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TAUTINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ
IR VALSTYBIŲ JUNGINIAI

kaikuriais atžvilgiais jau išryš
kėjusi ir konkrečiais žingsniais 
ta linkme. Mes turime jau iš seno 
puoselėjamą Pabaltijo suartėji
mo mintį, kurios realizavimas 
nei kiek nesipriešintų ir betku- 
riems platesnio masto jungi
niams. Šita bendradarbiavimo 
bei glaudesnio Pabaltijo tautų 
suartėjimo mintis buvo visą lai
ką gyva, išeivijoje visų trijų 
tautų veiksniai visada stengėsi 
veikti kartu, o dabar štai Londo
ne susirinkusi grupė visų trijų 
valstybių diplomatų deklaravo 
šūkį puoselėti trijų tautų bei 
valstybių susivienijimo mintį, 
(žr. čia pat spausdinamą jų pasi
tarimo komunikatą).

Mums atrodo, šis šūkis netu
rėtų praeiti negirdomis, netu
rėtų virsti archyviniu, bet turė
tų pasireikšti konkrečiomis lyti
mis. Šiandien susitinka pasitar
ti diplomatai, dažnai tariasi re
zistenciniai vadovaujantieji or-

Jau nuo 19 amž. pradžios Eu
ropa gyvena nacionalistinį lai
kotarpį. Tautybė buvo veiksnys 
tautų gyvenime nuo amžių, ta
čiau iki 19 arhž. ponapoleoninio 
laikotarpio oficialiose sferose jis 
nebuvo iškišamas į viešumą. Jis 
iškilo kaip reakcija į Napoleono 
imperatoriškąją sauvalę karpant 
teritorijas be jokios atodairos. 
Nuo to meto tautinis principas 
jau nebuvo užmestas ir išaugo 
iki tautų apsisprendimo teisės 
dogmatizavimo. Jau pusantro 
šimto metų tautos teisė gyventi 
savarankiškai ir pačiai tvarkyti 
savo gyvenimą nebeginčijama ir 
yra pagrindinis principas pasau
lio tautų bendruomenės gyve
nime. :

Šitą principą ypatingai giliai 
yra įsidėję į savo širdis mažo
sios tautos, kurioms dažniausiai 
tenka nukentėti. Šitą principą 
nepaliečiamu laikome ir mes lie
tuviai, jo pasiremda'mi nepri
klausomo gyvenimo malonumais 
džiaugęsi daugiau 20 metų. Ta
čiau principas lieka principu, o 
gyvenimiškoji tikrovė neretai sa
vais keliais nužingsniuoja ir ma
žųjų tautų teisės neretai sutry
piamos. Dėl to kyla klausimas, 
kaip sukurti tokią tarptautinę 
santvarką, kuri laiduotų mažųjų 
tautų gyvenimo neliečiamumą, 
laiduotų joms laisvo vystymosi

Tnnvuxr^aiiaAZskarmritj-xfe- 
klaracijų skydais pasitikėti ne
galima — tautų gobšumas juos 
dažnai sulaužo. Dėlto norima at
rasti, fizinės jėgos Jaidą ir siūlo
ma atsisakyti nuo visiškai nepri
klausomų valstybių, pereinant 
prie junginių, kuriuose kiekvie
nai tautai būtų laiduotas visiš
kai savarankus vidaus reikalų 
tvarkymas, kurie betgi sudarytų 
glaudesnį ar mažiau glaudų vie- . tą. Konjunktūrų išnaudojimo 
netą tarptautinėje arenoje, kad»kelias niekad negali būti tikras, 
sėkmingiau galėtų ginti savo vi- j nes konjunktūros kartais pasida- 
sų narių teises gyventi neliečia- ro be išnaudojimo galimybių, 
mai. Tokių junginių yra pasiūly-! Neaprėžtas suverenumas negali
ta jau visa eilė. Jau prieš kelioli
ka metų gana plačiai buvo ke
liamas mus liečiantis vad. Balto- 
skandinavijos — Pabaltijo ir 
Skandinavijos — junginys; pas
tarojo karo metu lenkai iškėlė ir 
iki šiol tebepropaguoja vad. in- 
termariumo — žemių tarp Balti
jos — Juodųjų ir Adrijos jūrų 
— jungini; artima tam yra Vi
durio Europos Federacijos idėja, 
populiarinama prof. K. Pakšto 
vačfovaujamų to paties vardo

Diplomatų konferencija
Po Londone įvykusio diploma

tų pasitarimo paskelbtas toks ko
munikatas:

“Lietuvos Diplomatijos Šefas 
S. Lozoraitis ir Lietuvos Pasiun
tiniai Ministers! Londone B. K.- 
Balutis ir Ministeris Vašingtone 
P. Žadeikis tarėsi Londone 1952 
m. nuo birželio mėn. 26 d. ligi 
liepos mėn. 7 d. aktualiais klau
simais, liečiančiais Lietuvos di
plomatinę tarnybą.

Pasitarimų metu buvo ap
svarstyta padėtis Sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj, tarptautinių 
įvykių raida, kiek ji liečia Lietu
vos išlaisvinimą, ir surišti su tuo 
užsienio lietuvių veiklos klausi
mai. Lygiu būdu buvo apsvars
tyti Lietuvos diplomatijos užda
viniai, liečią Lietuvos bei jos pi
liečių interesų apsaugojimą už
sienyje ir Lietuvos suvereninių 
teisių vykdymo atstatymą.

Susirinkusieji konstatavo, kad 
vieningumas, kuris visados buvo

las kenčia už Lietuvą, įrodydami 
tuo mūsų tautos valią nusikraty
ti svetimu jungu ir gyventi lais-

Pasitarimo dalyviai kreipia 
nuoširdaus sveikinimo žodžius i 
užsienio lietnvžus ir jų organi
zacijas, kuripa ’remia tautos sie
kimą atgauti laisvę ir dirba vi
suomeninį bei? kultūros darbą. 
Jie tikisi, kad užsienio lietuviai, 
eidami tradiciniais keliais, ku
riais tauta-visados sunkiomis va
landomis vieningai žengė, ir da-

bar ras būdų sutartinai bei dar
niai apjungti patriotinei veiklai 
visas savo jėgas, kaip to reika
lauja gręsiantis Lietuvai pa
vojus.

Pagaliau, Lietuvos Ministerial, 
imdami dėmesin tarptautinės pa
dėties plėtojimąsi, reiškia įsiti
kinimą, kad lietuvių tauta įvyk
dys savo teisę bei pasiryžimą at
kurti Lietuvos Respublikos ne
priklausomybę”.
Londonas, 1952 m. liepos 7 d.

Pabaltiečių diplomatų pasitarimas

ganai, (tik pereitame “TŽ” nr. j mūsU diplomatinės veiklos pa-
buvo pranešta apie tokias kon
ferencijas Esslingene ir Stutt- 
garte), bet permažai puoselėja
ma ta mintis masių. Jei kur to 
bendravimo pasireiškia, tai tik 
laisvės kovos veikloje. Tebevy
rauja nuotaikos, kad šią kovą lai
mėjus jau kiekvieni sau atskirai 
tvarkvsimės, o dabarties bend
ravimas teliks tik malonus pri-

grindė ir ypačiai sujungė diplo
matinių bei konsularinių atsto
vybių narius Sovietų Sąjungai 
užpuolus Lietuvą, palieka toks 
pat gilus ir taip pat reiškiasi Lie
tuvos valstybinio tęstinumo rei
kalu.

Susirinkusijei apsvarstė visus 
jiems pateiktus kitų Pasiuntinių, 
Konsulų ir visuomenės organiza-

netąur praen ____ _ *
rencija, Mažpsios Lietuvos Tary- ties pasirašymo -X- yra davęs ver

Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
diplomatiniai .atstovai biržęlio 
27-30 d. buvo ^Lisirinkę pasitarti 
Londone. Iš lietuvių dalyvavo 
Balutis, ŽadeiŠis ir Lozoraitis, 
iš estų J. Kaivį-K. R. Pusta, A. 
Rei, E. Sarepera ir A. Torma, iš 
latvių R. Kampus ir T. Oozolinš.

1. Susirinkusieji atstovai pa
darė nuodugnią apžvalgą tarp
tautinės padėties, o ypatingai vi
sų tų jos aspektų, kurie gali tu
rėti įtakos į Baltijos valstybių 
padėtį ir į jų laisvės bei nepri
klausomybės atstatymą.

2. Jie su pasitenkinimu kon
statavo, kad glaudus bendradar
biavimas, kurį Baltijos valstybės 
be pertraukos(tęsė nuo pat ne
priklausomybė? atstatymo, — o 
ypatingatnuoEt!

bių nusistatymą nepripažinti šio 
agresijos akto.

6. Jie vieningai pareiškė viltį,
kad Genocido Konvencija trum
pu laiku taps efektyviu įrankiu 
žmogaus teisėms apsaugoti ir kad 
Jungtinės Tautos ras būdus ir 
priemones sustabdyti terorui ir 
deportacijoms nuo kurių kenčia 
Baltijos ir kitų kraštų gyven
tojai, esantieji Sovietų -okupaci
joje. ■ >

7. Jie nuolankiai sveikina savo 
tautas, kenčiančias svetimą jun
gą ir su giliu liūdesiu mini visas 
jų kraštuose viešpataujančios ti- 
ranijos aukas.

Jie yra tvirtai įsitikinę, kad 
Baltijos tautų teisės ilgainiui 
laimės ir kad Lietuvos, Estijos ir 
Lątvijos, — o taip pat ir kitų So-

SAVAITĖS IVUiy APŽVALGA
Europoje tebevyksta tyliosrių eigą neskelbiama nieko, 

grumtynės dėl Vokietijos. Vaka- j Frontuose kovos nekarštos, bet 
riečiai, skaitydamiesį su vokiečių JT aviacija veikia gyvai ir per- 
nuotaikomis, pasiuntė Sovietų eitą savaitgalį buvo sukulta Š. 
Rusijai vienodas notas, kuriose Korėjos .sostinė Pyongyang, 
sutinka derėtis dėl Vokietijos su- I Miestas liko liepsnose. Kaip pra- 
vienijimo, siūlo tuoj aus pat su-1 neša kom. radijas, užmušta 2000, 
daryti nešališką komisiją, kuri' sužeista 4000, dingę 250, namų 
nustatytoj ar rinkimai padalin
toje Vokietijoje yra galimi, ta- 
iau kartu stato sąlygą, kad So
vietai iš anksto turi sutikti ga
rantuoti savo zonoje rinkimų 
laisvę ir sutikti, kad derybose 
dėl taikos sutarties dalyvautų ir 
Vakarų Vokietija. Iš to seka, 
kad vakariečiai tebelaiko savo 
reikalavimą ištirti laisvų rinki
mų galimybes rytų Vokietijoje. 
Sovietai dėl to jau 4 mėn. nesu
tiko ir dabar vargu ar sutiks, juo 
labiau, kad valdanti partija jau 
paskelbė programą, kaip Rytų 
Vokietiją paversti bolševikine 
“liaudies respublika”.

Baigiant Vokietijos okupaciją, 
JAV karinis štabas Heidelberge 
panaikinamas, o ten esanti ka
riuomenė- pavedama tiesioginei 
gen. Ridgway komandai. Tos ar
mijos vadu buvęs gen. Th. T. 
Handy paskirtas JAV vado Eu
ropoje, gen. Ridgway pavaduo
toju. Ridgway tiesiogiai dabar 
nepriklausys tik kariuomenė, 
esanti Berlyne, Austrijoje ir 
Trieste, kuri .tebelaikoma oku
pacine. t. ,,

sunaikinta 1500., JT karinėse sfe
rose kalbama, kad Jalu upės jė
gainės, kurios esą atstatomos, 
galį būti vėl bombarduotos. Bet 
ir vėl galį būti bombarduotos tik 
pačios įmonės, ne tvenkiniai, ir 
tik Korėjos pusėje, Mandžiūrijos 
pusės neliečiant.

Saugumo Taryboje JAV dele
gatui Gross pateikus rezoliuciją, 
kuri pasmerkia kaltinimus dėl 
bakteriologinio karo, Malik pa
reiškė įrodomų dokumentų esą 
daugybė, bet nesutikus pakvies
ti Kinijos ir Š. Korėjos, sovie
tai nedalyvausią. Už rezoliuciją •- 
balsavo 9, prieš 1, Pakistanas su
silaikė. Maliko baisavfmas prieš 
reiškia antrą veto tuo pačiu 
klausimu. .

SKĄITYTOJŲ ŽINIAI*
Liepos paskutiniąją savaitę 
“Tėviškės Žiburiai” atosto
gaus. Liepos 31 d. numeris 
neišeis. Tuo būdu sekantis 
numeris bus paskutinis prieš

sįminimas. . Tšrikrnįtf 
įeriscę^u^^inik. kad visada tS- 
fesime eiti susikibę.’

Pradėkime nuo natūraliausio 
junginėlio — Pabaltijo. Pasaulio 
nuotaikos dabar yra labai nepa
lankios vad. “balkanizacijai”, tad 
kiekvienos pastangos bus užskai
tytos mūsų kreditui. Pagaliau 
privalome būti realūs ir blaivūs. 
Galime išsilaikyti virš pasaulinių 
verpetų tik susikibę į platų fron-

virsti idealu, nes ne jis yra tiks
las. Tiklas yra tautos laisvas vys
tymasis, o valstybėje'yra tik šito 
laisvo Vystymosi laidas — prie
monė. Jei šitas laidas gali būti 
sustiprintas kitų veiksnių, kodėl 
jų turėtume vengti?

Sveikindami diplomatų sufor
muluotą šūkį, norėtume kviesti 
ir dar plačiau tą reikalą išsiaiš
kinti, o svarbiausia realiu bend
radarbiavimu tamprinti ryšius ir

klubų JAV. Kiek platesnio masto su kitais kaimynais, be kurių taip 
yra Jungtinės Europos mintis, pat neapsieisime.

•pSjEstijos ir

bos, reikal^ų dalykai liečią Euro
pinį Sąjūdį, bendradarbiavimas 
su Sovietų pavergtų tautų atsto
vais, Diepholzo gimnazija, Lie
tuvos atstovavimo užsieniuose 
praplėtimas, informacijos pato
bulinimas, pilietybės bei pasų 
reikalai ir tt.

Savo suvažiavimo proga susi
rinkusieji sutarė su kitais tuo lai
ku esančiais Londone Baltijos 
Valstybių diplomatais susitikti 
bendroj konferencijoj ir joje da
lyvavo, aptarti liečiančius visas 
tris valstybes klausimus.

Jie su dėkingumu įvertino Di
džiosios Britanijos, Amerikos 
Jungtinių Valstybių ir kitų va
karų kraštų palankumą, rodomą 
Lietuvai ir jos sunkioje kovoje 
už laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuvos Ministerial širdingai 
sveikina tautą okupuotame kraš
te ir visus tuos, kurie aukojasi 
ir dirba Lietuvos laisvei atstatyti 
ir lietuvių dvasiai palaikyti. 
Jie taip pat pagarbiai mini visus 
tuos tautiečius, kurie Sovietų de
portuoti į koncentracijos stovyk-

AR BUS EISENHOWERIS IŠLAISVINTOJU
ir “Akcija už 50” Niujorke

Respublikonų konvencija užsienio politikos klausimais — Lietu
viškųjų veiksnių konferencija Paryžiuje — Lemkininkai skubi
na Genocido Konvencijos ratifikavimą — Permainos LTSR.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• II karo metu Vašingtone, pa

vargęs Pentagono informacijos 
karininkas pareiškė žurnalis
tams: “Artimiausiu laiku mes 
skiriame mažai žinomą karinin
ką milžiniškam uždaviniui. Jis 
yra puikus karinis ekspertas ir 
šiaip geras vyras. Bėda tik, kad 
nespalvingaš ir nepatrauklus. 
Mes prašytume, kad spauda pa
dėtų jį išpopuliarinti. Jo mažy
binis vardas Ike”. Praėjusią sa
vaitę Ike, buvo viso pasaulio lū
pose. Paveretajai Lietuvai apie 
jį kalbėjo “A. Balsas”, aptaręs 
respublikonu partijos priimtą 
užsienių politikos liniją, kurią 
priėmė abu didieji kandidatai, 
nors ji gali būti labai įvairiai 
interpretuojama. Laimėtojas 
“Ike” reprezentuoja tam tikros 
grupės idėias, kurios mums svar
besnės negu pats asmuo. Idėjos, 
kurios yra atstovaujamos š. At
lanto Pakto armijoje. Ike taip “Trijų mažų Baltijos valstybių: 
pat yra simbolis tarptautinio

bendradarbiavimo ir pirmuoju 
punktu yra užsienio politika, ku
rios svarbą respublikonai pirmą 
kartą pripažino. Oau pačioj pra
džioj rezoliucijos, kurią parengė 
Dulles, respublikonai skaudžiai 
kaltino demokratų administraci
ją, kad “pametė (abandoned) sa
vo likimui draugiškas tautas, 
kaip Latvija, Lietuva, Estija, 
Lenkija ir Čekoslovakija, vienas 
iš paskutiniųjų spirtis prieš ko
munistų agresiją, kurios -auko
mis jos netrukus tapo”... Šitą 
punktą, NYT, neseniai laikytas 
crn-demokratišku, šiuo metu re- 
miąs Ike, pasirinko įrodymu res
publikonų rezoliucijoje “ekstre- 
miškų, tendencing<|' kaltinimų”, 
visa atsakomybę už praeities 
įvykius neteisingai primetant 
demokratų partijai, nežiūrint ar 
tuo reikalu Amerikos vyriausybė 
išvis galėjo ka nors padaryti...

čia gali būti pavyzdys. Demokra
tų vyriausybė kaltinama “pame
tusi” šias valstybes jų likimui, 
lyg prikišant, kad jos galėjo bū
ti išgelbėtos. Tačiau demokratų 
vyriausybė iki šios dienos, nepai
sant stiprios rusų opozicijos, pri
pažįsta šių valstybių nepriklau
somybę principe, o vienintelis 
būdas jų nepriklausomybę fak
tiškai grąžinti būtų — kalbant 
atvirai — paskelbti Sovietų Ru
sijai karą ir jas išlaisvinti. De
ja, šito respublikonų konvencija 

(Nukelta į 2 psl.)

tingų rezultatų yra pasirodęs 
naudingas visiems trims kraš
tams. Todėl susirinkusieji atsto
vai randa reikalinga ir pageidau
jama, kad jų bendradarbiavimas 
būtų toliau plečiamas ir stipri- 
nmas.

3. Sprendimas dėl formų, ku
riomis bus nustatytas dar glau
desnis Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos susijungimas po jų išlais
vinimo, priklauso pačioms Batli- 
jos tautoms. Tačiau susirinkusie
ji atstovai pareiškė savo įsitiki
nimą, kad ši sąjunga turėtų būti 
labai glaudi ir kad ji visais gali
mais būdais turėtų siekti bend
radarbiavimo su kitais kraštais 
Jungtinės Europos rėmuose. Jie 
taip pat pabrėžė pageidavimą, 
kad ši glaudžios sąjungos kon
cepcija būtų plačiai populiarina
ma ir jų tautiečių visuotiniai pri
imta.

4. Jie taip pat padarė apžvalgą 
bendradarbiavimo su kitų Sovie
tų pavergtų tautų laisvais atsto
vais, kuriam jie teikia didelę 
svarbą.

5. Jie su dėkingumu ir didžiu 
pasitenkinimu atžymėjo palan
kumą ir užuojautą, kurią parodė 
Baltijos tautoms Didžioji Brita
nija, Amerikos Jungtinės Valsty
bės ir kiti vakarų kraštai, ku
riuose tiek daug pabaltiečių ra
do prieglaudą. Ryšy su tuo jie 
didžiai įvertino Amerikos Jung
tinių Valstybių Prezidento tele
gramą, pasiųstą Baltijos Valsty
bių Laisvės Komitetui Niujorke, 
kurioje Prezidentas pareiškia 
Baltijos-tautoms savo simpatiją, 
minint 12 metų sukaktį nuo to 
momento kai Soveitų Sąjunga, 
sulaužydama tarptautines sutar
tis, įsiveržė į jų kraštus ir kurio
je Prezidentas dar kartą patvir
tino Amerikos Jungtinių Valsty-

Manitobos apygardos atstovai
KLB LOKas savo posėdyje 

konStatavo, kad papildomiems
buvo

Latvijos, Lietuvos ir Estijos kan

Povilas Liaukevičius —
47, paštu 59, viso 106; .• '

i — buvo 54, paštu
— 50, viso 104; - _

Jurgis Januška — buvo 41, 
---------- -- ,, ------------ ------- paštu 59, viso 100;

grįžo 117. Atidarius vokus tinka-1 Mykolas Januška — buvo 50, 
nų rasta 112. Penki neatidaryti paštu 42, viso 92.
ir neužskaityti. I Tuo būdu Manitobos apygar-

Suskaičius balsus ir pridėjus ddje KLB Tarybos atstovais iš- 
anksčiau buv. balsavimo davi- rinkti Povilas Liaukevičius ir 
nius kandidatai gavo balsų:

Manitobos , apyg. balsavimams
paštu išsiųstos 125 balsavimo 
kortelės. Iš jų balsavimo vokais

L. Krikščioniu Demokratu konferencijos rezoliucijos
diplomatai — jei jie randa tai 
reikalinga ir tikslinga — gali tu
rėti savo šefą'administraciniams 
diplomatų reikalams tvarkyti.

Tačiau:
1. Kadangi diplomatai tėra vy

riausybės įgaliotiniai atstovauti 
Lietuvą diplomatinėje srityje 
tuose kraštuose, į kuriuos jie yra 
paskirti, būtų visai nepriimtinas 
bet koks paskiro Lietuvos diplo-. 
mato, jų dalies ar net visų už
simojimas savintis vyriausybės 
funkcijas ir imtis į diplomatinių 
misijų kompetenciją neįeinančių 
politinių sprendimų. v

2. Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio Urbšio 1940 m. birže
lio mėnesio telegrama, būdamas 
tik administracinis veiksmas, 
diplomatijos šefui nesuteikia jo
kių vyriausybės funkcijų. Tat jo 
veikla privalo apsiriboti užsieny
je likusių Lietuvos diplomatų

Liepos 5 d. Niujorke įvyko Lie
tuviu Krikščioniu Demokratu 
metinė konferencija. Dalyvavo 
per 40 skyrių atstovų ir būrys 
svečių. Buvo priimtos šitokios

REZOLIUCIJOS
1. VLIKo reikalu

1. VLIKas, kurį sudaro visos 
laisvos demokratinės Lietuvos 
siekiančios lietuvių politinės par
tijos ir rezistencinės kovos orga
nizacijos, yra politinės lietuvių 
tautos valios reiškėjas, nes yra 
kilęs iš pačios politiškai susior
ganizavusios tautos. Savo pri
gimties ir funkcijų atžvilgiu iis 
mūsų suprantamas taip, kaip jis 
buvo suprastas 1944 m. vasario 
16 d. deklaracijoje, vėlesniuose 
VLIKą sudarančių grupių susi
tarimuose ir VLIKo susitarime 
su krašto rezistencijos atstovais.

2. Dabartinėie tarptautinėje 
Lietuvos valstybės padėtyje VLI 
Kas vaidina labai svarbų Lietu
vos laisvinimo sritv vaidmenį, 
dėl to turi būti dedamos visos 
pastangos VLIKą išlaikyti ir visi 
lietuviai kviečiami jo darbą 
remti bei vadovautis Lietuvos, 
laisvinimo darbe jo teikiamomis triuškinančiu Eisenhowerio 
direktyvomis. Politinės gruoės ’ laimėjimu — 851 balsas prieš 
turi dėti visas pastangas skirti 274. Kandidatu į viceprezidento 
atstovais i VLIKą tik tokiam 
darbui pajėgius asmenis.

3. Kadangi VLIKas yra suda
rytas Lietuvoj kaip visos kovo
jančios už laisvę tautos augščiau- 
sias politinis organas, jis turi bū
ti išlaikytas tos pačios prigimties 
ir jokiu būdu nepaverstas tik 
tremty esančių lietuvių visuo
meniniu sambūriu, kuris būtų 
jau visai skirtingos prigimties 
ir negalėtu prisiimti Lietuvoje 
sudaryto ir visos tautos politinę 
valią. reiškiančio organo funk
cijų-

2. Lietuvos diplomatų veiklos
, klausimu

1. Užsienyje ištikusiems Lietu
vos diplomatams, Lietuvos lais
vinimo .kovoje tenka reikšmin
gas vaidmuo, todėl jų veikla 
remtina ir dėtinos pastangos at
statyti diplomatinį Lietuvos at
stovavimą tuose kraštuose, kur 
jis dėl karo ir okupacijų buvo 
nutrauktas.

2. Būdami nepaprastoje pa
dėtyje, užsienyje išlikę Lietuvos

administracinių reikalų tvarky
mu. Konkrečiai dėl diplomatų 
šefo funkcijų — diplomatinių 
misijų funkcijų apimties ribo
se — susitaria užsienyje likusieji 
Lietuvos diplomatai.

3. Visi klausimai, kurie nor
malioje padėtyje yra aukštesnių 
už diplomatines misijas vyriau
sybės organų ^žinioje, sprendžia
mi VLIKo ir diplomatų arba jų 
atstovų susitarimų.

4. Diplorąatai turėtų suakty
vinti savo veiklą ir turi būti 
įtraukta naujų kompetetingų 
žmonių į diplomatinį darbą, išrū- ' 
pinant jiems 3-čiame punkte nu
matyta tvarka atitinkamą diplo
matinį statusą.
3 Lietuvių tautinės kultūros ir 

lietuviškų mokyklų reikalu
Liūdnų faktų akivaizdoje, kad

(Nukelta į 8 psl.)

Respublikonų kandidatas Eisenhoweris
Gen. Eisenhowerio ir sen. Taft 

i varžytynės dėl partijos kandi
dato į prezidentus vietos pasibai-

vietą konvencija išrinko Kalifor
nijos senatorių Milhous Nixon, 
39 m., bene jauniausį betkada 
kandidatavusį į tokią vietą.

Respublikonai tikisi lapkričio 
4 d. rinkimuose laimėsią ir de
mokratų 20 metų valdymą už
baigsią. Tuo tarpu demokratai 
sako, kad po tos dienos Eisenho
weris būsiąs liūdnas, bet su pa-

tyrimu generolas. Demokratų 
vienas stipriausių kandidatų Ke- 
fauer sakosi tikįs partijos kon
vencijoje laimėsiąs, o jo stipriau
siu varžovu būsiąs Georgia sen. 
Russell. Įsidėmėtina, kad demo
kratai kelia šūkį už darbininkus. 
Esą, respublikonai juos pamirš
tą, nekreipiu dėmesio į 16.000.000 
darbininkų, organizuotų į unijas. 
Prėz’dento Trumano pozicija, 
palaikanti darbininkus dabar 
vykstančio plieno pram, streiko 
metu, beabejo taip pat yra įtai
gojama pasiruošimo rinkimams.

Demokratų partijos konvenci-’ 
ja prasidės liepos 21 d.

Rytų Vokietijos “Liaudies respublika*’
Rytų Vokietijos komunistų gumą laiduoti sukuriant armi- 

I-! ją; 5) sutvirtinti ryšius su SSRS, 
Kinija ir kit “liaudies demokra
tijomis”; 6) R. Vokietijoje įgy
vendinti tikrą socializmą; 7) su
tvirtinti valstybės organų galią

partija paskelbė 11 punktų prog
ramą “socializmui kurti” dabar
tinėse jos sienose”. Planas rodo, 
kad atsisakoma kovos už Vokie
tijos suvienijimą, apie ką buvo 
kalbama 2 metus, ir viešai dekla
ruojamos pastangos sukurti ru
siško tipo “liaudies respubliką”.

Plane numatoma: 1) kovoti už 
Vak. Vokietijos išlaisvinimą ir 
prieš Bonnos vyriausybę; 2) V. 
Vokietijos liaudį išlaisvinti iš 
“vakariečių vergijos”; 3) sutvir
tinti valdančios SĖD partijos 
vienybę; 4) R. Vokietijos sau-

priešinimą, sukurti armiją ir pa
kelti gamybą; 9) sukūrus socia
linę santvarką, parodyti vakarų 
vokiečiams, kad jis ir jiems bū
tų tinkamiausias; 10) Padidinti 
partijos budrumą klasinei kovai 
ir nacionalizmo išgyvendinimui; 
11) kovoti su buržuazine ideolo
gija-Jonas činga.
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Kai išbėgom iš gimtojo krašto, mes nieko taip netroškom, kaip 
tik sugrįžti į jį ir nuplauti juodas dėmes nuo šv. Lietuvos veido. 
Mes sutepėme jį labai greitai, o dėl jo, giliai religingo lietuvio 
buvo gnfmtasi šimtmečiais. . f '

Vysk. Ant. Baranausko laikų Lietuva pasipuošė liaudies meno 
kryžiais iiį rūpintojėliais, jų trykštanti gyvojo tikėjimo šviesa už
grūdino lietuvį nenuilstamai kovai prieš carinės Rusijos prie
spaudą ir apvainikavo Lietuvą laisvės^vainiku. Gi mes, vos išvydę 
jos saulėtekį, užsimiršom, kas esą. Mums pakvipo svetimų vėjų 
dulkės, kuriomis nusigrimavom. Ir ar ne šiurpas krato prisime
nant, kad buvusioji Marijos Žemė — šv. Lietuva — jau suko Ro
mos Nerono keliais į katakombas.

< Ar nėra taip su mumis ir. tremtyje? Bevartydamas čia Kanadoje 
išeinantį vieną savaitraštį randu “krikdemas” ir visą eilę kitų 
tepliojimų. Norėtųsi paklausti — iš kur jūs ponai būsit, gal iš In
dijos? Dėl ko jūs išbėgot iš gimtosios žemės, jei niekinat, kas tautai 
brangu?

Mes išbėgome, išsinešdami krikščioniškąją tėvų meilę. Mūsų 
tikslas: kovoti dėl Lietuvos laisvės, dėl krikščioniškosios Lietuvos. 
Neužmirškime,'kad broliai ir seserys, pasilikę tėvynėje, šildomi 
lietuviškų kryžių ir rūpintojėlių rodo augščiausį herojizmą. O mes 
Svaigstame ir draskomės svetimų miestų miražuose, net savb^ vai
kams peršam svetimas kalbas ir mokyklas, rodydami jiems mate
rializmo dievukus: “Keep you busy for the money”. Ar šitoks ko
vos idealas išlydėjo mus į tremtį?!

Aną diepą nueinu į ateitininkų susirinkimą ir klausausi apie 
šią politinių tremtinių -tragediją. Prelegentė ragina imtis inicia
tyvos, organizuoti augštesniąsias lietuviškas mokyklas. Bet vėl 
bėda, kai pasakysi, kad jas organizuoja katalikai. Gali nepatikt, 
ir vėl viskas subyrės ir plauks sena drumzlina upe. Nuspręsta 
kviesti pasisakyti čia Kanadoje gyvenančius lietuvius mokytojus. 
Jūs esate gyvosios lietuviškos šviesos nešėjai, mes pasigendame 
Jūsų plačiuose lietuvybės baruose, kad nebūtume visi sugėdin
ti, sugrįžę į balti} kryžių kapinyną! V. Dumbliauskas.

Vokiečiai turi valstybės vyrų
Tuo klausimu mūsų lūpos daž

nai mėgsta kalbėti ir plunksnos 
išdrįsta rašyti neigiamai. Ir visa 
tai yra neteisinga. Nutylint apie 
praeities valstybės vyrus, nega
lime aplenkti naujo vokiečių 
valstybininko Konrad Adenauer, 
kuris išėjo į politinę sceną 73 m. 
Jis išsiskiria iš kitų vokiečių ne 
vien išvaizda, kuri daugiau pri
mena indą, negu tipišką vokietį, 
bet ir ypač savo amžiumi, nes 
pasak Winston Churchill, yra re
tenybė tokiame amžiuje iškilti į 
valstybės vyrus. Jis 76 metų, bet 
toli tokiuo neatrodo, tarytum 
Reino slėnio oras, grožis ir vyn
uogių kvapsny s jį būtų užbūrę 
jaunu atrodyti Nūdien ne tai 
svarbu. K. Adenauer per trum
pą pustrečių metų laikotarpį bu
vusiems priešams linkčiodamas, 
elgetaudamas, nuolaidų ieškoda
mas, tai vėl užsispirdamas, Va
karų Vokietiją sujungė, nors ji 
buvo neseniai formaliai padaly
ta. Kurie diktavo vokiečiams be
sąlyginę kapituliaciją, šiandieną 
reiškia pagarbą vokiškam kanc
leriui. Jo politika palenkia ar net 
palaužia amerikiečių ir prancūzų 
nepalankų nusiteikimą ir dvelk
teli nauju vėjeliu, kuris pašalina 
nepasitikėjimą Bonn vyriausy
bei, jei ne visai vokiečių tautai. 
Jis pradėjo iš nieko. Šiandieną 
Vakarų Vokietija tapo galybe, 
kurios balso klauso, jai neturint 
nei vieno kareivio. Jis tenaudo- 
jo paprastas nūdienes problemas 
vokiečiams sustiprinti. Tas vy
ras, kuris nacionalsocialistų bu
vo persekiotas, veda, demokrati
niame fone, tą pačią nacionalistb 
nę politiką. Tarptautinės ir vo
kiškos būties elementais jis gro-

K<Wad Adenauer
čiams prabilti “demokratišku” 
vinguriamu, bet ir sena gai
da: “Deutschland, Deutschland 
ueber alles, ueber alles in der 
Welt”. Tas pats Konrad savu lai
ku, visai neseniai, Vakariečiams

klaipėdiškę parodą, vežioti ją po 
Vokietiją ir kaikam pavesta aiš
kinti, kad tai Vokietijos rytinė

kancleris kovotų už “amžinuo
sius” vokiškus reikalus, tačiau

AR BUS EISENHOWERIS IŠLAISVINTOJU
■ - ■ ' * **. - - -i ; • - ' t . • ' f , / :

Macdonald; Hon. L. B. Pearson Į rašytojo Arthur Daley, kuris ra- 
(Secretary of State for External šydamas apie Helsinkio Olimpia- 
Affairs ir NATO vadovaujantis dą, norėjo atskiru skyreliu pariii- 
asmuo); Mr. Alistair Stewart nėti lietuvius sportininkus, ku- 
(Winnipeg North); Mr. Gorden rie atstovaus rusus bokse (Ąl- 

’ Graydon iPęeįk T^kDJA- Crollį girdas,Šocikas).

(Atkelta iš 1 psl.)
betgi nepažada”. Esą, jei ši ir pa
našios užsienių politikos proble
mos,' respublikonų rezoliucijoje 
nebūtų buvę paliestos, ji būtų 
buvusi “efektyvesnė”;.. ’ ’ f'

(Winnipeg North) ; Mr. Gorden

ją, jog Vokietija nesąlyginai bū
tų suvereni valstybė. Ir galbūt 
kaikam keistoka, kad netrukus 
po to paskelbimo mes patyrėme 
kitą žinią, kad su vokiečiais pa
sirašoma taikos sutartis š.m. ge
gužės 24 d.

Ramusis gyvenimas
K. Adenauer gimė 1876 m. sau

sio 5 d. Jis studijavo teisę Frei- 
burgo, Miuncheno ir Ęonnos 
universitetuose. Mokslus baigęs, 
grįžta į gimtinį “numylėtą” 
Koeln. Didesnio masto jo pakili
mas įvyko 1917 m., kai atsisėdo 
to miesto burmistro kėdėje. Wei-, 
maro laikais jis priklausė Katali
kų Centro partijai, kuri turėjo 
didelio masto vyrą Bruenning, 
silpną kovoti ne vien jėga prieš 
nacius, bet ir atsispirti klastūno 
Franz von Pappen apsukriems 
šuoliams, paruošųsiems kelią į 
sostą Hitleriui. Hitlerio partija 
jį pašalino iš miesto galvos parei- 
gų."1938 m. jis buvo suimtas. Iš 
kalėjimo jis grįžo į vynuogių 
kraštą. Ten nebuvo linkęs į ūkiš
kus persius, o teise jam neleido 
duonos kąsnį'pelnyti. Jis tesiten- 
kino • mažu nameliu ant Reino 
kranto. Gestapo agentai, akyliai 
stebėdami, nerado -nieko įtartino. 
Tačiau po. 1944. 7. §20, kai įvyko 
pasikęsinimas prieš Hitlerį, jis 
vėl atsidūrė kalėjime 8 savai
tėms. Iš kalėjimo išėjęs, jis pasi
rinko vienuolyną, kuriame ištū
nojo iki atėjo santarvininkai. 
Atėję amerikiečiai jį paskiria 
gimtojo miesto burmistru. Ta
čiau juo ilgai neištvėrė. Tūlas 
britų kapitonas, miestui atitekus 
britų sritin, labai įžūliai jį paša
lino. Adenauer įžeidė ne tiek 
prieš jį nukreipti skundai, atlei
dimas, bet ir ištrėrr' as iš Koeln 
į Drachenfels

Times už bandymąrtet dabar tęs
ti “Appeasement^ politiką, veng
ti užgauti Staliną dėl Baltijos 
“mažų” valstybių atsimenant ir 
to paties rNYT ir net paties pre
zidento ypač pastaruosius gražiai 
skambančius žodžius, prisiminti
na daug-paaiškinanti kad ir ši iš
trauka iš W. C. Bullitt straips
nio “How We Won the War and 
Lost the Peace”, Life, rugp., 1948. - 
Rooseveltas 1943 m. ambasado
riui Bullittui pareiškęs: “I have 
just a hunch that Stalin doesn’t 
want anything but security for 
his country, and I think that if 
I give him everything! I possibly 
can and ask nothing from him 
in return, noblesse oblige, he 
won’t try to annex anything and 
will work for a world of democ
racy and peace”. Įdomu, jog res
publikonų konvencijos rezoliuci
joje vengta užsiminti apie 
“Kontroofensyvinę armiją”, ku
ri šiuo metu formuojama Euro
poje, girdi, kad nebūtų “kieno 
nors klaidingai suprasta”. Tai 
buvęs Dulles nuopelnas, kurį 
Ike, laimėjęs rinkimus, pakvies
tų vietoj Achesono tęsti pradėtą 
“liberation” politiką.

•zDr. Lemkino “vyriausia būs
tinė”, kaip teko patirti, yra susi
rūpinusi, kodėl Kanada ir Meksi
ka (pastaroji net prieš pusę metų 
ratifikavusi genocido konvenci
ją) iki šiol neprisiunčia doku
mentų į JT. Šiuo metu “lemki- 
ninkai” paskelbė “Drive for 50”. 
Šioms dviems valstybėms pri- 
siuntus dokumentus turėtų ap
valų 40 prisidėjusių valstybių 

^skaičių. Pats Dr. Lemkinas, per 
' Jūsų bendradarbį Niujorke pra
šo “TŽ”' ir visus skaitytojus lie
tuvius, lygiai kaip ir kitataučius 
kanadiečius — ukrainiečius, len
kus, estus ir latvius — kreiptis į 
Kanados parlamento narius, taip 
gražiai už genocidą pasisakiu
sius, prašant, kad jų žygis ir jo 
išdavos nebūtų uždelstos, kad 
Kanados ratifikacijos dokumen
tai JT sekretoriatui Niujorke hji- 
tų kuogrėičiausiai pasiųsti. Ge
nocido Konvencija yra viena iš i 
tų didžiųjų idėjų, kuriomis ga
lėtų būti pateisinamas, pabėgėlių 
buvimas laisvajame pasaulyj^. 
Antroji būtų pavergtųjų tautų 
išlaisvinimas. Visi valdą anglų 
kalbą ir plunksną prašomi para
šyti trumpus paraginimo laiške
lius šiems Kanados parlamenta
rams: Speaker: Hon. W. Rose

MriT'!tSęįJ^<.nowles 
(Winnipeg North); Mr. L. D. 
Crestohl (Cartier); Mr. Sticck. 
Dr. Lemkinas yra įsitikinęs, jog 
visi pabėgėliai,- kur jų tik yra, 
prisidės prie greitesnio genocido' 
ratifikavimo Čili, Urugvajuje, 
Luksemburge, Olandijoje, Ang
lijoje, N. Zelandijoje, Peru, Ve- 
necueloje, Paragvajuje, Argenti
noje ir tt.

• Respublikonų konvencijoje 
nebuvo užsiminta apie genocidą, 
nors prof. Dr. Dobriansky, visų 
mažumų vardu buvo specialiai 
nuvažiavęs Čikagon ir rezoliuci
jų komisijai įteikė atatinkamą 
memorandumą.

• Artimiausiomis dienomis Dr. 
Trimakas, PLG narys, išvyksta 
į Tarptautinį Jursitų Kongresą 
Berlyne. Lietuvius ten atstovaus 
be jo dar M. Brakas ir Dr. J. Sa
kalauskas. Tikimasi, jog jie turės 
galimybės iškelti genocido kon
vencijos reikalą, šalia numatytos 
oaskaitos “apie teisinio gvenimo 
"nidą Lietuvoje pastaraisiais me
tais””.

• Decentralizacijos ar kuriais 
kitais sumetimais !LTSR Augš- 
čiausias Prezidiumas “nutarė” 
“Klaipėdos srities Klaipėdos ra
jono centrą perkelti iš Klaipėdos 
miesto į Gargždų- miestelį ir 
Kauno srities Panemunės rajono 
?entrą iš Kauno į Garliavos mies-

kalbą apie estus krepšinio -meis
terius, išmokytus Lubino, ir 
bokso čempioną! Baigdamas jis 
įdomiai pastebėjo: “Iki Sovietai 
užkariaus visą pasaulį, Olimpi
nes pergales pasiims tautos, ku
rios vieną ar kitą sporto šaką 
labiausiai mėgsta ir kurias vietos 
ir gamtos aplinkybės juose la
biau išugdo”. Apie dalyvavimą 
atskiros komandos “egzilų”, 
stengiantis, matyt, nesupykinti 
labai draugiškų rusų sportinin
kų, nieko nesigirdi.

• Nukirsta nuo tautos kamie
no šaka — lietuviai pabėgėliai, 
nežiūrint dar gausiai pasirodan
čių knygiĮ ir kitų kūrinių, rodo 
kūrybinį merdėjimą. Kaip teko 
patirti, visa eilė kūrėjų, ypač iš 
jaunų, jau rašo savo kūrinius 
anglų kalba. Girdi, lietuviai skai
tytojai nesuprantą jų ir neįverti
ną, o menas neturįs jokių sienų, 
jokių ribų ir, jei jiems pasiseks, 
laurus skins lietuvių tauta.

to ligomnėje. Šur ' pasakyti ko
kį saitą turėjo ji^^hpho&rinirtis 

 

su tarptautinės pblitikos verpe
tais. Tat tačiau nuįiko rię kur ki
tur, bet Drachenfelse, toje mi- 

/tologinėje vietovėje, kurioje 
Konrad atsirasdavo, kai juodoji 
ranka atversdavo tamsųjį jo g\r- 
venimo puslapį. *

Charakteris
Adenauer mėgsta lankytojus 

nemažiau už Benito Mussolini. 
Jis išskėstomis rankomis sutikęs 
britus, kuriems ne kartą yra pa
sakęs: “Aš esu vokietis, kuris iš 
burmistro kėdės Koelne buvo iš
mestas Hitlerio ir britų”. Ir tuos 
įvykius jis sugebėjo tinkamai iš
naudoti. Hitlerio žygiu sugebėjo 
tinkamai nuteikti Vakariečius, o 
brito smurtas palankiai buvo su
prastas vokiečių.

Pokarinėje Europoje išplaukė 
nauja įdomi trijulė: Adenaueris, 
De Gasperi ir Schuman. Vi£i jie 
katalikai, visi Pirmojo Pasauli
nio karo metu buvo Austrijos-

PIKČIAUSIAS IMPERIALIZMASI

• Dr. G. J. van Heuven Goe- 
dhart, JT Komisionierius Pabė
gėlių reikalams, kreipėsi į Eko
nominę ir Socialinę Tarybą, kad 
ji nuoširdžiai prisidėtų prie po 
IRO likusių pabėgėlių, paliegu
sių ir invalidų problemos iš
sprendimo. Turėdamas galvoje ir 
vokiečius, jis mano, jog pabėgė
liai yra “didžiausias pavojus 
taikai”.

• James J. Norris, NCWC di
rektorius Europoje patikslino 
NYT korespondento Mr. Sulz
berger pranešimą iŠ Europos, 
kad niekas nesirūpina pabėgė
liais. Esą, IRO užbaigus savo dar
bą jis yra atliekamas privačių 
organizacijų. Vien katalikai turį

i Europoje 205 žmonių Štabą, ku
rie pabėgėlių darbą atlieka. Taip 
pat ir JAV vyriausybė pabėgė
lių šelpimui iš Tarpusavio Sau
gumo Pakto yra neseniai pasky
rusi 4,3 mil. dolerių.

• Net keista, kaip dideli ame
rikiečių žurnalistai nepajėgia su
vokti geografinių vardų, štai is
torija NYTimes sporto vedamųjų

Ir neturėję ryšių su diploma
tinėm sferom kauniečiai dažnai 
atkreipdavo dėmesį į nuolatinį 
teatro lankytoją solidų blondiną 
poną su monokliu, gyvai rusiš
kai šnekučiuojantis su gausiais 
savo bičiuliais. Tai buvo D. Bri
tanijos atstovas Thomas H. Pres
ton, dar caristinės Rusijos lai
kais priklausęs atstovybei Petra
pily. 1946 m. jis iš diplomatinės 
tarnybos išėjo ir dabar verčiasi 
privačiu bizniu.' Yra laikomas 
vienu iš Rusijos ir Rytų Euro
pos klausimų žinovų Anglijoje. 
Jis yra dalyvavęs Kairo konfe
rencijoje kaip Churchillio vertė
jas. Yra parašęs Anglijoje popu
liarią knygą “Before the Cur
tain”, kurios kanadiškoji laida 
netrukus turi pasirodyti.

Pereitą savaitę, grįždamas iš 
Meksikos, Th. H. Preston, buvo 
sustojęs Toronte ir davė pasikal
bėjimą spaudos atstovams. Pasak 
jo, Sovietų Rusija galinti.oku
puoti visą Europą, bet ar galė
tų ją išlaikyti, tai jau kitas klau
simas. S. Rusija laikanti^ tik dė
ka griežtos drausmės, kurios Va
karai neįvertiną. Iš 100 milijo
nų jos gyventojų vos 5% tesą ko
munistai ir, jo nuomone, ten ga-

lima esą laukti sukilimo prieš 
tiraniją. Tam tinkamiausias mo
mentas galįs būti laikotarpis po 
Stalino mirties, kai kilsią var
žybos dėl valdžios. Pasak Pr., 
tarp Maskvos ir Vakarų pasau
lio joks sugyvenimas esąs nega
limas. Maskvos vadų įsitikini
mu kova tarp komunizmo ir ka
pitalizmo turinti eiti iki tol, kol 
vienas arba antras pasirodys lai
mėtoju. “Jie nesiekia pasaulį su- 
komunistinti, bet jį kolonizuoti. 
Tai yra blogiausios rūšies impe
rializmas”, — pareiškė Preston. 
Vakarų pasaulis privaląs vis 
griežčiau ir griežčiau reikalau
ti, kad Rusija pasitrauktų iš už
grobtųjų kraštų. Vakariečiai tu
rį paremti Jugoslaviją, Turkiją, 
Ispaniją, o labiausiai Vokietiją, 
kuri esanti “raktas visos padė
ties””. Tai esanti stipriausia rasė 
Europoje ir Rusija jos pribijan-^ 
ti. Juo daugiau JĄV apsiginkluo
siančios, tuo labiau , niažėjąs ka-1 
ro pavojus. Rusija savo dėmesį 
nukreipsianti į Aziją, ir jos se
kantis šuolis būsiąs į Indoki
niją.

vaisius Roosevelt ir * Churchill 
atidavę Rusijai, kuri tada net 
nesitikėjusi gauti Berlyną.

gerbtu Londone ar Paryžiuje. 
Tuos vokiečių tautos reikalavi
mus Konrad Adenauer patenki
na visuotinai ir šiuo požiūriu to
li pralenkia socialistą Kurt 
Schumacher.

Jei jis nepakenčia neutraliųjų 
tarptautinėje politikoje, tai savo 
žemėje jis kalba apie bendradar
biavimą su komunistais, buvu
siais ir esančiais naciais, nes nuo 
jų tesiskiria taktika Ir išorės lai
kysena, pramonininkais, nihilis
tais ir pamišėliais. Jo kreipsnys į 
vokiečių tautą yra įtikinantis; 
“Paremkite mane savo pasitikė
jimu. Sukurkime tokią Vokieti
ją, kurios jūs ir mes siekiame; 
Jei jūs manęs neparemsite tal
kininkausite tiems, kurie tiki, 
kad Vokietija gali pralaimėti ir 
jūs būkite tikri — ji pralaimės”.

Konrad Adenauer, kuris ge
rai pažįsta Reino verpetus, kuris 
myli tokią vokiečių tautą, kokia 
ji yra, gelbsti ją iš klampynių 
Lohengrinu atsidūręs vokiečių 
politinėje padangėje. Niekas ne
gali pasakyti, kaip toli jis vo
kiečius nuves. Tačiau šiandieną 
jie jau atsistoja savaimingame 
kelyje. Ar ateityje' jie bus tokie 
patys, kurie aklai kartos praei
ties klaidas, savo likimą nešdami 
į naują suklupimą?

Atsimenu, kai Reinu slinkda
mas akimis matavau milžiniškus 
sūkurius, neišdildomon atmintin 
įspraudžiau glūdinčias šaunias 
pilaitės, žvilgsniu atlūžau nuo 
uolų ir gaivinausi žaliuoju kili
mu, išnykstančiu tolimame ho-, 
rizonte. Ir visa tai sudaro tik dalį 
be Lorelei, be vokiškų mitų, be 
likiminės kovos, vokiečių verž
lės ir didvyrių, kurių vokiečiai 
ištisai ieško savos istorijos tėk
mėje, o ypač jų skausminguose 
sukrėtimuose. Jie surado dabar 
Adenauer, kuris dideliame šešė
lyje palieka Weimaro respubli
kos politinius nykštukus. Kas 
pavaduos jį rytoj, kai vokiečiams 
reikės susitvardyti: gyventi ir 
išmokti kitiems leisti gyventi? 
Kas apvaldys jų norą grobti ir 
išmokys būti ne vien Volksge- 
meinschąft, bet ir Nationenge- 
meinschaft puikiais 
biais?

■ Taktika
Adenauer visuomet išklauso 

augštųjų komisarų norų, bet ap- 
sisvarstęs pradeda gintii, vėliau 
derėtis ir dalimi sutikti. Nauja
me tarpsnyje, senuosius susita
rimus palaidojęs, panašia taktika 
sutinka naujas problemas. Kai 
santarvininkai nutarė panaikin
ti pavėluotai kaikuriuos vokie
čių fabrikus, Adenauer, po ilgų 
derybų, sutiko su tuo vokiško
sios karo pramonės naikiniirto 
planu, bet netrukus jis jau su
rado būdus apginti 95% panai
kinamosios pramęnės.

Augštieji komisarai vienintelį 
kartą panaudojo veto dėl vokie
čių pajamų mokesčių sumažini
mo 1950 m. balandžio mėn. Tuo
met Adenauer juos nuramino, 
kad bus įvesti nauji prabangos 
mokesčiai. Po dešimties mėnesių 
komisarai jau buvo pamiršę 
ankstesnį veto, nes Bundestag 
įstatymas jau veikė pilnumoje. 
Tas pat nutiko su plieno karte
lių panaikinimu,' Bundestag bu
vo užsispyręs dėl Saar prieš kal
bantis dėk anglies gamybos su- 
tarptautinimo. Jis tam užsispy
rimai pritarė, bet radęs progą, 
Bundestag prispyrė susitarimą 
užgirti.

Ta pati jo taktika visur nau
dojama Europos ūkiškose, poli
tinėse organizacijose: Strasbur- 
ge, Paryžiuje ar konferencijose 
Londone, Vašingtone. Adenauer 
lankstumas yra nepaprastas jo 
amžiui. Čia jis besąlyginiai rei
kalauja Vokietijai grąžinti Saar 
kraštą, tai vėl skuba į Paryžių 
kalbėtis politiniais klausimais ir 
atsilankyti prancūzų šventovėje, 
kurioje visuomet dega amžinoji 
liepsnelė, ir Hotel de Crillon iš 
elzasietės priimti prancūzų Croix 
de Geurre, kuriuo jos tėvas bu
vo apdovanotas už gynimą žemių 
Elsasse-Lorraine nuo vokiečių — 
tų dviejų tautų geresniam sugy
venimui prisiminti. Jis buvo pir
mas vokiečių kancleris, kuris iš
drįso įkelti koją į Paryžių, iš
skyrus Otto von Birmarcką ir 
Adol Hitlerį, kurie ten atsidūrė 
kaip-nugalėtoj ai. ■

J —A i^A’.

Vengrijos-Vokietijos piliečiai, vi
si trys vadovauja* trijų valstybių 
užsienio politikai.

Kiekvienas jų turi visai skir
tingą charakterį. Romanų tautas 
atstovaujantieji nejučiomis de
rina vidinį nusiteikimą išorei, 
nors gal ir nevisuomet jiems ge
rai duodasi išlaikyti pilnutinę 
lygsvarą. Adenauer, kuris savo 
išore toli nėra panašus į tipingą 
vokietį, kaip Schuman, savyje 
telkia dvi ryškias savybes —‘ tei
singumą ir vaikišką paprastumą. 
Štai jis dėsto viešoje kalboje Eu
ropos tolimąją raidą, o priėmimo 
metu su aitria pašaipa aiškina, 
kad Europoje yra pernelyg daug 
mašinų, radijo, perdaug elekt
ros, kuri visur net ir politinia
me gyvenime skleidžiasi. Jis ne
abejotinai puikus ^pasakotojas. 
Poilsio popietėje, stabtelėjęs ties 
Europos sąjunga, po,kelįų minu
čių nušoka prie jaunimo, auklė
jimo ar vėl nuslysta į metafizi
nės problemas.'Jiš‘žaidžia atviro
mis ' kortomis, ries kiekvienam 
žinomos esminės problemos, ku
rios lemia jį daryti tuos ar kitus 
žaidimo mostus. Visuomet ir vi
sur jis lieka vokiečiu. Visas tarp
tautines problemas jis perleidžia 
per vokišką filtrą. Jo strategija 
visai aiški — suvienyti Vokieti
ją. To tikslo jis siekia vokišku 
sistematiškumu, išnaudodamas 
tarptautinę įtampą vokiečių tau
tos teisėms atkovoti. Jo metodai 
kinta, bet tikslas visuomet tas 
pats. Kiekvienam įtampos laips
niui jis pritaiko vis naują spau
dimą vokiečius politiškai išlais
vinti. Tuo pat keliu ėjo ir G. 
Stresemann, tačiau jo politinio 
nuosaikumo negalima lyginti su 
dabartinio kanclerio. Daug kuo 
jis panašesnis į Hitlerio taktiką 
palaipsniui naujus reikalavimus 
kelti, negu į ano demokratinio 
tarpsnio vyrus, kurie pernelyg 
vokiškai iš karto buvo pasiryžę 
atgauti ir neturėdami armijos 
jau į rytus žygiuoti. Adenauer 
atvirai išpažįsta, kad, pav. Klai
pėda, priklauso Lietuvai^ bet jo

ARGENTINA IR ARGENT! KOS LIETUVIAI
nimo. vietomis galima būtų ši
taip suskirstyti: Berisso 5000, 
Rosario 5000, Comodoro Rivada- 
via 500, Cordoba 500, Tucuman 
200, Santa Fe 200. Pavieniai iš
mėtytų po visą Argentiną 500. 
Tokiu būdu, Buenos Aires — 
Avellaneda miestuose turėtų gy
venti 18.000 lietuvių. Deja, taip 
tvirtinti būtų labai sunku. Atro
do, kad viešame Buenos Aires 
miesto gyvenime pasirodo, neiš
skiriant ir komunistų, tik 5-6 
tūkstančiai lietuvių. Lietuviškų 
laikraščių tiražai siekia po pora 
tūkstančių Argentinos teritori
joje. Žinoma, prenumeratoriai 
nėra tik iš Buenos Aires miesto 
ir redakcijos siunčia savo laik
raščius beveik tiems patiems as
menims. Kada dar ir komunistai 
švęsdavo Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą, labai dažnai 
pasitaikydavo, kad komunistai 
ruošdavo tą pačią dieną, žinoma, 
atskirai nuo kitų. Komunistai su
traukdavo 2000 asmenų, o patrio
tinis elementas 3000. Dalyviai ne
begalėjo būti tie patys, nes mi
nėjimai įvykdavo tą pačią dieną.

Mūsų koloniją padaugino ‘600 
tremtinių. Viešame gyvenime 
pasirodo 200. Svarbiuosius veiki
mo .postus, galima sakyti, užėmė 
tremtiniai. Beveik visi tremtiniai 
apsigyveno Buenos Aires mies
te. Senosios imigracijos nariai 
beveik visi gyvena savuose na
muose. Neatsiliąka nuo jų ir 
tremtiniai. Trumpame laikotar
pyje pasistatė ir gyvena savuose 
namuose Antanas ir Uršulė Jur
gelevičiai, Matukų šeima, Ma
ldų šeima, Juozas ir Marija Mi- 
kalčiai, Jonas Kesylis, inž. Jonas 
Ramanauskas, inž. Anatolijus 
Dičius k kiti. Yra vienas negin
čijamas faktas, kad senajai imi
gracijai buvo sunkiau ekonomi
niai kurtis, negu naujajai. Tais 
laikais Argentinos pramonė bu
vo labai silpna. Be to, 1930 me-

bendradar-

Kraštas
Argentina yra antroji Pietų 

Amerikos valstybė. Tik Brazili
ja žemės plotu ir gyventojų 
skaičiumi yra didesnė už Argen
tiną. Argentina turi 2.794.015 kv. 
kilometrų ir 17 milijonų gyven
tojų. Administratyviniai yra pa
skirstytai 16 provincijų ir 7 te
ritorijas/Provincija skiriasi nuo 
teritorijos tuo, Jęadprovincijos 
yra autonominės. Kiekvienos 
provincijos gyventąja! išsirenka 
savo gubernatorius, ir. viceguber- 
natorius, senatą į^ parlamentą, 
tuo tarpu teritorijos priklauso 
nuo centro valdžtos..;"Teritorijų 
gyvenotjai nerenka savo guber
natorių, juos paskiria centro val
džia. Argentina yra mėsos ir grū
dų sandėlis. Daug eksportuoja 
mėsos, kviečių, kukurūzų, linų, 
vilnų, odų ir kitokių ūkio pro
duktų. Žemės kaina Argentinoje 
yra labai augšta. Stambieji ūki
ninkai visai jos neparduoda. Čia 
yra ūkininkų, kurie turi žemės 
100.000 ha, o 10.000 ha tai visai 
paprastas reiškinys. Šie dideli 
plotai yra paversti ganyklomis. 
Stambieji- žemės savininkai su
daro ir augštąją Argentinos aris
tokratiją. Be žemės jie dar turi 
ir miestuose po keletą dangorai
žių. Beveik visą laiką jų ranko
se buvo ir šalies valdymas.

Lietuviai
Į Argentiną lietuviai pradėjo 

važiuoti 1926 metais. Labai ma
žai lietuvių pateko į Argentiną 
dar ir prieš 1914 metų karą. 1930 
metais imigracija į Argentiną 
buvo uždaryta. Tuo laiku Lietu
vos Vidaus Reikalų ministerija 
ir taip pat Argentinos Emigra
cijos departamentas skelbė, kad 
Argentinoje esama 40.000 lietu
vių. Kiek šiandieną gyvena lietu
vių Argentinoje, sunku pasakyti. 
Kiekviename numeryje lietuviš
ki laikraščiai skelbia mirusiųjų 
pavardes. Taip pat'daugelis grį
žo į Lietuvą. Kiti persikėlė gy- tų pabaigoje pasireiškė nedarbas, 
vehti’ į kitas PieLų ir šiaurės 
Amerikos valstybes. Jeigu pri
leistame, kad nuo 1930 metų tu
rėjome nurašyti 10.000 lietuvių į 
nuostolius, tai dar turėtų likti 
30.000 lietuvių, neskaitant, jau 
gimusiųjų Argentinoje.

Argentinos lietuviai apsigyve-

Nei už pavalgymą negalima bu
vo gauti darbo. Fabrikai, dirb
tuvės ir įvairios įmonės ne tik 
neėmė naujų darbininkų, bet di
deliais skaičiais atleidinėjo. Tą 
nelaimę lietuviams dar padidino 
komunistai. Kik) frigorifikų — 
skerdyklų — streikas. Lietuviški

bolševikai vadovavo 
kui. Berisso mieste 
pietus nuo Buenos Aires) lietu
viški komunistai Swift skerdyk
los personalo viršininkui plyt
galiu pramušė pakaušį. Streiką 
pralaimėjus, 2000 lietuvių atsi
dūrė gatvėje. Visi frigorifai, lyg 
susitarę, lietuvius įtraukė į juo
dą sąrašą 10-čiai metų. Lietuvių 
nebeėmė į šią įmonę. Buvo išgar
sėjusi frazė “con galina si pero 
con caballo no” (su višta taip, bet 
su arkliu — ne). Šio išsireiškimo 
prasmė buvo tokia, kad lenkas 
priimamas į darbą, bet lietuvis 
ne. Truputį anksčiau respublikos 
prezidentas gen. Uriburu buvo 
išleidęs parėdymą, kuriuo buvo 
leista bedarbiams važinėti preki
niais traukiniais. Bedarbiai, jų 
tarpe daug lietuvių, pasipylė po 
visą Argentiną. Šiems keleiviams 
žmonės davė crotto vardą. Jų 
maišas, kuriame sudėtas turkas 
— lingera (šk. linžera). Krotas 
anksčiau reiškė keliaujantį dar
bininką. Kadangi Argentina že
mės ūkio kraštas ir dėl didelio 
savo ploto (nuo pietų iki šiaurės 
5000 klm.) derlių nuimdavo skir
tingu- laiku, tad derliaus nuėmi
mo metu, darbininkai, atlikę dar
bus šiaurėje, traukdavo į pietus. 
Argentina yra kitoj Ekvatoriaus 
pusėj, negu Lietuva, tad joje vis
kas priešingai. Čia juo labiau į 
šiaurę, juo karčiau. Karščiausias 
laikas yra gruodžio, sausio ir va
sario mėnesiais. Tada Argenti
noje vasara, šalčiausias laikas 
yra birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais. Tai žiemos mėnesiai. 
Nedarbo metu žodis crotto įgijo 
kitą reikšmę — valkatos arba ne
naudėlio. Ekonominė padėtis 
pradėjo gerėti 1935 m. Lietuviai, 
skaudžios pamokos pamokyti, 
ėmė taupyti ir stengtis gyventi iš 
savęs.

Atvažiavę tremtiniai galėjo 
dirbti su pirma atvažiavimo die
na. Paskutiniam karui pasibai
gus, Argentinos pramonė pradė
jo smarkiai kilti ir pareikalavo 
daug darbininkų. Tarp senųjų 
imigrantų ir naujųjų santykių 
įtempimo nėra. Tremtinių’dau
giausia atvyko iš Italijos, Austri
jos ir Šveicarijos. Iš Vokietijos 
atvyko labai mažai.

Vladas Veselauskas.

šiam strei- 
(80 kini. į

i
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Mus, beabejo, labiausiai domi
na, kiek kuris iš įpėdinių bei gi
minių turi teisę paveldėti turto 
asmens, kuris nėra palikęs jo
kio testamentinio patvarkymo. 
Šiuo atveju negalima sulyginti 
su Lietuvos įstatymais. Kanados 
įstatymai,* pasakyčiau, yra dau
giau ar mažiau tam tikras vine-' 
gretas. Tuo labiau, kad čia turi
ma reikalo su dešimt atskirų pro
vincijų. Todėl suinteresuotiems 
asmenims ir yra būtina atkreipti 

‘ dėmesys į tai, kurioj iš dešimties 
provincijų gyvenama arba ku
rioj provincijoj yra iškilęs turto 
paveldėjimo reikalas.

Pirmučiausia pažvelkime, kaip 
paveldima kai turto patikėjas ar
ba velionis yra nevedęs. Ontario 
provincijoje tokio asmens turtas 
tenka lygiomis dalimis velionies 
tėvui, motinai, broliams ir sese
rims. Jei k|iris iš brolių ar sese
rų yra miręs ir palikęs savo vai
kų, tai jiems priklausančią judo- 
md ir nejudomo turto dalį dali
nasi lygiomis jų vaikai. Taigi 
šiuo atveju vaikai atstovauja tė
vus. Gi jei velionies tėvai yra 
jau mirę, tai jiems priklausan
čias turto dalis dalinasi lygiomis 
palikėjp broliai ir seserys. Ta
čiau jei paveldėjimui iškilus jau 
yra išmirę velionies tėvai, bro
liai ir seserys bei šių vaikai, tai 
tuo atveju turtas atitenka jo se- 

.neliams. Kitais atvejais paveldi
ma prisilaikant jau pirmame 
straipsnyje nusakytomis gimi
nystės laipsnio taisyklėmis, bū
tent, turtas paveldimas artimiau
sio iŠ gyvųjų giminių.

Kiek skirtingas yra turtų pa
veldėjimas nusakytu atveju kito
se Kanados provincijose. Jose, iš
skyrus Quebec provinciją, neve
dusio asmens turtas paveldimas 
lygiomis dalimis (kilnojamas ir 
nekilnojamas) velionies tėvų. Jei 
kuris iš jų jau yra miręs, tai li
kusiajam atitenka visas turtas. 
Nusakytose provincijose broliai 
ir seserys dalyvauja turto pasi
dalinime tik tuo atveju, jei pa
veldėjimui iškilus, yra jau išmi
rę velionies tėvai. Tuo atveju, 

“kaip ir Ontario provincijoje, bro
liai ir seserys paliktą judomą ir 
nejudomą tuttą dalinasi lygio
mis dalimis. Pastarųjų vaikai, 
kuriam iš brolių bei seserų mi
rus, atstovauja tėvus ir jiems pri
klausomą dalį tarpusavyje dali
nasi lygiomis.

Qubec provincijoje su paveldė
jimais turtų nevedusių palikėjų 
yra dar kitaip. Čia visas paliki- 
mas padalinamas į dvi lygias da
lis. Viena dalis tenka lygiomis 
velionies broliams bei seserims. 
Šiuo atveju vaikai taip pat atsto
vauja tėvus. Antroji gi dalis ten
ka tėvams. Jei suminėtų pavel
dėtojų jau nebesama, tai viena 
turto dalis tenka augštesnei li
nijai motinos giminėms, gi ant
roji — tėvo. O jei kurios iš pa
minėtų linijos paveldėtojų nebė
ra, tai visas turtas atitenka liku
sios linijos giminėms.

Pabėgę 5 latvių žvejai
“Latvija” duoda smulkesnių 

žinių apie birželio 6 d. iš Latvijos 
į Švediją pabėgusius 5 žvejus. 
Šiuo metu jie randasi Gotlando 
saloj ir prie jų niekas neprilei- 
džiamas. Tačiau pasisekė gauti 
šiek tiek žinių apie jų pabėgimą 
ir gyvenimą okupuotoje Latvi
joje.

Iš Liepojos į Baltijos jūra iš
važiavę 30 žvejų laivų, kaiku- 
riuose iš jų buvę politrukų, ku
rie, esą, atsakingi už viską, kas 
atsitinka žvejybos -metu. Apie 
patį pabėgimą smulkesnių žinių 
nėra, tačiau Švedijoje pasilikti 
ne visi penki horėję. Keli iš pra
džių prašęsi grąžinami, bet vė
liau apsigalvoję. Gal ir ta aplin
kybė, kad nors vienam iš laivo 
komandos dingus — baudžiama 
visa komanda, privertė nenorė
jusius likti Švedijoje. Mat, per
eitais metais panašios žvejybos 
metu nuskendo vienas žvejys. 
Grįžusi komanda buvo nubausta, 
nes bolševikai nepatikėję kad nu
skendo, bet apkaltinę pabėgus į 
kurią nors kapitalistinę valstybę, 
o nuskendimą išsigalvojus liku
siems.

Tačiau įdomiausias 5 pabėgu
sių žvejų pasakojimas yra, kad 
visi penki 1950 m. balandžio 8 d., 
per Velykas, žvejybos metu Bal
tijos jūroje, netoli Liepojos, 
matę kaip buvo pašautas ameri
kiečių lėktuvas. Amerikiečių 
lėktuvas praskridęs juos kranto 
link. Netrukus jį pasitikę rusų

Suminėtos taisyklės dėl pali
kimo taikomos ir dėl turtų, pa
liktų bevaikių našlių.

Paveldėjimas turtų,, kai ve
lionis buvo našlys bei našlė 

ir paliko vaikų ,
Šiuo atveju vaikai yra tiesio

giniai turto įpėdiniai ir paliktą 
turtą dalinasi lygiomis. Tačiau, 
jei kuris iš vaikų yra jau miręs 
ir palikęs savo vaikus; tai pasta
rieji atstovauja savo tėvą arba 
dalį tarpusavyje pasidalina ly
giomis. Gi jei velionis miršta vė
liau negu jo vaikai, kurie palieka 
savo vaikus, tai šie (vaikaičiai) 
paliktą turtą taip pat dalinasi 
lygiomis. Pastarųjų vaikai, jei 
kuris iš vaikaičių jau yra miręs, 
atstovauja tėvus ir tėvui arba 
motinai priklausomą dalį savo 
ruožtu dalinasi lygiomis dalimis. 
Jeigu nesama suminėtų įpėdi
nių turtui iškilus, tai velionies 
turtą turi teisę paveldėti jo tė
vai, broliai, seserys ir tt., ta tvar
ka, kaip pasidalinamas turtas 
nevedusio asmens.

Paveldėjimas turtų, kai ve
lionis palieka naštę su vaikais
Visose Kanados provincijose, 

išskyrus Newfoundland, Nova 
Scotia, Quebec ir Ontario provin
cijas, našlė su daugiau negu vie
nu vaiku dalinasi palikimą šia 
tvarka: našlė gauna vieną treč
dalį kilnojamo ir nekilnojamo 
turto pilnon jos nusavybėn, jei 
ši atsisako į “dower” teisę (apie 
tai kalbėsime atskirai). Gi lįkusį 
turtą dalinasi lygiomis dalimis 
velionies vaikai. Šių vaikai taip 
pat turi atstovaujamąją teisę pa
veldėti bet kuriam iš tėvų pri
klausančią turto dalį ir jį tarpu
savyje lygiomis pasidalinti. Naš
lė su vienu vaiku dalinasi pali
kimą su vaikų pusiau. New
foundland prov. gi našlė gauna 
trečdalį, o vaikas — du trečda
liu. Quebec provincijoje našlė 
paveldi trečdalį viso turto, o vai
kai — lygiomis dalimis likusią 
dalį.

Ontario provincijoje našlė vi
sais atvejais turi teisę paveldėti 
turto $5000 sumai. Jeigu su našle 
yra dar vienas vaikas, tai juodu 
turtą viršijantį $5000 dalinasi ly
giomis. Tačiau jei našlė yra liku
si su keliais vaikais, tai našlė, be 
$5000, paveldi likusio turto treč
dalį, o vaikai — du trečdaliu 
pasidalindami lygiomis.

Nova Scotia provincijoje neju- 
domas turtas tenka velionies 
vaikams. Našlė gi turi teisę į 
“dower”. Judomasis turtas pa
veldimas, kaip ir išimtimi nenu
rodytose provincijose.

Paveldėjimas, kai paliekama 
bevaikė našlė

Ontario provincijoje, jei tur
tas nesiekia $5000 vertės, jį visą 
paveldi žmona, jei ji atsisako nuo 
teisės į “dower”. Gi jei paliktas 
turtas viršija $5000 tai našlė dar 
turi teisę į du trečdaliu to per- 
viršiaus, o likusi dalis tenka 
tiems paveldėtojams, kurie tą 
turto dalį galėtų gauti, jei'velio
nis nepaliktų našlės. Taigi šiuo 

naikintuvai, pradėję apšaudyti 
ir lėktuvas nukritęs į jūrą. Tai 
bene pirmieji liudininkai laisva
me pasaulyje, matę amerikiečių 
lėktuvo pašovimą virš Baltijos.

Žiniose apie gyvenimą Latvi
joje pabrėžiama apie nepaprastą 
darbo drausmę. Darbininkai ne
turį nei minutės laiko sau. Tuoj 
po darbo, turį rinktis į kursus Sta 
lino konstitucijos ir kit “švieti
mo” klausytis. Gyventojų judė
jimas esąs labai suvaržytas, net 
važiuojant aplankyti gimines 
reikią leidimo. Darbininko atly
ginimo vidurkis esąs 450 rublių į 
mėn. Tos algos neužtenką net so
čiai pavalgyti, o ką jau bekal
bėti apie rūbus ir kitus reikalin
giausius dalykus. Žvejų gyveni
mas esąs geresnis — jie uždirbą 
iki 1000 rb. į mėn., veltui gauną 
žuvų, kas sudaro priedą prie 
maisto. -.

Paskutinės masinės gyventojų 
deportacijos Latvijoje vykusios 
pereitų metų rugpiūčio-rugsėjo 
mėn. Paskiri žmonės dingstą 
nuolat, taip kad nė vienas nesąs 
tikras sulaukt rytojaus. Ypatin
gai spaudžiamas jaunimas, sten
giantis jį išauklėti paklusniais 
komunistais.

Liepojus ir apylinkės vis dau
giau stiprinamos, o uostas paver
čiamas laivų baze. Tik Teas tre
čias miesto gyventojas besąs lat
vis kiti 'rusai. Gatvėse, įstai
gose ir krautuvėse kalbama tik 
rusiškai. . • 

atveju taikomos paveldėjimo tai
syklės dėl turtų nevedusio as
mens, su kuriomis jau esame su
sipažinę.

Tos pačios paveldėjimo taisyk
lės taikomos ir Newfoundlando 
provincijai tik su tokiu skirtu
mu, kad ten našlei numatoma tik 
$2000 vietoj $5000.

British Columbia ir New Brun
swick provincijose našlė gauna 
turto iki $20.000 ir dar pusę per- 
viršiaus. Kita pusė to skirtumo 
tenka paveldėtojams, kurie'turė
tų teisę gauti nepalikus našlės.

Quebec prov. trečdalis viso 
turto tenka našlei, trečdalis — 
velionies tėvams, bet kuriam iš 
jų, dar gyvam esant, ir trečdalis 
— patikėjo broliams ir seserims. 
Jei nėra likusių brolių ir sese
rų, tai jų dalis lygiomis tenka 
našlei ir velionies tėvams. O jei 
jau tėvai yra išmirę, tai šių dalį 
motiną ir jam ar jai priklausomą 
dalinasi pusiau našlė ir broliai 
su seserimis.

Alberta, Manitoba ir Saskat
chewan© provincijose našlė pa
veldi visą turtą.

Novą Scotia provincijoje pusę 
nekilnojamojo turto paveldi naš
lė, jei atsisako nuo. “dower”, o 
kitą pusę — lygiomis velionies 
tėvai arba vienas kuris iš jų li
kęs gyvas. Judomas turtas išim
tinai tenka našlei tik tuo atveju, 
jei nebėra kitų artimų velionies 
giminių. Teigiamu atveju pusę 
judomo turto gauna našlė, o ki
tą pusę — artimieji. -

Prince Edvard Island prov. 
našlė gauna pilnon nuosavybėn 
visą palikimą, jei turto vertė ne
prašoka $8000. Teigiamu atveju 
ji gauna $8000 turto pajamas nuo 
palikėjo mirties dienos ir dar pu
sę perviršiaus. Kita pusė tenka 
tiems, kurie turėtų teisę paveldė
ti nesant našlei.

Jei velionis buvo pavainikis ir 
paliko tik savo našlę, tai pusė 
nusakyto skirtumo tenka jai, o 
kita pusė — velionies motinai. 
Gi jei ši mirus ir palikus dar ki
tų vaikų, tai tie vaikai motinai 
priklausančią dalį dalinasi lygio
mis. Jei ir vaikų-nėra, tai ir ši 
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dalis pereina našlei.
Paveldėjimas, kai palieka 

našlys su vaikais
Visoje Kanadoje, išskyrus On

tario, Nove Scotia ir Quebec 
provincijas, trečdalis velionės 
kilnojamo ir nekilnojamo turto 
tenka vyrui pilnon jo nuosavy
bėn, o likusi dalis — mirusiosios 
vaikams lygiomis. Pastarųjų vai
kai taip pat turi atstovavimo tei
sę. Gi jei tėra likęs tik našlys ir 
vienas vaikas, tai tėvas ir vaikas 
palikimą dalinasi pusiau.

Ontario ir Qu'ebec provincijose 
našlys gauna trečdalį kilnojamo 
ir nekilnojamo palikimo. Liku
sioji dalis tėvo ir vaikų pasidali
nama lygiomis.

Nova Scotia provincijoje naš
lys turi teisę nekilnojamąjį tur
tą valdyti iki jo gyvos galvos ir 
tik trečdalį kilnojamojo turto.

Paveldėjimas, kai palieka 
našlys be vaikų

Alberta, Manitoba, Saskatche
wan ir Prince Edward Island 
provincijose našlys paveldi pil
non nuosavybėn visą žmonos 
turtą. Nova Scotia provincijoje 
pusė turto tenka našliui, o kita 
pusė — velionės tėvams, o jų ne
sant, broliams bei seserims. On
tario provincijoje našlys gauna 
pusę žmonos palikimo. Kita pusė 
tenka velionės artimiausioms 
giminėms. Kiek skirtingiau yra 
Quebec provincijoje. Ten pusę 
turto gauna našlys, o kitą pusę— 
šalutiniai giminės. British Co
lumbia ir New Brunswick prov. 
našlys gauna iki $20.000 pilnon 
nuosavybėn ir dar pusę skirtu
mo. Kita gi pusė tenka velionės 
tėvams lygiomis arba, jei kuri? 
iš jų jau miręs, likusiajam.

Čia susipažinome su pačiais 
pagrindiniais paveldėjimais bei 
jų principais. Kiek plačiau palie
tėm nevedusio palikimus, nes 
pageli tai tenka orientuotis ir ki
tais paveldėjimo atvejais.

Adv. Jer. Valaitis.

— Nepalis. — Iš Čia praneša
ma, kad Šveicarų ekspedicijai 
nepasisekė pasiekti Everesto vir
šūnės. Dėl siaučiančių pūgų teko 
grįžti, nors iki viršūnės buvo be
likę 540 pėdų.

BE. J 
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Kanados "Laisves Statutas
Jūsų Kanados pilietybės pažymėjimas yra tikras laisvės statutas — 
simbolis laisvės jūsų pasirinktame naujajame krašte. Pagalvok 
tik minutę, ką reiškia... Kanadiečiai gyvena laisvėje, ne baimėje, jie laisvi 
išpažinti savo religiją; jie laisvi betką veikti, kol nepažeidžia kitų 
teisių; jie laisvi reikšti savo nuomonę; jie gali laisvai pasirinkti savo 
gyvenimo kelią. Taigi, ši neįkainuojama dovana yra jūsų arba gali būti 
jūsų, perteikiama jūsų vaikams ir vaikaičiams, kaip simbolis naujo . 
gyvenimo turtingame krašte su didžiausia ateitimi pasaulyje.

Visada pirk geriausį — pirk Weston’s

SORGE WESTON

PRANCŪZU IR VOKIEČIU GENEROLAI NESUTINKA
Pirmykščiai Wehrmachto ge

nerolai, kuriems yra atitekęs už
davinys vėl sukurti vokiškąsias 
karines jėgas, viešai reiškia ne
pasitenkinimą Prancūzijos vado
vavimu ateities Europos armijoj. 
Svarbiausias jų nepasitenkinimo 
motyvas — “tradicinis Prancū
zijos armijos konservatizmas”. 
Esą, “Su prancūzų karine dvasia 
netoli tenuvažiuosi ateities armi
jos reikalavimų kelyje”... i

Bonnos karinių jėgų planuo
tojai norėtų sukurti naująjį vo
kiečių armijos kontingentą JAV 
armijos pavyzdžiu. Žinoma, gal 
su ryškesniu militariniu atspal
viu. . Jie prileidžia, kad karas 
prieš Sovietų Rusijos mases, vis
ką viršyjančias žmonėmis ir me
džiagomis, galįs būti laimėtas tik 
tuomet, kada jų pusėj kovos ka
riai, turį savarankišką galvoseną, 
pakankamai inteligentiški ir itin 
disciplinuoti, kurie, reikalui 
esant, nors būdami atskirti nuo 
savųjų bazių, galėtų reikiamai 
orientuotis ir veikti. Jungtinės 
Europos armijos karys turėtų 
būti ne masinių kariuomenės da
linių jungtinis ratukas, bet sa
varankiškas ir Visiškai individu
alus kovotojas.

Tarp Paryžiaus karinių vadų ir 
Bonnos generolų kalbos apie 
naujai gimstančią armiją esąs 
nebe naujas dalykas. Deja, vo
kiečiai generolai ir šiandieną te 
bėra nuomonės, jog Prancūzijos 
armija yra “labai senoviškų ma
nierų ir labai neelastiška'— ne
judri” ... Be to, vokiškieji gene
rolai, esą, dargi labai nepaten
kinti, kad Prancūzijos armijos 
karių atlyginimas labai žemas. 
Jie stebisi, kaip prancūzai gali 
patraukti savo buv. profesinius 
karius vėl į karių eiles, kurie 
šiuo metu yra civilinėse tarnybo
se ir gauna gana gerus atlygi
nimus? Gi kariams atlyginimų 
Prancūzijos vyriausybė kelti ne
galinti, nes jau iš seniau yra nu
statytos normos.

Ir strateginiai jų planai" ' 
nesutinka

Strategines idėjas bediskutuo- 
jantį esą, taipogi rasta daug ne

Kaip junginys daugelio tautų iŠ daugelio,kraštų 
sudaro augštavertj Kanados piliečio tipg, taip 

iš mišinio daugelio vertingų medžiagų pagadinami 
ougštos kokybės Weston's produktai. Dėl to 
daugiau kaip per 65 metus Weston's džiaugiasi 
nuolat augančiu ištikimu palankumu kanadiečių 
nuo vandenyno iki vandenyno.

sutarimų. Mat, prancūzai galvo
ja prancūziškai, o vokiečiai—vo
kiškai. Kažkodėl vokiečiai ame
rikiečių strateginiams planams 
yra daug artimesni. O prancū
zai jiems darą blogą įspūdį. Pran
cūzijos augštųjų karių galvoseną 
visą laiką riša fronto linijų iš
laikymo koncepcija, o vokiečiai 
galvoja kitaip. Jiems jeigu jau 
kariauti — kariauti naudojant 
visokiausias priemones.

Be viso šito, vokiečių generolai 
baiminasi: “Prancūzų armija vi
są šimtą metų nėra kariavusi 
prieš rusus ir ji negali suprasti 
rusų psichologijos, jų strategijos 
bei taktikos”.

Gi vokiečiai-, — jie sako, — ru
są ir nuluptą pažintų kovos lau
ke... Taigi, kaip matome, vo
kiečių generolai dar nejuokais 
galvoja išpliekti rusui kailį...

Vakarų Vokietijos strateginiai 
planai prieš laukiamą Sovietų 
Rusijos ataką yra pay esti vienam 
iŠ didžiųjų Rytų fronto žinovų, 
kovojusiam II Pasauliniame kare 
prieš rusus, gen. Adolf Heusin
ger. Šis generolas dalyvavo de
legacijoje, kai buvo deramasi dėl 
Europos Gynybos sutarties ir yra 
visiškame dalyko kurse. Heusin- 
geris yra visiškai priešingas 
Prancūzų koncepcijai, kad reikė
tų bolševikus, būtinai išlaikyti 
ant Elbės arba Reino linijų. Jis 
sako, jog “išlaikymo strategija” 
buvusi viena iš didžiausių ir Hit
lerio klaidų. Kovai prieš bolševi
kus Heusingeris turįs “ideales
nių planų”. To generolo nuomo
ne, kietas ruošimasis ginti nu

LAISVŲJŲ JURISTŲ KONGRESAS
Nuo liepos 25 d. iki rugpjūčio 
d. Berlyne ruošiamas plataus 

masto tarpt, teisininkų kongre
sas. Jį sušaukti mintį iškėlė vo
kiečių Rytų zonos Vakaruose įsi
kūręs Laisvųjų Juristų Sambū
ris, kovoje dėl žmogaus teisių 
Vokietijoje suvaidinęs didelį 
vaidmenį. Kongresą remia Vo
kietijos fed. vyriausybė, ypač 
teisingumo min. Dehleris, taip 
pat Berlyno vyr. burmistras prof.

i

statytą liniją, reiškiąs tik tiek, 
kad tuo atveju antroji linija tu
rėtų būti jau iš anksto paruošta 
daug atokiau nuo pirmosios.

Motorizuoti rezervai
Gen Heusinger į savo gynybos 

planą yra įtraukęs reikalą įsteig
ti du didelius motorizuotus stra
teginius rezervus, kurie, pagal 
didįjį Vokietijos planą, būtų iš
dėstyti šiaurėje ir pietuose ir ku
rių pajėgumas turėtų būti “žo
džio vertas”. Šitie rezervai turėtų 
būti panaudoti prieš rusų spar- 
nines pajėgas pirmosios atakos 
metu, kad iš karto palaužtų ko
vingumo dvasią. Šis gen. Heusin
ger planas prileidžia, jog alijan- 
tai pilnai gali būti pajėgūs nu
leisti karius, tankus ir aprūpini
mo išteklius Vokietijos Baltijos 
jūros krantuose.

Vakarų Vokietijos kariniai 
planuotojai vis dėlto teigia, jog 
jeigu jų karinių jėgų atkūrimas 
darytinas — jis darytinas tuojau. 
Visos kitos problemos turinčios 
būti sprendžiamos taipogi sku
biai, nes Sovietai nesnaudžia. Jie 
ir Rytų Vokietijos karines jėgas 
pradėjo intensyviai kurti pus
antrų metų anksčiau, negu tai 
sugalvojo vakariečiai.

Bonnos generolai galvoja, jog 
jų karinės jėgos, padedant JAV, 
galės greitai pavyti ir pralenkti 
Rytų Vokietijos apginklavimą. 
Jie nesitiki, kad Sovietai ryžtųsi 
įduoti savo geriausius ir moder
niausius ginklus į Rytų Vokieti
joje gyvenančių vokiečių rankas. 
Mat, tai būtų pavojinga patiems 
sovietams... Pranys Alšėnas.

Reuteris ir kt.
Laisvųjų Juristų vadovybės 

taip pat pakviesti dalyvauti Vyk
domosios Tarybos narys doc. M.- 
Brakas, iš JAV —- Dr. A. Trima
kas ir iš Vokietijos — Dr. J. Sa
kalauskas. Kongresas e kviečia 
vieną iš lietuvių teisininkų skai
tyti referatą apie teisinio gyve
nimo raidą Lietuvoje pastarai
siais metais. Referato reikalu su
sisiekta su Pat Liet. Grupe JA

Draugijos centru Čikagoje. ~
T etenka abejoti, kad per mi-x 

r irtąjį kongresą bus taip pat 
duotas gana ttkslus vaizdas, kas 
darosi anapus geležinės uždan
gos ir kaip ten teisės vardu vyk
domas žiauriausias smurtas.

Laisvųjų Juristų Sambūris, 
pradėjęs veikti 1949 m., regist
ruoja visus Sovietų zonoj vyks
tančius teisės laužymus ir yra su
rinkęs nepaprastai daug doku? 
mentinės medžiagos. Jo centri
nę, esančią Vak. Berlyne, kas mė
nuo vidutiniškai aplanko po 5000 
žmonių, o ligi šiol lankytojų 
skaičius iš viso pasiekė jau apie 
75.000, kurie visi papasakojo 
savo išgyvenimus ir rūpesčius, 
taip pat visus Sovietų vykdomus 
teisės laužymus. Ir šiandien — 
dėl to plataus bendradarbių tink- 
lo — Vokietijos sovietinėj zonoj 
nėra įstaigos, kur LJS neturėtų 
savo slapto bendradarbio. Teisi
niams laužymams ir tos rūšies 
nusikaltimams* tirti komisija dir
ba visiškai nuošaliai nuo viso
kios propagandos, laikydamasi 
griežčiausio objektyvumo. Ir jos 
darbo rezultatai meta bolševi
kams baisų kaltinimą, akivaiz
džiai atskleisdami, kaip už ge- 
lež. uždangos bolševikinėje sis
temoje elgiamasi su polit kali- ' 
niais, kaip ten nužmoginti ūki
ninkai, darbo valstiečiai, fab
rikų darbininkai ir kt darbo 
žmonės. Kongresas kaip tik ir 
padarys aiškias išvadas apie 
siaučiančią už geležinės uždan
gos sistemą ir jas paskelbs lais
vajam pasauliui. ELTA.

— Berlyną^ — Liepos 8 čt. ko
munistų agentai akiplėšiškai iš 
Vakarų Berlyno pagrobė laisvų
jų juristų biuro vedėją Dr. Wal
ter Linse, kuris prieš 5 mt bu
vo atbėgęs iš rytų zonos. Jis bu
vo apsvaigintas smūgiu'į galvą, 
trijų vyrų įgrūstas į'mašiną ir 
išvežtas. Policija jų mašiną vijo
si, bet nesučiupo. Jie paspruko 
atsišaudydami, ‘ o barjeras ant 
sienos rusų buvo jau iš anksto 
atidarytas. Grobikai taip pat 
barstė vinis, kad pradurtų besi
vejančių mašinų padangas.

JAV komendantas Berlyne 
gen. maj. L. Mathewson pareiškė 
protestą ir pareikalavo Dr. Lin- 
sž grąžinti. Dėl pasikartojančių 
grobimų nutarta sustiprinti ap
saugą gatvių, vedančių į rusų 
sektorių, o tam. numatoma padi
dinti policijos skaičių nuo 10.000 
iki 12.000, gatvės užtveriamos.
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WINNIPEG, Man Iš lietuviškojo pasaulioPavergtoj Tėvynėj Mažosios Lietuvos Tarybos
Veda ALMUS

ženkle- 
viršeliu 
Ženklų 

JJ.
* faulty rajono kolūkiečiai "pirmi

ninkai" skundėsi, jog blogai dirbą ją

tariaus. Kolūkiui reikalingi poriniai 
vežimai, O "Lietžemūktiekimas" siūlo 
vienkinkius, vietoje dvivagių plūgų — 
vienragius".

★ Balandžio 25 d. LTSR Mokslų 
akademijoje inž. Acus-Acukas apgy- 
nė disertacijų "Nekenksminga sieros 
rūgšties norma kietoje odoje" chemi
jos mokslų kandidato laipsniui Įgyti. 
Oponentais buvo: A. Purenąs, doc. Y. 
Sližys ir inž. L Poškūnas.
>; ★ Lietuviai su neabejotinu susido
mėjimu skaito Tasso ' pranešimus iš 
Vakarų Europos apie nuolatinj ameri- 
kiešiiį kariuomenės didinimų. Sovietai 
jas skelbia, kadį perspėtų apie ameri
kiečių ruošiamų "agresijų". Pavergtų 
kraštų gyventojai tai supranta kaip 
artėjantį išlaisvinimų.

★ Prof. JDr. J. Janickis tarybinėje 
' Spaudoje .giriasi, jog "plačiai yra žino

mi lietuvių pramonės gaminiai, kaip 
"Žalgirio" gamyklos staklės, "Elfas" 
elektromotorai, Kaune "Pergalės" ga
mykla gargjna turbinas ir tt. Lietu
viai padarę visų eilę išradimų, kuriuos 
naudoju visoje plačioje tėvynėje. 
Taip Kaune inž. P. Guzevičius iš
radęs būdų insulinui gaminti, Kauno 
Politechnikumo dėstytojai suradę nau
jų būdų skystam stiklui virti. Inž. A. 
Paulauskas išrado' naujų būdų audi
niams dažyti, kurį įdiegęs "litekso" 
fabrike. Sargėnų plytinėje naudojamas 
įnž. J, Barkauskienės pasiūlymas ply
tų motin įmaišyti kalcio chlorido.

★ Šiaulių alaus darykla, atrodo, ver
čiasi ne tiek alaus pardavinėjimu, kiek 
tuščių puslitrinių bonkų, imdama už 
100 40 rublių. Geras biznis ar ne?

★ Praėjusiomis savatiėmis per Vil
niaus radijų, be 15 min. astuonios bu
vo išpildyta Manevičiaus kantata "Už 
taikų". Atliko RRK vokalinis ansamb
lis ir simfoninis orkestras, diriguo
jant A. Klenickiui. Solistais buvo: Sta
lino laureatai J. Stasiūnas ir J. Petraš- 
kevičiūtė, M. Aleškevičifitė, LTSR nu
sipelnęs artistas K. Gutauskas ir Tarp
tautinio konkurso Berlyne laureatas A. 
Lietuvininkas.
, Labai vėlavo su sėjo Tauragės ra

jonas ir jo kolūkiai. Užtai buvo keikia
mi agronomai ir kiti specialistai, kad 
jie tik atvažiavę suregistruoją ir tuoj 
vėl išvažiuoją.

★ Kai partija griežčiau pradėjo rei
kalauti iš mokytojų "atsidavimo tary
binei tėvynei", LTSR jaučiama moky
tojų stoka. Bolševikai, steigdami nau
jas seminarijas, tikisi padėtį kiek pa
taisysią. Buvusios gi, esą, žymiai pra- 
plečiamos. Kauno Mokytojų Seminari
ja, M. ' Gorkio ■ 59, .1952-53* mokslo 
metais turės tris skyrius: 1. bend
rąjį, kuris paruoš' veinuolikamečių, 
septynmečių ir pradinių mokyklų pir
mųjų keturių klasių mokytojus; 2. 
vyr. pionierių vadovus, kuris "ruoš 
kvalifikuotus mokytojus. — vyr. pio
nierių vadovus" ir tt.; 3. vaikų dar
želio darbuotojus. J seminarijas priima
mi ne vyresni 30 m., baigę 7 viduri- 
niųsias klases, turi išlaikyti lietuvių 
ir rusų kalbų egzaminus, aritmetikos 
ir konstitucijos, bei ."turį reikiamus 
muzikinės klausos ir sveikatingumo 
duomenis". Iš kitų dokumentų privalo 
pateikti: "Vietos vykd. komiteto cha
rakteristiką, kurioje būtų pažymėta so
cialinė kilmė ir padėtis, šeimos sudė
tis ir jos narių užsiėmimas" bei turi 
"užpildyti ankietą, kuri gaunama se
minarijos raštinėje ir turėti su savimi 
karinius dokumentus". Šie paskutinieji

x įrodo sovietinės demokratijos pobūdį 
ir taikingumų.

★ Aštuntais vergijos metais, gal ir 
vergams pradėjus šnabždėtis, kodėl 
viskas iš Lietuvos tik siunčiama "ta
rybinėms .statyboms, bet nieko nesta
toma vietoje, įsteigta "Lietuvos ener
gijos" statybos-montavimo (ar išmon- 
tavimo?) valdyba, kuri turi savo sky
rius Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. 
Gana įdomus būdas darbo reikalu 
kreiptis į Klaipėdos SMV viršininkų 
telefonas 215 (trys skambučiai). Tai 
tur. būt naujausios sovietinės prieša
kinės technikos telefonų išradimas.

★ Sovietai pilnu tempu rengia savo 
pavergtų kraštų jaunimų "patrankų 
mėsos" uždaviniui. Lietuvoje vis la
biau plečiamos taip vadinamos "Lais
vanoriškos organizacijos armijai, avia
cijai ir laivynui remti komiteto" "vei
kimas". "Draugijos" centrui Vilniuje 
vadovauja drg. Vaškelis. Vienas pa
skutiniųjų uždavinių, kurį komitetas 
atliko, buvo motociklininkų kursų 
įsteigimas Akmenėje.

★ Sovietai išleido 500 psl. knygų 
"TSRS kurortai". Lietuvoje yra išvar
dinai šie "sovietiniai" kurortai: Drus
kininkai, Birštonas, Likėnai, Pasva
lys, Palanga, Giruliai; kaip gydomo
sios vietovės ir vietinės sanatorijos nu
rodoma Nida, JuodMntė, Kulautuva, 
Romainiai.

★ Gegužės 2 d. Kaune įvyko tra
dicinė miesto dainų šventė didžiojoje 
miesto sporto salėje. Jungtinis choras 
išpildė A. Račiūno "Skamba Stalinui 
mūsų dama". Tūkstančiai žiūrovų pa
kilo iš vietų ir surengė audringos de
monstracijas didžiojo tarybinės liau
dies ir visos pažangiosios žmonijos va
do draugo Josifo Visorionovičiaus Sta
lino garbei. Sekanti daina buvo J. Šve
do "Stalinas — mūsų taiko". Pasak 
tarybinės spaudos, repertuare buvo 
daug tarybinių-rusų ir lietuvių kompo
zitorių dainų, kuriose šlovinamo mūsų 
galingoji tėvynė . . .

★ "Tarybinėje Klaipėdoje" neseniei 
tilpo retas fantazijos kūrinys "Ameri- 
kinių-angliškųjų imperialistų siautėji
mas ir piktadarybės Klaipėdos srity
je 1917-23 metais" ... "Amerikiečių

dot krašto buržuazinių nacionalistų 
vadeivomis . • • Plechavičiaus gaujos, 
remiamos vietos kunigų, buožių ir dvo

(H«^«vHhn) vbę "•k*i Makete

suimtuorius, o rytų, dalyvaujant ku
nigams Žadeikiui ir Ruibiui-Rudavi- 

į čiui, juos sušaudė ir suvertė j vienų 
duobę"... Laikraštis, — kaip jis sa
kei — '/ryškiais faktais demaskuoja 
reakcinguosius kunigus: Žadėikj (pa
rašiusį atsiminimus apie bermontiodų 
ir bolševikiadų), Ruibį - Rudavičių, 
Venckevičiu, Gediminų Beržanskį, Ur
bonavičių, Lazdauskį ir Wtv kurie uo
liai tarnavo Amerikos-Anglijos impe
rialistams ir jų talkininkams. Kuni
gas Žadeikis rašė: "Vokiečių kulko
svaidžių tarškesys buvo gražiausio mu- 
zūta"'.. . "Tiesa'-', įvertindama šito
kio pobūdžio rašinius,.sprangia:."... 
galima buvo dar ryškiau parodyti 
Amerikos-Anglijos imperialistų ir jų 
talkininkų . piktadarybes Klaipėdos 
krašte, nevykusiai parinktos nuotrau
kos ir tt., tačiau nežiūrint to parinkta 
medžiaga yra kovinga ... Laikraštis 
demaskuodamas imperialistinius karo 
kurstytojus ir jų talkininkus —< pik
čiausius lietuvių tautos priešus, vyk
do kilnų darbų".

★ Gegužės pradžioje Vilniuje su
rengta bolševikinės spaudos diena:. 
Prezidiume buvo: A. Sniečkus, J. Pa
leckis, Trofimovas, Niunka, Moskvi- 
novas, Bieliauskas, Paradauskas, Abe-

. ciūnaitė. Pranešimą padarė "Soviets- 
■ koja Litva" redaktorius A. Anuškinas.

Stalinas buvo išrinktos į garbės komi
tetų. "Tarybinės Moters" žurnalo re
daktorei I. Povilavičiūtei pasiūlius, gi 
kitam "patriotui" pasiskubinus, buvo 
pasveikintas priešakinės spaudos bo
sas "Pravda". Su nepaprastu entu
ziazmu "lietuviai žurnalistai" pasiun
tė sveikinimo telegramų Stalinui, ku
rio tekstų perskaitė "Raudonosios 
Žvaigždės" redaktorius P. Griškevi
čius. Taip, mot, pasireiškia lietuviai 
žurnalistai" tėvynėje.

★ LTSR biudžete šiemet "politinio 
švietmio darbui", t.y. bolševikinei pro
pagandai, paskirta 40 milijonų rb.

★ Karolis Didžiulis paskirtas LTSR 
augščiausiojo teismo pirmininku, bet 
skelbiama, kad išrinktas.

★ Pagal tarybinę spaudą, su dideliu^ 
pasitenkinimu pirmieji į TSRS naujo
sios paskolos lapus pasirašė Vilniaus 
universiteto dėstytojai: P. Mačiulis, 
M. Ragevičiųs, J. Dagys, P. Pakarklis 
ir kiti.

★ Vilniaus laikraštyje skelbiama: 
"Valstybinio Cirko artistams 1-2 mėn. 
reikalingi kambariai.' Apmokama pa
gal susitarimą. .Su pasiūlymais kreip
tis viešbutis "Vilnius" kamb. 55, telf. 
2 35 19 pap. 55".

★ J. Mickevičius, poligrafijos pra
monės ir knygų leidyklų prekybos val
dybos viršininkas nusiskundė prieš tre
jetų savaičių, kad "ta rybinė - knyga 
vis dar silpnai platinama kaimo vieto
vėse ir kolūkiuose".

★ Šį pavasarį — bolševikai skun
džiasi — vėlavę su sėja Vilkijos ir Jo
niškio rajonai — dažna priežastis sė
jamosios dar nė nepradėtos remontuo
ti nuo praėjusių metų sėjos!

★ Sovietai norėtų, jog Lietuvoje bū
tų auginamos kaip tik tos kultūros, ku
rios labiausiai alina žemę — koksa- 
gyzas, linai ir tt. Štai neperseniausiai 
spaudoje vėl pasirodė tūlo I. Volconko- 
vo rašinys, reikaiaujųs, kad kolūkie
čiai daugiau augintų linų. Taip pat 
piktinasi, kad daugelyje vietų linų ža
liava tebėra suversta klojimuose. Šir
vintų rajone—tebesą neišklotas 250 
ha linų derlius^

★ Birštono kurorto valdybos direk
torius A. Gaidys paskelbė, jog Birš
tono mineralinis vanduo naudojamas 
Maskvoje, Leningrade, Kryme ir kitur. 
1949 m. buvęs atidengtas naujas šal
tinis. Šiuo metu Birštone veikia trys 
sanatorijos (katra gi sovietų pastaty
to?). Viena vasarinė "Ramunė" (Tik
tai!!? O kur gi kitos — negi maskoliai 
visus langus ir duris išrepatriavo į "ta
rybines statybas"?). Dr. Gaidys buvo 
pakankamai atsargus užbaigti sekan
čiu sakmių: "Ten, kur seniau suva
žiuodavo ūžti valdininkai, fabrikantai, 
pirkliai, dabar atvyksta ilsėtis tarybi
niai žmonės" (užmiršta — "darbo").

★ LTSR dramos teatre pasirodė Gor
kio pjesėje "Paskutinieji" dramos Stu
dijos paskutinysis kursas. Režisavo A. 
Radzevičius ir V. Jurkūnas. Svarbiau
sius vaidmenis atliko F. Vaitiekūnas, 
V. Grakauskas, J. Berukštytė, J. Mo- 
zūriūnaitė ir kit.

★ Po ilgų svarstymų pagaliau spau
dai buvo atiduota taip pavojinga "Lie
tuvių Literatūros Istorijos Konspekto" 
pirmoji dalis. Atsakomybė už jų pasi
ima Lietuvių Literatūros nstitutas. Da
lis apima "Feodalizmo epochos lietu- 
tuvių literatūros istorijų".

Viktutė Bugailiškaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont

AYRAINS 
BEAUTY 
SALON

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

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont

Geriausiomis sąlygomis atlieku visų 
rūšių draudimus. ★ Imigracijos teika- 
loms parūpinu darbo ir buto garantijas

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

daujate.

J. W. KOCIUK,

Vajus Tautos Fondui
Kilnūs siekimai ir troškimai 

liktų tik svajone, jei tiems no
rams nebūtų sudarytos pagrindi
nės realios įvykdymo sąlygos. 
Nebūtų šiandien nepriklausomos 
Izraelio valstybės, jei ne duos- 
nios nuolatinės materialinės au
kos, plaukusios iš viso pasaulio 
Izraelio vaikų. Žmonijos ekono
minis, kultūrinis ir net dvasinis 
gyvenimas yra stropiai remia
mas ant ekonominio vertybės 
vieneto — pinigo. Jis yra tas tik
ras, realus laidas bet kokių norų, 
siekių ir planų.

Mes visi gyvename nepalau
žiama viltimi, kad anksčiau ar 
vėliau, vėl turėsime savo nepri
klausomą valstybę, kad nebūsi
me tie benamiai — nemėgstami 
“pikti pinigai”. Tad prisidėkime 
kiekvienas, kiek galėdami, prie 
to Didžiojo Tikslo — prie mūsų 
tautos laisvės ir nepriklausomy
bės atkūrimo. Būkime mūsų tau
tos herojų — Lietuvos girių kara
lių kraujo donarais. Padėkime 
nors kuklia savo pinigine auka 
Tautos Fondui palengvinti mū
sų partizanų naštą.

Liepos mėnuo — yra Tautos 
Fondui vajaus mėnuo. Nelikime 
nei-vienas neprisidėjęs prie šio 
gražaus, garbingo tikslo ir pa
reigos. KLB Winnipego apylin
kės valdybos narys Tautos Fon
do reikalams p. Jurgis Vidžiūnas, 
•per savo bendradarbius vajinin- 
kus, aplankys kiekvieną lietuviš
ką šeimą ir pavienį lietuvį pri
imti garbingą auką tautai. Jei 
kas nors dėl adreso nežinojimo 
ar kitų priežasčių nebūtų aplan
kytas, maloniai prašomas pra
nešti Jurgiui Vidžiūnui adresu: 
587 Balmoral Str., arba telefonu 
933721 ir jis tuojau atvyks pri
imti auką. Vajininkai kartu pla-

HAMILTON, Ont.
TF gegužinė davusi savo mašiną. Už šį jų darbą reiš-

Liepos 6 d. Bridgeman ūky 
įvykusi gegužinė išsiskyrė savo 
naujenybėmis ir dideliu dalyvių 
skaičiumi. Visus maloniai nuste
bino atvykusi mašina su mikro
fonu ir ruporu, kurio pagalba 
muzika ir pranešimai buvo aiš
kiai girdimi visuose šio gražaus 
slėnio kampuose. 100 metrų bė
gime rungėsi “keturi didieji”: 
Niu j orkas - Čikaga - Torontas - Ha
miltonas. Laimėtoju išėjo Hamil
tonas, kurio “spalvas” apgynė 
Petrušaitis. Jam bus Įteiktas Au
gustino albumas “Tėvynė Lietu
va”. Vaikų bėgime maišuose, pir
mą vietą laimėjo Sigitas Blekai- 
tis. Virvės traukimo Torontas- 
Hamiltonas dėl didelės žiūrovų 
Spūsties nebuvo galima taisyk
lingai pravesti, tad ir rezultatas 
neužskaitytas. Laimėtojams skir
tu alučiu broliškai vaišinosi ir 
laimėtojai ir pralaimėtojai.

Ši metinė gegužinė TF Hamil
tono skyriaus veikime buvo re
kordinė ir davė apie $500 gryno 
pelno.

TF piniginės loterijos 
laimėtojai

Įvykęs gegužinėj šios loteri
jos laimėjimų traukimas nusta
tė šiuos laimėjimus:

1. $25 laimėjo Nr. 256, gyv. 31 
Stirton St., Hamilton, Ont.,

2. $25 — Nr. 1124 — J. Mitke- 
vičius, gyv7. 507 Parkside St., To
ronto,

3. $15 — Nr. 368 
kaitė, gyv. 241 East Ave. N., Ha
milton,

4. $15 — Nr. 1368 — Zinkevi
čius, gyv. 365 Euclid Ave., Tor.,

5. $10 — Nr. 299 — St. Yliūnas, 
gyv. 794 Cannon St. E., Hamilton,

6. $10 — Nr. 82 — Vindašius, 
gyv. 2 Greig St., Hamilton.

Laimėjimų traukimo komisiją 
sudarė TF Hamiltono sk. V-bos 
nariai O. Čerškūtė ir V. Kazlaus
kas ir kviesti iš svečių tarpo J. 
Mačiukas ir V. Laniauskas. Lai
minguosius bilietus ištraukė 8 
metų Aldona Eismontaitė, gyv. 
13 Arthur St S., Hamilton.

Šios loterijos laimingieji gy
venantieji Toronte, pinigams at
siimti minėtus bilietus su savo 
adresu prašomi siųsti St. Bak
šiui, 35 Wilson St, Hamilton, 
Ont Laimėti pinigai, atskaičius 
persiuntimo išlaidas, bus pasiųs
ti paštu. Sk. St

Įvykusi liepos 6 d. musų metinė gegu
žinė proėjo su nesitikėtu posisekimu* ir 
sutraukė, neskoitont vaikų, 714 svečių!

Gegužinėje talkininkavo šie musų mie
lieji tautiečiai:

A. Petkevičius, V. ir F.
Krivickas — rinkdami prie

not — podWomi bufete; St. Skudiene

tins Lietuvio Pasus ir 
liūs. Paso kaina odiniu 
$1, popieriniu — 50 c. 
kainos nuo 225 c. Iki $5.

— Šiuo pranešame Winnipeg© 
lietukams, kad liepos mėnuo yra 
vajaus mėnuo Tautos Fondui. 
Lai nelieka nei vieno lietuvio-ės, 
turis pro savo duris išleistų va- 
j įninką be aukos. Vajininkai pla
tina taip pat ir Lietuvio Pasus su 
ženkleliais. Jeigu per apsirikimą 
liktų kuris tautietis neaplanky
tas, prašome tiesioginiai kreiptis 
pas Winnipeg© Tautos Fondo at
stovą J. Vidžiūną, 587 Balmoral 
St. Tėl. 933-72L

Tad mieli lietuviai, prie kil
naus ir garbingo darbo!

Winnipeg© TF atstovas.

Bažnyčios Fondui aukojo:
A. DudoraviČius .. . ..... ..... $100
E. Federavičius................. 30
K. Stonkus .......   30
J. Grabys................ '......... 20

y P. Š...... ..........  15
Nuoširdžiai ačiū.

LBĮF Komitetas.

— Liepos 7 d. Bronės Bujokie- 
nės bute įvyko LK Moterų Dr-jos 
valdybos posėdis jaukioje nuo- 

; taikoje, pirma sode po šlamančia 
liepa, vėliau kambaryje prie ka
vutės stalo, aptarti įvairūs rei
kalai Numatyta liepos 20 d. su
ruošti gegužinę.

— A. DudoraviČius, paskuti
niu laiku pakeltas Telefon Si- 
mens Company bosu, pusei metų 
iškomandiruotas Edmontonan, 

^vadovauti naujos telefono centri
nės įrengimui. Prieš išvykdamas, 
liepos 5 d., Liet. Bažnyčios Įsi
gijimui paaukojo $100.

— Viktoro Novagrodskio šei
ma nusipirko naujus namus St. 
Boniface.

kiame jiems šia proga didelę padėką.
Poniai J. Kazlauskienei, pasiuvusiai 

dvi hnūsų trispalves, tariam širdingą ačiū.
Visiems piniginės loterijos bilietų pla

tintojams, kurių dėl vietos stokos negali
me išvardinti, o taip pat ir visai, eilei 
mūsų sportininkų dalyvavusių programos 
išpildyme — suaugusiems ir mažieseims 
— tariame didelį dėkui!

Laimėjusių vardu tariame ačiū ir ma
žajai Aldutei Eismontaitei, gyv. 13 Ar
thur St. S., Hamilton, kuri savo rankute 
paskirstė $100 padalydama juos 6 as
menims.

Tikrai mums trūksta žodžių pareikšti 
mūsų padėką gerb. lietuviškai visuome
nei už taip skaitlingą dalyvavimą šioje 
gegužinėje. Dalyvių skaičiumi ji yra re
kordinė. Toks Tamstų pasitikėjimas 
mums priduoda daug jėgos tęsti šį sunkų 
darbą ir toliau su ta pačia energija. Šia 
proga mes labai labai Tamstoms dėko
jame!

Ir dar atskiru žodžiu kreipiamės į mū
sų tautiečius —r svečius ir viešnias iš JA 
Valstybių^.— už Tamstų skaitlingą daly
vavimą mūsų gegužinėje mes tariame 
tikrą lietuvišką ačiū!

TF Atst. Kanadoj Hamiltono sk.

St. Verbic-

FAMILY SEWING CENTRE
719.YONG PRIE BLOOR-

turi garbės pasiūlyti
SB! SIUVIMO

r MAŠINAS

OiohA-Stikh

Su PFAFF ypatingu DIAL-A-STITCH lengviausiai siuvama be 
jokių papildomų dalių. Su PFAFF siuvimo mašina jūs be išim
ties viską pasisiusite namuose.

Kilpos Monoqromos Ziqzoqai

Siuvinėjimai MereJkavimoi Sagų įsiuvimai

★ H betkuries pusės suaūo nematomais dygsniais.
★ Lengvos mokėjimo sąlygos. ★ Mažos (mokėjimas.

FAMILY SEWltiG ČENTRE
71# YONGĘ ST. TeL KI. 0108

Užeikite — su PFAFF supažindinama nemokamai. 
Siuvimu įsitikinsite.

»

JA VALSTYBES
Vykstantiems į Kanadą spe

cialių leidimų jau nereikia. Rei
kia tik turėti imigranto į JAV 
kortelę su fotografija arba pir
muosius JAV piliečio dokumen
tus.

Prof. J. Kaminskas, 4 savaites 
ilsėjęsis pas Menderius, White 
Sulphur Springs vasarvietėje, 
grįžo.

Kun. Dr. J. Vaišnora, MIC, at- 
vykd iš Romos į JAV.

Alb. Venskus, JAV armijos ka^ 
pitonas, čikagietis, žuvo kartu su 
10 kitų-lakūnų Anglijoje per 
pakilusio pratimams lėktuvo 
avariją.
D. BRITANIJA

Nottingham pabaltiečių kolo
nija, minėdama birželio trėmi
mų bei Pabaltijo okupaciją pri
ėmė protesto-apgailestavimo re
zoliuciją dėl parlamentaro Chr. 
Hollis straipsnio “The Ensign”, 
kuriame lengvabūdiškai sutinka
ma Pabaltijį palikti rusų okupa
cijoje. Hollio pasisakymas buvo 
iškeltas ir protestuoti pasiūlyta 
“Tėviškės Žiburiuose”.,

Manchester Liet Klubas pa
skyrė lėšų papildyti savo biblio
tekėlę naujai išeinančiomis kny
gomis. Bibliotekėlės skaitykla 
žada būti atidaryta sekmadienio 
popiečiais.
VOKIETIJĄ

Kun. V. Šarka, Bremeno emi
grantų stovyklų kapelionas, su
mažėjus lietuvių emigrantų skai
čiui, dvasinės vyriausybės perke
liamas į Hamburgą aptarnauti 
visų lietuvių katalikų, gyvenan
čių Schleswig-Holstein srityje. 

LIEPOS 26 d. PORT-WELLER-GARDEN CITY BEACH
(toj pat vietoj, kūr rengė praeitą kartą St, Catharines lietuviai) 

rengiama i

GEGUŽINE
Vieta labai smagi, ant pat Ontario ežero kranto, čia pat maudy
nės — pliažas. Užėjus lietui ir šokiams yra patogi patalpa.' 
Bus bufetas su šaltu alučiu, geri ir pigūs užkandžiai. Atvėsus ir 
čerkėlė ne pro šalį, kuri rasis vietoj. Bus didelė loterija ir kiti 
malonumai. Gros vietinis orkestras. Laukiama ne tik vietinių,, 
bet ir svečių iš toliau. Gegužinės -pelnas skiriamas Diepholzo 
gimnazijai remti. St Catharines B-nės V-ba.'

LONDONO ŠELPIMO SKYRIUS RENGIA

DIDELI GEGUŽINĘ,
kuri Įvyks š.m. liepos mėn. 19 d., šeštadienį, “Dreamland” salėje 
(savininkas — George Tinner), prie upės netoli Dorchesterio. 
Iš Londono važiuoti Hamilton Road ir jo tęsiniu-vieškeliu Į ry
tus; porą mylių nedavažiuoti ligi Dorchesterio; bus rodyklė.

Iš Londono autobusai išeina 4 vai. 30 min. pp. vasaros laiku nuo 
Clarence-Dufferin gatvių kampo. Gros 5 asmenų geras orkestras. 
Šokiai pievoj ir salėj su puikiom parketo grindim. Bufetas. Lo
terija. Gegužinė Įvyks ir lyjant. Proga sutikti pažįstamus ir sma
giai pasišokti. Pradžia 5 vai. pp. Kviečiami'visi. Rengėjai.

paskelbė 3 rezoliucijas, kurių 
vienoje reiškiamas visiškas pasi
tikėjimas prezidiumui, kitoje 
’’įgalioja prezid. visomis įma
nomomis priemonėmis tęsti su
stiprintą kovą už Maž. Lietuvos 
krašto išlaisvinimą nuo bolševi
kinio jungo, tuo įgalinant visus 
Maž. Lietuvos gyventojus nepai
sant jų kilmės skirtumų, grįžti 
į savo tėvynę”, o trečiojoje dė
kojama “Didž. Lietuvos bro
liams ir sesėms”, kurie gelbėjo 
Mažosios Lietuvos gyventojams 
gelbėtis nuo bado, priglausdami 
ir sušelpdami atvykusius.

Suvažiavimas vieton išemig
ravusių MLT-prezidiumo narių 
patvirtino Dr. M. Braką, W. Ba
naitį ir V. Endriukaitį.

Europos lietuvių bendruomenių 
atstovų suvažiavimas

Vokietijos “'Krašto Valdybos 
pirmininko, p. Pr. Zundės, pasi
tarimų Londone su DBLS vado
vybė išdąvoj e atnaujinama min
tis sukviesti Londone arba Han- 
noveryje Europos lietuvių bend
ruomenių suvažiavimą.

DBLS pirmininko M. Bajori- 
no ir VKV pirmininko Pr. Zun
dės susitarimu kreipiamasi į 
Šveicarijos, Danijos, Prancūzi
jos, Švedijos, Italijos ir Austri
jos lietuvių bendruomenių vado
vybes su pasiūlymu pasisakyti 
dėl tokio suvažiavimo š.m. rug- 
piūčįo 23-24 d. Londone arba 
Hannoveryje.

Suvažiavimo tikslas būtų ben
drai aptarti ir tampriai suderin-

LONDON, Ont.
KLB Londono Apyl. V-bos Šel

pimo skyrius rengia nuotaikingą 
gegužinę, kuri Įvyks š.m. liepos 
19 d., šeštadienį, “Dreamland” 
salėje (Savininkas Mr. George 
Tiner), prie- upės, netoli Dor- 
chesterio. Iš Londono važiuoti 
Hamilton Road ir jo tęsiniu — 
vieškeliu į rytus. Pervažiuoti 
Nilestown ir porą mylių neda- 
važiuoti ligi Dorchester. Pradžia 
5 vai. pp. Šokiai gražioj pievoj 
ir erdvioj salė] su puikiom par
keto grindim. Gros geras 5 asme
nų orkestras. Veiks turtingas bu
fetas ir loterija. Sportas ir ko
miškas sportas, dalyvaujant pub
likai. Geras privažiavimo kelias. 
Erdvi ir neapmokama vieta ma
šinoms pastatyti. Upėj galima 
žvejoti. Gegužinės nesutrukdys 
nei lietus. Pelnas skiriamas Vo- 
kietijoje_likusiems lietuviams su
šelpti. Laukiama svečių iš Ame
rikos. * š. S.

Vancouver, B.C.1
Prieš pora savaičių Vancou- 

veryje prasidėjęs streikas vis la
biau plečiasi. Streikuojančiųjų 
skaičius jau pašoko iki 30.000. 
Streikuoja mechanikai, dažyto
jai, staliai, lentpiūvių darbinin
kai, miškininkai ir pan. Dėl 
streiko užsidarė ir bene moder
niškiausia Vancouverio įmonė 
“A. M. Sawmill”, kurioje ilgą 
laiką dirbo nemažai lietuvių. 
Bendrai šiemet Vancouveryje 
jaučiamas darbo slogutsi, nes ir 
kitos įmonės vos tejuda ir net su
mažino darbininkų skaičių. Ir 
žymusis vancouverietis mecha
nikas išradėjas P. Pikauskas dir
bą su mažom pertraukom, užsi
dirbdamas vos pragyvenimai.

Dėl to daugelis tautiečių lai- 
kinai išvyksta į provinciją. 

ti Europos lietuvių bendruome
nių veiklą kultūrinėje, tautinės 
apšvietos, tautinės propagandos 
ir kitose srityse.

Bavarų vyriausybė pabaltie- 
čius projektuoja sukoncentruoti 
Memmingene ar kurioje kitoje 
vietoje. Prie Miuncheno Schleis- 
heime ir kt. gyveną lietuviai jau 
gavo pasiūlymą ten keltis, tačiau 
miuncheniškiai ten vykti nela
bai nori, nes toliau nuo centrų 
sunkiau gauti darbo, be to, ma
žesnės pašalpos, nors vėliau vi-, 
sus žadama įkurdinti naujaLpa- 
statytuose būstuose. Užtat ten 
smarkiai telkiasi ypač latviai.
. Mūsų veiksnių veikla ir tra
giškieji birželio įvykiai plačiai 
atžymėti ne tik amerkiečių, bet 
ir vokiečių spaudoje. Birželio 
trėmimus 2 k. priminė amerik. 
oficiozas vokiečių k. “Neue Zei- 
tung”, Wuerzburge leidžiamas 
dienr. “Main Post” įsidėjo ilgą 
str. “Baltai — tarpininkai tarp 
Rytų ir Vakarų”, “Hildener Zei- 
tung” — iš Istambulo praneši
mą “Akys, kurios nebesijuokia”, 
skelbiantį, kad iš pavergtų So
vietų kraštų, tarp jų ir Lietuvos, 
į Sibirą išsiųsta 8 mil. žmonių; 
dienr. “Die Glocke”, įsidėjo net 
per 2 numerius iliustr. “Pagalbos 
šauksmą iš Lietuvos miškų”, ku
riame išsamiai aprašo, kaip ak
tyvios Lietuvos rezistencijos pa
siuntiniai, pasiekę Vakarus, at
nešė svarbių žinių VLIKui, o 
“Lietuvos tikinčiųjų laišką” kan. 
F. Kapočius įteikė popiežiui Pi
jui XII. “Westdeutche Allge- 
meine” įsidėjo Pabaltijo žemėla
pį su Lietuvai priskirtais Vil- 
nium ir Klaipėda ir plačią dabar
tinio baltų gyvenimo apžvalgą, 
“Pfortzheimer Zeitung” — “Liū
desio diena Lietuvoje”, skelbian
čią, kad visas kraštas paverstas 
ištisa koncentr. stovykla, Koelne 
leidžiamas “Deutsche Bauernzei- 
tung”—pranešimą apie kolcho
zus Lietuvoje, Marburgo “Oberh. 
Presse” — apie baltų pusantro 
mil. deportavimą ir tt.‘

PRANCŪZIJA
Prancūzijoje įkurta Prispaus

tosioms Tautoms ‘Ginti Unija 
yra surengusi du didelius mintin
gus, kurių paskiausiame baltų 
vardu kalbą pasakė min. E. Tu
rauskas. Dabar jos pirmininkas 
yra parl. narys Roger de Saivre, 
dabartinio prancūzų minist. pir
mininko grupės narys. Kai Pran
cūzų LE Komitetas gina tik 1939 
m. rugsėjo 1 d. egzistavusių lais
vų valstybių reikalus (taigi, ir 
mūsų), ši savo veikla apima pla
čiau, į ginamuosius įtraukdama 
ir antikom, rusus. Org. pirm, ža
da ateityje veiklą dar daugiau 
išplėsti. Paskutiniame komiteto 
posėdy dalyvavo ir Lietuvos at
stovas Paryžiuje Dr. S. Bačkis. 
Komitetas tikisi netrukus gauti 
spec, transliacijas prancūzams, 
per kurias bus išsamiau infor
muojama ir apie pavergtuosius 
kraštus. Org. gyvavimo penkme
čiui paminėti spalio 28 d. nu
matomas suruošti didelis mitin
gas, ateinančių metų pradžioje— 
kultūrinė folklorinė manifesta
cija, o netrukus šaukiamas atsto
vų, pritariančių jos veiklai, pa
sitarimas.

H. S. Fullerton, buv. JAV ats
tovas Lietuvoje, yra apleidęs dip
lomatinę tarnybą ir dabar yra di
rektorium Amerikiečių ligoninės 
Paryžiuje. Ponia J. Fullerton yra 
lietuvaitė — p. Vaškytė. Šie gar
bingieji amerikiečiai niekuomet 
nepamiršta lietuvių ir nuolat 
jiems padeda. Pastaruoju laiku 
jie paaukojo Liet. Katalikų Mi
sijos Paryžiuje palaikymui 10 
tūkstančių frankų.

BELGIJA
• Belgijos lietuviai tremtiniai 

atšventė savo gyvenimo tarno 
krašte ir darbo kasyklose pen
kių metų sukaktį.

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

Gydytojas 
ir

Priėmimo valandos 2-3 ir

11 Gore Vale Avė. Toronto 
telefu WA 3754
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VASARIO 16 GIMNAZIJA TORI GYVUOTI
SUŠUKO 800 TAUTIEČIŲ UŽJŪRIUOSE

II š. Amerikos liet Sporto žaidynės
“Sėkmės ir ištvermės! Tamstų 

pastangas ištikimi Lietuvai labai 
vertina!...

Įvertindami Gimnazijos milži
nišką ryžtą auklėti jaunuosius 
kad ir sunkiausiose sąlygose lie
tuviškoje dvasioje, nutarėme 
materialiai remti tą didelį darbą.

Mielas Direktoriau, ne kieno 
kito, bet mūsų šventa pareiga rū
pintis savais broliais ir seseri
mis, patekusiais į skurdą ir var
gą!... ’

Jūsų atsišaukimą girdėjome, 
sąlygas pilnai suprantame, dau
geliui iš mūsiį' jos išgyventos, 
ryžtamės ateiti Jums į pagalbą, 
su sa\o kuklia parama: imamės 
išlaikyti vieną Jūsų auklėtinį...

Malonu girdėti, kad ir sunkio
mis sąlygomis, Jums, užtenka 
ryžto brandinti mūsų jaunimą 
sunkiems ateities uždaviniams...

Jūsų SOS šauksmas gelbėti 
Vasario 16 Gimnaziją, neliko ne
išgirstas ir tolimoje Australijos 
Žemėje, ryžomės išlaikyti vieną 
mokinį...
. Bet kodėl, sakykit, vis ten 
Jums lemta ganytis toje Vokie
tijoje? Kam skursti ir bijoti dėl 
neaiškaus rytojaus? Argi nevirs
ta pasiryžimu tokia labai papras- 
ta mintis: imti ir perkelti visą 
gimnaziją, kaip ji yra, į JAV?... 
Jūs man atleiskite už mano iš
svajotas mintis. Bet kai .aš su jo
mis susigyvenau, tai man atrodo, 
kad nieko negalimo nėra, kad 
Jus permesti per okeaną...”

Takiais ir panašiais jautriais 
žodžiais atsiliepė tautiečiai už
jūriuose į Vasario 16 Gimnazi
jos atsišaukimą padėti jai. Jau 
41 rėmėjų būrelyje susispietė 
apie 800 tautiečių, -kurie sušuko: 
“Vasario 16 Gimnazija turi gy
vuoti! Mes remsime ją, o mūsų 
pavyzdžiu paseks ir daugelis ki
tų! Savo kūriniui, pasaulio lietu
vių pasididžiavimui, neleiskime 
pražūt!... Tik tuo tarpu ištver
mės! Laikykitės, mes skubame 
Jums padėti!....”

Čia skelbiame tolimesnį sąra
šą tų, kurie jau susiorganizavo į 
būrelius ir apsiėmė išlaikyti po 
vieną mokinį, siųsdami gimnazi
jai kas mėnuo po 20 dolerių, nes 
tiek gimnazijai atsieina vieno 
mokinio išlaikymas.

35 iš eilės rėmėjų būrelis Bal
timore, c.o. Mrs. Emilija Šilga- 
lienė, 1251 James St., Baltimore 
23, Md., USA. — Išlaiko IV kl. 
mok. Laniauska Anzelmą nuo 1. 
7. 1952. -

36. Rėmėjų Būrelis Omaha, c. 
o. Mr. Juozas Narkevičius, 3423

So. “U” St., Omaha 7, Neb., USA. nereguliarias aukas, pasidarė 
— Išlaiko V kl. mok. Masaitį Jo
ną nuo 1. 7. 1952.

37 Rėmėjų Būrelis Brocktone, 
c.o. Mr. P. Mažeika, 22 Brett St,, 
Brockton, Mass., USX. — Išlai
ko V kl. mok. Mariūnaitę Rimą 
nuo 1. 7. 1952.

38Brocktono “Lietuvių Tary
ba”,, c.o. Mr. P. Mažeika, 22 Brett 
St., Brockton, Mass., USA. — Iš
laiko V kl. mok. Juraškaitę Elę 
nuo 1. 7. 1952.

39 Rėmėjų Būrelis Kenosha, c. 
o. Mr. Aleksas Lauraitis, 5128 
25ttr Ave., Kenosha, Wis., USA.
— lėlaiko V kl. mok. Nikelaitytę 
Astridą nuo 1. 7. 1952..

40 Detroito Moterų Šalpos ifr- 
ja, c.o. Mrs. Zita Rudvalis, 2351 
Ferris Ave., Detroit 9, Mich., U 
SA. — Išlaiko Jurkutaitytę Zel- 
mą, II kl. mok., nuo.l. 6. 1952.

41 Rėmėjų Būrelis Baltimore, 
c.o. Mrs. Eug. Bogutienė, 635 W. 
Lombard St., Baltimore 1, Md., 
USA. — Išlaiko III kl. mok. Hu- 
topaitę Eleną, nuo 1. 7. 1952.

Jau netoli pusės mokinių turi 
užtikrintą išlaikymą, o kiti 71 
dar neturi.

Tai iš ko gi tie neturintieji 
globėjų dabar išlaikomi? Ar ne
kyla pavydo, ir nesusidaro išlai
kymo skirtumų tarp turinčių 
globėjus ir neturinčių? Neretai 
klausia rėmėjai savo laiškuose.

Ir turintieji ir neturintieji glo
bėjų, visi iš bendro katilo mai
tinami, vienodai gaunamais dra
bužiais apdovanojami, tuose pa
čiuose kambariuose miega, tose 
pačiose klasėsi mokosi. Čia nė
ra išrinktųjų ir apleistųjų. Visi 
lygūs. Už globotinius siunčiami 
rėmėjų būrelių pinigai — po $20
— visi sudedami į vieną bendrą 
gimnazijos kasą ir, iš tos kasos 
naudojami vienodai visiems mo
kiniams aprūpinti. Globotiniai iš 
tų $20 negauna į rankas nė vieno 
cento. Jie skirti ne jiems asme
niškai, bet gimnazijai, kuri’ už 
tuos pinigus turi visus mokinius 
išlaikyti ir mokyti.

Tačiau, jei. ateitų kartais tokia 
nelemta diena, kad reiktų siau- 
rintis, tai' tas tektų padaryti į 
globėjų neturinčių mokinių są
skaitą, pav. bent dalį jų atlei
džiant iš bendrabučio ir. panašiai.

Taigi, kol ne visi mokiniai turi 
globėjus, mokančius gimnazijai 
už jų išlaikymą, gaunamieji pi
nigai naudojami visiems moki
niams išlaikyti. Savaime supran
tama, tų pinigų dar toli neužten
ka, gimnazija sunaudoja tam rei
kalui ir visas kitas atsiunčiamas 

jau ir skolų, bet, matydama vis 
didėjančią tautiečių paramą, di
dėjantį rėmėjų būrelių skaičių, 
stengiasi visomis priemonėmis 
išsilaikyti iki visiems mokiniams 
bus užtikrintas išlaikymas. O 
tada ir mokinių būklė, aprūpini
mas ir maitinimas pagerės. Tuo 
tarpu tenka dalintis visiems tuo, 
kas turima ir gaunama, tenka su
sispausti, bet tai nėra nepakelia
ma, matant, kad randas vis nauji 
rėmėjų būreliai ir vis tvirtesnį 
pagrindą sudaro gimnazijai išsi
laikyti.

Siunčiant pinigus ir susira- 
šinėjajit prašome , visad žymėti 
būrelio eilės numerį ir adresuoti 
šiaip: “An das Litauische Gym
nasium, (23) Diepholz-Flugplatz, 
Block Nr. 7, Germany”.

Dėkinga visiems rėmėjams
Vasario 16 Gimn. Diepholze.

Lietuvių muzikos dokumentų 
rinkimas

Vokietijos Krašto Valdybos 
prašomas, Vokietijos “Suėd- 
deutscher Rundfunk” maloniu 
būdu sutiko Krašto Valdybos in
formacijų skyriui pagaminti ne
mokamai magnetofoninių juos
telių kopijas su užrašytais “Sie
tyno” ir “Čiurlionio“ choro įdai- 
navimais. Taip pat bus nukopi
juotos solistų, P. Rūtenio ir F. 
Radzevičiūtės, įdainuotos lietu- 
viškbs dainos. Be to, bus paga
mintos kopijos Scheinfeldo lie
tuvių meno kolektyvo choro 
įdainavimai, diriguojant Br. 
Budriūnui.

Krašto Valdybai tos kopijos 
daromos išimties keliu tik ar
chyviniams bei studijų reika
lams.

Keleivis, mažalietuvių orga
nas, “dėl organizacinio ir finansi
nio persitvarkymo”, kurį laiką 
neišėjo. Dabar jį perima leisti 
“Mažlietuvių Tėviškės Mylėtojų 
Draugija”, kuri jau įregistruota 
valdžios įstaigose. Tuo tarpu 
“Keleivis” eis kas mėnuo, o vė
liau žadama jį padaryti dvisa
vaitiniu. . ''

Lietuvių filatelija
Į Vokietijos Krašto Valdybos 

kreipimąsi dėl Vokietijoje išleis- 
1 tųjų įvairiomis progomis stovyk
lose pašto ženklų lietuviai fila
telistai maloniu būdu nedelsda
mi atsiliepė. Lietuvių filatelistų, 
ypač gyvenančių JAV, duosnu-

BALYS RIMPAILAITIS

Mylimai Žemei
(Elegija)

Prie tašyto akmens
1 Sustings ir miestai, ir sodžiai, 

Neišbaigtos mintys ir žodžiai 
Almos išminčiaus ir paiko piemens.
Prie tašyto akmens
Nulenks savo žiedą jazminų pusnis 
Ir geltoji arimų svėris 
Kartu su lelijom vandens.
Prie tašyto akmens
Padės savo smuiką svirplelis, 
Iš. pievų atvykęs žiogelis 
Ir vėjai, 

ak vėjai, . .
mano bronzinio rudens!

Prie tašyto akmens —
Kur svėris, ir žiogelis, ir aš 
Jau būsim pridavę dienas — 
Laikai su erdve ties mumis prasilenks.

Ir tu, mano alkanas paukšti, 
Pakilęs augštaisiais galakso takais, 
Argi nebegrįžtam su kovo špokais 
Į tėviškės obelį inkilo krauti?

Iš kultūros ir knygų pasaulio
,mu ir rūpestingumu pasinaudo
damas, VKV informacijų skyrius 
paruošė suinteresuotai anglų fi
latelijos firmai išsamią išleistųjų 
ženklų apžvalgą su pavyzdžiais 
ir prisidėjusių prie šio darbo lie
tuvių filatelistų pavardėmis ir 
antrašais.

Londono filatelijos firma, dė
kodama už taip rūpestingai pa
ruoštą medžiagą, ketina ją pa
naudoti rengiamam šių metų pa
baigoje straipsniui, kuris bus 
gausiai iliustruotas pridėtais pa
vyzdžiais. Su VKV tai firmai nu
rodytais lietuviais filatelistais ji 
ketina sueiti į kontaktą jau da
bar, kas gal duos mūsų bendra
darbiams ir praktiškos naudos.

Prof. K. Stegmann, tarpinin
kaujant Vok? Kr. V., susisiekė 
su lietuviais mokslininkais dėl 
Istambule ruošiamo Tarptauti
nio Sociologijos Instituto kon
greso. Šiuo techniškuoju tarpi
ninkavimu kiek patarnauta ir 
prof. Stegmanno draugiškoms 
pastangoms, šiame institute Ro
moje įkurti Pabaltieėių sekciją.
Pirmoji indėnų dantų gydytoja

Lietuviškoje pasaulio spaudoje 
jau keli mėnesiai kartojama iš 
Kanados angliškosios spaudos 
paimta žinutė “apie pirmąją lie
tuvaitę indėnų dantų gydytoją” 
Amandą Gerulaitytę. Ištiktųjų 
pirmoji lietuvaitė, kuri metus 
dirbo tolimuose Kanados paša
liuose tarpe indėnų dar 1950 m., 
buvo dantų gydytoja Jesaitytė, 

to darbo visdėlto nepakėlusi ir 
grįžusi kitu darbu pragyvenimą 
pelnytis. Įsidėmėtina, kad Ka
nadoje tarpe indūnų, eskimų ir 
šiaip nuošaliose vietovėse, į ku
rias niekas nenori vykti, dantų 
gydytojo praktika leidžiama 
verstis be jokių egzaminų, tačiau 
tai neduoda jokių palengvinimų 
bendrajai praktikos teisei įsigyti.

Dail. Galdikas žada įsikurti 
Niujorke. Dabar gyvena pas La
pienę.

Liublino universitetas
Šiais, 33-siais, mokslo metais 

Liublino k at ai. universitetas tu
rėjo 2500 studentų ir 67 profeso
rius bei docentus. Universitetas 
išlaikomas laisvomis tikinčiųjų 
aukomis, nes valdžia jo darbą 
trukdo, o ne remia.

Redakcijai prisiųsta
Vytautas Kastytis, Kolektyvi

nė prausykla, išleido Sp. B-vė 
“Žiburiai”, viršelis ir iliustraci
jos A. Laurinaieia,< 96 psl., To
rontas 1952 m., Kaina nepažy
mėta, parduodama po $1.

Jurgis Jankus “Paklydę paukš
čiai I d., 172 psl. Dail. Pr. Lapė. 
Kaina $2.20. Tai vienas gražiau
sių J. Jankaus romanų su stipria 
intryga ir lengvai plaukiančio 
pasakojimo stiliumi.

Stepas Zobarskas “Doleris iš 
PittsbUrgo“. Dail. P. Osmolskis 
ir Vi. Vijeikis. 57 psl., kaina 80c. 
Žymiojo jaunimo rašytojo dvi

Liepos 4 d. jau nuo ankstyvo 
ryto Cleveland© lietuvių tarpe 
buvo jaučiama olimpinė nuotai
ka. Žaidynių komit. po įtempto 
organizacinio darbo laukė at
vykstančiųjų dalyvių, vietiniai 
sportininkai ruošėsi varžybinei 
kovai, o ir visa lietuviška bend
ruomenė buvo užkrėsta sportine 
dvasia. ‘

Iškilmingas žaidynių atidary
mas įvyko St. Clair Recreation 
Center salėje. Br. Keturakio ve
diniems sporitninkams išsirikia
vus, Jurgis Venclova, palydimas 
Amerikos lietuvių sportininkų, 
dalyvavusių Pirmoje Lietuvių 
Tautinėje Olimpiadoje, įnešė 
Lietuvos Olimpinę vėliavą. Su
giedojus ’ Lietuvos ir JAV him
nus, buvo perskaitytas Lietuvos 
konsulo Daužvardžio sveikini
mas. Atidaromąjį žodį tarus Ž. 
organ, komit. pirm. J. Daugėlai, 
dalyvius pasveikino buvęs Ame
rikos Lietuvių' Olimpinės ko
mandos vadovas J. Venclova. 
Dar perskaičius Toronto Liet. 
Sporto Klubo “Vytis” sveikini
mą, ir V. Adamkavičiui lietuvių 
olimpinį pasižadė j imą, prasidė
jo varžybos.

Be vietinių Žaibo ir Šv. Jurgio 
•Veteranų klubo, žaidynėse da- 
; lyvavo Čikagos Akad. Sp. Kl. 
Lituanica, Perkūnas, Gintaras, 

-Detroito Kovas ir Vašingtono 
Liet. D-ja. Sienos peržengimo 

į kliūtys sulaikė varžyboms pasi
ruošusius Kanados lietuvių spor
tininkus. Jų neatvykimas buvo 

: aiškiai jaučiamas ir atsiliepė į 
•varžybų pasekmes.
į Paprastai lietuvių’ tautiniu 
sportu vadinamas krepšinis bu
vo pravestas dviejų minusų sis
tema. -

Rezultatai: Gintaras — Šv. 
Jurgio Veteranai 35:27; Perkū
nas — Žaibas 34:28; Gintaras — 
Kovas 41:32; Žaibas — Šv. Jūr-

puikios psichologinės ir auklė
jančios apysakos. Tai šešioliktoji 
S. Zobarsko knyga, kuri įrodo 
autoriaus-populiarumą.

“Lithuania” Philatelic Society 
Bulletin — Filatelistų Draugijos 
“Lietuva” biuletenis, Nr. 2, June 
1952, 16 psl.

Technikos Žodis, Technikos 
darbuotojų mėnraštis. Nr. 6 (15), 
Birželis, 1952, II m.

Pelėda, Juokdary bos Susivie
nijimo Mėnesinis organas, II me
tai, 1952 m. birželio mėn., Nr. 5, 
28 psl.

gio Veteranai 30:28; Žaibas — . 
Kovas 35:32; Perkūnas — Ginta
ras 46:28. Pusfinaly susitiko Či
kagos Gintaras ir Cleveland© 
Žaibas. Rungtynes pelnytai lai
mėjo Gintaras 48:44. Finalinia
me susitikime susikibo be pra
laimėjimo ėjęs Čikagos Perkū
nas ir pusfinalinių rungtynių 
laimėtojas Gintaras. Nors gin- 
tariečiai trečią ketvirtį laimėjo 
8:6 ir paskutinįjį baigė 13:13, bet, 
pradžioje tvirtai žaidęs Perkū
nas, rungtynes laimėjo 50:40. 
Beje, reiktų paminėti, jDet
roito Kovas po pirmųjų rungty
nių buvo suspenduotas ir vė- ~ 
liau dalyvavo be konkurencijos. 
Mat, patirta, kad dalis Kovo žai
dėjų nepriklausė klubui ir gyve
na kituose miestuose.

Vykstant krepšinio ir tinklinio 
rungtynėms, Cleveland© Table 
Tennis Club patalpose, prasidėjo 
stalo teniso varžybos, kurios nu
sitęsė iki sekančios dienos.

Kaip pernai per žaidynes To
ronte, taip ir šiemet Clevelande, 
vienintelį Kanados atstovą Pr. 
Gvildį lydėjo nesėkmė. Buvęs 
Ontario meisteris Pr. Gvildys, 
pernai supasavęs prieš hamilto- 
nietį Paltaroką, ir šiemet, prasi
mušęs į finalą, trijų setų kovo
je pralaimėjo cle^elandiečiui J. 
Nasvyčiui 3:0 (21:16. 21:15, 21; 
18). Moterų stalo teniso laimė
toja išėjo Rūtelionienė — Va
šingtono Lietuvių D-ja — finale 
nugalėjusi Laikūnienę — Cleve
land© Žaibas. Vyrų dvejete —- 
Gvildys-Nasvytis įveikė Geru- 
laitį-Žemaitį 30 (21:17, 23:21, 21: 
18). Mišraus dvejeto laimėtoją 
išsprendė susitikę Nasvytis-Lai- 
kūnienė ir-Gvildy s-Rūtelionienė. 
Laimėjo pastarieji 3:0 (21:3, 21: 
12, 21:15). Be individualinių sta
lo teniso rungtynių vyko ir ko
mandinės varžybos. Jų nugalėto
ju išėjo Čikagos Gintaras.

Trečią žaidynių dieną paaiškė
jo ir tinklinio nugalėtojai. Vyrų 
grupėje finalines rungtynes Už
tikrintai laimėjo Čikagos Perkū
nas, įveikęs Čikagos Akad. Sp. 
Klubą Lituanicą 20 (15:13, 15: 
17). Moterų baigminė rungtis 
baigėsi Čikagos Gintaro' pergale 
prieš Cleveland© Žaibą — 2:0.

Lygiagrečiai su salėse vyku
siomis rungtynėmis, Patrick 
Henry Tr. High School stadione, 
buvo pravestos pirmosios plates
nio masto lengvosios atletikos 
varžybos. Varžybų metu buvo 
pasiektas naujas Lietuvos rekor
das 60 m. bėgime. Jį pasiekė 
sporto pasaulyje aiškiai progre
suojanti Elvyra šikšniūtė.

(Nukelta į 6 psl.)

Pasikalbėjimas
Žmogus pirmas: Man visą lai

ką rūpėjo paklausti tavo nuomo
nės apie vieną dafyka, kuris jau 
seniai man kelia visokių minčių. 
Tas dalykas yra mūsų lietuviški 
laikraščiai. Aš sutinku labai daug 
žmonių, kurie yra tiesiog pasi
piktinę mūsų laikraščių žemu 
žurnalistiniu lygių, netaktišku 
tonu ir nemokšišku tvarkymu. 
Jaunimas, mūsų studentija ir vi
sa priaugančioji karta, beveik 
visai šitų laikraščių nebeskaito, 
nebent kaikuris paima dėl vieti
nės informacijos (kurios irgi ne 
visados randa). Tačiau ne tik 
jaunimas — ir vyresnioji karta 
jaučia, kad kažkas su mūsų 
spauda netvarkoje.

Žmogus antras: Tave kanki
nantis lietuviškų laikraščių lygio 
klausimas, arba, kitaip tariantį— 
lietuviškų laikraščių lygio pakė
limo problema yra tikrai viena 
iš svarbiausių mūsų šio meto 
problemų. Dėl jos buvimo nie
kas nemano ginčytis. Reikėtų tik 
bandyti j ieškoti tų priežasčių, 
kurios mūsų laikraščius laiko ta
me lygyje. Viena jų, be abejo, 
yra tai, kad daugumas mūsų 
laikraščių dar vis savo lygį taiko 
prie mažiausiai išsilavinusio 
žmogaus. Nors daugumoje mūsų 
išeiviai yra baigę gimnazijas ir 
tūkstančiai yra su universiteto 
mokslu, ir ne tik kad naujieji 
ateiviai, o ir senieji, — visa eilė 
mūsų laikraščių skaitytoją įsi
vaizduoja dar vis maždaug Mai
klo tipo. Todėl mūsų laikraščiai 
yra pilni medžiagos, kuri nieko 
bendra neturi nei su gyvena
muoju laiku, nei su vieta, nei su 
žmonėmis. Trumpai tariant — 
iauguma medžiagos yra naiviai 
vaikiška. Tai, be abejo, labai 
iaug prisideda prie to, kad mūsų 
priauganti karta, ir daugelis vy
resniosios kartos žmonių, šitų 
laikraščių nebegali visai skai-

apie laikraščius
tyti. . ■ "■ ■

Žmogus pirmas: Kitaip sakant, 
jūs lyg siūlote išvadą, kad miūsų 
lietuviškoji bendruomenė yra 
praaugusi savo spaudą?

Žmogus antras: Visiškai taip. 
Aš randu, kad mūsų bendruo- 
menės bendras kultūrinis lygis 
yra daug ir daug augštesnis, ne
gu daugumos mūsų dabartinių 
laikraščių kultūrinis lygis. Tiek 
medžiagos traktavimas, žurnalis
tinis laikraščių tvarkymas, tiek 
tonas. Tarčiau — mūsų spauda 
tebėra vaiko amžiuje. Mes turė
jome visokių progų susipažinti 
su kitų kraštų spauda. Yra fak
tas, kad mes galime daug pasi
mokyti iš Švedijoj, Anglijos, 
Šveicarijos, ir net Vokietijos 
laikraščių—žinių perdavimo tei
singumo ir pagrįstumo, tikslumo, 
objektyvumo, o straipsniuose — 
trumpumo ir kultūringo tono. 
Ir iš amerikiečių mes jau užtek
tinai turėjome laiko pasimokyti 
aktualumo, kad kiekvienas 
straipsnis ir žinia kalbėtų apie 
šio laiko aktualius ir gyvybinius 
reikalus ir problemas — laikraš
tį padaryti žmogiškesnį, gyves
nį ir aktualesnį. Pas mus laik
raščio paskirtis dar vis labai daž
nai sumaišoma su žurnalo (ir — 
atvirkščiai) paskirtimi ir spaus
dinama daug tokių atkarpų ir 
straipsnių, kuriuos kiekvienas 
mielai skaitytų ir pasilaikytų ra
dęs žurnale, tačiau praverčia ra
dęs laikraštyje. Ir taip pat čia 
randi puslapinius ištęstus straips
nius, kuriuos su Tantalo ištver
me perskaitęs randi, kad juose 
nieko neradai. Straipsnio ilgu
mas labai retai terodo, kad jame 
daug pasakyta — jis dažniau ro
do, kad žurnalistas pats nežino, 
ką jis nori pasakyti.

Žmogus pirmas: Aš nežinau, 
ar visur galėčiau su paties nuo
mone sutikti, bet yra aišku, kad 

kažkas yra netvarkoje. Aš pats, 
pavyzdžiui-, labai domiuosi mū
sų laisvės kovos eiga. Tačiau aš 
nerandu nė vieno laikraščio, ku
ris turėtų ar nuolatinį skyrių ar 
vietą, kur koncentruotų visą 
Lietuvos laisvinimo medžiagą, 
visas žinias, kartu su mums ži
notinais dalykais apie kitų rytų 
Europos valstybių bei mūsų kai
mynų daromus tuo reikalu žy
gius. Dabar viskas išmėtyta pa
laidai ir be tvarkos, lyg lietu
viams jų laisvės kova būtų koks
trečiaeilis dalykas. Mūsų laik
raščiai neranda reikalo spausdin
ti įvairių svarbių deklaracijų, 
kurias kiekvienas norėtų pažinti, 
tekstų (kad ir Philadelfijos de
klaracija), ir nepateikia skaity-
tojams daugybės kitos svarbios 
antikomunistinės medžiagos Tr 
informacijos, dokumentų, kalbų 
ir pareiškimų, net Trumano 
laišką, vieną svarbiausių pasku
tinio meto pareiškimų, išsivers
dami su klaidomis. Informacijos 
pasigendama ir įvariių viešų de
monstracijų ir pikietų proga — 
arba ta informacija būna mažy
tėm raidelėm nukišta kur tarp 
skelbimų.

Žmogus antras: Savo šitom pa
stabom palietei kaip tik vieną 
pagrindinių silpnų mūsų laik
raščių vietų: nerūpestingas ir pa
laidas laikraščio tvarkymas. Re
dakcijos dažniausiai neturi jo
kios savo laikrašio linijos ar vaiz
do. Iš šalies net atrodo, kad laik
raštis ne planingai ir apgalvotai 
paruošiamas, o tik sudedama į 
krūvą viskas, kas prisiunčiama, 
ir tai pavadinama laikraščiu. Tas 
neplaningumas pakenkia ir ži
nių bei informacijos planingam 
ir nuolatiniam teikimui. Žurna
listiniai tvarkomame laikrašty
je, kuris yra suskirstytas į dau
gelį pagrindinių skyrių, apiman
čių svarbesnes politinio, visuo
meninio bei kultūrinio pasireiš
kimo sritis, su kiekvieną skyrių 
tvarkančiu redaktoriumi — žo-

džiu, planingai redaguojamame dar kultūrinė pusė, 
laikraštyje, jokių skylių ir be-
tvarkęs nėra.

Žmogus pirmas: šita proga 
man prisimena viena mano vai
kų pastaba. Sako, kam tu verti 
mus skaityti tuos laikraščius, jei
gu mes ten nieko įdomaus neran
dame. Juose tik pasenę politinės 
žinios, puslapiniai atsiminimai ir 
visuomeniniai ginčai. Mums yra 
įdomus kultūrinis pasaulio gy
venimas.

Žmogus antras: Matai, nors vi
si vakarų Europos žurnalistiniai 
tvarkomi laikraščiai turi nuola
tinius skyrius ne tik pagrindi
nėms politinėms pasaulio ži
nioms ar komentarams, vieti
nėms krašto (šiuo atveju — lie-
tuvių kolonijų) žinioms, mokslo 
naujienoms ir sportui, bet ir di
džiosioms kultūrinio ir meninio 
pasireiškimo sritims, kaip muzi
kai, teatrui, dailei, filmui, lite
ratūrai, radijui, etc. Mūsų laik
raščiai, atrodo, visų šitų kultū
rinio pasireiškimo sričių visiškai 
nepripažįsta. Nežinau nė vieno 
lietuviško laikraščio, kuris turė
tų šituos pagrindinius kultūrin
go laikraščio skyrius. Yra kartais 
įvairių išmėtytų ir palaidų žinu
čių, pridengtų įvairiais vardais— 
bet tai dar nėra tvarka. Pas mus 
kultūra tėra užkaišiojimui tuš
čių vietų laužant laikraštį. Yra 
labai* aišku, kad minėtų skyrių 
nuolatinis įvedimas ir nuolatinė 
informacija, tiek iš lietuvių gy
venimo, tiek iš viso pasaulio kul
tūrinio gyvenimo, ne tik pri
trauktų didelę dalį jau netenka
mo jaunimo, bet taipogi būtų 
proga labiau įsijungti į laikraštį 
įvairiems mūsų kultūrininkams 
ir menininkams, jei ne kaip tų 
skyrių redaktoriams, tai nuolati
niais bendradarbiaįs, kas, be abe
jo, tik pakeltų laikraščių lygį ir 
praplėstų akiratį. Yra labai aiš
ku, kad gyvenimas nesusidaro 
vien iš politinės veiklos ir savo 
atsiminimų pasakojimų — yri

Žmogus pirmas: Man kartais
atrodo, kad tu per daug reikalau
ji iš mūsų laikraščių. Gerai ži- 
nai, kad lietuvių išeivių yra la
bai maža. Trūksta gerų žurna
listų ir trūksta geros medžiagos. 
Kartais sunku žinoti, ar numaty
ta ir pažadėta medžiaga bus lai
ku, o laikraštis turi išeiti, pus
lapiai turi būti užpildyti.

Žmogus antras: Aišku, mūsų 
laikraščiai savo žemam lygiui 
pateisinti išgalvoja, savo * nusi
raminimui, įvairių pasiteisini- 

■mų. Tačiau teisinimašis ne visa
dos reiškia pasiteisinimą. Pla
ningai suskirstytas ir tvarkordas 

‘laikraštis niekados nėra netik- 
: ras dėl medžiagos buvimo, ir
žmonių visoms sritims ir sky
riams vesti yra užtektinai, tiek 
Čikagoje, tiek Bostone, tiek Niu
jorke, tiek kiekvienoj kitoj vie
toj, kur išeina lietuviškas laik
raštis. Kaltinimas yra tik redak
cijų apsileidimas (ar nesugebė
jimas) pritraukti reikalingus ir 
tinkamus žmones, noras viską 
užpildyti patiems. Nebūtinai tas 
žmogus turi būti anksčiau ilgesnį 
laiką dirbęs žurnalistinį darbą. 
Ląikraščiai visą laiką turėtų di
dinti, auginti savo bendradar
bius. Mes žinome, kad ne tik Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Ameriko
je ir kitose valstybėse augštuo- 
sius mokslus yra baigę šimtai lie
tuvių, ir daugelis jų su augštais 
laipsniais — šimtai jaunų žmo
nių su naujausiomis žiniomis iš 
įvairių mokslo ir meno sričių. 
Jeigu laikraščiai sutvarkytų sa
vo skyrius ir pritrauktų žmonės 
(į palaidą, nesutvarkytą laikraš
tį mažai kas rašyti iš viso teno
ri), aš visai neabejoju mūsų laik
raščių lygio pakilimu, ir jie ne- 
hedvelktų tokius archyvu.

Žmogus pirmas: Kiek aš su
prantu, pats nori pabrėžti žurna
listų prieauglio reikalą. Aš pats 
nesu žurnalistas, tačiau man 
dažnai yra atėjus mintis, kodėl 

mūsų žurnalistai taip mažai jau
čia atsakomybės ir susirūpinimo 
savo profesija ir profesiniais rei
kalais. Ne vien ta prasme, kad jie 
jaustų atsakomybę prieš visuo
menę dėl teikiamų žinių ir faktų
teisingumo ar tono kultūringu
mo — bet taip pat turėtų jausti 
didesnį atsakomingumą ir savo 
profesiniais reikalais. Kiek aš 
suprantu, žurnalistai visais lai
kais ir visuos kraštuos stovi lyg 
kovos avagarde, bet kurioje ko
voje, kiekvienu klausimu, kiek
viena proga. Ir yra labai aišku, 
kad su pavieniu visados mažiau 
skaitomasi, negu su organizuotu 
vienetu. Tačiau mūsų žurnalistai 
dar ligi šiol neįstengė susiburti į
vieną organizaciją, kuri priduo
tų jiems ne tik moralinio tvirtu
mo, bet taip pat galėtų teisėtai, 
o ne taip pavieniai ir partizani
niai, kaip ligi šiol, atstovauti lie
tuvių žurnalistų reikalams įvai
riose tarptautinėse konferencijo
se, suvažiavimuose. O tokių rei
kalų, kur mes esame beveik šau
kiami, kur mes esame būtini — 
yra daugybė. Ir tai nėra vieno 
žurnalisto reikalas, o visų. Pas
kutiniu laiku šito lietuvių žurna
listų subūrimo į vieną vienetą 
ėmėsi Niujorko lietuviai žurna
listai, tačiau teko girdėti sekreto
rių skundžiantis mūsų žurnalis- 

Į tų apsileidimu ir mačiau nedidelį 
pluoštelį laiškų iš žurnalistų, ku
ine suprato šitą savo profesijos 
gyvybinį reikalą ir tuoj atsiun
tė savo registracijos laiškus. Ta
pčiau kur visi kiti mūsų žurnalis
tai?

Žmogus antras: Nepyk taip la
bai Aš esu visai tikras, kad mūsų 
žurnalistai greitu laiku vistiek 
susiorganizuos. Ir nors aš esu ir 
labai menkos nuomonės apie mū
sų dabartinį laikraščių lygį, aš 
vis tik turiu didelę viltį, kad ka
da nors, — kada — nežinau, — 
turėsime ir mes savo nedidelį 
Times...

Žmogus pirmas: Aš kartais s 
taip irgi pasapnuoju. Gal, gal 
vieną dieną paimsi į rankas lie
tuvišką laikraštį — ir trenks kaip 
perkūnas per galvą: žiūrėk, mes 
turim lietuvišką Times. Žiūrėk, 
koks žinių tikslumas, koks objek
tyvumas, kaip tvarkingai visų 
skyrių redaktoriai dirba, kaip 
kiekviena gyvenimo sritis •gra
žiai aprėpta, trumpai ir aiškiai; 
ir žiūrėk, koks kultūringas tonas, 
be jokių asmeniškumų. Skaitysi 
ir savo akimis netikėsi.
- ŽmogtA antras: Oh, gera kai- 
kada taip pasvajoti. Aš irgi kar
tais pasvajoju. Bet kągi — suši
lom bekalbėdami, einam, geriau, 
išgersim po coca-calo užu lie
tuvišką Times.

Žmogus pirmas: Einam. Užu 
lietuviškų laikraščių pažangą, 
užu redakcijų susirūpinimą savo 
laikraščio lygio pakėlimu, užu 
lietuvių žurnalistų prieauglį ir 
lietuvių žurnalistų išeivijoje or
ganizaciją.

Jonas Mekas. .
New York, N.Y. '

DYPUKIŠKOS
BUITIES 
JUOKUS 
IR
AŠARAS
rasi naujai išėjusiame 
V. KASTYČIO 
feljetonų rinkinyje
“KOLEKTYVINĖ 
PRAUSYKLA”.

Kaina $1.

Gaunama “Žiburių” Spau
dos Bendrovėje, 941 Dun
das St. W., Toronto, Ont, 
“Tėviškės Žiburių” knygy
ne liet, parapijos salėj, To
ronte ir pas spaudos pla
tintojus.
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Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

II š. Amerikos liet. Sporto žaidynės Didžiausias naro 
pasirinkimas

$8.000. Indian Rd.—Glcnlokc Ave.
6 didelių kambarių mūrinis na
mas, didelis kiemas ir vieta go-

* ražui. Įmokėti $3.500.

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

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

$18.500. Bloor—Rusholme Rd.
9 did. kambariai, ant 2 augŠtų, 
atskiras mūrinis namas, vande- 
niu-alyvo apšildomos, didelis kie
mas, privatus įvaž. ir garažas 
(mokėti $5.500.

< Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

______(prieOssington Ave.)

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

Skambinkite telefonu L Y. 0305 (nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.) 
N O R R IS FUELS, GL. 2491.

Lietuvių Baldu 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 
nė tik namuose, bet ir kelionėje.

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė otidoryta nuo ryto 9 vol. iki vokoro 9 vai. *

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITĮ.

^Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antaiias-Tony AU ll h
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo z

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

__ __ _____ — TEL.
SSrfiTCHED EM 3-2131

Budime

•B C TAXI
valandas

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse. 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

MARGIS VAISTINĖ.
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

WlORlCS JBnuitA
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 Claremont
30 metų valymo patyrimas

$18.200. Indian Rd.-High Park Blvd.
8 did. kamb., atskiras mūrinis 
namas, vondeniu-alyva šildomas, 
gražus kiemas ir garažas, daug 
priedų įeina į kainą, koip kili
mas, veidrodžiai ir tt. įmokėti 
$7.500.

$18.500. Indian Rd.—Grenadier Rd.
1 I did. kamb., atskiras, mūrinis 
namas, vandeniu apšildomas, 2 
vonios, 2 virtuves, 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.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Str. - Tel. WA. 4557

Pirkite ir parduokite per didžiausią 
ir turtingiausią kompaniją Kanadoje

CROWN TRUST COMPANY

MOTELIS $36.000. 13 kamb., mū- 
rinis, vandeniu šild., gal tonažas 6,500 
į metus. Įmokėti $18.000.

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

HOTELIS $200.000. Naujas mūrinis 
pastatas, labai gražiai įrengtas. Ga
lionažas 40.000. Įmokėti $100.000.

TEATRAS $45.000, mūrinis vieno 
ougšto, vandeniu apšildomas, air con
dition, 430 sėdynių, lengvas ir gražus 
biznis, (mokėti $25.000.

ANTANAS-TONY PAUPIUS

CROWN TRUST COMPANY
(Real Estate Department)

OFFICE WA. 3861
RES. LY. 0086

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

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus. 

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

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$5.500—įmokėti $2.000 ar mažiau. 

Niagara-Queen rajone 6 kamb. na
mas, priekis mūrinis.

$10.800 vsia kaina už pusiau atskira 
6 kambarių namą kietom grindim, 
apšildomą vandeniu. Ossingon prie 
Bloor. Yra garažas. Tikrai geras 
pirkinys. ; - ;

$1 1.900-—įmokėti $4.000. Pusiau at
skiras visas mūrinis 7 kamb., dvie
jų augštų, namas. Labai tinkamas 
išnuomavimui. Prie labai gero su
sisiekimo. Ossingon-College.

$ 1 3.000 — įmokėti $4.500. Mūrinis 
9 kamb. namas kietom grindim^ su 
dvigubu garažu, gražioj nuošales
nėj gatvėj arti Dundas-Spodina.

$14.500—įmokėti $6^000. Tai labai 
didelių 8 kambarių, dviejų augštų, 
be palėpių, visai atskiros mūrinis 
namas, • ąžuolo grindim, dvigubu 
garažu, pačiu moderniausiu oro 
apšildymu -— žiemą šildo, vasara 
vėsina. Dufferin-Dundas rajone.

$14.500—įmokėti $5.000. Puikus 8 
kamb. mūrinis namas, vandeniu- 
alyva apšildomos, kietom grindim, 
patogus išnuomavimui. Indian Rd.- 
High Park rajone.

$14.900—įmokėti $5.000. Visai ats
kiros geros konsrukcjios mūrinis 1 1 
su fcuse kambarių namas, su gara
žu, prie Runnymede-Anette*

$19.900 — įmokei $10.000. Mūrinis 
15 kambarių, yandeniu-alyva ap
šildomos namas. College prie Do- 
vercourt.

$22.500—įmokėti $8.000 Visai at
skiros mūrinis 15 kambarių namas, 
šildomas vandeniu. Arti Indian Rd.- 
Bloor. “

Ir daugiau namu lietuviu 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

i-

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

nos žemos. Lietuviams nuolaida.*
Kazė Grybienė

145 Euclid Ave. Tel/WA. 1930 
Toronto, *Ont.

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

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

matizmo, skilvio ir kt)
479% Euclid Ave., Torbnto 

Tel. RA. 6708.

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 

$23.000. Fourplexos—20 kamb., mū
rinis atskiras namas, vandeniu šildo
mas, 25-tais metais statytas. įmo
kėti $12.000.

$20.000 vaisių forma, 13 akrų, 20 
tonų kriaušių, 15 tonų slyvų, 8 tonos 
peaches, 23 tonos vynuogių. 8 kamb. 
namas, 24x32 tvartas. Gražus ma
žos 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.

302 BAY STREET
TORONTO

[ — Londonas. — Komisijos pa
ruoštą karalienės išlaikymo są
matą — 475.000 svarų — parla
mentas patvirtino.

a '^AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES MENOljjf V į 
V^Jjfe^RANHDARBIU. 6RMINIAĮJSM

{ WWidabro papuošalai, keramika \ 
odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos \ 

r^ir kilų tautu klasikines munkos^^

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

r :

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namų apšildy
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Acro, 
Hcot Roy, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus — Oil Burners. Burncriai 
ir darbas garantuojamas.

J. NACEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

Telefonas OL. 1S23
Skambinti tarp 6-8 vai. vak.

<c

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

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

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

Tik kambarys vienom asmeniui  ....... . $15.—-
Tik kambarys . dviems asmenims ....... ................ $20.—
Tik kambarys trims asmenims .... . .;.... .......... $25.—

7H
perkant - parduodant

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

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
Telefonas EM. 6-2024

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

visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

f

Žoibos

Žaibas,

(Ateita iš 5 psl.)
Varžybų pasekmės:

VyRŲ:
100 metrą:
1. Valdemoros Adamkavičiųį 1 1.4 sek. 

Lituomca, 2. Gytis Motiejūnas 1 1.6 sek. 
Žaibas, 3. Rimantas Dirvionskis 1 1.9 sek. 
Perkūnas ir Lituanica.

Rutulys:
1. Zenonas Puzinauskas 45' 11" Li

tuanica, 2. Vlademaros Adomkavičius 
41' 45" Lituanica, 3. Vytautas Neįma
nąs 35' 1" Detroitas, 4. Jonas Poupe- 
ras 33' 1" Lituanica.

J augštį:
‘ 1. Voldemaras Adomkavičius 5' 5" 

Lituanica, 2. Algis Paškevičius 4' 9!4" 
Lituanica.

Diskas: ,
1. Zenonas Puzinauskas 133' 1" Litu

anica, 2. Valdemaras Adomkavičius 
110' 10" Litlionico, 3. Rimigijus Gaš
ka 80' 1" Gintaras.

J toli:
1. Valdemaras Adomkavičius 21 2 

Lituanica, 2. Jonas Pouperas 20' 0" Li
tuanica, 3. Rimantas Dir*ianskis 19' 
lO1/^" Perkūnas, 4. Sigitas Zubkus 18' 
0" Perkūnas.

400 metrų:
1. Sigitas Zubkus 58,5 sek. Perkūnas,

2. Jonas Pouperas 65 sek. Lituanica, 3. 
Albertas Korsakas 69 sek. Žaibas.

1500 metrų:
1. Česlovas Melsbakas 4:44,4 Žaibas,

2. Henrikas Johansonas 5:48 Nepriklau
somas.

Estafetė 4x100:
1. Lituanica 48,5 sek., 2.

50,8 sek.
JAUNIAI:

100 metrų:
1. Gytis Motiejūnas 11,5 sek

2. Arvydas Kižys 13,1 sek. Žaibas.
Rutulys:
1. Algirdas Liutkevičius 39' 5", 2' Al

girdas Kijauskos 36' lOVz", 3. Gytis Mo
tiejūnas 36' 1", 4. Česlovas Melsbakas 
30' 1". Visi Žaibas.

J tolį: , - .
1. Algirdas Liutkevičius 18' 10" Žai

bas, 2. Gytis Motiejūnas, 3. Arvydas Ki
žys, abu Žaibas.

j augštį: ■ .■ '
1. Algirdas Liutkevičius 5' 114", 2. 

Arvydas Kijaūskas 4' 8", 3. Gytis Mo
tiejūnas 4' 73/^", 4. Arvydas Kižys 4' 
1 kz", visi Žaibas., •

1000 metrų:
1. Kęstutis Germanas 3' 1,5 sek. Li

tuanica, 2. Česlovas Melsbakas 3' 22 
sek. Žaibas.

MOTERYS
| augštį:
1. Elvyra Šikšniūtė 4' 114", 2. Aušra 

Barzdukaitė 4' 1 !4", abi Žaibas.
60 metrų:
1. Elvyra Šikšniūtė 7,8 sek. — naujas 

Lietuvos rekordas — Žaibas, 2. Nijole 
Balčiūnaitė 8,3 sek., 3. Aldona Malca- 
naitė 8,9 sek., 4. Lilijana Janulevičiū- 
te 9,1 sek, visos Žaibas.

Rutulys:
1. Stefa Juodvalkytė 33' 

Elvyra Šikšniūtė 27' 2", abi 
Antanina Milašiūtė 25' 11'

J tolį:
• 1. Elvyra Šikšniūtė 16' 1"

Antanina Milašiūtė 12' 5" Perkūnas.
Diskas:
1. Stefa Juodvalkytė 77' 816" Žai

bas, 2. Antanina Milašiūtė 60' 5" Per
kūnas.

II Š. Amerikos Lietuvių Spor
to Žaidynės baigėsi liepos 6 d.

Salėje išsirikiavus dalyviams, 
buvo vėl įnešta Lietuvos Olim
pinė vėliava. Teisėjų kolegijos 
pirmininkas Algirdas Nasvytis 
tarė padėkos žodį ir paskelbė lai
mėtojus. Žaidynių laimėtojas 
pasirodė Cleveland© Žaibas, su

A

1 Vz". 2. 
Žoibos, 3. 
Perkūnas.

Žaibas, 2.

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

rinkęs 150 taškų. Antroje’vieto
je su 70 taškų liko Čikagos Gin
taras ir trečioje — su 69 taš
kais Čikagos Akad. Sp. Kl. Li- 
tuanicą. Laimėtojams buvo įteik
tos pereinamos bei vienkartinės 
dovanos -v diplomai.

Žaidynių uždaromąjį žodį tarė 
Vyr. Š. Amerikos Liet. FASKO 
pirm. Zenonas Puzinauskas, pra
nešdamas, kad sekančios žaidy
nės įvyks 1953 m. Čikagoje.

Vakare įvyko sportininkams 
pagerbti pobūvis. Vakaro pra
džioje malonią staigmeną pada
rė Voice of America redaktorius 
Povilas Labanauskas, sveikini
mus užrašęs į plokšteles. Svei
kinimai bus perduoti radijo ban
gomis į pavergtą Lietuvą.

Įkalbėjimus įvykdė Z. Puzi
nauskas, V. Adamkevičius, E. 
Šikšniūtė ir kt. ' - P. Ptr. -

.• Latviai Toronte pradėjo leis
ti sporto savaitraštį “Tremties 
Sportas”. Laikraštis mažo forma
to, 4 psl. ,

• Simbolinė Pasaulinės Olim
piados ugnis jau pakeliui iš 
Olimpo, Graikijoje, į Helsinkį. 
Nuo pat Olimpiados įsteigimo, 
ugnys buvo nešamos bėgikų, ta
čiau šiemet So v. Rusija atsisakė 
duoti leidimą ją nešti per S. Ru
siją taip pat ir satelitų valstybes? 
Iš Graikijos lėktuvu ugnis nu
gabenta Vokietijon, iš ten . Dani
jon ir Švedijon, ir tik iš Švedi
jos ugnis bus perimta nešti bė
gikų į Helsinkį. Oliampiadą ati
darys Suomijos prez. Paasikivi.

Iš kviestų 76 valstybių žaidy
nėse dalyvaus 65. Programoje 
numatoma 17 atskirų ^porto šakų 
varžybos. Visus domina So v. Są
jungos komanda susidedanti iš 
600 sportininkų.

Įdomu, kiek jų tarpe bus lietu
vių. Pasaulio sportininkai ypač 
domisi Sovietų Sąjungos sunkaus 
svorio bokso čempionu Šociku, 
kuris, beabejo, tikrai bus pa
siųstas.

• Išvykstančiai Į Olimpiadą 
Helsinkyje, Anglijos sportinin
kų komandai karalienė Elzbieta 
II, Buckinghamo rūmuose su
rengė. priėmimą. Jame taip pat 
dalyvavo Edinburgho princas ir 
princesė Margarita.

• Sov. Rusijos sportininkai, 
olimpiados dalyviai, apgyvendi
nami spygliuotomis vielomis ap
tvertoje stovykloje prie pat Per
kala laivų >bazės, kurią pereito 
karo metu pagrobė iš suomių. 
Iš pradžių jie ten laikėsi labai 
rezervuoti, su niekuo nebendra
vo, bet liepos 8 d. staiga atidarė 
stovyklos vartus ir pasidarė vi
siems draugiški ir lipšnūs.
būsią laikomi savoje teritorijoje, 
kad nebūtų paliesti sportininkų 
sveikatai kenksmingos kapitalis
tinio pasaulio įtakos — girtavi
mo ir hotelinib gyvenimo.

Jau anksčiau sovietų buvo 
paskelbta, kad jų sportininkai

• Uolus Montevideo lietuvių 
kolonijos darbuotojas, UL Kultū
ros Dr-jos ir parapijos komiteto 
sekretorius Viktoras Ceslinskas 
šiomis dienomis su valstybine 
krepšinio komanda išvyko į Hel
sinkio, Suomijoje, sparto olim- 
pijadą. Lietuviai savo kolonijos 
nariui padarė birželio 22 d. gra
žias išleistuves ir palinkėjo par
sivežti pergalės taurę. V. Ces
linskas yra gimęs Marijampolėj.

visuose miesto rajonuos 
Tik paskambinkite kiek Jūs 
te įmokėjimui pinigų — me 

rodysime Jums namą!
$10.900. Bloor—Clinton,

6 komborių mūrinis r 
Galima pastatyti garažą 

$11.000. Bloor—Indian Rd.,
6 kamb., vandeniu šik 
mūrinis, garažas.

$11.500. Runny mede—Annette,
7 kamb., mūrinis, atskir 
garažu. Įmokėti $3.500.

$13.900. Bloor—Quebec,
Mūrinis 8 kamb^ vond< 
alyva Šildomas. Labai 
Stovy.

$14.500. Bloor—St. Clair,
8 kamb. mūrinis, atskira 
dėmi virtuvė, yra gal 
pastatyti garažą.

$14.800. Bloor—Keele,
8 kamb., labai geram 
mūrinis. Garažas. , 

$16.500. Bloor—Indian Rd.,
8 kamb. mūrinis, as 

e vandeniu ir alyva šik
įvažiavimas į kiemą.

$.18.000. Bloor—Alhambra,
9 kamb. su dviem virt 
mūrinis, atskiros, alyva 
mas, didelis kiemas, erdv 
ražai.

$19.000. Indian Rd.—Grenadier,
1 1 kamb. mūrinis, oi 

vandeniu šildomas, 2‘vii
2 vonios, 2 mūriniai g< 
Į tą kainą įeina 2 šald 
ir 2 virtuvinės krosnys.

Visais namų pirkimo ir par 
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTAI

Visais turto pirkimo ir pa

vimo reikalais Jums patari

FELIKSAS SENK
Td. LL. 3744.

William Bolland Real Es

1130 College St., Toronto.

BE RADIO

elektrinių prosų, krosnių, 
kiasurblių, laikrodžių, skal 
mašinų ir tt. taisymo, Eu 
aparatams pakeičiamas trai 
matorius už $12; bat. durų s 
būtis įrengiamas už $6; e 
durų užraktas su mygtuką 
$20: auto radio su įrengimų 
plektu $60 ir kitr darbai atl 
mi greitai ir pigiai. Už a 
darbą garantuęju ir page 
jant taisau namuose.
Skambinti tel. LL. 7354. j 
tel. MU. 8630;

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vail
Viskas nuo durų skambu 
iki pilno namų instaliavir 

119 PERTH AVE.
Tel. KE. 2667

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

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

M



Delhi, Ont.
Pamaldų reikalu

Liepos 20 dieną Delhi R. Kat. 
bažnyčioje lietuviams pamaldų 
nebus. Vasaros sezonui pasibai
gus^ pamaldos bus atnaujintos. 
Tuo reikalu bus pranešta spau
doje. Kun. V. Rudzinskas.

PRAŠO PAGALBOS
Bronius Gabrėnas, gimęs 1926 

m. balandžio 4 d., Starkonių km., 
Viešintų valse., Panevėžio apskr^ 
nevedęs, dabar gyvenąs Reg. 
Lag. Grafenaschau bei Murnau, 
obb. Germany, neturėdamas nei 
giminių nei pažįstamų Kanado
je, bet labai gorėdamas čia at
vykti, kreipiasi į lietuvius prašy
damas pagelbėti. Atvykęs pasi
žada atsilyginti visas padarytas 
išlaidą^.

— Maskva. — JAV ambasa
dai praneštą, kad josdabar už
imami didžiuliai rūmai esą reika
lingi universiteto reikalams, tad 
ambasadai esą ruošiamos naujos 
patalpos. Kur ir kokios — nepra
nešta. Dabartiniuose rūmuose 
buvo 52 kambariai įstaigoms ir 
20 gyvenamųjų būtų personalui.

mer-

Gaisras!
'■ Miškų gaisrams dabar yra 

pavojingiausias metų lai
kas. Būdami miške arba 
per mišką keliaudami, bū
kit ypatingai atsargūs. Iš 
jūsų buvimo vietos paša
linki! visus gaisro pavojus, 
apie' kylančius dūmus ar 
gaisrą tuojaus praneškit. 
80% miškų gaisrų kyla dėl 
nerūpestingumo. Patys, 
jūsų šeima ir bičiuliai at
siminkit, kad saugant miš
ką, . saugqmaS- visų turtas.

s"" NEMOKAMAI: Paprašyk 
ir bus prisiųsta mūsų 
Ranger’s Fire Prevention 
and Fire Fighting .Tips ir 
iliustruotas 25 Ontario me
džių lapų sąrašas.

Ofc N-105

Sekasi
— Ar žinai, kad pradėjau ra

šyti noveles, poeziją?
— Puiku. Ar jau ką nors par

davei?
— Taip. Pardaviau aukso laik

rodėlį, akordeoną ir paltą.
Ima tom pačiom sąlygom

— Tamstos kambarys neblo
gai atrodo. Bet, sakykit, kas čia 
iki šiol gyveno?

— O, toks jaunuolis. Atsakiau, 
kai pusę metų nemokėjo nieko.

— Puiku, aš imu kambarį to
mis pačiomis sąlygomis.

Pasikeitė
Mama dukrai:
— Mano laikais jauna

gaitė sugėdinta paraudonuodavo. 
Dabar mergaitės susigėsta, kai 
paraudonuoja.

Ir tu bijotum
— Kodėl arkliai baidosi auto

mobilio?
— Ir tu pasibaidytum, jei pa

matytum bėgant vienas kelnes 
be žmogaus.

“Jest”
Stalinas susišaukė visų pa

vergtųjų tautų duobkasius susi
pažinti. Protokolas reikalavo, 
kad Stalinui pasakius kurio pa
vardę, šaukiamasis turi atsistoti 
ir atsišaukti: “Yra — jest!”. Lai
kydamas sąrašą rankoje, Stali
nas pradėjo šaukti:

— Justas Paleckis!
— Jest! — atsiliepė Lietuvos 

valstybės duobkasvs.
— Clerųent Gottwald'
— Jest! — atsiliepė Čekoslo

vakijos judesius.
Tuo laiku įeina į salę pavėla

vęs Latvijos Kirschenstein. Pra
eidamas pro šalį, netyčia užmina 
Stalinui kojos pirštą, ant kurio 
buvo nuospauda. Stalinas iš 
skausmo pakėlė koją ir šokinė
damas, sušuko:

— O tu žydpalaiki, paleistuvės 
šmote!

— Jest!
Pauker.

atsiliepė Anna

Važiuok toliau!...
Kai Stalinas su keliais bandi

tais. užpuolė ir apiplėšė Tifliso 
banką, jis pastebėjo, kad vienas

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas

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

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

susitarimą

RANGER
BREWING
COMPANY LIMITED
KITCHENER . ONTARIO

Telefonas ME. 2933

AKIŲ SPECIALISTAS

L LŪNSKY. 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

TęL RA 3924

. STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs \ 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)
Į" ' -.f' " " ' =

^EUROPA” FOTO STUDIO
! ■ TeLWA6849

615 Queen St W. Toronto
' Mūsų specialybė vestuvinės, 
šeimų nuotraukos ir spalvoti 

portretai
Darbas pirmos rūšies

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ŠT. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

tarnautojas nerodė jokio pasi
priešinimo. Stalinas to dalyko 
neužmiršo. Kada bolševikai pa
ėmė valdžią ir Stalinas įsigalėjo, 
nuvažiavo jis į Tiflisą. Aplanko 
GPU būstinę. Areštuotųjų tarpe 
pažino ir aną banko tarnautoją.

— Aš tave esu matęs, — sako 
Stalinas.

’— Taip, taip, — atsako suim 
tasis. — Susitikome banke. Tiel 
simpatizavau bolševikams, kac 
savo pasyviškumu daug padėjai 
bolševikų pergalei.

— Gal būt ir teisybė, — atsa 
ko Stalinas. — Aš tau suteiksii 
vieną malonę, t.y. paleisiu į lais 
vę, tik su sąlyga, kad iš Rusijos 
privalai išvažiuoti.

Gruzinas išvažiavo į Vilnių.
1939 m. ir čia atsirado bolševi 

kai. Anas, buvęs banko tarnauto
jas buvo suimtas. Jis vėl aiškim 
enkavedistams, kad pažįstąs Sta
liną, kad savo pasyvumu Tiflis« 
daug padėjęs bolševikų'pergalei 
Enkavedistai nugabena jį 
Kremlių. Vėl susitikimas su Sta
linu ir panašus pasikalbėjimas 
Stalinas vėl leidžią gruzinui iš
važiuoti į užsienį.

Atvažiuoja į Kauną. Bolševi
kai, begėdiškai okupavę Lietuvą 
čia vėl atranda gruziną. Pasikar
toja ta pati istorija.-Stalinas ir 
vėl leidžia jam išvažiuoti. Ir taip 
nelaimingasis gruzinas važiavo i 
Albaniją, Bulgariją, Rumuniją 
Vengriją, Kiniją ir, pagaliau, at
sidūrė Korėjoje. Vqs tik gruzinas 
nuvažiuodavo į kurią nors vals
tybę, tuojau, lyg tyčia, atžygiuo
davo ir sovietai. Iš Korėjos gru
ziną nugabeno į Kremlių. Vėl ta 
pati scena su Stalinu.

— O kur dabar manai važiuo
ti? — klausia Stalinas gruzino.

— Į Japoniją, — atsako tas.
— O ne! — kategoriškai pa

reiškė Stalinas. — Kodėl nepasi
renki tolimos Amerikos? Per 
daug dažnai aš tavęs jau nebe
noriu maty ti. V-V.

Palyginimas
— Jis sako, tu dainavai kaip 

sirena.
— Tikrai.
-—' Taip, kaip fabriko sirena.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST.
Toronto

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

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

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

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
putį paremontavus galima gauti gera pelną. Pilna kaina 
$12.500.

Modernus 2 apartamentų duplex namas. Labai gražus rajonas, 
naujas namas. Pilna kaina $25.9000. Įmokėjimas pagal 
galimybę.

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

Turime visą eilę kitų namų Jums prieinamomis kainomis.
PRAŠOM KREIPTIS:

Telefonai: KI. 0994 arba namų ME. 1740

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL ESTATE

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

LIETUVIŠKAI KALBAS KAILININKAS
' _ t V *- f - '-v <

Parduodam! gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.
Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

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,

Kalbame rusų kalba

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.

MAŠINĖLE

KARTO!

Taupyk 
pinigus!

CIGAREČIŲ 

SUKIMO

GAMINK 
CIGARETES SU

Sumažink rūkalų 
išlaidos daugiau negu 

per pusę!

Šlampantis cigarečių 
sukimo popierius.

200 
cigarečių 
Gaunama rūkalų 

krautuvėse.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EL 6515

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

DANIEL D. STOKAL 
• ■ • • B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

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

DĖMESIO!
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PARDUODAMI 
NAMAI

kamb. High Park ir Roncesvalles 
Nepaprastai išoriniai ir vk 

x duj geras tnpleksos. Atski
ras. Visas medines dalys 
ąžuolines. 2 modernios ir 2 
paprastos virt*** 3 vonios. 

% SikL vand.-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.

lOkbmb. Garden-Sunnyside Avė. Be
veik naujos, atskiras dup
leksas. Modernus kamb- Ir
2 virtuvės. 2 alyva-vand. 
opŠild. Perdarvtas rūsys su 
sinkom. Gražus kiemelis ir 
garažas. Puiki proga pirkti 
visuomet vertingų namų 
’įmokant tik $3.000. Nuo-

* ma išmoka skolos.

9 kamb. Sunnyside Ave. prie Ho
ward Park Ave. Atskiras, 
vand.-olyva 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.

Gladstone Ave. Atskiras, 
mūrinis, viduj nereikalin
gas remonto namas. Vieta
3 garažams. Įmokėti 3.300 
dol. Kaina $ 1 2.500.

Lansdowne Ave. Neatski- 
ras, 3 sienos mūro. Dideli 
šviesūs dožyti kambariai. 
Visur parketas. 3 virtuves. 
Garažas. Įmokėti $4.800? 
Kaina $ 1 6.000.

Ontario St. Neatski r./fron
tas gerų plytų, 2 virtuvės. 
Naujas pečius. Garažas. 
Be morgičių. Įmokėti 1.500 
dol. Kaina $7.500.

Krautuvė su 10 kamb. Roncesvalles - 
Avė. prie Dundas Sb

Restoranas su 5 kamb. prie Beil woods 
Park. Mūrinis namas. Geri 
restorano įrengimai. Įmo
kėti $5.000.

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield) ' — 99.00
3 gab. miegamojo komplektas — $79.50 
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
— $12.95- Kėdės (Hostess)

DIRECT FURNITURE 
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 V AL 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213,

9 kamb

9 kamb.

7 kamb.

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

Dr. <L Kaškelis
Skambinti tei.: WA. 2646, WA. 2647 

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

R. TESLIA x
Real Estate & Insurance Broker - <■

10 pamokų tik už 
$25.00

Ši nuolaida cuodama 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

Dr.* Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel.WA9822

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. W A—0791 

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

kai, rusiškai ir lenkiškai.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas* EM. 6-4182
/ _ Toronto

SKIFF’S,
VALYMAS —

PROSĄ VIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto 

Telefonas EM 4-6649

DĖMESIO!

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

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

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St W.) TORONTO, Ont 
Atidaryta nuo 9 vol. ryta iki 6 vol. vakaro.

Felix Norvydas

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Kam kentėti vasaros karščius?
Kam siurbti kambario dulkes?

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

Gaminiai pristatomi tiesiog is fabriko. Duodama metinė garantija.
Ventiliatoriaus dėka Jūsų kambario oras bus be dulkių ir vasaros kaitros bus 
nebaisios. Skambinkite "ROTOR ELECTRIC CO." atstovui P VILUČIUI vakarei 

17-22 ^01. Teief. MUrray 0844. Adresas: 14 Crisco St, Toronto 9, Ont.

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. Telef. LL. 4576

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

ANT. SLABOŠEVICIUS
Jewellery and Watches Importers Agent

1330 Dundas St. W. Toronto. Tel. LA. 1306
Kreiptis vakarais tarp 6-3 vai.

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

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

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

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami- užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.................................. .. —

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

30c.
...... 40-50c.

....75-85c.

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
"SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyriški puspodžioi ir kulnys $2.751 Moteriški ougšti kulnys .
Moteriški ougšti pusp. ir kuln. 1.75 | Moteriški žemi kulnys *
Sportiniai ............................... ‘ 2.25 Vyriški kulnys z

Visų rūčių laikrodžius, 
rasite 10-15% pigiau, negn kitur, pas

LAIKRODININKA
turinti 30 metų profesinę praktiką

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

/
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TORONTO, Out
Pirmosios Komunijos iškilmės
Šį sekmadienį Toronto liet, 

kat. parapijoje aštuoniolika mo
kyklinio amžiaus lietuvių vaikų 
priėmė pirmąją šv. Komuniją. 
Po pamaldų ir visų apeigų, susi
jusių su šventės iškilmėmis, jau
niesiems šventės dalyviams Park 
ąestorane buvo paruošti pusry
čiai. Dalyvaujant parapijos ku
nigams ir vaikučių tėvams jau
kioje nuotaikoje buvo pasidalin
ta didžiosios dienos įspūdžiais.

Pasižadėjimai bažnyčios 
statymui

Toronto liet. kat. bažnyčioje 
gyvai renkami. Per keturius sek
madienius, Bažnyčios Statymo 
Fondo Valdybai pamaldų metu 
išdalinus pasižadėjimų blankus, 
arti keturių šimtų pasižadėjimų 
yra grąžinta atgal, kas sudaro 
22.000 dol. sumą.

Šį pirmadienį BSF Valdybos 
audiencija pas Jo Em. Toronto 
kardinolą praėjo pozityvioj dva
sioj. Apie pasiektus rezultatus 
plačiau bus pranešta sekantį sek
madienį per pamaldas.

Vaidybos būrelis baigė
> sezoną

Prasidėjus gegužinių įkarš
čiui, kuomet saulutė visus vilio
ja į gamtą, vaidybos būrelis, 
baigdamas praėjusių metų dar
bą, nori padėkoti visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu parėmė 
mūsų darbą.

Dėkojame kun. kleb. Ažuba
liui už leidimą naudotis sale re
petuojant “Slidus pusmilijonis””. 
Seselėms vienuolėms už leidimą 
repeticijoms naudotis vaikų dar
želio patalpomis. Poniai Stankie- 
nei už patalpas, kuriose buvo re
petuojama “žmogžudžio duktė”. 
Pp. Štuikiams už suteikimą pa
talpų, kuriose buvo daromos ir 
laikomos visą sezoną dekoraci
jos. A^ Palioniui už padarymą 
dekoraęijų be atlyginimo dėl 
“Slidaus pusmilijonio”, J. Grei
čiūnui, kuris padarė dekoracijas 
be atlyginimo dėl “žmogžudžio, 
duktės”, talkininkaujant p. A. 
Palioniui, pp. Šimoniams už lei
dimą patalpų, kuriose buvo dir
bamos ir laikomos dekoracijos 
dėl “žmogžudžio duktės”. Pp. 
Jagėloms, kurie leido sukrauti 
dekoracijas savo patalpose se
kančiam sezonui.

Būrelio valdyba dėkoja reži- 
soriams .p. J. Jagėlai ir p. J. Grai- 
čiūnui, įdėjūsiems daug triūso 
statant minėtus veikalus.

Liet radijo valanda 
šį šeštadienį savo programoje 
paminės Darių ir Girėną.

Svečiai
i

Montrealy plačiai žinomos 
Draudimo Agentūros navininkas 
p. Albertas Norkeliūnas, atosto
gų metu svečiavęsis JAV, grįžda
mas kelioms dienoms buvo apsi
stojęs Toronte ir kartu su žmo 
na ir motina lankėsi “TŽ” redak
cijoje. Ta proga paliko auką laik
raščiui paremti-. Redakcija dėko
ja už auką ir aplankymą.

Beleisdamas atostogas, praeitą 
savaitę į Torontą buvo atvykęs 
iš JAV ir viešėjo pas pp. Alšė 
nūs “Atspindžių” redaktorius 
Jon. Pr. Palukaitis.

Ketvirtadienį redakciją ir savo 
bičiulius Toronte aplankė bosto
niečiai Dr. Gimbutai su dukre
le, jau' aplankę Montrealį, Que- 
beką ir Otavą.

Ponai Sapkai, “Eston Hotel” 
savininkai, Eston, Sask., su sū
neliu pereitą savaitę lankėsi To
ronte ir aplankė “TŽ” redakciją. 

‘ Ta proga p. S. įsigijo “Žiburių” 
spaudos b-vės šėrą. Pp. Sapkai 
vyko aplankyti savo giminių 
Otavoje, o ta^proga, Oshawoje 
nusipirkę automobilį, buvo nu
vykę į Montrealį ir Torontą. Iš 
čia išvyko aplankyti kitų savo 
bičiulių ir per Windsora ir Či
kagą, vyksta į namus.

Klebonijoje pereitą savaitę 
viešėjo kun. Juršėnas ir kun. Dr. 
Celiešius iš Čikagos ir į JAV ap
silankyti vykstąs kun. Kemėšis, 
SS Marie lietuvių kapelionas, 
kurio pakeisti ten išvyko kun, 
Kulbis, S J.

Pereitą savaitgalį lankėsi To
ronte iš JAV Liet. Valst. operos 
ir baleto artistai A. Kalvaitytė ir 
S. Velbasis. Svečiavosi pas K. ir 
Z. Orontus. Pas pp. Valius sve- 
čiavosi-Faustas Kirša.

Vedybos — krikštynos
Šį šeštadienį Toronto liet. kat. 

bažnyčioje susituokė: Eugenijus 
Bubelis ir Stefanija Šimkaitė, 
Vytautas Dųndys ir Ona Baka- 
naviČiūtė, jonas Klevinskas ir 
Zita Vanagaitė, Lionginas Bartu
sevičius ir Elvyra Zaukaitė.

Pakrikštyta: Jurgis Algis Va- 
ladka, Rimantas Jonas Rovas, 
Daina Maria Lapaity te ir Kristi
na Elena Paškevičiūtė.

Praėjusių metų saldo $50.69. .
Grupės valdybos nutarimu, 

Nhujos Bažnyčios statymui ir 
Liet. Namams skiriama po $25.

TLMMG Valdyba.

Visiepis artistams už sąžinin-
gą lankymą repeticijų. Toronto
lietuviškai visuomenei už gausų
dalyvavimą pastatant 
veikalus.

minėtus

Toronto Liet. M. M. Grupė visą
pelną aukoja Lietuvių naujai
bažnyčiai ir Lietuvių Namams
Per praėjusius metus turėta

pajamų:
$353.631951.12.16.

1952. 1.26 76.34
1952. 3.15. 175.51
1952. 4. 6. 251.83
1952. 5. 3. 64.31
1952. 5.17. 50.00

Viso $971.62
. Praėjusių metų išlaidos:

1951.12.16. $372.80
1952. 1.26. 54.70

■ 1952. 3.15. 133.91
1952. 4. 6. 239.60
1952. 5. 3. • 54.72
1952.5.17. 50.00
Įvarios išlaidos . 15.20

Viso $920.93

DIDŽIAUSIA GEGUŽINE TCDONTE
įvyks ŠĮ SEKMADIENĮ, liepos 20 d., toje pačioje puikioje pamiškėje, netoli ežero. į rytus nuo 

• visiems gerai žinomos senosios gegužinių vietos seminarijos sodne.

MONTREAL, Cue

' VAŽIUOTI:
Donfoith Ave. or Kings
ton Rd. iki Oshowos plen
to, toliou plentu iki pir
mo skersinio tilto Clover
leaf, čia pasukti į dešinę, 
kur yro iškabo "Port 
Union" ir važiuoti opie 
1 mylią iki počins pikni
ko vietos. Prie persuki
mų bus iškabinti ženklai.

> •

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

★

Erdvi vieta automobiliams 
pasistatyti.

★

Grieš puikus orkestras.

★

BUFETE:

karštos dešros, kugelis ir 

įvairūs 'kiti valgymai ir 

gėrimai.

★ ■

Autobusai nuo lietuvių bažny eos pradės kursuoti nuo 12 vai. 30 min. Sekantieji kas valandą.
Vaikams iki 10 m. amž. kelionė VELTUI. Gegužinę rengia Kan. L. Kat. Mot. D-jos. Toronto sk.

K % X.

Kun. Dr. V. Skilandžiūnas 
yra priimtas į Hamiltono vysku
piją ir paskirtas Formozos para- 
pijon, netoli Walkertown, dirbti 
pastoracijos srity. Kun. Dr. Ski
landžiūnas šį pavasarį sėkmin
gai baigė daktarato studijas La- 
vąlio universtiete, įgydamas pe
dagogikos mokslų daktaro laips
nį. Daktaras yra nuoširdus “T. 
Žiburių” bičiulis ir bendradarbis.

Pagerbti šoferiai !
Toronto “The Telegram” kas- : 

met apdovanoja savo šoferius, 
kurie metų bėgy neturi katastro- j. 
fų. Taip šį antradienį buvo pa
gerbti 31 iš 66 esamų šoferių, 
duodant kiekvienam spec, pažy
mėjimą, ženklelį ir $50 premiją. 
Tarp apdovanotųjų yra ir lietu
vis S. Skurdelis, kuris dviejų 
metų laikotarpy neturėjo nei 
vienos katastrofos.

LAS narių žiniai
Pranešame, kad paskirtoji viet. 

valdybos komisija su priešinga 
puse š.m. liepos mėn. 3 d. sutarė 
LAS nesklandumus išlyginti ir 
pagal tą susitarimą š.m. liepos 9 
d. vietininkijos valdybos pirmi
ninkas bvlą iš teismo atšaukė. 
Iki bus sudarytos viet. ir skyr. 
valdybos, komisija vadovaus

. LAS veiklai. .
“Tėviškės Žiburių” Nr. 27 pa- 

skelbtassi LAS vardu E. Bumeis- 
tro ir O. Snapelytės pareiškimas 
yra nuo pradžios iki galo netei
singas.

' Dr. A. Barkauskas
LAS Viet. Valdybos pirm.

Pr. Berneckas
LAS Toronto skyr. pirm.

Penktadienį, liepos 18 dieną
8 vai. vak. UNF salėje, 297 College Si 

SEZONO UŽDARYMO PROGA 

RUOŠIAMAS

Grandiozinis šokiu vakaras
GROS GERA KAPELA

KLB LOKo posėdis pakaktų dviejų jo narių, kurie 
Liepos 11 d. įvyko LOKo po- yra išrinkti atstovais.

sėdis, kuriame suskaičiuoti Ma- 
nitobos apyg. paštu balsavimo 
daviniai. Priskaičius ankstyves
nius balsavimo davinius apygar
dos atstovais išrinkti Povilas 
Liaukevičius ir Jonas Činga. Dėl 
laiko stokos nesubaigti tikrinti 
Ontario apyg. balsavimo davi
niai. LOKo narių tarpe nuomo
nės skiriasi dėl KLB Tarybos 
suvažiavimo vietos. Vieni laikosi 
Montrealio, kiti mano, kad atsto
vų patogumui, kurių net 33 iš 40 
gyvena Toronte arba arčiau jo, 
būtų geriau šaukti suvažiavimą 
Toronte.

Red. pastaba: Mūsų žiniomis 
16 iš 24 Toronte gyvenančių iš
rinktųjų Kr. Tarybos atstovų 
oficialiai pareiškė CLOKui pa
geidavimą, kad suvažiavimas bū
tų šaukiamas Toronte. Hamilto
ne gyvena 3 išrinktieji ir 1 St. 
Catharines. Visiems jiems To
rontas lengvai pasiekiamas. AL 
rodo, lengviau yra 7 atvykti iš 
Montrealio į Torontą negu 33 
vykti į Montrealį. LOKui statu- _ _ ___
tas suvažiavime jokių funkcijų lalkė kųn.Dr.'GeliešiūsišČika- 
nenumato, tad atidarymui pilnai gos.

Ateitininkų susirinkimas
Liepos 13 d., sėkmadienį, įvy

ko Montrealio vyr. ir jaun. at-kų 
bendras susirinkimas. Svarbiau
siu punktu buvo balsavimai į 
vyr. valdomuosius at-kų Fede
racijos organus.

Po balsavimo įvyko diskusijos 
veiklos klausimais.

Skautų stovykla
Liepos 19 d. Montrealio Tun

to skautai ir skautai vilkiukai iš
vyksta vienai savaitei stovyklau
ti į St. Adolf, Laųrentian kalnuo
se. Kelionei suorganizuotos leng
vos mašinos. Skautai gyveųs pa
lapinėse.

Neseniai panašią stovyklą tu
rėjo skautai St Emile vietovėje, , 
taip pat Laųrentian kalnuose.

— Montrealyje lankėsi iš Ve- 
nectielos “Tėvų Kelio” redakto
rius salezietis kun; Ant. Saba
liauskas, knygos “Nuo Imsrės iki 
Orinoko” autorius.

— Liepos 13 d., sekmadienį, A. 
Vartų parapijos bažnyčioje sumą

Rengia LAS

Mielą bendradarbę
DANUTĘ REKŠTYTĘ ir ALEKSĄ KERŠEVlČIŲ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir saulėto gyvenimo linki

Toronto Liet. Meno Mėgėjų Grupė.

St. Catherines, Ont.
Padėka

Imigracijos kvotų nebus
Kanados imigracijos ministeri-

Už aplankymą manęs sunkioje P^uošusi projektą įsta-
ligoje, man liepos pradžioje gu-i+ '......  '
lint St. Catharines ligoninėje ir 
knygų suteikimą kun. Tėvui Am- 

• brazui ir J. Šarapnickui ir vi
siems kitiems už aplankymą, sa
kau brolišką ačiū.

, P. Polgrimas.

L. Krikšč. dem. konferencijos rezoliucijos

PIRMĄ KARTĄ HAMILTONE tokia visiems — jauniems ir 
suaugusiems — įdomi

liepos 20 d. pp. Nėrusių ūkyje. Penktas kelias Waterdown pra
važiavus, i kairę pro pirmą B A benzino stotį.

Programoje šokiai ir daug žaidimų bei varžybų suaugusiems ir 
mažiems. Rimtas ir komiškas sportas. Gros puiki muzika. Gausus 
bufetas. Mėgstantiems pasijodinėjimas arkliais. Pelnas skiria
mas skautų organizacijai paremti. Autobusai išeina 2.30 vai: pp. 
nuo lietuviškos bažnyčios ir vėliau, jei susidarys pakankamas 
skaičius. Pradžia 3 vali. pp. Rengėjai.

Toronto vyrai šaukia “SOS”
Aną sekmadienį liet, parapijos 

salėje, kaip ir visada, įvyko šo
kiai. Atsilankė nemažai jaunimo, 
bet merginų vos apie 10. Vėliau, 
tiesa, padaugėjo, bet visgi ne
paprastai mažai tebuvo. Ar ne
vertėtų merginom duoti daugiau 
lengvatų?

Salina iš gatvių laidus
Toronto miesto savivaldybė 

dar 1949 m. yra sudariusi sutartį 
su Hydro Co. iš nužymėtų gatvių 
pašalinti laidus su stulpais, per
kelti juos į požeminius tunelius. 
Iki šiol yra pašalinti 385 stulpai, 
išvalyta 7 mylios gatvių. Projek
tą įvykdyti visame mieste kai
nuosią $45.000.000.

Alfonsas Balčiūnas, anksčiau 
gyvenęs Hbmilton, Ont., arba kas 
žino, prašomas pranešti jo adresą 
“TŽ” redakcijai arba “Tulpės” 
valgyklai iki šio šeštadienio. Ieš
ko iš Či&agos atvykęs Peter 
Zeimis.

Savaitgaliais lengva mašina va
žiuoja į Wasaga vasarvietę. 
Skambinti WA. 8865 tarp 5 ir 8 
vai. vakare. '
Išnuomojamas butas II augšte iš 
2 kamb. ir virtuvės su apšildoma 
veranda. Visuomet šiltas vanduo. 
Kreiptis po 6 vai. vak. RO. 3536. 
50 Mountview Ave. High Park 
rajone.

KINO “OEMTRE
r vak. Jaukiai apšildyta

772 Dundas St. W.
Toronto 

grynas oras

Ketvirtadieni — šeštadienį, liepos 17, 18, 19 d 
’. MEET THE KILLERS — Abbott & Častello 
V BIG SOMBRERO — Gene Autry

Pirmadieni — trečiadienį, liepos 21, 22, 23 d.
. CHAIN LIGHTING — Humphrey Bogart. Eleanor Parker

2. GOLDEN GLOVES STORY — James Dunn, Tony Zale.

LINKSMI IR ĮDOMUS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodom? nauja “Savaitinė apžvalga’’

Lietuvis pigiai perveža baldus 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

nimą suvažiavimas laiko viena 
svarbiausių gyvybinių lautos 
problemų, įtrauktinų į konkretų 
gyvenamojo momento veiklos 
planą.

4. Dėl Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės

. Lietuvių krikščionių demokra
tų konferencija suprasdama di
džiuosius Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės tikslus, uždavinius ir 
tos organizacijos reikšmę lietu
vybės išlaikymo veikloje, viso
mis išgalėmis remia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės kūrimą 

j ir ragina savo narius ir visus lie- 
džiaugiasi, kad jau daugelyje lie- I tuvius aktyviai PLB veikloje dą-

(Atkelta iš 1 psl.) 
dalis jaunesnės kartos lietuvių 
jau yra netekę lietuviškosios 
dvasios ir ryžtingumo lietuvybės 
veikloje ir nemažesni nutautimo 
pavojai gresia ir naujųjų atei
vių jaunimui, LKD konferencija 
pasisako už lietuviškos veiklos 
suaktyvinimą, pirmoje eilėje re
miant moraliai ir materialiai lie- 
tuviškas-šeštadienines mokyklas, 
skatinant jaunimą siekti mokslo, 
gražiai išmokti savo gimtąją kal
bą, pažinti savo kraštą, jo kultū
rą ir istoriją, neužmiršti savo 
tautos tradicijų. Suvažiavimas

i tymo, kuris imigraciją numatė 
! tvarkyti tokiuo pačiu kvotų prin
cipu, kaip tai daroma JAV. Kai- 
kurie parlamento nariai dėl to 
padarė’ priekaištų, tas projektas 
buvo etmestas, nuo kvotų įvedi
mo atsisakyta. Naujasis projek
tas numato įleisti pirmiausia ka
nadiečių gimines ir eilę kitokių 
asmenų, kurių rūšys aptariamos 

. {iekvienam kraštui atskirai. Tai
binti kiekvienu laiku KE. 8424. yra: amatininkai, kurie gali pa- 

apsimokėti kelionę- ir turi 
lėšų pradžiai, ūkininkai, žemės 
ūkio darbininkai, namų ruošos 
darbininkai, slaugės ir kiti pagei
daujamų verslų asmenys.

Įstatyme specialiai susiaurinta 
giminystės laipsniai italams, nes 
esą, jų perdaug esąt>norinčių. Jai 
dabar esą 23.000 prašymų atvykti 
pas gimines.

— Londonas. — Britu vvriau- 
sybė pareikalavo, kad Sovietų 
dipiomatas Kuznecovas.^ priimi- iTsąVo^kultūros' meilė.

nautojo Marshall, išvyktų 
krašto. Marshallis nubaustas 5 
metus kalėti.

— Detroit.

Vedusių porai reikalingas kam
barys ir virtuvė-be baldų. Pagei
daujama gražiame rajone. Skam-

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė dviems asmenims, olz Mc
Kenzie Cres. Tel. KE. 9222 (prie 
Dundas - DovercOurt). Kreiptis 
po 5 vai. vak.
Išnuomojamas kambarys dviems 
asmenis, prie gero susisiekimo, 
atskiras įėjimas. 190 Wright Ave. 
Tel, KE. 1080, skambinti po~4 vai. 
popiet
Išnuomojami butai be baldų 
High Park rajone. Vienas kam
barys ir virtuvė, du kambariai ir 
virtuvė, trys kambariai ir virtu
vė. 50 Wanda Rd. Tel. RA. 4977.
Išnuomojamas kambarys antra
me augštė su bendra virtuve rū
sy. Kreiptis vakarais po 6 vai. 
Tel. LO. 8346.
Nuo rugpiūčio 1 d., rytinėj mies
to daly, išnuomojamas naujai de
koruotas butas — 2 kamb. ir vir
tuvė antrame augšte. Alyva ap
šildomas. Šiltas vanduo visą lai
ką. Skambinti Gll 8394 po 5 vai.
Išnuomojami 3 kambariai ir vir
tuvė be baldų. Bloor-Ossington 
rajone. 66 Pendriph St. Tel. KE. 
4686. Kreiptis po 6 vai. vak.
Išnuomojamas butas iš 2 kamba
rių ir virtuvės arba kambario ir 
virtuvės ir atskiras kambarys 
viengungiams. 39 McFarland 
Ave., tel. KE. 4388.

ŠĖos savaitės namų pirkimai:

Atostogų sezone
namų pirkimo reikalais prašom skambinti, 
paliekant pavardę ir telefono numerį.

A. GARBENIS
Vakarais HY. 1543i . I

MEN AR Y & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave. Toronto. .• Tek LL. 1112

tuviškų parapijų mokyklų litua
nistiniai dalykai gavo prideramą 
vietą ir tikisi, kad visose lietu
viškų parapijų mokyklose litua-

lyvauti.

A.’ Pauker visai krito,
Rumunijos premjeras Gheor- 

nistiniai dalykai bus įvesti Į nor- ghiu-Dej išspausdino Cominform 
Journal straipsnį, kaltinantį Ąh- 
ną Pauker, kuri jau nušalinta iš 
visų pareigų ir greičiausia bus 
teisiama. Ji kaltinama, kartu.su 
taip pat nušalintais ęiinisteriais 
V. Luca ir T. Georgescu, sabota
vus partijos darbą, trukdydami 
įgyvendinti žemės ūkio sukolek
tyvinimą, grąžindami visai eilei 
savininkų žemę. Be to, Pc^uker 
partijos viduje buvusi suorgani
zavusi savą grupę, kuri stojusi 
prieš- partijos liniją. Pagaliau ji 
i valstybės aparatą įterpusi daug 
valstybės priešų, kurie trukdę 
darbą.

Vadinasi ir garsioji bolševikų 
amazonė jau darbą atlikusio 
mauro vaidmeny.

t

— Čikaga, -r- Gen. Eisenhowe- 
ris, išrinkus kandidatu į prezi
dentus, tuojau paprašė atleidžia
mas iš kariuomenės ir dabar jau 
visiškas civilis. -

— Frankfurt. — Per 4 pasta
rąsias savaites iš Rytų Vokieti
jos į Vakarus perbėgo 13.424 as
menys.

malių pamokų lentelę ir kad ti- 
kvba lietuviu vaikams bus dės
toma lietuvių kalba.

Pageidaujama,, kad lietuvių 
•aikemosė aukštesnėse mokyklo
se lituanistiniai dalykai taip bū
tų sustiprinti. kad padėtų ugdyti 
’r kūrybinius jaunuolių suge
bėjimus. •

Pagiriamos tėvų, mokytojų ir 
visuomenės veikėjų pastangos 
igdyti sveiką lietuvišką dvasią. 
Skatinama kurti jaunimo rate 
liūs, kuriuose būtų ugdomas kū
rybinis sugebėjimas, skatinami 
lietuviškos kultūros užsimoji
mai, ugdomos lietuviškos tradi-

nėjęs žinias iš šnipo radijo tar- j Kadangi tautos gyvybė yra pa- 
1S ‘ laikoma kūrybinio genijaus, tai 

? pirmoje eilėje kova dėl tautos 
potencialo išlaikymo turi reikš-

Ryšy su užsitę- įįs lietuviškosios kūrvbos skati
nusiu plieno streiku Fordas atlei- nimu ugdymu ir palaikymu. Vi- 
džia 72.000 darbininkų. Kitos fir- ! somįs priemonėmis remtina 
mos taip pat daug atleido. Gen.! kiekviena lietuviškos kūrybos 
Motors Corp. — 104.000. Chrysler j iniciatyva ir pastangos.
Corp. — 53.000, Briggs Mąnufąc- j Lietuvybės išlaikymą ir liętu- 
turing Co. — 16.000. J viškos kultūros kūrybos skati-

— Čikaga. — Respublikonų . 
partijos pirmininku konvencija 
išsirinko automobilių pirklį Ar-; 
thur Summerfield iš Flint, Mich.
Parduodamas 8 kamb. namas 
ir krautuvė, 932 Dundas St. W. 
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-

1 siūlymas. Imakėti $7.000. Dėl in- 
I formai*. ękamh;n<i f ei.. M”7. 8117 
i 1138 Dundas St. W., Mr. Green 
herg.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys -

* J. BERŽINSKAS '
1212 butfdas St. W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

šios savaitės namų pirkimai:

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialists? 
pervežti šaldytuvus. Transportą- 
visti rūšių. Didelis sunkvežimis
Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tam-’ba.

$11.000. Dundas-Roncesvalles rajone. Silver Ave., 6 kambariai 
alyva šildomi ir garažas. Įmokėti $3.500.

$11.800. Dundas-Roncesvalles rajone, 6 kambarių atskiras na
mas. Įmokėti $2.000.

• Į '■

$17.000. High Park rajone, 9 kambarių atskiras namas naujai 
dekoruotas, Vandeniu apšildomas. Įmokėti $5.000.

$16.500. Bloor-Pacific rajone, 7 kamb.. vandeniu- alyva šildo- 
/mas, atskiras namas su garažu. Įmokėti $5.500.

: • f

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

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

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

LA. 2763 LA. 6101

kartu.su

