurį laiką grasino smul-; ‘ 
kus lietutis. Gaila tik, kad ry-* 
šium su ilgu savaitgaliu kaiku-; 
rios žadėję dalyvauti mašinos; 
turėjo išvykti ilgesnėms kelio-; 
nėms, tuo sumažihdamos daly-; 
vių skaičių. Ateityje, norim tiems; 
tokiose išvykose dalyvauti, pa-J 
tartina užsiregistruoti anksčiau,’ 
kad esant reikalui dar būtų lai
ko gauti autobusą, č' .

— Montrealis. — Čia suimtas’ 
žurnalistas Raymond Arthur De
vies, ištikrųjų pavardę pakeitęs 
rusas Šohan, gimęs jau Kanado
je. Jis kaltinamas neteisingais;, 
oficialiais pareiškimais išgau
nant pasą, tačiau esama ten iri ’ 
politinio momento. Sakoma, kad 
jis turėjęs ryšių su sovietiško
mis sferomis JAV, ir ten važinė
jęs svetimu vardu. Tuo tarpu 
jis kaltinamas apgąudinėjęs.val- 

i džios įstaigas, bet spauda jau kal- 
džiais iš savo patirties pavaizda- ba, kad tai siūleliai kažkokio šni-; 
vęs ką gali padaryti pasiryžimo pinėjimo tinklo.

Jūratė Ciplijauskaitė, 
labai gerai baigusi MacGill uni
versiteto medicinos fakultetą, 
gavo bakteriologijos diplomą ir 
palikta asistente.

Ateitininkų išvyka
Sekmadienį, birželio 29 d., tuo

jau po 8-tos vai. pamaldų Aušros 
Vartų bažnyčioje virš 40 at-kų ii 
jų svečių pasuko Lauren tian 
kalnų kryptimi. Buvo vykstama 
lengvomis mašinomis. Ūkanotas 
dangus nuo išvykos teatbaidė vos 
vieną antrą dalyvį. Už poros va
landų visa gfupė susirinko ant 
Golden Lake ežero kranto, ne
toli Vai David ir St. Agathe, pp. 
Adomonių globoje.

Pušaičių pavėsyje įvyko trum
pas at-kų ir svečių susirinkimas. 
Pritaikintą momentui žodį tarė 
kun. K. Riekus, gyvais pavyz-

as ir su- 
je. Atei- 
Rudins*. 
savinin-.

LAS REIKALU PAREIŠKIMAS
Šiuo pareiškiame, kad Z/TŽ" Nr. 26-27

; paskelbti pranešimai LAS Kanados Viet. cijos E. Bumeistro yra p. A. Barkausko, 
! V-bos vardu visuomenės ir norių žiniai, p. J. Jurkšaičio ir p. Baipšio nutarimas, 

nėra paskelbti LAS Kanados Viet. V-bos ; padarytas po gegužės 29 d. susitarimo, 
ir V-bos nutarimo tom skelbti nebuvo. | remiantis p. J. Jurkšaičio suklastotu 
LAS Kanados Viet. V-ba yra išrinkta ‘ ankstyvesnių Viet. V-bos posėdžio pro- 
1951 m. rugsėjo 8 d. atstovų suvažiavi- tokolu, su tikslu pakenkti org. susitari
mo iš septynių narių ir garbės gynėjo. ! mui ir yra tik asmeninis nepagrįstas 
LASZ kaip tautinės organizacijos, tvor- 1 šmeižtas prieš V-bos narį, išrinktą suva- 
kymasis priklauso demokratiškai narių žiavimo, ir kas negali būti trijų, jau pe- 
daugumos valiai. Minėti pranešimai yra turėjusių teisės daryti bet kokius nuta- 
paskelbti V-bos nario A. Barkausko, pri- rimus, pašalintas.
tariant tik p. Boipšiui ir p. Jurkšaičiui, ‘ P. V. Venckus iš org. nėra pasitraukęs, 
apie tai nieko nežinant ir nepritariant Paskelbtasis gegužės 12 d. Viet. V-bos

kompetetingas.
Paskelbtasis pašalinimas iš organiza-

, UĮJįc t vii hcx-uiuih m i icįji uui iui n i uor,ciuiwoi:> vi. ▼ ic.. ▼

tuvė, Dundas-Bathurst rajonas. į kitiems V-bos norioms, tuo požeidžoint i nutūrimos yro tik ištrauko iš minėto p.
’ — - ; crg. daugumos valios principą, griaunant Į J. Jurkšaičio suklastoto protokolo, kurisGalima su vaikais. Ten pat par

duodamas gilus vaikų vežimėlis. 
Teirautis telef. EM. 3-6711.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė be baldų vedusių porai ar
ba 2 mergaitėms. 93 M’right Avė.
Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui. Skambinti vakarais 
tel. ME. 7651.
Išnuomojami 3-4 kambariai prie 
Indian Rd., suaugusiems. Kreip
tis ME. 7265.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė II augšte. Kreiptis tel. LL. 
6772. 187 Fern. Ave.

Išnuomojamas butas iš 3 kamb. 
ir vonios, su atskiru Įėjimu. 
Kreiptis 298 Brock Ave, tarp 6-8 
vai. vak.

Išnuomojamas apstatytas fronti 
nis kambarys su veranda vedu
sių porai arba dviems. 129 Indian 
Rd. Tel. KE. 8457.

Išnuomojamas kambarys su ben
dra virtuve. Kreiptis 30 Grena
dier Rd.

Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė arba vienas kambarys ir 
virtuvė. 7 .Havelock St Tel. LL. 
4576, prie College.

1 arba 2 asmenys, norį pakeliafi- 
ti po plačiąją Kanadą, gražiąsias 
prerijas ir Canadian Rokies kal
nus, prašome kreiptis į 230 Pa
cific Avė. vakarais. Pageidauja
ma moką vairuoti. Išvykstama 
liepos 14 d. ir grįžtama rugpjū
čio 2 d.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

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

1 24 valandų tarr-’ba.

rimtę dorbę- j nėra Viet. V-bos nerių daugume;, posi-
Š.m. gegužės 29 d. abiejų, tuomet bu

vusių LAS Kanados Viet. V-bų yra pa
sirašytas galutinis susitarimo protokolas- 
sutartis ir susijungta j vienę organizaci
nį vienetų bendram darbui, pasirašant 
visiems abiejų Viet. V-bų nariams (pir
muoju pasirašęs A. Barauskas), tuo už
baigiant skilimų LAS organizacijoje.

S.m. birželio 6 d. nepaprastam org. 
susirinkime, dalyvaujant abiejų Viet. 
V-bų narių daugumai, pagal gegužes. 29 
d. susitarimo protokolų, buvo pačios or
ganizacijos išrinkta Laikinoji Viet. V-bos 
Komisija, ir tokiu būdu abi buvusios 
Viet. V-bos ir Toronto sk. V-bos, perda
vė pareigas Komisijai ir nustojo teises 
veikti ir tuo pačiu daryti bet kokius nu
tarimus.

Kanados Viet. V-bos sekretorius buvo 
O. Snapelytė ir joks įgaliavimas Viet. 
V-bos arba O. Snopelytės pasirašyti už 
jų p. P. Bemeckui nėra duotas, tuo bū
du yra privataus, neprikloususio Viet. 
V-bai asmens nusikaltimas su savo pa
rašu savinantis Viet. V-6os nario parei
gos, neturint tam teisių. Tai neturi or
ganizacijai juridinės reikšmės. P. Bemec- 
kas, Komisijai perėmus ir Toronto sk. 
V-bos pareigas, nei vienam LAS organui

rašytas, p. V. Venckus buvęs pareiški
mas iš org. išstoti, Viet. V-bar prašant, p. 
V. Venckaus sutiktas atsiimti, liekant 
V-boje. Pareiškimas randasi negrųžintas 
pas p. A. Barkauskų.

LAS yra grynai tautiniai demokratinė 
organizacija ir jos nariai pareigose net 
turi paveldėjimo arba įsisenėjimo teisių 
į ką pretenduoja p. A. Barkauskas savo 
pranešimuose pareikšdamas, kad LAS 
vardu dokumentai, kur nebus jo, A. Bar^ 
kousko parašo, yra, ne LAS org. ■ ' ;

Kaip buvusio Viet. V-bos pirmininko 
vieno ar mažumos paskelbtas anuliavi
mas gegužės 29 d. susitarimo yra netei- 
siŠkas, prieštaraujantis org. įstatams. Vie
šu pranešimu išstodamas iš L. V. V. Kor 
misijos p. A. Barkauskas yra. pasitraukęs 
iš org. organų, bet tuo pačiu pranešimu 
neša visų atsakomybę už bylos tolimesnį 
vedimų ir už susidariusios išlaidas atsa? 
ko asmeniškai, nes org. gegužės 29 d: 
susitarimo protokolu ir birže’io 6 d. susiš 
rinkimu, 
šaukė.

buv.

org. vardu , bylą iš teismo at*

E. Bumeistras 51' —
Kanados Viet. V-bos grg. sk. 

vadovas. . ■
/ O. Snopelytė

nepriklauso ir veikti LAS vardu nėra i buv. LAS Kanados Viet. V-bos sekretorė/

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:

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. r ' ' -

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

$12.000. 6 kamb. atskiras namas, Roncesvalles rajone, įmokėti 
$3.000. ”• ' ;

$13.500. 6 kamb. namas, vandeniu-alyva šildomas su garažu, prie 
St Glair Avė. Įmokėti $4.000.

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

$15.000.

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

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

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

, LA. 2763 a LA. <101


