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stebėtojo, kad pastebėtų, jog mū
sų išeiviškosios visuomenės gy
venime pirmąjį ir svarbiausi 
vaidmenį vaidina savos lietuviš
kosios pamaldos bei savosios pa
rapijos. Niekas taip neriša lietu
vių išeivių į vieną šeimą, niekas 
nesutraukia tokių nuolatinių su- 

• sibūrimų, kaip savos bažnyčios 
bei pamaldos. Tai matome visose 
didesniosiose mūsų kolonijose 
kiekvieną sekmadienį, dėl to su 
apgailestavimu girdime skun
džiantis mažesniųjų kolonijų at
stovus: “Liūdnas mūsų kolonijos 
gyvenimas. Lietuvių nedaug ir 
tie patys pakrikę, neturi progų 
susitikti. Nebent kada suruošia- 
me lietuviškas pamaldas. Tada 
susirenkame visi. Net ir parau- 
dusieji, kurie šiaip su lietuviais 
bendrauti nenori...”

Kaikam tas reiškinys nepatin
ka ir kai “TŽ”, pradėdami pir
muosius savo žingsnius, užak
centavo stovėsią tautiškai religi
nių tradicijų sargyboje, atsirado 
kas šaukė, kad, girdi, mes neti
kinčių ar nekatalikų nenorį pri
pažinti lietuviais. Kam tai nepa
tenka, valia šaukti, bet mes te
bemanome, kad religinės lietu
vių tradicijos ir išeivijoje tebėra 
pirmaujančios ir visomis jėgo
mis gintinos, nes jas sugriovę bei 
nuo jų nusigręžę mes liktume di
džiulėje dykumoje, blaškomi vi- 
snkiausių vėjų. - Tie vėtai mus- 

mo bei nuo lietuviškosios bend
ruomenės, nes neturėtume stul
po, į kurį galima įsikibti, netu
rėtume ašies, apie kurią iš tra
dicijos sukasi lietuviškasis gy
venimas. Milžiniškoji dalis lietu
vių yra religingi ir be bažnyčios 
negyvens. Jei nebus savos, eis; į 
svetimą, kur nebegirdės nei savo 
gimtosios kalbos, nei iš pat vai
kystės pamiltų, jo dvasios turtu 
tapusių, lietuviškųjų giesmių. 
Vietoje to jjs palengva pasisa
vins svetimus papročius, susigy
vens su neįprastomis apeigomis. 
Jis, tiesa, ilgėsis tos dvasios, ku
ri jį gaubdavo tėvynės bažnyčio
se, bet jo vaikai to jau nebepa
jėgs pajusti ir religinis gyveni
mas juos suriš su kitomis tau
tybėmis.

Netikinčiam, kuris religinio 
gyvenimo vengia, šito pavojaus 
nėra. Bet tolygų pavojų sttdaro 
tuštuma, stoka ryšio su savųjų 
tautiečių mase, Pasiilgimas sa
vosios dvasios jį kankins. Ir ne
akintieji dabar dažnai lanko lie
tuviškas pamaldas, kur jos yra, ir 
visada jaučiasi atsigaivinę, lyg 
savajame krašte pabuvoję. Nors 
religinio jausmo nebrangina, bet 
negali atsispirti bangoms vai
kystės ir jaunystės atsiminimų, 
kuriuos sužadina lietuviškosios 
pamaldos, apgaubdamos tėviškės 
dvasia.

Kito tokio veiksnio išeivio 
dvasiai žadinti ir tautiečių ryšiui 
palaikyti nėra. Jo dar niekas ne
nurodė, nors, kaip sakyta, kai
kam religinių tradicijų puoselė
jimo šūkiš ir nepatinka. Nepa
tinka vien dėl to, kad jos religi
nės. O šiuo klausimu, rodos, dvie
jų nuomonių negalėtų būti. Gy
venimiškajam faktui reikėtų nu-z 
silenkti, jei kas jaučiasi lietuvis 
ir brangina lietuviškosios bend- 
ruom. bei lietuviškosios dvasios 
išsaugojimą — nusilenkti, kaip 
nusilenkė kadaise net lietuviškų
jų laisvamanių patriarchas Šliu
pas. padėdamas organizuoti lie
tuviškąsias parapijas Amerikoje.

Galime pasidžiaugti, kad Ka
nados lietuviškoji bendruomenė 
stovi ant tvirtų pagrindų, didį
jį uždavinį supranta ir savo re
liginį gyvenimą pasiryžus su
tvarkyti taip, kad lietuviškosios 
religinės tradicijos bei papročiai 
būtų išsaugoti ir kad liktų nuo
latiniu stiprybės šaltiniu. Kuni
gų jau nestokojame. Vietos baž
nytinės hierarchijos palankumu,

jau turime keletą naujų parapi
jų ir visą eilę kapelionijų, kai 
neseniai visoje Kanadoje tebuvo 
vos dvi lietuviškosios parapijos, 
kurių torontiškė net ne visada 
teturėjo lietuvį kunigą. Šiandien 
Montrealis turi jau dvi parapi
jas, Torontas ir Hamiltonas po 
vieną, parapija organizuojasi 
Winhipege, apie tai, berods, gal
vojama Sudbury, lietuviškas 
vienuolynas veikia St. Cathari
nes, kapelionijos yra Londone, 
Sault Ste. Marie, Vancouvery, 
Windsore, turime važinėjantį 
Tėvą Kulbį, SJ, kuris aplanko to
limas smulkiąsias kolonijas.

Bet tai tik organizavimosi pra
džia, tai tik schema, kuriai užpil-. 
dyti dar daug ko reikia. Ir su pa
sigėrėjimu tenka konstatuoti, 
kad rankų nenuleidžiama, kad 
visur yra užsimojimų stiprėti. 
Pirmoji gero susitvarkymo sąly
ga yra sava bažnyčia. Šiuo metu, 
deja, nei viena lietuviškoji para
pija tinkamos bažnyčios neturi, 
bet visur yra užsimota jas įsigy
ti. Montrealy vietoje pasenusios 
šv. Kazimiero bažnyčios ruošia
masi statyti naują. Nuomojanti 
kuklią bažnytėlę, Aušros Vartų 
parapija taip pat jau pradėjo pa
sirengimus naują bažnyčią staty
ti. Mažytė Toronto šv. Jono baž
nytėlė, įsigyta ir išlaikyta pa
stangomis vos keliolikos šeimų, 
smarkiai išaugusiai parapijai jau

Liepos mėnesio pabaigoje To
ronte šaukiama Raunodojo Kry
žiaus Draugijų konferencija.

Rumunijos Raudonojo Kry
žiaus vicepirm. N. G. Karnfil 
paruošė projektą rašto, kuris bus 
pasiūlytas pasirašyti dešimties 
komunistų pavergtų Europos 
kraštų Raud. Kryžiaus draugi
jų pirmininkams ar valdybų na
riams. Rašte išreiškiamas pro
testas prieš tuose kraštuose ko
munistų sukurtų Raudonojo Kr. 
draugjių dalyvavimą konferen
cijoje bei prieš SSSR Raudono
jo Kryžiaus pasišovimą atstovau
ti tiems kraštams.

Lieutvos ir Estijos diplomati
niai atstovai šiame krašte kreip
sis į Lietuvos ir Estijos genera
linius konsulus Tororfte, kad jie 
susirištų Su Kanados Raud. Kry
žiumi, kuris tą konferenciją or
ganizuoja, ir gautų daugiau duo
menų apie konferenciją, jos pro
gramą, dalyvius ir kt. Kiekviena

egzilų organizacija susižinos tuo 
ręikalu su savai? Raudonojo Kr. 
organizacijų paręįgūnais.

Toronto Raud. Kryžiaus sfe
rose būgštaujant kad šioje kon
ferencijoje gali jvykti TRKr. ski
limas. Sovietai pastaruoju metu 
yra pradėję didelę akciją prieš 
TRKr., nepripažindami jo uni
versalumo, skelbdami jį vakarie
tiškojo bloko įrankiu. Tai ypač 
išryškėjo Korėjos byloje, kai 
Maskva ir Kinija bei Korėja pa
sipriešino siūlymui įsileisti TR 
Kr. atstovus beld&vių padėčiai 
tirti, korėjiečių belaisvių norui 
grįžti patikrinti, taip pat atsisa
kė priimti siūlymą pavesti TR 
Kryžiui sudaryti komsiiją ištirti 
kaltinimą dėl bakteriologinio ka
ro. Bijoma, kad šįpje konferenci
joje Sovietų Rusija su visu savo 
bloku gali išeiti iš konferencijos 
ir išstoti iš organizacijos..

Šitie būgštavimai beabejo at
silieps ir egziliniųltautinių Raud. 
Kryžių pastangoms.

PAGROBĖ LIETUVI
“Neue Zeitung“ Nr. 138/52 

skelbia, kad Vak. Vokietijos 
Braunschweig© krašto pirmie
siems baudžiamiesiems rūmams 
buvo pavesta svarstyti Rytų zo
noj veikiančios kom. “Vienybės 
partijos” — SĖD veikėjo Gusta
vo Marshallio ir Brauschweigo 
vaistininko Wilfriedo Šondigo 
baudžiamoji byla už žmonių 
grobimą. Jiedu, sąmoningai su
klaidinę, 1949 m. vasario mėn. 
iš Sovietų kalėjimo ištrūkusį 
Lietuvos pilietį Vincentą Urba
navičių nuviliojo į Harzą, ten jį 
primušė, kol tas neteko sąmonės, 
ir paskum perdavė anapus zonų 
sienos MVD karininkams. Tai 
jau trečias tos rūšies procesas po 
karo pabaigos Braunschweige. 
Tačiau- apie tolimesnį Urbanavi
čiaus likimą nieko nežinoma.

— Londonas. — Anglijos sos
tinėje paskutinė tramvajų linija 
pakeista autobusais.

NERAMU BALTIJOJE
Siūlomas Vykdomasis Pabaltijo Komitetas Niujorke. — Čekoslo- 
vakai susivienijo. — Imigracinės kvotos. — Kaip amerikiečiai su
pranta rusus. — Griežtas Trumano žodis. — Maskvos berneliai 
mano paveiksią pabėgėlius biauriais šmeižtais. ; <'

(Niujorko bendradarbio AL1VLAUS)
e Švedijai mandagiai siūlant Informacijos^K^Ždinacinis Cen- 

 

pėrdąug maža, tad taip pat ,.yufel rusams- su jais bylinėtis Haagos tras”, kuĘįft^^^^LlKo atsto-

šiai Hamiltono parapijai, prieš 
keletą metų įsigyta, bažnytėlė 
taip pat permaža. Ji dar šiemet 
bus praplečiama, perstatoma. 
Svetimoje bažnyčioje prisiglau
dę winnipegieciai taip pat nuta
rė pasistatyti savą bažnyčią ir 
skubiai verbuoja pinigus, y

Taigi šiemet Kanados lietuviai 
stato ar ruošiasi statyti net 5 
bažnyčias, kuriose lietuvis galės 
patenkinti savo troškulį bend
rauti su Viešpačiu taip, kaip įpra
tęs, kaip, jo dvasiai artimiau. 
Bažnyčios sudarys pagrindą pa
rapijoms, visam parapijinės ben
druomenės gyvenimui. Jos bus 
visos mūsų lietuviškosios bend
ruomenės išlikimo laidas. Mes 
galime apie daug ką galvoti ir 
visokių projektų puoselėti, bet 
pirmoje vietoje tenka rūpintis 
pagrindiniu mūsų dvasinio, kar
tu ir tautinio gyvenimo veiksniu 
— bažnyčia bei parapija. Gerai 
tvarkoma parapija yra milžiniš
kas veiksnys, kurio niekas ne-V . 7

linis, PLG atstovę!

mąją Tarybą gal dar šį šeštadie
nį spaudos konferencijoje Niu
jorke jie bus pateikti visai lietu
viškai spaudai — ne vien ku
riam laikraščiui, paskelbiant VT 
sudėtį, kai ji dar nebuvo tik >.i 
žinoma praėjusios savaitės gale. 
_Praėjusi vasara jodo visos

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA

pašautų lėktuvų Baltijos jūroje, 
sovietai atsakė dar gyvesne “ga
lingiausios pasaulyje” aviacijos 
veikla. Praėjusią savaitę “Daily 
News”, didžiausio Niujorko dien
raščio korespondentas Vašingto
ne, sulaužydamas visų cenzūrų 
taisykles šnabžtelėjo. jog, girdi, 
tikroji priešlėktuvinės tarnybos 
suaktyvinimo JAV-bėse priežas
tis buvusi nėseniai kelių štrato- 
sferinių Sovietų bombonešių, di
džiausiame augštyje. praskridi- 
mas virš Aliaskos ir Kanados. Gi 
Europoje, vadovaujantis teze, 
jog Baltijos jūra tai tik “naše 
ozero”, sovietai nesivaržydami 
skraidė virš Danijos salų Balti
joje Ištisomis sprausminių eska
drilėmis. Po poros dienų vėl So
vietų lėktuvas išžvalgė V. Vokie
tijos trumpų bangų radijo stotį 
netoli Hannoverio. Apie tą laiką 
Sovietai pietinėje Baltijos jūros 
dalyje vykdė milžiniškus manev
rus, lyg norėdami dar aiškiau šią 
tezę Užakcentuoti Atlanto štabui.

pakeis. Užsimojimai yra dideli. Tačiau, pasak Mr. Burnham, JA 
reikalingi didelių pastangų, bet 
juos privalome tęsėti. Milžiniš
kąjį Quebecą .prancūzišku išlai
kė jų vienuoliai, sėkmingai su
tvarkę religinį kolonistų gyve
nimą, sukūrę prancūziškas para
pijas, kurios virto jų viso gyve
nimo stulpais. Į suorganizuotą 
prancūzišką bendruomenę jau 
niekas nepajėgė įsibrauti, nie
kas jų nenuvedė kitais keliais ir 
šiandien tenykščiai prancūzai 
išdidžiai taria: “Tėvynė Pran
cūzija klystkeliuose nyksta, bet 
prancūzų tautą išgelbės prancū
ziškasis Quebecas'”. Mums ma
žiau tereikia. Glaudžios lietuviš-
koš parapijos su savomis bažny- j įkurtos Vakarų karo aviacijos 
čiomis teišgelbi lietuviškąsias sa-, bazėsr 
lėlės tautų okeane...

KARALIŠKOS IŠLAIDOS

V-bėms vis labiau persijungiant 
iš “Containment” į “išlaisvinimo 
politiką”, gen. Ridgway sovie
tams nenusileido. Jis įsakė, jog 
rugsėjo mėnesį įvyksiančių ma
nevrų metu Atlanto pajėgų veik
la apimtų ir Baltijos jūrą, tą pa
čią sritį, kur dabar sovietai vyk
do savo karo laivyno manevrus, 
gal planuodami kada nors “iš
laisvinti” Daniją. Pasak spaudos, 
danus šitokie sovietų kariniai ir 
politiniai maneyrai taip paveikę, 
jog Danija, kaip Atlanto sąj. na
rys, nebesipriešins įsileisti sve
timųjų tautų kariuomenę. Esą, 
artimiausiu laiku ten būsiančios

kūnas ir ALT atst<\rė — Marija 
Kižytė. Esama nuomonių, kad 
gal nebūtų tikslu visą informaci
ją pavesti Laisvosios Europos 
Komiteto LPG žiniai, tuomi lyg 
nustumiant į šalį “nepriklauso
mų Amerikos lietuvių” ir naujų
jų ateivių vaidmenį.

• Gerai informuoti sluogsniai 
patvirtino, jog pabaltiečių kelia
ma mintis, įsteigti pastovų politi
nį Baltų Vykdomąjį Komitetą 
Niujorke, kuris atstovautų visus 
baltus. Vakariečiai dažniausiai 
vistiek su mumis ar latviais ar 
estais skaitosi kaip su “baltais”. 
Įsteigiant tokį komitetą būtų ge- 

j ra neužmiršti, kad Patariamųjų 
Grupių Informacijos įstaigos 
pravestų tam tikrą psichologinę 
šių tautų pabėgėlių suartinimo 
akciją. Jei latvių ir estų žurna
listai palaiko šiokį tokį tarpusa
vio ryšį, tai lietuviai neturi apie 
apie kaimynus aiškaus suprati
mo. Gal tai galėtų atlikti “Koor
dinuotasis Lietuvių Informacijos 
Centras” vargingai formuojamas 
Niujorke.

Pereita savaitė nebuvo gausi 
įvykiais — tebesitęsia brendimo 
laikotarpis. *

Prie įtampos, kilusios ryšy su 
Vokietijos sutartimi bei su jos 
įjungimo į Europos Gynimo or
ganizaciją reikalu, prisidėjo dar 
nesusipratimai dėl « pastarųjų 
bombardavimų Korėjoje. Ypač 
didelio nepasitenkinimo reiškia 
britai, kaltiną amerikiečius, kad 
imąsi žygių, kurie ir D. Britani
ją gali įtraukti į pasaulinį karą, 
o jiems apie tai iš anksto nepra
neša. Ypatingai karštai dėl to 
šaukia . kairesnysis darbiečių 
sparnas, vadovaujamas Bevano. 
Faktas, kad apie bombardavimus 
nebuvo pranešta, britų laikomas 
rodykle, kad su D. Britaniia ne
siskaitoma. Britai, kurie negali 
pamiršti, kad Tolimuosiuose Ry
tuose dar neseniai jie turėjo va
dovaujamą vaidmenį, šitą faktą 
laiko dideliu įžeidimu. Buvo pa
sigirdę balsų, net reikalaujančių 
atšaukti iš Korėjos savo karius. 
Vyriausybė pareiškė taip pat ne
pasitenkinimo dėl to, kad nebuvo 
pranešta iš anksto, be-t reikalą 
jėgainės subombarduoti pripa
žino. Į opozicijos puolimus Chur- 
chillis perspėjo, kad nereikią 
perdaug bandyti amerikiečių 
kantrybę, ypač dabartinės rin
kiminės kampanijos metu, nes 
jie Korėjoje atlieka didelį darbą 
ir yra jau 'sudėję didelių aukų. 
Visą puolimą darbiečių jis pąva-

i»^wš^^nausybes. Liberalai 
parėmė konservatorius ir vyriau
sybės pozicija buvo paremta 300 
balsų prieš 270.

Prieš balsavimus buvo praneš
ta. kad geresniam ryšiui į Tokio 
gen. Clark štabo viršininko pava
duoto ju būsiąs paskirtas britų 
generolas. Bet jis dar nepaskir
tas. šitas britų parlamento kon
fliktas yra laikomas pavojingu 
dvįpartinės užsienio politikos 
bandymu. Darbiečių frakcija sa
vo atskirame posėdy siūlymą 
pasmerkti Jalu jėgainių bombar
davimą buvo taip pat atmetusi

101 balsu prieš 52, tačiau parla
mente pasirodė vieningai prieš 
vyriausybę.

Saugumo Taryboje JAV reika
lavimas išturti kaltinimą dėl bak
teriologinio karo Korėjoje ne
praėjo dėl Maliko užsispyrimo. 
Kai jo reikalavimas svarstant tą 
klausimą pakviesti ir kom. Ki
niją su Š. Korėja buvo atmestas 
10 balsų prieš jo vieno, Malik 
pareiškė taip pat nedalyvausiąs. 
Iš esmės tai yra veto teisės pa
naudojimas, nes pagal statutą 
joks ST nutarimas negali būti 
priimtas be visų didžiųjų vals
tybių pritarimo. Sovietai ameri
kiečių reikalavimą ištirti padėtį 
vietoje vadina tik noru pasiųsti 
Kini j on ir Š. Korė j on savo šnipų.

Švedijos - Sovietų konfliktas 
dėl nušautųjų lėktuvų tebėra ne
išspręstas. Švedai paskutinėj no
toj kaltina sovietus nušovus abu 
lėktuvus, atmeta priekaištą, kad 
jie pažeidę Sovietų teritoriją ir, 
jei sovietai to ^neatšauks, žada 
pavesti bylą spręsti Tarptauti
niam Teismui, kuris sudarytų 
komisiją įvykius ištirti vietoje. 
Sovietai dar neatsakė, bet vargu 
ar sutiks su ta procedūra.

Korėjoje jėgainių subombar- 
davimas padėties pakolkas ne
pakeitė. Iš komunistų pasaulio 
iki šiol dar nebuvo jokios reak-

masi, aviacija bombarduoja, o 
derybose tebesisturpdoma vietoj.

į

euėš egzim^tautybių“ vadovau
jančių veiksnių susivienijimo 
rvžta. Rusus bando sutaikinti ir 
suvesti su jų pavergtomis tauty
bėmis adm. Kirk, lenkai tikisi, 
jog iš Amerikos grįžus jų tauti- 

J nes partijos vadui Dr. Tadui Bie- 
” j leękiui, artimiausiu laiku bus at- 

- j siektas jų politinių partijų susi- 
{tarimas, tvarkantis lietuviams, 
i čekoslcvakąi Niujorke praėjusį 
i penktadienį surengė iškilmingą 
aktą, kuriame Įsteigė tarytum 
čekišką “VLIKą” su Vykdomą
ją Taryba. Šventė buvo plačiai 
paminėta didžiosios amerikiečių 
spaudos ir gausiai dalyvavę kitų 
tautų politikai jiems linkėjo ge
riausios kloties. Kaip rašo NYT, 
lietuvius atstovavo PLG —-■ V. 
Sidzikauskas ir A. Trimakas ir 
VLIKą — K. Zaikauskas. I.........

• Praėjusią savaite Niujorke
vvko Lietuviu Krikščionių D'>- - Tatt' * *-
mokratų konferencija, kurioje.J su Tu0 budu JAV sutarti 
kaip sakoma, buvus svarstyta ^u- j ra 1*lnavo pirmoji.
sidariusi padėtis. Atydūs lietuvių . Apkaltino Katyno žudynėm
politikos stebėtojai konstatuoja. į Kongreso komisija, tyrinėjusi pagrobti ruso karininko pa- 
jog atsalus knkscionm domoki a- | Ka{yro žudynių klausimą, ^savo j sįųstų vokiečių milicininkų, kar-

ną kartą paprašė neposėdžiąuti 
komunistai. Sekančią dieną, lie
pos 3 d., slaptame posėdy, jie 
įteikė kažkokį naują pasiūlymą, 
bet jis tebėra nepaskelbtas.

Pietų Korėjoje iš konflikto su 
parlamentu nugalėtoju išėjo pre
zidentas Rhee. Jo ultimatumas 
parlamentui priimti konstituci
jos pakeitimą arba jis būsiąs pa
leistas, paveikė. Pakeitimas, kad 
prezidentas renkamas ne parla
mento, bet tautos, priimtas 163 
balsais, prieš nebalsavus niekam. 
Nebuvo net debatų.

VOKIETIJOS SUTARTI RATIFIKAVO
Liepos 1 d. JAV senatas po 6 mentui rinkti įstatymo. Buvo 

vai. debatų 77 balsais prieš 5 ra- įstatymas išrinkti 'dabartiniam, 
tifikavo neseniai pasirašytą Vo- i bet jis buvo tik tam viėncim 
kietijai suverenumo grąžinimo kartui telaikytas.

— Berlynas. — Liepos 2 d. trys 
amerikiečių katalikų kunigai, 
Amerikoje gimę lenkai, lankyda
mi Berlyną, ant zonos sienos bu-

* '. r .. . ,...v- i- I oavvr syjsiu voKieciu miiicininKų, Kar
tu ll' fronlIn 1 nnLI sant\ Kjarns, lie— Inirip iv nrpnp^imp) 4. v. . •. v. _ jaaio^j oaige n parapranešimą, tu suiuosvezioiusiaNCWCtar-

• Tikima, jog šią savaitę galu- tuvių pabėgėlių politikoje pade- , kPrjarne Sovietų Rusiją kaltina nautoja vokiete. Jie buvę k;iek 
tinai paaiškės vaisiai K. Žalkaus- tis pasikeitus. Tvirtinama, jog išžudžius 15.000 lenkų karininkų, pravažiaVę zonos ribą, sustoję 
Lrz^ nncfnnmi ei i fnrmimf i Vxrlrrlri- PklVn tn 1 2 nei ' i • i _____•_____ A________________ 1 . rko pastangų suformuoti Vykdo- (Nukelta į 3 psl'

Leitz firma įsikūrė Kanadoje

• Niujorke steigiasi “Lietuvių

sosto įpėdiniui princui Charles 
skirti vieną devintąją dalį Corn
wall kunigaikštijos pajamų, o kai 
sulauks 18 m. — 30.000 svarų; 
kitiems karalienės vaikams nu- 
matvta: sūnums, jei jų būtų,po

Anglijos parlamento 22 narių 
komisija pasiūlė karalienės pa
jamas nuo 410.000 svarų padi
dinti iki 475.000 svarų. Iki Jurgio 
VI karalius pajamų gaudavo 
170.000 svarų. Nuo to meto dva- 
•o personalas buvo labai suma
žintas. bet nakilo algos ir viso-! 11000 svari, o nuo 21 metų pa
klos kitos išlaidos. Tuo būdu jau Įkelti iki 25.000 svsrų; dukterims 
velionis karalius pastaruoju me- po 6000 sv., o nuo 21 m. ir ve lant 
'u kasmet pridėdavo dvaro iš- 15.000 sv. Karalienės sesuo Mar- 
’aikymui 42.641 svarą. 'garėta dabar gauna 6000 svarų.

Numatyta dar stačiai iš iždo o ištekėdama gautų 15.000 sv 
mokėti: Edinburgo princui 40.000 Abi karalienės /motinos gauna po 
svarų (dabar gauna 10.000 sv.);170.000 svarų metams.

Vokiečių specialistai iš Wetz
lar Midlande įkūrė pirmą Kana
doje precizinių optinių gaminių 
fabriką. Jis savo dėmesį koncent
ruoja į foto aparatų Leica gamy
bą Š. Amerikos rinkai. įmonę 
veda vienas iš Wetzlaro įmonių 
Vokietijoje savininkų, vienas iš 
brolių Guenther Leitz. Firma 
pavadinta Emest Leitz Canada 
Ldt. Mašinos atvežtos iš Wetz
lar. Jų vertė prašokanti $100.000.

Atseit Leitz firma savo filialę. 
įkūrė Kanadoje.

• s Kanadiečiai Kinijoje
Pagal oficialius davinius Ki

nijoje dar yra 121 kanadietis — 
40 katalikų vienuolių moterų ir 
39 kunigai, 6 protestonų misijo- 
nieriai, 6 azijatai ir 29 Įtinai Ka
nados piliečiai. Iš katalikų 4 vie
nuolės ir 3 kunigai yra kalinami, 
o 3 seserys ir 12 kunigų namų 
arešte, kuris nuo kalinimo mažai 
kuo tesiskiria.

Pastaraisiais mėnesiais 3 sese- j nykščiais metais' 
rys, 4 katalikų kunigai ir du pro- _ 
testonų misijonieriai buvo iš- cijoje 65% šeimų turi savo auto- 
tremti. * , mobilius.

kurių 4000 lavonai rasti Katyne. i prįe Rusų zoną žyminčio stulpo 
Kartu siūloma prezidentui su-; jr norėję fotografuoti.

daryti tarptautinę komisiją, kuri Į _ Berlynas. — Trys amerikie- 
Į ištirtų daugelį kitų totalitarinių kunigai, pagrobti ant sekto- 
; režimų nusikaltimų žmonišku-1 riaus sienos^ Berlyne, po 30 vai. 
i mui. Jei tai įvyktų, mums būtų buvo paleisti.Kanada nenori savo dolerio į ■
| progos įskelti savo Ramių mis-

Kanados vyriausybė stengiasi! žudynes.
savo dolerio vertės k limą sulai- ; gritai partjUOs Ispanijai ginklų 
kyti. Jis tuo tarpu yra 3 centais t Britaii ginklų pardavima Ispa- 
brangemsnis už amerikemškąj;; nijai sulaikė 1946 m pagal JT re. 
dolerį. San+'-kv su An-1’ st- iU Į zo|jucįj^, kartu nutraukdami ir 
jo vertė pakilo iki 104 JAV "en- diplomatinius santykius. 1951 m.ų
tų. O pagrindinė jo įilimo prie- di j santykius atnaujino, o da- j 

bar paskelbė parduosią ir gink-!
, . . • . lų. Tačiau nebūsią parduodama

tuoti Kanaaoie ir stengiasi tam nauj/usių ginklų. Dėl pardavi-
norį kuo dauriau kapitalo inves- lų. Tačiau nebūsią parduodama

Eisenhowerio

įsigyti jos dolerių. Dolerio pa
brangimo vnisims issu dabar 
skundžiasi eksportiniakai, ku
riems tenka prekių kainas nu
mušti.

Amerikos dolerių rezervas Ka
nadoje išaugo iki $1.807.000.000.

— Otava. — Per šių firans’n’ų 
metu .pirmus 2 mėn. Kanados iž
do pajamos išlaidas prašoko 241 
mil. dol.. kai biudžete buvo nu
matyta vos 9 mil. dol. Panašiai 

j neapsiskaičiuota pasirodė pcr-

— Toronto. — Or-*ario provin-

pozicijos
pirmadienį prasidėjusioje res

publikonų partijos konvencijoje 
kandidatui į prezidentus nomi- 

Į nuoti pasirodė daug tvirtesnės, 
negu buvo Tafto šalininku skel
biama nurodant už abu kandi
datus nusistačiusių delegatų 
skaičius. Kandidatas bus nomi
nuotas tik šį ketvirtadienį, bet 
Taftui nepalankių ženklų pasi
rodė jau pirmą dieną. Ryškiausia 
tai pasirodė konvencijai 658,bal
sais prieš 548 parėmus Eisenho
werio tezę, kol bus išaiškinta, ne
leisti balsavimuose dalyvauti 68 
delegatams iš Texas, Georgia ir 
"Louisiana, kuriuos Ei^enhoweris 
laiko partijos pareigūnų neteisė
tai parinktus.

Lauktoji gen. MacArthur kal
ba pasirodė santūri, be sensacijų, 
galbūt, ir Hoover, kuris taip pat

mo. be to, buvę atsiklausta kitų 
Š. Atlanto Sąjungos valstybių.

V. Vokietijos parlamento 
nepaleis

Šiuo metu Vokietijos socialis
tai ir kraštutiniai nacionalistai 
veda karštą agitaciją prieš Vo
kietijos visišką įsijungimą į Va
karų valstybių bloką. Dabartinė 
vyriausybė mano, kad tautos 
dauguma pritaria jos linijai ir 
gal galėtų tai įrodyti paleisdama 
dabartinį parlamentą ir paskelb
dama naujus rinkimus, tačiau

■ greitai tą padalyti neįmanoma, „ , . _
i nes V. Vokietija neturi parla- i remia Taftą, stebuklų neparodys.

t



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1952. vn. 10. — Nr. 28 (133)

GEDIMINAS GALVA.

Komunistų žygis Indijoje
TBVIŠK6S ŽIBURIAI

THE LIGHTS OF HOMELAND

iguoja Kolektyvas. Redaktorius Dr. Ą. Šapoka 
žia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 

Published by Lithuanian R.G Cultural Society of Canada 
Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4-00, pusm. $2.50 

Kitur: metams $4.50, pusm. $2.50
ĮmokėjęJiemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 

Adreso pakeitimos 25 et. (smulkiais posto ženklais)
941 Dundės St. W., Toronto, Ont. Canada - Telef.: EM. 3 - 4265

f

TBŲKOM, SUSMULKĖJOM
1883 m. Dr. Jonas Basanavičius “Auszros” Nr. 1 vedamajame 

tarp kita ko šitaip skundėsi: “Liko dar tik kalba mūsų garbinga, 
apie kurią mes galime drąsai su mokintu vyru ištarti? Die Sprache 
ist unsere Geschichte. Šiaip — viskas, pragaišo, o ir tas mūsų 
vienutėlis skarbas — kalba, taipogi nyksta”.

Į tuos amžinos atminties Dr. J. Basanavičiaus žodžius man parū- 
* po dar kartą žvilgterėti šiemet, grįžus iš Toronto Baltų Federa

cijos suruošto Birželio 14-15 d.d. liūdnųjų įvykių minėjimo, įvy
kusio Massey Hall salėje. Minėjime dalyvavo gana daug latvių 

. ir estų, kas bendroje sumoje sudarė apie 2000 žmonių, tik lietu
vių buvo ypatingai mažai.

Vienas iš- jautresniųjų dalyvių, grįžęs iš minėjimo, skundėsi: 
“Sėdėjau balkone ir visą laiką ašaros veržėsi iš akių. Mūsiškių at
silankė į salę tiek maža, kad net Lietuvos Himno nepajėgėm su
giedoti padoriai. Tuo tarpu latviai su estais — traukė savoJHim- 
nus galingai, su įsijautimu ir pasigėrėtina ekspresija”...

Iš tikrųjų, kaip lietuviai galėjo sugiedoti padoriai savąjį Him
ną, kacTjų minėjime tebuvo gal pora šimtų ir tie išsiblaškę po mil

žinišką salę, tarytum kokios prieskonių kruopelės ant gausaus 
valgių stalo? ...

Minėjime dalyvavo nemaža garbingų svečių, jų tarpe Ontario 
parlamento atstovas adv. John Jeremko, perdavęs pabaltiečiams 
sveikinimus ir Ontario premjero Frost vardu." Kalbėjo garbingas 
svečias “Saturday Night” redaktorius Willson Woodside, Pabalti
jo valstybių Generaliriiai Konsulai ir kit. Ir 'čia, nenoromis kyla 
klausimas: “Kaip gi būtume jautęsi mes, lietuviai, jeigu tas minė
jimas būtų ruoštas tik mūsų vienų vardu?” Šiuo kartu padėtį išgel
bėjo tik latviai su estais.

Gi mes, lietuviai, kurių Toronto kolonija nėra mažesnė už lat
vių ar estų, matomai, visai atbukom, susmulkėjom ir... ištižom. 
Nebenorime dalintis kančia su tais, kurie kenčia ir miršta ištrė- 
mimeį matyt, prisivalgėm perdaug apelsinų ir bananų, todėl nebe- 
norim atminti tų, kurie šiandien negauna nė pakankamo kiekio 
sausos' duonos ... Mes spėjome užmiršti, kad tie nelaimingieji ken
čia nė vien už save, bet ir už mus, už savąjį kraštą, mūsų visų 
bendrus tautinius idealus, už gražią ir šventą Tėvynę Lietuvą.

Tai žiaurūs žodžiai mums patiems, deja, teisingi ir visiškai pa
grįsti. "Mums, matyt, maloniau vasaros savaitgalį praleisti kur nors 
parke, ar prie gausiai apkrauto vaišių stalo, užmirštant savo didelę 
ir šventą pareigą prisiminti ir nulenkti galvas prieš tuos tautos 
konkinius, kurie jau eilė metų klampoja žiaurius Golgotos kelius 
Sibiro pusnynuose, kenčia bolševikiniuose kalėjimuose arba jau 
sudėjo savo didžiausi turtą — gyvybes ant Tėvynės laivės aukuro. 

į Tiesa, mūsų laika©®’Dr. Basanavičiaus anuome^ęasakyti žo
džiai gal dar hetaikintihi. Mūsų didysis “skarbas” — kalba gal taip 
žiauriai dar nenyksta. Mes dar mėgstame lietuviškai tarpusavy 
kalbėtis. Kiti mėgsta net kilometrines kalbas išdrožti kokiuose nors 
minėjimuose patriotinėmis temomis — lietuviškai, bet kiti mūsų 
tautiniai idealai, deja, mūsų širdyse blėste blėsta...

Šitoks nepateisinamas torontiečių lietuvių abuojumas ir mo
jimas ranka į tokios tragiškos reikšmės įvykį, kaip mūsų brolių, 
seserų, tėvų ir motinų deportavimo į Sibirą sukakties minėjimą, 
jau yrą begaliniai skardus skambutis, primenąs mums, kad pasi
rinkome blogą kelią. Tą dieną, atrodo, gal niekas iš nedalyva
vusių nepasistengė nors mintyse persikeisti padėtimis su tais, 
kurie kenčia nežmoniškas kančias bolševikinėje vergijoje, — ki
taip jie būtų jautę šventą pareigą tokiame reikšmingame minė
jime dalyvauti.

Nepaskęskime svetimųjų jūroje ir neužmirškime kas esame, 
nes jeigu mes užsimiršime, tai kas kitas mus beatmins?.....

■ ■ ' . Pranys Alšėnas.

Rusijos juodasis caras Petras I 
ir raudonasis — Leninas pilnai 
sutaria dėl imperijalistinės prog
ramos. Kai pirmasis svajojo apie 
Indijos įjungimą Rusijon, antra
sis sistematiškai ruošėsi jai pa
jungti. Dvidešimt penkeriems 
metams praslinkus nuo Lenino 
mirties juokais pradėta komunis
tų ofenzyva Kinijoje šiandieną 
tapo šiurpulingu sapnu. Tas sap
nas vertė nubusti net ir britus, 
politinius “realistus”, kurie dėl 
dviejų bilijonų svarų sterlingų 
investicijų Honkonge, sukūrė 
labai pavojingą pasaką — Mao- 
cetungas esąs tik šalininkas že
mės reformos, tačiau jis nieko 
bendro neturįs su Maskvos di
džiaisiais planais.

Kinijos praradimas yra ne vien 
šiandienykštės, bet XIX amžiuje 
britų vestos politikos tragedijos 
vainikavimas. Jų “genijalumas” 
tebuvo išdava trumpalaikės ka
pitalistinės politikos, kurios es-'' 
miniu tikslu buvo ūkiškai kuo 
daugiausia išnaudoti kolonijas. 
Istorijos puslapiai yra geriausi 
liudininkai, prikišą britams: 
jūs anuomet mus marinote opiu
mu, jūs sugriovėte mūsų namų 
pramonę, jūs išnaudojote savo 
muitais visą kiniečių tautą, o 
svarbiausia jūs sugriovėte pasiti
kėjimą vakariečiais ir tais žy
giais apsprendėte Kiniją tapti 
raudona, kad ji galop išspirtų 
jus iš to krašto.*

Šis sugretinimas su Indija pra
šosi tinkamų išvadų. Tas išvadas 
vargu geba padaryti net Indijos 
ambasadorius JAV, kai “Drau
go” 1952. 5. 24 numeryje pareiš
kia: “... komunistai turėjo šiokį 
tokį pasisekimą, bet apskritai ne
sudaro jokio pavojaus...” Ta
čiau prideda: “Indija yra kritiš
koje padėtyje”. Kritiškoji padė
tis Kinijoje ją nudažė raudonai. 
Jos neišgelbėjo iš raudonojo po
tvynio tie ūkiški durstelėjimai, 
kurių sulaukė iš kažkurių demo
kratinių kraštų. Vargu ar jie iš
gelbės ir Indiją,’ kuri atsiduria

jninti įvairiuose baruose. Tam 
silpninimui patarnauja ir nepri
brendusi demokratija, .kokią už
tinkame Indijoje. Ten esantis 
pernelyg didėt entojų skai
čius, kuris sui 
maitintas vietos ištekliais. Tą gy
ventojų prieauglį lydi skurdas, 
senos tradicijos ir gana didelis 
gyventojų tamsumas. Britų ves
toji politika, A. D. C. Peterson, 
dabartinio britų ambasadoriaus 
Maskvoje, žodžiais knygoje “The 
Fas East”, 1951 m., .tepatarnavo 
tik mažam gyventojų slųogsniui. 
Nelanksti demokratiškoji san
tvarka sunkiai sprendžia-ūkiškas 
ir socialines problemas. Ji leidžia 
pasireikšti revoliuciniam ele
mentui, kuris, lyg audra, veržia
si nušluoti buvusias ir esančias 
tradicijas, pažadant, kad alkana 
masė bus soti. Tenebūnie pamirš
ta, kad Indijoje žmogaus jėga yra 
pati pigiausia, nes ten teužsidir- 
bama košės dubenėlis kartą į die
ną ir viena antklodė metams. Ji 
yra žymiai pigesnė už mašinos ar 
gyvulio jėgą. Tačiau ją vertina 
daug žadą komunistai rinkimų 
metu.

Rinkimahis praslinkus
Pasaulio dėmesys buvo sutelk- 

dVUltas į Indijos rinkimus, nes buvo
laukta naujų ženklų, kurie atsa
kytų į lemtingą klausimą. To
kių ženklų jau užtinkame. Kai 
gegužės 13 d. Indijos parlamen
tas rinkosi posėdžio, prieš par
lamento rūmus sukyėžimiais su
vežti 3000 komunistų pradėjo 
bado eiseną. Jie nešė raudonas 
vėliavas ir šaukė: “Duokite mais
to”. Netrukus komunistų gretas 
papildė socialistai. Tos dvi par
tijos gatvėje sudarė “Jungtinį

liaudies maitinimo komitetą”, 
kuris suspėjo parlamentui įteikti 
protesto raštus dar prieš polici
jai išvaikant demonstrantus.

Pastaruose rinkimuose komu
nistai tesurinko 5 miL balsų iš 
106 mil. balsuotojų ir teišrinko 
27 atstovus iš 496. Absoliutinę 
daugumą laimėjo Kongreso Par
tija, kuriai vadovauja dabartinis 
ministeris pirmininkas Javahar- 
lal Nehru, laimėjęs 47 mil. bal
suotojų ir 362 atstovus.

KoiAunistai sugebėjo surinkti 
5 mil. balsuotojų patys būdami 
už įstatymo ribų. Jų vadai sėdėjo 
kalėjime, o komunistų partija 
nesugebėjo išrikiuoti atitinkamo 
kandidatų skaičiaus. Visa tai 
jiems nesukliudė atsidurti antro
je vietoje po Kongreso partijos. 
Atsidūrę parlamente, jie stengsis 
išnaudoti ne vien daugumos gy
ventojų skurdą, bet ir Kongreso 
Partijos sunkią padėtį savo tvir
tovei sustiprinti. Jų argumentai 
politiškai nepribrendusios ma
sės bus geriau suprasti už nacio
nalistų — Kongreso Partijos, kai 
jie buvo tikrais šeimininkais ko
vojant už krašto laisvę.

Socialistų persiorientavimas
Socialistams telieka tik du ke

liai: išsižadėti marksizmo, būti 
demokratais ir kovoti prieš ko
munizmą ar likti marksininkais 
ir bendrauti su komunistais. Tre
čio logiško kelio nėra. Antrąjį 
kelią pasirinko ne vien Italijos 
socialistų kairysis sparnas, bet ir 
Indijos visa socialistų partija. ■> 

Prieš rinkimus daugelis prilei
do, kad po Kongreso Partijos bū
sią stipriausi socialistai. Tiesa, 
jie laimėjo 11 mil. balsų, tačiau 
dėl klaidingos taktikos teprave- 
dė tik 6 atstovus. Jiems ypač pa-

kenkė jų svyravimas ir progra
mos neaiškumas. Tik prieš pat 
rinkimus socialistų generalinis 
sekretorius Asoka Meta pasisa
vino Komunistų Partijos progra
mą. Visai neseniai, jau po rinki
mų, Socialistų Partijos vadas 
Jajaprakaš Narajan viešai, pa
reiškė, kad jis panaikina tą par
tiją ir jos buvusius narius kvie
čia įsijungti į Komunistų Parti
jos eiles. Jei socialistai anksčiau 
žymiai puolė Nehru, dėl jo ve
damos politikos, tai jiems įsijun
gus į Komunistų Partiją tas puo
limas gali būti lemtingas.

Komunistų Partijos pradinis 
saikėtas laimėjimas privertė 
Nehru pasekėjus atkreipti dė
mesį ir mesti tarpusavio ginčus, 
kurie lydėjo kiekvieną svarbesnį 
Kongreso Partijos žygį. Tos par
tijos vidinis pertvarkymas dar 
neleidžia daryti prielaidos, kad 
komunistai nepanaudos visų 
krašte esančių socialinių sprog-

menų dabartinei valdančiai par
tijai su šaknimis išrauti. Komu
nistai siekia apjungti visas jėgas. 
Jie nesidrovi naudoti priemonių, 
kurios demokratiškoms parti
joms yra neparankios. Visas in
dų politinis gyvenimas dabar yra 
apsprendžiamas Maskvos šali
ninkų, kurie iš jos gauna aiškią 
paramą, ir vakariečių pagalbos 
šaukiančių nacionalistų. Tarp tų 
dviejų kraštutinumų nėra rimto 
vidurio, kuris primintų nors ir 
prancūzų Tjoisieme Force sans 
force — treciąją bejėgę jėgą. t

Kai kartą paklausiau indą stu
dentą Čikagoje, apie jo tėvynės 
nuotaikas, jis trumpai atsakė: 
visa šviesuomenė nekenčia bri
tų, dalis jos deda viltis į ameri
kiečius, tačiau pati tauta neken
čia ir vienų ir kitų. Jei tas tvir
tinimas yra teisingas ar kartai^ 
indų tautos nesužavės trečioji jė
ga — raudonoji Maskvos žvaigž
dė?

SOVIETŲ ŠTABAS ĮSRUTYJE
Gautosiomis žiniomis, kurios 

jau pasirodė ir vokiečių spaudo
je, Sovietų “Atlanto komandos” 
vyr. būstinė yra Įsrutyje, rusų 
pavadintoj Černiachovskio var
du. Iš ten eina įsakymai 85 ak
tyvioms “Vakarų grupės” divizi
joms, kurių veikimo sritis nuo 
Baltijos jūros per Pripetės pel
kes nusitęsia net iki Juodųjų jū
rų. Šiai vadovybei priklauso ne 
tik 30 sovietų divizijų, esančių 
Vidurio Vokietijoje, bet taip pat 
divizijos Austrijoje, Bulgarijoje, 
Rumunijoje su visasi kariniais 
daliniais satelit. kraštuose. Jų 
vyriausias vadas yra marš. Bul
ganinas, o štabo viršininkas — 
marš Žukovas, kurio daliniai 
prieš 7 metus paėmė Berlyną ir 
palaikė, palyginti neblogus san
tykius su gen. Eisenhoweriu.

TREČIAS PASAULINIS KARAS {VYKSIĄS 1952 M.
Teigiama Nostradamaus pranašysčių knygose

Ar Indija taps komunistine?
Į šį klausimą atsakys gyveni

miškoji tikrovė per ateinančius 
penkerius metus. Tačiau visai 
aišku, kad Kremlius, pradėjęs 
ofensyvą Indijoje, į tą klausimą 
stengsis atsakyti teigiamai. Mas
kva, kai vakarų pasaulis skęsta 
konferencijų vandenyse, išsijuo
susi dirba politiniame bare. Jos 
propaganda, reikiama ūkinė pa
rama, sistematingai paruošti 
agentai, propagandininkai ir ei
lė kitų priemonių naudojama 
tikslui siekti.

Po II pasaulinio karo ji išnau
doja visas galimybes savo pozi
cijoms sutvirtinti ir priešą silp-

Lietuviški reikalai tarptautinėse dirvose
Lietuvių, latvių ir estų laisvi

nimo veiksnių konferencijoje Es- 
lingene ir Stuttgarte iš estų da
lyvavo laisvės kovotojų pirm, 
pulk. Jacobsonas, iš latvių -y 
Latvijos Tautinės Tarybos prezi
diumo narys min. R. Liepinš, 
Latvijos centrinio komiteto pir
mininkas ir Taut. Tarybos vice- 
pirm. A. Šildė ir Latvijos centr. 
k-to vicepirm. gen. Skaistlauks, 

*• iš lietuvių — URT valdytojas 
prof. Z. Ivinskis ir VLIKo Polit. 
Komisijos pirm. Dr. P. Karvelis.

Pabaltijo valstybių pasų pri
pažinimo reikalu konferencijos 
nutarta surinkti konkrečius fak
tus ir imtis žygių ten, kur dėl pa
sų daroma kliūčių. Taip pat rūpi
namasi pareikšti protestą prieš 
Estijos-Latvijos-Lietiivos admi
nistracinį įjungimą į Sov. Sąjun
gą, įvedant “rajonus”, “oblastis” 
etc. Kadangi kt. radiofonai nepa
tenkina visų tremtinių reikala
vimų, paruošti plačiai .motyvuoti 
raštai, prašant, kad Laisv. Euro
pos vadovybė įvestų Miunche
ne transliacijas pabaltiečių kal
bomis, taip pat savo keliu kla
benami Hamburgo, o taip pat 
Berlyno Rias siųstuvai, kad jie 
leistų kalbėti į Pabaltijo tautas 
patiems šių tautų veiksniams. 
Nutarta raštu išdėstyti plačiai 
Stuttgarto radijo vyriausybei, 
kad, organizuojant naują trumpų 
bangų siųstuvą Vokietijoje, bū
tų programon įtrauktos ir Pabal
tijo tautų transliacijos jų kalbo
mis. Už parodytąjį per minėji
mą palankumą Stuttgarto vado
vybei pareikšta nuoširdi padėka.

, Aptarus* Rytų Europos Sąjū-

džio konferencijos Londone rezo
liucijas kultūros ir švietimo rei
kalais, nutarta taip pat įteikti 
dar ir bendrą visų trijų tautų 
Sąmatą ir bendrą memorandumą 
Europoje likusių intelektualų 
reikalu. Pirmąja Pabaltijo jau
nimo konferencija norima taip 
pat supažindinti jos dalyvius su 
visa eile tautinių problemų: Kon
ferencijoje iš kiekvienos tautos 
dalyvautų po 50-75 žmones. Su 
Pabaltijo ir kt. Sovietų užimtų 
kraštų vokiečių tremtinių org. 
nutarta palaikyti korektiškus in- 
formac. pobūdžio santykius. Lat
vių atstovai pasižadėjo sutvarky
ti, kad latvių žemėlapiuose Vil
nius nebūtų žymimas už Lietu
vos sienų, taip pat būtų nurodo
mos administr. siena, 1920 m. sie
na ir 1939. X. 10 su vėlesniais ko- 
yektyvais. Aptartas taip pat JTO 
rudens sesijos klausimas. Kita 
tos rūšies konferencija šaukiama 
liepos 26 d.

VLIKo pavedimu Šveicarijoje 
p. S. Garbačiauskas yra užmez
gęs ryšius su Antikominformo, 
Europos Gynybos ir Tautinių In
formal. Centru. Visiems šiems 
centrams pasiųsta visa lietuviš
ka svetimomis kalbomis medžia
ga apie Lietuvą ir Pabaltijį. De
fence de l’Europe centras žada 
išleisti Šveicarijos, Belgijos, 
Prancūzijos ir Afrikos reikalams 
prancūzų k. su iliustracijomis 
brošiūrą apie Lietuvą. Medžiaga 
imama ne tik iš lietuvių bet ir 
kitų objektyvių šaltinių. S. Gar
bačiauskas bendradarbiauja ir 
su šveicarų Socialiniu Archyvu, 
guriame yra taip pat Pabaltijo

skyrius ir neatsisakoma priimti 
ir kitų kraštų iškarpas. Vertėtų 
tokias svarbesnių laikraščių iš
karpas ten siųsti. Defence de 
l’Europe savo leidiniuose yra ke
lis kartus minėjęs Lietuvą ir Pa
baltijį, taip pat iš lietuviškų šal
tinių pateikė draugijoms ir spau
dai informacijų. Šis centras rū
pinasi tik antibolševikine veikla, 
ruošia paskaitas, kviečia prele
gentus. Centr. Biblioteka ir So
cial. Archyvas rūpinasi įsigyti 
naujausią bibliografinę medžia
gą apie Pabaltijį. Šveicarai ypač 
pageidauja tinkamos iliustruo
tos medžiagos. - „<

Prancūzų Laisv. Eur. Komite
tas, pradėjęs savo veiklą š.m. ba
landžio 2 d. spaudos konferenci
ja, yra padaręs per prancūzų ra
dijus ir spaudą visą eilę prane
šimų ir pareiškimų, tarp kurių 
pažymėtinas Leono Jouhaux ir 
G. Gessier (kairiųjų ir. krikščio
nių sindikatų pirmininkų) krei
pimasis per radiją į Rytų Euro
pos darbininkus, viešas išanali- 
zavimas Sovietų taikos pasiūly
mų veidmainingumo etc. Pirmo
ji vieša Komiteto veiklos ma
nifestacija* buvo įvykdyta glo
bojant ir aktyviai paremiant 
baltų deportacijų minėjimą Pa
ryžiuje.

džiavo lietuvių bažnytinė vyres
nybė tremtyje. Pasitarimuose

asmens sekr. mgr. Razminas,

čius ir kt

Pranašystės — pranašystėmis 
ir pasilieka. Jomis galima tikėti, 
galima ir netikėti. Tai kiekvieno 
žmogaus laisvas pasirinkimas. 
Tačiau, ypač ęąrps karščių me
tu, kada zm< b, ginąamiesi'nuo 
karščių, geri/ netgi visiškai ne- 

 

maistingas šdltas išrūgas ar šiaip 
kokius, netgi, sakoma, kenksmin
gus sveikatai, “kokokolus”, ko
dėl nepasiįdomauti ir tomis pra
našystėmis? Tai gal nebloga 
priemonė vasaros karščių nuo
boduliui nuvaikyti...

t Tad apie pranašystes, ir pa
kalbėsime.

Labai tclregiški numatymai, 
padaryti net prieš 400 metų, ste
bėtino pranašautojo Nostrada- 
maus knygose, pagaliau iškyla į 
viešumą ir atkreipia žmonių dė
mesį ir šių dienų surizgusio pa
saulio pilkumoje.

Dalį tų pranašysčių neseniai iš
spausdino D. Britanijos žurna
las ’’Courier”.

Maitre Michel de Nostrada- 
me, vėliau težinomas tik pavar
de kaip Nostradamus, buvo pran
cūzas, bene žinomiausias anų 
senų laikų mokslinis eruditas, 
pedagogas, gydytojas, gydytoja
vęs net dviejų karalių šeimose, 
itin rimtų knygų bei filosofijos, 
psichikos, matematikos, astrono
mijos ir anatomijos veikalų au
torius, didelis pranašas. ,

Jis yra išleidęs ypatingo dė
mesio vertas dvi knygas, pava
dintas “Rimiiotomis pranašystė
mis”, kurias sakosi rašęs, kai 
būdavęs “pasigėrėtinų regėjimų 
stovyje”. Viename laiške savo 
sūnui Julijonui, Nostradamus 
savo regėjimus-vizijas šiaip aiš
kinęs:

“Aš viską surašau į popierių, 
ką savo akimis mačiau, ypač pa
sigėrėtinų regėjimų metu — sap
nuose. Kai aš atsikeldavau, tie 
žodžiai būdavo užrašyti”.

Dabartiniu metu, kuomet 
Nostradamaus knygos skaitomos, 
esą, ir gimsta galvoje mintis, 
jog tas žmogus tikrai buvo ypa
tingas psichologas ir mokslinin
kas. Nors ištikrųjų, jis pats nie
kad nepretendavęs būti laiko
mu kažkokiu ypatingu pranašu 
ar antgamtinių paslapčių žinovu. 
Netgi jis niekad nėra garsėjęs 
kaip astrologas. Kartą jis per
spėjo astrologinius pranašus:

{‘Šalin visi astrologai, kvailiai 
ir šarlatanai”.. j :

4 m., 1559 m., Henrikas II mirė 
sužeistas draugiškoj dvikovoj. 
Ietis sužeidė jo dešiniąją akį ir 
sprogmenos skeveldra perplovė

Pirmojoj knygoj, atspausdintoj 
Lyone, 1555 m., jis pranašavo 
apie Henriko II mirtį:

“Karo lauke, paskirame dali
nyje, nuo dviejų žaizdų, iš kurių 
viena pažeis jo akį... mirs”. Po

tai

iškilimą:
“Imperatorius, gimęs netoli 

Italijos, iš eilinio kareivio, tiek 
iškils, kad sudarys imperiją”. — 
Napoleonas gimė Korsikoje, pu- 
siaukely tarp Prancūzijos ir Ita
lijos.

Jis išpranašavo ir Hitlerio iš
kilimą. Tačiau, kartu su to as
mens iškilimu, jis savame rašte 
pabrėžė' Vokietijai/ ir sunkumų 
naštą. Jo žodžiai:

“Didž. Vokietijos kapitonas 
(taip jis pavadino Hitlerį), pasi
tarnaus savajam kraštui iš blo
gosios pusės... To blogojo pa- 
sitarnavimo priežastimi bus per- 
didelis troškimas svetimų terito
rijų. Vokietija nebežiūrės, nei 
Dievo, nei žmonių įstatymų. Toji 
histerija (svetimų žemių troški
mas) įkorporuos į Didž. Vokieti
ją Brabantą ir Flanderį, Brughę 

I ir Gendą bei Bourlognę. Vokie
tijai šiurkščias paliaubas padik
tuos didelis vadas iš Armėnijos. 
Viena ir Cologne bus užpulti”.

Keturiems šimtmečiams pra
ėjus, Nostradamo mokinių moki
niai prileidžia, jog minimas “di
dysis vadas iš Armėnijos”
yra “dėdė Juozas” — Stalinas. 
16-1 am e amžiuje Armėnija buvo 
vadinamas kraštas, kuris randasi 
pietinėje Kaukazo daly. Gi Sta
linas yra gimęs Tiflise, kuris, 
anais senais laikais ir turėjo būti 
Armėnijos arba Oriento srity.

“Masės žmonių, pranašavo No
stradamus, bėgs iš Vokietijos, 
kad išvengus persekiojimų. Vo
kietija ir kaimynai tuomet kovos 
“dėl viešpatavimo oro erdvėj”, 
tuo tarpu kai žmonės-bėgliai bus 
“apšaudomi iš dangaus”. Ar tai 
nėra pranašingas aptarimas mo
dernaus oro karo, kada tikrai pa
bėgėliai šaudomi iš lėktuvų, be
bėgant .jiems' ieškoti saugesnės 
vietos?...

Prieš keturis šimtmečius No
stradamus apie maršalo Petaino 
tragediją rašė:

“Senas žmogus, su didelio va
do titulu iškils. Jo žiniomis ir 
ginklavimu naudosis generacijų 
kartos, “Prancūzų Galva” — jis 
pats save vadins. Tačiau vėMau 
— ktaštas bus padalintas ir ati
duotas žandarams”...

O štai dar viena Nostrada- 
maus pranašysčių dėl karaliaus 
Edvardo VIII abdikacijos 1936 
m., prie kurios visiškai nieko ne
galima nei nei atimti:

“Dėl jų nenoro atsiskirti — O

tas nesiskyrimas — vėliau bus 
užskaitytas nevertumo gestu 
(būti karalium). Salų karalius 
vėliau bus priverstas apleisti 
sostą ir net kraštą, Ir gyventi, 
■tokiojviėtdj,ki8bnėtufės kara
liško rango”.

Kas gi Nostradamaus prana
šauta dėl šio meto ateities?
Mums tai yra svarbiausia. Kas 

buvo jau matėme, tačiau kas dar 
bus, be abejonės, visiems rūpi iš
girsti.

Nostradamus kalba apie 3-jį 
pasaulinį karą, kuris prasidėsiąs 
iš “orientalinės” pasaulio dalies:

“Orientalinė sritis užsimirš sa
vo vietą, Ir prasilenks pro kal
nus, kad pamatyti Prancūziją, Ji 
spaus savąją jėgą visais galimais 
kanalais: oru, vandeniu ir snie
gu. Toji jėga kirs visus, kas jai 
pasimaišys pakeliui... Tačiau 
Aro pasipriešinimas — bus itin 
didelis ir galingas. Durys į Okea
ną bus atidarytos... Salų vyriau
sybė bus visiško veiksmo ir bud
rumo padėtyje... Ir Londonas 
drebės todėl, kad atsidarys už
danga”...

O štai santrauka, rašyta 1552 
metais:

“Keturiems šimtams metų ly
giai praslinkus nuo to laiko, ka
da rašomos šios eilutės, Aras ir 
Meška susitiks milžiniškoj dvi
kovoje... Ir Aro pastangos bei 
jėgos bus gigantiškos, milžiniš
kos. Aro perkūniški varžtai visai 
suspaus sniegu padengtąją Meš
ką...

Taigi “sniegu padengtoji meš
ka” turėtų būti lamdoma šiais 
1952 metais — nuo 1552 m., “ke
turiems šimtams metų praslin- , 
kus”... Pr. Alšėnas.

į Marš. Žukovas pernai netikėtai 
pasirodė šalia Molotovo Varšu-

■ voje, kai tas, atvykęs, “įspėjo” 
lenkų vyriausybę. Savo karinę 
karjerą Žukovas yra pradėjęs 
per pilietinį bolševikų karą, kai 
savanoriu stojo į kavaleriją ir 
Trockio buvo pakeltas į karinin
kus. Jis Taikomas vieninteliu So
vietų karininku, mokėjusiu tin
kamai elgtis su Eisenhoweriu ir 
anglų marš. Montgomery. 1946 
m. jis tyliai dingo iš Berlyno dėl 
to, kad per dažnai priiminėjo 
gen. Clay pakvietimus ir jį vizi
tuodavo. Maža kam težinoma, 
kad jis savo karinės karjeros pra
džioje buvo vokiečių gen. von 
Seeckto pakviestas į Berlyną ir 
kelis mėnesius lankė Reichsweh- 
rui skirtus karinio ruošimo kur
sus. Iš tų laikų jis ir vokiškai 
moka. Dabar jo satelitų armijos 
reorganizuojamos ir ruošiamos 
galimiems veiksmams už linijos 
Luebeckas-Triestas-Sofija. ?

Žukovo komandai taip pat pri
klauso vidurio ruožas su vyr. 
būstine Prahoje. Jos vyr. vadas 
yra marš; Konievas, po Žukovo 
laikomas vienu iš gabiausių so- 
vietų strategiį, rąud. armijoj va
dinamas “Kanfcwo hercogu’hmat, — 
ten jam pavyko’ smarkiai su
triuškinti vokiečių kariuomenę. 
Pats Konievas labai mėgsta liuk
susinį gyvenimą. Pietų ruožui su 
vyr. būstine Sofijoje vadovauja 
marš. Malinovskis, kuris, pradė
jęs karjerą nuo puskarininkio, 
laikomas pačiu bolševikiškiausiu 
sovietiniu maršalu. Sovietiniu 
“Clausewitzu” laikomas marš. 
Rokosovskis, kurio žinioje yra 
450.000 lenkų kariuomenės, tam 
skaičiuj 25 moderniausiais tan
kais ginkluotos šarvuočių divizi
jos. Vengrus manoma turint 12 
divizijų, bulgarus — 11, rumu
nus - 15. ELTA.

Rytų Vokietija atskira 
respublika -

Šiuo metu vyksta didelės poli
tinės grumtynės dėl vadinamojo 
Vokietijos suvienijimo. Sovieti
niame pasaulyje betgi laikoma, 
kad Vokietijos klausimas jau iš
spręstas. Tai puikiai rodo kad ir 
’’Tėvynės Balso” paskelbtos stu
dentų darbų temos. Esą, Peda
goginio Instituto III kurso stu
dentė N. Kesilytė parašiusi dar
bą “Vokietijos Demokratijos 
Respublikos sukūrimas — posū
kio punktas Europos istorijoje”. 
Vadinasi, rytų Vokietijos respub
lika jau yra, susijungimas jų aki
mis turi reikšti tik Vakarų.Vo- 
kitijos prijungimą prie “demo
kratijos respublikos”. Bolševiki
nėje tvarkoje kitaip ir negalima<

Traktorininkai—tankistai
Kad Sov. Sąjungoje vykdomas 

ne tik konkretus pasiruošimas 
karui, bet net ir dalinė mobiliza
cija^ “Newsletter” sprendžia iš 
nepaprastai didelio paruošimo 
traktorininku. “Socialističeskoje 
Ziemliadieli/e”, 1952. 5. 13 rašo, 
kad įvairios mechanikos mokyk
los ir kursai per šią žiemą pa
ruošė daugiau kaip 500.000 trak
torininkų ir traktorinių briga
dų vedėjų, o “Planovoje Chozi- 
aistvo”, Nr. 2/52, p. 57 žiniomis, 
per paskutinį pokarinį penkmetį 
į žemės ūkį buvo mesta 15 a.j. 
536.000 traktorių. Kadangi tik 
per pastarąją žiemą buvo pa
ruošta daugiau traktorininkų ne
gu duota traktorių net per visą

kad tarp jų yra ypač daug mote
rų. Paslaptis išaiškinama tuo, 
kad iš kolektyvinių ūkių daug 
traktorininkų buvo šį pavasarį 
mobilizuoti, o susidariusi spraga 
turi būti Užkišta moterimis, ku
rios apmokomos tiesiog pasku
bomis. “Didžiosios Sovietų enci
klopedijos” žiniomis (1947 m., 
876 psl.) jau 1942 m. per pavasa
rio sėjos metą traktorininkėmis 
dirbo 164.775 moterys, o “Siel- 
choziaistvenaja Enciklopedija” 
skelbia (1949, Vol. 1,34 psl.), kad

nizavusi naujų mechanizacijos 
kadrų paruošimą 1,8 milijono as
menų, iš kurių daugiau kaip 1

kyla klausimas: kam jie ruošia
mi. Kitas būdingas požymis, —

kaip tik ir parodo minimosios

imti. Ji apima ir okup. Lietuvą.



1. Atsidaro akys
“Turi bumą ir nekalba, turi 

akis ir nemato”. Taip vienoj psal
mėj sakoma apie pagonių stabus. 
Stabas negali nei kalbėti, nei ma
tyti, nors ir turi tariamas akis ir 
burną. Blogiau, kai gyvasis žmo
gus neprakalba, kai reikia kalbė- 

. ti ir nemato, kai reikia matyti. 
Taip atsitiko su kanadiečiais: jau 
seniai kraštą užplūdo nepadori, 
geltonoji spauda, ji badė jiems 
akis kiekvienoje krautuvėje ir 
kiekviename kioske, bet jie jos 
nepastebėjo ir apie ją nekalbėjo. 
Ką gi, “laisvas kraštas”, o lais
vame krašte laisvai pardavinėja
mas šlamštas, kuris nuodija vai
kų ir jaunuolių sielas. Visdėlto 
pastaruoju metu atsirado akys ir 
prabyla liežuviai ne tik eilinių 
piliečių, bet ir krašto tėvų, kai 
padėtis pasidarė nebepakenčia
ma — senate sudaryta speciali 

' komisija, kuri tiria nepadorios 
spaudos klausimą, renka medžia
gą, daro apklausinėjimus. Komi
siją sveikino ir jos darbą mora
liai remia eilė žymių žmonių: 
Toronto kardinolas James C. Mc 
Guigan, Dr. F. Cyril James, Mc 
Gili universiteto vicekancleris, 
senatoriai, eilės miestų burmist
rai, mokytojų sąjungos, tėvų-mo- 
kytojų draugijos ir tt. Komisijai 
parodymus davė Ensign redak
torius R. W. Keyserlink, Otavos 
burmistras Ch. Whitton, Kolum
bo didysis vytis V. Kelly, kata
likiškosios akcijos direktorius 
Otavos arkivyskupijoje T. LeSa- 
ge ir tt. Iškelta įsidėmėtinų, bet 
liūdnų faktų.

2. Iš kur tas maras?
Apklausinėj ant paaiškėjo, kad 

daugiausia nepadori spauda Įve
žama iš JAV. Tiesa, Kanadoje 
veikia įstatymas, draudžiąs įvež
ti nepadorią spaudą. Bet jis leng
vai apeinamas. Jei kurių leidi
nių, dėl jų pornografinio pabū- 
džio, įvežti neleidžiama, ameri
koniškieji leidėjai ant Kanadai 
skirtų egz. užrašo: “Išleista Ka
nadoje”, tada muitininkai jau ne
begali sulaikyti jų Įvežimo ir jie 
laisvai platinami. A. Paquette 
liudijimu, š.m. sausio mėn. Ota
voje iš draudžiamų įvežti spaus- 

'^čfiniųTnivd''platinama 13, o kovo 
mėn. jau 23. Deja, knygos ir Įvai
rūs magazinai nėra vieninteliai 
nepadorūs dalykai, kurie parda
vinėjami visiems, kas tik juos 
perka: nuogybėmis “papuoštos” 
lošimui kortos, alaus stiklai, lerm 
pų viršai, peleninės, meškerių 
plūdės. Tokias prekes daugiausia 
gamina ir eksportuoja Japonija, 
o vartoja kultūringi vakariečiai.

Iš visų Kanadoje platinamų 
pigių knygelių, magazinų ir “ko
mikų” geras trečdalis yra nepa
doraus, kriminalinio turinio. Ši
tuos spausdinius daugiausia pa
sileidžia Amerikos Žinių Bend
rovė (American News Compa
ny) ir Tautinė Žinių B-vė (Na
tional News Company) Otavoje. 
Paprastai tris kartus savaitėje 

.jos išsiuntinėja po didoką 
pundą spausdinių platintojams. 
Tuose punduose po keletą egz. 
esti vertingų žurnalų, kaip Life, 
Saturday Evening Post, Rea
der’s Digest, Popular Mechanics, 
bet nepalyginamai daugiau taip 
vadinamų “sex” magazinų, be
skonių, nebent tik girtam juokin
gų, “komikų”. Jei kuris spaudos 
pardavėjas paprašo siųsti dau
giau rimtesnio turinio spausdi-

MŪSy BYLA ŠVEICARIJOJE
VLIKui pavedus, Šveicarų 

žurnalistai S. Garbačiausko bu
vo nuolat informuojami iš EL
TOS ir lietuvių spaudos apie įvy
kius Lietuvoje arba naujausius 
duomenis, liečiančius Lietuvos 
bylą ir lietuvių problemas. Per 
pirmąjį š.m. pusmetį šveicarų 
spaudoj pasirodė keletas straips
nių apie Lietuvą ir Pabaltijį, taip 
pat visa eilė vertinimų, netiesio
giniai susijusių su Lietuvos pro
blemomis. Šveicarų laikraščiai 
yra pareiškę norą duoti specialių 
reportažų iš Lietuvos ir lietuvių 
gyvenimo. Didžioji spauda daž
nai, nors ir netiesioginiai, prisi
mena Pabaltijį, kai tik ką rašo 
apie Europos Rytų problemas. 
Ypač daug žinių apie Lietuvą ir 
Pabaltijį yra paskleidusi kat. 
agentūra KIPA. Vienas iš Šveica
rų telegramų agentūros direkto
rių yra prieš karą buvęs Lietu: 
voje. Dėl Pabaltijui skirtų trans
liacijų šveicarai yra turėję ne
malonumų, nes Sovietų pasiun
tinybė Berne dėl to įteikė notas 
ir protestavo. Paskiausiai ir per 
šveicarų radijo stotis buvo duota

TĖVISKtS eiBURIAI

Kova su geltonosios spaudos antplūdžiu
nių, jam atsakoma: “Kodėl jūs 
nenorite uždirbti daugiau pini
gų? Kol parduosite 1 egz. Popu
lar Mechanics, seksualinių maga
zinų išteisite 10-tį”. Kartais gi 
tiesiai parašoma: “Arba imsite 
viską, ką siunčiame, arba nieko 
negausite”. Ir imamas visas pun
das, nors jame randama apie 40 
nemoralių, nuogų moterų foto
grafijomis išpuoštų, menkiausio 
turinio, seksualinių magazinų ir 
kokie 5 rimtesni žurnalai.

Jau ir taip menkas skaitytojų 
skonis tokia “literatūra” dar la
biau smulkdomas, vaizduotės dil
ginamos, tikras gyvenimo supra
timas iškraipomas, įvarios aist
ros žadinamos. Tokia lektūra 
ruošia gatvės “didvyrius”, ku
riems viskas galima, viskas teis
ta, pradedant apiplėšimu ir bai
giant išprievartavimu.

Ateis diena, sako V. Kelly, šv. 
Patriko mokyklos vedėjas, kada 
net vadovėliai reikės spausdinti 
komikų būdu, nes kitokių knygų 
vaikai nebenorės imti nė į ran
kas. Jau dabar vaikai be komikų 
nieko nenori skaityti ir, žinoti. 
Sunku juos auklėti, lygiai kaip ir 
mokyti, nes jų galvos pilnos ko
mikų, kurių paveikslai priešta
rauja visiems tikrovės, mokslo, 
psichologijos ir dažnai doros rei
kalavimams. Kas rūpi tiems, ku
rie už panašius spausdiniuš krau? 
naši milijonus, jei tokiais komi
kais žalojama vaikų siela, jei to
kia lektūra auklėjami rytdienos 
kriminalistai?

3. Kas daryti?
“Pasipriešinkime piktam!” —- 

rašė apaštalas Povilas pirmie
siems krikščionims, kurie gyve
no pagoniškoj, dažnai nedoroj 
aplinkoj. Pasipriešinti piktam 
yra ir mūsų uždavinys. Boiko
tuoti tuos leidinius ir tas prekes, 
per kuriuos skleidžiama porno
grafija, yra mūsų pareiga. Turė
kime drąsos pasakyti tokių da
lykų platintojams, jog jie nedo-

JUOKTIS AR VERKTI?
“TŽ” Nr. 25 buvo iškeltas tik 

Montrealio sąlygose galimas fak- 
tas, kad -p. Kardelis,' kaip Techn. 
Rinkiminės Komisijos, pirminin
kas davęs parėdymus Winnipe- 
go apyl. LOKui priešingus rin
kiminėms taisyklėms, “NL” drįs
ta kaltinti tą LOKą neatlikus pa
reigos. Kai LOKo pirm, pareigas 
ėjęs p. Kurauskas paklausė, kam 
tada buvo surašytos rinkiminės 
taisyklės, jei jų laikymasis yra 
nusikaltimas, “NL” Nr. 27 re
daktorius (strp. nepasirašytas, 
atseit jo) rašo:

“Taip, apkaltino. Bet kodėl ap
kaltino?... Dr. C. Kurauskias 
sako, kad Winnipeg© ALOKas 
neprasilenkė sUz taisyklėmis. 
Tuo jo niekas ir nekaltina. Bet 
kaltina tuo, kad ALOKas ... ne
išpildė KLB LOKo Technikinės 
Rinkimų Komisijos parėdymo, 
už kuri atsakingas būtų ne Win- 
nipego ALOKas, bet KLB LOKo 
Techn. Rinkimų Komisija. Toks 
Winnipego ALOKo nesiskaity
mas su augštesne instancija, — 
deja, jau ne pirmas kartas — yra 
destruktyvus, anarchija atsiduo- 
dąs, reiškinys. Bendruomenės 
padaliniai, kurie nejaučia mora
linės atsakomybės prieš Bend
ruomenę ir prieš atskirus jos na
rius, yra anarchijos į bendruo- 

daugiau žinių apie Pabaltijį, o 
Williamsburgo deklaracija minė
ta net kelis kartus. Taip pat bu
vo skaityta apie Pabaltijį keletas 
paskaitų. Šveicarai pageidauja 
daugiau uždarų paskaitų, o ypač 
iš socialdemokratų tarpo. Tos 
rūšies informacija santykiams 
pagerinti ir realiai pavergtųjų 
tautų padėčiai nušviesti, pav., 
tokioj Šveicarijoj daug padėjo 
latvių socialdemokratų veikėjas 
prof. Br. Kalninš.

Nepaisant oficialios politikos 
ir defetistinių nuomonių, mūsų 
klausimas darosi vis plačiau ži
nomas, kaip neatjungiamai susi
jęs su kt. Rytų Europos proble
momis. Tuoj po karo vyravo to
kia nuomonė: nors ir gaila, bet 
S. S-ga atsiėmė tai, kas jai se
niau priklausė... Tai, girdi, bu
vusi didžiosios valstybės teisė, 
kurios turi būti paisoma. Tačiau 
dabar tokių nuomonių jau ne
tenka girdėti, o ypač rasti spau
doje. Net socialdemokratų spau
doj daugiau neberandame mums 
nepalankių pareiškimų, kokių 
ten .pasirodydavo 1943-45 m.

rai elgiasi juos parduodami, kad 
už tai gaunami pinigai yra Judo 
grašiai

Pastebėję pornografinio pobū
džio leidinį (magaziną, komiką, 
ar šiaip knygpalaikę), jį nupir
kime, kad nusiųstume Teisingu
mo Departamentui (Justice De
partment), kaip to prašo senato 
komisija. Su siuntiniu tūri eiti 
laiškas, kuriame reikia pažymėti, 
kada, iš ko, kur šitas leidinys yra 
pirktas. Visus tokius leidinius 
Teisingumo Departamentas per
duos senato komisijai, o pastaroji 
paruoš įstatymą kovai su nepa
doria , literatūra ir kitais dorą 
įžeidžiančiais dalykais.

Mūsų vaikai, paaugliai ir jau
nuoliai jau gerokai, ar net visai 
gerai, pramoko angliškai. Tėvų, 
auklėtojų pareiga žiūrėti ką jie 
skaito, kokius leidinius perka, 
koks jų dvasinis penas. Dėkime 
visas pastangas jaunąją, kartą 
įpratinti skaityti geras knygas, 
tinkamą literatūrą. Toronte ir 
kituose Kanados miestuose yra 
viešųjų ’ bibliotekų, skaityklų, 
kur labai patogiomis sąlygomis 
duodama parsinešti į namus kny
gų ir kitokių leidinių, visiškai 
gerų ir tinkamų vaiko, paauglio 
ir jaunuolio amžiui. Pažįstu vie
ną inžinierių, kuris savo dukterį 
įpratino skaityti klasikų kūri
nius ir ji visai nesidomi menka
verte lektūra.

Menka garbė svetimom kal
bom kalbėti,

Didi gėda savosios gerai ne-z 
mokėti.

Tik skaitydami, tik domėda
miesi mūsų laikraščiais, mūsų 
knygomis, mūsų dailia j a litera
tūra mes stiprėsime tautiniai, 
nepamiršime savo kalbos, savo 
papročių, savo praeities. Lietu
viškoji knyga apsaugos ir mūsų 
jaunąją kartą nuo menkavertės, 
dargi žalingos lektūros ir neleis 
nuklysti svetimais šunkeliais.

Kun. Dr. J. Gutas.

menę nešėjai. -
Nėra ko aiškintis tuo faktu, 

kad taisyklės to nenumato- —-
Vargšeliai Winnipeg© mažutė

liai. Jie manė, kad reikia vado
vautis taisyklėmis, kurios taip il
gai ir “rūpestingai” buvo ruošia
mos, apie kurių šventą neliečia
mumą tiek daug buvo rašoma 
“N. Liet.”, o pasirodo, kad rei- 
kėta šokinėti pagal p. Kardelio 
telegramas...

Tikrai, juoktis ar verkti?
Žinoma, ta proga kliuvo ir 

“TŽ”. Be Catoniškojo “Cėterum 
censeo...” “NL” gi neapsieis. 
Bet, kur nebėra lygsvaros, nebė
ra ir kalbos.

O redakcijai gal bus galvosū
kio, kur šitokių “priešakinės de
mokratijos” perlų citatas dėti — 
į “Šypsenas” ar visai nedėti? St.

Dėl “Baltosios 
Meškos” ženklo

“Draugo” birželio 26 d. laido
je R. Viesulas pasisako neigia
mai dėl lietuviškojo bravoro 
“Baltoji Meška” etiketės, rasda
mas ją netinkama nei formos nei 
spalvų parinkimo atžvilgiu. Pa
stebėjęs, kad etiketei tinkamai 
nepanaudoti mūsų tautinės or
namentikos motyvai, R. Viesulas 
pastebi: “Gi etiketėje Gedimino 
stlupų įpynimas į miežių ir apy
nių eilutę — skurdus, gal būt ir 
netinkamas elementas alaus bon- 
kai”...

“BM” alaus bonkos neteko ma
tyti, bet fabriko ženklą visi ma
tėme spaudos reklamose. Gedi
mino stulpai ten stačiai akį rė
žė. Jei kas nesugeba tautinės or
namentikos suprasti be tautinio 
ženklo, gal ir pasidžiaugė “lie
tuviškumu”. Bet juk tai Gedimi
no stulpų išniekinimas. Lietū- 
viui brangaus tautinio ženklo 
valkiojimas po karčiamas. Tai 
ne ornamentas, bet įstatyminis 
ženklas, buvęs prezidento vėlia- 
voję, piniguose ir daug kur ki
tur. Gražu, kad mūsų verslinin
kai sugeba pasireikšti, gerai, jei 
nori atžymėti savo lietuviškumą, 
bet gaila, kad taip neapdairūs ir 
nepastebi savo “stropumu” įžei
džią savo krašto atminimą.

Mums, toliau nuo Čikagos 
ęsantiems, nežinoma, kaip fab
riko ženklas buvo parinktas. Be
rods, buvo skelbtas konkursas. 
Bet ar konkurso daviniai buvo 
parodyti platesniems sluogs- 
niams, kad galėtų perspėti? Sun
ku net suprasti, kodėl niekas iš 
pašaliečių neįsikiš© pačioje pra
džioje, neperspėjo. V. SL
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priėmė LRS Rytinių Amerikos '*au '

(Atkelta iš 1 q?1.) 
LRSąntarvė rodo didelį veiks
mingumą ir bando susirišti su 
diplomatais. Prieš išvažiuojant 
min. P. Žadeikiui Londonan jis

Dr. Marija'- Paplauskienė-Ramū- 
nienė, neseniai Otavos universi
tete summa cum Įaudė apgynusi 
disertaciją “Moteris lietuvių fol
klore”, pakviesta ten pat dėstyti 
Rusijos ir Rytų Europos istoriją.

NERINGOS BRIEDŽIŲ LIKIMAS
Nepr. Lietuvos laikais pajūrio 

vasarotojų ir viso krašto pasidi
džiavimą sudarė Kuršių Nerin
gos briedžiai. Deja, okupantai ir 
čia paliko savo žymes: jų neliko 
jau nė žymės. Prieš kiek laiko 
laikraščiuose buvo pasirodžiusi 
žinutė, kad kažkurie rusai atėjū
nai už briedžių “brakonieriavi
mą” ir jų mėsos pardavinėjimą 
juodojoj rinkoj buvę nubausti. 
Dabar vokiečių spaudoj pasiro
dė apie Nidos ir iš viso apie brie
džių likimą tikslesnių žinių.

“Neue Post” N. 8/52 įsidėjo 
“Šauksmą iš Rytprūsių miškų”, 
kur smulkiai aprašoma, kaip bu
vo sunaikinti paskutiniai pasili
kę briedžiai, prisilaikę daugiau
sia plačiuose Kuršių Neringos 
ir Nemuno deltos miškuose, ry
tiniame Kuršiu mariu krante, 
taip pat Frišingo miškuose, į 
šiaurės rytus nuo. Karaliaučiaus. 
Vietos gyventojai juos vadinda
vo “senųjų laikų karaliais” — ir 
jais didžiavosi. z '

1939-1940 m. briedžių Rytprū
sių miškuose buvo priaugę iki 
1300, bet su paskutiniuoju karu 
mirė ir paskutinieji briedžiai.

Jų skaičius vien Neringoje nie
kad nėra- siekęs 1200-1300 viene
tų, kaip klaidingai buvo skelbia
ma kaikuriuose lietuvių JAV 
laikraščiuose.

Aprašyme sakoma, kad dar 
paskutinėmis karo dienomis apie 
Ibenhorstą prie Tilžės ir Tavel- 
ninkų ir Nemunyno dar buvo gir
dima juos riaumojant. Bet, pasi
baigus žiemai, kai per kraštą per
sirito rusų malūnas, jų nebeliko 
— išsibaigė ir tie, kurie nuo so
vietinių šarvuočių buvo pabėgę 
karui baigiantis i giliausias ir to
limiausias užkampes.

Sumažėjus briedžių skaičiui, 
jau po pirmojo karo buvo jais 
susirūpinta, ir -jie pradėti geriau 
prižiūrėti. Pamažu jų skaičius 
ėmė didėti ir 1938 m. jau siekė 
1200, kasmet jų buvo leidžiama 
nušauti apie 200. Kuršių Nerin
goj ir kaikuriose ■ kitose srityse 
buvo sudarytas jų “gamtos par
kas”. 1945 m. vasarą rusai išleido 
Rytprūsiuose įsakymą, kuriuo 
gyventojams uždraudė briedžius 
medžioti, pažymėdami, kad 
“liaudies demokratijose taip ne
daroma”. Tačiau tuo metu, kai 
įsakymas buvo išteistas, faktiš
kai jb jau nė nereikėjo — brie
džiai jau buvo išnaikinti, bent jų 
masė. Dar ir dabar pasitaiko pa
bėgėlių, tiek vokeičių tiek sve
timšalių,* kurie sakosi dar 1948 
m. girdėję juos riaumojant Fri
šingo miške arba užėję jų pėdas. 
Treti pasakoja, kaip juos medžio
jo rusų pionieriai.

Šių metų pradžioje okupuota- 

Solistė M. Vilčinskaitė, dalyvavusi Bramptono pilietybės dienos 
iškilmių programoje, teisėjui A. Cochrane įteikiant naujiems pilie
čiams pilietybės dokumentus. Čia ji kartu su teisėju A. Cochrane ir 
mokyklų inspektorių E. R. Underhill, kuris iškilmėms vadovavo.

pakraščių įgaliotinį reziduojantį 
Niujorke. Stipriai reiškiasi ir 
tautininkai.

_ • Prez. Trumanas paskelbė 
naująsias imigracijos į JAV-bes 
kvotas, nustatytas Dean Acheąp- 
no, Ch. Sawyer, prekybos ml- 
nisterio ir Valstybės Prokuro
ro James P. McGranery, galio
jančias nuo sausio 1 d. Didžiau
sią kvotą gavo D. Britanija — 
65.361, Estija — 115, Latvija — 
235, Lietuva — 384. Trumano 
projektas įsileisti į JAV-bes pa
pildomai 300.000 pabėgėlių, bu
vo atmestas dar atstovų rūmų 

me Karaliaučiaus mieste Sovie
tai paleido
gandą, kad sovietinė vyriausy
bė žada atsiųsti iš Maskvos į 
Rytprūsius specialų vagoną so
vietų išaugintų briedžių Ta
čiau iš tikro to “spec, vagono” 
tebelaukiama ir ligi šiol.
Briedžiai yra brangūs. Tai yra 

brangiausi ir vertingiausi iš .se
nųjų Europos miškų išlikę gyvu
liai, sako žinovai. Rusai turi pir
ma pasirūpinti, kad būtų atau
ginti jau faktiškai stepėmis vir
tę inilžiniški Rytprūsių plotai. 
Tačiau jiems ne tai Rytprūsiuo
se rūpi: jie ten rūpinasi
kaip pastatyti stipriausią “Sta
lino pylimą”.
“Taip mums nebelieka nieko 

kito, be pluošto atsiminimų. At
siminimų apie jūros ošimą, kaip 
jis atsimuša į vienišą ištuštėjusį' 
Kuršių marių rytinį krantą. Apie 
vienatvę ir beribius Rytprūsių 
žemėvaizdžio plotus... Ir apie 
briedžių šauksmą, kurio ten dau
giau jau nebegirdi ausis”, baigia 
savo pastabas vokiečių žurnalas.

Ne vienas vokiečių žurnalas ar 
laikraštis apie Kuršių marias, o 
ypač Nidą, ?tą “prarastąjį rojų”, 
taip rašo: “Ar pažįstate Nidą, tą 
mažutį, idilišką prie Kuršių Ne
ringos prigludusį žvejų kaimelį 
su puošniais nameliukais, švaru
čiais pensionais ir memėgstan- 
čiais tarti nereikalingo žodžio, 
bet iš tikro tokiais bičiuliškais jo 
gyventojais? Tai buvo tikras sau
lės ir šviesos Eldorado.

Tačiau šiandien jau niekas iš 
mūsų nebegali ištisus kilometrus 
bastytis per smėlį Kuršių pama
riu ar Baltijos pajūriu, ir nė-vie
nas vžsarotojas iš Vakarų jau ne
beužlipa prie Švyturio į keružių 
pušaičių miškelį.

O iš to Švyturio, kiek tik įka
bindama, taip plačiai akis nešėsi 
į Baltijos jūrą, į marias ir že
mumas, kur kadaise gyveno brie
džiai. Tarp jūros ir marių bangų, 
lyg koks siaurutis šviesus smėlio 
ruožas, traukėsi Neringa. Jei 
kam nors kiek nusišypsodavo lai
mė, galėdavo matyti ir briedžius. 
Tačiau jie .būdavo labai baigštūs 
ir dažniausiai tiktai naktį atsi
bastydavo iš savo klonio per Ne
ringą ... Niekur nėra buvę taip 
gražu, kaip rojuje prie Nidos!”.

KARVIU SOCLENKTYNĖS
“Pritaikius soviet, šėrimo tech-f 10.661 litrą pieno. Dabar, kaip 

niką”, pereitais metais Vokieti-1 pastebi «Der Spiegei” Nr. 19/52,
jos soviet, zonos Deubersbacho 
dvare prie Eisenacho, Tueringi- 
joje, karvė “Walze”, net negau-
dama jokių “spec, priedų”, davė Respublikos karve”, iššauks į 

socialistines lenktynes geriausias

teisines komisijos.
• NYT Europos koresponden

tas Sulzburger praėjusią savai
tę iškėlė sunkų naujųjų sovietų 
pabėgėlių likimą “laisvame pa-

‘ NYT nuomone, jei 
Amerika juos Įsileistų, padarytų 
gera tik sau ir Įrodytų, kaip su
pranta laisvės obalsį, padrąsintų 
nekenčiančius komunizmo, bet 
nežinančius, koks likimas jw lau
kia, jei pabėgtų.

• Harrimanas, vadovaujantis 
demokratų kandidatas, pareiškė 
taikius, “containment” politika 
dvelkiančius, žodžius “...neat
rodo, kad greit galėtų kilti Rusi- 
jos-JAV karas, tačiau nesimato 
ir taikos. Geriausia būtų, kad de
mokratiškųjų tautų ginkluota 
unija laikytųsi “gyvenk ir teisk 
kitiems gyventi” politikos”... 
Atrodo panašiai" galvojo Hisso 
Įkalbėtas Rooseveltas — komu
nistai patys subyrėsią, nes jų to
talitarinė valstybė yra silpna. 
Harrimanas yra buvęs JAV pa
siuntinys Maskvoje ir save lai-* 
ko geriausiu Sovietų Sąjungos 
ekspertu.

• Amerikiečių spauda, jos “ge
riausi Rusijos ekspertai”, bando 
spėti, kokia turėtų būti “Hate 
America” Sovietų Sąjungoje 
vykdomos propagandos reikšmė, 
Esą, galimos trys išvados. Mask
va rengiasi agresijai. Kad vieną 
dieną išgirdę per Maskvos radi
ją “JAV-bės bestiališkai užpuolė 
mūsų matušką Rusiją” sovietų 
piliečiai nebūtų pritrenkti. Dėl to 
sovietai pulsią dar šiais mėne
siais. Antrųjų nuomone, sovietai 
daro spaudimą Vakarų Europai, 
norėdami Įtikinti JAV-bių impe
rialistinėmis užmačiomis. Tas 
spaudimas, esą, nukreiptas į Bri
taniją, Prancūziją ir Vokietiją. 
Sutinkant, jog šis spaudimas jau 
dabar rodo pasisekimo žymių, 
reikia prisiminti, jog kampanija 
lygiai taip pat puola “angliškuo
sius, prancūziškuosius ir vokiš
kuosius amerikiečių quislingus. 
Pasak trečios nuomonės, Stalinas 
norįs nukreipti savo vergų dė
mesį nuo jos nepasisekusios po
litikos, kurios tikslas buvo su
trukdyti Atlanto Sąj. sudarymą,. 
Vokietijos atgaivinimą ir tt. Dar 
viena nuomonė — sovietai, gal
būt, bandą pasiteisinti prieš sa
vo gyventojus, jog esant tokiems 
priešams, kaip Amerika, jie ne
galį norėti geresnio gyvenimo, 
nes viskas turi būti paaukota to
limesniam ginklavimuisi. Kaikas 
bando ginčytis, kad karo nebus, 
nes sovietai dar jam nepasiren
gę, bet į tai atsikertama, jog per- 
mažai žinoma apie sovietų kari
nes paslaptis, kad būtų galima 
taip tvirtinti. Peržiūrėjus ame
rikiečių žurnalistų nuomones, 
susidaro įspūdis, kad jie tikrai 
nežino, kokia yra tikroji kampa
nijos priežastis. O ji" užrašyta 
ant kiekvieno popiergalio Sovie- 
tijoje: “Visų šalių proletarai 
vienykitės”.

• Prez. Trumanas. kalbėda
mas Arkansase, praėjusią savai
tę palietė problemas, kurios ste
bina ir domina naujai į šį kraštą 
atvykusius naujakurius. Jis pri
kišo, jog galingos Amerikos 
kompanijos, nepaisydamos žmo
nių interesų, siekia kuo didžiau
sio pelno. Jos sabotavusios visos 
eilės elektros jėgainių pastaty

minimoje karvė, apšaukta “ge
riausia Vokiečių Demokratinės

Lenkijos liaudies respublikos 
karves... Tuo tarpu Žem. Sak
sonijos Dannenbergo vietovėje 
radijo agentas Horstas Schmidt- 
ke konstatavo, jog su muzika ge
riau karves šerti negu dobilais, 
nes jos tada duodą daugiausia 
pieno...

Todėl jis įvairiuose ūkiuose 
įtaisė karvių tvartuose spec, ra
dijo aparatus su tefifono juosta. 
Melžimo brigados virš. Lotha- 
ras Nieberis pripažino, jog tokiu 
būdu jam pavyko jo “karvių 
tvarto pieno dieninę produkciją 
pakelti 13 litrų”. Čia ypač gerai 
veikiančios, kad duotų daugiau 
pieno, ramios melodijos: “Duno
jaus valsas”, “Svajonės apie. Pie
tų jūrą” arba “Balta vestuvių ka
rieta”. Jei paleidžiamos “pasiu
tusios džazo ar sambos melodi
jos”, karvės reaguoja piktai: ma
tyti, prie jų dar nėra pripratu- 
sios ir duoda pieno mažiau.

mą, šaukdamos, jog valdžia nori 
įvesti Amerikoje socializmą, pa
ti pasiryžusi žmonių gerovės la
bui pastatyti jėgaines. Taip, gir
di, šaukianti ir Amerikiečių Me- \ 
dikų Draugija, kuri visais bū
dais griaunanti vyriausybė* pro
gramą eiliniam žmogui užtikrin
ti medicinišką nemokamą prie
žiūrą. Taip pat rėkią ir didžiulių 
butų nanpų kompanijos, kai tik 
vyriausybe pradeda galvoti kur 
nors statyti butų kolonijas. “Ką 
tik amerikiečių vyriausybė sten
giasi padaryti žmonių labui, tuoj 
tam tikros kompanijos rėkia, jog 
demokratai nori įvesti socializ
mą”. Trumanas perspėjo priva
čias kompanijas, jog “jos neap
gaus žmonių savo melais... 
anksčiau ar vėliau žmones gaus 
kas jiems priklauso”...

• Jau ir Reuterio agentūra 
susidomėjo “Tėvynės Balso” ir 
sovietų konsulatų akcija prisivi
lioti DP namo. Įdomu.tik, kad 
bene pirmą kartą “Tėvynės Bal
sas” parodė savo įniršimą prieš 
“Amerikos Balsą” ir V. Sidzi
kauską. Anksčiau tik būdavo už
simenama, kad “tarybiniai žmo
nės tik nusuką radijus nuo kapi
talistinių nuodų”. Paskutiniame, 
laisvąjį pasaulį pasiekusiame 
“TB” numeryje rašoma: “Sidzi
kauskas išdavikas ir vagis... 
prekiavo kokainu, už kyšį dalino 
kriminalinius pasus, Hamburgo 
ir Bremeno pirkiai jam vežė dė
žes su kilimais, šilkais, kristalais, 
kiti čekių knygutes, turėjo dau- 
giaaugščius namus Kantstrasse 
Charlo tenburge, einamąją są
skaitą Šveicarijos banke, Berly
ne į kišenę susikrovė visą valsty
bės seifą, Smetonienei davė ky
šį ir buvo paskirtas pasiuntiniu į 
Angliją, ir tt. išvyksta Į JAV ir 
pasidaro eiliniu “Amerikos Bal
so” melagiu. “Amerikos Balsui” 
kaip ir atatinka Sidzikausko ti
po žmonės. Jų nekankina jokie 
“prietarai”, kaip sąžinė, ištiki
mybė tautai, tėvynei. Jie turi 
vieną kalbą pirkti-parduoti. Si
dzikauskas parduoda šmeižtus, 
melus (kokybė neturi reikšmės),y 
jam už tai mokama ir baigta. Ne
gi padorūs žmonės eis į “Ame
rikos Balsą” ... Galimas daly
kas, jog gangsterių ir recidivistų 
šalyje jam pavyks apsimesti vi
suomenės veikėju. Bet tarybi
niams žmonėms jo paskyrimas 
į “AB” tėra dar kartą Įrodymas, 
ko yra verti “AB” prasimanymai 
ir kas pas juos dirba”. “TB” po 7 
metų surado dar pavojingesnių 
žmonių nei Kubiliūnas, Plecha
vičius, Ambrazevičius, ant kurių 
jis anksčiau tiek varė. Prašymas 
netikėti “Amer. Balsu” yra tik 
kitas įrodymas, jog juo tikima. 
Stengimasis suteršti žmones yra 
kitas rusams taip gerai žinomas 
būdas, bet laisvajam pasauliui 
tai tik gera rekomendacija, lygiai 
taip tokią “TB” akciją supranta 
ir amerikiečiai.

• Iš didelio rašto, kiti “Sovie
tų ekspertai amerikiečiai”, vis 
išeina iš krašto. Štai toks Mr. 
Lawrence, žinomo žurnalo “US 
News & World Report” leidėjas 
ir redaktorius, neseniai pasiūlė, 
kad amerikiečiai siųstų tautoms 
už geležinės uždangos ginklus ir 
amuniciją. Prieš šitokią savižu
dišką tautų skatinimą griežtai 
pasisakė Taftas ir tūlas Murrow, 
CBS radijo komentatorius. Jie 
priminė Varšuvos sovietų pa
akintą revoliuciją. Pavergtųjų 
tautų pabėgėliai sveikina Ame
rikos vyriausybės nusistatymą 
atmesti šitokią politiką iki tik-, 
rasis išvadavimo laikas ateis, o 
šiuo metu stengiasi įrodyti pa
vergtosioms tautoms, jog jos nė
ra tik kauliukai didžiųjų pajėgų 
žaidime. ’

• Suomiai mėgstami Ameri
koje. Stebimasi, kad tokia mažy
tė tautelė sugeba išlaikyti savo 
charakterį ir balsą. Suomių as
menybė esanti taip gražiai išreiš
kiama jos kultūroje. Sibeliaus, 
esą, negalima būtų įsivaizduoti 
vokiečiu ar rusu. Ir Sibelijų suo
mių simfoninis orkestras išpildąs 
visai kitaip, negu svetimtaučiai. 
“Stebėtina, — rašo NYT, — mu
zika juk tarptautinė kalba, bet 
kartu ji tokia tautiška...”* Jei 
tautinis militarizmas yra žmoni
jos nelaimė, tautinė kultūra, 
kaip keistai tai beskambėtų, pra
turtina pasaulio kultūrą, štai 
simfonija “Suomija” yra didžiau
sias turtas ir laidas. Ji yra ver
tingesnė negu visi kiti suomių 
turtai, negu visa jos gynybos sis
tema. Bet kartu ji priklauso vi
sai žmonijai”. Tai ypač įsidėmėti
na kaikuriems mūsų visuomenės 
ir parapijų veikėjams JAV.
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* šiuo motu LTSR tora iilikę vo* 
2.700 bičūį avilių. Pereitai* metai* pa
dėtis buvusi dar blogesnė — 1730 
•vilią.

* Vilniuje pradėjo veikti 11 auto-

vė-Užupis, Markučiai, Subačiaus gat
vė. Tik šiais metais autobusai pradėjo 
kursuoti Vilnius-Panevėžys. Taip pat 
atidaroma linija VMnius-PaĮaiiga, ku
riu važinės "ištaigingi autobusai". Ki
bą Vokietijoje dar Ūke jų? Tikimasi 

i gauti pora autobusų Vilnius-Kaunos- 
\ : ŠiauliaiL linijai.

•t'^ Lietuvoje šiuo metu rodoma ant
roji spalvota "lietuviška" filmą "Ne
munu". Scenarijus — J. Baltušio, reži
savo V. šneideriov. Joje parodomas 
Nemuno grožis, Druskininkai, "di
džiausias Tarybų Lietuvos pramonės 
centras — Kaunas", taip pat Neris 
ir Vilnius su savo universitetais, įstai
gomis bei rūmais.

* Vadovėlių padėtis Lietuvoje yra 
skandalinga. Dar dabar mokiniai ve
da užrašus. BoHevikai vienais metais 
išleistus vadovėlius, kitais metais skel
bia priešingais Stalino mokslui ir iš
ima iš apyvartos. Ypač sunkus chres
tomatijos klausimas. Galiausiats nutar
ta ją paruošti bendru būdu, kad ne
būtų kaltė primesta kokiam nors vie
nam asmeniui.

* Septintaisiais po karo metais Kau
no geležinkeliečiai, nesulaukdami 
penkmečių numatytų butų, patys sa
vo iniciatyva nusprendė atsistatyti 
penkis gyvenamuosius karo metu su
griautus namus. Tam tikslui jis su
siorganizavo 80 tūkstančių plytų ir 
100 kūb. metrų miško medžiagos.

' Išėjo Didžiosios Tarybinės Enci
klopedijos VIII tomas. Jame patiekta 
visa eilė straipsnių ir iliustracijų, vaiz
duojančių Tarybų Lietuvos ekonomi
ką, kultūrą, istoriją, geografiją ir tt. 
Du stambūs straipsniai skirti VHniaus 
miestui ir sričiai. Atskirame straips
ny "Vilniaus konfliktas" pateikta me
džiaga "apie imperialistinių valsty
bių ir vietinės buržuazijos intrigas at
plėšiant Vilnių nuo Lietuvos", atskiri 
straipsniai apie Vilniaus universitetą, 
observatoriją, Vilkaviškį. Straipsny 
"TSRS politika" esą daug duomenų 
iš "LTSR istorijos".

* Lobai daug pylos neseniai gavo 
Alytaus MTS, kuri planą sužlugdė 77 
%. Komunistai išaiškinę, kad vietoj 
dirbę kolūkiams pagal sutartis, dau
gumas traktorininkų dirbo privatinin
kų ūkiuose, gi gautą pelną dalinosi su 
direktorium. Kada visa istorija buvo 
paskelbta tarybinėje spaudoje, MTS 
direktorius buvęs pasiųstas į MTS di
rektorių kursus.

* Sprendžiant iš nuotraukų, tarp 
svarbiausiųjų lietuviškų miestų pradėję 
kursuoti dizelintai traukintai labai pri
mena amerikoniškuosius. įdomu tik, 
kad traukinį ^visada aptarnauja miš
ri komanda — visada garvežyje būna 
nors vienas rusas.

* Tūlas Kiauleikfs su Dirvėnu nese
niai tarybinėje spaudoje užsipuolė, 
jog prie visos eilės fabrikų tebekabo 
laisvosios Lietuvos jų pavadinimai. 
Girdi, kaip drįsta muilo ir aliejaus 
fabrikas vadintis "Ringuvo", kas reiš
kia sutrumpintą Ringovičius ir Gurvi- 
Čius? Dabar, kai pramonė taip išsiplė- 
tusi(!), neleistina, jog prie fabrikų ka
botų senieji pavadinimai. Reikia juos 
perkrikštinti čarno, Greifenbergerio ir 
panašiais lietuviams brangiais vardais. 
"Arba štai Kaune yra chemijos gami
nių fabrikas įvairios plataus vartoji
mo produkcijos. Ir prie jo durų dar te
bekabo pavadinimas "Laumė". Arba

* vėl — prie Kauno kailių pramonės 
įmonės kabo vardas "Vilkas". Šie 
dar kaikur užsilikę ponų skarmalai, 
kaip ir pats "pono" kreipimasis, ku
ris kažkodėl irgi ypač atkakliai laiko
si Kaune, kauniečiams garbės neda
ro... Ir laikysis Tu Kiauleiki, nors 
tave tai tikrai tavorisčium vadina, o 
paskui tie patys išsivadavę "proleta
rai" tau numeri uždės.

★ Vilniaus "Elfas" fabrikas šiuo 
metu gamina pHnu tempu elektropate- 
fonus. Amerikoje kiekvienam už $12 
prieinamas kasdieninis prietaisas. Lie
tuvoje rinkoje jų nedaug. Jis esąs su
dėtos į plasmasinę dėžutę ir esąs prt- 
jungiamas prie radijo priimtuvo. Am
žinoji adata esanti pagaminta iš ko- 
rundo.

★ Vilniuje vis plečiama lietuviškoji

filmų studija. Joje kiekvieną savaitę 
paruošiamos "tarybinės kronikos" — 
taip vadinama '^Tarybų Lietuva" ir 
perkalbamos i lietuvių kalbą užsie
ninės filmos. "Šiais metais studijoje 
įrengtas filmų ryškinimo cechas, ap
rūpintas naujausia tarybine apara
tūra. Filmų ryškinimo mašina per va
landą paruošianti 600 metrų filmos".

★ Pagalinu nr Pandėlys gavęs elekt
rą, kuri pradėta tiekti net "paskiriems 
vartotojams".

★ Nurodoma,, jog praėjusiais metais 
lietuviai gavę žymiai įvairesnį prekių 
asortimentą negu už praėjusia is metais. 
Batų fabrikai savo pramonę pakėlę 
51 %, tačiau . •. plano vistiek neįvyk
dę. Už tai pylos gauna šie fabrikai: 
Vitenbergo Vilniaus kailių siuvimą fab
rikas, ten pat Eidukevičiaus, Šiaulių 
"Elnio", Kauno ''Inkaro" ir "Litua
nikos" fabrikai. Ypatingai esą prasto 
pagamintoji vaikų avalyne. Stengda
miesi įvykdyti planą, fabrikų vadovai 
gamina pačią paprasčiausią rūsį — o 
jos niekas nenori. Eidukevičiaus fabri
ke guli apie 9.000 porų tokių batų 
(sovietų visa divizija būtų aprūpinta). 
Batai esą labai negražus, neįvedamos 
naujos mados. Visų batų spalva tik 
juoda — Opie spalvotą jau kalbama

* kelinti metai. Vilniaus "Viktorijos" 
fabrike guli 20.000 porų batų, ku
ru ios vartotojai atsisakė priimti, nes 
jie užsisakę spalvotus. Iš broliškųjų 
respublikų buvo atvykę specialistai ir 
nurodę visas klaidas, bet šios pramonės 
vadovai į jų pamokinimus nekreipę dė
mesio.

★ Draugas Bachurovas, LTSR pro
kuroras, koliojasi, jog respublikoje 
beveik visuotinas nesiskaitymas su že
mės ūkio artelių įstatais. Daug kur 
buožės ardą iš vidaus, demokratijos 
kolūkiuose nesą. Jis suradęs kelis pra
sižengusius, kaip K. Ruzetą, kuris 
savo nuožiūra kolūkiečiams išdalino 
630 litrų pieno (nepardavė — išdali
no!). Jo sandėlininkas Markevičius 
tiems kolūkiečiams išdalino daugiau 
kaip 5 to grūdų. Jonavos "Žeimių" 
kolūkio pirmininkas Stašinskas spe
kuliantui Gudinaviciui pardavęs sko
lon 4,5 to obuolių. Kolūkiečiai nelan
ką susirinkimų — kitas Bachurovo 
punktas. Kitur į susirinkimus ateiną 
14 dalis. Matyt, Bachurovui jau MVD 
paramos neužtenka.

★ Dar kovo mėnesį Vilniuje buvo 
sumažintos kainos stiklui.

★ Rūsčias kalbas prieš "ameriki
nius grobikus" pasakė LTSR Valsty
binio teatro artistai E. Grikevičiūtė, 
J. Grybauskas, N. Nakas,. V. Jurkū
nas, J. Siparis, J. Meškauskas, V. Gra
kauskas, B. Kisielius, P. Zulonas, O. 
Juodytė, V. ruodis, S. Jukna. Visi jie 
skelbė, jog Pasaulinė Taikos Taryba(l) 
imsis reikiamų priemonių nubausti 
bakteriologinio karo iniciatbrius Ame
rikos imperialistus. Sovietų ekspertas 
Dailinąs neseniai NYT perspėjo ar tik 
patys sovietai nenaudosią bakteriolo
giniu ginklų, taip garsiai šaukdami/ 
apie "iniciatorius".

★ Tikrai stebina sovietų pamėgi
mas Tarzano ir sūnaus. Tas rodo, kaip 
sovietinis galvojimas yra atsilikęs. 
Kapitalistinis pasaulis Tarzaną kodai 
persirgo, o tik balandžio mėnesį Vil
niaus kino teatruose "Pergalė", "Mas
kva", "Spalis" buvo rodoma "Tarza
nas randa sūnų", -— o "Helios" "Tar
zanas" I dalis, -— o vakare, "Tarza
nas" II dalis. Kiti trys kino teatrai ro
dė filmas "Tarybų Gudija" ir "Tarybų 
Lietuva".

★ Latvių kombinatas "Mokslo" 
skelbiasi lietuvių tarybiniuose laikraš
čiuose, jog priima užsakymus viešų
jų ir kultūros-švietimo pastatų, įstai
gų, sanatorijų ir poilsio poilsio namų 
vidaus apipavidalinimo darbams atlik
ti. Jie turi dailininkų brigadas, skulp-

. tūrines dirbtuves. Kombinato dirbtu
vės apipavidaliną demonstracijas, liau
dies iškilmes bei parodas ir gaminą 
dekoratyvinę grafiką. Pavyzdžių gali
ma pamatyti Rygos kombinato salto
nuose.

★ Šiuo metu Lietuvoje yra trys veis
liniai žirgynai: Nemuo — Pagėgių ra
jone, Sudavijos — Marijampolės tr Vil
niaus. Numatomas Šiaulių apskrityje. 
Juose laikoma apie 300 daugiausia 
ardenų veislės eržilų. Kėdainių, Ario
galos, Raseinių ir Vilkijos rajonuose 
yra įsteigtos 25 arklininkystės formos.

Lietuvių bažnyčiai įsigyti 
komiteto pranešimas

Birželio 15 d. Hamiltono “Vil
niaus Aušros Vartų” parapijos 
susirinkime vienbalsiai buvo nu
tarta esamą bažnyčią padidinti. 
Iki šiol bažnyčia talpino apie 200 
žmonių, o dabar talpins 500. Di
desnės bažnyčios įsigijimui iš
rinktas komitetas: J. Kšivickas, 
pirm., J. Mikšys vicepirm., J. 
Juodikis sekr., J. Valaitis, E. 
Lengnikas ir kun. Dr. J. Tada- 
rauskas iždininkai, St Bakšys,

29 d. stovyklos laužas sutraukė

no, Toronto ir kt

Narušio ūky sporto klubo “Ko
vas” gegužinė dėl blogo oro ne
daug tesutraukė svečių.

kėlė į ToYontą. Pirm, pareigas 
perėmė J. Mikšys. Maža pastabė-

* * * ■ » *

Iš lietuviškojo pasaulio

Lapinskas, Grigaitis, Rickis na
riai. Komitetas pakvietė kun. 
kleboną J. Tadarauską rinkti au
kas. Savaitės laikotarpy aukojo:

Po $100: Alf. Patamsis, Jonas 
Lekutis, Jeronimas Pleinys, Juo
zas Martinkus, Kęstutis Norkus, 
Magdalena Martinkienė, Jonas 
Povilauskas, Bronius Grajaus
kas, Jonas Kamaitis, Antanas 
Kamaitis, Kazys Bungarda, Jo
nas Mikšys, Andrius Petkevičius.

Po $50: Jurgis Paukštys, Sta
sys Iliūnas, P Zubas, Vaclovas 
Navickas, Alf. Kybartas ir moti
na, Juozas Bajoraitis, Mykolas 
Krivickas, Viktoras Pliaušinis ir 
žmona, M. Lazdutis, Antanina 
Grajauskaitė, Vaitiekus ir Juli
ja Kazlauskai, Vladas Bartnin- 
kas, Juo/as Žvirblis, Kazys Mik
šys, Sutkaičių šeima, Algis Gra
jauskas, Aleksandra Skripkutė 
ir namiškiai.

Po $25: Albina Grajauskaitė, 
Petras Giedraitis,

Išviso surinkta $2200. Hamilto
no Lietuvių Bažnyčiai įsigyti 
komitetas nuoširdžiai dėkoja ge
raširdžiams tautiečiams.

Vysk. M. Vafončiaus Lietuvių šešta
dienio mokykla Hamiltone užbaigė sa
vo mokslo metus. Tai yra, atrodo, labai 
paprasta. Bet tremties sąlygomis tai nė
ra eilinis įvykis. Tai yra ištisas žygis. Ir 
tą naštą nešė kaip tik mūsų mokytojai. 
Jie dirba tokį pat eilinį, sunkų fiziškai, 
neįdomų fabriko darbą, taip kaip ir visi 
kiti savo egzistencijai išlaikyti. Ir štai 
savo laisvą Šeštadienį ir ištisus vakarus 
aukoja lietuviškam jaunimui šviesti. Ir 
taip ištisais metais, neatlyginami, mažai 
mūsų visuomenės ir įvertinami, nes taip 
jau žmonės yra apsipratę, kad mokytojas 
turi dirbti, turi mokyti vaikus.

Šiandieninėse tremties sąlygose moky
tojo darbas yra daugiau negu savo pa- 

Teigos atlikimas, daugiau negu bet koks 
visuomeniškas įsipareigojimas. Jų dar
bas prilygsta didelei oukai,‘kuri tylia* yra 
sudedama ant Tėvynės aukuro, .

Ir Šie mokslo metai buvo užbaigti pa
čios mokyklos pastatytu vaidinimu ''Jo
ninių naktis".

Tėvų Komitetas, matydamas ir įver
tindamas tokius ne eilinius darbus, ne
gali praeiti tylomis ir todėl nutarė pa
reikšti savo ir visų tėvų vardu viešą> gi
liai nuoširdų padėkos žodį Mokyklos Ve
dėjui p. Jonui Mikšiui, mokytojams: p. 
Slavinskienei, p-lei A. Grajauskaitei, p. 
J. Ryckiui, p. Kl. Motkevičiui ir mokyk
los kapelionui kun. Dr. J. Tadarauskui.

Jūsų darbą, ponai Mokytojai, šiandien 
mums sunku yra įvertinti. Jį pilnumoje 
įvertins Jūsų mokiniai, jį įvertins ir Lais
voji Lietuva, statydama tremties mokyk
lai ir. jos vadovams nenykstančius pa
minklus.

Vysk. M. Valančiaus Lietuviu 
Mokyklos Hamiltone 
'Tėvų Komitetas.

— Bridgeman’s ūky įvykusi 
birželio pabaigoje visų Kanados

kelių šim|ų mūsų kolonijos inte
ligentų nebėra daigiau idealis-

savo pečių net 4 pareigas: Bendr. 
V-bos pirm., Mokyklos vedėjo, 
Parapijos k-to vicepirm., Bažny
čios statymo k-to vicepirm. Vie
nam tai jau perdaug. Poną Mikšį 
reikėtų palikti tik svarbiausiose 
pareigose, o kitur rasti pavaduo
tojų. /

— “The Hamilton Spectator” 
birželio 25 d. nr. rašo, kad Juozas 
Markevičius, neturįs adreso (ki
taip sakant, gyvenąs po atviru 
dangum) birželio 23 d. naktį bu
vo paimtas policijos netoli Alber- 

■ ton. Kitą dieną teismas nuspren
dė jį laikyti arešte vieną savaitę, 
kurios metu patikrinti jo fizinį ri 
protinį sveikatos stovį.

Bendr. V-bai derėtų šį reikalą 
išaiškinti ir, jei reikėtų, suteikti 
savam tautiečiui pagalbą.

— Vysk. M. Valančiaus vardo 
šeštad. mokyklos tėvų komite
tas savo viešoj padėkoj paskelb- 
toj “NL” Nr. 27, rašo: “Ir šie 
mokslo metai buvo užbaigti pa
čios mokyklos pastatytų vaidi
nimu “Joninių naktis , kurį ren
gė ir režisavo tie patys mokyto
jai, pašvęsdami ilgus darbo die
nų vakarus”.

Šio vaidinimo tikroji ir vyriau
sia režisorė buvo p. Dauguviety- 
tė-Kudabienė. Jai talkininkavo 
mokytojai ir pati šio veikalėlio 
autorė p. Grabauskaitė-Šukienė. 
Be to, nepaminėta veikalo auto
rė,-© ji gi ir gyvena toje pačioje 
kolonijoje. Tai nemalonus neap
sižiūrėjimas.

JA VALSTYBĖS
PriešboHevikinis Tautų Fron

tas Čikagoje liepos 6 d. 3 vai. pp. 
Chopin Sehool auditorijoje, Ri
ce ir Campbell g. kampe, su
rengė tarptautinį priešbolševi- 
kinį susirinkimą. Svarbiausiu 
kalbėtoju buvo pakviestas kongr. 
atstovas Ch. C. Kersten, vienas 
žymiausių kovotojų už pavergtų
jų išlaisvinimą. Lietuvių vardu 
kalbėjo adv. A. Olis, ALT vice
pirmininkas. .

Bostono lietuviai organizuoja 
maldininkų ekskursiją į Kanadą. 
Žada aplankyti netoli Quebec 
esančią šv. Onos šventovę.

r BALFo vajaus Niujorke komi
teto pirmininku pakviestas so
listas Alg. Brazis, o nariais iš
rinkti: vicepirm. kun. A. Rač
kauskas ir P. Kubilius, ižd. L. 
Dymša, f in. sekr. O. Valaitienė, 
Sekr. S. Narkeliūnaitė. Prie val
dybos numatyta eilė komisijų.
VOKIETIJA

Birželio 14 tinkamai paminėti 
buvo jau iš anksto ruošiamasi. 
Tėvas Alf. Bernatonis, Tremt. 
Sielovados Vyr. Tvarkytojas, iš
siuntinėjo visiems vokiečių kata
likų vyskupams raštą. Buvo pra
šoma, kad jie primintų, savo ga
nomiesiems maldoje nepamiršti 
ir savo brolių, kovojančių ir ken- 
čiaučių už tautų laisvę ir Kris
taus bažnyčią. Iš visų vyskupų 
buvo gauti atsakymai, kuriuose 
reiškiama gili pagarba ir meilė 
kenčiančiai Lietuvai ir jos baž
nyčiai.

Bonnoje iškilmingas pamaldas 
atlaikė Koelno kardinolo Frinks 
padėjėjas vyskupas Ferche bir
želio 18 d. Dienai pritaikintą 
pamokslą pasakė buvęs Lietuvo
je Tėvas kapuc. Heime, ryškiais 
bruožais nupiešęs išeitą Pabalti
jo valstybių kančios kelią ir kvie
tė visus, pabaltiečius ir vokie
čius, ir šio skausmo valandoje 
pasilikti nepalaužiamai ištiki
miems Kristui.

Vakare, Pabaltiečių komite
tas, Bonnos universiteto didžio-

Sk. St,
V'-

Birželio išvežimų.
— trėmimų minėjimas mūsų ko
lonijoje įvyko birželio 15 d. len
kų salėje Bay-view. Paskaitą ta 
proga skaitė p. Skaržinskas Vin
cas. Po paskaitos įvyko susirin
kimas, kuriame buvo aptariami 
įvairūs liet, kolonijos reikalai.

— Kunigas L. Kemėšis arti
miausiu laiku išvyksta atosto
goms į JAV, kur žada apsilankyti 
Detroite, Clevelande ir Čikagoje.

— Iš Toronto atsikėlusių į mū
sų koloniją V. A. Jokumaičių šei
moje gimė sūnelis.

— Birželio 28 d. Blessed Sac
rament bažnyčioje kun. L. Ke-

ST. CATHARINES ir WELLAND
SEKMADIENĮ, LIEPOS 13 D. 

Welland, Ont, p. Bieliūno ūkyje.

Graži Kaimo Gegužinė
Šokiai, skanūs valgiai bei gėrimai, staigmenos, loterija vertingų 
ir gražių dalykėlių. KELIAS: E. Main St. penktoje mylioje už 
Welland, Ont. Kviečiami atsilankyti į mėgstamą ypač JAV lie
tuvių Bieliūno farmą.

Pradžia 2 vai.

nėjimo aktą. Pasakyta daug kal
bų. Tiek pabaltiečių, tiek vokie
čių prelegentai kvietė laisvąjį 
vakarų pasaulį daryti viską, kad 
tik greičiau būtų užbaigtas už 
geležinės uždangos žmonių nai
kinimas.

Meninę dalį atliko bendromis 
jėgomis estų, latvių ir lietuvių 
pajėgos.

Tėvas Alf. Bernatonis dieną 
prieš tai buvo priimtas Mrs. Mc- 
Cloy. Pasikalbėjimas tęsėsi virš 
valandos. Jai buvo nušviesta 
liūdna tremtinių padėtis Vokie
tijoje, prašoma pagalbos. Mrs. 
McCloy, įsijausdama į tremtinių 
padėtį, pažadėjo, kiek jai bus 
galima, ir medžiaginiai paremti. 
Ar pažadas bus išpildytas?

Dabartinis Tėvo Alf. Berna- 
tonio rūpestis — vaikų vasaros 
stovyklos.

Liet. tr. sielovados t. Bernato
nis padarė vizitą Mrs. McCloy, 
amerikiečių augšt. komisaro Vo
kietijoje žmonai, kuri pažadėjo 
padėti lietuvių jaunimo stovyk
loms. Ji buvo taip pat supažin
dinta su Vasario 16 gimnazijos 
paskirtimi ir likimu.

Mirė Baldžius, buv. Klaipėdos 
krašto driektorijos pirmininkas. 
Jis save laikė lietuviu ir mokėjo 
neblogai lietuviškai, bet paskiau
siai buvo susidėjęs su Vokietinin
kais, nors iki pat mirties palaikė 
asmeninę pažintį su MLT žmonė
mis, ypač jos pirm. E. Simonai
čiu.

Tremtiniai Vokietijos Prancū
zų zonoj statistikos daviniais su
mažėjo iš apie 500.000 žmonių 
1945. V. 8 d. iki 10.580 asmenų 
1951. XII. 1 d. Lietuvių buvo pra
džioje 3000, o dabar beliko 258. 
Per čia minimą laikotarpį išemi
gravo viso 2494 lietuviai: į JAV 
— 1163, į Australiją — 619, į Ka
nadą — 181, Venecuelą — 162, 
Kolumbiją — 122 ir Angliją—95. 
Į kitus kraštus dar po mažiau.

Nusikaltimų statistika šiam 
laikotarpiui ir šiai zonai irgi įdo
mi. Už karo metu padarytus nu
sikaltimus nubausta viso 36, jų 
tarpe 9 austrai, po 7 ukrainiečius

joje auditorijoje, surengė pami-1 ir rumunus, 5 lenkai ir nei vieno

lietuvio. Už nužudymus, mėgi
nimą nužudyti, vagystes su įsi
laužimu, ginkluotą plėšimą nu
bausta 109, daugiausia lenkų — 
66, ukrainiečių 18, jugoslavų 7, 
o lietuvių nei vieno. Už nelegalų 
ginklo laikymą, girtavimą, juodą 
prekybą nubausti 3 ir daugiau 
mėnesių kalėjimo viso 151, jų 
tarpe 59 lenkai, 14 ukrainiečių, 
po 12 vengrų ir jugoslavų, o lie
tuvių 4.

V.K. Valdyba patvirtino pir
mininko atliktus paruošiamuo
sius darbus akcijos prieš genoci
dą reikalu. Su Lietuvių Tautinės 
Martirologijos skyrium vedamas 
platus susirašinėjimas, kuriuo 
jau aptarti ir apipavidalinti visi 
techniškieji reikalai. Sustiprin
tai akcijai prieš genocidą bus 
pavartoti ženkleliai, kurie Ame
rikoje ir Kanadoje bus platina
mi paties LTMS, p kituose kraš
tuose Vokietijos Kr. Valdybos. 
PRANCŪZIJA

Dr. S. Bačkis birželio 18 d. 
“France-Europe de L’Est” sam
būrio posėdy, kuriam pirminin
kavo šio sambūrio pirmininkas 
p. A. Mutter, Prancūzijos parla
mento vicepirmininkas, refera
vo visų Prancūzijoje esančių pa
bėgėlių vardu jų pageidavimus. * 
Pageidavimai buvo visų priimti, 
priimtas ir jo pasiūlymas suda
ryti prie sambūrio nuolatinį ko
mitetą, pusiau iš prancūzų, pu
siau iš pabėgėlių, pabėgėlių rei
kalams ginti. Aptarta, kaip pabė
gėliai geriau galėtų pasinaudo
ti parama ir pagalba esamų tarp
tautinių ir europinių institucijų, 
kurios rūpinasi pebėgėlių prob
lemomis.

Naujas LŠ Dr-jos Prancūzijoje 
skyrius, būtent — Marais de De- 
cines, kuris rūpinasi Rhone ir 
Isere departamentų lietuviais, 
gavo Prancūzijos Vidaus reikalų 
ministerio leidimą veikti. Sky- 

p. V. Nar-
ministerio leidimą 
riui pirmininkauja 
butas.
BRAZILIJA
■' Gedulo diena ir
Sao Paulyje buvo iškilmingai pa
minėta. Per Belohorizonto radi- • 
ją buvo transliuotas portugalų 
kalba vaidinimąssu lietuviškų. - 
meiįodijų, interpretacijomis^ Tuo - 
pasirūpino ir suorganizavo kan. 
Z. Ignatavičius ir muzikas Kase- 
liūnas. ‘ '

Lietuvos konsulo Sao Paulyje 
p. Al. Polišaičio ir kun. P. Raga- 
žinsko pastangomis pas Sao Pau
lo kardinolą arkivyskupą, birže
lio 15 diena paskelbta maldos > 
diena už Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Tą dieną buvo Sao Paulo 
bažnyčiose atlaikytos mišios už 
pavergtus kraštus ir jų persekio
jamus žmones, o taip pat kuni
gai per pamokslą priminė tikin
tiesiems apie komunizmo tero
rą Pabaltijo kraštuose. Sao Pau
lo dienraščiai įdėjo plačius 
straipsnius apie Pabaltijo kraš
tus. Birželio 15 d. Vilos Zelinos 
bažnyčioje buvo atlaikytos mi
šios už Lietuvą. Įspūdingą pa
mokslą pasakė kun. P. Ragažins- * 
kas. Po pietų buvo suruoštas 
minėjimas. Paskaitą skaitė prof. 
Antanas Stonis. Išsiųsta UNO 
protesto rezoliucija prieš geno
cidą Pabaltijo kraštuose.

Tą pat dieną popiet buvo at
laikytos iškilihingos pamaldos 
evangelikų bažnyčioje, kurias su
organizavo latviai ir estai. Baž
nyčioje dalyvavo ir lietuviai su 
savo trispalve. Dalyvavo ir Lie
tuos konsulas p. Al. Polisą itis.

Viloj Zelinoj liepos mėn. ruo
šiamas kermošius klebonijos sta
tybos reikalams.

Birželio 12 d. visoje Brazilijoje 
laikoma “Dia dos namorados”— 
Numylėtinių diena. Tą dieną my
limasis įgauna daugiau teisių. 
Gali laisvai su savo mylimąją 
pasivaikščioti, nueiti į kiną. Tą 
dieną abu numylėtiniai perka 
viens kitam dovanas. Krautuvių 
vitrinos tik mirga nuo reklamų. 
Raginami ir vedusieji pirkti do
vanas savo mylimosioms žmo
noms. Ir žmonos apdovanoja sa
vo vyrus.
ARGENTINA

Argentinos Liet Balsas Bue
nos Aires statosi spaustuvės ir 
administracijos namus. Sienos 
jau su stogu. Pastaruosiuose ža
dama įkurti ir Lituanistikos Mu
ziejų. Laikraštį leidžia Pr. Ožins- 
kas, redaguoja K. Norkus. Dabar 
jis yra prisiėmęs “nepartinio” 
patrijotiško laikraščio šūkius, o 
prieš keletą metų dar šaukė lie-^ 
tuvius eiti registruotis sovietą*" 
atstovybėm

Argentinoje jau veikia 5 PLB ’ 
apylinkės, o šeštoji — Buenos W 
Aires — organizuojasi.

šiais metais

Ont.
įgaliotas paliestų firmų. Užsimo
jus pataisyti ar patikslinti kitų 
menamus skaičius, pa’čiam reikė
tų paduoti tą “tikrąją” statisti
ką, bet ne verstis spėliojimais. Iš
eina kaip tai pasakų bobutei: 
“Jei ne 100 vilkų buvo, tai kas 
jau ten šlamėjo?”

Dar dėl jo skaičių — Founda
tion Co. dar niekada nemokėjo 
$1,19 į vai. Tegu p. NN pats pa
bando gauti! Atat fabrikų rašti
nėse ar vald. Darbo Įstaigoje jis 
galėjo lengvai gauti ir tikslesnių 
davinių, jei nebūtų patingėjęs.

Dėl p. Sk. “NL” Nr. 25 graž- 
bilystės nesiginčysime, nes jis vis 
dėlto daro pažangą. Pasirašinėti 
ne slapyvąrde, tiesa, didelė dory
bė, nors kaikas tai norėtų su
vesti į jo norą — mėgautis savo 
atspausdinta pavarde. Nežinau, 
nesprendžiu, bet tik galėčiau pri
minti, kad jo rašiniai prieš darb. 
unijas ir apie “geriausią vietos 
fabrikėlį”, iš kurio neseniai pats 
perbėgo, greičiau liudija išsiblaš
kymą jo paties, o ne kieno kito, 
kaip jis bando primesti. Jo išrek- 

l lamuotoji Foundation Co. ne tiek 
priima, kiek atleidžia — neseniai 
“sulaidavo” iš karto 250 darbi
ninkų, ir be jokio įspėjimo! Kaip 
čia suderinti su gerais uždar
biais, kuriuos p. Sk. siūlo visiems 
tautiečiams “visų pirma įsikabin
ti į tą kompaniją”?

Bet kieno persistengimas už
versti kas mėnuo ir tai iš smul
kių kolonijų sieksninėm kores
pondencijom spaudą, iš adatos 
vežimą priskaldant, turi jos su- 
sinimo pavojų, o ir piktnaudoji- 
mo, kai vienus adatom pabado
ma, o mylimiesiems taikoma pa
dų kasymo politika. St Jgd.

SAULT STE. MARIE, 
mėšis sujungė moterystės ry
šiais jauną gražią tautiečių trem
tinių porą — p. Voleišaitę Valeri
ją, nuolatinai gyvenančią Cleve- 
(lande, JAV, buvusią tremtyje 
“Čiurlionio” ansamblio dalyvę 
su p. Barausku Kazimieru iš To
ronto. Darnaus, laimingo ir vai
singo gyvenimo jaunavedžiams!

Darbo gavimo reikalai 
mūsų mieste paskutinėmis savai
tėmis pablogėjo. Nors vėliausiai 
atvykusiems iš kitur tautiečiams 
visiems, pavyko darbus gauti; 
tačiau net kelios darbovietės at
leido daugiau ar mažiau darbi
ninkų. Didžiausią atleidimą pa
darė statybos firma foundation 
Co. of Canada, kur daugumoje 
darbą gaudavo iš kitur atvykę 
žmonės. Mieste sklinda gandų, 
kad gali būti atleidimų ir pačio
je didžiausioje miesto darbovie
tėje — plieno fabrike Algoma 
Steel, jei ilgesnį laiką nusitęstų 
dabar laikinai nutrūkęs šiam fab
rikui reikalingų medžiagų pri
statymas. Tikimės, kad visa tai 
tik laikinas reiškinys. N. N.

■ t

Rengėjai.

Laukiame Jūsų
BANKO CENTRAS 
TORONTE
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Patarimai asmeninėms banko operacijoms
v ... vienas iš serijos

KAIP IŠRAŠYTI ČEKI
Kadangi naujųjų Kanados ateivių dauguma nėra pilnai 
susipažinę su Kanados bankinėmis operacijomis, mes 
mielai suteikiame keletą patarimų, kaip teisingai išrašyti 
banko čekį.
1. Pirmiausia įrašyk čekio išrašymo datą.
2. Čekį galima numeruoti eilės numeriu, pažymint t<fr

3

patį numeri čekio šaknelėje. Taip galima sutikrin
ti savo mokėjimus. Jeigu'čekis išrašomos iš taupo
mosios sąskaitos, būtinai įrašyk savo sąskaitos 
numerį.

3. Patikrinti ar čekis to paties banko skyriaus, ku
riame turisaskoitą.

4. Užrašyti asmens arba firmos pavardę, kuriai mo
kami pinigai

5. ĮrašytZsumą arti $ ženklo. Patikrinti, ar skaitlines
1, 4, 7 yra įrašytos Kanadoje vartojamu stiliumi.

6. Sumą žodžiais pradėti rašyti kaip galima arčiau 
kairiojo krašto. Pasibaigus žodžiams pabraukit li
nija iki dešiniojo krašto, kad niekos negalėtų pri
rašyti sumos padidinimo. Patikrinti, kad suma nu
meriais ir žodžiais būtų ta pati.

7. Pasirašyti savo pavardę aiškiai ir lygiai taip, kaip 
esi pasirašęs blanke savo banko skyriuje.

8. Prilipinti žyminį (revenue) arba pašto ženklų — su
mai imamai iki $100 lipinti 3c ženklą ir sumai 
virš $100 — 6c ženklą.

The Canadian Bank of Commerce

VIRŠ 600 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE!

t 
I

Ar yra darbų?
Pagal oficialią statistiką ir čia, 

kaip visoje Kanadoje, darbo ieš- 
kaftčių skaičius ne mažėja, bet 
didėja!

Tuo priverstas esu atsakyti į 
užmetimus p. Sk., “NL” Nr. 25 
ir p. NN., “TŽ” Nr. 25. Siūlymas 
atvažiuoti čia birželio gale ir... 
dar palaukti iki, gal būt, atsiras 
progų (anksčiau jau kovo, balan
džio viduryje buvo praktikuoja
ma ieškoti tokių progų) neliudi
ja apie gamybos padidėjimą. Dar 
labiau tenka nustebti, kai p. NN, 
norėdamas atidaryti kelių vietos 
įmonių duris tautiečiams iš ki
tur (būtų malonu, jei tas nesi
baigtų vien tuščiais žodžiais), 
staiga užsimano pavaišinti juos 
priešo bombomis (kas, žinoma, 
nėra negalima), užmiršdamas 
gyvus išlikusius palikti daugeliui 
mėnesių be darbo, kas paprastai 
būna, kur krinta atom, bombos, 
sunaikindamos darbovietes.

Tai nelabai gera reklama mū
sų miesteliui ir, beabejo, sudarys 
visai priešingą vaizdą, negu jis 
pa^s to norėjo “atitaisydamas” 
mano korespondenciją “T2” Nr. 
22. “Atitaisymus” ponas NN taip 
autoritetingai rėžia, lyg pats bū
tų didelis bosas, ar tai padaryti

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas

loms parūpinu darbo ir buto garantijas

PARDAVIMUI:
Tabako formos su derliumi arba be 
ja. Taipogi namei, sklypai kr mišrios 
formos. Kreipiantis laišku prašau pa
žymėti su kokiu įmekėjlma papeš- 

deuįete.

J. W. KOCtVK, 
R««b Ettatė, Mhi
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Nemirsiantis laisvės pranašas
Jeigu atsigręžę pasižiūrėsime 

į mūsų tautas praeitį, tai pamaty
sime lyg pavargusį keleivį, ko
piantį į kalną sunkiu akmenuotu 
taku. Tam tikrais tarpais kelias 
pagerėja, oras prasiblaivo, ir ke
leivis drąsiu žingsniu eina pir
myn. Bet kitais tarpais kelias 
yra toks prastas, ir audros to
kios didelės, kad išsekęs keleivis 
krinta ant žemės. Plėšrieji 
paukščiai ima rinktis puotai. Ta
čiau keleivis vis dėlto nemiršta. 
Juodžiausių audrų metu, lyg iš 
dangaus, ateina laisvės ir geres
nių dienų pranašas. Kaip neti
kėta žvaigždė tamsiame horizon
te pranašas atgaivina pavargu
sio keleivio jėgas. Jis keliasi... 
ir išeina į atgimusios laisvės die
nas.

Didieji mūsų laisvės gaivinto
jai ir laisvės pranašai visais sun
kiausiais laikais palaikė tautos 
gyyybę, suteikė naujų jėgų ir 
nušvietė laisvės kelius. Mūsų 
pasididžiavimui, tokių pranašų 
turėjome ne vieną ir ne du. Jų 
visa eilė. Mažesnių, didesnių ir 
milžinų. O tų milžinų tarpe visa 
galva augšČiau iškilęs stovi Mai
ronis, tas didysis dainius, radęs 
lietuvį parpuolusį sunkiame ke
lyje, jį pakėlęs ir paguodęs, pa
rodęs jam, kas jis iš tikrųjų yra, 
atgaivinęs, sustiprinęs ir tekan
čios saulės trimitų garsuose at
vedęs į laisvę. Ir kai dabar, pra
slinkus 20 metų nuo jo mirties, 
imame apie jį rašyti kaip mirusį, 
mes to neįstengiame padaryti. 
Ne! Juk jis tebėra gyvas. Net 
gausios jo kūrybos ištraukų ne
reikia ieškoti knygose. Jo žodžiai 
tebeskamba mūsų ausyse ir šir-

pilia-

Pelėsiais ir kerpėms apaugus augštai, 
Trakų štai garbinga pilis, 
Jos ougštus valdovus užmigdė kopai, 
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kasdienę nyksta apleistos ir vienos ...

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarp kainų, laukų.
Brokai vargdieniai dejuoja, 
Nuo senų laikų.
Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų augštai,
.Milžinų ten kaulai pūva, 

’ Verkia ių kapai...
Pro pilių griuvėsius ir

kalnius, Maironis mato senosios 
Lietuvos didybę, ypač jos geni
jų Vytautą Didįjį, ’’kurs joja 
tarp savo pulkų”. Vytauto gar
bę jis atskleidžia savo dramų tri
logija: “Kęstučio mirtis”, “Vy
tautas pas kryžiuočius” ir “Vyr 
tautas — karalius”. Tos dramos 
mūsų Valstybės Teatro scenoje 
Kaune, ilgą laiką kalbėjo į lietu
vius Vytauto gadynės didvyrių 
dvasia.

Antrasis Maironio atramos 
punktas, taip pat paimtas iš gy
vosios Lietuvos, buvo — Dievas.

Šolin nusiminę dūsavimai skaudūs. 
Jie silpnina dvasių paikai...

Juk Dievas teisingas ir valdo ir skiria 
Laikus iš ougštos paslapties!
Kas bijo šešėlių — šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato. 
Naktis jom visur be vilties.

Pasitikėjimas Dievu nepapras
tai sustiprina geresnių laikų vii-

:..Suvargusi ir svetimųjų pa
vergta buvo Maironio jaunų die- 
aų Lietuva. Tamsuolis rusas bu
vo pasigrobęs visą politinę lais
vę. Didžioji inteligentijos dalis 
autautusi, besižavinti lenkų kal- 
5a ir kultūra. Tik lietuviškasis 
kaimas tebebuvo tautiškas. Tau
tiškas, tačiau, ne tiek sąmonin
gai, kiek natūraliai. Tam tai svei
kai natūraliam tautiškumui rei
kėjo padrąsinimo bei atramos, 
[r. Maironis ėmėsi tos atramos 
ieškoti1-Nesunkiai rado, nes pa- 
’rindinės atramos jėgos tebe- 
ivelkė iš pačios Lietuvos. Viena 
tų jėgų dvelkė iš Maironio tė
viškės kalnelių bei piliakalnių. 
Fai — didinga mūsų praeitis. Ir 
Maironis prabyla į lietuvį praei
ties vaizdais.

Kur šiandiena jinai? 
Miega jos milžinai.

Šimtmečiai skiria mus
anų didingų laikų, bet praskleis- 
sime uždangą: < ’

Palikęs kasdieninius sunkiuosius vargus, 
Ir pilko gyvenimo naštę,
Pažvelk į senus praeituosius laikus, 
Paskleidęs bent uždangos kraštą 
r iš didžiavyrių garsios praeities 
Mokykis paguodos, tiesos, išminties.

Jautrių kanklių stygomis Mai
ronis vedžioja mus po senąją 
Lietuvą:

nuo

O vienok Lietuva 
Prisikels gi kodo. 
Mes kryžius gyvatų žadėjo.

Pasitikėjimas Dievu nuramina 
ir paguodžia lietuvį, priblokštą 
gyvenimo sunkumų: t
Kod širdį tau skausmas kaip replėm 

suspaus, 
Ir žmonės pabėgs ir tavęs neužsto. 
Pakelk tada širdį nuo žemės aūgščiau, 
Ir bus tau be žodžių kentėti lengviau!

Savo jautria lyriška siela Mai
ronis jautė, kokiu švelnumu lie
tuvis priima religinius dalykus, 

i ypač kokiu švelnumu ir romanti
ka yra apgaubta gegužės mėne
sio Karalienė Dievo Motina Ma
rija. Marijos garbei M. skiria 
gražiausias savo giesmes. Ypač 
viena iš tų giesmių, “Marija, Ma
rija”, taip genialiai sujungė re
liginį ir tautinį motyvą, taip gi
liai ir natūraliai išreiškė kenčian
čio lietuvio kreipimąsi į Mariją, 
kad ji niekad nebenueis nuo lie
tuvio lūpų:

Palengvink vergiją, 
Pagelbėk žmonijai, 
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

— tebegieda lietuvis ir šiandien 
visur: Lietuvoje, Sibire ir visuo
se tremties kontinentuose.

Trečias atramos taškas, kuriuo 
'M. nori sustiprinti lietuvio dva
sią, yra Lietuvos gamtos grožis. 
Tą grožį jis pats moka pajusti ro
mantiko jausmu, moka gamtoje 
rasti ir atskleisti tą kažką, kas 
daro ją ypatingai mielą. Dalis 

. šio motyvo eilėraščių gamtos 
grožį tiesioginiai riša su tauti
niais reikalais. Tokių eilėraščių 
pavyzdžiais gali būti: “Miškas 
ūžia, verkia, gaudžia’’
šeinių ant Dubysos”, “Kur bėga

Šešupė”, “Graži tu mano brangi 
tėvyne”. Kiti eilėraščiai perduo
da romantišką Lietuvos gamtos 
grožį. Tokių eilėraščių gražiausiu 
pavyzdžiu gali būti “Vasaros 
naktys”:
Ramios malonios vasaros naktys, 
Medžio užmigęs nejuda lapas, 
Viskas nutilo, viskas nurimo. 
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas užmigo, viskas nurimo, 
Žemę apsupo meilės svcic ks 
Neša jos siela, neša, K.kuoja, 
hgesio piir>.s ir įkvėpimo
Savo patriotinėje lirikoje Mai

toms' yra ne vien nuvargusio ir 
silpno lietuvio kėlėjas ir gaivin
tojas. Šalia to mes randame gau
siai eilėraščių, skirtų jau prisi
kėlusiam lietuviui skambančių 
b mno, maršo ar kariško žygio 
gaisais. “Nebeužtvenkri upės bė
gimo, norint ji eitų ir pamažu”, 
“Užtrauksim naują giesmę, bro
liai”, “Pirmyn į kovą už tėvynę”, 
“Kur lygūs laukai, snaudžia 
tamsūs miškai” ir daugelis kitų, 
mūsų įvairiausiomis progomis 
dainuojamų. • <

Būdamas jautrus visiems lie
tuviškiems reikalams, M. buvo 
griežtas visiems, kas tiems rei
kalams kenkė. Šitam griežtam 
žodžiui pasakyti M. rašė satyras, 
nes skaitė, kad satyros šypsniu 
galima skaudžiau nedorėlį pa
plakti, negu pabarimu ar pamo
kymu. Margos jo satyrų temos, 
kaip margos buvo ir ano meto 
nuodėmės.

Bene skaudžiausiai tenka 
tiems, kurie, vietoje buvę tautos 
vadai, pasuko į Lenkiją 
išgamos. ,
"Oičyzna" jums kvepia — ne

Mortinonti storus pilvus. 
Ne prosenių žemė, kurios užsigynę 
Begarbinat lenkų dievus.
Kiek kartų mor\ vėrė iš skausmo krūtinę. 
Tylėjau tačiau kaip naktis!...
O išgamos! Pirštinę štai geležinę 
Dabar jums metu j akH.

Daug skaudžios tiesos pasako
ma koncentruotoje satyroje “Ap
saugok, Viešpatie!”:

“Apsaugok, Viešpatie, nuo 
priešo, kursai patamsiais duo
bę knisa”, ir nuo draugų, “kurie 
kitus, ne savo ožį gano”. “Nuo 
politiko — veikėjo, kuris visur 
tik tvarką griauna”. Nuo “be jo
kios varsos jaunimo, kuriam ga
na alaus pliurpimo”. “Išrauk ir 
tas usnis piktas, kurios stačiai 
nei šis nei tas ,ir stiebias ties 
bevardžiu stiebu, kame užuodžia 
kąsnį riebų” ir tt. Ir kitos jo sa
tyros yra taiklios, meniškas šū
vis į vieną ar kitą asmeninio ar 
visuomeninio gyvenimo negero
vę.

Apžvelgti didįjį Maironį vienu 
neilgu straipsneliu — neįmano
ma. Net prabėgomis bėgant ne
beteko užkliudyti ne tik visos 
eiįės jo kitokių eilėraščių, bet 
taip pat ir didesnių kūrinių —

Kazys Boruta pasakoja
KAS DĖJOSI ANUO METU PAUDRUVĖS KRAŠTE

Kitaip paimi rankosna knygą, 
kuri ateina iš anapus marių, ly-

ir liko

žemė 
tėvynės,

teko užkliudyti ir jo asmeninio 
gyvenimo, kaip tauraus kunigo, 
teologo ir didelio pedagogo, ku
ris, keliasdešimt metų būdamas 
Kauno kunigų seminarijos rekto
riumi, davė Lietuvai ištisą nau
jųjų kunigų kartą. Kunigų, ku
rie iš seminarijos suolo išsinešė 
maironiškos tėvynės meilės ug
nį, suteikusią ne vienm tautos 
kankinio vainiką. Bet ir tos ne
gausios ir nepilnos mintys bus 
bent kiek vėl priminusios mums 
žmogų — poetą, kurio kūriniai 
taip dažnai yra mūsų lūpose, 
kartais net pamirštant jų auto
rių. ' A. Rinkūnas.

ranką žmogui, atėjusiam iš ana
pus, iš kenčiančios ir kovojan
čios tavo žemės. Ir žmonės, ir 
knygos ateina iš tenai pažymėti 
skausmo ženklais. Ir žmonės, ir 
knygos tenai prievartaujami, su
kalami vergijos grandimis, iš jų 
širdžių plėšiami tikrieji žodžiai 
ir brukami į lūpas ir puslapius 
melas ir patyčia.

Visai neseniai pasirodė vieno 
trijų pabėgusių žvejų knyga “To
limieji kvadratai”, kur kiekvie
nas puslapis visiškai tiesiogiai 
mums pasakoja Lietuvos kentėji- 
mus. J. Grišmanauskas yra šian
dien laisvėje ir gali kalbėti at
virai Jis su dviem savo jaunais 
draugais prasimušė pro vergijos 
uždangas; jis pats — gyvas žmo
gus — žodžiu ir raštu kalba 
mums. (Apie “Tolimuosius kvad
ratus” dar teks atskirai ir išsa
miau kalbėti). Kazys Boruta ne- 
prasimušė pro uždangą. Jo liki
mo nežinome. Gali būti, jo šian
dien jau nebėra gyvųjų tarpe. 
Mes tiktai žinome, jog ir jis, ir 
jo knyga “Baltaragio malūnas”

autorius ištremtas, knyga konfis
kuota. Tačiau “Baltaragio ma
lūne” aprašytoji istorija nėra pa
prasta apysaka — jos alegoriškas 
charakteris jaučiamas kiekviena
me puslapyje. Toje knygoje yra 
užrašytą (kaip kadaise Kudirkos 
Tilto pasakojimuose) visa mūsų 
gimtinės kančia, jos vergija ir 
paniekinimas. Nėra abejonės

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Kunigų Vienybės suyažiavimas 
šiemet šaukiamas liepos 22-23 d., 
TT. Pranciškonų vienuolyne 
Kennebunk Port, Maine. Vienuo
lyno viršininkas mielai sutiko 
priglausti ne tik patį suvažiavi
mą, bet ir visus suvažaivimo da
lyvius, parūpinant jiems nakvy
nę, maistą ir kt

Visi lietuviai kunigai iš JAV ir

kur sudėta apsčiai skautinės me
džiagos.

“Draugas” vėl paskelbė roma
no konkursą. Premija — $1000. 
Rankraštis turi būti įteiktas iki 
š.m. lapkričio 1 d. Siųsti Romano 
Konkurso Komisijai dienraščio 
adresu. Komisiją sudaro: P. Gau- 
čys, Dr. A Juška, V. Ramonas, 
J. Švaistas ir . Gr. Tulauskaitė.

“Už Ra-

.Kanados maloniai kviečiami su-. Koukursor mecenatas “Čiurlio- 
važiavime dalyvauti. Čia turėsi
me progos pasvarstyti aktualiuo
sius pastoracijos reikalus, o taip 
pat pasidžiaugti gražia Maino 
gamta ir ramiu Atlanto pajūriu.

Gerbiamieji kunigai prašomi 
iš anksto pranešti namų viršinin
kui (Father Superior, Franciscan 
Monastry, Kennebunk Port, 
Me.) apie dalyvavimą suvažia
vime, kad iš anksto galima būtų 
sutvarkyti nakvynės ir kitus su
važiavimo reikalus.

Suvažiavimo programa bus iš
siuntinėta kiekvienam asmeniš
kai. Iki pasimatymo suvažiavime

ALRK Kunigų Vienybės 
Centro Valdyba.

“Aušros” tunto skautai Diep- 
holze išleido ’’Gaireles” Nr. 2,

nio” ansamblis.
PRANEŠIMAS LIETUVIŠKOS 
ENCIKLOPEDIJOS REIKALU

Lietuviškoji Enciklopedija at
gaivinama Amerikoje. Ji būtų 
mūsų tremtyje praleisto laiko 
vertingiausias įnašas į mūsų Tė
vynės kultūrinį lobyną ir ta jai 
dovana, mums dvigubai naudin
ga: ir Tėvynėn parkeliavus ir 
emigracijoje tebesant.

Kadangi šis darbas yra visų 
lietuvių bendras reikalas, tai 
svarbu, kad susidarytų galimy
bės jį įvykdyti. Todėl reikalingi 
yra tos Enciklopedijos talkinin
kai — vyrai ir moterys —. jos ats
tovai visose lietuviškose koloni-

! Pasaulinės literatūros 
leksikonas

Sekant įvairius Lietuvą ir lie
tuvius liečiančius vyksmus kul
tūrinėje srityje ir besirūpinant- 
apsaugoti lietuvių interesus, VK 
V informacijų skyrius buvo su
sidomėjęs Austrijoje leidžiamu 
Pasaulinės Literatūros Leksiko
nu, nes buvo žinių, kad lietuvių 
skyrius ruošiamas ne visai kom
pote tingų žmonių. Susirašinėji
mo su leidykla išdavoje gautas 
leidyklos patikrinimas, kad tam 
skyriui redaguoti kviečiamas 
prof. Dr. Antanas Maceina.

Vokietijos Kr. Valdyba prin
cipe pritarė pirmininko p. Zun- 

,dės Londone apsvarstytam su
manymui sujungti DBLS knygų 
leidyklą “Nida” ir VKV knygų 
leidyklą į bendrą Europos lietu
vių knygų leidyklą.

okupantų isteriškai bugšti akis 
tai (kad ir pervėlai!) pastebėjo 
įr knygą tuojau išėmė iš knygy
nų. Sveikintiną žingsnį žengė 
naujai persitvarkiusi “TERRA” 
tą knygą išleisdama šiapus jūrų 
ir atiduodama ją lietuviui skai
tytojui į rankas. Tebūna tasai pa
sielgimas įrodymas sovietiniams 
agentams, kad laisvas žodis nėra 
nužudomas, kad teisybę skel
bianti dvasia — nemirtinga.

Ir štai mes atsiverčiame ant
rąją “Baltaragio malūno” laidą: 
“Ant Udruvės ežero stataus 
skardžio stovėjo Baltaragio vė
jinis malūnas. Nuo neatmenamų 
laikų mosavo jis savo dideliais 
sparnais, tarytum būtų norėjęs 
pasikelti ir nuskristi nuo pakriū- 

Į tės”. Taip Kazys Boruta — tasai 
amžinas nenuorama ir stačiakal- 
bis maištininkas — pradeda pa- 

isakojimą apie keistą Paudruvės 
malūnininką Baltaragį, jo vien- 

iturtę dukrą Jurgą, keistuolį 
obuolmušių savininką Girdvainį, 
davatkėlę Uršulę ir pelkynų vel
niuką Pinčuką. Sutelkta joje ir 

r daugiau epizodinių personažų 
arkliavagis Raupys, karčiaminin- 
kas šešelga, piršlys Anupras — 
visi gyvi, sodriai pavaizduoti, iš
baigti. Tiesa, kaikurių personažų 
vaizdavime jaučiama tendenci
ja: pav., klebono Bobino, taip pat 
ir Uršulės; kaikurie recenzentai 
padarė išvadas, jog Boruta bus 
norėjęs šia tendencija kiek įsi
teikti bolševikiniam režimui. No* 
retume šia prielaida suabejoti — 
jau “Mediniuose stebukluose” 
(išleistuose nepriklausomybės 
metu) Borutos tam tikros pažiū
ros buvo aiškiai jaučiamos ir iš
sakytos. Literatūriniu požiūriu 
tačiau ir šie (tik vietomis) kiek 
sušaržuoti personažai yra šiltai, 
be neapykantos ir propagandinių 
šiukšlių sukurti. Taip, sakysime, 
Uršulės mirties scenoje labai aiš
kiai galima jausti autoriaus žmo
gišką užuojautą nekaltai nukan
kinamai senutei. Jeigu dėl epi
zodinių veikėjų vienokio arba 
kitokio traktavimo būtų galima 
suabejoti, centriniai knygos vei
kėjai (Baltaragis, jo duktė Jur
ga ir Girdvainis) yra visais at
žvilgiais subrendusio ir stipraus
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noksleiviams išlaikyti atsirado 
globėjai, kurių tolimesnis, dar 
nepaskelbtas, sąrašas ir skel
damas:

25. Acme Screw & Gear Co., 
Foronto m. dirbančių lietuvių 
trupė, c.o. Mr. Albinas Gačionis, 
174 Clinton St., Toronto, Ont., 
Canada. — Pasižadėjo nuo 1. V. 
952 m. išlaikyti III kl. mok. Ni- 
olę Teišerskaitę, gim. 27. 11. 
936 m., Klaipėdoje, R.K. tik.
26. Gimnazijos Rėmėjų Grupė 

'layton, Australija, c.o. Mr. Jo
tas Antanaitis, 87 Madeline Rd., 
Zlayton, Vic., Australia. — Nuo 
. V. 1952 m. Vaidevutį Brakaus- 
:ą, V kl. mok., R.K., gimusį 4. 5. 
936 m. Kaune.

27. Gimnazijos Rėmėjų Grupė 
hnaha, Nebr., c.o. Mr. M. Aukš- 
aolis, 3908 Y. Street., Omaha, 
lebr., USA — Nuo 1. VI. 1952 
a. Ireną Karasiejūtę, II kl. mok., 
LK., gim. 4. 1. 1940, Vilkavišky.

28. Čikagos Lietuvių Vyrų 
boras, co. Mr. Vyt Radžius, 
031 So. Artesian Ave., Chicago 
9, HL, USA. — Nuo 1. VI. 1952 
a. Joną Stankaitį, V kl. mok., R. 
^-gim. 22. 5. 1933 m., Sudarge, 
aidulių v., Šakių apskr.

29. Lietuvių Gydytojų Grupė, 
Valst. ligoninėje, c.o. Dr.

Drawer 100, Dixon,
tt, USA — Nuo 1. VL 1952 m.,

eiflcų tikybos, gim. 31.8.1938 m.
Klaipėdoje.

30. ALT Worcesterio skyriaus

paskirų narių grupė, c.o. Mr. Vy
tautas Orintas, 8 Converse St., 
Worcester, Mass., USA. — Vid
mantas Adolfas Raišys, VII kl. 
mok., R.K., gim. 3. 11. 1934 m., 
Telšiuose. Šią gimnaziją lanko 
nuo 31. 5. 1951. Rėmėjų išlaiko- 

i mas nuo 1. 6. 1952.
31. The Starme Co. Inc., fir

moje, Chicago, dirbančių 5 lietu
vių grupjė, c.o. Mr. Jonas Jur
kūnas, 6725 Campbell Ave., Chi
cago 29, Ill., USA.— Valteris 

: Kiaupa, Evang. tik., VII kl. mok., 
gim. 25. 9. 1932 m., Žalpiuose. 
Šią gimnaziją lanko nuo 2. 10. 
1950 m. Rėmėjų išlaikomas nuo 
1. 6. 1952 m.

32. Rėmėjų būrelis Pittsbur-
ghe, c.o. Mr. uozas Taoras, 3301 
Slope St, Pittsburgh 4, Pa., US 
A — Emilija Zubkutė, II kl. m., 
R.K., gim. 8. 3. 1940 m. Panevė
žyje. šią gimnaziją lanko nuo 
17. 4. 1952 m. Rėmėjų išlaikoma 
nuo 1. 7. 1952 m. »

33. Šv. Luko ligoninės labora
torijoje, Chicago, dirbančių li<p 
tuvių būrelis, c.o. Mrs. Birutė 
Žemaitienė, 1433 N. Hoyne, Chi
cago 22, Ill., USA.—Marija Man-

1936 m. Klaipėdoje, šią gimnazi
ją lanko nuo 17. 4. 1952 m. Rė
mėjų išlaikoma nuo 1. 6. 1952 m.

34. Rėmėjų būrelis Melrose 
Park, c.o. Mr. Petras Kavaliaus
kas, 133 N. 14th Ave., Melrose 
Park, TIL, USA — Mėta Kūnai- 
tytė, V kl. mok., Evang. tik., gim. 
11. L 1986 m. Kalnėnuose, Mari-

jampolės apskr. Šią gimnaziją 
lanko nuo 17. 4. 952 m. Rėmėjų 
išlaikoma nuo 1. 7. 1952 m.

Džiaugiamės, kad Vasario 16 
gimnazijos mokinių išlaikytojų 
skaičius, nors ir lėtai, didėja. Tu
rime prisipažinti, kad pastaruo
ju laiku beveik tik vieni šie 34 
globėjai ir tesiunčia gimnazijai 
paramą pinigais, o jų tiek daug 
dar trūksta likusiems 81 moki
niams išlaikyti.

Iš tokių mažų pajamų verčia
mas dar labai labai sunkiai ir ne
išvengiame nebridę į didesnes 
skolas. Vis neprarandame vilties, 
kad artimiausiu laiku šių 34 pa
vyzdžiu paseks žymiai daugiau 
užjūriuose gyvenančių tautiečių 
ir .susibūrę grupelėmis po 20 ar 
daugiau asmenų, pajėgs kas mė
nesį sudėti po dolerį ir išlaiky
ti po 1 mokinį pasirenkant ir li
kusius 81.

Vieno mokini išlaikymas per 
mėnesį gimnazijai atsieina $20. 
Pinigus patogiausia siųsti tiesiog 
gimnazijai šiuo adresu: “An das 
Litauische Gymnasium, (23) 
Diepholz-Flugplatz, Block Nr. 7, 
Germany.

Siunčiant pinigus prašoma vi
sad pažymėti grupės-globėjo ei
lės numerį ir nurodyti už kurį 
mėnesį pinigai siunčiami.

Vasario 16 Gimnazijos likimas 
visų laisvojo pasaulio lietuvių 
rankose! Dėl laisvos Lietuvos*

Dėkinga visiems rėmėjams

mokslus Europoje, Harward uni
versitete gavo teisių magistro 
laipsnį.

Brocktone, vadovaujant kle
bonui kun. Pr. Strakauskui 
smarkiai statoma nauja bažny
čia. Tikimasi į naują bažnyčią 
įeiti dar šiais metais.

Menininkas moderniame 
pasauly

Tai bus pagrindinė tema studi
jų š.m. rugsėjo 22-28 d. UNESCO 
šaukiamam menininkų suvažia
vimui. Suvažiavimas įvyks
Georgio saloje esančiame vie
nuolyne prie Venecijos.

-------—-

atlyginama. Dėl sąlygų ir visų 
informacijų tuojau kreiptis į 
Juozą Kapočių, 680 Bush wick 
Avenue, Brooklyn 21, N.Y.

Jaunimo stovykloms rengti 
VLIKas paskyrė 1000 DM pašal
pos.

Žumal. H. Jakužaitis šiuo me
tu tvarko prof. Gaigalaičio ar
chyvą, gautą iš velionies našlės. 
Surūšiuotas ir susistematintas 
j is* bus perduotas Liet.'Archyvui 
Berne. Jame esama daug įdomios 
ir vertingos medžiagos.

Maksas Kęstenius, buv. “Ryto” 
b-vės Klaipėdoje vedėjas, Else 
miestelyje, prie Hannoverio, turi 
įsteigęs spaustuvę, kurioje ma
noma spausdinti lietuviškus lei
dinius, tarp jų gal ir “Keleivį”, 
Maž. Lietuvos lietuvių laikraštį.

Bolivijos dail. Jonas Rimša pa
dovanojo Sao Paulo lietuviams 
didžiulį paveikslą “Vakarinė 
Malda”, 3.000 dol. vertės. Pa
veikslas pavestas globoti meni
ninkams lietuviams ir numato
mas pakabinti Seselių Pranciš- 
kiečių statomoj salėj. Paveikslo 
priėmime birželio 1 d. dalyvavo 
Sao Paulo lietuviai menininkai ir 
keletas svečių, kurių tarpe ir 
poetas Petras Babickas, atvykęs 
iš Rio de Janeiro. Pietų Ameri
kos garsenybė dail. Jonas Rimša 
briželio 7 d. išvyko Argentinon, 
o iš ten po 3 mėn. grįžta Bolivi- 
jon. Jo paskutiniai atsisveikini
mo žodžiai buvo “Dirbkim Lie
tuvai”.

Prof. G. Matore, Bezansono 
Human, fakulteto dekanas, pa
skirtas Prancūzijos Civilizacijos 
Kursų Sorbonoje, direktoriumi.
Tai naujas Lietuvos didžiojo eRėr. J. Augustaitytės-Vaičiūnie- 
draugo pasisekimas. nės ir J. Meko; J. Savickio nove*

San

* LTSR buvo paskelbtas kon
kursas parašyti masinei dainai, 
kurios tema “galėtų būti”” anti- 
amerikoniška. Už pirmąją vietą 
siūloma 3000 rublių.

servatyvus, užsidaręs atsiskyrė
lis malūnininkas Baltaragis vis 
priverčia skaitantįjį pagalvoti 
apie lietuvį ūkininką, nešantį ne
mažesniu ryžtu dabartinę prie
spaudą. Tegul ir Borutos apysa
kos veiksmas paraidžiui vyksta 
devynioliktam šimtmety, remi
niscencijos į dabartinį Lietuvos 
gyvenimą joje jaučiamos kiek
vienam epizode. Knygos pabai
goje autorius savo lyrinėje už
sklandoje tai nedviprasmiškai 
leidžia kiekvienam skaitytojui 
suprasti.

Keistos ir ištikimos nuotakos 
Jurgos paveikslas dažnoje vieto
je autoriaus iškeliamas ligi sim
bolinio pavidalo, primenančio, 
didžiam liūdesy laimės ir išvada
vimo laukiančią, gimtąją žemę: 
“Jurga, prisiminusi kitus pava
sarius, buvo apsimetusi stakles 
drobes austi, bet irgi kažkaip vis
kas nesisekė, nuolatos trūko gi
jos, sprūdo šaudyklė, tarsi iš at
grubusių rankų, ir staklės nebe 
taip linksmai skambėjo kaip ki
tais pavasariais” (175). “Taip il
giau negalėjo gyventi Jurga ir 
laukė — visa širdimi laukė — 
kad kažkaip atsitiktų, vistiek —

Redakcijai prisiųsta
džiai, poezija, 1952 m., iliustravo 
dail. T. Valius, 80 psL, kaina $1.

Vysk. Motiejus Valančius Vai
kų knygelė. Dail. V. K. Jonynas. 
160 psl., kaina $1.80. Knygelė 
skiriama visiems: ir jauniems ir 
suaugusiems. Pirmieji ras gra
žiausių apsakymų ir pedagoginių

lė Vienas už visus, visi už vieną; 
platūs apžvalgos skyriai. Nume
ris iliustruotas M. V. Dobužins
kio darbais.

Current News on the Lithua
nian Situation, Compiled by the 
Lith. Legation, Washington, D. 
C.. Vol. IX, Nr. 3 (H7), May- 
June 1952, 29 psl.

Telpa Vasario 16 d. minėjimo 
medžiaga.

kas, kad tiktai nurimtų tas pa
dūkęs bangavimas ir nereikėtų 
taip žiauriai ir beviltiškai grum
tis pačiai su savimi”. (177).

Alegorinis taip pat ir Girdvai
nio pavidalas. Atrodo, kad auto
rius jin sudėjo daugelį savų as
meninių jausmų, daug savojo 
skausmo ir sunkios vienatvės, 
maištingo ieškojimo ir kovotojo 
sielos. Jo nuostabius obuolmu
šius žirgus pavagia arkliavagis 
Raupys (labai panašus į atėjūną 
burlioką), susidėjęs su pačiu vel
niu, ir nuo tos valandos klajoja 
Girdvainis vieškeliais ir vis gir
di aidintį jo nuostabių žirgų 
žvengimą. Žinoma, šis Borutos 
knygos personažų alegoriškumas 
nėra joksai literatūrinis kriteri
jus, konstatuojame jį, kaip skau
dų šauksmą iš anapus, pasiekusį 
mus labai neįprastu būdu. Per
gyvenome patys kelias okupaci
jas ir žinome su kokiu džiaugsmu 

; Lietuvos žmogus ieškojo ir atra
do šioje knygoje jam gerai žino
mus šifrus. Tiesi kalba pavojin
ga; pasirodo ir alegorinė nema
žiau pavojinga. Ne vieno Boru
tos likimas tai mums patvirtina: 
visą eilė Lietuvos rašytojų, nepa
norėjusių ^vergauti bolševikinei 
mašinai, šiandien ištremti ir nu
žudyti. Visa tai mes gerai žino
me. Bet ir gerai žinomus dalykus 
reikia kartas nuo karto prisimin
ti, kad neužmirštume patogioje 
kasdienybėje savo tikrųjų brolių 
ir savo tikros žemės.

Grynai meniniai Kazio Boru
tos konfiskuotasai romanas yra 
ne tiktai pati stipriausia jo pro
zos knyga, bet taip pat stipriau
sias prozos kūrinys, pasirodęs 
paskutinės okupacijos metu Lie
tuvoje. Ir tarp mūsų tremties 
knygų Borutos “Baltaragio ma
lūnas” užima vieną pačių iški
liausiųjų vietų.

Borutos stilius pažymėtinai 
puikus: vaizdingas, kondensuo
tas, sodrus, savo palyginimų ir 
vazidinių priemonių išraiškumu 
ir gausumu prilygstąs visiems 
mūsų geriausiems stilistams. 
Kompozicija taip pat organiška 
ir labai pajėgiai sukonstruota.

Pacituosime knygos baigia
muosius sakinius. Skaitytojas 
pajus iš jų kokia liūdna ir tragiš
kai Sunki yra knygos pagrindinė 
nuotaika, koks nuoširdus ir tik
ras rašytojo žodis, kaip meniškai 
ir jautriai užslėptas knygos ale
gorinis pobūdis: “O ir man pa
čiam kartais atrodo, tarytum aš 
pats, o ne Girdvainis būčiau tu
rėjęs tuos obuolmušius žirgus ir 
važinėjęs kaip su vėjo sparnais 
pas Baltaragio dukrą • prišlybo- 
mis, o paskui praradęs savo eik
liuosius žirgus ir klaidžiojęs, jų 
ieškodamas, keliais ir kryžke- 
liais. Arba ir vėl, kitą kartą man 
atrodo, tarsi ne Baltaragis, o aš 
pats turėjau malūną ant Udru- 
vės ežero kranto ir gražuolę duk
terį, kurią be galo mylėdamas 
ir dėl jos sielvartaudamas, pra
žilau ir suakmenėjau jos nete
kęs” (251). “Ir iš tikrųjų susipi
na pasaka su tikrove, kaip laimė 
ir nelaimė žmogaus gyvenime, ir 
kur čia atskirsi, kur pasaka, o 

(kur tikrassi gyvenimas? Aš jų 
ir neskiriu. Neskiria ir žmonės 

i su skaidria širdimi ir šviesiomis 
akimis” (253).

Skoningą knygos aplanką nu
piešė Albinas Bielskis. Pačioje 
knygoje paliktos originalo ilius- 

• tracijos — įdomūs ir geri dail. J. 
Kuzminskio medžio rėžiniai. 
Knygą, kaip jau minėta, išleido 
Liet. Knygų Leidykla “TERRA” 
Čikagoje, spėjusi įsigyti rimtos, 
literatūriniai stiprių kūrinių, lei
dyklos vardą. Knygą atspaude 
M. Morkūno spaustuvė.

Henrikas Nagys.

DYPUKIŠKOS
BUITIES
JUOKUS

Diepholz*.

pasimokyti gražiausio mūsų 
gimtosios kalbos stiliaus.

Paer Lagerkvist, Barabas, iš I Lietuvių Dienų birželio mėn. 
švedų kalbos vertė St. Vainoras, 
viršelis ir aplankas R. Viesulo, 
išleido “Terra”, tiražas 1500 egz., 
214 psl. Kaina nepažymėta.

Aidai, 1952 m. birželio mėn.,
Nri 6 (49), 241-288 psl.

Rašo: J. Alaušas. Kultūra ir 
politika, Pr. Skardžius, Prof. E. 
Hermannas; J. Vaišnora, MIC, 
Arkiv. Matulevičiaus Vilniaus 
Golgota (tęsinys); Dr. M. Voro-

numeryje telpa 50 aktualių nau
jausių iliustracijų iš visų pasau
lio lietuvių kultūrinio veikimo. 
Daug nuotraukų iš Toronto ir 
Montrealio lietuvių veiklos. Be 
puikių paveikslų randame ir įdo
mių straipsnių, pasiskaitymui 
įvairiais klausimais. Pasiuntus, 
adresą vienas “L Dienų” nume
ris siunčiamas susipažinti nemo
kamai. Adresas: 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif. Meti-

AŠARAS

rasi naujai išėjusiame
V. KASTYČIO 
feljetonų rinkinyje

“KOLEKTYVINĖ 
PRAUSYKLA”.

Kaina $1.

Gaunama “Žiburių” Spau
dos Bendrovėje, 941 Dun
das St W., Toronto, Ont, 
Canada ir pas spaudos pla
tintojus. . -

numeris 40 centų.



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

Jūsų patarnavimui

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

Parduodama:
KOTELIS $36.000. 13 komb., mū
rinis, vandeniu Šild., galionažas 6,500 
į metus. Įmokėti $18.000.

KOTELIS $135.000. 30 kamb., mū
rinis, netoli Toronto. Galionažas 
28.000. Įmokėti $80.000.

KOTELIS $200.000. Naujas mūrinis 
pastotas, labai gražiai įrengtas. Ga- 
lionažos 40.000. įmokėti $100.000.

TEATRAS $45.000, mūrinis vieno 
ougšto, vandeniu apšildomos, air con
dition, 430 sėdynių, lengvas ir gražus 
biznis. Įmokėti $25.000.

$23.000. Fourplexas—20 kamb., mū
rinis atskiros namas, vandeniu šildo
mos, 25-tais metais statytas. Įmo
kėti $12.000.
$20.000 vaisių forma, 13 akrų, 20 
tonų kriaušių, V5 tonų slyvų, 8 tonos 
peaches, 23 tonos vynuogių. 8 kamb. 
namas, 24x32 tvartas. Gražus ma
žas ūkis. Įmokėti tik $10.000.

$15.000 gazolino stotis, netoli Toron
to, 30.000 galionų gazolino parduo
dama į metus ir "Body work shop" 
35x50 duoda gerą pelną. Įmokėti 
10.000.

CROWN TRUST COMPANY

ANTANAS-TONY PAUPLIS

CROWN TRUST COMPANY
(Real Estate Department)

OFFICE WA. 3861
RES. LY. 0086

x 302 BAY STREET
TORONTO

'■ ....... 1 - Z

Parduodant ar perkant namų 
mielai Jums patarnausiu!

$8.000. IndiQR Rd.—Glenleke 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. Įmokėti 
$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, ont 2 augŠtų, 
atskiras mūrinis namas, vonde- 
niu-ajyva apšildomas, didelis kie
mas, privatus įvož. ir garažas 
įmokėti $5.500.

$18.200. Indian RcL-High Park Blvd.
8 did. komb., atskiras mūrinis 
namas, vandeniu-alyva šildomas, 
gražus kiemas ir garažas, daug 
priedų įeina į kainą, kaip kili
mas, veidrodžiai- ir tt. Įmokėti 
$7.500.

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

$24.500. Indian Rd.—Indian Trail
12 did. kambarių (2 butų), mū
rinis, atskiras namas, 2 vande- 

’niu-alyva apšildomos krosnys, 2 
keturių gabalų vonios, 2 garažai, 
esamos mėnesinės pajamos $320 
Įmokėti $7.500.

K. TESLI A
Real Estate 

863 BLOOR STREET WEST
(prie Ossington Ave.)

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

Skambinkite telefonu LY. 0305 (kuo 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 atidaryta nuo ryto 9 vai. iki vakaro 9 vai. 

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITį.

Antanas

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

-Tony
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Hdlh

Dr. B. DO B Ai
Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse. 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas i - •

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.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

__ _ _ Atsiminkite, kad vasariniai rūbaiUB jCJO netinkamai laikomi sugenda. Mū-
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 

uo/tuons bus rūpestingai saugomi. Kai
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų. 

138*46 Claremont Str 
30 metų valymo patyrimas

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti tfiską duokite žinomai 

firmai:
Tel. WA. 4557

SPORTASPirkite ir parduokite per aiaziausię 
ir turtingiausię kompaniją Kanadoje Toronto

— Šio mėnesio 12 dieną pra
dedamas Toronto lieutvių lauko 
teniso turnyras — pirmenybės. 
Šis turnyras yra pirmasis To
ronte, taigi visi teniso mėgėjai 
kviečiami jame kuo gausingiau
siai dalyvauti. Užsiregistruoti 
pas V. Pundžių, tel. LL. 6471 ar 
pas A. Banelį, tel. LL. 5803. Pas
kutinė registracijos data — lie
pos 12 d.

Iš Clevelando sporto 
olimpiados

Krepšinis vyrams I vieta — 
Perkūnas, Čikaga; tinklinis vy
rams I vieta — Perkūnas, Čika
ga; tinklinis moterims I vieta — 
Gintaras, Čikaga.

Stalo tenisas vyrams — I vie
ta — Nasvytis — Žaibas, II vie
ta — Gvildys “Vytis” Toronto. 
Stalo tenisas moterims — I vieta
— Rūtelionienė, II—Laikūnienė.

Olimpiadoje buvo pasiektas 
naujas Lietuvos rekordas bėgime
— Elvyra šikšniūtė (Žaibas, Cle
veland) 60 metrų nubėgo per 
7,8 sek.

Bendrai daugiausia taškų su
rinko Clevelando Žaibas.

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

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus. 

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

davimo dokumentus.
{vairus draudimas.

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

“FOUR OAKS’1 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.—

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$5.500, įmokėti $2.000 ar mažiau. 

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

$8.800, įmokėti $2.000. Visai atski
ras 6 komb. kietom grindim na
mas. Priekinė siena mūrinė. Vieta 
garažui. Lansdowne-Dundas rajone.

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

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

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

$14.500, įmokėti $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 Avė., 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

JEt
perkant - parduodant

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

ALGIMANTĄ MINIOTĄ S
Telefonas EM. 6-2024 f

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

; I* visais kitais atvejais.

A. KRYZANOWSK1
REAL ESTATE

762 DUNDAS ST. W., TORONTO
---- -—

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK B0CHUL1S
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272V3 QUEEN ST. W. TORONTO

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

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

nos žemos. Lietuviams nuolaida.

Kazė Grybienė
145 Euclid Ave. Tel. WA. 1930 

Toronto, Ont.

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield) — 99.00
3 gab. miegamojo komplektas ‘ — $79.50 
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

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% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708. SAUGU - PATIKIMA

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

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. Vilkutis ir Co.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS 
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St W.

V. TUKLERIS ' 
Hamilton 9-4121 

Hamiltono įstaiga 
913 Main St. E.

Kanados didžiausia nuosavybių Įstaiga 
Cerftrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

Religija JAV

dino įdomią statistiką apie reli
ginį gyvenimą JAV 1926 ir 1950 
metais.'

Lyginant tuos abu metus ma
tomas aiškus religinio intereso 
padidėjimas. 1926 m. visokiau
siom religinėm organizacijom 
JAV priklausė 53.397.575, o 1950 
m. jau — 85.319.275, t.y. 593% 
dagiau, kai gyventojų skaičius 
padidėjo tik 28,6%.

Iš didžiųjų religijų daugiausia 
padidėjo katalikų — 53,9%, žydų

JAV 1950 m. atskirų konfesi
jų išpažinėjų (skaitant tik tas, 
kurios turi ne mažiau 2 milijo
nų) buvo: R. katalikų — 28.- 
634.878, metodistų — 8.935.647, 
baptistų dviejų bažnyčių — 7.- 
091.394, pietiečių baptistų kon
vencijos — 7.079.889, žydų — 
5.000.000, protestantų episkopa- 
lų — 2.540.000, prėšbitėrijdnų — 
2.318.615.

— Vašingtonas. — Senato pa
komisėj a prof. Lattimore, laiko
mą Tol. Rytų specialistu, apkal
tino “sąmoningai buvus sovietų 
politikos įrankiu”. Jis tai vadina 
fantastiniu, kaltinimu. Sen. Mc 
Carthy 1950 m. mestą kaltinimą 
komunizmu jis taip pat paneigė.

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- 
goms, kreipkitės: C. Janston, 19 
Markham St., Toronto. Skambin
ti Roches Point 184M.

Didžiausias namų 
' pasirinkimas 

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

"rodysime Jums namą!
$9.200. Bloor—Dufferin,

6 komb. narnos, garažas.
$10.500. Bloor—Lansdowne,

9 komb. namas, 3 virtuvės, 
vonia II augšte ir 2 gabalų 
vonia rūsyje, garažas.

$11.800. Bloor—High Park,
6 kamb. mūrinis namas, 
garažas.

$11.800. Bloor—Emmerson,
atskiras, mūrinis, aliejumi 
šildomas, 8 komb. namas, 
garažas.

$13.800. Indian Rd.—Garden, 
atskiras, mūrinis, 8 komb., 
vondeniu-oliejum šildomas 
su dideliu kiemu namas.

$15.000. Howard Park Ave. — Ron- 
cesvalles, 9 komb., atski
ros, mūrinis namas, vande
niu Šildomas.

$16.500. Bloor—Quebec,
atskiros, mūrinis, 8 komb./ 
lobai geram $tovy> aliejumi 
šildomas, garažas.

$18.500. Indian Rd.—Geoffrey,
8 komb., atskiras, mūrinis, 
vondeniu-aliejumi šildomas, 
garažas. Namas modemiš
kai įrengtas, viršuje komb. 
kilimai nuo sienos iki sie
nos.

Dėl išvažiavimo parduodama prie Ron- 
cesvalles — Geoffrey g-vių 
maisto krautuve. Savaitinė 
apyvarta $).600. Įkainuo
ta greitam pardavimui.

Visais namų pirkimo ir pardav 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 79' 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Visais turto pirkimo ir parda

Viktutė Bugailiškaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont.

AYR AINS 
BEAUTY 
SALON

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

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

yimo reikalais Jums patarnau

FELIKSAS SENKU
Tel. LL. 3744.

William Holland Real Estat

1130 College St, Toronto, Oi

BE RADIO.

IįfMHSČIAUSIOS RŪŠIES MINO 1^f} 
gį=RfiNHDARBlū. 6RMlNim.^Į,M

{ Ąuiw sidabro papuošalai, keramika \ 
odos ir meno išdirbiniai.Lieluviškos \ 

kjr kitų tautu klasikines muzikos^t^ 
^^_plokštelėsr^^^

jecikalauiute mū4U naudai v&ū&kaii&yr.

DĖMESIO
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. NAGEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

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

elektrinių prosų, krosnių, di 
kiasurblių, laikrodžių, skalbi) 
mašinų ir tt. taisymo, Euro] 
aparatams pakeičiamas transf 
matorius už $12; bat. durų ska 
būtis įrengiamas už $6; elel 
durų užraktas su mygtukais 
$20; auto radio su įrengimų ko 
plektu $60 ir kiti darbai, atliel 
mi greitai ir pigiai. Už atli] 
darbą garantuoju ir pageid. 
jant taisau namuose.
Skambinti tel. LL. 7354. Na 
tel. MU. 8630.

RADIOMECHANIKAS 
F. RICĘUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. V

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI >

J. Barakauskas ir J. Vaitk 
Viskas nuo durų skambuči 
iki pilno namų instaliavime 

119 PERTH AVE.
Tel. KE. 2667

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

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

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



MANN-MARTEL

mui nomas. Trys virtuvės, 
atskiras tualetas ir dušas 
rūsyje, garažas.

BLOOR—CHRISTIE
$11.000, 6 kamb. namas, 2 virtuvės, 

ekonomiškas apšM, dide
lis kiemas, garažas.

MANNING—HARBORD 
$12.900. 8 komb.# mūrinis namas, 

alyvos apšild., įvažiavimas.

DOVERCOURT—COLLEGE 
$13.000. 8 kamb. mūrinis 2 augštų 

namas, vieta garažui. Ge
ras pajamų šaltinis.

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

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 augŠte. 
Antro augšto nuoma paden
gia morgiČius ir palūkanas. 
Idealu dirbantiems "Acme 
Screw".

Tiksliai išsprendė
Mokytojas: — Jei tu turėsi de

šimt bulvių įr reikės padalinti 
trims draugams, kaip tu pasielg
si, Jonai?

Mokinys: — Virsiu košę, Po
ne mokytojau.

-..... , -----------

— Kas tai yra kanibalas, To
mai?

— Nežinau.
— Na, sakysime, jei tu suval- 

gytumei savo tėvą ir motiną, kas 
tu būtumei? •

— Našlaitis, Pone mokytojau.

Ponia smagiai skuba plentu 
naujoj karietoj. Staiga ji pamato 
telefonistus, sulipusius į stulpą.

— Fui, bailiai, jie mano, kad 
aš pirmą kartą važiuoju, — pa
galvoja ponia. v

WINNIPEG, Man.

DUPONT—CHRISTIE
$14.500. 8 kamb. per du augštus. 

Atskiras, mūrinis. Karšto 
vandens ir alyvos apšildy
mas.‘Dvigubas garažas Ge
ras įmokejimas.

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

nemos. Alyvos apšildymas, 
garažas. Skubiai parduoda
mas dėl Šeimyninių priežas- 
či«- .

PARKDALE
$14.900. Puikoime stovyje 8 kamb. 

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

' * mas.

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

narnos, karšto vandens-aly- 
vos apšildymas. Įvažiavi- 
njas, gražus kiemas.

Miesčionuko sprendimas
Miesto vaikutis labai įtemptai 

stebėjo, kaip ūkininkas milžo 
vakare vienintelę savo karvutę. 
Rytą karvutės jau nebebuvo.. 
Ūkininkas dejavo:'

— Aš spėju, kad vagys gana 
toli mano karputę bus nudan
ginę.

— Nesijaudink, dėde, aš, gi 
pats mačiau, kaip tamsta vakar 
vakare visą benziną išpumpavai. 
Toli negalėjo nueiti.

Muzikos instrumentai
— Vakar pardaviau 3000 mu

zikos instrumentų! — giriasi vie
nas prekybininkas.

— Negali būti! Ar smuikų?
— Ne. Patefono plokštelių... 

----- ☆-----
— Aš niekada nesusikertu su 

savo bosu.
— Niekada?
— Taip. Niekada. Jis eina sa

vo keliu, ir aš einu jo keliu.
Jis greit neis

— Jūsų bičiulis jau nusigėrė. 
Kodėl jis neina namo?

— Namo jis eina tik tada, kai 
nebegali paeiti.

Tinkama knyga
Palermo mieste Sicilijoje, iš

virto vieno namo siena. Iš griu
vėsių išsigelbėjo 3 žmonės. Pasi
rodė vienas iš jų kišeniuje turė
jo knygą — H. Bordeaux roma
ną “Stiprūs mūrai”.

— Latvių katalikai prašosi 
priimami į lietuvių parapiją, nes 
anglų kalba kalbančiose pąrapi- 
joše jiems esą daug sunkumų, 
ypač neįprasti jų papročiai net 
apeigų pietų, Jie dabar lankosi. į 
lietuviškas pamatas. Lietuvių 
misijoje priėmė moterystės sa
kramentą Dora Honke ir Zenons 
Stafeckis. ' *

— Sekmadienį, birželio 29 d., 
pakrikštyta Petro ir Gertrūdos 
Galminų dukrelė Krjstina Ona. 
Petras Galminas padirbėjęs miš
ke, įsigijo nuosavus namus.

— Aldonai Rutkauskienei, su
silaukus. dukrytės, birželio 29 d. 
buvo suruoštas balius. Rengėjos 
Vidžiūnienė ir Kurauskienė.

— Bronius Braziūnas, per žie
mą dirbęs miške, dabar mieste 
susiradęs darbą, nusipirko 52 m. 
modelio autoęnobilį “Meteor”.

Ne tas .
Tėvas vėlokai grįžtančiam sū

nui:
— Sūnau, ar tai yra chrizan
tema, ką turi prie atlapo?

— Aš manau, kad taip, tėte.
— Kaip rašoma chrizantema?
— O, tai yra tik paprasta rožė.

INDIAN RD.—INDIAN TRAIL 
$15.900. 7rnių kamb. atskiras na

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

McDonnell—queen 
$16.900. 9-nių Kamb. mūrinis na

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

Tikra garantija
— Ar tamsta garantuojate^ 

kad man ataugs plaukai šiuos 
vaistus vartojant?

— Dar daugiau, mielas pone, 
prie kiekvieno butelio mes duo
dame ir šukas.

BLOOR—DUFFER1N
$18.000. 11 kamb. plius 2 rūsyje, 

mūrinis, 3 virtuvės, 2 vo
nios, karšto vandens ir oly-< 
vos apšildymas, dvigubas 
garažas. Geras pajamų^ šal
tinis.

Gerai mokytojas
— Kas tas ponas, kur tave pa

sveikino?
— Jis moko mane plaukti.
— Ar tau sekasi?
— O, taip, neblogai. Jam tik 

25 metėk jis turi gerą darbą, tu
ri ir automobilį.

Ar moterys išlaiko paslaptį?
Paprastai sakoma, kad mote

rys plepios ir jokios paslapties 
neišlaiko. Sakoma, kad vieninte
lė paslaptis, kurią iš moterų sun
ku išgauti — jos amžius. Pran
cūzų moralistas de la Bruyere sa
ko: “Vyrai geriau išsaugo sve
timas paslaptis, negu savas, o 
moterys geriau išlaiko savas, ne
gu svetimas”.

O visdėlto žmonės, kuriems te
ko dirbti rimtus darbus su mote
rimis, sako, kad tai netiesa. Ir 
šio pereito karo metu tūkstan
čiai moterų dirbo kariuomenėje, 
karo pramonėje ir diplomatijoje, 
kartais labai atsakingose vietose, 
bet, kad būtų išplepėjusios pa
slaptis, nepasitaikė. Taip britų 
išradėjas R. Watson-Watt savo 
laboratorijoje turėjo kelis šim
tus moterų, kurios dirbo ir taip 
svarbiame skyriuje, kaip radaro 
pritaikymas aviacijoje, bet nei 
viena nieko neišdavė. Britų po
litikas Baldwin tikrino, kad ilgo
je savo politinėje veikloje nesu
tikęs nediskretiškų — paslapčių 
neišlaikančių moterų.

Dėl to tenka daryti išvadą, kad 
moterys daug kalba, bet ne vis
ką. Yra dalykų-----asmeniškų ir
visuomeniškų — kurių jos neiš
duoda.

Dėmesio!
Gautas naujas siuntinys 

gintariniųtkarolių, 
auskarų ir tt. 
visokio dydžio

Dr. M. ANYSAS
67 Sussex Ave., Toronto 

TeLKI. 1168
Skambinti po 6 vai. vak.

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St Toronto
TeL WA 1344

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

■ h: '■ 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Ave. Toronto 
Telef.: WA 3754

HIGH PARK
$18.700. 9 komb. atskiras, gražus, 

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

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA e

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

386 Bathurst St Toronto 
TeL EL 6515

PARDUODAMI 
' NAMAI :

16 kamb/High Porkhr Roncesvailes 
Nepaprastai išoriniai ir vi
duj geras tripleksas. Atski
ras. Visos medines dalys 
ąžuolinės. 2 modernios ir 2 
paprastos virtuv. 3 vonios. • 
Sild. v a nd.-alyva. Garažas. 
Didelis kiemas. įmokėti tik 
$5000. Netto pajamų j 
men. apie $150.

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

10 kamb. Garden-Sunnyside Ave. Be
veik naujas, atskiras dup
leksas. Modernūs kamb- ir
2 virtuvės. 2 alyva-vand. 
apšild. Perdarytas rūsys su 
sinkom. Gražus kiemelis ir 
garažas. Puiki proga pirkti 
visuomet vertingą namą 
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 $18.000.

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

9 kamb. Gladstone Ave. Atskiros, 
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.

7 kamb. Ontario St. Neatskir., fron
tas gerų plytų, 2 virtuvės. 
Naujas pečius. Garažas. 
Be morgičių. Įmokėti 1.500 
dol. Kaina $7.500.

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

Restoranas su 5 kamb. prie Bellwoods 
Park. Mūrinis namas. Geri 
restorano įrengimai. įmo
kėti $5.000.

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

Dr. J. Kaškelis
Skambinti tel.: WA. 2646, WA. 2647 

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

R.TESLIA
** Real Estate & Insurance Broker

Kam kentėti vasaros karščius? 
Kam siurbti kambario dulkes? «

Geriau pirkite geriausios rūšies "ROTOR ELECTRIC CO." ventiliatorius per 
firmos atstovą VILUTĮ PETRĄ Jūs gausite 15% pigiau nei bet kurioj krautuvėj

Gaminiai pristatomi tiesiog iš fabriko. Duodama metinė garantija.

Ventiliatoriaus dėka Jūsų kambario oras bus be dulkių ir vasaros kaitros bus 
nebaisios. Skambinkite "ROTOR ELECTRIC CO." atstovui P. V1LUČIUI vakarais 

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

f"----- , s
Dėmesio !
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

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

. 7 Havelock, Toronto. Tęlef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS

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

V. MEILUS

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p.

i ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal
t susitarimą

1663 Bloor St. W. Tel. OL. 2354 I 
Namų telef. RU. 1-0203.

Telefonas ME. 2933

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. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

10 pamokų tik už 
S25.00

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

Taip pat išnuomojame mašinas šešta
dieniams ir sekmadieniams.

W. BULCZAK 
AUTO VAIRAVIMO MOKYKLA 

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

Toronto

Dėmesio! į,.
PARDUODU VYRIŠKUS ir MOTERIŠKUS LAIKRODŽIUS.
Lietuviams papigintos kainos. Garantuoju penkiems metams.

- ANT. S L A B O Š E V I C IU S
Jewellery and Watches Importers Agent 

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

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

Sėkmingi rezultatai arba grąžinanti pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas Į

Atdara vakarais I
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 81171

■ . I ....R . Į I ,1.1.. !■ IT

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont. j

Mes gaminame geriausios j
kokybės produktus: 1

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą. s
PARDAVIMUI TURIME DIDEL| PASIRINKIMĄ

MANN & MARTEL 
REALTORS - > į

DUODAME GERIAUSI PATARNAVIMA NAMU PIRKIMO IR 
. PARDAVIMO REIKALAIS VISAME MIESTE.

AKIU SPECIALISTAS

L. LBRSKY. 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

Annette—High Park. $2.000 įmokėti, 6 kambarių namas, alyva 
šildomas, pilna kaina $7.800. Nepraleiskite progos.

$4.000 įmokant galite pirkti gerą namą 9 kambarių, kuriuos tru
puti paremontavus galima gauti gerą pelną. Pilna kaina 
$12.500. , \ . ... . <

Modernus 2 apartamentų duplex namas. Labai gražus rajonas, 
naujas namas. Pilna kaina $25.9000r {mokėjimas pagal 
galimybę. ’ , / ’ ’ :

Bloor—Roncesvailes. $6-8.000 įmokėti,'9 kambarių geras namas, 
pilna kaina $19^3000. Trys garažai. .

Turime visą eilę kifiį namų Jums prieinamomis kainomis. 
PRAŠOM KREIPTIS: *

BR. BUK0WSKA, R.O^ 

AKIŲ SPECIALISTĖ
Dr.Chas.OKUN

DANTISTAS
838 Dundas St. W. Toronto 

(kampas Euclid Ave.)
Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

Prašome kreiptis į lietuvį

Atstovauju:
A. Holowchak Real Estate

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs ' 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

FOTO STUDIO 
TeL" WA 6849

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės; 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai x

• 1 Darbas pirmos rūšies

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentihas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont. 

TeL EM. 4-2715
BMfeneaegas ■ n................... mi rm

. Telefonai: KI. 0994 arba namų ME. 1740

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL ESTATE

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

LIETUVIŠKAI KALBįS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Pries ateidami skambinkite: ĘM 4-6509

■> ll . ........ n. .III ..... i ll' Mui■ ■■GWlJ ■ ■ iri I | ■ ,nMMtaMMM

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST^W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų’ 

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

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

• krosnys irti.

š - ‘ .....

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. 
kampa\94 Laws St.

Tel. LYndhurst 0052

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbtt 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 kilus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus tel. KE. 1080.
z 190 Wright Avė., Toronto 

l>—■ ■■—«, Al II l. Ii

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. I;
Ii

Teisininkas — į
Advokatas — Notaras ,

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄVIMAS -
PATAISYMAS — 

Kalbame lietuviškai
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

DĖMESIO! DĖMESIO! '
Valgyklą "BALTIC”

S70 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont 
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

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

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 y

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyriški puspadžiai ir kulnys^. $2.75 Į Moteriški augšti kulnys ...... 30c.
Moteriški augšti pusp. ir kuln. 1.75 j Moteriški žemi kulnys .......  40-50c.
Sportiniai ................ t.............. 2.25 Vyriški kulnys .........    75-85c.

SAV. S. ANDRIEKUS

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS I KANADĄ.

Mūsų notaras S. Heifetz virš 30 metų yra emigracijos ekspertas- 
ir tvarko visokius dokumentus: laivių, 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 , y ,

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS ;

143 QUEEN ST. W^ Toronto 1, OnL< - Tel&mas EM. 63451 
t Mes susirašinėjame vokiečių kalba

Višų rūčlų laikrodžius, puošmenas it brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

L AIKRODININKA
gurinti 30 metų profesinę praktiką 

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

ii i'll H —j—
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TORONTO, Ont Aukos Tautos Fondui

Pamaldos vasaros metu
Toronto liet, kat bažnyčioje

t

rugpiūčio mėnesiais bus laiko
mos: 9, 10 ir 11 valandomis.

Pirmoji Komunija
Pirmosios Komunijos iškilmės 

Toronto liet. kat. parapijoj įvyks 
liepos mėn. 13 d., sekmadienį, lai
ke 10 vai. pamaldų. Šventės da
lyvių giminės ir artimieji, o taip 
pat parapijos jaunimas kviečia
mas gausiai dalyvauti 10 vai. pa
maldose — parapijos mažųjų di
džiojoje šventėje.

Gausi rinkliava
Bažnyčios Statymo Fondo Val

dyba per rinkliavas bažnyčioje 
praėjusį sekmadienį surinko 
609,78 dol. BSF Valdyba nuošir
džiai dėkoja. •

♦
Skubus reikalas

Garbingi lietuviai-ės!
Toronto Lietuvių Namų nuo

savybės dokumentų sudarymo 
diena — rugpiūčio 1 d. — visai 
arti. Tačiau dar-didelė dalis TLN 
'Fondo šėrininkų neįmokėjo pasi
žadėtos sumos už šėrus. TL Na
mai užpirkti ir įmokėti rankpi- 

/ nigiai remiantis Jūsų pasižadėji- 
masi ir garbingais parašais.

Todėl prašome visus tęsėti pa
žadą reikiamu laiku, t.y. iki lie
pos 31 d., nes tik nuo mūsų visų 
priklauso TLNamų nupirkimas. 

-Prašome visus lietuvius pirkti 
TLNF šėrus, nes TL Namai bus 
visų lietuvių.

Pinigai ir čekiai priimami 
“Tulpės” svetainėje, 994 Dun
das, pas J. Beržinską, 1212 Dun
das, pas J. Jurkšaitį, 921 Dun
das Str. ir J. Margio vaistinėje, 
19 St. John St.

TLN Fondo Valdyba.

TLNF šėrus pirko
Po $50: Pr. Krilavičius, Zubrys 

Alfofisas. Po $25: Strikaitytė Br., 
Dicevičius Pr., Pumerytė A., Pa- 
ciūnas St., Kaulius Juozas, Žu
tautas Br., Rackus Ona, Brizgy- 
tė Salomėja, Barzdaitis St., Jo- 
nuška Liudas, Dirsė Br., Pr. Kve
daras, Pakštas Br., Benetis J.

Visiems ačiū
. . • TLN Fondo Valdyba.

Bažnyčios statymui aukojo >
Pereitą sekmadienį per pamaldas įtei

kė pasižadėjimus paaukoti:
Po $100 — Alt. Augutis, P. Girnius, 

Z. Sourazas, Gotceitų šeima, M. ir S. 
Gudaičiai, J. Petruška, A. ir K. Rusinai.

$75 — M. Dervinis,
$70 — A. Ašoklis,
Po $50^^— M. L. Gvidžiai, A. Jaki

mavičius, VI. Ramanauskas, A. Baltrušai
tis, J., St. Jagėlai, Pr. Prankiėnė, E. J. 
Girėnai, A. Ketvirtis, J. K. šapockinai, 
Vyt. Martinaitis, A. Bliūdžius, A. Bar
kauskas, M. ir A. Vasiliauskai, J. Vaš
kevičius, V. ir M. Slapšiai, J. ir A. Rin- 
kūnai, V. Kaveckas, A. Šalkauskis, J. 
Ališauskas, J. Vaškevičius, A. Pranskc- 
yičius, L ir VI. Nakrošioi, M. ir J. Yo- 
kubynoi, Pranas Liačas, P. A. Kripei, O. 
ApanoviČienė ir duktė,

Po $30 — T. Vadauskas, A. Basaly
kas, J. Stankaitis, A. Laurinaitis, K. 
Tumosoitė> A. Bruškėvičius, R. Gurinskas, 
Z. Daugvainienė.

$27 — V. Rdsiulis,
Po $25 —- A. Ivoškienė, N. Pečiulyte, 

B. Smolskytė, J. Astrauskas, J. P. PaŠ- 
.kouskai, V. Simonaitis, A. V. Bubeliai, 
V. Mažuloitis, V, Buragas, A. Lourušoi- 
tienė, J. Danoitis, A. Slivinskas, J. Ma
tukas, J. Tumosa, A. Starkus, J. Pelec- 
kas, K. Gontą, B, Poška, J. Kablys, J. 
Jokelaitis, E. C. Jakubcevičius, J. Dra- 
gašius, A. Paškevičius, Pr. Kaunas, J. 
Sadauskaitė, J. Punkris, E. S: Laurina- 
vičiai, K.^Gaputis, A. Butkutė, V. Pun- 
džius, A. Žeckus, D. Siminkevičius, J. 
Šarūnas, S. Slabokas, O. Ropienė, J. Gai
žutis, J. Ulba, A. Z. Gataveckoi, V. V. 
Petrauskai,

$20—A. Palvenis,
$ 15 —- E. Merkevičienė.
Po $10 -— Jonas Lopavičius, Kazys 

Kanopkis, Vincas Vaškelis, Juozas Vyš
niauskas. ’

$5— Dalia Daugvainytė. -
Aukojusiems nuoširdus ačiū. '

BSF VoHybo.

BSF Valdybos gegužinėje 
loterijoje laimėtas fantas Nr. 
1271 dar nėra atsiimtas. Laimė
tojas jį gali atsiimti “T. Žiburių” 
administracijoje.

Kanados Ateitininkų dėmesiui
Pranešame, kad Kanados atei

tininkų vasaros stovykla įvyks 
nuo liepos 27'd. iki rugpiūčio 4 
d., gražioje Lakę 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, rugpiūčio 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.

Paaukojo BALFui
BALF centras šiomis dienomis 

paskelbė lentelę gautų aukų ir 
nario mokesčių per šių meti^ pir
mąjį pusmetį. Ten randame, kad 
iš Ontario provincijos BALF per 
tą laiką yra gavęs $674,50 — iš 
Toronto $512, Hamiltono $91,50, 
Longlac $60 Conniston $11 ir iš 
St. Catharines 160 svarų rūbų. 
Iš Quebec provincijos gauta: iš 
Montrealio $1 ir iš Quebec 50 
svarų rūbų.

TRECIOJI (U UZINE TORONTE
' įvyks ŠĮ SEKMADIENĮ, liepos 13 d., toje pačioje puikioje pamiikėje, netoli ėžero į rytus nuo 

visiems gerai žinomos senosios gegužinių vietos seminarijos sadne.
' *, t ■ 5* ■ •

VAŽIUOTI:
Danforth Ave. or Kings
ton Rd. iki Oshowos plen
to, toliau plentu iki pir
mo skersinio tilto Clover
leaf, čia pasukti į dešinę, 
kur yra iškaba "Port 
Union" ir važiuoti apie 
I mylkj iki pačios pikni
ko vietos. Prie pasisuki
mų bus iškabinti ženklai.

Vieto nepaprastai puiki, 
kalvota, gausu medžių 
pavėsio. Daug vietos pa
sireikšti sportininkams.

Erdvi vieta automobiliams 
pasistatyti.

Griež Toronto lietuvių or
kestras "Trimito*"

Tarp visokių įvairenybių: 
gausaus bufeto, š g 11 ų 
barščių su grietine ir bul
vėm, sporto žaidynių* ir 
tt. ir tt. BUS TORONTO 
LIETUVAITĖS GRAŽUO

LĖS RINKIMAI.

$8 — Jurgis Korasos,
$6.50 — J. Karpavičius,
Po $5 — Jonas Gustainis, St. Šepe

tys, H. Jogoudos, J. Kamoitis, y/. Juode
lis, Br. Viskelis, A. Šepetys, N. Kardelis, 
P. Gudjurgis, P. Vaitkūnos, M. Bort- 
minės;;- " ’ - *1 •

Po $3
A. Ruditpkas,

1952. SAULT STL MARIE Apyl. au- 
koja: <

$ 10 —r B. Umbrasus,
$7 — A. Motiejūnas -
Po $5 — N Aukštakalnis, A. Bajoras, 

L. Bielskis, J. Kriaučiūnas, Eug. Kutkevi-^ 
čius, Matjoioitis, J. Okmanas, Bug. 
Pukinskos, Z. Rimša, Vyt. Skaržins- 
kos, V. Staškūnas, St. Gngelaitis, V. 
Skaržinskas,

$4 — Kun. L. Kemėšis,
Po $3 — A. Gustainis, J. Zovistaus- 

kas,
Po $2 — V. Bukauskas, A. Bgltkojis, 

L. BalaiŠis, P. Bružas, M. ir E. Chinai, S 
Druskis, P. Gasperos, I. Girdzevičius, Z, 
Girdvainis, J. Kvasčiauskos, O. Kriau- 
čiūnaitė, V. Kornėnas,* M. Kalinskiene, 
A. Liaukas, J. Melskis, S. Norvaišos, V. 
Sendzikas, J. ir E. Skaržinskai, A. 
Sungailo, A. Šaltenis, VI. Žekonis, J. 
Žebraitis, R. Galinis, J. Volavickas,

Po $1 — A. Daugirdos, S. Akelaitis, J. 
Babrouskos, J. Duoba, J. Jonei tunas, B. 
Kaminskas, M. Kengrys, J. Kazakauskas, 
A. Kantautas, A. Levišauskas, B. Levi- 
šauskaitė, V. Liudovičius, A. Motuzas, P. 
Motuzas, J. Meškys, P. Umbrasas, V. 
Poškus, M. Pareigis, J. Sendzikas, A. 
Skardžius, K. Sližys, B. Švilpa, St. švilpa, 
A. švilpa, VI. Trakinskienė, J. Sendzi
kas, V. Vainutis, A. Žemaitis, N.N.,

Po 50c. — K. Balčiūnas, K. Valius.
Viso suaukota $170.
Edmonton, Alto., apylinkėj Vasario 16 

vajaus metu aukojo:
$12 — P. Šiugždinis,
Po $10 — Mečys Urbonas, K. Vait- 

kūnas, A. Kantautas, A. Mažionis,

J. Barkausko^ J. Pašukonis, 

$2.5CT— k. Žolpys, 
Po $2 — J. Augis, A.- Andrilevičius, 

V. Kazlauskaitė, Lukoševičienė, Vaktoris, 
P. Braziūnas, šeikus, A. Tamošiūnas, 
Bendoraitis, Dovydaitis, P. Joneliūnas, 
Krames,

$1.50 — J. Kuraitis,
Pd $1 — Ben Kadis, Valdis Krumins, 

Tamara Silkaks, K. Dobelis, B. Juszkie- 
wiez, W. Juszkiewkz, K. Sadauskas, Fe
liksas Murauskas, Algirdas LukŠeviČius, 
Bronė Andriulevich, P. Burdulis, Jonas 
Kairys, Stasys Pleskus, Jonas Kunigiškis, 
Jonas Rasimas, Leonas Pilkionis, Juozas 
Dovidėngs, Sofija KJurkšytė, P. Augulis, 
Peter Topilko, W. Oldoczynski, P. Ku
raitis, B. Rimkūnas, Matulevičienė, P. 
Augulis, A. Wagram, Didžiun, F. Frey, A. 
Stepėnas, Gaterius, Prekšaitienė, W. Za
leskis, P. Druteiko, J. Kirdeikis, P. Ba
lutis, Sližys, G. Larsen, P. Zoleskienė, 
Norwel, Zaksiauskas.

Po 50 c. f— Nežinomas, Rutkauskas, 
Garbinčienė, Dičiūnaitė, Misiūnas.

Po 30 c. — Nežinomas, Kūnas,
25 c. — J. Kunigiškis,
Po 10 c. — S. Kuraitis, Romaiti.
Visiems aukojusiems Tautos Fondui 

reiškiame nuoširdžig padėką.
Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje 
pas. M. Arlauskaitė, P. Adamants.

vai. Sekantieji kas pusė vaĮan-Autobusai nuo lietuvių bažnyčios pradės kursuoti nuo 11 1
dos. Vaikams iki 10 m. amžiaus kelionė VELTUL Gegužinę rengia Lietuviška Radijo valanda.

pradės kursuoti nuo 11

Dėmesio!
Penktadienį, liepos 11 d., 8 vai. 
vak. Vengrų Namuose 245 Col
lege Str. rengiamas linksmas

ŠOKIŲ 
VAKARAS

Estų Melodio Trio- išpildys po
puliarius europietiškus šokius. 
Malonūs kaimynai lietuviai 
prašomi atsilankyti, pasišokti 
ir įvairia gaiva atsigaivinti. 

Įėjimas $1.

Mielą idėjos draugą, vieną iš pirmųjų Toronto At-kų kuopos 
organizatorių, Dipl. Inž. JUOZĄ JASINEVIČIŲ 

ir idėjos draugę VANDĄ ABROMAITYTĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir daug laimės atei
čiai linki

Toronto Ateitininkai.

Hamiltoniečiai!
Nenuobodžiauk ir neprakaituok perkaitusiame mieste, o vyk 

ŠĮ SEKMADIENĮ,
1952 m. liepos 13 d., 2 vai. pp., į Hamiltono ateitininkų ruošiamą

p. V. Narušio ūkyje prie Medad ežero
Ten ir pasišoksi ant specialiai įrengtų grindų, grojant Benny 
Ferry orkestrui, ir laimę išbandysi turtingoje loterijoje, o 
gryno oro prieglobstyje atsigaivinsi visokiausios rūšies gė
rimėliais. Autobusas nuo lietuvių bažnyčios 2.30 vai. Grįž
ta 8 vai. Visi maloniai kviečiami.. Rengėjai.

Gegužinė pušų pavėsy
Liepos 13 d. pp. Mikėnų ūkyje prie 19 kelio, 3 mylios 

į pietus nuo Tillsonburgo.
Veiks bufetas, gros geras orkestras. Numatoma loterija, rožių 
valsas ir kit, komiško sporto dalykai. Kviečiame visus atsilan
kyti į gegužinę, atsikvėpti nuo sunkaus darbo, dulkių ir karštų 

saulės spindulių. .... .... Gegužinės pradžia 2 vai. p.p.

Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas.

SLA 236 kuopos svarbus 
susirinkimas

Liepos 14 d., pirmadienį, 8 vai. 
404 Bathurst St. ukrainiečių sa
lėj įvyks kuopos narių susirinki
mas, kuriame darys pranešimus 
SLA seimo suvažiavime dalyva
vusios kuopos atstovės F. M. Yo- 
kubynienė ir O. Indrelienė.

Susirinkimas svarbus. Kiek
vienam nariui turėtų rūpėti mū
sų organizacijos stovis ir Pildo
mosios Tarybos nuveikti darbai. 
Todėl tenelieka nei vieno nario 
neatvykusio i šį susirinkimą.

Kuopos valdyba.

Svečiai
Pereitą savaitgalį mus aplankė 

Toronte svečiavęs! iš JAV: pp. 
žurnalistas Leonas iš Cleveland©, 
Jasinskas iš Newark, prof. Vit
kus iš Čikagos. Spainaitis iš Pe
terson, N.Y., Rymantas iš Fila
delfijos. Kitomsi progomis teko 
matyti dar visą eilę kitų svečių 
iš JAV ir Kanados kitų vietovių.

Toronto jūrų skautai 
anksčiau įsigytą motorinę jachtą 
pardavė ir įsigijo žymiai didesnę 
būrinę jachtą, 5 tonų. Pirko iš 
sudėtinių asmeninių lėšų. Su 
naujaja jachta jie šią vasarą ren
giasi Ontario ežeru aplankyti Ro
chester}. Turi paruošę plaukioji
mui mokytis vadovėlį, bet dėl lė
šų stokos šiuo metu atspausdinti 
dar negali.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Jaukiai apšiHvta — grynas oras
---------------- r

češts^ieni, l’e*»«s 10. *1. *2 d.
I. LAST OF THE BUCCANEERS — spalv. — Paul Henreid, 

Karin Booth 
| ?. PARADE OF WOODEN SOLDIERS — Laurel & Hardy

' Pirmadieni — trečiadieni, liepos 14', 15, 16 d.
J. PAINTED HILLS — snalv. — Paul Kelly. Bruce Cowling
2. CORSICAN BROTHERS — Doug. Fairbanks, Akim Tamiroff

Kanados socialdemokratų 
Laikinasis Centro Komitetas 
rugpjūčio 30 — rugsėjo 1 d. šau
kia atstovų suvažiavimą Toron
te, kuriame būsią išrinkti ir 
centriniai organai. Iš “Naujieno
se” paskelbto panešimo matyti, 
kad socialdem. vienetų esama 
Ontario, Quebec ir Manitoba 
provincijose, bet jos ne visos vie
nodos — vienos vadinamos kuo
pomis, kitos grupėmi.

Vedybos — krikštynos
Šią savaitę Toronto liet, bažny

čioje susituokė: Pranas Bernec- 
kas ir Stefa Gintvainytė, Aleksas 
Kerševičius ir Danutė Rekštytė, 
Bronius Tamošiūnas ir Anna 
Clausen, Bronius Narbutas ir Ge
novaitė Kudirkaitė.

Pakrikštyta: Angelė Ona Ase- 
višiūtė, Kristina Nijolė Naruše
vičiūtė, Eduardas Bronius Bud- 
riūnas, Raimundas Jonas Bud- 
riūnas, Elena Obelieniūtė, Rima 
Marija Pilipavičiūtė ir Lawrence 
Paul Kirkby.

Daug nori mokytis kalbos
Prieš pora mėnesių skelbtasis 

terminas registruotis vasaros 6 
savaičių kalbos kursams Toronto 
universitete pasibaigė birželio 30 
d. Pasirodė, kad laiku užsiregist
ravo 650, o pavėlavę dar 400, ku
rie jau nepriimti, nes visos nu
matytos klasės perpildytos. Po 
poros dienų betgi buvo išaiškin
ta, kad galės būti sudaryta dar 
naujų klasių ir šį pirmadienį bu
vo registruojama kandidatai iš 
tų 400 nepriimtųjų.

— Boston, Mass., — čia sukur
ta nauja kompanija investuo
sianti Kanadoje $800.000.000.
Išnuomojamas kambarys ir yirj 
tuvė, 195 Argyle St.

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMbį 
Prie kiekvienos programos rodom?, nauja “Savaitinė apžvalga”

Išnuomojamas kambarys ir vir 
tvvė H augšte be baldų. 10 G trr 
nne Ave. Tel. LL. 3797, skambin
ti bet kuiriuo laiku.

VWJ

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

Išnuomojamas didelis kambarys 
su baldais, tinka dviems asme 
nims. High Park rajone. Tele
fonas LO. 6846. 9

e

Savo mieluosius bendradarbius ir talkininkus
JUOZĄ JASINEVIČIŲ ir VANDĄ ABROMAITYTĘ, 

įžengusius į vedybinio gyvenimo kelią, nuoširdžiai sveikina 
ir daug šviesių dienų linki

Kan. Liet. Kat. Kultūros Dr-ja 
ir “Tėviškės Žiburiai”.

Mielus bičiulius
BRONIŲ NARBUTĄ ir GENUTĘ KUDIRKAITĘ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir laimingo 
gyvenimo linki Y

Aldona ir Karolis Rusinai.

Collegą
JONĄ TUMOSĄ ir p-lę ALEKSANDRĄ CHAINAUSKAITĘ, 
sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
daug laimingų metų

G. ir V. Ankudavičiai.

LAS narę p-lę STEPUTĘ GINT V AINYTĘ ir
LAS Toronto skyr. pirmininką ir Viet. Valdybos narį

PRANĄ BERNECKĄ,
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime. saulėto 
gyvenimo

LAS Vietininkijos ir Toronto skyr. Valdybos

M. Liet. Bičiulių Dr-jos Toronto skyr. Valdybos sekretorių*- 
PRANĄ BERNECKĄ ir STEFĄ GINTVAINYTĘ, 

■' v 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime laimingo
— ilgo gyvenimo $

• ' • 6 . ’5

ML Bičiulių Dr jos Toronto sk. V-ba.

Išnuomojamas butas iš 2 kamba
rių ir virtuvės be baldų. 385 Sy
mington Ave. Skambinti bet ku
riuo laiku MU. 1406.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė II augšte. Kreiptis 9 Pear
son Ave. Tel. LO. 8828, skambin
ti bet kuriuo laiku.
Gerame name išnuomojami 2 
kambariai be baldų ir virtuvė su 
rūšimi. 9 Delaware Ave. Kreip
tis po 6 vai. vak.

Išnuomojamas butas iš 2 kamba
rių III augšte, ir II augšte bu
tas iš 2 kambarių ir virtuvės su 
apšild. veranda. I augšte fron
tinis kamb. 2 mergaitėms su tei
se naudotis virttfve. Visados Šil
tas vanduo. 50 Mountview Ave. 
Tel. RO. 3536. Kreiptis vakarais 
po 6 vai.

Gera proga įsigyti vasarnamiui 
skĮy pą

Mūsų Palangos švaraus smėlio 
kopas primenanti Wasaga vasar
vietė pasidarė tiek ankšta ir per
pildyta, kad reikalas privertė to
liau nusidriekusios Georgian 
Bay ežero pakraščius planuoti 
erdviam atostogaujančių poil
siui. To pasėkoje, patogioje su
sisiekimo vietoje (apie 80 mylių 
nuo Toronto), smėlėto ežero pa
krantėje šią vasarą buvo pradė
ti pardavinėti, palyginti labai pi
giai ir lengvomis išsimokėjimo 
sąlygomis sklypai vasarnamiams 
statyti. Turint omeny vasarvie
tės svarbą ir ateities perspekty
vas, nors ir negalvejantiems apie 
vilą, tektų pasvarstyti apie skly
po įsigijimą. Tuo labiau, kad ir 
paties vasarnamio .pastatymas 
šiuo metu kainuoja tik keletas 
šimtų. Įdomaujantis smulkiau 
painformuoti galėtų S. Pranckū-

Partijos nebesuranda 
“veiksnių”

Tūlas skaitytojas atsiuntė kaž
kur rastą’ tūlos partijos skyriaus 
pirmininkui laišką. Jame šitaip 
rašoma:

“Visiškai slaptai. •
Gerb. p. Pirmininkui...
Philadelphia, Pa.
Kadangi Niujorke numatomos 

5 ar 6 gerai apmokamos vietos, 
prašau tuojau painformuoti apie 
tinkamus mūsų partijos kandida
tus. Svarbu, kad 1940 metais ne
būtų pasireiškę prieš mūsų parti
ją ir vėliau būtų išlaikę nuosek
lią liniją. Kartu su sąrašu grą
žinti ir šį lapą”.

Niujorkas. — Po ilgų tyri
mų pagaliau išrastas^vaistas PM 
334, kuris padeda nuo lengvosios 
epelepšijos (nuomario) formos. 

________ ________ t Dar tebedaromi bandymai su ki
nas, 92 Crawford St Toronto 3, tu vaistu prieš abi epilepsijos 

formas.Ont. (patogiau laišku)-

Prigėrė
Kanados spauda paskelbė, kad 

liepos 1 d. į vakarus nuo Cooks- į 
ville Credit upėje prigėrė John 
Peter Ignas, gyvenęs Toronte,' 
Rusholm Rd. Pagal vieną pra
nešimą jam 19, pagal kitą 23 m. 
gimęs Albertoje, Torontan persi- ' 
kėlęs prieš 6 mėn. ir gyvenęs su ' 
broliu Walter, o jo tėvai gyveną 
Loretta, Ont. Iš pavardės, atrodo,' 
lietuvis. Y

Parduodamas 8 kamb. namas ' 
ir krautuvė, 932 Dundas St. W. I 
prieš lietuvių bažnyčią. 3 kamb.'
butas užpakaly kraut., 5 kamb. 
butas su 4 gab. prausykla viršu
je; naujai dekoruotas, plytinis, 
alyvos apšildymas šiltu oru, šil
tas vanduo virtuvėje, kertinis na
mas prie, pat sustojimo vietos, 
puiki vieta juvelirui, kur ir da
bar yra. Apsigyventi galima 5 
kamb. bute tuojau, o krautuvės 
ir 3 kamb. bute pradžioje metų. 
Kaina $17.500 ar geriausias pa
siūlymas. Įmokėti $8.000. Dėl in- 

j fontaac. skambinti tel. ME. 8117. 
Išnuomojami kambariai šeimoms;
gražiame High Park ir Blvd, ra; 
jone. Skambinti po 6 vai. vak 
tel. MU. 5011.

High Park rajone, Pacific Avė., 
išnuomojamas frontinis kamba
rys I augšte su baldais. Skambin* 
ti tel. JU. 2509.

Pigiai parduodama gazinė 4 sky
lių krosnis. 159 Grenadier Rd.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė II augšte. Skambinti tel 
LA. 1298. 138 Lappin Avė.

Mielus draugus ;Z
p. STEFĄ GINTYAINYTĘ ir p. PRANĄ BERNECKĄ, 

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, toli nuo savo tėvynės, 
sveikiname ir linkime daug laimės ir saulėtų dienų

Aldona ir Andrius Tamošaičiai.

EI

Šios savaitės namų pirkimai:

Atostogų sezone
namų pirkimo reikalais prašom škambinti^ 
paliekant pavardę ir telefono numerį. -

A. GARBENIS
• Vakarais HY. 1543

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

Šios savaitės namų pirkimai

$18.000. Roncesvalles rajone, 9 kambarių, atskiras namas, van
deniu ir alyva šildomas, 2 moderniškos virtuvės. Įmokė
ti $6.000 arba geriausias pasiūlymas.

$16.000. Grace Str., 8 kambarių, 2 modemiškos virtuvės, su gara
žu, naujai dekoruotas. Įmokėti $6.000.

$9.000. Prie Dundas ir Roncesvalles g-vių, dvigubas namas su 
gyventojais, naujai dekoruotas. 6 kambariai, garažas ir 
“lane”. Įmokėti $3.000.

$11.500. Prie Dundas ir Roncesvalles g-vių. 6 kambarių atskiras 
*namas, oru, anglimis šildomas. Įmokėti $2.500.

.500. High Parke, 11 kambarių atskiras namas su dideliu mū
rinių garažu, didebs sklypas, vandeniu, alyva šildomas, 
prie pat Roncesvalles g-vės. Įmokėti $8.000.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101 į '

$21

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus, Jums sutvarkys

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

* ' .......

; BALTIC CARTAGE &
* ' MOVERS
pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visu rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware AveM Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pilkite per

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

LA- 2763 LA. 6101

* v

s.UA

