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MELO IR SMURTO SUKAKTIS
I t

Niekodo neišnyks tie, kurie ui 
tiesę kovodami žūsta. Nors jų krau
jas apšlakstys budelio kirvį, nors jų 
kūnai kybos ant miesto ar pilies 
vartų, — jų dvasia gyvens amžinai.

Baironas.

KIEKVIENAS auštantis die
nos rytas nauju gyvenimu dvel
kia ne tiktai gamtai, bet ir sielai. 
Kiekviena diena kupina naujų 
uždavinių, rūpesčių ir sukakčių. 
Vienos sukaktys mus džiugina, 
kitos — lyg peiliais širdį suspau
džia ... Tai»kasdieninis žmogaus 
nusiteikimas. O kasdienybė gy
venimo nekuria, bet jį palaiko. 
Kasdieninis žmogus gyvena tik 
pagal dabar esamas sąlygas, ne
įvertindamas praeities ir užsi- 
merkdamhs ateičiai. Mūsų pa
šaukimas ne pagal gyvenimo są
lygas gyventi, bet tas sąlygas 
kurti. Todėl mes dėl laimingos 
praeities perdaug netriumfuo
jame ir dėl nelaimingos sukak
ties rankų nenuleidžiame. Išlai
kytas džiaugsmas ir skausmas 
pergalės link — ne kasdieninis, 
bet krikščįoniškas žmogaus nu
siteikimas. Kokie laikai bebūtų, 
mes drąsūs kaip arai, mes su 
skausmu ar džiaugsmu krūtinė
je plasnojam į savo palaimintą 

-tikslą. Ši nuotaika mūsų tremti
niui nenaujiena: tai laimingos 
ateities būtinybė, — ją mielai 
kiekviena proga prisimename, 
atnaujiname. Tada turime šven
tą teisę ir pareigą prisiminti 
kiekvieną sukaktį, net pačią 
klaikiausią — didžiojo melo ir. 
smurto sukakti.

Tai buvo lygiai prieš dvylika 
metų. Tada nesulaikomai mau
rojo raudonųjų tankSi Lietuvos 
žemėn, triuškindami jos žydin
tį gyvenimą, laisvę ir tarptauti
nę teisę. Nepajėgė įsiveržėliai 
net valandėlei laikytis savo gra
žių pažadų. Negalėjo jie to pa
daryti, nes melas ir įmurtas pa
sislėpti negali. Melas ir smur
tas, kaip išbadėjęs žvėris, negali 
sau ramiai ilgesnį laiką kur nors 
-kiūtoti — jam reikia trapios, ne
kaltos aukos. Juo daugiau į jo 
nasrus nekaltų aukų pakliūna, 
tuo labiau jo apetitas didėja. Ne

kitaip buvo ir yra rhūsų tėvų že
mėje ...

Jau dvylika metų, kaip Stali
no saulė “sutiko” priimti Nemu
no šalį 4 savo pasaulį, nes pačių 
maskolių pastatytas “liaudies 
seimas” to “norėjo”. Sovietams 
prijungtoji Lietuva pasijuto lyg 
karste, bet ji stengėsi tame kars
te neužgesti, stengėsi savuoju 
rojumi gyventi. Tada’ 1941 m. at
sirado gyvuliniai vagonai, kupi
ni negirdėto skausmo ir ašarų.—'■ 
tūkstančiai “savanorių” turėjo 
keliauti kur Stalino saulė stip
riausiai kaitina. Nevisiems, ži
noma, tų vagonų užteko. Liku
sieji buvo suvaryti į mirties ko
loną ir, kulkosvaidžiams gro
jant, keliavo į tautų kapiny
ną... Tada paaiškėjo, kodėl pra
rastojo rojaus atstatytojų vėlia
va krauju dažyta, kodėl jo gyve
nimo simboliai kūjis ir pjautu
vas: kūjis, pasirodo, reiškia ne
kaltą žmogų prisvaiginti, o pjau
tuvas — prisvaigintojo galvą nu
imti. Tenai visi “laimingi”, nes 
gerai apmokėti duobkasiai ir su
stingę lavonai nesiskundžia...

Taip prieš dvylika metų Lie
tuva “savanoriškai” tapo didžio
jo melo ir smurto auka. Toji tra
gikomedija vis dar nesibaigia. 
Nenutils ir mūsų visų šventas 
pasiryžimas: .
Aš priglaudžiau prie žemės širdį, 
Prie motinos tėvų tėvų, —- 
Ir aš žinau, kad ją pravirkdė, 
Skausmu ko skundžias nesavu.

fr savo: džiaugsmą ir dėj as, •— 
Ir ėmė žvaigždės krist neramios, 
Ir ėmė naktys švist pro jas!...

(B. Brazdžionis)
Niekada neatitrauksime šir

dies nuo tėvų žemės, kad regė
tume, kaip neramios, melu ir 
smurtu dažytos žvaigždės kris 
nuo Lietuvos padangės, kaip 
naktys ims švist pro jas... Ne
atitrauksime širdies, nes nieka
da neišnyks tie, kurie už tiesą 
kovodami žūsta, —- jų dvasia am
žinai gyvens. Juk Dievas ir ne
kalta auka yra kantrūs, bet ne
nugalimi!

Tomas Žiūraitis, O.P.
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TORONTU, Ontario, 1952 m. Liepos (July) men. 24 d.

RAUD. KRYŽIAUS KONFERENCIJA TORONTE
Tarptautinio Raudonojo Kry

žiaus konferencija Toronte, ku
rioje dalyvauja 69 tautų Raud. 
Kryžiai ir 4 panašios kitokio 
vardo organizacijos, prasidėjo šį 
antradienį. Dalyvauja taip pat 
diplomatiniai atstovai visų kraš
tų, kurie pasirašė betkokią iš 4 
Genevos konvencijų.

Tai yra išviso antroji R. Kr. 
konferencija Š. Amerikoje. Pir
moji buvo -1912 m. Vašingtone. 
Posėdžiuos pripažintos trys ofi
cialios kalbos: anglų, prancūzų 
ir ispanų.

Anksčiau paskelbtus būgšta
vimus, kad sovietai su visais sa
vo satelitais gali iš konferenci
jos išeiti ir net išstoti iš Raud. 
Kryžiaus organizacijos, genera
linis sekretorius J.' Duchosal pa
neigė. Jis taip nemanąs, nors 
komunistai R. Kryžių ir puola, 
nors jie išėjo iš Tarpt. Sveikatos 
Organizacijos — WHO, — nors 
1948 m. konferencijoje Stockhol- 
me tedalyvavo tik stebėtojais. 
Atrodo, kad šį kartą komunisti
nis pasaulis tikrai ruošiasi daly
vauti ir, žinoma, varyti savo 
propagandą. Sovietų delegacija 
į Torontą jau atvyko pereitą 
penktadienį. Kinų pereitos sa
vaitės pareiškimas, kad jie pri
pažįsta Genevos konvenciją su 
kaikuriom išimtim, beabejo, 
taip pat buvo ne vien Korėjos 
reikalui padarytas, bet ir kon
ferencijai
’ Pasaulis ’.šiandien bolševikų.

net nesiunčia dėlei _ ____
tik stebėtojus, kad tik būtų iš
vengta ginčų dėl kaltinimo Ko
rėjoj pradėjus bakterinį karą.

T. Raud. Kryžiaus vadovybė, 
nusilenkdama sovietams, padarė 
negražų dalyką, nutardama ne
įsileisti į konferenciją sovietų 
pavergtųjų R. Kryžių atstovų.

Egziliniai Raud. Kryžiai vis 
dėlto yra nutarę į konferenciją 
pasiųsti savo delegacijas ir įteik
ti Centro ir Ry tų Europos Raud. 
Kryžių vardu memorandumą, 
kuris yra paruoštas buvusio Ru-

N. G.
pro-

testuojama prieš S. Rusijos ir sa
telitų piktnaudojimą R. Kryž. 
vardo propaganda^, neturinčiai 
nieko bendra su R. Kryž. veik
la, protestuojama prieš jų atsto
vų pasiuntimą į4 konferenciją. 
Memorandume nurodoma, kad 

 

už geležinės uždangos R. Kryž. 
tėra tik kom Dųo režimo po
litinės agentūros/kad persona
las ten įveltas į -propagandos 
darbą, kad anų valstybių R. Kr. 
viešai rėmė bandų kovas Grai
kijoje, dabar remia Korėjos ag
resiją. Pagaliau prašoma re
miantis Genevos konvencijos 
principais pasmerkti tas politi
nes agentūras ir uždrausti veik
ti po Raud. Kryžiau^ vėliava.

Ruošiant šį memorandumą ir 
Liet. Raud. Kryžiaus pirminin
kas buvo padaręs savo pastabų 
specialiu raštu.

Memorandumas jau yra įteik-

tas Tarpt. Raud. Kryžiaus Vykd. 
Komiteto pirmininkui, prašant jį 
pateikti konferencijos diskusi
joms. Jo paremti į Torontą at
vyksta pats memorandumo ini
ciatorius Caranfilio ir čekoslova- 
kų atstovas, buvęs ambasadorius 
Dr. J. Papanek. Prie jų čia turės 
prisijungti kitų tautų R. Kr. eg- 
ziliniai atstovai, parinkti iš čia 
gyvenančių jų narių.

Reikia pagailestauti, kad ši 
taip svarbi konferencija mūsų 
sutikta nepasiruošus. Kanadiš- 
kė spauda apie dabartinę R. Kr. 
padėtį Lietuvoje ir apie tuo var
du ten veikiančias draugijas ne
painformuota. Mūsų delegacijos 
sudarymu pradėta rūpintis per 
daug vėlai, taip, kad jos’sudėtis 
šias eilutes rašant dar tebėra ne
aiški. O kad konferencija bus 
juk jau visas pusmetis buvo ži
noma
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SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA'i

Europoje į pirmąją vietą pa
stoviai slenka Vokietija, kuri na
tūraliai laikoma pagrindiniu 
raktu į visų painių problemų 
sprendimą.. Nugalėtas, parblokš
tas kraštas per 7 pokarinius me
tus pasiekė žymiai geresnės pa
dėties negu krašta'i nugalėtojai. 
Jos ekonominis gyvenimas pa 
stoviai kyla. Jos valiuta stabili
zuota — šiandien markės kursas 
veik lygus Šveicarų frankui, — 
pramonės gamyba tolydžio ky
la, o eksportas šį gegužės mėn. 
jau pasiekė 1.407.000.000 vertę. 
Laikoma, kad šiandien Vokietija 
yra vienintelis Europos kraš
tas, kuris gali paskirti pakanka
mai apsiginklavimui, tuo pačiu 
nąetu dar keldama savo gyven
tojų gerbūvį.

Dabartinė V: Vokietijos vy
riausybė vis glaudžiau įsijun- 

I gia į Vakarų bloką, tačiau pa-

Baltija dėmesio centre
Švedai įsidrąsino. —- Trukšmas dėl respublikonų platformos. 
— Priešlėktuvinė psichologinė ofenzyva. — Veiksniai Pary
žiuje.— “Life” atsakė. — 100 žurnalistų jau suregistruota.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• Baltijos žydrynėje plečiasi 

sunkaus nujautimo draikomos 
nuotaikos. Padrąsfeta gen. Ridg
way, kad Balti j 
visa priklauso

i dar visai ne 
tiniams im-

Šio pas-

munijos R. Kr. pirmininko 
Caranfilio. Memorandume

PATARIA TREMTINIAMS VYKTI Į KANADĄ
BALF pirmininkas kan. Dr. J. 

B. Končius, Europoj likusiems 
lietuviams, norintiems ir galin
tiems iš Europos išvykti, pata
ria be Amerikos, geriausiai pa
sirinkti Kanadą.

Emigracija į Kanadą dabar 
galima. Centrinė įstaiga Vokie
tijai ir Austrijai yra Karlsruhe, 
Rodtenbacherstr. 11, tel. 4225. 
Kalbėdamasis su įstaigos virši
ninku Mr. J. R. Rabillard BALF 
pirmininkas patyrė, kad:

1. Iki 1952 m. pabaigai dar jie 
tikisi išduoti vizas vykti į Kana
dą 20,000 asmenų; suprantama 
dauguma *bus vokiečiai, bet pir
menybė teikiama tremtiniams.

2. Ūkininkams vykstantiems į 
Kanadą iki liepos pabaigos, jū
ros kelionę apmoka valdžia. Na
mų ruošos asmenims, vykstan
tiems į Kanadą, laivokartę iš
pirks PICMME, tarpininkaujant 
BALFui. Nuvykus į Kanadą, šią 
sumą per metus ar dvejus reikės 
grąžinti.

Vėlesniems pabėgėliams, pra
dedant 1945 m. birželio 1 d., ke
lionės išlaidas apmokės JAV 
specialus fondas ir grąžinti ne
reikės.

3. Vykti i Kanadą gali visi iki 
50 m. amžiaus (ūkio darbams ir 
senesni). Pirmenybės teikiama 
namų statybos specialistams, 
technikams, namų ruošos darbi
ninkams, inžinieriams ir kitiems 
specialistams. Jei šeimoje yra 2 
ar 3 galį dirbti, su jais gali vykti 
ir jų tėveliai, nors jie būtų ir 70 
ar daugiau metų. Reikia, kad kas 
nors iš Kanados kviestų, parū
pintų butą ir pagelbėdamas su

rasti darbą.
Jei kas Europoje būdamas ne

turėtų pažįstamų ar giminių Ka
nadoj, o į ten norėtų vykti, B AL 
Fas tarpininkauja surasti gera
darius. '

5. Inžinieriai, mechanikai ir 
kiti specialistai gali įsiregistruo
ti net neturėdami ryšių su Ka
nada, ieškančios tokių žmonių 
įmonės garantuos.

6. JAV DP komisijos atmes
tieji pagal § 13 (už priešameri- 
konišką veiklą) vykti į Ameri
ką, šiuo metu Kanados misijos 
leidžiami vykti į Kanadą. Kana- 

•diečiai patys tikrins. Visų at
mestųjų į Ameriką sąrašus ir ži
nias kanadiečiai turi, tad visas 
žinias reikia pateikti tas pačias 
ir dabar. Kan. Končius nurodė, 
kad 95% atmestų lietuvių pagal 
§ 13 į Ameriką, yra neteisingai 
atmesti. Kanados komisija at
kreips dėmesį.

JAV Senato Komisija 
imigracijai studijuoti išvyksta 

į Europą
Jungtinių Valstybių Senato 

Escapees and Refugees Subcom
mittee (Committee on the Judi
ciary dalis, suorganizuota ryšy 
su įstatymo projektu Nr. 326), 
iš Niujorko išplauks, viena gru
pė liepos 23 d., kita liepos 29 d. 
ir griš rugsėjo 23 d. Pirmojoj 
grupėj vyksta senatoriai Wiley 
ir Hendrickson su savo grupė
mis, antrąja grupe vyksta sen. 
Eastland, Jenner ir W. Smith.

Abi grupės bus Genevoj rug
piūčio 8 d., Romoj rugp. 12 ir 13, 
Atėnuose rugp. 15, 16 ir 17. An-

karoj rugp. 19 ir 20, Bonnoj rug- 
piūio 26, 27, 28 ir 29 d. ir Ber
lyne rugp. 31 d. Kitomis dieno
mis lakysis kituose miestuose.

Senato komisija tyrinės trem
tinių ir pabėgėlių gyvenimą ir 
problemas Europoje. Apie jų 
kelionę informuos BALF, kurio 
talka ir patarimais taip pat ko
misija naudojasi. Komisijai skir
ta $60.000. '

BALF siuntos bus ir toliau 
apmokamos — pasinaudokime 

ta teise!
* Jungtinių Valstybių 82-rasis 

Kongresas nutarė ir toliau pri
pažinti šalpos organizacijų siun
tas į Europą apmokėti. Tuo bū
du ir BALF siunčiamomosios ge
rybės lietuviams tremtiniams į 
Europą it toliau bus Amerikos 
vyriausybės apmokamos. Svar
bu, kad tos siuntos nesumažėtų. 
Tad, rūbus, avalynę ir kitas do
vanas ir toliau siųskite BALF 
Centrui, 105 Grand St, Brook
lyn 11, N.Y.

Geraširdžiai aukotojai tepasi- 
naudoja šia jiems duota teise ir 
teaukoja BALFui, per kurį Jū
sų gerybės bus persiunčiamos 
kenčiantiesiems Europoje lietu
viams. Atminkit, kad daugiau
sia pagalbos rdikia ligoniams, 
kurie neturi net jėgų prašyt pa
galbos.

Šia proga prisimintina, kad 
BALF persiunčia ir Jūsų pini
gines dovanas Jūsų nurodytiems 
asmenims, įstaigoms, instituci
joms, BALF tarpininkauja per
siųsti Jūsų nurodomam asme
niui ir įvairius CARE siunti
nius.
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tifikavimo Jungtinėse Tautose. 
Baiminamasi, jog įtempimas 
Baltijoje gali vėl iššaukti griež
tesnę sovietų akciją. Taip pat 
nurodoma, jog sovietams taip 
trūksta inteligentijos, jog jie net 
kiek atleidžia vaj “

atsiliepė praėjusį pirmadieni 
toks Pilypas iš Kanapių, Robert 
Long, girdi, demokratams pri
mestas kaltinimas dėl pavergtų
jų valstybių yra begėdiškas me
las... Baltijos valstybės ir Len
kija, girdi,, nebuvusios okupuo
tos iki rusai sumušė vokiečius. 
Ar respublikonai galvoją, jog 
“turėjome paskelbti Stalinui ka
rą prieš sumušus Hit

vietus, jog taip, kaip Baltijos 
kraštai, užsmaugiama nesiduos. 
Praėjusią savaitę Švedijos karo 
laivynas ir moderni karo avia
cija pradėjo manevrus. Gerai su
prasdami politinę jų reikšmę, 
Vakarai juos įtemptai seka. 
Kaip pranešama, toj pačioj sri
ty netrukus po dviejų švedų lėk
tuvų pašovimo sovietai vykdė 
savuosius manevrus ir dar iki 
šiol ten prisilaiko maži sovietų 
laivyno daliniai. Švedai gi turi 
įsakymą, visa jėga atremti kiek
vieną sovietų provokaciją. Iš 
Stockholm© patvirtinama, jog 
Švedų vyriausybė Jungtinėse 
Tautose buvusi padrąsinta, kad 
sovietams ją užpuolus, Jungti
nės Tautos momentaliai stotų 
talkon -—Korėjos pavyzdžiu. Bei
tai nebūtų antroji Korėja,— tai 
reikštų visuotinį karą. Konflik
tas būtų perdaug arti Leningra
do ir Londono... ir išspręstų 
tikrą išlaisvinimą mūsų tėvy
nei. Žiniomis iš Lietuvos, pa
vergtieji su didžiausiu lūkesčiu 
gaudo šias žinias. Beveik kas
dien “Tassas” skelbia savo ko
munikatus apie buvusį “Švedų 
lėktuvų” šienų pažeidimą, ku
riuos atvirkščiai suprasdami ir 
pasiklausydami radijų progra
mų įvairiomis kalbomsi, lietu
viai bando įspėti artimiausių 
įvykių Baltijoje raidą. Ir ameri
kiečiai atydžiai seka įvykius Bal
tijoje. Įtakingoji spauda specia
liuose vedamuose sveikina žu
vėdrų ryžtą sovietams neužleis
ti Baltijos jūros. NYTimes bai
gia: “Šiame reikale Švedija vei
kia viso laisvojo pasaulio vardu 
ir užsitarnauja jo paramos”.

Pranešama, jog daugumas pa- 
baltiečių pabėgėlių šiuo metu 
gauna Švedjios pilietybę, kurią 
švedai jiems mielai duoda, nors 
primena, jog ji laiko juos estų, 
latvių, lietuvių tautybės pilie
čiais,'kurie turės pilną teisę ir 
pareigą ateityje grįžti į savo iš
laisvintas tėvynes.

• Niujorko lietuvių pabėgėlių 
vadovaujančiuose sluogsniuose 
su slepiamu džiaugsmu konsta- 
tuojarrta, jog jau kuris laikas 
sovietai Baltijos kraštuose ne- 
vvkdo didesnio masto deporta
cijų. Kaikurie jų mano, jog tai 
yra išdava pavergtųjų pabėgėlių 
sukelto triukšmo ir palyginus 
greito genocido konvencijos fa-

lengva, išskėstomis rankomis ne
puldama, statydama vis naujų 
reikalavimų ir iškovodama sau 
vis svaresnę vietą tarptautinius 
klausimus sprendžiant. Pereitą 
savaitgalį kancleris Adenaueris 
paskelbė turįs paruošęs planą su 
kurti visos Europos organizaci
ją, kuri aprėptų ir pajungtų sau 
pagal Schumano planą sujungia
mą sunkiąją pramonę ir Europos 
Gynimo Bendruomenę. Planas 
dar nepaskelbtas, jis būsiąs pa
teiktas Paryžiuje susirenkan- 
tiems Schumano plano kraštų 
užsienių ministeriams, bet ne
reikia abejoti, kad jo tikslas Vo
kietiją išvesti į dar tvritesnes po
zicijas. O tai ypač nepatinka 
Prancūzams, kurie bijo Vokieti
jos iškilimo ir jaudinasi, kad 
kartu Į viešumą ištempiamas 
Saaro klausimas, kurį prancūzai 
norėtų laikyti-jau sutvarkytu.

Irano klausimas pereitą savai
tę vėl iškilo į pasaulio dėmesio 
centrą. Pagarsėjęs nacionalistų 
vadas Mossadegh parlamento 
buvo išrinktas premjeru, bet kai 
panoro pasidaryti ir krašto ap
saugos ministeriu, nesutiko ša
chas, kuris kariuomenę — jos 
yra 130.000 — laiko savo tikrąja 
atrama ir nenori išleisti iš sau 
ištikimų žmonių rankų. Mossa
degh tada atsistatydino. Prem
jeru buvo paskirtas Ahmed Qa- 
vam, gavęs parlamento pasiti
kėjimą 40 balsų prieš 25. Jis bu
vo premjeru tuo kai po

_____ _________________ '

rusai ir yra ukotuIŠ provaka- 
rietišku. Savo delaracijoje paža
dėjo griežtai sutramdyti betko- 
kius anarchiškus reiškinius ir 
pirmiausia sutvarkyti naftos 
pramonės atgaivinimo reikalus.

Mossadegh — kaip visų krizių 
metu — atsigulė į ligonio patalą, 
o jo partija pakėlė triukšmą ir 
paskelbė: “Mes remiame Mos
sadegh mūsų krauju, o Qavam 
atsakysime kulka”. Pereitą sa
vaitgalį visame krašte prasidėjo 
demonstracijos, kaip šaukiama, 
prieš pastangas grąžinti britus. 
Teherane pagaliau įvyko dviejų 
dienų atviros gatvių kovos tarp 
kariuomenės ir nacionalistų, ko
munistams šaukiant “šalin ša
chas!”, o nacionalistams reika- • 
laujant grąžinti premjeru Mos
sadegh. Rezultate Qavam pa
skelbė atsistatydinąs. Padėtis 
tebėra dar neišryškėjusi, bet ša
cho sostas dreba. Nepatvirtinto
mis žiniomis, šacho brolis Ali 
Rėza, pasirodęs prie puolamo 
parlamento, sunkiai sužeistas.

Korėjoje tebevyksta uždaros 
derybos belaisvių klausimu. Jau 
kelis kartus buvo pradėta skelb
ti — neoficialiai, — kad esą pa- 
sirodą gero lemiančių ženklų, ta
čiau iki šiol vis nematyti jokių 
vaisių. Daugiausia vilčių sukėlė 
Peipingo radijo pranešimas, kad 
jie pripažįstą 1949 m. Genevos 
konvenciją tik su kaikuriom iš
imtim; kad priimtinas esąs siū
lymas nesutinkančius grįžti be
laisvius išvežti į kurį nors tretį 
kraštą (buvo pasisiūliusi Indi
ja) ir kad komunistai nesiprie
šinsią belaisvių tvarkymo reika
lų pavedimui pašalinei neutra
liai organizacijai (Raud. Kry
žiui?). Ar tą patį pasiūlė ir ko
munistų delegacija derybose, ar 
čia tik propagandinis pareiški
mas prieš Raud. Kryžiaus konfe
renciją, tuo tarpu dar neaišku.

Frontuose žymesnių kovų ne
buvo. Tik JT aviacija* gana 
veikli.

lines uvo uzp
ir jų draugų laiškais. Tačiau jis 
išspausdino po poros dienų tik 
vykusį V. Sidzikausko atsikirti
mą: “Lietuviajns ir jų pabaltie- 

jčiams draugams, buvo be galo

minta” kvalifikuotų'; specialistų 
įvairiose srityse, taip būtinų nu
matomam karui su Vakarais. Ši 
psichologinė ofenzyva jau vyk
doma ištisi metai, bet paskuti- 
niomis birželio mėnesio dieno-' malonus respublikonų partijos 
mis buvo ypač’suintensyvinta. platformoj prisiminimas Balti- 
LTSR spaudoj neseniai tilpo tū-; įos valstybiu likimo, kurios bu- 
lo R. Vyšniausko straipsnis vo auko‘s dviejų totalitarinių
Ualstritų Magnatų vergovėje , r ygistybių konspiracijos ir seku- 

kurio turinys yra kažkoks Pa‘ sios sovietų agresijos prieš jas 
kvaišęs kliedėjimas.. Ameriki- • jy[es pabaltiečiai niekados nė ne- 
niai žmogėdros pasiryžę isnai- i saipnavome, kad JAV-bės turėtų 
kinti šimtus milijonų žmonių. ‘——-x——l-i—u.*.- i---- -.jai *-
kad tik padidintų savo pelną” 
... Rašoma, kaip sunkiai Ameri
koje verčiąsi neamerikoniškos 
kilmės žmonės. Miršta badu ir 
kenčia baisų skurdą. Kaip Lie
tuvos vyriausybė neva depor
tuodavusi valstiečius ir darbi
ninkus į Ameriką('). “Tūkstan
čiai išvežtųjų į Ameriką lietu
vių žuvo nuo nepakenčiamų 
darbo sąlygų kasyklose ...(!) 
Pirmą kartą per 12 metu “Tie
soje” cituojami “Draugas”, “Dir
va” ir “toks imperialistų ameri
kiečių pakalikas kaip kunigas 
Končius”. Panaudojami straips
niai, aprašą i Pietų plantacijas 
pakliuvusiu lietuvių DP vargus, 
iš kur jie betgi, kaip atsimena
me, buvo bematant ištraukti. 
“Tarybų Lietuvos žmonės giliai 
užjaučia savo brolius, vargstan-

vo aukos dviejų totalitarinių

sovietams paskelbti karą, dėl to, 
kad jie užgrobė mūsų šalis. Ta
čiau mes esame tvirtai įsitikinę, 
jog ta Europos dalis, kurią sovie
tai užgrobė per Antrąjį pasauli
nį' karą tam tikrų įvykių išda
voje bus tikrai išvaduotos, ir 
Lietuvos nepriklausomybė, ly
giai kaip ir kitų Rytų ir Centro 
Europos tautų bus atstatyta. Ta 
načia . proga norėčiau pataisyti 
Mr. Long tvirtinimą. ..”.

Amerikiečių tarpe šie laiškai 
sukėlė nemenko susidomėjimo, 
kiti stebėjosi, kaip NYTimes, 
kuris taip kruopščiai atrenka 
laiškus, galėjo spausdinti taip 
keistą Long laišką. Atrodo, jog 
šie laiškai NYTimes, kuris yra 
beveik visuotinai skaitomas kon
grese ir prezidento, galėjo pa
veikti šeštadienį vykusioj 6 mili- 

čius Amerikos kapitalo prie-1 ^nu televizijos žiūrovų progra- 
spaudoje...” Šitoks melas ilgai moie dalyvavusius senatorius. 

t Respublikonas sen. Brooks kal- 
so’vietai’° rengiasi eventualu- tino _ demokratų administraciją,
tęstis negalės ir. tenka spėti, jog

mams. *
• Puikų laišką Amerikos 

spaudai parengė Lemkino šta
bas. susidedąs iš kelių tautvbių. 
protestuodami, kad respubliko
nų konvencijoje sąmoningai bu
vo praleistas genocido reikalas. 
Memorandume, kurį lietuvių 
vardu pasirašė Pijus Grigaitis, 
iš ALT. c* parengė LAIC direk
torė M. Kižytė, sakoma: “Yra 
nusikaltimas skelbti pigius tau
tų išlaisvinimo šūkius, o tuo pa
čiu laiku atsisakyti kooperuoti 
su kitomis taiką mylinčiomis 
tautomis, kad pravesti įstatymą, 
kuriuo būtų gelbstimos tautos',

Respublikonas sen. Brooks kal-

; mg ji dar ir dabar siekia tęsti 
; savo “containement” politiką, 
j “užkonservuodami 500.000 žmo
nių sovietinėje bačkoje”. Šios 
politikos išdavoje Amerika ne
teko taip “nuoširdžių savo drau
gų kaip Lietuva, Lenkija, Čeko
slovakiją,” ... Demokratų sena
torius Douglas, nors gindamasis, 
sutiko, kad tai buvo klaida... 
Šitų visų įvykių šviesoje, Niu
jorke galima konstatuoti, jog' 
amerikiečių visuomenė protin
gos ir taktiškos mūsų visuome
nės bei veiksnių — LAIC ir PLG 
— akcijos nuoširdžiai nusiteikia 
Pabaltijo, ypač Lietuvos, atžvil-

kurias norima išlaisvinti”. Pra-, 
šoma, kad genocidas būtų kuo; * Lenkų laikraščiai tvirtina,
greičiausiai ratifikuotas ir JAV. j°S demokratų kandidatas į kan- 

•’Respublikonų partijos užsie-1 “atus AvercU HarrimIan' ku™ 
nių politikos platformos atgar- Į kkl”\as turl paaiškėti šią savai- 
šiai aidi JAV-bėse. Štai paverg- i Clka80je, užtikrino savo len- 
tųjų tautų klausimu NYTimes • (Nukelta į 2 psl.)

Padėkos Diena
šiais metais bus švenčiama Ka
nadoje spalio mėn. antrą pirma
dienį, ty. 13 d.

ŠITAS “T2” NUMERIS 
yra paskutinis prieš atostogas. 
Kitas išeis rugpiūčio mėn. 7 d.
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Derėtų pasiruošti PADĖS ATEIVIAMS
Su gegužės 24-tosios rinkimais 

■".anados lietuviškoji visuomenė 
i, naują istori

jos iapą. Tą dieną reikia laikyti 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės" Susiorganizavimo data ir 
ryžtingu deklaravimu VLIKo 
surašytosios Lietuvių Chartos 

žodžių: “Lietuviais esame 
iiiėš gimę, "Lietuviais turime ir 
būti”.

Kanados lietuviškosios bend
ruomenės žmonės, plačiai išsi
skirstę didžiuliuose šio krašto 

Tėvynės meilė yra šventa. Dėl jos milijonai yra kritę garbingoji plotuose ir apsigyvenę didesnė- 
kovoj. Milijoną! pasirinko mirtį arba kančias, bet jos neišsižadėjo. Pe ar mažesnėse lietuvių koloni- 
Tik judošiai ir naujųjų laikų kvislingąi tėvynėmis prekiauja, bet j Jose> rinktinų dieną tarė savo 

’ jų likimas skaudus; Patriotizmas dar nėra nacionalizmas. Šią pro- pastatytųjų šimto su

blemą gražiai išriša Dr. Maceina savo knygoje “Tautinis auk- J v!rsYn}. ^.n“1
i? , - - . tiasdesunties atstovų Krašto Ta-lejimas . ; . . .<*

Per Lietuvos istorijos lapus lietuviškasis patriotizmas yra aiš- išrinktieji be abejonės len- 
kiai išryškintas. Lietuvis moka garbingai’ mirfiTūF savo šalį, ga|vJas prieš KanadoS he-
jis gerbia ir kitų įsitikinimus. Jis nėra aklas fanatikas nacis,\^WW\^kąj4/visuomenę pagarbumo 
tikėjo‘Reicho kilimu ant kitų/įautų laįs^ės liyprių<NehiiąteinMiį]•&.„padėkos žehklan, dėkodami už 
dabar, kada ukrainiečių "kovotojai Lietuvos* vaĮdymp’;Jriikątaūrpį sutęijifą pasitikėjimą, tačiau, 
mūšų kunigaikščių laikais'vadina Ukrainos zyd^iinū, MįĮ?ų taūfi-| tuo"pačiu, visi turime gerai su-

MANO DIDŽIOJI NUODĖMĖ
■y

... netrokštu nieko •— tik tavęs, Tėvyne; 
nereikia nieko — man tavęs gana...

Kanados lietuviškt 
’pradėjo, sakytume.

pėdos kraštą. Lietuvio nuoširdumą ir nuoskaudų pamiršimą įrodo ['suteiktuoju pasitikėjimu lietu- 
netolimos praeities elgesys sū lenkais pabėgėliais, .vos metams[viškoji visuomenė uždėjot ant 
praėjus po ultimatumo. O kiek šunybių mums iškrėtė vokiečiai, j;^’^.Pe^JrWn sunkią bei at- 
Bet lietuvis — beteisis kblchozininkas — dalinosi paskutine duo- naštą. Tą naštą nešda-
nos pluta su elgetaujančiu Rytprūsių gyventoju.’ D turime pasirodyti pasiti-

Tačiau negalima užgauti lietuvio patriotizmo. Neišplėš! iš lie- .. . v... ,. . .v, 1 .v,J- .4, . . didelis darbas, todėl tam darbuituvio Širdies lietuviškų laukų, misKų, vyturio giesmes; nenura-L. turime iš anksto pasiruošti, 
minsi prižadais nei bizūnu jo meilės savam' kraštui. Rudasis ne- ■ ir i§rinktieji neturime 

. brukė mums savų “dievų”, nes tikėjo ant miksiu tautų iškilsiąs, perdaug laikn kažkokiam ypatin- 
Bet kai raudonasis išniekino mūsų Tautą, jos tradicijas ir įsakė gam-pęsiriioŠTmni, nes daugumos 

• pamilti Volgą su jos burliokais, lietuvis įsiuto. Rusui lietuvio i ir mūsų pečius slegia tas pats 
meilė savam kraštui yra nuodėmė, už kurią čekistas žudo,‘tre- kasdieninis fabriko darbas ir eg- 
mia, engia. Ne, Maskvos viešpačiai, per’kietas lietuvio sprandas zištencijos rūpesčiai. Bet nežiū- 
vergo jungui. Lietuvis moka kovoti ir kentėti už savo didžiąją I riht to, kiekvienas atstovas at- 
“nuodėmę” — Tėvynės meilę. Per siauri jūsų plačiosios tėvynės 
tyrai, per menkos dar kančios surakinti lietuvio širdį. Jums liko 
senieji ir vaikai, o pajėgus kovai lietuvis kirtį moka kirčiu.;

Net žuvusiųjų jūs nepajėgiai atpažinti, nes prieš mirtį save iš- 
sisprogdina. Tik šienpjūtės daina nutilo, nutilus Laisvės Varpui.

Bet jau muša valanda tau, kada per siaura pasidarys pačiam 
didžioji tėvynė. Teks duoti ataskaitą už milijonus atikų, už'terorą 
ir smurtą. Į tavo žemę grįš tikrasis Dievas, Kurio paprašys baus
mės tau kankiniai. Pasaulis praregėjo ir tave suprato, p karčios 
aimanos ir skundas jau girdisi net per geležinę uždangą. .

Tu nustebsi, pamatęs savo baisiąsias nuodėmes prieš žmonis-. 
kurną, o mūsų didžioji “nuodėmė” sulauks altorių garbės.

R. Medelis.

: rinkti pačią Krašto Valdybą iri 
t Kontrolės komisiją, nustatyti] 

krašto lietuviams tautinio solida
rumo įnašų normą, nustatyti 
krašto valdybos sąmatą ir aptar
ti bei išdiskutuoti atstovų pasiū
lymus, mintis bei sugestijas.

Taigi, atitrūkus nuo kasdieni
nio darbo minutėlę, jau iš anksto 
kiekvienam atstovui reikėtų nors 
provizoriškai apgalvoti suvažia
vime numatomas darbo sritis ir 
įsidėti galvon vieną ar kitą kon
kretizuotą mintį, pasiūlymą ar
ba kokiu nors klausimu paruošti 
net kondensuotą referatėlį. Mū
sų suvažiavimas turėtų būti dar
bingas, pozityvus ir iš anksto ap
galvotas. x ‘

Todėl ir gera būtų, kad visi iš
rinktieji Tarybos atstovai dar 
prieš suvažiavimą iš anksto aty- 
džiai persiskaitytų KLB krašto 
organizacijos statutį ir pasižy
mėtų savo pastabas, jeigu rastų 
jame ką nors keistino arba kad 
susigyventų su mintimi, jog jis 
yra tvarkoj ir tvirtintinas toks, 
koks yra. Reikėtų kiekvienam at
stovui iš anksto apgalvoti, kuri 
čia, kolonija visais atžvilgiais 
būtų tinkamiausia vieta Krašto 
Valdybos būstinei. Šiame atveju- 
je reikėtų imti domėn visus rei- i 
kiamus aspektus, kaip: vietą, 
kurioje daugiausia atstovų gyve
na, kur yra tinkamiausias cent
ras ir patogiausias bei arčiausias1 
punktas dėl suvažiavimo atstovų 
iš periferinių apylinkių, kurioj 
kolonijoj yra tinkamos suvažia
vimams patalpos ir tt.

Be to, reikėtų kiekvienam iš 
anksto apsigalvoti, kokius gi as
menis, kaip tinkamiausius, no
rėtume turėti Krašto Valdyboje, 
Kontrolės komisijoje ir kituose 
organuose. Juk nuo tų asmenų

sias pasaulio Lietuvių Bendruo
menės idėjos autorius — Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo komi
tetas, skelbdamas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės santvarkos 
laik. nuostatus, įvedamajame žo
dyje taria, jog: “Lietuvių Bend
ruomenei priklauso savaime, be j 
jokio pareiškimo, kiekvienas lie
tuvis, kuriame plaka lietuviška 
širdis, kurio gyslose sruvena lie
tuviškas kraujas, kuriam lietu
viškumas reiškiasi būde, papro
čiuose, lietuviškoje kilmėje”, ta
čiau, kaip jau minėjau, tai tik 
platoniškas bendruomenei pri
klausomumas. Gi visi lietuviai 
turėtų aktyviai įsijungti į ben
druomeninę šeimą, nevengdami 
ir nepatingėdami užeiti į apylin
kių būstines ir užsirašyti į narių 
sąrašus. Juk ligi šiol registruo
tų bendruomenės narių teturime 
gal tik apie penktadalį Kana
doje gyvenančių lietuvių.

Apie visa tai, ką provizoriškai 
tesuminėjau, Krašto Tarybos at
stovams reikėtų iš anksto pagal
voti ir tuo susirūpinti.

Pranys Alšėnas.
Red. pastaba: Mes kviestume 

tuo rūpintis ir savų minčių bei 
sugestijų pareikšti ir visus Ka-_ 
nados lietuvius, ne vien atstovus, 
nes tai visų bendri reikalai bei : 
rūpesčiai.

Toronte įkurta nauja organi
zacija — “The Council for New 
Canadians”, turinti tikslo teik
ti patarimų ir paramos neokana- 
diečiams visame krašte.

Naujiesięms ateiviams įsiku
riant Kanadoje didžiausį sunku
mą sudaro nemokėjimas kalbos 
bei šio krašto papročių nežino
jimas. Iki šiol naujiesiems atei
viams dominijos vyriausybė su
teikdavo paramos instruktyvine 
literatūra bei asmenišku patari
mu ir per “National Employ
ment Service” patarnavimą. 
Raudonasis Kryžius ir bažnyti
nės organizacijos taip pat prisi
dėjo, bet nebuvo organo, kuris 
specialiai padėtų neokanadiečiui 
įsijungti į n^ują gyvenimą. Apie 
tai jau senokai buvo kalbama ir 
pagaliau toks organas sudary
tas. Jo būstinė — 71 King Str. 
West, Toronto, 3-me augšte. To
ronto žurnalistas 'William 
Krehm, jau pasižymėjęs dirbda
mas su neo-kanadiečiais, yra pa
skirtas sekretoriumi. Organiza
cijos kaip “the Imperial Order 
Daughters of the Empire,, the 
Junior League, the* YWCA, the 
Toronto Welfare Council” ir 
“the International Rescue Com
mittee” aktyviai prisidėjo prie 
organizacijos kartu su atstovais 
iš devynių etninių grupių — uk
rainiečių, lenkų, vengrų, latvių,

estų, lietuvių, čekų, serb ir slo
vakų.

Pirmutinis organizacijos tiks
las, pasak Mr. Krehm, mėgsti 
glaudžius ryšius ir susipratimą 
tarp angliškai kalbančių .kana
diečių ir naujų piliečių, kurie at
vyko iš nąangliškai kalbančių 
pasaulio kraštų ir bendrai padė
ti naujam ateiviui priprasti prie 
svetimos aplinkos.

Organizacijos veikimas apsiri
bos šią vasarą neo-kanadiečių 
tarpe darbo parūpinant profesio
nalams ir kvalifikuotiems darbi
ninkams. Bus parūpinti vertėjai 
ir niekas neturės jaustis suvar
žytas, jei jis nemoka angliškai.

Organizacija tikisi vėliau su
teikti neo-kanadiečiams pagal
bos ieškant buto ir padėti su
daryti socialinį ryšį su angliškai 
kalbančia bendruomene.

Mr. Krehm konstatuoja, kad 
daug inspiracijos šiam darbui 
buvo gauta iš “Society for the 
Aid of East Europeans” veiklos 
Montrealyje. Anoji yra vado
vaujama Robert Hill. Tikimasi, 
kad šitos dvi organizacijos gal 
sujungs savo veikimą formuoda
mos viso krašto tarnybą nau
jiems gyventojams.

Organizacijos pagalbos prašy
mai neo-kanadiečiams turi būti 
adresuoti įstaigai 71 King Street 
West, Toronto, arba telefonu 
WAverley 9987. CSc.

PONIA ROOSEVELT, JUNGI. TAUTOS IR GENOCIDAS
cidu yra mažos vertės, nes jie vi
sai paprastai jo išsigins. Kol mės 
nesame pakankamai stiprioje po
zicijoj ir negalime ko nors veiks
mingo atsiekti, tai aš manau, kad 
mūsų priimtos rezoliucijos tiems 
vargšams labiau pakenks, nggu 
duos gero”. .

“Amerikai Magyar Nepszava“ 
Niujorke dėl to rašo:

“Pirmu žvilgsniu atrodo, kad 
ponios Rooseveltienės pažiūra 
yra nuostabiai praktiška. Bet pa
galvoję mes negalime su ja su
tikti. “Jūs negalite taip sau nu
eiti ir pasakyti, kad štai kas da
rosi.. .nes jie visai paprastai iš
sigins”. Mes tikime, kad mes ne 
tik galime, bet ir turime tai da
ryti. Visų' pirma mes nė “taip 
sau” nueiname, bet atsinešame 
nesuskaitomus deponatus, laiš
kus ir kitus įrodymus. Mes ma
tome žmogžudį su peiliu rankoje 
prie savo kraujuojančios aukos...

Ponios Rooseveltienės prileidi- 
mas, kad genocidą taikančių kri
minalistų paženklinimas be j ė-.

gos juos persekioti nieko never
tas, yra didžiausia visų apga
vysčių. Praktika rodo, kad ryž
tingas moralinis spaudimas nors 
laikinai nusikaltėlius sulaiko. 
Nors jų moralė lieka nepakitusi, 
bet tautų pasipiktinirrfas juos 
kiek atgrasina. *

Nebus yisai klaidingas tvirti
nimas, kad genocidas iš viso bu
vo galimas tik todėl, kad pasau
lio pasipiktinimas nebuvo gar
sus' ir patvarus. Hitleris nacių 
vadus, besipriešinančius dujų 
kameroms nutildė pasakydamas 
“Kas dar atsimena apie armėnų 
išžudymą?” Galbūt jis buvo tei
sus ir jeigu tautos taip greit ir 
lengvai nebūtų aprimusios dėl 
pūsaiitro milijono armėnų išžu
dymo, tai gal ir vėlesnieji masi
niai žudymai nebūtų įvykę.

Be to, nepakenčiama paprastai 
stebėti kas darosi anapus geleži
nės uždangos. Ką nors reikia da
ryti. Jeigu ne kitaip, tai bent mū
sų šauksmu trukdyti kriminalis
tus”. VLBKV Biulet.

Lietuvių spaudoje buvo pasisa
kyta neigiamai dėl ponios Roose
veltienės keistos pažiūros į rusų 
varomo genocido sutramdymą. 
Netrūko balsų, ginančią šią gar
siąją ponią ir net pasipiktinan
čių jai iškeltais kaltinimais.

Čia paduodame vengrų pasisa
kymą tuo pačiu klausimu 1952 
m. kovo-balandžio Vengrų Tau
tos Tarybos leidinyje “The Hun
garian Observer””.

“Kai tik sovietų užimtų sričių 
pabėgėliai pasiūlo laisvosioms 
tautoms nepasitenkinti savigina, 
bet ką nors veikti, kad išlaisvi
nus Europos rytinę dalį, jiems 
paprastai užčiaupiama burna po
sakiu, kad pasaulinių vyksmų 
tvarka negalinti būti pasiekta 
ginklų jėga ir kad mes turime ti
kėti idėjų laimėjimu.

Pabėgėliai nesvajoja apie ka
rą, bet būtų patenkinti, jeigu 
Vakarų tautos sovietams ver
gaujančioms tautoms teiktų pa
galbą. Bet ką jie turi galvoje, kai 
atsisakoma teikti net moralinė 
parama? O taip atrodo Mrs. Ele- 
onor Roosevelt pažiūra į Vengri
joje vykdomą genocidą.

Bela Varga vengrų Tautos Ta
rybos prezidentas, pasiuntė po
niai Rooseveltienei laišką, kuria- j 
me konstatuojama, kad Sovietų 
Sąjunga turi būti laikoma atsa
kinga už Vengrijoje vykdomą 
genocidą. Toliau jis pažymėjo, 
kad Vengrų Tautos Taryba išlei
do knygą “Genocide by Deporta-

skįrai arba, kur sąlygos leidžia, 
susibūrę draugėn bent po keletą, 
turime iš anksto pagalvoti, pasi
tarti ir padiskutuoti klausimus: 
nuo ko pradėsime veikti, kokias 

_ _ . . VA gCLXlUXVIO^. U xiw tu aointiiupradines darbo gaires nusistaty- didžįa dalimi priklaussys visa ka- 
į nadiškosios lietuvių bendruome
nės veikla. Reikėtų mesti vieną 

. kitą mintį ir dėl narių solida
rumo įnašų normos dydžio, dėl 
sąfnatos pozicijų ir tt.

Taipogi derėtų mums visiems 
iš anksto apgalvoti ir paieškoti 
receptų, kaip ir kokias būdais 
naujai gimusiai Kanados Lietu
vių. Bendruomenei vekismingiau 
pradėtįįtos lįsganizacijos pagrin
dinių darbo "sričių dirvonus 
plėšti. O tie dirvonai yra’itin pla
tūs. Štai, trumpai ir suglaustai 
tos dirvos, kurias turėtume 
kruopščiai ir su didžiausiu atsi
dėjimu purenti: lietuvybės ir lie
tuvių vardo orumo išlaikymas, 
švietimo, kultūros ir vargan pa
tekusių savo tautiečių šalpos rei
kalai, tinkamas lietuvių atstova
vimas krašto valdžios ir privati
nėse Įstaigose, palaikymas glau
džių santykių ir tinkamų ryšių 
su kitų tautybių esamomis ben
druomenėmis ir jų organizacijo
mis, nes tai padės tinkamiau 
veikti ir kovoti mūsų pavergto
sios Tėvynės laisvės byloje.

Be viso šito, reikėtų itin susi
rūpinti ir paieškoti tinkamų bū
dų, kaip pritraukti visus savo 
tautiečius 
krašte, į aktyvų dalyvavimą Kr. 
Bendruomenės organizacij oje.
Reikėtų tam reikalui paskelbti 
tinkamai suredaguotą atsišauki
mą į lietuvius ir apeliuoti į jų 
lietuviškas sąžines, nurodant, 
kad ypač šiuo metu, kai pavergta 
mūsų Tėvynė kenčia žiauriausias 
kančias, neužtenka kiekvienam 
iš mūsų skaitytis lietuviškosios 
bendruomenės nariu vien tik 
platoniškąja prasme, bet reikia 
jon jungtis visišku aktyvumu ir 
gyvu, realiu darbu. Nors vyriau-

sime,-kokias darbo sritis, skaity
sime svarbiausiomis ir tt. ir tt.

Juk artėja laikas, kada išrink
tieji atstovai turėsime susiva- 
žiuoti draugėn, išdiskutuoti ir 
priimti"Cėntrinio LOKo paruoš
tąjį‘KLB Krašto Statutą, nusta
tyti Krašto Valdybos būstinę, iš-

Raitija dėmesio centre
(Atkelta iš 1 ^>sl.) 

kiškuosius ^balsuotojus, jog esąs 
“vienintelis JAV-bių kandida
tas, kuris pasižada atstatyti Len
kiją, laisvą ir demokratišką, jos 
natūraliose istorinėse sienose”. 
Sovietų ekspertas Harrimanas, 
atsakomingas už 1944-46 m. ame- 
rikiečių-sovietų santykius, pasi
rodo besąs ir lenkų ekspertės!

• Tuo metu kai mažosios tau
tos per savo vyraujančius de
mokratus, pav., lietuviai per Pi
jų Grigaitį, bandė išgauti kokių 
nors pažadų pa vergtųjų, mažų 
tautų labui, lenkų net 7 kongres- 
manai per kongr. Gordon reika
lavo, kad demokratų konvenci
joje būtų pareikšta, jog demo
kratai panaikintų Jaltos ir Te
herano susitarimus, kuriuos so
vietai jau sulaužė, kad demokra
tai mano, jog atėjo laikas for-? 
maliai pareikšti, jog mūsų tiks
las yra Rytų ir Centro Europos 
sovietų pavergtųjų tautų išlais
vinimas. Lenkai su didžiausia 
širdgėla aprašo, kaip lenkams 
respublikonams nepasisekė iško
voti respublikonų " konvencijos 
pasisakymo už aiškų Lenkijos iš
laisvinimą. Girdi, su tuo nesuti
kę didieji respublikonų vadai, 
nors pavergtųjų problema buvu
si paliesta švelnesne forma.

• Prasidėjo Pasaulinė Olim
piada Helsinkyje ir jos vysty
mąsi tenka sekti su dideliu at
sargumu. Jau pačią pirmą die
ną ar tik ne komunistai, bus 
bandę pravesti politinę demon
straciją už “sovietinę taiką”. Ne
žiūrint sovietinio draugiškumo, 
amerikiečių spauda apgailestau
ja, kad sovietai neleido olimpi
nės ugnies pešti per Baltijos 
valstybes, turbūt, bijodami, kad 
paskui tą ugnį visi pabaltiečiai 
neišmautų... Taip pat Olimpi
nis komitetas atmetė prašymą 
atskira komanda leisti dalyvauti 
pabėgėliams iš už geležinės už
dangos. Tenka spėti, jog Olim
piados metu vistiek įvyks gero
kai incidentų, kai sovietiniai 
sportininkai bandys parodyti 
padus ar užsieniečiai pradės lan
džioti prie netoli esančios sovie* 
tų MVD ir karo laivyno bazės. 
Tiesa, sovietiniai sportininkai 
visur gali laisvai VaikšČidti”, 
bet juos visada lydi “Pravdos”

Jų bene daugiau, negu pačių 
sportininkų.< \ - -

• Prieš kurį laiką LŽS-gos NY 
skyriaus sekretorius užprotesta
vo “Life” .magazinui, jog, prie-' 
šingai Valstybės pepartąmęnto' 
nusistatymui, magazine žemėla
piuos Baltijos kraštai inkorpo
ruoti į Rusiją, o J. F. Dulles, ra
šydamas apie pavergtąsias tau
tas, nieko" neminėjo apie šių tau
tų kančią. Turbūt, dėl respubli
konų platformos ir.V. Sidzikaus
ko laiško išdavoje, šio milžiniko 
magazino, turinčio daugiau 8 
mil. skaitytojų visame pasauly
je, redaktorių štabas nusprendė, 
nors ir du mėnesiu pavėlavusz į 
šį laišką atsakytu Life atsipra
šė, kad iš minėtų žemėlapių ir 
straipsnio susidaręs toks įspūdis, 
bet Life jokiu būdu Baltijos ne
ignoruojąs, juo labiau, jie nema
ną, kad Mr. Dulles boikotuotų. 
Life visada kovojęs' prieš bet 
kokį agresorių.
’ • Iki liepos 15 termino susire- 
gištravo rekordinis lietuvių žur
nalistų ir žurnalistų korespon
dentų skaičius'-^- 100. Daugiau
sia jų suregistruota Niujorke, 
Čikagoje, Naujoje Anglijoje, 
Los Angeles. Iš užsienio dau
giausia atsiliepė iš Australijos, 
Argentinos, ‘ Bražilijbs, * Kana
dos. Žinovų nuomone, jĮjžS-gos 
narių skaičius turėtų pakilti 
mažiausia nors 25 ' asmenimis, 
nes jų tarpe nematome visos 
eilės “didžiųjų” arba “buvusių 
didžiųjų”. Pirmadienį reorga
nizacinė komisija buvo susirin
kusi posėdžio ir 'numatė toli
mesnius žygius.

• Gerai informuoti Niujorko 
lietuvių sluogšniai tikisi, jog Šios 
savaitės gale paaiškėjus Pary
žiaus lietuviškosios konferenci
jos — diplomatų ir VLlKo atsto
tų išdavoms. Greit išsispręs ir 
Vykdomosios Tarbyoš patvirti
nimo reikalas.

• Akylus Europos įvykių ste
bėtojas, žymus amerikiečių žur
nalistas Drew Middleton iš Bonn 
rašo: “Rusijai liko tik du mėne
siai nuspręsti, ką ji darys su Vo- 
kėitija. Vakarų Vokietija vis. la
biau susičementuoja su Vakarais 
if tdliniėsniS delsimas t 
jog šis frontas sta 
ir dėširtits mėtų/kd sovfetaf jo
kiu būdu nenori. Jie bafidė vi-

j lsokiųs būdus atplėšti Vokieti- 
} nieko neišėjo ... Ameri
kiečių sovietų ekspertų nuomo
ne, sovietų sutikimas palikti V. 
Vokietiją ramybėje reikštų tak
tinį ^pasitraukimą. Gi bet koks 
pasitraukimas diktatūroje iššau
kia tolimesnius pasitraukimus ir 
ardo visą sistemą”. Middlenton 
mano, kai tik Bonnos parlamen
tas ratifikuos taikos sutartį su 
Vakarais ir įsijungs į jų bend
ruomenę, bet kokie sovietų žy
giai nustos vertės. Todėl jo nuo
mone rusai turi pasijudinti, jei 
jie dar ko nors tikisi, prieš spa
lio mėnesį. Kitaip juos pradės 
naikinti jų pačių korupcija, ku
rią pagreitintų sumaniai vado
vaujama amerikiečių diploma-

diplomatų ir VLlKo atsto-

• Puikiai redaguojamas ir 
gražios išvaizdos estų laikraštis 
Arpe riko j e “Vaba Esti Sona” iš 
“Tėviškės Žiburių” persispausdi
no pasikalbėjimą su James 
Burnham, atiduodamas kreditą 
lietuvių žurnalistams.

• Pajėgi “Lietuvos Žydų Dr- 
ja” Niujorke, kurios nariai yra 
daugumoje Inžinieriai, gydytojai 
ir advokatai ir kurie savo susi
rinkimuose kalba lietuviškai, 
paskutiniuoju laiku suskilo į sio
nistus ir judaistus, kurie mano, 
jog būdami gerais žydais ir Ame
rikos piliečiais jie nebūtinai pri
valo būti valdomais Izraelio va
dų. ^Daugelis šių draugijos narių 
norėtų bendrauti su lietuviais, 
bet tam, girdi, lietuviams kliudą 
^religiniai įsitikinimai”.

• Lietuvių optimizmas net šir
dį atgaivina. New Jersey vals
tybėje veikianti Rūtos radijo 
draugija, direktoriaus Jokūbo 
Stuko iniciatyva, nusprendė or
ganizuoti į išlaisvintą- Lietuvą 
pirmąją ekskursiją, piijna gali
ma proga. Išrinktas jau ir komi
tetas: Jokūbas Štukas, Jonas 
Liudvinaitis, Mykolas Klimas, 
Mečys Razgaitis ir Juozas Pra
puolenis.

gyvenančius šiame. tion”. kurioje paskelbti doku
mentai buvę įteikti UN akredi
tuotoms tautoms. Ponia Roose- 
veltienė atsakė, kad mes neturi
me priimti rezoliucijų, kol ne
same pakankamai stiprioje pozi
cijoje atsiekti ką nors veiksmin
go:

“Man rodos, kad tai, ką aš pa
sakiau, buvo truputėlį klaidingai 
suprasta. Įvairiais būdais sovietų 
vykdomo genocido įrodymų yra 
apstu, bet Jūs negalite taip sau 
nueiti ir pasakyti, kad štai kas 
darosi. Todėl kaltinimas geno-

Kanados Balsas” ukrainietiškai

— Buenos Aires. — Preziden
to Pėrono žmonos sveikatos pa
dėtis skelbiama Kritiška. Oficia- 
lialjosligž?niekad nebuvo api
būdinta; Bet operuota ji buvo

“Kanados Balsas” liepos 1 d. 
pagaliau prabilo ir ukrainietiš
kai. Dabar transliuojamas kas
dien 10,45 vai. trumpomis ban
gomis 25,6 ir 19,75. Pirmieji kal
bėjo Kanados užsienių r. min. 
Pearson, du parlamentarai uk
rainiečiai J. Decoure ir M. Star- 
čevski, Kanados Ukrainiečių 
Komiteto pirm. V. Kušmir ir 
perskaitytas Vladikos (ukr.-uni- 
tų vyskupo) Kiro laiškas.

Pearson ukrainietiškų KB 
transliacijų pagrindu nurodė 
gausumą ukrainietiškos kilmės 
kanadiečių, apie kuriuos ir būsią 
daugiausia kalbama, o toliau — 
reikalą pralaužti tą sieną, kuria 
nuo laisvojo pasaulio ukrainie
čius atitvėrė sovietinė valdžia, 
užmegsti bičiuliškus ryšius tarp 
Kanados ir Ukrainos tautų. “Jei 
mums pasiseks išsklaidyti tą 
baimę, neapykantą ir įtampą,

kuriuos sukuria sovietinė pro
paganda”, tai transliacijų tikslas 
būsiąs pasiektas.

Decoure kalbėjo apie ukrai
niečių likimą “Maskvos junge”, 
kančias vergijoje ir reiškė vil
ties, kad ateis valanda, kada ir 
Ukrainoje bus tokia pat laisvė, 
kaip Kanadoje. Sovietų pastan
gos Ukrainos klausimą laikyti 
vidaus reikalu nepasisekę, pa
saulis apie ukrainiečius jau ži
nąs, žinąs jos priespaudą ir ko
vas. “Kovokite ir laimėsite”, bai
gė D. Ševčenkos žodžiais.

Starčevski šaukė: “Nedespe- 
ruokit, broliai, ries pasaulis jū
sų nepamiršo. Ateis laikas, kad 
laisvės dvasia sulaužys nelaisvės 
uždangą, sugrius tautų kalėji
mas ir teroro režimas sugniuš 
nuo nenugalimų laisvės ir demo
kratijos jėgų smūgių!”.

Atrodo, kad Kanados-Balsas 
drąsesnis už amerikoniškąjį.

PLANUOJA UŽIMTI BERLYNĄ
“Der Spiegei” . Nr. 26/52 rašo, 

kad, nepaisant Edeno ir Ache
sono užtikrinimų, jog Berlyne 
Vakarai laikysis bet kokia kaina, 
vis dėlto JAV karinis saugumas 
turi žinių, kokį bolševikai (tat 
faktiškai įvykdytų Rytų zonos 
“liaudies milicija”) turi planą 
užimti Berlynui. Išsyk buvo ma
noma, jog tai esama tik papras
tos anties, sugalvotos Rytų zo
nos saugumo centrinėje ar Sov. 
S-gos pasiuntinybėje gyvento
jams Berlyne ir Vakaruose gąs
dinti, bet paskiau pasirodė, kad 
vis dėlto yra ne taip, — ir reika
las svarstyti buvo perduotas Na- 
to vadovybei, o šiandien jis tebe-, 
sudaro vieną iš svarbiausių Pa
ryžiuje posėdžiaujančių SHAPE 
gen. štabų specialistų diskusijų 
temų.

Rusų paruoštu planu sutelkti 
visų ginklo rūšių liaudies mili
cijos daliniai, šarvuoti moder
niais /kautynių pabūklais, sutar
tu momentu užlietų visą vak. 
Berlyną, pirmiausia užimdami 
aerodromus, gel'ež. stotis, svar
biausius susisiekimo mazgus ir 
paskiausiai — įstaigas. Bolševi
kai apskaičiuoja, kad visos vak. 
Berlyne esančios Santarvininkų 
pajėgos jiems galėtų priešintis 
ne ilgiau kaip 24 vai. Rusai vi
soj toj akcijoj oficialiai nedaly
vautų, net daugiau — oficialiai 
nuo jos šalintųsi, vaizduotų ne
utralius ir kiekviena proga 
stengtųsi savo alibi pademon
struoti Vak. Santarvininkų ka
rininkams. Jie nedarytų jokių 
kliūčių nei auto susisiekime su 
Vak. Vokietija iš Berlyno, nei 
oro linijoms, tik mandagiai, bet 
tikrai atmestų vakariečių reika
lavimą praleisti jų pajėgas, siun
čiamas iš Vakarų Berlynui į pa
galbą. Paryžiuj susirinkę augšt 
Atlanto pakto valstybių karinin
kai kaip tik ir svarstė klausimą, 
ką reiktų tokiu atveju daryti.

Būdinga, pažymi žurnalas, jog, 
nepaisant oficialių ir taip smar
kiai pabrėžtų Achesono ir Ede
no patikinimų, vis dėlto visi Š. 
Atlanta §. atstovai europiečiai, 
tarp jų —prancūzų ir anglų, pa
sisakė, kad jie tokiu atveju nie
ko negalėtų padaryti ir kad jie 
nėra pasiruošę siųsti savo gink
luotas pajėgas į rusų okupuotą 
zoną. Tik JAV ir Kanada tvirtai 
pasisakė už aiškią ir jokių abe
jojimų nekeliančią Santarvinin
kų pagalbą, kaip kad tai yra nu
matyta jų oficialiuose pažaduo
se. Žurnalo žiniomis, net ameri
kiečiams kariams sunku iš
spręsti klausimą, kaip keturios 
ar penkios Vokietijoje esančios 
divizijos galėtų tokiu atveju su
teikti Berlynui efektyvią pagal
bą. Achesono pareiškimas esąs 
vienas dalykas, o realybė — gir
di, kitas... Tik brig. gen. J. Her
sey Michaelis pasisakė tokiu at
veju už “Yalu operaciją Vokieti
jos Korėjoje...”, kurios Korėjo
je taip išsigando britai, galvo
dami, kad ten jau prasidėsiąs 
naujas pasaulinis karas. Tą pa
dėti dabar nori išnaudoti Sovie
tai, pradėdami savo naują polit. 
ofenzyvą nuo Londono ir mė
gindami tarp britų ir amerikie
čių įvaryti naują kylį. ELTĄ.

Planuoja naujas 
Lenkijos sienas

Vokiečių savaitraštis “Fort- 
schit” paskelbė, kad Sovietai 
ruošiąsi padaryti Vokietijos ry
tų sienų pakeitimų. Naujoji sie
na eisianti nebe Oderiu-Neisse, 
bet “kiek į rytus nuo jos”. Augš- 
tutinė Silezija būsianti palikta 
Lenkijai, bet Vroclovas (Bres
lau), taip pat Žemutinė Silezija, 
Stettinas su didesne dalimi Pa
mario, ir Br. Marke į rytus nuo 
Frankfurto būsią grąžinta Vo
kietijai. ' ■ - T



TĘSINYS Nr. 3. Grįžtant prie našles paveldė
jimo nepalikus vyrui testamen-Kalbant apie našlės paveldėji- padėti, jog viZ Ka-

mą, trumpai buvome užsiminę 
apie “ciower”. Pakalbėsime apie 
jį plačiau. >Kaikuriuose žodynuose galima užtįkti šį žodį lietuviškai verčiant “kraitis” arba “krauti kraitį”. Tačiau mūsų atveju jis reiškia visai ką kita. Teisinėje kalboje “dower” reiškia tam tikrą \ teisę į vyro, kuris nepaliko testamento, palikimą, pagal kurią našlė gali gauti tam tikrą dalį viso palikimo arba dalį jo pajamų iki gyvos galvos. Kaip jau sakyta, našlė paveldėjimo atveju turi du galimumus, būtent ji gali pareikšti savo teises į “dower” ir gauti dalį turto valdyti ir naudotis iki gyvos savo galvos arba pareikšti norą dalyvauti su kitais įpėdiniais palikimo pasidalinime ir gauti atitinkamą turto dalį pilnon nuosavybėn. Vieną iš paminėtų galimybių našlė ga-_ Ii laisvai pasirinkti, bet ji negali pasinaudoti abiejomis teisėmis kartu. Jei jau pasirenkama teisė į “dower”, tai nebegalima reikšti pretenzijų dalyvauti turto pasidalinime su kitais įpė- , diniais ir atvirkščiai.Tai, beabejo, dar nepilnai te- apibūdina “dower”. Pagal Kanados įstatymus našlė gali pasinaudoti “dower” teise ir tuo atveju, kai velionis yra palikęs . testamentinį turto patvarkymą. Tokiu atveju našlė turi tris pasirinkimo galimybes: 1) pasitenkinti tuo, kas jai testamentu užrašyta, 2) atsimesti nuo užrašyto turto ir jo vieton pareikšti teises į “dower” ir 3) paveldėti, kas testamentu užrašyta, ir dar pareikšti teisę į “dower”. Paskutinį atvejį našlė gali pasirinkti tik tuo atveju, kai testamente įsakmiai nenurodoma, kad turtas užrašomas “dower” sąskaiton.Minėtos aplinkybės rodo, jog “dower” yra ne tik tam tikra teisė paveldėti vyro turtą, bet dar yra ir tam tikras našlės apsaugos ginklas prieš nenaudingus jai vyro testamentus. Reiškia, jog pagal “dower” teisę, našlė, jeigu ji tik nori, dėl turto palikimo gali būti visuomet užtikrinta. Jai priklausančią dowerinę dalį našlė visais atvejais gali atsiimti, neatsižvelgiant ir į kieno rankas jai priklausanti turto dalis būtų atitekusi. \Pagaliau “dower” teisė veikia ir vyrui tebesant gyvam. Pagal ją vyras negali, be žmonos formalaus ir įsakmaus sutikimo jai priklausančią dowerinę dalį parduoti, įkeisti arba kitaip su ja pasielgti. Kas svarbiausia, kaip matėme, kad vyras negali dowerines dalies užrašyti testamentu kitam. Bet iš kitos pusės ir žmona, kol dar‘yra gyvas vyras, taip pat negali savo dowerines dalies nuo vyro atsiskirti ir kaip tinkama su ja pasielgti. Doweri- nė dalis neprarandama ir tuo atveju, kai vyras kuriuo nors būdu netenka viso savo turto, dėl kurio žmonos neišsižadėta dowerines dalies. Šiuo atveju žmona tegali ieškoti jai priklausančios dowerines dalies tik po vyro mirties ir dar neįvykus įsisenėjumui. Jsisenėjumo terminai paskirose* provincijose yra įvairūs. Ontario, Manitoba ir Saskatchewan provincijose įsisenėjimo terminas yra 10 metų; Alberta prov. — 6 metai; New Brunswick, Nova Sčotia, Prince Edward Island ir Newfoundland — 20; Yukon ir North West Territories — 12 ir Quebec — 30 metų.

nados provincijos, išskyrus Br. 
Columbia, “dower” reikalu turi 
atitinkamus įstatymus, kurie

mę. AtsisaKyu teises į ”aower 
galima tiktai laisvu noru. Nei vy
ras nei kitas kuris asmuo to pri
versti negali. Šitokiems galimu
mams apsaugoti įstatymai ir nu
mato, kad nuo “dower” atsisaky-šiek tiek skiriasi. Beabejo, mus ti nepakanka paprasto pareiškimo žodžiu, bet tam reikalaujama raštiško įrodymo su atsisakytojo parašu ir dar mažiausiai vieno asmens paliudytu. Nereikalaujama, kad šis dokumentas būtų sudarytas kurioj nors oficialioj įstaigoj ir būtų kuria antspauda patvirtintas.Iš pasakyto prašosi išvada, kad bendrieji paveldėjimo įstatymai ir teisė į “dower” suteikia našlei tam tikrą egzistencijos ateičiai apsaugą ir lengvatas į laisvą pasirinkimą. Tačiau nereikia pamiršti’, kad į velionies palikimą, kas dažniausiai atsitinka, gali reikšti pretenzijų ir visai pašaliniai. asmenys, kaip skolininkai ir pan. Todėl pasirinkimas tegali būti įmanomas, kai jau galutinai yra suvestas palikto turto balansas.

labiau įdomauja ne tų įstatymų 
bendra apimtis, bet pačios do
werines paveldėjimo normos.Ontario, New Brunswick, Nova Scotia ir Prince Edward Island provincijose našlė pagal “dower” turi teisę gauti % viso nejudomo, velionies turto arba jo pajamų iki gyvos galvos. Tokia pat dalis gaunama Yr Newfoundland provincijoje. Quebec prov. yra kiek kitąip. Čia suteikiamą tam tikros teisės vedybiniams susitarimams. Dėl šios priežasties čia paveldima bendra įstatymų tvarka (arba “legal” dower) ir pagal vedybinį susitarimą, jei toksai yra. Pagal legal dower teisę našlė turi teisę į pusę vyro nejudomo turto iki savo gyvos galvos. Jei yra vedybinis susitarimas, — paveldima kaip susitarime numatyta.Manitoba, Alberta, Saskatche- van, Yukon ir North West Territories našlė pagal “dower” teisę neturi jokių teisių į vyro žemę, o tik į sodybą, kuriai kaime ar mieste priskiriama gyvenami trobesiai ir apie 160 acrų žemės. Manitoba provincijoje žemės plotas gali sudaryti ne tiki 320 akrų, jei toji žemė nėra viename gabale.Manitoba ir Alberta provincijose žmona turi teisę į sodybą iki gyvos galvos, ir vyras, kol jis dar tebėra gyvas, neturi teisės be žmonos formalaus sutikimo sodybą parduoti arba užstatyti. Saskatchewan provincijoje sodyba be žmonos sutikimo taip pat negali būti parduota arba užstatyta iki joje gyvena ir ja naudojasi pati žmona arba jos vaikai. Pažymėtina, kad šitas atsisakymas —• sutikimas yra surištas su ypatinga procedūra. Dokumentas turi būti pasirašytas vyro ir žmonos kartu. Be to, žmona teisme apkląusiama ar ji pardavimo sutikimą yra davusi laisva valia ir ar pilnai yra supratusi savo teises.Įstatymai veikia ne tik našlės naudai, bet kaikuriais atvejais ir jos nenaudai. Žmona, kaip matėme, nuo teisės į “dower” gali atsisakyti. Todėl, mirus vyrui, ji. nebegali šių pretenzijų iš naujo reikšti. Ji tik gali bendra įstatymų tvarka prašyti dalyvauti kartu su kitais įpėdiniais turto pasidalinime ir gauti jai priklausančią dalį pilnon nuosavybėn. “Dower” teisių netenkama ir dėl moters palaido gyvenimo — ištvirkavimo. Dėl šios priežasties išskirta su vyru moteris netenka dowerines teisės ne tik į buvusio vyro turtą, bet dar praranda teises ir į kito vyro turtą, už kurio ji vėliau išteka.Teisė į “dower” gali iškilti tik dėl turtų, kurie buvo pilnoje velionies nuosavybėje. Būdinga, kad Kanados įstatymai taip pat nepripažįsta dowerines teisės į apleistus žemės plotus arba krūmus, kurie yra neaptverti tvoromis ir tebeturi grynai natūralinę gamtos išvaizdą, t.y. be jokių žymių įdėto žmogaus darbo, nors tas turtas ir būtų palikėj o valdytas pilnoje ir absoliutinėje nuosavybėje.Nors trumpai turime paliesti ir nuo teisės į “dower” atsisakymo procedūrą, nes tai kaikuriais atvejais gali turėti lemiamą reikš-

Adv. Jęr. Valaitis.
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Lietuvoje matomi 
rusų pasiruošimai

karus pasakoja, kad 1951 m. pa
vasarį prie Telšių vyko C 
manevrai, kuriuose dalyvavo vi
sos ginklų rūšys ir visa vyr. ru
sų karo vadovybė. Prie Kaišedo- 
rių miške yra slapta karinė zo
na, kur jei ką pagauna, tuoj lik
viduoja. Įeiti į ją griežčiausiai 
uždrausta. Iš Klaipėdos kas nak
tį eina į vakarus Karaliaučiaus 
kryptimi kariniai transportai su 
kariais ir pabūklais, bet atgal 
grįžta tušti. Pakeliui.dar ir da
bar teberiogso sudaužyti vago
nai. Atvykusieji pasakoja, kad į 
Vokiętiją esą pasiųsta taip pat 
bolševikų agentų.

Satelitų darbo stovyklosJT specialiai komisijai pateikta žinių, kad Sovietų satelitų kraštuose yra 442 darbo stovyklos: Čekoslovakijoje 247 stovyklos su 350.000 kalinių; Rumunijoje 45 stovyklos su 950.000 kalinių; Lenkijoje 25 stov. su 500.-’ 000, Bulgarijoje 30 stovyklų su 65.000 kalinių.

MŪSŲ BLOGYBĖS
Viena iš didžiųjų negerovių, 

smarkiai pradėjus reikštis To
ronte, tai girtuokliavimas. Gaila, 
bet prie tų mėgėjų nemažai pri
klauso ir mūsų inteligentijos. Be 
skirtumo sėdasi už “butlegerio” 
stalo rūsyje ir pradeda “repre
zentuoti” save ir savo tautą.

Jeigu pas tokiuos kreipsies su 
aukų lapu tėvynės reikalams, at
sakys: “Dabar neturiu”. Brolau, 
jeigu tokį gyvenimą vesi, nieka
da neturėsi. Nėra cento prisidė
ti prie dviejų didžiųjų užsimoji
mų — bažnyčios statymo ir na
mų pirkimo, — bet negaila savo 
sunkiai uždirbtą pinigą atiduoti 

.už tą skystymėlį, kuris apsvai
gina ir nežmogumi padaro. Pasi
baisėtinas puvinys mūsų gražios 
visuomenės tarpe.

Aš nežinau, kokias priemones 
siūlyti gelbėti tai mūsų žmonių 
grupei , apie tikrus alkoholikus 
sunku jau ir kalbėti, o, atrodo, ir

DARBININKU REIKALU
Kanados didesnių darboviečių 

darbininkai savo reikalus prieš 
darbdavius — kompanijas gina

ne tik 
atlyginimą, bet ir 
teises. Svarbiausia 

teisė — darbininko vyresnišku
mas — seniority. Be tos teisės 
darbininkai kompanijų yra labai 
išnaudojami ypač jų patikėtinių

žmoniškesnį 
šiokias 
teisė — 
mas —

— bosų. Šitų 
ar jų nustojimas 
darbininkams 
baltą vergiją. Šiandieną darbi
ninkų vergija yra Sovietų Są
jungoje ir kaikuriuose mažai ci
vilizuotuose kraštuose. Nieko 
panašaus neturėtų būti kultų-- 
ringuose kraštuose. Deja, ir čia 

-pasitaiko kompanijų, kurios, 
stengiasi iščiulpti iš darbininkų 
paskutines jėgas, paštatydamos 
juos į blogas darbo sąlygas ir’ 
vengdamos jiems tinkamai atly-' 
ginti. Tai matyti iš pavyzdžių, 
kad kaikurios kompanijos, su
darydamos naujas darbo’sutartis’ 
stengiasi ne pagerinti darbinin-

JAV RŪPINASI ŽALIAVŲ IŠTEKLIAIS1951 m. prezidentas Trumanas sudarė komisiją iš valdžios, pramonės ir universitetų atstovų, kuriai buvo pavesta atsakyti labai rimtą JAV ūkinei politikai klausimą, būtent ar taip sparčiai kylanti JAV pramonė nepristigs žaliavų ir kokie galimi to vaisiai. Klausimą iškėlė statistikos rodomas faktas, kad JAV pramonė iki 25% žaliavų jau dabar importuoja, išmokėdamos apie 3000 milijonų dolerių. Yra žinoma, kad, palyginus su'1914 m., JAV šiandien sunaudoja daugiau: vario 3 kartus, cinko 4 k., naftos 30 k.-JAV, teturinčios 10% pasaulio gyventojų skaičiaus, žaliavų sunaudoja apie 50%. Per paskutinį 100 metų, gaminių kiekis JAV kas, 25 metai vis dvigubėjo •ir nėra pagrindo laukti, kad ir toliau neaugtų. Šiuo metu 150 milijonų gyventojų ūkinių vertybių pagamina už 283.000 milijonus dolerių, 1975 m. apie 193 milij. gyventojų turėtų pagaminti už 560.000 milijonų dol. O tam reikės žaliavų bent 50-60% daugiau, kaip šiandien sunaudojama. Taigi ar žaliavų užteks? Ar neišsibaigs metalų rūdoš, nafta ir kt. žaliavos? 'Komisija atsako, kad žaliavų pareikalavimas padidės, ypač metalų ir medžio. Padidės JAV ir visame.pasaulyje, tačiau pavojų, kad jų pritrūks nesą. Problema esanti ne žaliavų ištekliai, bet gavimas jų tokiomis kainomis, kurios nepakirstų ūkinių santykių. Pirmiausia esą svar-

bu, kad kasyklų teikiamos žaliavos nepabrangtų taip, kad imtų trukdyti ūkinę ekspansiją. Atseit, pirmiausia reikia kelti kasyklų techniką ir jų gaminiams neleisti perdaug pabrangti. JAV žaliavų, importas esąs neišvengiamas, bet reikią taip pat pradėti savas žaliavas taupyti. Pa v., liautis naikinus miškus, tenau- dojąnt maždaug % medžio. Reikia taip pat pradėti medžiagas taupiau naudoti. Pav., JAV dabar naudojama benzino rūšis automobiliams teikianti didesnį greitį, bet už tai per metus 125 tūkstančiai tonų jo neproduktingai sudeginama, paleidžiama vėjais.1975 m. JAV iš savos žaliavos tegalėsianti pagaminti voš % reikalingo vario ir cinko, % švino, % geležies, o natūralios gumos pareikalavimas pakilsiąs 50 %. Visa tai reikės importuoti. O čia iškils sunki problema, kaip apsaugoti savąjį gyvenimo lygį, kaip išlaikyti žąlįavų gamybą, kai kitur pigi darbo jėga galės- žaliayas daug pigiau parduoti. Problema bus,dar ir dėlto sunki, kad už žaliavas sumokami doleriai dažniai nepalies kitų kraštų masių, kurios galėtų pirkti JAV gaminius. Čia turima galvoje pirmučiausia Viduriniųjų Rytų arabų karaliukai, kurie už naftą gauna milijonus, o gyventojų gerbūvis dėl to nekyla, jie nesi- daro pajėgesniais pirkėjais, nepasidaro tarptautinio ūkinio bendravimo veiksniu. Čia jau reikės

tam tikros politikos.O bendra išvada, kad JAV vis labiau ir labiau turės jungtis į tarptautinį ūkinį bendrąvimą. Be kitų kraštų verstis negalės.— Otava. — Kanados vyriausybė sūrio gamintojams garantavo kainą 30 centų už geriausios rūšies svarą. Manoma, kad sūrio pertekliaus bus apie 15 mil. sv. . — Otava. — Kanada, .po ilgų derybų nupirko iš D. Britanijos 18.000 tonų lėktuvnešį už 20 mil.

:ams darbo sąlygas, bet panai 
inti jau turimas darbininkų tei-

ne

sės. Prieš tokį darbininkų teisių panaikinimą turėtų pasisakyti ne1 patys darbininkai, bet ir krašto valdžia, nes darbininkai dirba ne tik kompanijoms, bet ir kraštui. Darbininkų darbo dėka kyla krašto produkcija, o tuo pačiu ir krašto gerovė.Karo metu darbininkai guldo ** 3 menką tur- jei jį turi, bet irkrašto, o ypač už kompanijų turtą. Kompanijų vadovai į frontą neina. Jie dažniausiai esti “ne- pąkeičįąmi”.Kada kalbama apie darbininkų atlyginimus bei darbo sąlygas, darbininkai dažniausiai paliekami kompanijų malonei. Arba, jei jie pajėgia, streiku kovoja už savo teises, už atlyginimo pakėlimą. Bet ir šiuo atveju, darbininkų streikams tvarkyti, valdžia išleidžia visokių įstatymų, aktų, nuostatų ir pan. Deja, nėra tokių įstatymų, aktų, kuriais valdžia priverstų kompanijas suprasti ir patenkinti darbininkų reikalavimus.Kompanijos savo vadovams kelia algas dešimtimis tūkstančių dol. per metus, kai darbininkams nenori pakelti 10 centų į vai. iš savo milžiniškų pelnų.Darbininkai kompanijų išnaudojami ir iš y aidžios negavę paramos kovoje už savo teises, dažnai metasi į kraštutinumus, kartais net dar žiauresnius, dar blogesnius.Vienas žymus žmogus pasakė: “Komunizmo iš oro nesunaikinsi. Jį reikia naikinti, duodant darbininkams tinkamą uždarbį ir

tinkamas darbo sąlygas. Kitaip — darbininkų kantrybei trūkusir jų kerštui įsiliepsnojus, galima laukti tokių žiaurumų, kokių įvyko 1917 m. Rusijoje. Pavėluotas darbininkų reikalų supratimas gali labai brangiai kainuoti”.Ir tikrai. Juk darbininkai yra taip pat žmonės su kūnu ir siela. Ir jiems reikalingos žmoniškos pragyvenimo ir darbo sąlygos. Perdėta nelygybė ir darbininkų reikalų nesupratimas dažnai priveda žmoniją prie didelių katastrofų.Kanados darbininkai gerai atsimena depresijos laikus, gerai atsimena jų beteisių darbo sąlygas darbovietėse. Mokantis iš praeities pavyzdžių, valdžia turėtų įstatymų keliu daugiau susirūpinti oficialia darbininkų apsauga.Tenka apgailestauti, kad Kanadoje nėra darbininkų laikraščio su dideliu tiražu, kurs gintų jų reikalus. Kapitalistiniai laikraščiai darbininkų reikalų negina, bet dažnai parašo ir prieš juos nukreiptų straipsnių. Yra laikraštėlių, kurie sakosi giną darbininkų reikalus, bet tikrumoje" jų dauguma tarnauja pasaulio darbininkų pabaisai — Stalinui. Jų negalima laikyti darbininkų laikraščiais.Šia proga tenka pasakyti, kad Kanados darbininkų tarpe stoka vieningumo ir pilno supratimo sprendžiant darbininkų reikalus. Tas duoda progos kompanijoms darbininkus išnaudoti, o patekę į unijos vadovybę netikri darbininkų vadovai dažnai juos veda klaidingais keliais.J. Vildūnas.
IŠ KATALIKŲ PASAULIO

12 koplyčių — automobiliųDaugiausia Belgijos ir Olandijos katalikų aukomis nupirkta 12 automobilių, kurie viduje įrengti kaip mažos koplyčios. Jie padalyti Vakarų Vokietijos vyskupijoms, kuriose yra daugiausia katalikų pabėgėlių tremtinių. Automobilį panaudoja paprastai du kunigai. Per 1951 m. aplankyta 478 vietoves ir ap^arpauta 100 tūkstančių tikinčiųjų, - iš: kurių 70% priėmė sakramentus.Džiugu, kad -ir 4 lietuvių Sielovados Tarnyba Vokietijoje gavo iš NCWC 3 "auto mašinas. Su jomis bus lengviau pasiekti mažomis grupėmis išsisklaidžiusius tautiečius. .
Lietuvių Sielovados darbaiLietuvių Sielovados Tarnyboje dirbąs kun. A. Bunga rašo: “Ruošiame vaikučiams vasaros stovyklas. Viena bus - prie Diep-

tokių esama. Tai ligonys, ku
riems barimas jau nieko nepadės. 
Kurie dar nėra visai apsėsti al
koholio nuodų, reikėtų susirū
pinti, traukti nuo slidaus kelio. 
Juk tai bevaliai žmonės, kurie 
vėliau vistiek pasidarys visuome
nei našta. •

Reikėtų spaudoje daugiau kel
ti baisias girtuokliavimo pasė
kas. Reikėtų be pasigailėjimo 
naikinti girtuokliavimo lizdus — 
“butlegerius”, kurie galutinai 
pribaigia į balą puolusius. O tuo 
negarbingu bizniu, sako, jau ne 
vienas mūsų tautietis užsiima. 
Turint girtuoklį vyrą, brolį ar 
draugą — stengtis visokiomis 
priemonėmis nuo to sulaikyti, už
imant kuo nors geresniu.

Mums visiems reikėtų kovoti 
prieš tas negeroves, kurios nai
kina mūsų žmones, mūsų brolius 
ir niekina mūsų mielos tėvynės 
vardą svetimtaučių-skyse. A. M.
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SUDEDAMAS STALAS, kuris buvo 
demonstruojamas Britų pramonės 
mugėje gegužės mėnesį.

Viršuje pavaizduotas jo pritaiky
mas naudoti be kojų. Apačioje kairė
je jis jau su kojomis, kaip kortų sta
liukas, o dešinėje — sulankstomas 
kaip dėžutė, kurioje dar lieka vietos 
sudėti žaidimo, rašymo ar siuvimo 
priemonėms. *

holzo, kurią praves skautai, bet didesnę dalį išlaidų padengia Sielovada, kita prie Heidelbergo. Abiejose stovyklose bus apie 250 vaikų”.Būtų gera suorganizuoti panašias stovyklas ir Kanados lietuvių vaikams. Gaila, kad nieko apie tai negirdėti — nėra kas to darbo imtųsi.
- Puiki katal^ enciklopedija1950 m. pasirodė 15-tas, atbaigiamasis prancūzų didžiosios teologinės enciklopedijos — Dic- tionnaire de Theologie Catholi- que — tomas. Normalia spauda ši enciklopedija turėtų 200 tomų po 400 psl. Veikalo paruošimas ir spausdinimas truko 48 m. Tai yra trijų profesorių — Vacant, Man- genot ir Amann — viso gyvenimo darbas. y ~Šiuo metu leidžiami papildomi tomai, nes norima naujuosius tyrimų davinius ir mokslo pažangą, kuri pasireiškė per pusę šimtmečio, panaudoti. Šiais metais pasirodė pirmasis tomas prasidedąs “Aaronu” ir besibaigiąs “arbitražu”. Visi papildymai dar sudarys keletą tomų.

Įspūdingi skaičiaiMaža, bet veržli ir kūrybinga Indijos katalikų mažuma dėka gaunamos pagalbos iš užsienio, valdžios pašalpos ir mokslapini- gių sukūrė tokią švietimo organizaciją, kad tik stebėtis tenka. 1951 m. krašte buvo 5533 katsil. auklėjimo įstaigos: 4236 pradžios mokyklos su 500.000 mokinių, 567 augštesnės mokyklos su 120.- 000 mokinių, 474 gimnazijos su 223.000 mokinių ir 45 universitetų kolegijos su 22.374 studentais.
Katalikybė OlandijojeNeseniai Olandijos katalikai sudarė palyginti nedidelę viso krašto gyventojų mažumą. Šiandien, dėka gausesnių gimimų, katalikiškasis jaunimas sudaro 40% viso olandų jaunimo. Katalikų partija Olandijoje yra stipriausia iš visų vietos partijų, nes apima visus katalikus. Protestantai politiniame gyvenime yra gerokai susiskaldę. Jie susirūpinę dėl katalikų augančios įtakos ir jų spaudoj pasitaiko aštrokų Kat. Bažnyčios puolimų.

Bažnyčia ir valstybė Meksikoje
Senesniosios kartos žmonėms 

Meksikos vardas primena katali
kų persekiojimus, kurie viršūnę 
pasiekė prezidentaujant Calles 
(1924-1928), kai ištisa eilė vys
kupų buvo ištremta, daugybė 
kunigų sušaudyta (tarp jų ir T. 
Pro, SJ), kas kraštą privedė prie 
pilietinio karo, kuris truko nuo 
1926 iki 1929 m.

Likimo ironija: garsusis kata
likų persekiotojas miršta vienuo
lių seserų vedamoj ligoninėj, ap-

rūpintas šv. sakramentais, susitaikęs su Dievu, o jo krašte žingsnis po žingsnio vis gražiau skleidžiasi religinis gyvenimas.Svetimtaučiai Meksikos lankytojai yra tiesiog nustebę: daugelis jų manė vykstą į pusiau ko- " munistinį kraštą, bet po kelių buvimo mėnesių jį apleidžia įsitikinę, kad “komunizmas Amerikoje rfeturi didesnio priešo, kaip mek- sikięcių 'tmita’v 7J. ’'Genesca). Iš viso “katalikiško kontinento” Meksikai labiausiai tinka Naujosios Ispanijos vardas — tiek daug šiame krašte yra senosios Ispanijos religinių papročių, tradicijų. Visų luomų žmonėmis pripildytos bažnyčios, dažnos Komunijos, veikli katalikiškoji akcija, gausi katalikiškoji spauda, vis didesnis valdžios palankumas Kat. Bažnyčiai, nuolat augąs ka- tal. mokvklu tinklas — štai būdingieji bruožai dabarties religinio gyvenimo Meksikoje.Materializmas JT organizacijoseVatikano Congregatio de propaganda fide oficialiame biuleteny tėvas Andre Retif labai griežtai puola JT dvi pasaulines organizacijas—Sveikatos ir Švietimo, mokslo bei kultūros—WHO ir UNESCO, abi jas apkaltindamas materialistine dvasia.T. Sveikatos O. — WHO — pirmininku yra kanadietis Dr. Brock Chisholm. Pasak Tėvo Retif, tai esąs visiškas ateistas ir tą pačią linkmę skiepijąs vadovau- jamajai organizacijai. Jd vadovaujamoje organizacijoje įsivyravusi ateistinė — materialistinė anglosaksų kraštų dvasia. Ta proga'primenama ir šios organizacijos užsimotagimdymų kontrolė gyventojų skaičiui sumažinti, tuo paneigiant pagrindinį principą, kad sveikatos organizacijos uždavinys rūpintis žmogaus gyvybe ir asmenybe. Jo vadovaujama organizacija visada buvusi nusistačiusi prieš katalikus.
UNESCO trūkstą universali

nės moralės objektyvių pagrin
dų. Ji esanti labai didelėje įtako
je anglosaksiškojo pragmatizmo 

' ir reliativizmo, esanti nusistačiu
si prieš katalikų bažnyčią, o jos 
delegatų tarpe esą daug užsikrė
tusių komunistinėmis idėjomis.

Nėra pagrindo optimizmui
Kardinolui Spellman sugrįžus 

iš kelionės po pasaulį eilė laik
raščių paprašė parašyti optimis
tiškų straipsnių apie tarptautinę 
padėtį. Kardinolas atsisakė, nes 
iš žmoniškojo požiūrio nepaste
bėjęs nieko, apie ką galima būtų 
rašyti optimistiškai. Tik iš dva
sinio požiūrio esą pagrindo op-

įgyvendinti

— Roma. — Popiežiaus Pijaus 
IX beatifikacijos byla vėl atnau
jinta. Pijus IX mirė 1878 m.
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Paverstoj Tėvynėj
Veda ALMUS

* Gudei i y prie Balbierijkio klebo
nas kas. Aleksandravičius mirė.

★ LTSR {vesta mokintą atžymėjimo 
aukso ir sidabro medaliais sistema, 
štai Vilniaus Juridinė Mokykla skel
bia, jog "asmenys, baigę vidurinę mo
kyklą aukso ir sidabro medaliais, pri
imami be įstojamąją egzaminą". Pa
žymima, jog visi klausytojai aprūpina
mi stipendijomis —• viengungiai 460 
rb. j mėnesį, turintieji išlaikytinius — 
510 rb. bei bendrabučiu ir patalyne. 
- ★ Vilniuje padėtis su butais tiek 
bloga, jog jau kuris laikas vietinėje 
spaudoje galima rasti tokios žinios: 
Artistams reikalingi kambariai. Stam
biomis raidėmis pridurjoma: "Apmo
kamo pagal susitarimą"/

★ Neseniai "Drobės" fabriko koms- 
orgai gyrėsi, jog "Drobės" nebegalėm a 
palyginti su prieškarine. Girdi, pirma 
ji buvusi amerikieČią kapitalistą išnau
dojimo lizdu, dabar visai kas kita. Fab
rikas dirbąs dieną ir naktį ir "susida
ręs puiką vardą didžiojoje tėvynėje". 
Tačiau gegužės mėn. mus pasiekė ži
nios, kodėl "Drobė" dabar taip labai 
skiriasi nuo prieškarinės, kurios me
džiagos paltą šio skyriaus vedėjas dar 
ir dabar dėvi. "Drobės" gaminią koky
bė dabar esanti tiek suprastėjusi, o 
"prieškarinės technikos" neseniai at
vežtos mašinos tiek netikusios, jog nuo 
jos priklausą kiti fabrikai negalėję 
įvykdyti 1951 m. plano. "Drobė" ne- 
pristačiusi "Verpsto" fabrikui 11.000 
kg. vilnonių ir pusvilnonią verpalų. 
Gi šiais metais per pirmąjį ketvirtį 
"Drobė" "Verpstui" skolinga 7000 
kg. žaliavos. Dėl to "Verpstas" n e pa
gaminęs 15.260 kg. viršutinio trikota
žo. Mašinos išstovėjusios dykos 2857 
darbo valandų! Tiekiamieji gaminiai 
esą labai prastos vertės (Gal geres
nius išsirinko didžioji tauta?). "Audi
niai yra nelygūs, suteršti tepalaisC!), 
įvairių atspalvių ir šiurkštūs". Dėlto 
jau seniai "aliarmuota" ministerijos ir 
tt., bet padėtis nei kiek nepasikeitusi.

* Akademikas A. Bergas neseniai
tarybinėje spaudoje nurodė, jog ge
riausias ir įdomiausias radijas pasau
lyje tai tarybinis ir todėl nesą jokio 
reikalo klausytis kitų šalių radijų. 
"Mūsų šalis---- radijo tėvynė ir gim
tinė", — rašo Bergas. — Išradęs jį 
Popovas, iš kurio anglai ir amerikie
čiai kapitalistai norėję nupirkti!) iš
radimą, bet Popovas atsakęs: (tik pa
siskaitykite šią tipišką tiradą, taip 
dažną mūsų tėvynėje): "...Aš rusas 
ir viską . . • skiriu Rusijai. Aš didžiuo
juos, kad esu rusas ... oš esu laimin
gas, kad ne užsienyje, bet Rusijoje 
yra atrasta ši naujoji susisiekimo prie
monė". Markoni pavogęs Popovo iš
radimą — rašo tarybinė spauda.- Ta
rybiniai lietuviai tikinami, jog "Mask
vos nuopelnas,-----sako draugas Stali
nas, — yra tos, kad ji nuolat demas
kuoja naujo karo kurstytojus ir telkia 
apie taikos vėliavą visas taikingąsias 
tautas. Yra žinoma, kad taikingosios 
tautos su viltimi žiūri į Maskvą, kaip 
į didžiosios taikingosios valstybės sos
tinę ir galingą taikos tvirtovę"(Ik Berg 
skelbia tarybiniam laikraštyje Lietu
voje "Am. Baisos" ir "Bi-bi-Si" esą 
užnuodytas ginklas ideologiškai ruo
šiant naują pasaulinį karą, priemonė 
žmogžudystei propoguoti, liaudies ma
sėms mulkinti. "Buržuazinės kultū
ros smukimą ir supuvimą ypatingai 
ryškiai apibūdina Amerikos radijo 
transliacijos, kurių laidų pagrindiniai 
personažai ir "herojai" yra banditai, 
žmogžudžiai ir manijokai .. . Todėl 
nenuostabu, jog tarybiniai sveikai gal- 
vojantieji žmonės giliai niekina juos, 
nenori klausytis jų laidų . .. Viso pa
saulio dori žmonės su pasipiktinimu 
išjungia siųstuvus, išgirdę šlykščius 
šmeižtus ir melus, skleidžiamus ameri
kinių karo kurstytojų, ir su plakan
čia, širdimi, dažnai rizikuodami (kuo?) 
klausosi tarybinių radijų laidų".

* Vilniaus universitete dirba "jau
nas mokslininkas, biologijos mokslų 
kandidatas A. Malachovskis, Biologi
jos instituto direktorius biologijos 
mokslų kandidatas M. Valius".

★ Gegužės 24 d. "tarybiniai" lietu
viai džiaugėsi visuose laikraščiuose 
lyg iš to pačio šaltinio pasėtus straips
nius "Didžioji rusų tauta", "Didis dė
kingumas jai", "Vadovaujantis rusų 
tautos vaidmuo" ir tt. Vedamajame 
"Didžioji rusų tauto" sakoma, jog vi
sos tautos susibūrę apie ją (MVD pa
galba!), remiąsi jos broliška pagalba, 
seką jos pavyzdžiu (Sibiro taigose?). 
Rusų tauto davus Leniną. Rusų tauta 
išvadavus iš dvarininkų ir kapitalistų 
valdžios^"Štai kodėl lietuviai vadina 
rusus vyresniuoju broliu ir ištikimiau
siu draugu". Didžiąją rusų tautą viso 
pasaulio pažangieji žmonės šlovina, 
kaip išvaduotoją, kaip taikos ir huma
niškumo gynėją, tuo tarpu, kai ameri
kiniai imperialistai, vergovės nešėjai, 
nusipelno panieką ir rūstų pasmerki
mą . •. Rusų tautos parama yra lemia
ma kiekvienos tarybinės respublikos 
klestėjimo reikalui (2,5 milijardo rub
lių lietuvių tauta "atsidėkojo" už šią 
"paramą" šiais metais "didžiajai ru
sų tautai"!). Toliau visiškai aiškiai pa
sisakoma, ir mes dėkingi rusams Lie
tuvoje už šį istorinį "Tiesos" nume
rį... "Didžiosios rusų tautos pagalba 
buvo sprendžiama jėga išsivaduojant 
lietuviams iš carinės pris£audos, kovo
jant už tarybinės respublikos^sukūri- 
mą, nuverčiant fašistinę diktatūrą — 
Amerikos • Anglijos imperialistų už
krautą jungą" » . . Rusai 1944 m. "at
statė Tarybų Lietuvos valstybingumą 
ir nepriklausomybę. Lietuvių tauta nie
kada neužmirš didžiosios rusų tautos 
ir kitų tarybinių tautų paramos". Juo 
gražiau pasireiškė tarybinis patriotas 
J. Žiugžda. Jis pradeda Stalino žo
džiais . jog rusų tauta (bene vie
nintelė) turi aiškų protą, tvirtą būdą 
ir kantrybę (Pažymėtina paskutinioji 
dorybė!). Labai turi būti įsidėmėtina ir 
tvarka, kuria Žiugžda laižo grobikus: 
"Didžiajai rusų tautai. Tarybų val
džiai, šlovingąją! Lenino-Stalino parti
jai lietuvių tauto yra dėkinga" . . . 
Pasinešęs į istorikus, Žiugžda baigia

šitaip: "Lietuvių tauta amžinai liks dė
kinga savo galingam istoriniam sąjun
gininkui, vadovui ir nuoširdžiam bi
čiuliui —• didžiajai rusų tautai". (De
ja, jau 16 amž. rusai Lietuvoje vedė 
nuteriotos žemės ir genocido politiką). 
Vilija Šulcaitė šia proga parašė tokį 
posmą: ". • • Jūros bangos nutyla pu
toję, Sklaidos debesys, šviečias dan
gus, Kai didingu ūgiu atsistoja, Nuo
stabus rusų žemės Žmogus". Tas žmo
gus, tai rusų kapitonas, kuris "į prie
šingą pusę Atlanto, Fašistus išvijo iš šių 
vandenynų, Pavergt jie kėsinosi erdves 
brangias, Išplėšti jūros mėlynę. Drą
sus ir paprastas rusų žmogus, gynė 
nuo priešų tėvynę"(!). Vilija baigia: 
"Maskva — mūsų laimė, rytojus, Ji 
uosto šviesus švyturys". Dar tos dienos 
ypatingąjį rusifikacijos kursą papildo 
V. Mozūriūnas ir J. Baltušis. Pastara
sis sako: "Kur šiandien beeitume, kur 
bežvelgtume, visur matome vadovau
jantį rusų tautos vaidmenį". Jis ma
no, jog "nėro^ pasaulyje jėgos, kuri 
pajėgtų nukreipti rusų tautą iŠ jos pa
sirinktojo kelio".

★ Gegužės 24 d. Vilniaus univer
sitete įvyko "profesorinio — dėstyto
jų personalo mokslinė konferencija". 
Prof. S. Gabrieljanas padarė praneši
mą "Kritika ir savikritika — priešta
ravimų išsprendimų metodas". Docen
tas M. Lola skaitė "Tarptautinė Le
nino mokslo reikšmė sutriuškinant 
subjektyvinę — idealistinę sociologi
ją". J. Palionis "Lietuvių literatūros 
mokslas Stalino darbų kalbos mokslo 
klausimais" ir prof. J. Ka verk is "Geo
logijos mokslo vaidmuo didžiosiose 
statybose".

★ Balandžio 1 d. visose Lietuvos 
knygų krautuvėse buvo sumažintos 
10-40% kainos knygoms ir gaidoms.

★ Taip pat balandžio 1 d. Vilniuje 
buvo pastatyta M. Gorkio premjera 
"Priešai". Režisavo Rom. Ė Juknevi
čius, dekoravo V. Palaima.

★ Sovietų spauda gerai atsiliepė 
apie I. Poselskio ir L. Maciulevičiaus

įsurežisuotą propagandinę filmą, nuro
dydami, jog "filmą padaryta augštu 
profesiniu lygiu". Kino operatorius 
V. Starosas irgi esąs geras specialis
tas. Gerai pasirodžiusi montažistė Sa- 
mavičiūtė, garsų operatorius Lipeika 
ir kit.

★ Prof. Kupčinskas paskelbė, jog 
nesenia i D r. Matulevičius ir doc. Bu- 
jakas apgynė disertacijos "Ominių 
infekcinių susirgimų ir jų išsiplėtimo 
Ikividavimo būdai". Esą, medicinos 
darbuotojai šiaip labai atsilieką nuo 
socialistinės tėvynės. Universitete pa
ruošiu labai mažai naujųjų mokslo pa
jėgų. Prof. Šopouskas, Gutmanas, 
Šiaulis, dalis aspirantų, kaip Rimkevi
čiūtė, Mažylis neparašę nustatytu lai
ku disertacijų. Kupčinskas šlykščiau
siais žodžiais užsipuola amerikiečius 
"bakteriologinio karo kurstytojus Ko
rėjoje".

★ A. Mortinėnas, LTSR prekybos 
ministro pavaduotojas, džiaugiasi, jog, 
išaugus rublio perkama jai galiai, pa
didėjus Lietuvos prekių apyvarta. Ir 
Stalinas sutinkąs, jog kolūkiečiai li
kusius produktus parduotų turguose. 
Šitokių turgų reikšmė LTSR esanti la
bai didelė, "nes jie teigiamai atsilie
pia į rinkų kainas". Turgaviečių tink
las (kapitalistinės santvarkos paliki
mas!) labai išaugęs. Turgaviečių sta
tybai LTSR buvę išleista paskutiniuo
ju laiku 14,5 milijono rublių. Bėda 
tik, jog kolūkiečiai atvažiavę neturį 
kur apsistoti, apsitvarkyti, daugelyje 
vietų nesą pieno ir mėsos kontrolės 
punktų. Mortinėnas norėtų, kad kol
ūkiai sudarytų su paskirais miestais 
ir miesteliais sutartis, pagal kurias 
pastoviai pristatytų kolūkiečių skly
puose išaugintus ir išsaugotus pro
duktus. Girdi, krainoje, Gruzijoje ir 
Maskvoje seniai t okia prekyba egzis
tuoja. Mortinėnas tačiau norėtų, kad 
ir Ši kapitalistinio pasaulio prekiavi
mo forma būtų valdžios atatinkamai 
tvarkoma.

★ "Tiesa" pranešė balandžio 23 d., 
jog Vilniaus Filharmonijoje mirė jos 
darbuotojas Maksas, Moisiejaus s., 
Kraveckis.

į ★ Vilniaus Dailės Institutą Šiais 
metais baigė 48 jaunuoliai. Jaunas 
grafikas Gerus pasriinkęs aktualias te
mas. Panašiai diplominius darbus pa
ruošė Morkytė, Borzinas, Žilytė ir kt.

★ Vytauto Didžiojo muziejuje Kau
ne, kaip rodo "TB" nuotrauka, tebe
stovi Vytauto Didžiojo paminklas, ir 
virš jo kabo Žalgirio mūšio populia
rusis pavekislos.

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

HAMILTON, Ont.
Slavinskų šeimos šventė

Jų dukra Irena Marija 1949 m. 
vasario mėn., sykiu su tėveliais 
atvyko į Kanadą. Tų pačių me
tų rugsėjo mėn. įstojo į medici
nos seserų mokyklą Brąntforde. 
Po trijų metų sėkmingų studijų, 
š.m. birželio 25 d. įgijo medicinos 
sesers diplomą. Iškilmingame di
plomų įteikimo akte mokyklos 
direktorė specialiai pabrėžė, kad 
Irena Marija Slavinskaitė yra 
pirmoji lietuvaitė, kuri baigė 
minėtą mokyklą su ąugščiausiu 
pagyrimo laipsniu ir’už tai jai 
buvo įteikta piniginė dovana. Vi
durinį mokslą Irena Marija įgijo 
Vokietijoje. Jaunai medicinos

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje Hamiltono Skyriaus surengtos 
f.m. liepos mėn. 6 d. Bridgeman's ūky gegužinės apyskaita

Pajamos:
1. Surinkto prie įvažiavimo aukų po 50ct.

a. p. A. Petkevičiaus iš 351 asmenų
b. p. V. Kežėnaičio iš 279 asmenų ..
c. p. M. Krivicką iš 100 asmenų ........

sesutei linkime sėkmės artimo 
meilės tarnyboje.

Jų sūnus Darius 1950 m. vasa
rio mėn. įstojo į Technical Insti
tute vakarinę gimnaziją Hamil
tone. Dienomis dirbdamas, ją 
lankė iki 1950-51 mokslo metų 
pabaigos. 1951-52 mokslo metais, 
metęs darbą, įstojo į reguliarią 
JVestdale gimnaziją, baigiamąją 
klasę, kurią baigė š.m. birželio 
mėn. Yra padavęs prašymą To
ronto universiteto inžinerijos fa
kultetam Hamiltonietis.

Pasikeitimai TF Valdyboje
TF vietinio skyriaus iždinin

kas inž. Svilas Juozas nuo š.m. 
liepos 15 d. iš v-bos pasitraukė. 
Iždininko pareigas pasiėmė p-lė 
O. Čerškūtė.

Pono inž. J. Svilo asmeny v-ba 
nustojo stiprios pajėgos. Jo kuk
lus būdas ir gilus protas labai 
daug prisidėjo prie mūsų darbo 
išpopuliarinimo tautiečių tarpe.

Nuo š.m. liepos 16 d. į valdybą 
maloniai sutiko įeiti ats. pulk. 
Giedraitis Juozas, gyv. 117 East
bourne Ave., Tel. 4-4956.

— Ateitininkų ruošta š.m. lie
pos 13 d. p. Narušio ūky geguži
nė turėjo 180 svečių. Pelno tik 
apie pora dešimčių dolerių te
gauta. Dėl mažo gegužinės daly
vių skaičiaus kaltinama kaitra.

* * Sk.SC

.... $175,50

.... 139,50

.... 50.00

2.
3.
4.

Viso iš 730 amenų ...
Gauta už 827 loterijos bilietus po 25 centus .......... .
Gauta iš vykstančių autobusais 100 asmenų po $1 ..............
Bufeto pelnas .................................................. ........

Išlaido?
1. Som

... $365,00

... 206,75

... 100,00

... 279,24

Viso pajamų $950,99

Iš lietuviškojo pasaulio

Soraokėfa už 4 autobusus po $25 .. ............i..-—..... ...........
Išmokėta 6 pinig. loterijos laimėjimai ..... ........................ ...............
Orkestras už 6 valandas ....... ........... .........
Mikrofonas su ruporu ................i.-................. ..................................
Bridgeman už aikštelę $20 ir už sunkvežimio naudojimą $8 .......
Loterijos bilietų spausdinimas ir atvežimas ................. ............... 
"TŽ"-už 3 skelbimus ir pinigų persiuntimo išlaidos .......... 
"NL" už 2 skelbimus ir pinigų persiuntimo išlaidos ....................
Lietuviškai radijo valandai už 4 skelbimus ir pinigų persiunt. išlaidos 
Už 5 keliones lengva mašina j gegužinės aukštę .—........ .

3
4
5.
6
7.
8.
9.

JO _ .. ...
1 1. Vienam asmeniui už praleistą darbo dieną ......
12. Dvi kelionės į Torontą ........................................
13. Už skelbimo nupiešimą ........ ................... .
14. JAV pinigų kurso skirtumas už $100 po 4,5 et.
15. Rašomoji medžiaga, susirašinėjimas, fotografijos, 

lėliams, maišai ir kitos smulkios išlaidos ......f....
kaspinėliai ženk-

$100,00 
100,00 
71,00 
30,00 
28,00 
13,60 
19,18 
15,16 
20,18 
20,00 
10,00 
5,15 
5,00 
4,50

18,17

• -jt* Viso išlaidų $459,94
Pajamų    ......  $950,99
Išlaidų.   ....... ................ 459’,94

Grynos pelnas $491,05
Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje Hamiltono skyrius.

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

rengiama

GEGUŽINĖ
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.

SAULT STE.
— Išvykusį atostogų į JAV 

kun. L. Kemešį pavaduoja “skra
jojantis Kanados lietuvių kape
lionas” —- kunigas Kulbis, kuris 
mūsų kolonijoje numato pasilik
ti ligi liepos 21 d.

— Prieš trejetą savaičių, vie
tos komiteto iniciatyva, buvo su-

MARIE, Ont.
kryps, tą galima tik spėlioti. Šį 
pavasarį “TŽ” tilpusiame p. St. 
Jgd. straipsnyje tarp rekomen
duotinų įsikūrimui ir didesnių 
atlyginimų vietovių buvo ir mū
sų miestelio vardas. Taigi, p. St. 
Jgd. ar tai nėra išsiblaškymas ir 
prieštaravimas.?

JA VALSTYBES
Vysk. Brizgys iš Europos grį

žo lėktuvu liepos 3 d.
LRKSA seimas Niujorke išrin

ko naują valdybą: dvasios va
das kun. J. Baltasevičius, pirm. 
L. Šimutis, vicepirm. J. Griga
lius, sekr. V. Kvetkus, ižd. P. 
Krasauskas, iždo globėjai W. 
Abramaitis ir Leokadija Žemai
tis, daktaras kvotėjas Dr. W. 
Christian, Garso red. M. Zujus.

Grįžtant iš ateitininkų stovyk
los prie Pittsburgho liepos 6 d. 
įvyko nelaimė su automobiliu, 
kuriuo važiavo 7 jaunuoliai — 
sprogus padangai automobilis 
nuvažiavo į' pakalnę ir sudužo, 
Sunkiai sužeisti, vairavęs auto
mobilį, Alg. Giedraitis ir Anta
nas Sužiedėlis, kiek lengviau 
Rol. Giedraitis. Lengvai sužeis
ti: R. Kontrimas, Vyt. Radikas, 
Elig. Sužiedėlis ir Dan. Gied- 
raitvtė.

New Jersey Liet. Tarybos me
tinis susirinkimas nutarė įsigyti 
poilsio bei vasarojimo namus. 
Tam išrinkta komisija: St. Jakš
tas, J. Liudvinaitis ir K. Tre
čiokas.

Lietuvis L. Frankas Meksikos 
įlankoj vadovauja didelei jūros 
vėžių gaudymo ir konservavimo 
įmonei, kurios centras yra Car
men saloje. Bendrovė turi 3 nuo
savus laivus, 3 nuomoja ir 3 sta
tosi. Frankas yra gimęs Prienuo
se ir augęs Klaipėdoj. Anksčiau 
jis varė odų prekybą Ispanijoje, 
bet per piliet. karą visko nete
ko, paskum įsikūrė Meksikoje.

JAV lakūnai prie Indianos 
un-to esančiuose kursuose mo
kosi lietuvių ir kt. Rytų Euro
pos tautų kalbų.

VOKIETIJA
AB Europoje, toliau plėsda

mas savo programas, įsiveda vis 
naujų transliacijų: nuo spalio 1 
d. pradėtos transliacijos lenkų 
k., gegužės 15 d. lietuvių k., ge
gužės 22 d. rusų, o’nuo birželio 
23 d. įvestos 15 min. transliacijos 
estų k. Joms vadovauja bu v. es
tų užs. reik, ministerio K. Pūstos 
sūnus K. Pusta j r. Po jų eis 
transliacijos vengrų ir latvių k. 
Minint Maironio 20 m. mirties 
sukaktį, plačią apžvalgą, kaip 
Sovietai Maironį susovietino, 
per AB davė VLIKo narys Dr. J. 
Grinius.

Vokietijos LB ruošiasi nau
jiems Krašto Tarybos rinki
mams. Bus renkama 12 atstovų.-

Bremen - Grohn pereinamoji 
stovykla jau likviduota birželio 
15 d. Patalpas perėmė amerikie
čių armija, o emigracijos centras 
persikėlė į Bremen-Lesum. Čia 
bus pagrindinė stovykla, numa
tomos dar dvi pagalbinės per
einamosios stovyklos: Bremen- 
Groepeling, Camp Tirpitz ir 
Bremen-Barracks, Pfarrstrasse. 
Emigracija į JAV laikinai visiš
kai sustojo; į kitus kraštus vyks
ta sulėtintu tempu. Tikimasi, 
kad emigracija į Kanadą ir Aus
traliją vėl pagyvės.

Kun. Augustinas Steigvila, 
Wehnen stovyklos kapelionas iš
vyko pataisyti sveikatos į Stein- 
feld, Krankenhaus, bei Vechta.

Kun. Petras Girčius, Diephol- 
zo lietuvių gimnazijos kapelio
nas, išvyko atostogų prie Reino, 
į Boną.

Visos stovyklos gavo iš B ALF 
siuntos rūbų, lašinių, riebalų, 
cukraus, kiaušinių miltelių ir

lietuvius, kur kas dar norėtų 
emigruoti ir kokios paramos bū
tų reikalingi.

Vokietijoje likusių lietuvių, 
Tėvo Bernatonio daviniais, kas 
15-tas yra džiovininkas, kas 20- 
tas chroniškas ligonis, kas 13-tas 
senelis virš 65 m., kas 3-čias vai
kas iki 3 m. Tik 10% yra svei
kų ir dirbančių. Kiti gyvena iš 
42 markių, o vaikai iš 22 markių 
pašalpos.

200 Sovietų agentų, kaip skel
bia vokiečių spauda, amerikiečių 
saugumo žiniomis, esą “Valka” 
DP stovykloje prie Niurnbergo. 
Joje esą 3500 gyventojų, dau
giausiai čekų. Agentai gauną al
gą 30 markių ir dar už atskirus 
darbus.

Emigracija į JAV pagal vo
kiečių kvotą taip pat pasibaigė.

Ludwigsburg lietuvių koloni
joj po pirmo B ALF pirmininko 
apsilankymo duotos geresnės pa
talpos. Duoti atskiri kambariai, 
ypač ligoniams. Ten gyvenančių 
lietuvių būklė gana sunki. Pav., 
šeima iš 4 asmenų per mėn. gau-' 
na 150 markių. Už butą, elektrą 
moka 30 markių. Tuo būdu as
meniui dienai lieka po 22 ameri
koniškus centus. Tad, B ALF pa
pildomos dovanos: drabužiai, 
apsiavimas, cukrus, riebalai jr 
pinigai išgelbsti gyvybes. Jei iš 
tų 22 c. — 1 markės dienai rei
kėtų gyventi, džiova ir badas 
juos nuvarytų į kapus. Dauguma 
jų negalėjo išvykti į JAV dėl li
gos, kaip džiovininkai, kiti buvo 
įskųsti.

D. BRITANIJA
Evangelikus lietuvius Anglijo

je ir šiemet aplankė iš Vokieti
jos kun. Keleris. Brit. Liet, skun
džiamasi, kad mažai lietuvių 
evangelikų pamaldas telankę, 
nors jų esą apie 500.

Propagandos mėnesį suruošti 
per jį kas sekmadienį dalinant 
antibolševikinius atsišaukimus, 
siūlo “Br. L.” V. Steponavičius.

BELGIJA
BALF pirmininkas, grįždamas 

iŠ Barcelonos, aplankė Belgijos 
lietuvius'TiUeur kasyklose. Pa
sikalbėjimui į Žiulpių butą Su
sirinko visi lietuviai.

Belgijoje yra nemaža dalis lie
tuvių, kuriems kasyklų darbas 
nebepakeliamas, yra ligonių, 
džiovininkų, sergančių silikoze 
ir tt. Šiuo metu kasyklose su
žeisti serga B. Rakauskas Zwart- 
berge dėl kraujo užsįnuodijimo, 
J. Sukauskas Winterslage su su
žeista koja, St. Šlajus perkirsta 
koja ir ranka, J. Bražiūnas Wa- 
terschei su sužeista akimi.

Belgijoje projektuojamas spe
cialus pabėgėlių statutas, kuris 
užsieniečiams duotų plačių tei
sių darbui pasirinkti ir kultūri
nei veiklai.

J. Lukošiūnas liepos 20 dieną 
įšventintas kunigu. Po Šventini
mų visi lietuviai aplankė kard. 
Van Roey, Belgijos Kat. Bažny
čios valdytoją.

Veik visi Belgijos lietuviai no
rėtų emigruoti, ypač į Kanadą 
bet be JAV ir Kanados lietuvių 
paramos to neįstengia padaryti. 
Yra šeimų jau netekusių akm. 
anglies kasyklose sveikatos — 
sergančių silikoze ar tbc.

Lieže - Montagnee veikia nau
jai persiorganizavusi, iš Limbur- 
go atkelta liet, biblioteka.
ARGENTINA "

Lietuvos kančių pradžią Bue
nos Aires lietuviai paminėję pa
maldomis ir minėjimu. Aušros 
Vartų bažnyčioje iškilmingas mi
šias atlaikė kun. J. Jakaitis, pa
mokslą pasakė “Laiko” redakto
rius kun. P. Garšva. Salėje pa
skaitą skaitė didelis lietuvių ko
votojas čiagimis Z. Juknevičius. 
Be to, dar kalbėjo gen. T. Dau
kantas ir kt. Meninę programą 
atliko šv. Cecilijos choras ir Dai
nos ansamblis. Prie salės buvo 
įrengtos antibolševikinė ir tauti
nio meno parodos, vadovaujamos 
J. Vedegio ir A. Mikelionieųės.

Šv. Cecilijos choras gręit.u lai
ku rengiasi padaryti naujų dai
nų ir bažnytinių giesmių plokš
telių. Jis yra anksčiau įdainavęs 
keletą lietuviškų dainų, kurios 
turi gerą pasisekimą įvairiose 
lietuvių kolonijose.

Beveik po metų derybų buvo 
sudaryta Tautos Fondo Atstovy
bė, kurios pirmininku išrinktas 
stambus fabrikantas Jonas Čikš- 
tąs. Jis pirmasis gavo ir Lietu
vio Pasą. ? ;

B. Savickas, pardavęs savo, na
mą EI Palomar mieste, netoli Bs. 
Aires, nusipirko vynuogyną San 
Juan provincijoje prie Andų.kal- 
nų. Ten neseniai buvo didelis že
mės drebėjimas, bet jis nepabūgo 
su šeima apsigyventi ir pradėti 
nauj ą pramonę, kuria lietuviai 
beveik nesiverčia. SavickasSnks- 
čiau yra buvęs Montevideo Sė
tuvių mokyklos mokytojas.

Dainos Ansamblis liepos 26; d. 
rengia didelį lietuviškų dairrtgdr 
tautinių šokių koncertą vietinei 
publikai žymioje Bs. Aires ngjss- 
to salėje “Consejo de Mujergš”. 
Pereitais metais toks koncertas 
sukėlė didelį susidomėjimąįSir- 
gentiniečių ir svetimtaučių š£ar- 
pe. Ansambliui vadovauja žymu
sis pianistas Andr. Kuprevičius.

Rosario lietuvių kolonijoj ^lie
tuvišką darbą smarkiai dirba 
JAV lietuvis patriotas kunšSK. 
Vengras, kurio pastangomis=jau 
nupirkta žemės lietuviškai baž
nyčiai. Tai būtų antroji lieti^š- 
ka bažnyčia šiame krašte.

Ad. ir Vai. Sruogos įsteig^įįe- 
ramikos fabriką Avellanedfije. 
Gamybą veda iš tremties ą|vy- 
kęs V. Petryla.

ALPHONSE DAUDET

l iikutiiuiiic klebenąs
KIEKVIENAIS metais Žvakių Dieną (Grabnyčiose), pietinės 

Prancūzijos, Provence vadinamos, mieste Avignon, poetai išlei
džia linksmo turinio knygutę, sklidiną gražių eilėraščių ir puikių 
pasakojimų. Išleistoji šiais metais kaip tik dabar mane pasiekė ir 
joje užtikau vieną gražią poemėlę, kurią mėginsiu jums perteikti 
keik sutrumpindamas... Į priekį savo pintinėles, Paryžiečiai! 
Šiuo sykiu jums bus pateikiama gryniausių kaimiškų miltų duL 
kelyčių... • ‘ . ' '

šauktas mokyklinio amžiaus vai
kučių tėvų susirinkimas šešta
dienio mokyklos steigimo reika
lu. Tolimesniam šio reikalo stu
dijavimui ir galimybių nagrinė
jimui išrinktas tėvų komitetas. 
Gali būti, kad ir mūsų kolonija 
didesnių lietuvių kolonijų pa
vyzdžiu, suorganizuos šeštadie
nio mokyklą, kur mūsų vaiku
čiai galės būti mokomi, kad ir 
tik po vieną valandą savaitėje, 
tikybos, lietuvių kalbos, Lietu
vos istorijos ir kitų dalykų.

— Dėl p. St. Jgd. korespon
dencijos “TŽ” Nr. 28 ”Ar yra 
darbų?” tenka pasakyti, kad 
“Foundation Co. of Canada” 
moka ne $1,19, bet tik $1.10. Taip 
ir buvo parašyta. Kaip iš $1.10 
pavirto į $1,19, tai galbūt 4‘TŽ” 
redakcija paaiškintų... (Gal ko
rektūros klaida? Red.). P. St 
Jgd. kritikuojamos korespon
dencijos autorius nėra suintere
suotas ir primygtinai nekviečia 
tautiečių vykti į mūsų koloniją. 
Korespondencijoje tiktai buvo 
pataisytos p. St Jgd. klaidos ir 
objektyviai aprašytos galimybės, 
tuo laiku darbą gauti mūsų ko
lonijoje. Kaip toliau reikalai su 
darbais rutuliosis, kurion pusėn

Dėl kitų p. St. Jgd. teigimų 
nesiginčysime, nes tai būtų be
reikalingas gaišinimas laiko ir 
vietos. N. N.

avalynės — moteriškų ir vyriš
kų batelių. ’

BALF specialia ankieta surin
ko žinias apie visus Vokietijos

WINDSOR, Ont.
— Šiuo metu pravedama BAL 

Fui rinkliava, Vokietijoje pasili- 
kusiems tautiečiams paremti. 
Tam tikslui visi mielai aukoja. 
Tai pagirtina^ mūsiškių atjauti
mas artimo meilės reikaluose. 
Rinkliava dar nebaigta.

— Apyl. B-nės K-tas nerodo 
didelio veiklumo. Šiais metais 
dar nebuvo suruoštos jokios iš
kilos ar gegužinės. Kitų organi
zacijų nėra, tai ir neatsiranda 
kas jas organizuotų. Nebent vie
tos bažnyt komitetas imtųsi šios 
iniciatyvos.

— Grupė moterų planuoja 
įkurti Liet Kat Moterų dr-jos 
skyrių. Labai puiku. Organizuo
tas dalinys visada ilgiau išsilai
kys tautai nežuvęs, nei pavienis 
asmuo.

— Vyt Bartašiūnas ir Jonas 
Urbonas, nuolatinis “TŽ” prenu
meratorius, įsigijo po auto ma
šiną.

— Atostogų metu dažnai at

klysta į Windsorą iš kitų vieto
vių lietuvių. Taip neseniai pas 
dipl. mišk. J. Sinkevičių lankėsi 
Dr. Vyt. Pikturna iš Detroito, 
Dr. Bylaitis ir Navickų šeima iš 
Čikagos, o pas E. V. Barisus — 
p-lė Irena Šližaitė iš Vancou- 
verio. Pastarajai taip patiko 
Windsoras, kad galvoja greitu 
laiku persikelti čia apsigyventi.

— Vasaros “gandras”” pado
vanojo po dukrą pp. Baleišiams, 
S. J. Sinkevičiams, V. A^ Taut- 
kevičiams ir sūnų Giedriūnams. 
Pp. Sinkevičiai liepos 20 d. ruo
šia dideles pirmgimės dukrelės 
Gražinos Julįjos krikštynas. 
Laukia daug svečių iš Toronto ir 
Čikagos.

— Ką tik gauta Lietuvio Pasų 
ir įvairių ženkliukų, kuriuos at
siuntė Tautos Fondo Atstovybė. 
Pasus galima įsigyti KLB Wind- 
soro Apyl. Komitete, 1027 Ho
ward Ave.

Koresp.

Kunigas Martynas buvo klebonas... Kukugnano.
Geras kaip duona ir tyras kaip auksas, savo kukugnarriečius jis 

tėviškai mylėjo. Kukugnanas jam būtų buvęs rojus ant žemės, 
jei kukugnaniečiai jam kiek daugiau paguodos būtų teikę. ,Ęet 
deja! voratinkliai draikėsi jo klausykloje, o gražųjį Velykų rytą 
ostijos pasilikdavo šventojoje taurėje. Gerojo kunigo širdis buvo 
kruvina iš skausmo, bet jis nepaliovė meldęs Dievą malonės, kad 
atitolintų jo mirtį iki jis atves savo kaimenę į avidę.

Ir, kaip jūs pamatysite, Dievas jo išklausė.
Vieną sekmadienį, po Evangelijos, klebonas Martynas įlipo į 

sakyklą.

— Mano broliai, — kalbėjo jis, — tikėkite manimi, kaip jums 
patinka: aną naktį aš patekau, aš vargšas nusidėjėlis, prie dangaus 
vartų. • .

— Aš pasibeldžiau ir šventasis Petras man atidarė!
— Aa! tai jūs, gerasis Martynai, — kreipėsi jis į mane. — Ko

kis palankus vėjas jus čia atneša ir kuomi galiu jums patarnauti?
— Gražusis šventasis Petrai, kuris valdai raktus ir vedi didžią

ją knygą, gal galėtum, jei aš nesu perdaug smalsus, man pasakyti, 
kiek'jūs žinote danguje kukugnaniečių?

— Niekada aš jums nieko neatsakysiu, Martynai; prisėskite 
čia ir abu kartu pažiūrėsime kaip tas reikalas išrodo.

— Ir šventasis Petras paėmė savo didžiąją knygą, ją atskleidė 
ir užsidėjo akinius:

— Pažiūrėkime truputį: Kukugnanas, taip vadinamas. Kfl.’.. 
Ku... Kukugnanas. štai, jau turime. Kukugnanas... Gerasis 
Martynai, lapas yra baltas — baltutėlis. Nei vienos sieloš. .. 
Nedaugiau čia kukugnaniečių, kaip ašakų kalakuto mėsoje. *

— Kaip tai! Nejaugi.čia nei vieno iš Kukugnano? Nei vieno? 
Tai negalimas dalykas! Pažiūrėkite atydžiau...

— Nei vieno, šventasis žmogąu. Pažiūrėkite jūs patys, jei ma
note, kad aš juokauju.

— O aš nelaimingas! Mano kojos svyravo ir, gręždamas ran-
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KASĖJAS AMERIKOJE
Kai mūsų dailininkai-kūrėjai, 

išgarsėję Paryžiuje savo paveiks
lų parodomis, ruošiasi eiti j fab
rikas Amerikoje, yra įdomus 
NYT Gian-Carlo Manotti straips
nis. Girdi, amerikiečiai į euro
piečių priekaištus jų kultūrai 
dažniausiai atsikertą, suskaičiuo
dami, kiek jie turį geriausių sim
foninių orkestrų, teatrų^ muzie
jų. Menotti nuomone — jis gimęs 
Italijoje, laikomas dabar gabiau
siu amerikiečių kompozitoriumi 
— joks kraštas negali būti laiko
mai tikrai kultūringu iki jis ne- 
prddūkuoja tikrojo meno. Me- 
notti sutinka, jog Amerikoje gy
vena visa eilė gabių kompozito
rių, dailininkų ir tt., bet, girdi 
kaip europiečiai gali apie tai ži
noti, jei patys amerikiečiai šiuos 
kūrėjus ignoruoja ir nustumia 
šalin. Minotti . nuomone, viduri
niam amerikiečiui kūrėjas meni- 
ninkaš yra visiškai nereikalingas 
jų* bendruomenei žmogus. Ame
rikietis, jei jau pripažįsta kokį 
menininką, tai greičiau pasiren
ka’užsienietį, negu savos žemės, 
žmogų. Dėlto tiek amerikiečių* 
menininkų pripažinimo išvažiuo
ja ieškoti Europoje. Girdi, jei 
dainininkas kokiu nors būdu 
tampa Metropolitan nariu — jis 
tampa herojumi, tačiau kompozi
torius, kuris įkyriai landžioda
mas prisiprašo, kad geras simfo
ninis orkestras išpildytų jo kū
rinį; laikomas ekscentriku. Ap
linkybės, turbūt, kaltos, kad, jei 
visame pasaulyje menininkai 
pinigą laiko tik kaip laidu turė
ti kūrybai laiko, amerikiečių me
nininkas juo mano prasimušti į 
viršūnes. Ir jei rašytojui nepasi
seka praeiti į “best Seller” kny
gų kategoriją, jisai, nors su tik
rais gabumais rašytojas ar dai
lininkas, iš savo srities pasitrau
kia. Menotti puola amerikiečius 
tėvus', kurie nepajėgia suprasti 
savo vaikų meninių aspiracijų ir 

' verčia juos eiti dirbti, nors pa
siturintys. NeU mokslo įstaigos

moraliai neremią amerikiečio 
kūrėjo. Juk ar dažnai praneša
ma, jog garbės laipsnis suteikia
mas kompozitoriui, bet tuščiažo- 
džiams politikams jų nesigaili-Isilikusioje krašto dalyje 4 auto-

PEDAGOGINIAM PASAULY
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Afganistane Unesco pareigu- nių gi skaičius vienam mokyto- 
nai jau atidarė 20 naujų mokyk- jui sumažėjo nuo 48 iki 27. Tuo 
lų. Netrukus pradės veikti dar 60 
švietimo įstaigų. Labiausiai at-

i.iet inteligentija dar 
nesugniužo Iš kultūros ir

DYPUKIŠKOS
BUITIES
JUOKUS

L AŠARAS.
f” rasi naujai išėjūsiafiiė' 

V. KASTYČIO . 
feljetonų rinkinyje
“KOLEKTYVINĖ 
PRAUSYKLA”.

I • «•*•

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.

!■

ma. Kiek kartų kas girdėjo, kad 
Amerikos vyriausybė pagerbtų 

savuosius kūrėjus. Jei Sartre at
vykdavo į kokią .sostinę, Prancū
zijos pasiuntinybė suruošdavo 
iškilmingiausią jam priėmimą. 
Ar daug kartų buvo girdėta, kad 
Baltuose Rūmuose lankytųsi 
menininkai? Europoje mirus kū
rėjui skelbiamos tautos liūdesio 
dienos, ’ Sibelius Suomijoje yra 
tautos pasididžiavimas, Bernard 
Shaw buvo laikomas stebuklu 
Anglijoje. O kas Amerikoje rū
pinasi paliegusiu ir susenusiu,, 
kažkur užsislėpusiu, didžiuoju 
dramaturgu Eugene Q’Neil? 
Amerikiečių spaudai, kaip atro
do, vieninteliai verta paminėji
mo yra tokia Rita Hayworth ar 
kita panaši, gal kartais koks dai
nininkas. Kada, ^irdi, Amerikos 
spauda susidomės savaisiais di
džiaisiais kūrėjais? M^notti bai
gia, liūdnai nurodęs šį vaizdą: 
“Amerika. vieną kartą turi su
prasti, jog jos dabartinė civili
zacija sukristalizuos ir ateičiai 
primins kaip tik dabartiniai di
dieji kūrėjai .... Tauta yra tiesio
giniai atsakominga parengiant 
dirvą, kurioje klestėtų menas. 
Emerson yra pareiškęs: "Tikra-‘ 
sis menas nėra joks atsitiktinu
mas. Jis išsprogsta instinktyviai 
iš tautos, kuri sukuria jį”, Aim.

mobiliai — kino teatrai važinė
ja po kaimus ir rodo žemdirbys
tės, sveikatos, vaikų auklėjimo 
filmas. *

Australijos Tautinė Studentų 
Sąjunga, - siekdama padėti savo 
nariams, susitarė su leidyklomis 
ir knygynų savininkais, kad stu
dentai pirkdami knygas gautų 
15-20 %, kartais net 40%, nuo
laidą. Tas pats papiginimas tai
komas ir iš užsienio įvežtoms 
knygoms.

Brazilijos Sao Paulo valstybė
je išleistas potvarkis, kad tuose 
atvejuose, kai kurioje nors vie
tovėje. nėra augštesnės mokyk
los, pati valstybė skiria lėšų per
gabenti mokiniams į atitinkamą 
mokyklos rūšį kiton vieton.

Ceilone, netoli senosios sosti
nės Kandy, Peradeniya sodžiuje, 
kuriamas naujas universitetas. 
Vieta kainuota, oras daug svei
kesnis ir ne taip karštas, kaip 
Colombo mieste, kur randasi se
nasis universitetas. Jau veikia 
agronomijos ir humanitarinių 
mokslų fakultetai.

Didžiosios Britanijos šviet. mi
nisterija vietoje įprastos metinės 
apyskaitos 1951 m. davė pusės 
šimtmečio švietimo darbo ap
žvalgą. Nuo 1900 m. valstybės 
šelpiamųjų mokyklų mokytojų 
skaičius paaugo dvigubai, moki-

Kanados literatūros premijos
-K F^- ‘ - - - - * ’ - ‘ ♦

Canadian Authors Association 
metiniame bankete Londone,- 
Ont, birželio 27 d. generalguber
natorius Massey įtekė šių metų 
literatūrines premijas. Tai pa
ties gubernatoriaus metinė pre
mija, Stephen Leacock Medai už 
jumorą, The University of West
ern Ontario’s President’s Medals 
/trijų rūšių) ir nauja premija iš 
University of British Columbia 
už populiarią kanadišką biogra
fiją. Jas laimėjo:

Už romaną ’’The Loved and 
tre Lost” Morley Callaghan, ži
nomas Kanados novelių, roma
nų, žurnalų_straipsnių ir vaidina
mų rašytojas. '

Už Thomas D’Arcy McGee bio- 
grafiją “The Ardent. Exile” Jo
sephine Phelan. Tai jos pirmoji 
knyga, kuri šalia gen. gubernato
riaus premijos laimėjo dar ir 
University of British Columbia 
medalį už populiarią biografi
ją ir Toronto Women’s Canadian 
Club premiją.

Už akademinį darbą “The Gov- 
. Qrnment of Prince Edward 
Į Island”, Frank MacKinnon, 
‘Prince of Wales koledžo direkto
rius. Charlottetown, P.E.I.

1 Už poeziją “The Mulgrave

Road”, Charles Bruce, Kanados 
spaudos superintendentas. Jo 
poezija buvo spausdinta daugely 
Kanados, Britanijos ir Amerikos 
žurnalų.

Už literatūrą jaunimui “A 
Land Divided”, John F. Hayes, 
Southan Press, Montreal, vice
pirmininkas ir gen. direktorius, 
dar eilės kitų darbų jaunimui au
torius. “A Land Divided” pasa
koja apie karą tarp prancūzų ir 
anglų Nova Scotia.

Miss Jan Hilliard gavo Ste
phen Leacock medalį už jumorą 
— “The Salt Box”. Tai dalinai 
hutobiografįniš pasakojimas apie, 
kanadišką šeimą. »

University of Western Ontario 
President’s medaliai įteikti: Far- 
lei Mowatt už novelę “Lost in 
the Barren Land”; Blair Fraser 
už straipsnį “The Secret Life of 
MacKenzie King, Spiritualist”; 
Earle Birney už eilėraštį “North 
Star West”.

REDAKCIJAI PRISIŲSTA
Axel Munthe, San Michele 

knyga, II dalis. Išleido. Knygų 
leidykla TERRA, 946 W. 31st. 
Place, Chicago 8, Ill. 312 psi., 
kaina $2.50, gaunama leidykloje 
ir pas platintojus.

pačiu laiku suaugusių švietimui 
išlaidos padidėjo nuo 16 mil. sv. 
iki 237. Vidurinių mokyklų, ku
rias valdžia remia, m/anių skai
čius pakilo nuo 160.000 1900 m. 
iki 684.000 1950 m.

Izraely, kad greičiau išmoktų 
hebrajų kalbos, visi suaugę imi
grantai apgyvendinami taip va
dinamuose “Ulpan” centruose. 
Čia kitaip nekalbama kaip tik 
hebrajiškai. Be bendro poilsio, 
sporto, kultūrinės veiklos, kas
dien yra 6 vai. tautinės kalbos.

Jungtinėse/A. Valstybėse Co
lumbia . universitete Niujorke 
1951-1952 m. buvo 1595 studen
tai svetimtaučiai, atvykę * iš ’ 82 
kraštų. Iš Azijos 675, Europos 
416, Vakarų pusrutulio 395, Af
rikos 59, Australijos, N. Zelan
dijos 14. Be pilietybės — 36.

Norvegijos patirtis rodo, kad 
mokinių ir mokytojų pagalba 
statant mokyklas turi gražios 
sėkmės. Daugelis technikos mo
kyklų tuo būdu įsigijo geresnes 
patalpas. Darbas prie statybos 
numatomas mokyklos progra
moje.

Portugalijos pradžios mokslo 
departamento direktorius įparei
gojo visus pradinių mokyklų mo
kytojus pranešti centro įstaigai 
sumanymus, kurių įgyvendini
mas prisidėtų prie našesnio mo
kyklų darbo ir sekmingesnio vai
kų auklėjimo.

Šveicarijoj nuo 1951 m. Tessi- 
no Kantone įvedami 9-j i pradžios 
mokslo metai. Tuo būdu mokyk
los baigimas sutaps su amžiumi, 
kada, jaunuoliams leidžiama 
dirbti įvairiose įmonėse, o mo
kytojai bedarbiai gaus darbo.

Vietname įvestas privalomas 
pradinis mokslas. “Visi vietna
miečiai, kiek vyrai tiek moterys, 
sakoma dekrete, nuo 14 iki 50 m. 
amžiaus laike dviejų metų pri
valo išmokti skaityti ir rašyti. 
Kas to nemoka, lanko vakarinius 
kursus”.

Parinko J. Gutas.

Mažųįų Maldos — paveiksluota malda
knygė. Parengė kun. Stasys Yla, iliustra
vo dail. P. Augius. 66 originalūs paveiks
lėliai, eiliuotos maldos. Kaina S 1.25. 
Galima gauti "Tėviškės-Žiburių" knygyne 
arba pas-leidėjų: Immaculatae Concep
tion Convent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Vilniaus universiteto partor
gas J. Grigonis giria profesorius: 
Jankauską, Snarskį, Brazdžiūną, 
doc. Jucį, Ulvydą ir kitus už ge
rą idėjinį — mokslinį lygį. Pa
žymėjęs, kad šiuo metu Vilniaus 
universitete mokosi 2.500 stu
dentų, jis perspėja, jog jie nieko 
doro neišmoksią, jei tiek studen
tai, tiek profesoriai, neįsisąmo
ninsią marksizmo - leninizmo. 
“Partinė organizacija ir rektora
tas ryžtingai kovoja prieš bet 
kokia forma pasireiškiančia bur
žuazine ideologija, kovoja su 
buržuaziniu nacionalizmu, Ob
jektyvizmu, su keliaklupsčiavi
mu prieš supuvusią buržuazinę 
kultūrą”. (Visdėlto reikia dar 
kovoti!). Iki paskutiniojo laiko 
dar pasitaiko dėstytojų, kurie 
objektyviškai nušviečia kaiku- 
riuos klausimus arba net remia
si “buržuazinėmis” koncepcijo
mis. Tokių trūkumų pasitaiką 
prof. Kavecko, Dalinkevičiaus 
paskaitose. Panašių klaidų darąs 
prof. Jonynas, kuris iki pasku
tinio laiko tvirtinęs, kad dekab
ristai nebuvo revoliucionieriai... 
Kova su buržuazine ideologija 
neatskiriama nuo kovos su bur
žuaziniu nacionalizmu ir religi
niais prietarais. Buržuaziniai 
nacionalistai ir reakcingoji dva
sininkija — tai Amerikos-Angli
jos imperialistų agentūra...

“Mūsų partinė organizacija 
dar ne viską padarė gerinant 
ideologinį darbą... Mes dar ne
užtikrinome, kad visi profeso
riai', dėstytojai giliai įsisavintų 
marksizmo-leninizmo teoriją ir 
mokamai ją pritaikintų savo pa
skaitose... Vis dar nepakanka
mai ryžtingai kovojama prieš 
buržuazinio nacionalizmo pasi
reiškimus, studentams nepakan
kamai ugdomas tarybinis patrio
tizmas, tautų draugystė (Rusi
jai), neapykanta Amerikos-Ang
lį jos imperialistams ir jų paka
likams — buržuaziniams nacio
nalistams. Ateistinė propagan
da vystoma be vieningo plano, 
reikiamai”... Tai labai įdomus 
ir tiek daug pasakąs pareiškė 
mas. 12 metų okupantams smau
giant, lietuviškoji inteligentija 
tebesilaiko savosios kultūros. 
Kaip gaila, kad netoli 50 žmonių 
siekiąs lietuviškųjų' konsulatų, 
informacijos įstaigų, patariamų
jų grupių štabas, neskaitant “A. 
Balso”, nesugeba tinkamai šios 
tragedijos pasauliui pateikti. O;Pe^s; 
kaip seniai jau ruošiamasi.. 
Per tą laiką bent trys enciklope
dijos galėjo būti išleistos! Aim

Montevideo lietuviai Antanai 
vietoj vardinių baliaus paauko
jo atitinkamą sumą apmokėti 
nuomą radijo stočiai už Lietuvių 
Katalikų Radio Valandėlę. Tai 
sektinas pavyzdys visiems pa
triotiškiems lietuviams.

Quarterly” ir Britų Muziejui, 
Suomijoje—universiteto biblio
tekai, be to, įvairioms kitoms 
svarbiausioms bibliotekoms 
Prancūzijoje, Italijoje, Švedijo
je, Vatikane ir kt. Tautiečiai pra
šom5 nurodyti, kurioms pasauli
nio masto bibliotekoms reiktų ją 
dar siųsti, tuo būdu prisidedant 
prie Lietuvos ir jos vardo garsi
nimo. Knygų Lentynos adresas: 
Lithuanian Bibliographic Servi
ce, 602 Harvey Str., Danville, Ill.

Britų zonos lietuviškose mo
kyklose vasaros atostogos prasi
dėjo birželio 26 d., o vokiškose— 
liepos 6 d. Lietuviškasis jauni
mas atostogauja skautų ir neor
ganizuoto lietuviškojo jaunimo 
vasaros stovykloje prie Doensel 
ežero, netoli Diepholz. Čia sto
vyklavo 60-70 skautų ir 96 ne
organizuotų lietuviukų. Skautų 
stovykla buvo birželio 26 — lie
pos 7 d. Neorganizuoto jaunimo
— liepos 7-20 d. Vaikų ir skautų 
stovykla buvo suorganizuota 
PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos ir Vyriausiojo Sielovados 
Tvarkytojo Tėvo Alfonso Berna- 
tonio rūpesčiu. Stovyklą visą lai
ką remia BALFas ir per Tėvą 
A. Bernatonį daugelis taurių, są
moningų lietuvių. Stovykla la
bai gražioje vietoje: tarp miške
lių prie ežerėlio. Visa apylinkė 
labai primena lietuvišką kaimą 
savo javų laukais, šlamančiais 
beržynėliais, ošiančiais pušynė
liais, žaliomis lankomis, tamsiais 
ramiais ežerėliais.

Organizuojami pašnekesiai, 
mokomasi lietuviškų dainų, žai
dimų, rankų darbelių, skaitomos 
balsu lietuviškos knygos, vaka- - 
rais rengiami laužai su lietuviš
komis dainomis bei įvairiais pa
sirodymais. Programą sustatė ir 
jos vykdymą * prižiūri: sktn. 
Venclauskas, psktn. O. Gešven- 
tas, miokyt. Jurkaitis, mokyt. 
Žilius, mokyt. Motgabis, mokyt.- 
Motgabienė ir kun. V. Šarka. 
Jiems talkininkauja skautai: 
Polkis, Kiaupa, Reišys, Reišytė, 
Motgabytė, Venclovas, Černius. 
Gustas, Kušenraitytė, Ašmys, 
Medinaitis, Teišerskytė, Simu- 
kaitis. Stovyklos vadovas yra 
sktn. Venclauskas, o padėjėjas
— psktn. O. Gešventas.

“Šviesos” vasaros stovykla vy
ko liepos 4-6 d. ant gražaus Hud
son upės kranto, apie 50 mylių 
nuo Niujorko. Joje dalyvavo ke
liasdešimt šviesiečių iš Niujor
ko, New Jersey, Čikagos ir ne
maža svečių. Stovyklos metu 
įvyko paskaitos: prof. Pajaujo 
“Individo laisvė ir jos socialinis 

loms, Argentinoje — Comision I realizavimas”. Dr. Repečkos 
nationale de cultura, Belgijoje— “Šviesiečiai ir politika”. Nijolės

Pulgis Andriušis rašo naują 
romaną “Kluomena”.

” Prof. J. Eretas projektuoja pa
ruošti išsamią prof. St. Šalkaus
kio biografiją.

Dail. Ignas Šlapelis ruošia pla
tesnį veikalą apie Leonardo da 
Vinci.

Dr. J. Grinius baigė rašyti dra
mą jaunimui apie jaunimo kovas 
prieš bolševizmą.

Turi paruošęs spadai naują no
velių rinkini A. Vaičiulaitis, o 
poezijos — M. Aukštaitė ir Ve- 
nancijus Ališas.

Pulk. J. Andrius, gyy. Bosto
ne, baigia ruošti Lietuvos žemė
lapį. Žemėlapy bus kampinių 
priedų, pavaizduojančių Lietuvą 
priešistoriniais ir istoriniais lai
kais.

J. Aistis nuo liepos 1 d. pradė
jo dirbti Free Europe LPG in
formacijos tarnyboje.

Step. Chojnackis, vieno lenkų 
žurn. red., verčia į lenkų k. ar- 
kiv. J. Matulevičiaus užrašus.

Dr. V. Kvaraciejus, Bostono 
un-to dėstytojas, valdžios kvie
čiamas, išvyksta į Turkiją kaip 
pedagogikos ir psichologijos 
specialistas. Ten pat išvyksta ir 
jo šeima. Jis buvo taip pat kvie
čiamas į valdžios organizuoja
mus pasitarimus, kaip sumažinti 
jaunimo tarpe nusikalstamumą. 
Bostono kolegijoje studijuoja 
taip pat 6 lietuvės vienuolės, ku
rių, 2 šiemet gaus magistro laips
nius, bet pirma turi išlaikyti rei
kalingus moderniųjų kalbų eg
zaminus. Šiemet minimuosius 
egzaminus leista atlikti ir lietu
vių kalba. Lietuviai tat laiko lai
mėjimu, kad tokios įstaigos lie
tuvių k. pripažįsta viena iš mo
derniųjų kalbų.

Dail J. Rimšos paveikslų pa
roda Rio de Janeiro mieste pra
ėjo su pasisekimu. Veik visi pa- 
-veikslai buvo išpirkti, o už “Tro
pikų maldą” Bolivijos vyriausy
bė, nupirktą savo ambasad. Rio 
de Janeiro, sumokėjo $2.000. 
Pats dailininkas, Argentinos pie
tuose, Barelocheje, nupiešęs žie
mą, vėliau grįš į Boliviją.

Lietuvos profesorių draugijos 
metinis suvažiavimas liepos 6 d. 
išrinko naują valdybą: pirm. Dr. 
Pr. Jucaitis, vicepirm. A. Plate- 

..ris, sekr. Ig. ...Šlapelis,-, ižd. Dr. 
Stp. Stankus, narys M. Macke
vičius. Kandidatai: Dr. J. Meš
kauskas, S. Dirmantas ir Pr. Če

j VLIKo leidžiamą Knygų Len
tyną, redaktorius A. Ružancovas 
yra pasiuntęs susipažinti ar nuo
latos siuntinėja Siebarto, C. 
Winterio, Herderio ir kt. leidyk-

Association Belge de Doccumen- 
tation (tarptautinei Dokumentų 
Federacijos filijai ir kartotekai), 
Kanadoje — Otovas Public Lib
rary, Anglijoje ■—“The Eastern

kas, šaukiau pasigailėjimo. — Tada šventasis Petras tęsė:
' —Paklausyk manęs, mielas Martynai, negeras yra dalykas taip 

sau užsiduoti širdį, nes gali gauti pavojingą kraujo priepuolį. Paga
liau tai nėra jūsų kaltė. Jūsų kukugnaniečiai, kaip matote, tik
riausiai turi atlikti jiems skirtą mažutę atgailą skaistykloje.

— Ak, būkite gailestingas, didysis šventas Petrai, padarykite, 
kad galėčiau juos bent pamatyti ir paguosti.

— Mielai, mano prieteliau... Imkite štai ir užsidėkite greitai 
šiuos sandalus, nes keliai, reikia pripažinti, nėra iš gerųjų .... Tai 
jums.labai pasitarnaus... Dabar keliaukite tiesiai į priekį. Mato
te ten tolumoje, iki pasukimo? Jūs rasite sidabro duris, visas 
nusagstytas juodais kryžiais... dešinėje pusėje... Jūs pasibel- 
site- ir jums bus atidaryta... Pasilikite sveikas ir džiaugsmingas, 
v. ’ '/ ' v ----- —

. „ — Ir aš keliauvau... ir keliavau! O kelias buvo tokis dygliuo
tas, kad man stingo oda, galvojant apie tai, ką turėsiu išvysti jo 
pabaigoje. Mažas takelis, nusėtas erškėtkrūmiais, pilnas degančio
mis anglimis žėrinčių akmenų ir gausus šnypščiančių gyvačių, 
manė privedė prie sidabriniu durų.

ĮSri taki j
Kas beldžiasi? — pasigirdo mane klausiantis, prikimęs ir 

skausmingas balsas.
— Klebonas iš Kukugnano.
— Iš...? .

■ —Iš Kukugnano.
— *Aa!..; Įeikite.
— Aš įėjau. Didelis ir gražus angelas, tamsiais kaip naktis 

sparnais, šviečiančiu kaip diena rūbu, su deimantiniu raktu, kuris 
kabojo prie jo diržo, rašė, kra-kra, į vieną didelę knygą, didesnę 
nei anoji šventojo Petro...

— Pagaliau, ko jūs norite ir ko reikalaujate? — užklausė an
gelas. : -

— Gražusis Dievo angele, aš noriu suįįinoti, — galbūt aš esu 
perdrąsiai smalsus, — ar jūs turite Čia kukugnaniečius.

r — KU... . 1 .
. r— Kukugnaniečius, žmones iš Kukugnano... nes tai aš, kuris 
esu jų ganytojas.
„ — Aa! kunigas Martynas, juk taip?

— Pasiruošęs jums patarnauti; gerasis angele.
. , — Taigi, jūs sakote iš Kukugnano...

— Ir angelas atidaro ir sklaido savo didžiulę knygą, seilėmis 
pavįlgindamas pirštą, kad lapai geriau skleistųsi...

— Kukugnanas, — sako jis giliai atsidusdamas... — Gerasis 
Martynai, pas mus nėra nei vieno iš Kukugnano.
’ — Jėzau! Marija! Juozapai! nei vieno iš Kukugnano skais
tykloje!-O Didis Dieve, kur jie pagaliau randasi?'

— Ogi, šventasis žmogaus, jie yra danguje. Kurgi, pagaliau, 
norėtumei, kad jie būtų?
‘ — Bet aš ateinu iš.dangaus...
. — Jūs iš ten ateinate!... Na, ir?

— Nagi, jų ten nėra!... O geroji angelų motina!...

— Tada išeina, gerasis klebone, jų nėra nei danguje, nei skais
tykloje, kitos vietos nebėra tada, kaip...

— O šventasis kryžiau! O Jėzau, Dovydo sūnau! Ai... ai... ai! 
negi tai ištikrųjų?.?. Negi didysis šventas Petras būtų pamela
vęs? O betgi, tada nesigirdėjo gaidžio giedant!... O mes nelai
mingi! Kaipgi galėsiu ir aš patekti į dangų, jei mano kukugna
niečiai ten nesiranda?

— Paklausykite, mano vargše gerasis Martynai, jei jau betko- 
kia kaina norite būti tikras ir pats savo akimis įsitikinti, kaip 
ištikrųjų yra, eikite į šitą taką ir bėgte bėkite, jei galite bėgti ... 
Kairėje pusėje jūs rasite didelies duris. Tenai jūs patirsite viską. 
Tegu Dievas jums padeda!

Ir angelas uždarė duris.
. Z-  . . „Z /

Tai buvo labai ilgas takas ir visas išpiltas iki raudonumo įkai
tusiomis anglimis. Aš svyravau, lyg būčiau įgėręs; ant kiekvieno 
žingsnio klupau; gausus prakaitas išpylė mano kūną ir aš dusau 
nuo troškulio... Bet, tikrumoje dėka sandalų, kuriuos gerasis 
šventasis Petras man buvo paskolinęs, išvengiau kojų nudegimo.

— Kada jau pakankamai buvau žingsniavęs svyruojančiais 
žingsniais, kairėje pusėje išvydau duris... ne, ištisus vartus, be
galo didelius vartus ir visai atvirus. Ir kas, mano vaikeliai, per 
reginys! Tenai manęs neklausia mano vardo, tenai nevedamas 
jokis sąrašas. Būriais ir visu durų pločiu ten įeinama, mano br’o- 
Jiai, kaip jūs sekmadienį einate į smuklę.

— Dideliais lašais man sunkėsi prakaitas, o nežiūrint to, aš 
buvau sustingęs ir drebėjau. Man stojosi plaukai. Aš jaučiau degi
mą, kepamą mėsą, kažką panašaus į tą kvapą, kada Eloy, kalvis, 
degina seno asilo nagus, kad juos pakaustytų. Šitame dvokian
čiame ir pilname degėsių, ore aš nustojau kvėpavimo; aš girdėjau 
baisų šauksmą, vaitojimą, staugimą ir keiksmus.

— Pagaliau, eini tu vidun ar neini? — savo šake mane dur
damas, tarė vienas raguotas demonas.

— Aš? Aš neinu. Aš esu vienas iš dangaus draugų.
— Tu esi vienas iš Dangaus draugų... Tai kokių galų, tu sus

ki, čia ateini? '
— Aš atvykstu... Bet nekalbinkite manęs, nes aš nebegaliu 

pastovėti ant kojų... Aš atvykstu... aš atvykstu iš toli... nuo
lankiai jūsų paklausti... ar... ar kartais netikėtai... jūs netu
rite čia ... ko nors... ko nors iš Kukugnano...

— Ir kam tu dar vaidini kvailą, lyg tu nežinotum, kad visas 
Kukugnanas yra čia. Štai, šlykščioj! varna, pažvelk ir pamatyši, 
kaip mes juos tvarkome, tavo garsiuosius kukugnaniečius...

1 '• • ______☆_______

— Ir viduryje baisaus ugnies verpeto aš pamačiau:
— Ugąjį Coq-Galine, — jūs visi, mano broliai, jį pažinojote, 

kuris taip dažnai pasigerdavo ir taip dažnai žiauriai kankindavo 
savo vargšę Clairon.

— Aš mačiau Catarinet... tą mažąją lėlytę rieąįanosiukę..., 
kuri viena pati miegodavo daržinėje... kaikurie jūsų tai atsime
na, mano šelmiai!... Bet eikime toliau, jau perdaug aš pasakiau.

— Aš mačiau Pascal Doigt-de-Poix, kuris alyvą spaudė iš kai
myno Julien alyvuogių. I' ' ■ ' ■

— Aš mačiau varpų rinkėją Babet, kuri, rinkdama dirvos var
pas, kad greičiau surinktų savo pėdą, ištisomis saujomis varpas 
braukdavo iš pačios pėdų krūvos. 1

— Ir Dauphine, kuris brangiai pardavinėjo savo šulinio van
denį. : .f :

— Ir Tartillard, kuris, kada mane sutikdavo nešantį Švenčiau
siąjį, sukdavosi į kitą kelią, su kepure ant galvos ir pypke sna
pe... ir išdidus, kaip koks karžygis... tarytum būtų sutikęs šunį.

— Ir Coulau su savo Zette, ir Jacques, ir Pierre, ir Toni...- -
Sujaudinta, pabalusi iš baimės, auditorija raudojo, matydama 

aiškiai prasivėrusiame pragare tai savo tėvą, ar motiną, senelę 
ar sesę...

— Jūs jaučiate gerai, mano broliai, — pradėjo iš naujo gerasis 
klebonas Martynas, — jūs jaučiate gerai, kad ilgiau taip negali 
tęstis. Man yra pavestos jūsų sielos ir aš noriu jas išgelbėti iš tos 
bedugnės, į kurią jūs galvotrūkčiais ritatės. Jau rytoj aš imsiuos 
išgelbėjimo darbo, ir ne vėliau, kaip rytoj. O to darbo bus apstu! 
Štai kokia tvarka aš tai atliksiu. Kad visa gerai pasisektų, visa 
reikia daryti tvarkingai. Mes veiksime šitokia tvarka:

Rytoj, pirmadienį, klausysiu išpažinties visų senių ir senelių. 
Tai yra menkniekis.

Antradienį — vaikų. Su jais susitvarkysiu greitai.
Trečiadienį vaikinų ir mergaičių. Tai gali pareikalauti daugiau 

laiko.
Ketvirtadienį vyrų. Mes ilgai negaišime.
Penktadienį moterų. Joms pasakysiu: be nereikalingų pasa

kojimų!
Šeštadienį malūnininką!... Jam vienam nebus perdaug, kad 

ir ištisos dienos...
Ir kai sekmadienį jau būsime užbaigę, mes būsime tikrai lai

mingi. Matote, mano vaikeliai, kada derlius yra nunokęs, reikia 
jį piauti; kada vynas yra išspaustas, reikia jį gerti. Užtenka jau 
sudėvėtų baltinių, reikalas eina apie jų išmazgojimą, ir gerą iš- 
mazgojimą. ,

— Ne ko kito, kaip malonės aš jums linkių. Amen!♦ *
Tai, kas buvo pasakyta' buvo padaryta, šarmas liejosi apsčiai.
Po šito prisimintino sekmadienio, dorybių kvapas sklido iš Ku

kugnano ddšimtį mylių aplinkui.
Ir gerasis ganytojas Martynas, laimingas ir džiaugsmo kupinas, 

sekančią naktį sapnavo, kad visos savo kaimenės lydimas, bliz
gančioje eisenoje, tarp degančių žvakių, apsuptas smilkalų debe
sėlių, vaikų chorui traukiant TE DEUM, įžengė į šviesųjį Dievo 
miestą.

Šitaip ir baigiasi Kukugnano klebono istorija, kaip ją man 
jums papasakoti pavedė didysis išdykėlis, poetas Roumanille, ku
ris ją buvo girdėjęs iš kito gero bičiulio.

•Iš prancūzų kalbos vertė Jurgis Razutis.

Maciūnaitės “Modernusis me
nas”. Laužo metu buvo padai
nuota, padeklamuota ir pora da
lykų pagrota akordeonu.

Latviai išleido Paryžiuje pran
cūzų k. buv. Rygos un-to prof. 
A. Spekkės parašytą istorinį es
kizą “Latvija ir Pabaltijo prob
lemos”, kur minima ir Lietuva.

Kanados Katalikių moterų ly
gos — C WL — įkūrėja 'Mrs. R. 
H. Kucil mirė Otavoje prieš pora 
savaičių, sulaukus 83 m. CWL 
pirmiausia buvo įkurta Edmon- 
tone, prieš 45 m., paskiau ji dir
bo Otavoje, kur prie Gen. Hos
pital įkūrė seserų mokyklą.

Anglų kalba sunki
Anglų kalbos gramatika yra 

aiški ir nesunki, bet jos rašy
ba yra visiškai netaisyklinga ir 
labai nepastovi ištarime.

Pavyzdžiui, žodžiai “enough”, 
“through”, ’’bough” ir “cough” 
turi vienodas galūnes, bet išta
riami visiškai skirtingai.

The National Geography So
ciety Vašingtone, D.C., nurodo, 
kad anglų kalbos nepastovumo 
ir sunkumo viena svarbiausių 
priežasčių yra garso ir raidės ne
sutapimas. O tai nulėmė Angli
jos politinė istorija.

Romėnai atgabeno lotynišką 
alfabetą Anglijon, kuris pakei
tė rūnus, anksčiau atgabentus 
teutonų. Danų okupantai paliko 
alfabetą, koks jis buvo, tik jie 
keitė ištarimą. Vėliau normanai 
— nugalėtojai atgabeno daug 
prancūziškų žodžių ir beveik vi
siškai pakeitė rašybą. Niekas ne
sirūpino, ar tas žodis ar garsas 
buvo parašytas vienaip ar kitaip. 
Dėl ištarimo rašyba buVo nuo
lat keičiama. Raštininkai, vėliau 
spaustuvininkai, sudarė naują 
rašybą seniems žodžiams arba 
ištarimui. Kartais jie ta procesą 
pakeitė ir pradėjo rašyti savu 
būdu. CSc. -

»



Parduodant ar perkant namę 
mielai Jums patarnausiu!

Vytis” futbolo rungtynės
Toronte /Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 

apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt
Jūsiį patarna vilnui

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

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

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

$14.900. Dunda*—Grace
9 didelių kamb., mūrinis namas 
su kiemu ir garažus, prie gero 
susisiekimo ir prie. liet, bažny
čios. {mokėti $5.000.

. $18.500. Bloor—Rusholmc Rd.
9 did. Kambariai, ant 2 augštų, 
atskiras mūrinis namas, vonde- 
niu-olyva apšildomas, didelis, kie
mas, privatus jvaž. ir garažas 
{mokėti $5.500.

$18.200. Indian R<L-High Pork Blvd.
8 did. komb., atskiros mūrinis 
namas, vondeniu-olyvo šildomos, 
gražus kiemas ir garažas, doug 
priedų įeina į kainų, kaip kili
mas, veidrodžiai ir tt. Įmokėti 
$7.500.

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

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

Real Estate 
863 BLOOR STREET WEST 

(prie Ossington Ave.)
i

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

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

Lietuvių Baldų Krautuvė
“MOHAWK FURNITURE”

2448 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444
Didelis pasirinkimas baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo 
mašinų, radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų 
ir vežimėlių, kilimų, lovoms užtiesalų, lempų. Minkštus bal
dus dirbame pagal užsakymą. “NECCHI” firmos siuvamos 
mašinos ir “ADMIRAL” šaldytuvai, pasaulinėje rinkoje ži
nomi kaipo geriausi, o kainos žemesnės. “ADMIRAL” firmos 
radijo aparatai $49.00 vertės, parduodami po $39.000, tinka 
ne tik namuose, bet ir kelionėje.

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

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITJ.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS - vaistininkas

19 St. John’s Rd. (pries 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
M(J. 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.

oYfe „ „___
//iiiffar? Sll sandėliuose jūsų vasariniai rū- ▼▼ rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai

rūšių užuolaidų. firmai:
I3Š-4G Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

■mi

Pirkite ir parduokite per didžiausię 
ir turtingiausię kompaniją Kanadoje

CROWN TRUST COMPANY
APARTMENT BLOCK. $120.000/21 
3-jų komb. būtos, pojomų $17.000 
per metus, loboi geros postotos ir ge
roje vietoje, tik 25-kių metų senumo.. 
Neproleiskit šios progos! {mokėti 
$60.000.

GARAŽAS $36.000. Naujos, gražiai . 
įrengtos, modemiškos 6 komb.. butas. 
Gazolino parduodama 70.000 galio
nų j metus ir automobilių parduotuvė.

FARMA $18.000. Netoli Toronto, 
200 akrų, 125 okroi dirbamos žemės, 
su trobesiais, {mokėti $9.000.

FARMA $30.000. 20 mylių nuo To
ronto, 95 okroi, 5 akrai miško, o 
šiaip viso dirbama, moderniškas no
mas su šiltu ir šaltu vandeniu, tvertos 
taip pat turi vandentiekius.
KOTELIS $70.000. 11 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas sav. Mūrinis pastatas 
moderniškai įrengtas, netoli Hamilto
no. Golionažos 16.000. įmokėti 
$45.000.

High Pork Blvd. 18-ko komb. mūri
nis narnos, alyva šiltu vandeniu šildo
mos, pajamos $8.000 į metus.
Bloor-High Pork Ave. 7 komb. atski
ras rrlūrinis namas. Garažas Šiltu 
vandeniu apšildomos, iškarto galima 
įeiti gyventi. Kaina $16.000, įmo
kėti $6.000.

High Pork Ave. $24.000. 13 kamb 
atskiros mūrinis narnos, 2 garažai. 
Pajamos $285 i mėnesi ir 3 kamb.

,sav. Įmokėti $11.000.

Queen-Woodbyne. $22.000. 20 kam
barių, 26 metai koip statytos, keturi 
atskiri butai su visu modernišku įren
gimu, šiltu vandeniu apšildomas. įmo
kėti $11.000.

RESTORANAS ir gazolino stotis, 20 
mylių nuo* Toronto, apyvarta $2.000 
į savaitę iš restorano ir 50.000 galio
nų gazolino parduodama į 
Įmokėti $8.000.

metus.

ANTANAS-TONY PAUPLIS

CROWN TRUST COMPANY
(Real Estate Department)

OFFICE WA. 3861 302 BAY STREET
RES. LY. 0086 TORONTO

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 atskirą 
6 kambarių namą kietom grindim, 
apšildomą vandeniu. Ossingon prie 
Bloor. Yra garažas. Tikrai geras 
pirkinys.

$ 11.900—įmokėti $4.000. Pusiau at
skiros visas mūrinis 7 kamb., dvie
jų augštų, namas. Labai tinkamas 
išnuomavimui. Prie lobai gero su
sisiekimo. Ossingon-College.

$13.000---- įmokėti $4.500. Mūrinis
9 komb. narnos kietom ^grindim, su 
dvigubu garažu, gražioj nuošales
nėj gatvėj arti Dundas-Spadina.

$14.500—įmokėti $6.000. Tai labai 
didelių 8 kambarių, dviejų augštų, 
be palėpių, visai atskiras mūrinis 
namas, ąžuolo grindim, dvigubu 
garažu, pačiu moderniausiu oro 
apšildymu-žiemą šildo, vasarą
vėsina. Dufferin-Dundas rajone.

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

$14.900—įmokėti $5.000. Visai ats
kiras geros konsrukcjios mūrinis 11 
su puse kambarių namas, su gara
žu, prie Runnymedė-Anette.

$ 19.900 — įmokei $10.000. Mūrinis
15 kambarių, vandeni u-alyva ap- 

. šildomas namas, College prie Do- 
vercourt.

$22.500-—įmokėti $3.000 Visai at
skiras mūrinis 15 kambarių namas, 
šildomos vandeniu. Arti Indian Rd.- 
Bloor.

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

P. LEONAS
J. J. ELLIS, Realtor

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

Baltijos krantai — uždrausta 
žemė

Iš vienos pusės, kad užkirstų 
kelią per jūrą pabėgti į Švediją, 
o iš antros, kad išsaugotų pajūrio 
karinių įrengimų paslaptis, Len
kijos valdžia paskelbė specialias 
griežtas taisykles, tvarkančias 
pajūrio gyvenimą.

Pagal jas kiekvienas naujai į 
pajūrį atvykęs žmogus privalo 
užsiregistruoti policijoje per 24 
vai., nakties metu niekas negali 
pasirodyti už gyvenamų kiemų 
bei geležinkelio stočių ribų. 
Maudytis galima tik nustatytose 
vietose ir tik dienos metu. Iš
plaukti į jūrą valtimi ar net bai
dare uždrausta, lygiai taip pat 
uždrausta nuplaukti toliau nuo 
kranto arba priplaukti prie bet 
kokio laivo jūroje. Gintarą rinkti 
galima tik 4 vai. per dieną. Uos
tuose apsigyventi galima tik ga
vus specialų leidimą.

Šio mėn. 22 d. 7 vai. vak. Wi
throw parke susitinka su Hot
spurs. Šio mėn. 25 d. 7 vai. vak. 
Greenwood parke su Giovani. 
Šio mėn. 29 d. 7 vai. vak. Dento- 
nia parke su Neuland.

Pasaulinė Olimpiada
• Penkioliktoji pasaulinė olim
piada oficialiai prasidėjo šešta
dienį, liepos 19 d. Esant dideliam 
skaičiui įregistruotų komandų— 
futbole ir krepšiny — kalifika- 
ciniai peržaidimai prasidėjo dar 
keletą dienų anksčiau. Kanados 
krepšinio komanda savo kvalifi
kacijas apgynė, o Rusija — fut
bole.

Olimpiadoj dalyvauja 65 vals
tybės. Daugiausia sportininkų- 
atsiuntė Rusija net 400 ir Ameri
ka, o mažiausiai — Hong Kong, 
tik vieną, kuris pats nešė vals
tybės pavadinimą ir vėliavą.

Simbolinė pasaulinių olimpia
dų ugnis — kiekvienais metais 
bėgikų atnešama iš Olimpo kal
no Graikijoje. Šiais metais pas
kutinę distanciją į atidarymo 
stadijoną su Olimpo ugnies fa
kelu atbėgo viso pasaulio sporti
ninkų idealas, 8 aukso medalių 
laimėtojas, Paavo Nurmi, ki
taip dar vadinamas “skrendan
čiu suomiu”, dabar jau 55 metų 
amžiaus. Uždegus ugnį, Suomi
jos prezidentas K. Paasikivi ati
darė šių metų olimpiadą.

Sportininkų paradą vedė Grai
kai, kaip olimpinių žaidynių praf- 
dininkai. Kitos valstybės rikia
vosi alfabetine tvarka.

Pirmos dienos rungtynėse pa
siekti 4 olimpiniai rekordai. 
10.000 metrų Čekoslovakijos ma
joras Emil Zotopek nubėgo per 
29:17, pagerindamas savo 1948 
m. Londono olimpiados rekordą.

Walt Davis — JAV — šoki
me į augštį pasiekė 2 m. ir 4 cm. 
' Rusijos Nina Romaškova nu

metė diską 51,42 m., antrą ir tre
čią vietą laimėjo taip pat rusės.

Charlie Moore -— JAV — 400 
m. su kliūtimis sukorė per 50,8 
sek. Po pirmos dienos varžybų 
Rusija pirmauja su 23 taškais, 
antroje vietoje JAV — 15 t., tre-

čioje — Čekoslovakija — 10 t. 
r , Lukas.

e Suomijos apaštališkasis vi
karas vysk. Cobben paskyrė vie
ną kunigą, kuris olimpiados me
tu kasdien laikys šv. MišiaS 
olimpiniame miestely. Katalikų 
sportininkų, pasirodo, yra gana 
didelis nuošimtis net ir tarpe at
vykstančių iš nekatalikiškų 
kraštų. Helsinky tėra tik viena 
katalikų bažnyčia.

• LTSR šachmatų čempionatą 
laimėjo Vilniuje gyvenąs sovie
tas Ratmiras Cholmovas; 2-rą 
vietą gavo V. Mikėnas; trečią — 
E. Čukajevas, sovietas iš Kauno 
ir V. Landsbergis iš Vilniaus.

Toronto Bažnyčios Statymo Fondui 
pasižadėjo aukoti:

Po $150 — Vasiliauskas Vacys ir Si- 
monavičius Jonas;

$100 —- Nalivaika Silvestras;
$75 w— Dalindos V. P.;
Po $50 — Sadauskai V. V., Rada- 

vičiūtė Elena, Kowalewski V. ir W., Te- 
Jviėnas Mamertas, Baneliai St. ir Alg., 
Dobrovolskis Antanas, Pilypavičtus Leo
nas, Saulis A., Mačiulis Juozas;

Po $40 — Slapkauskaite Mikalina, 
Petraitienė Ona;

$35 — Jurė nas Petras;
Po $30 — Švainauskas Romualdas, 

Rušai Vyt., Ona ir Vladas, Šimkevičiai 
Ad. ir Br., Dambrauskai Br. ir P.;

Po $25 — Mašalaitytė D., Adomonis 
Stasys, Alksnys Ignas, Giedraitiene Ma
rija, Jurkšoitis Pijus, Burduliėnė A., 
Gvildys Juozas, Dzermeika J., Kartavi- 
čius Antanas, Tamulaitis Vytautės, Me
delis Alg., Naruševičius V., Dabkus P.;

$20 — Dunderos P.;
Po $10 —- Pescckienė Janina, Ga- 

čionis A.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.

B. St. F. Valdyba.

TILLSONBURG, Ont
Paskutinė gegužinė 

Tillsonburge
KLB Delhi apylinkės LOKas 

liepos 27 d. visiems žinomame p. 
Mikėno ūkyje, už Tįllsonburgo 
prie 19-to kelio, rengia linksmą 
gegužinę.

Tabako nuėmimas (harwest) 
čia pat. Kaip ir kasmet, turėsite 
geriausią galimybę vieni susi
rasti darbą, o kiti darbininkus.

Bus įvairi programa, veiks bu
fetas ir gros graži muzika. Ne
praleiskite progos. Pradžia 2 vai.

LOKas.

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

rodysime Jums namą!

Malonu konstatuoti fak
tą, kad gerb. lietuviai 
yra vieni iš skaitlingiau
sių mūsų kompanijoje 
pirkėjų. Mes ir ateityje 
stengsimės Jums patar
nauti lygiai taip pat są
žininga iir nuoširdžiai. 
Ta pačia proga praneša
me, kad mūsų kompani
jos tarnautojas

S. KUZMAS
■

š.m. rugpjūčio 1 d. grįž
ta iš atostogų ir vėl pra- 

' dės eiti savo pareigas.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250 ;
K. WILES REAL ESTATE

Visais turto pirkimo ir parda

vimo reikalais Jums patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tol. LL. 3741

William Bolland Real Estate

1130 College St., Toronto, Ont

i

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHUIIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima. 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272*2 QUEEN ST. W. TORONTO

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami nomų apšildy
mo sistemą

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

J. NACEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

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

2Iltno dirbiniai.
P .

4 

dP^žfljĮ&IftŲSIOS RŪŠHS MtKOĮ^T? 
^^^-RĄNKDARBIU 6RMlNiai^ĄM

\i

CT BRlUtW M
\nium sidabro papuošalai ktramika \ 

odosirmeno isdirbiniai.Lirtuviskos \
Kjr Hitu tautu klasikines muiikos^į^

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te 
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat mes pravedame 

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

_

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

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

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

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

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

SAUGU — PATIKIMA

BlzSi

’ Gas

ERNEST RID3UT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS 
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St W.

V. TUKLERIS 
Hamilton 9-4121 

Hamiltono įstaiga 
913 Main St. E.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga
x Centrinė (staiga 1172 Bay St., Toronto

Skyriai visoje Ontario provincijoje

------------- .. r ------  -amnMMBi - - -

— Londonas. •— Karalienės 
privatų ūki tvarkąs princas Phi
lip davęs visą eilę naujų taupy
mo nurodymų — gyvenimui ne
reikalingi, vien iš tradicijos lai
kyti, tarnautojai atleidžiami, 
dvaras Sandringham uždaromas. 
Pasirodo karališkajame dvare 
buvo paprotys miegamajame kas 
vak arą padėti buteli whisky 
Scotch. Šis paprotys panaikin
tas. Praktiškai whisky niekad ne
būdavo paliečiamas, bet dvarui 
tai kainuodavo 365 butelius per 
metus.

— Vašingtonas.___Prcz. Tru
mams šeštadieni grižo iš ligoni
nės. ten praleidęs 3 dienas. -

Dėmesio!
Gautas naujas siuntinys 

gintarinių karolių, 
auskarų ir tt. 
visokio dydžio 

Dr. M. ANYSAŠ 
67 Sussex Ave., Toronto 

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

BE RADIO,

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

RADIOMECHANIKAS
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

11!) PERTH AVE.
Tel. KE. 2667

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

■ t-

I

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6 8091



MŪŠĮ! REIKALAI PASAULY
temberg vidaus reikalų ministe 
riu ir tremtinių bei nuo karo nu
kentėjusių viceministeriu Dr. 
Fr. Gewicke. aiškinosi galimy
bes Diepholz lietuvių gimnaziją 
perkelti arčiau Stuttgarto, į ne
toli Ludwigsburg esančias dide
les buv. IRO patalpas, kur tilp
tų ir gimnazija ir bendrabutis. 
Pirmininkas nurodė, kad gimna
ziją išlaiko užjūrio lietuviai, tad 
vokiečių ūkiui ji nebūtų jokia 
našta.

Frankfurte BALF pirm, lan
kėsi DP komisijoje ir su virši
ninku Snafeley kalbėjosi'dėl ei
lės lietuvių užkliuvusių emigr. 
bylų, ypač pagal § 13 (dėl prieš 
amerikoniškos veiklos). Virši
ninko pareiškimu, saugumo 
darbas baigtas, pakeitimai ne
begalimi, o atmestųjų sąrašai 
būsią išsiųsti visiems konsula
tams. JAV konsulatuose prof. 
Dr. Končius patyręs, kad konsu
lai gali bylas patikrinti ir pada
ryti naujus sprendimus.

Displaced Population Division 
viršininkas Mr. E. Hughes su
grąžino BALFui karo mėto ame
rikoniškųjų įstaigų privilegijas: 
patalpas, benziną, lengvatas va
žinėti geležinkeliais, įgaliotiniui 
Austrijoje prel. Kl. Razminui 
teisę susisiekti su Vokietija. E.

Liet: atstovas P. Amerikai Dr. 
K. Graužinis buvo priimtas il
gesnėj audiencijoj Urugvajaus 
užš. r. min. Dr. Fructuose Pitta- 
lugos. Ta proga min. K. Grauži
nis jį išsamiai painformavo apie 
Lietuvos tragediją, masines de
portacijas, Lietuvos vedamą 
krašte ir užsieny kovą dėl iš
laisvinimo ir kt. Urugvajaus užs. 
reik, ministeriui įteikta doku
mentinės medžiagos apie Lietu
vą ir nurodytos tos vietos, kur 
daugiausia lietuvių deportuota. 
Ministeris palinkėjo mūsų oku-

- puotai Tėvynei juo greičiau at
gauti laisvę.

Europinio Sąjūdžio Tarptauti
niam Komitetui Dr. S. A. Bačkis 
per gen. sekretorių Rebattet įtei
kė pirmininkui Spaakui Lietu-, 
vių, Latvių,ir Estų vardu laišką, 
prašydamas, kad ateityje Tarpt. 
Komiteto posėdžiuose kiekvie
nas išvardintas kraštas galėtų 
turėti po vieną atskirą savo at
stovą.

Sambūris “France-Europe de 
l’Est”, įgijęs konkrečios organi
zacijos lytis, savo veiklą pradė
jo nuo š.m. pradžios. Sambūriui 
■vadovauja p. A. Mutter, vienas 
iš prancūzuos rezistencijos vadų, 
parlamento ir jo užs. reik, komi
sijos vicepirmininkas. Sambū
rio- tikslais paskelbti šie: kovoti 
už pavergtųjų tautų laisvę, at
skleisti Prancūzijoje pavergtųjų 
tautų kančias, rūpesčius, tiks
lus ir parodyti komunistų vei
kim? metodus, padėti tremti
niams pagerinti jų padėtį ir kar
tu su jais dirbti ateičiai. Ligi šiol 
sambūrio veikla reiškėsi dau
giausia spaudos konferencijo
mis, pasitarimais, prancūzų su 
tremtinių taut, grupių atstovais 
bendrais susirinkimais, inter
vencijomis valdžios įstaigose ir į 
parlamento atstovus. Viename iš 
paskutiniųjų sambūrio posėdžių 
Dr. S. A. Bačkis visų Prancūzijo
je esančių pabėgėlių vardu’ refe
ravo jų pageidavimus. Pareikšti 
pageidavimai buvo visų priimti, 
taip pat priimtas jo pasiūlymas 
sudaryti prie šio sambūrio nuo
latinį komitetą — pusiau iš pran
cūzų, pusiau iš pabėgėlių — pa
bėgėlių reikalams ginti. Buvo 
aptarta, kaip pabėgėliai" galėtų 
geriau pasinaudoti parama ir pa
galba dabartinių tarptautinių ir Japonų, pagal 1951 m.-liepos 
europinių institucijų, kurios rū- mėn. Japonų vyriausybės pa-, 
pinasi pabėgėlių problemomis, skelbtus davinius, Rusijoje žuvo 
Po sambūrio intervencijos, ir 234.000. 
sambūrio vardu išsiuntinėto 
Prancūzų vyriausybei projekto, 
galiausiai liepos 4 d. parlamento 
buvo priimtas įstatymas įkurti 
tokią įstaigą, kuri rūpintųsi pa
bėgėliais ir apatridais.

Apskritai, sambūris rodo daug 
gražios iniciatyvos padėti trem
tiniams. Lietuviams sambūrv at
stovauja penkių asmenų grupė 
su pavaduotojais: Lietuvos at
stovas Paryžiuje S. A. 'Bačkis, 
J. Baltrušaitis, J. Lanskoronskis, 
A. Michelevičius ir pavaduoto
jai: Dr. N. Bražėnaitė, Pr. Dule- 
vičius, A. Markevičius, A. Vens- 
kus. Sambūrio vykd. komitete 
lietuviams atstovauja prof. J. 
Baltrušaitis.
^BALF pirmininkas su Wuer-

Rusai užimtų visą Europą
čių. Kad nebūtų perdaug pavo
jingi bolševikams partizanai, 
Kremlius mėgins ieškoti šiokio 
tokio santykių sušvelninimo su 
kaikuriomis relig. bendruome
nėmis. Sovietai visur įsiveda 
naują radaro tinklą, įgalinantį 
atsekti priešo lėktuvus 11)00 km 
spinduliu.

Jeigu tokių Sovietų planų 
esama iš tikro, tada daug daly-’ 
kų eiliniam piliečiui darosi su
prantamesni, pvz., kodėl dėl Vo
kietijos eina, tokia kieta kova, 
kodėl neįsijungimas į Vakarų 
gynybą ir sudarytos su Vakarais 
gen. sutarties neratifikavimas, 
anot kanclerio Adenauer, reikš
tų “Vokietijos savižudybę” ir ją 
greičiau paverstų tikru karo lau
ku nei ratifikavus, kas turi in
teresą nebaigti karo Korėjoje, 
kam Rytų Vokietijoje pastatoma 
išsyk 12 divizijų, t.y. tiek, kiek 
Vokietija pasižadėjo duoti Eu
ropos gynybai (iš tikro norma
liai ji turėtų 400.000 vyrų, o ka
ro ar karinės grėsmės atveju tas 
skaičius būtų padidintas iki 510 
tūkstančių) etc. Visi tie planai, 
iš kitos pusės, tiktai parodo, kad 
Sovietai, šnekėdami apie taiką, 
faktiškai su visu sparčiu ruošia
si karui.

Britų konservatorių deš. spar- Į turėjo būti apspręstas Stalino Į 
nui artimas mėn. žurn. “Inteli- įpėdinystės klausimas, bet tik 
-gene Digest” paskelbė savo ben-; 
dradarbio iš Maskvos praneši
mą, duodantį iš “labai patikimų 
šaltinių” tiesiog sensacingų da
lykų. Jį citavo veik visi svar
biausieji Europos spaudos orga
nai. Prancūzų ”Paris-presse-l’ 
intrassigeant” liepos 1 d. peš 3 
sk. paskelbė: “Štai kokie pasku
tiniai Rusų strategijos planai”, 
drauge pažymėdamas, kad mi
nimasis “Inteligence Digest”, re
daguojamas Mr. Kennetho de 
Cpurcy, be kelių klaidų tiesiog 
su nepaprastu tikslumu paskel
bė, kada bus Berlyno blokada, 
prasidės karas Korėjoje etč. Ir 
šios informacijos — bent taip 
laikraštis teikia — “gautos iš la
bai augštų Sovietų pareigūnų”. 
Tačiau vokiečių’ spauda tas in
formacijas kiek kitaip vertina, 
pažymėdama^ kad tas planas 
esąs iš tikro toks, kokį jį įsivaiz- 
ja britų kar. žvalgyba (M.I.5). 
Ar taip galvoja Sovietai, dar 
klausimas. -

Minimajame pranešime sako
ma, kad š.m. kovo mėn. Maskvoj 
įvyko visa eilė svarbių pasitari
mų, apie kuriuos užsieny išsyk 
buvo galvojama, kad, per juos

IŠŽUDĖ 3 MILIJONUS BELAISVI!!
Š. Atlanto Sąjungos Nuolatinė 

Taryba birželio gale paskelbė 
kaltinimą -Sov. Rusijai, kad ji 
išžudžiusi apie 3 milijonus be
laisvių. Dauguma jų žuvo prie 
transsibirinio geležinkelio dar
bų. Dar 1946 m. “Irkutsko Tie
soje”, kurios numeris gautas 
Šanchajuje, buvo rašoma, kad 
prie to geležinkelio darbų dir
ba 2 milijonai vokiečių ir 800.000 
japonų belaisvių. Pranešime sa
koma: “Atimti žmogui gyvybę 
ypatingų pastangų nereikia, rei
kia tik juos nedamaitinti ir ne
pakankamai aprengti, o visa ki
ta atliks Sibiro šalčiai. Pavasarį 
gyvi tebus tik patys stiprieji”.

Pagal pranešimą Rusijoje bu
vę tiek belaisvių:

Vokiečių .karo_pabąįgoje buvę 
3.731.000. Iš jų grąžinta vos 2 
milijonai, atseit žuvo 1.731.000.

Japonų, pagal 1951 m.-liepos

beliko nei vieno vok. karo belais
vio, tačiau jų vis iš ten dar tebe
grįžta. Paskiausiai grįžo apie 300, 
laikytų visiškai žuvusiais, karo 
belaisvių ir civilių internuotųjų. 
Savo kelionę jie pradėjo gegu
žės pradžioje nuo Brest Litovs- 
ko. Tarp jų yra ir apie 100 mo
terų, 1945 m. ištremtų iš Ryt
prūsių į privėrė. darbus Sibiro 
kasyklose ir taigose. Drauge su 
jomis grįžo ir 20 ištrėmime gi
musių vaikų. Vienas iš grįžusių
jų papasakojo vienoj Stovykloj 
prie Maskvos matęs feldm. Pau
lių, kuris dirbo -kaip taktikos 
dėstytojas karo akademijoje.

dabar paaiškėjo, kad juose svars
tyta visai ne tai — jų paskir
tis buvo kita: iš pagrindų per
vertinti pasaulinę ir Europos 
strategiją. Svarbiausią proble
mą sudarė tai, kokiomis sąlygo
mis būtų galima rizikuoti įsileis 
ii į karą su JAV. Nors tiksli nau
jo karo data ir nebuvo per tas 
konferencijas nustatyta, bet bu
vo orieits išvada, kad karas ne
išvengiamai turės kilti nesuėius 
5 metams (panašius samprotavi
mus pareiškęs ir amerikiečių 
adm. Fechteįeris). Per pasitari
amus buvo pareikšta būgštavimų 
dėl Kinijos ateities, juo labiau, 
kad pagal sov. strategijos planą 
ateity svarbiausi karo veiksmai 
turės vykti Azijoje. Kinija bol
ševikų kaikurie vadai nepasiti
ki, nes ji norinti darytis sava
rankiška ir ne visai priklausyti 
nuo Maskvos. Sov. Sąjunga jo
kiu būdu nenori įsileisti į karą 
su JAV pirma neįvėlusi jų į karą 
su Kinija. Tik tada, kai su ja 
karas bus gerokai pažengęs į 
priekį, į karą išeitų ir Sov. Są
junga. Sov. Sąjungos interesas 
jokiu būdu greit nebaigti karo 
Korėjoj, bet ją palikti kaip nuo
latinių neramumų židinį, didelę 
rakštį vakariečiams. Persija ka
ro < atveju būtų bolševikų oku
puota. Indiją paimti į savo kont
rolę bolševikai tikisi per porą 
metų. Vakarų ginklavimasis bol
ševikams atrodo per greitas, 
ypač Sovietams nemalonus į Va
karų gynybą įsijungimas Vokie
tijos. Prasidėjus naujo visuot. 
karo veiksmams Tol. Rytuose, S. 
Sąjunga po kokios savaitės 
smogtų Vakaruose. Europa nu
matoma užimti iki Pirėnų per 3 
savaites, išskyrus Šveicariją ir 
kaikuriuos gynybos centrus Al
pėse ir pietų Vokietijoje. Bres
tas — pagal planą — turi būti 
paimtas per dvi savaites nuo ka
ro pradžios. Italija, jei per tą 
laiką nepasidarys komunistinė, 
turės būti sutriuškinta šarvuo-

ELTA.

HOLLIS Už PABALTIJO LAISVĘ1

“TŽ” Nr. 21 (125) buvo iš
spausdintas straipsnelis “Britų 
parlamentaras Pabaltijį palieka 
rusams”, kuriame nurodomas 
Britų parlamento nario Christo
pher Hollis straipsnis “The En
sign” š.m. gegužės 17 d. laido
je, nagrinėjąs komunistinio pa
saulio atstūmimo reikalą, išei
nant iš Vokietijos problemos. 
Autorius mano, jog apsiginkla
vusi Vokietija pareikalaus, kad 
komunistai (atseit, Sovietų Ru
sija) pasitrauktų iš Rytų. Vokie
tijos. Nors nesą aišku, kaip ap
siginklavusi Vokietija laikysis, 
tačiau žmogiškumo sumetimais 
tiktų kad ir visas laisvasis pa
saulis pareikalautų komunistus 
pasitraukti iš Rytų Vokietijos. 
Nesą taip pat jokio pagrindo 
priešintis Oderio-Neisses sienos 
revizijai, “and if we ar strong 
enough to get the Russians out 
of Eastern Germany, is there 
any reason why we should not 
at the same time demand that 
communism go back to- some
thing like the frontiers of pre
Hitlerite Germany”. Toliau au
torius kelia klausimą, kokie gr 
tada būtų santykiai naujosios 
Vokietijos su Lenkija bei Čeko
slovakija ir daro išvadą, kad va-

VERGU STOVYKLOS ĮRODYTOS
JAV delegacija JT paruošė 

pranešimą apie prievartos dar
bus Sovietų Rusijoje. Tai didžiu
lis pluoštas dokumentų, sveriąs 
44 svarus. Surinkta daugelio 
tūkstančių buvusių sovietų ir jų 
satelitų darbo stovyklų kalinių 
parodymai.

Pranešime sakoma, kad patie
kiamoji medžiaga neabejotinai 
įrodo, kad Sovietų Sąjungoje ir 
satelitų kraštuose yra praktikuo
jamas prievartos arba vergų dar
bas, daug žiauresnis negu kada 
nors vergijos laikais yra kur bu
vęs. Sprendžiant labai atsargiai, 
darbo vergų yra ne mažiau 21/2 
mik, o dauguma liudininku ma-

no, kad jų yra apie 10 milijonų.
Surinktoji medžiaga yra dvie

jų dalių: 1) taip vad. Anderso 
rinkinys, t.y. parodymai 18.304 
lenkų, buvusių Sovietinių darbo 
stovyklų kalinių, kurie pagal 
1941 m. sutartį buvo paleisti ir 
atsidūrė lenkų armijoje, vado
vautoje gen. Anderso; 2) parody
mai Įvairių kitų tautybių liudi
ninkų, buvusių sovietų ar kitų 
komunistinių valstybių darbo 
stovyklose. Šių tarpe yra tokių, 
kurie iš ten paspruko vos pernai, 
yra taip pat parodymai Vokiečių 
belaisvių, kurie už įvairius nu
sikaltimus tąip pat buvo patekę 
i darbo stovyklas.
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Iš VISUR TRUMPAI
jerus ir finansų ministerius pasi
tarti dėl svaro rezervų taupymo.

— Vašingtonas. — Preziden-

Rumunų belaisvių buvo 420.- 
000, grąžinta 190.000. spėjama 
bus mirę 50.000, o 180.000 liki
mas nežinomas.

Vengrų 1950 m. dar tebebuvo 
belaisvėje 200.000.

Italų negrįžo 63.250.,
Prancūzų negrįžo 350.000.
Apskaičiuojama, kad sovietai 

belaisvių turėjo apie 7 milijo
nus. Grąžintų skaičius. nesiekia 
nei pusės. Didžioji jų dalis mirė 
arba dingo be žinios.

Pranešimo pabaigoje Sovietų 
Rusija kaltinama belaisvius nu
marinusi badu.

Grįžta vokiečiai belaisviai
Nors prieš pora metų Krem

lius paskelbė, kad Rusijoje ne-

— Londonas. — Britų moksli
ninkai mano, kad atominės ener
gijos gamyboje jie jau pralenkę 
amerikiečius.

— Vašingtonas. — Demokra
tai kaltina Eisenhowerj, kad jis 
labai suerzirięs prancūzus, pa
reikšdamas, kad Prancūzija val
doma ateistų. Ypatingai palies
tas jaučiąsis Schumanas, katali
kų MRP vadas.

— Vašingtonas. — Sen. Russel 
prie savęs kandidatu j viceprezi
dentus iškėlė Alben Barklev.

— Rochesteris. — Calgarietė 
studentė Edna Achtymicuk, 21 
m., kuri po auto katastrofos ko
vo mėn. iki šiol tebebuvo be są
monės, buvo žinoma, kaip “mie
ganti gražuolė”, pagaliau pra
šneko, žengė keletą žingsnių ir 
atsisėdo kėdėje. Dėl pažeistų 
smagenų gydytojai manė, kad ji 
jau niekad neatsigaus.

— Londonas. — Raudonasis 
dekanas pakartotinai kaltina 
JAV Korėjoje vartojant bakte
rinį ginklą. Įrodymų jis pats ma
tęs. Į Kiniją jis vykęs vyriausy
bės nesiklausęs, nes esąs laisvas 
britas. Dėl jo pašalinimo nedaro
ma nieko, nes nenorima padary
ti kankiniu.

— Londonas. — D. Britanija 
kviečia Commonwealtho prem-

tas Trumanas pirmą kartą per 
visą prezidentavimą atsigulė li
goninėn. Kaikas spėja — kad 
nereikėtų dalyvauti partijos 
konvencijoje. '

— Vašingtonas. — Korėjoje 
paimtas rusiškas patrankas JAV 
atidavė Jugoslavijai, kuri to pa
ties tipo patrankų jau anksčiau, 
kol nebuvo nutrūkę ryšiai, buvo 
gavusi iš Rusijos.

— Bernas. — Šveicarai 352.000 
balsais prieš 256.000 atmetė 5 
metų ginklavimosi finansavimo 
planą. Projektas numatė naujus 
mokesčius gėrimams, o tam ypač 
priešinosi vyno gamintojai. Opo
zicija tvirtino, kad ginklavimo
si išlaidos galį būti padengtos 
iš eilės metų biudžetinių san
taupų.

— New Delhi. — Indijoje su
rastas didžiausias pasaulyje ža
liasis deimantas 229 karatų, maž
daug karvelio kiaušinio dydžio.

— Otava. — Pereitą savaitę 
Kanada paskelbė pradėjusi tiek
ti radaro komplektus Europai 
pagal savo įsipareigojimus At
lanto Sąjungai. Pirmieji 300- 
naujo tipo komplektų pasiųsta 
D. Britanijai.

kariečiai turėtų moralinės prie
volės daboti, kad Rusija su Vo
kietija susitarusios nepasidalin
tų Lenkijos penktą kartą. “Mes 
galime paremti Rytų Vokietijos 
laisvės reikalavimą tik tuo pa
čiu metu paremdami visų Rytų 
Europos satelitinių valstybių , 
reikalavimus”, baigia autorius.

“TŽ” minėtajame straipsnely
je buvo padaryta iš to viso iš- ** 
vada, kad autorius Pabaltijį pa
miršo, kad numato galimybę pa
reikalauti rusus pasitraukti tik 
iki priešhitlerinių laikų Vokie
tijos sienų. To straipsnelio iškar
pą p. Gelažius pasiuntė autoriui. 
Ponas Hollis į tai reagavo labai 
karštai, atsakęs p. Gelažiui, pa
teikė “Britanijos Lietuviui” iš
spausdinti jį su ano straipsnio 
vertimu.

Ponas Hollis rašo, kad jam pri
metama neteisinga nuomonė, 
kokios jis nereiškęs nei aname 
straipsnyje, nei kur nors kitur. 
Esą, aname straipsnyje “primyg
tinai pabrėžiau, kad joks spren
dimas nebus patenkinamas, ne
sugrąžinus Rusijos į priešhitle- 
rines sienas” ... “Nors ir neiš
vardinau Sovietų paglemžtų 
valstybių, iš mano tvirtinimo ga
lima matyti, kad aš specialiai 
reikalavau Lietuvos išlaisvinimo 
kartu su kitais komunistų už
imtais kraštais“. Priekaištas ne
turįs nieko bendra su autoriaus 
tikromis pažiūromis, nesupran
tamas ir įžeidžiąs. Jei jis būtų 
padarytas angliškame laikraš
tyje, jam, esą, tektų svarstyti 
klausimą “ar nekelti bylos už 
šmeižtą”.

Po šitų priekaištų mums ten- , 
ka atsiliepti, nes kaikurių ko
mentarų galima laukti “Br. L.” 
skaitytojų tarpe.

Mes nuoširdžiai džiaugiamės 
naujuoju garbingo parlamenta
ro ir rašytojo pasisakymu — ryš
kiu ir nedviprasmišku. Mes ne
galime reikalauti, kad jis taip 
preciziškai Lietuvos reikalu bū
tų pasisakęs, aptardamas Vokie
tijos problemą. Tačiau turime 
tada apgailestauti, kad aname 
straipsnyje “The Ensign”, kal
bant apie sovietų atstūmimą, 
trūko preziciškumo. Mes. abejo- 
t'ume/T£a<r'pb's§kj ‘frontiers of ' 
pre-Hitlerite Germany” privalu 
suprasti kitaip, negu tai buvo su
prasta aname “TŽ” straipsnely
je, ypač kai toliau dar įsakmiai 
pasisakoma dėl Lenkijos ir Če
koslovakijos bei kitų “satelitinių 
valstybių”. Pabaltijo juk niekas 
nelaiko satelitinėm valstybėm, 
bet aneksuotais kraštais. Jei sa
koma, jog reikėtų pareikalauti, 
kad rusai pasitrauktų iki prieš- 
hitlerinės Vokietijos sienų, tai 
ir tenka suprasti,'kad iki Vokie
tijos sienų, kokios jos buvo prieš 
hitleriniais laikais. Mes galime 
pasidžiaugti, kai autorius dabar 
aiškina, kad tai reikią suprasti 
priešhitlerinių laikų visų vals
tybių sienas. Būtume dar labiau 
džiaugęsi, jei šita mintis būtų 
buvusi aiški ir pirmajame jo 
straipsnyje. Ir aiškintis būtų ne
reikėję. ’ x

Baigdami norėtume pastebėti, 
kad p. H. strągps’nis “Brit. Lietu
vyje” pateiktas ne visai toks, 
koks jis buvo išspausdintas “The 
Ensign”. Spėtume, kad p. H. jį 
bus davęs versti iš savo rankraš
čio nuorašo, bet ne iš žurnalo. 
Čia kaikurių posakių ir net vie
nos pastraipos nėra. Pavyzdžiu 
galima nurodyti, kad vertimo 
posakio “Mes, Vakaruose, nie
kada nepripažinome Oderio; 
Neisse linijos Vokietijos siena” 
spausdintame tekste nėra. Ma-

Kanados Pilietybes Dovanos”
Vertingiausia dovana, kokią tėvai gali duoti vaikui, yra laisvė ... 
laisvė augti apsuptam meilės ir globos . . . laisvė pas» inkti sau draugus, 
mėgiamas knygas, savą bažnyčią ir ateities kelią. Įsigydami Kanados 
Pilietybės Pažymėjimą, jūs užtikrinate šias dovanas savo vaikui ir 
jo vaikų vaikams. Šitaip Kanada įvertina Jūsų atnešamas dovanas ... 
naują kraują, naujus ilgesius, naujas ambicijas, naują patyrimą ir 
naują lojalumą. Ištikima pilietybė iš Jūsų pusės mažas atsilyginimas už
neįkainojamą laisvės dovaną.

Kaip junginys daugelio tautų iš daugelio kraštų 
sudaro augštavertį Kanados piliečio tipą, taip ■ 

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

GEORGE WESTON

Visada pirk geriausį —• pirk Weston’s

» %. wr-n^jg|j^j|f| - Į Į -į ■ ■|į--- j| .■ fįi'ifr -'-i

tyt, kaiką redakcija bus išbrau
kusi. Ginčijamosios vietos, bet
gi, atrodo, bus tos pačios, nors 
mes jas kaikur kiek kitaip vers
tume, negu “Brit. Liet.” išversta.

Už nuopelnus vokiškumui 
rytuose

Vokietijos federalinės vyriau
sybės spaudos ir informacijos 
tarnyba 1952 .4. 30 pranešė, kad 
buvęs Dancigo laisvojo miesto
senato prezidentas Dr. Ziehm, 
pabėgėlių ministerio pasiūlymu, 
apdovanotas federalinės respub
likos didžiuoju kryžium su 
žvaigžde. Jis apdovanotas šiuo 
augščiausiu respublikos ordenu 
už patarnavimus vokiškumui ry
tuose. Toliau sakoma:
“Dr. Ziehm ypatingai džiaugėsi, 
kad jam, kaipo buvusiam Danci
go vyriausybės šefui, šis augštas 
ordenas balandžio 30 d., jo 85 gi
mimo dienos išvakarėse, buvo 
asmeniškai įteiktas buvusio Klai
pėdos krašto vyriausybės šefo, 

9 valstybės sekret Dr. Schreiber”.
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Sovietai bijo juos supančio JA 

V-bių aviacijos žiedo, ypač jų 
atom, bomboms svaidyti oro ba
zių. Kad ir Maroke stovi 5 ga
lingos JAV aviacijos bazės, ku
rias baįgia ruošti per 4.000 ame
rikiečių ir technikų. Jų staty
ba iš viso atsįęis 455 mil. dole
rių. Šitų bazių Sovietai, kaip 
praneša ’’Volksbote” Nr. 24/52, 
užpulti negali, tuo tarpu iš jiį 

** pakilę amerikiečių sprausminiai 
bombonešiai ir supertvirtovės 
gali kirsti lemiamus smūgius į 
pačią Rusijos širdį. Kitos bazės 
statomos, Libijoje, jų ruošiama 
Turkijoj, o čia jas Sovietai laiko 
ypač pavojingomis, nes iš nė vie-' 
no kito žemės taško patys gyvy-į 
bihiai Sov. S-gos centrai negalį 
būti taip greitai ir sėkmingai 
smogiami, kaip iš čia. Amerikie-į 
čių oro bazės taip pat dygsta 
Irake ir Saudi Arabijoj. Vidur-į 
žemio jūroj svarbų Vakarų gy-j 
nyboj veiksnį sudaro 6 JAV lai-j 
vynas su lėktuvnešiais, marinų 
daliniais ir parašiutininkų yiene-f 
tais. Amerikiečių ir kanadiečių 
pionieriai . paskut. savaitėmis 
baigė ruošti visą eilę oro stočių5 
ir atsargų bazių' į pietus nuo; 
Šiaurės ašigalio. Amerikiečių 
žurn. “Collier’s” praneša, kad 
su danų parama taip pat stato
ma galinga meteorolog. stotis 
Grenlande’— tik 1000 km. nuo 
Sovietų aviac. bazių Pr. Juoza
po žemėj ir 3.200 km nuo Mask--

Spaudai 500 metų

Bažnyčios Įs. Fondan aukojo
Juozas Sabaliauskas....... $100 

‘ Kųnf F. Kireilis, JAV ’ 10 
Aukojusiems nuoširdus ačiū.

> LBĮF Komitetas.

Paaiškinimas viešo laiško “Mie
las Lietuvi”, liečiančio aukas įsi

gijimui Winnipege bažnyčios
1. Kaikas skaitydamas šį laiš

ką susidarė klaidingą nuomonę, 
kad galima aukoti tik stambias 
sumas. Bet ištikrųjų yra laukia
ma bet kokios, kad ir mažytės 
aukos, tiek kiek kas gali. Kitas 
duodamas $1, daugiau duoda ne
gu turtingas 100, juk ir Kristus 
ūžgyrė našlės auką, kuri įmetė 
vos 1 skatiką: “Ji davė daugiau-’ 
šia”..., .nes atidavė paskutinį.’

2. Aukojusiųjų $500 paveiks-' 
lai bus kabinami ne pačioje baž-; 
nyčioje, kaip kaikas klaidingai 
suprato, ir ne maldai skirtose pa
talpose, bet prie bažnyčios esan
čiose patalpose, kaip, pav., kle
bonijos raštinėje ar po bažnyčia 
esančioj salėj. Šitie paveikslai 
kabinami ne garbinimui gerada
rių, bet tam, kad sekąnčiom kar
tom liudytų jų duosnumą ir lie
tuviškų reikalų supratimą. Be 
to, visi aukotojų vardai bus įra
šyti į “fundatorių aukso knygą” 
ir jie prisimenami šv. Mišiose.

Visiems, aukojusiems nuošir
džiausias ačiū.

Kun. J. Bertašius.

— Šeštadienį, liepos 12 d. įvy
ko LK Moterų Dr-jos susirin-

apyvartą ne tik atom, energija 
varomų pov. laivų, bet kitais 
metais tikisi baigti ir 60.000 to 
didžiulį lėktuvnešį, taip pat va
romą atom energija, skelbia 
“New York Daily News”., Ta
čiau tatai grėsmės Vakarams vis 
tiek dar nepašalina.

UP žiniomis, ligi šiol slėpti 
JAV laivyno štabo šefo gen. N. 
Twinningo samprotavimai jau 
galima skelbti viešai, štabo šefas 
karinei t finansų pakomisei pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga 1954 m. 
aviacijos gynybqj, savo apsigink
lavimo kokybe susilygins su JA 
V-bėmis ir gal jas net prašoks, 
o kiekybiškai bus 2 ar net 3 .kar
tus už jĄV stipresnė. .Kai Šiuo 
metų esant blogam orui ar nak-j 
tį iš puolančių bombonešių ge
riausiu atveju galima numušti 
5%, paskutiniu amerikiečių iš-; 
radimų, kaip praneša ’’Air Force 
Magazine”, atominiais priešlėk- 
tuvinais sviediniais bus galima 
numušti jų riet 95%. Tačiau, ne
paisant to, amerikiečių telegr. 
agentūros AP žiniomis, JAV 
strateginių bombonešių vadas 
gen.. Ciirtis Le May reiškia nuo
monę, kad - jau dabar Sovietai 
savo aviacijos ir kokybe ir kie
kybe pralenkia Jungt. Tautų 
aviaciją. Šiuo metu Sovietai tū
ri 20.000 lėktuvų, kuriuos gali 
kiekvienu metu mesti į frontą ir 
20.000 atsargoj. ELTA.

kimas p. 'Čingienės bute. Susi
rinkimo metu paskaitą skaitė 
kun.. J. Bertašius “Kaip vaikams 
išaiškinti žmogaus atsiradimo 
paslaptį”. Sekančiame susirin
kime pažadėjo paskaitą tęsti, nes 
šiuo klausimu susiduria kiekvie
na motina, kuri. dažnai nežino, 
kaip į tai atsakyti. Susirinkimas 
buvo baigtas prie gražaus p. Čin- 
gienės paruosto ir lietuviškais 
valgiais apkrauto stalo. Moterys 
pasistiprino ne tik.dvasia, bet ir 
kūnu.

— Sekmadienį, liepos 13 d., 
St. Vital parke įvyko L. Bend
ruomenės gyva ir judri geguži
nė, Graži gamta ir. saulėta die
na sutraukė'cTaug žmonių. ' . , ’

— Pirmadienį Immaculate 
Conception bažnyčios šventorių- 
je pradėta vaikų katekizacija — 
pasiruošimas pirmSį šv. Komu
nijai. Painokos kasdien, išskyrus 
šeštadienį ir sekmadienį, 11 vai.

— Boleslovas ir Teofilė Stri- 
kaičiai Siox-Lookoųt nusipirko 
namus ir žada ten persikelti gy
venti.

— Bolka Česiūnas, dirbęs miš
ke, irgi Siox-Lookout nusipirko 
gražius namus.

— šeštadienį, liepos 5 d., pa
krikštytas Tadas Stasys Doros ir 
Henriko Monkevičių sūnus. Va
kare jų bute įvyko jaukios krikš
tynos. -

— Užėjus vasaros karščiams 
daugelis winnįpegiečių išvažia
vo vasaroti ant Winnipeg ežero 
krantų.

Kultūrai vystytis ir plisti, tur
būt, nei vienas veiksnys tiek 
daug nepadėjo, kaip spaudos iš
radimas. Ją išradus, kultūrinis 
gyvenimas pasidarė prieinamas 
plačiausioms žmonių masėms. 
Iki to laiko knygos ir kitos rū
šies rpštai buvo perrašinėjami, 
dažniausiai vienuolių. Tai nebu
vo. patikimas žinių perdavimo 
būdas, nes perrašant galima įvel
ti daug klaidų, be to, tai brangiai 
atsiėjo ir pagaliau reikalavo la
bai daug laiko. Nurašyti dides
nius veikalus reikėdavo metų ar 
net daugiau. Dėl šių priežasčių 
švietimas buvo 'prieinamas tik 
turtingiesiems, ir tai palengva. 
Spaudos išradimas tuometiniam 
gyvenimui turėjo tiesiog revo
liucinės reikšmės. Praėjus vos 
50 metų jau buvo atspausdinta 
9 milijonai knygų.

Šiemet sueina 500 metų, kai 
buvo išspausdinta pirmoji knyga 
— Šv. Raštas lotyniškai. Papras
tai spaudos išradimo metai lai
komi 1450, tačiau esama ir tam 
tikro įvairavimo bei nevienodu
mo datų nustatyme ir jų pasirin
kime. Pagaliau nėra išlikę ir 
raštiškų įrodymų, patvirtinančių 
vienų ar kitų datų neabejotiną 
tikrumą. Prileidžiama, kad jau 
1452 m. šv. Raštas buvęs at
spausdintas. Tikresni šaltiniai 
įvykį nukelia į 1455 m.

Šia proga ir norisi arčiau susi
pažinti su spaudos išradimu, 
spausdinimo būdu bei priemonė
mis, ir per visą pusę tūkstančio 
metų vykusiu spausdinimo tech
nikos tobulėjimu. Be to, ir šiaip 
jau pravartu vieną sykį žvilg
terti spaustuvės vidun ir pažiū
rėti, kokią kelionę atlieka spau
dinys, — laikraštis, žurnalas, 
knyga ar kitos rūšies dalykėlis, 
—kol j is pasiekia skaityto ją. Ne- 
retai juk mes nusikundžiame 
knygų brangumu, norėdami jas 
įsigyti. Visai pakeistume nuo
monę, jei žinotume, kiek valan
dų, — ir tai įtempto darbo, —

ST. DARGIS

398 Queen Str. E., Toronto. Tel. EM. 4-4993 
(Latviai savininkai)

Pasiūlo geriausios rūšies ruginę ir pitlėvotą duoną, tortus, pyragaičius ir kitus 
kepylos-konditerijos -gaminius. Be to, krautuvėje galima gauti sviesto, varškės,: 

įvairių konservų ir rūkytų ungurių. Užsakymus pristatome į namus.
Kalbame latviškai, vokiškai, švediškai, rusiškai ir angliškai. s

Siuvimo priemonių dėžutė su medžiagom
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.įR PADEMONSTRAVIMAS NAMUOSE!
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BE PRIDEDAMŲ DALIŲ!
VELTUI demonstruojama namuose 100 mylių apylinkėje. 
Su kiekviena malina VELTUI duodamos kirpimo formos

o

FAMILY SEWING CENTRE
>771 YOH&.ST. J t TORONTO - T«W. Kl. 0101

Delhi, Oiit.
Pranešu, kad šio mėn. 27 d. 

Delhi, Tillsonburg, Simcoe lie
tuviams .pamaldos įvyks Delhi 
parapijos bažnyčioje, kur visuo- 
met būdavo, 12 vai. 30 min.

.Kviečiu skaitlingai dalyvauti. 
Kapelionas

Kun. Pr. Jokūbaitis.
Pamesta adresų knygelė, 

raudonu viršeliu, laike geguži
nės liepos 13 d. p. Mikėnų ūky, 
prie Tillsonburgor Ši adresų 
knygelė priklauso VI. Pyragiui. 
Jei kas rastų, prašoma persiųsti 
p. J. Liutkui, RR 6, Tillsonburg. 
Radusiam ir ją prisiuntusiam iš 
kalno dėkoju.

pareikalauja spaudinio surinki
mas, klaidų ištaisymas, paruoši
mas spausdinimui, spausdini
mas, lankstymas, pjaustymas, 
įrišimas ir kit. Kažkaip suhku 
visa tai suprasti ir įvertinti, o 
ypač todėl, kad spausdintą po
pieriaus gabalą galima lengvai 
nusviesti į kampą ar šiukšlių 
dėžę.

Kaip žinome, spaudą išrado 
Jonas Gutenbergas. Yra, tiesa, 
ir kitokių nuomonių, ypač anglo
saksų kraštuose. Praėjus šimtui 
su viršum metų nuo Gutenbergo 
išradimo, pasklido gandų, kad 
jau 1423 m. Olandijoje Janszoofri 
Coster liedinęs paskiras raides 
iš švino ir cino. Kol nėra pagrįs
tų šaltinių, teigimas' lieka teigi
mu. Yra tikra, kad jau 30 metų 
prieš Gutenbergą metalinės rai
dės buvo naudojamos Korėjoje, 
kurioje dabar vyksta karas. 1041 
m. spėjamoji data kiniečių mo
linių (pavienių) raidžių išradi
mui. Pasaulio seniausia knyga 
laikoma Diamond Sutra, spaus
dinta Kinijoje 868 m. ant medi
nių plokščių. Jos buvo naudoja
mos ir Japonijoje jau 770 m. Pa
tys pirmieji spausdinimo darbai 
su popieriumi buvo atlikti irgi 
kinų V-me šimtmetyje. Ypač po
puliarios buvo medinės plokštės 
prieš spaudos išradimą Europo
je. Darydavo taip. Išp j austydavo 
medinėje plokštėje tekstą, (labai 
daug atsargumo reikalaująs dar
bas) ir patepę dažais spausdin
davo. Šitų medinių plokščių rai
žymo mokėsi ir jaunasis Guten
bergas.

Gimė jis Mainze, Vokietijoje, 
1400 m. Augo ir mokėsi katali
kiškoje aplinkoje. Jam gerai se
kėsi medinių raidžių pjausty
mas. Nesykį pagalvodavo, kodėl 
tiek daug vargo reikalaująs gra
viravimo darbas metamas į šalį, 
atspaudus vos keletą šimtų ko
pijų. Mintis, išrasti greitesnį ir 
patogesnį būdą, jį lydėjo metų 
metus. Pirmuosius naujojo išra
dimo bandymus darė Strasbur- 
ge, o vėliau tęsė Mainze. Neap-, 
sieita be sunkumų ir nemalonu
mų. Smarkiai jo išradimą varžė 
piniginiai reikalai. Nepajėgė 
pirkti reikalingo kiekio metalo. 
Dėl finansinių sunkumų du kar
tu turėjo stoti teisman. Nusa
vinta dalis jo spaustuvės ir per
leista naujojo išradimo finan
suotojams. Gutenbergas tai 
skaudžiai pergyveno. Šis įvykis 
primena ir mūsų dienomis bend
radarbiavimą tarp leidėjų ir au
torių, kada pastariesiems daž
niausiai lieka tik trupiniai. Vis 
dėlto stiprus Gutenbergo pasi
ryžimas neliko be vaisių. Po ke
lių dešimčių darbo ir bandymo 
metų naujasis būdas buvo šu

rastas. Kaip minėjome, iki tolei 
buvo spausdinama ant medinių 
plokščių. Naujasis išradimas 
skyrėsi tuo, kad eilutėse sakiniai 
ir žodžiai buvo sudaromi iš pas- 
krių metalinių stulpelių vienodo 
augščio ir storio su skirtingu 
raidės išliejimu paviršiuje. Ne
vienodas tik raidžių plotis (plg. 
1 ir m). Išradimas pasižymėjo 
tuo, kad atspaudus vieną spau
dinį raides buvo galima sudėti į 
tam tikrą dėžę atgal ir rinkti vėl 
naują tekstą. Tai buvo kelias de
šimts kartų spartesnio darbo ne
gu medinių plokščių išraižymas. 
Šis Gutenbergo išradimas yra 
fundamentalinės reikšmės. Per 
penkis šimtus metų nebuvo su
galvota pakeisti - geresniu. Šian
dieninėse spaustuvėse rinkimas 
atliekamas tuo pačiu principu.

Naujasis išradimas plito labai 
greit ir plačiai' 1465 m. pasiekė 
Italiją, o po 5 metų — Paryžiaus 
universitetą. "Dar vėliau naujos 
spaustuvės kūrėsi Ispanijoje, 
Šveicarijoje ir kitur, f 
anglai pasistatė pirmąjį presą. 
Dar ir šiandien tebestovi Mexico 
mieste medinis presas iš tų lai
kų. Pirmasis spaudinys Kanado
je, Halifaxe buvo išspausdintas 
1751 m. Atliko tai vienas Bosto
no spaustuvininkas.

Presas, ant kurio Gutenbergas 
atliko pirmuosius bandymus, bu
vo naudojamas sūrio ir. vyno 
(vynuogių išspaudimui) gamy
bai. Kitas, paties išradėjo šukon- 
struktuotas presas buvo primi
tyvus ir spausdino 250 kopijų į 
valandą.

(Bus daugiau)

JAV-bėse visai .eilei tremtinių 
pagal, greičiausiai, rtprogresistųb 
iššnipinėtus adresus ėmė siunti
nėti niekieno neprašomą “Tėv. 
Balsą”, kol jo siuntinėjimas paš
tu buvo sustabdytas JAV įstai
gų, o D. Britanijoje paskiausiai, 
kaip praneša “Latvija” Nr. 27/52 
ir vok. “Die Welt” Londono ko
respondentas, papildydamas “D. 
Telegraph” žinias, ėmė nauju 
būdu persekioti tremtinius: lie
tuvius, lenkus, ukrainiečius ir 
kt., kuriuos Sovietai vadina savo 
piliečiais. Matyti, žvejoja kan
didatų “repatriacijai””. Tremti
nių adresus, minimieji laikraš
čiai spėja, bus parūpinę komu
nistų šnipai. Drauge skelbia, kad 
“20 jau repatriavo”... Šveicarų 
spaudoje skelbiami jų korespon-

dentų iš Londono pranešimai, 
kad pastaruoju metu ten'pradėjo 
reikštis Maskvos agentai rusai, 
kurie dedasi lietuviais ir latviais. 
Maskva ir satelit. kraštų propa
gandos centrai nežinomu būdu 
labai greįt gauna naujausius DP 
adresus, pagal kuriuos siunčia
ma propagandinė medžiaga. Vos 
tik suspėja pakeisti kambarį ~ 
po kelių dienų gaunama jau nau
ju adresu korespondencija. Iš to 
Šveicarų spauda daro išvadą, 
kad visi DP Anglijoje yra bolše
vikų agentų sekami, o jų orga
nizaciją vadina tobula. Būdinga, 
kad tai ne pirmas kartas, kada 
bolševikai ar Maskva pasirenka 
“lietuvius”, “lietuviškus pasus” 
ir kt. Taip būdavo 1919-23, 1930- 
36 metais — taip daroma dabar.

Pabėgę 5 latvių žvejai 
jau gavo prieglobos teises Šve
dijoje. Gavo jau ir darbo. Dar 
tebeaiškinant jų bylą, švedai lei
do su jais pasimatyti Sovietų 

1476 m. konsulato 3 tarnautojams. Bet 
grįžti, žinoma, neprikalbėjo. 
Trečią ‘savaitę; po jų pabėgimo 
sovietų radijas nusiskundė, kad 
“žvejų moralė yra labai žema, 
jie turi būti auklėjami griežtes
nėje marksizmo dvasioje”.

Kaip žvejai pasakoja, jie pa
bėgę šitokiomis aplinkybėmis: 

Du iš jų tam žygiui ruošęsi 
jau ištisus metus. Pabėgimo die
ną jie žvejoję 30 laivų grupėje. 
Laivo kapitonas pasiūlęs atsi
skirti nuo kitų laivų’,’pabandyti 
pažuvauti naujoje vietoje. Lai
vui atsiskyrus, kapitonas išsi
traukęs pistoletą ir taręs: “O da-

t

JŪSŲ TURTAS 
NAIKINAMAS!
Miškų gaisrai yra visų rū
pestis, nes jie naikina visų 
turtą. Būk atsargus su ci
garetėmis, degtukais, sto
vyklų laužais, degančiom 
medžiagom, kai esi miškų 
srityje. Žinok, kaip gaisrą 
gesinti ir padėk ugniage
siams tuojaus pranešda
mas apie pastebėtus dū
mus ar gaisrą.
NEMOKAMAI: Paprašyk 
ir-bus prisiųsta mūsų 
Ranger’s Fire Prevention 
and Fire Fighting Tips ir 
iliustruotas 25 Ontario me
džių lapų sąrašas.

N-IOė

BANGER 
SI Rewing 

itmrr limited
KITCHENER • ONTARIO

ba'r plauksime į Gotlandą!” Vie
nas iš įgulos narių, nežinojusių 
apie sąmokslą, 21 mt. vyrukas, 
net pašokęs iš džiaugsmo, nes 
pats jau seniai dairęsis, kaip'pa- 
bėgti. Kiti du laikęsi rėzervuo- 
tai, bet, pasiekus Gotlandą iri jie 
apsisprendę likti, negrįžti. ■

Taigi, pabėgimas kiek prime-, 
na lietuvių žvejų pabėgimą. 
Skirtumas tik tas, kad su lat
viais nebuvo rusų. . v

Estų likimas • v
Grįžęs iš Soy. Rusijos belais

vės danas žurnalistams papasa
kojo, kad jam būnant Kijevo 
koncentracijos stovykloje tėkę 
susitikti ’ estų, kurie pasakoję, 
jog šiaurės Sov. Rusijoje vienoje 
vergų stovykloje esą apgyveii- 
dinti apie 80.000-esčių ir vaikų, 
visi dirbą vario kasyklose. Ėšti- 
jos buv. prez. Petss 1947 m. miręs 
Urale, bet gen. Laidoner profe
soriaująs Leningrado karo aka
demijoje. ■ ' . V .

Quebec provincijos rinkimus 
laimėjo Union National partija, 
surinkusi 68 vietas, bet praradu
si net 14 vietų. Daugiausia pa
šoko liberalai, vietoj turėtų. 8 
gavę 23. Be to, išrinktas 1 ne
priklausomas, kaip ir. buvo. Pa
šoko balsų skaičius ir už CCF, 
bet ne teįk, kad būtų išrinktas 
bent vienas atstovas. Neišrink
tas ir nei vienas komunistas. 

.Premjeru lieka tas pats Duples
sis. Trys jo kamineto ministerlai 
be portfelio neišrinkti. Vienas 
iš liberalų vos išrinktas mirė. 
Liberalų lyderis Lapalme neiš
rinktas.

KARDINOLU KOLEGIJA
Spaudos atstovai Vatikane. vėl 

suskato rašyti apie gandus, kad 
būsianti sušaukta konsistorija ir 
paskirta naujų kardinolų, nors 
oficialiai tuo reikalu neprane
šama nieko.

Šiuo metu, neseniai mirus 
trims kardinolams, Šventojoje 
Kolegijoje bėra 46 kardinolai, 
t.y. iki įprasto skaičiaus trūksta 
24. Iš esamųjų 5 yra jau prašo
kę 80, o 27-per 70 metų, 14 yra 
tarp 60-70 m. ir 5 mažiau 60. Pa
čiam popiežiui 76 metai.

Nuo 1939 m., kai Pijus XII bu
vo išrinktas, mirė jau 47 kardi
nolai. 1946, m. popiežius pasky
rė 32 naujus kardinolus, bet ir 
po to 23 jau mirė. Kolegiją pa
pildyti yra gyvas reikalas.' Ma
noma, kad Pijus XII, gal būt, 
nesiskaitys su Sixto V 1586 m. 
nustatytu kardinolų kolegijos 
narių skaičiumi ir paskirs dau
giau negu 70. Nuo kanų laikų juk 
ir katalikų pasaulis smarkiai iš
augo. Eina kalbos, kad galį būti 
kardinolais paskirta ir negrų ir 
Azijos tautų atstovų. Greičiau
siai bus sulaužytas ir paprotys 
kardinolų kolegijoje turėti dau
gumą italų. Tai buvo "sulaužyta 
ir 1946 m. paskyrimais, kai italų 
buvo paskirta vos 4, o iš kitur 
28. Ir dabartiniu metu kardino
lų kolegijoje 16 italų yra prieš 
30 kitų tautų atstovų. '

Laukiama, kad ir Kanada se
kančioje konsistorijoje gaus ant
rąjį kardinolą. Spėjama, kad tai 
gali būti Quebec arkivysk. M. 
Roy, o gal Montreąlio arkivysk. 
Leger. Pagal tradiciją kardino-

lais būdavo Quebec arkivysku
pai, bet Montrealis provincijos 
sostinę jau smarkiai praaugo, 
tad jis gali būti pagerbtas kad ir 
sulaužant tradicijas.

— Vašingtonas. — Per 10 pa
starųjų metų JAV į katalikų ti
kėjimą perėjo 1.040.999 kitų ti
kybų asmenų. Dabar JAV yra 
29.407.520 katalikų, 4.459 kuni
gai ir 14.120 klierikų.

Ispanijos švietimo ministerija1 
1951 m. gruodžio 7 d. įsakė>įreng- 
ti prie visų vidurinių ir specialių 
mokyklų bendrabučius ir val
gyklas tiems mokiniams, kurie 
yra iš toliau atvykę.

Patarimai asmeninėms banko operacijoms

V. Aušrotą r
S. Bujoką —- 1338 Downing St., Winnipeg, Mon.,
J. Dauginaitę
J, Kriščiūną —

• : i ■

Jer. Pleinį -—'
Pr. Rudinską*-

Laukiame Jūsų •
VIRŠ 600 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE!

TORONTE

- 56 Concord, St. Catharines, Ont., 
96 Wright St., Toronto, OnL^ 

V. Montvilą — 275 Bloor St., Sudbury, jSnt., 
1T3 Cannon, E., Hartiilton, Ont., 4 
— 377 Willibrord St., Montreal, Que

RODNEY, Ont.
Gegužinė

Liepos 27 d. Rodney ALOKas 
rengia viešą gegužinę-pikniką p. 
Paul Peskarskio ūkyje (buv. G. 
Alėliūno) Rodney RR 3. Šokiams 
gros geras orkestras. Veiks bu
fetas. Apylinkės lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti ir ma
loniai praleisti laiką. Blobas oras 
gegužinės nesutrukdys. Geguži
nės pradžia 3 vai. pp.

Rodney ALOKas.

. A ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ MAGAZINAS
PAVAIZDUOJA-PASAULIO LIETUVIŲ VEIKIMĄ PAVEIKSLAIS.

Metinė prenumerata $3.00 VISUR. 
Leidykla: 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, California, USA

KANADOJE "LD" GALIMA UŽSISAKYTI PAS:?* J 
263 Havelock St.z Toronto, Ont,

vienas iš serijos

Kreipkis pas skyriaus VedeiaS
.. ! i • . „

Kanadoje vartojamos banko operacijos 
kaikuriais atvejais skiriasi nuo Jums 
įprastųjų, todėl Jūs galite išvengti daug 
rūpesčių kreipdamiesi į The Canadian 
Bank of Commerce skyriaus vedėją.

Jis patars kaip suprastinti 'ir tiksliau
siai sutvarkyti finansinius reikalus.

Atmink! Visi The Canadian Bank of 
Commerce skyriai suteikia Jums pilną 
banko patarnavimą ir Kanados bankų 
sistema yrą žinoma kaip saugiausia siste
ma pasaulyje.

Jūs galite pasitikėti kiekvienu rnūsų 
banko skyriumi.

The Canadian Bank of Commerce



TabyNės plaukuojant valtimi
Dabar vasdra, karšta vasara 

rfliojartti į vandenis. Ks 
'ėršiasi ten. Maudosi, 
iet, dėja, dažhai įkaitome spau

: ' i* ■■ a ♦ * * . 1 « * -L

Mgėria maudydamiesi arti 
Jauklodami valtimis. Išplaukda 
aaš į ežerą atsimink:* '
Niekad nestovėk valtyje sta 

kis,,
Plaukdamas maža valtimi, ne 

:<jisk vietos.
Neplaukiok netobulai paga 

nintomls valtimis arba kokiai* 
Šlftiiį pakaitalais. * :
Neplauk kiauromis valtimis ai 

ūtrimijusiomis.
Niekada neplauk perkrauta

Nebtauk audringą ir vėjuotą 
’ " * * “ ‘

•Seplauk per vandens sūku-

Nelauk per daug maža vąlti- 
jei ųesi geųas piąųk^aa 

; neturi gelbėjimosi juostos.* ",
Jei valstis apvirsta, nuo jos 

ehutolk įsikibk į ją ir lauk, kol 
skelbęs. ■ Nebandyk plaukti į

Paryžiaus spauda? daug dėme-, 
ib-kreipia į ąstrologų įr ‘‘bųrth 
inkų” pranašavimus šiems. — 
J52 metams. . -
yięiia \is tokių “burtininkių”, 
aninej Varnai, išpfąnašąvusį sa- 

-laikų Italijos potyyniųs, di-, 
eliųs įvykius Romoje, kpmuniz- 
ip krizę ir Churcliillio grįžimą į‘ 
aidžią,' jau paskelbė savo. “nu- 
h^imus”. Ji poriną šitaip:
1952 metai nebus taikos mę-i 

ĮįLTnę. riebiųjų karvių metąs. 
rėr ištisus metus mes jausime, 
ak^^tiprių negatyvinių srovių, 
skeliančių socialinį nerimą, 
bendros tendencijos palankios 
©litinėms permainoms. Greitų 
grendimų pasėkoje galima lauk-: 
.-pasaulyje konfliktų dėl ideolo- 
inių, rasinių ir materialinių in- 
Srįesų, Karas gali įsiliepsnoti, at- 
kįruose taškuose, naujose viei 
įse, bet astrologiniai niekas ne
didžia tikėti į visuotinio kąro 
įįsirię mūsų žemėje.
Anglija sulauksianti nemalo-. 

ių pasėkų už praeityje papildy- 
I puikybės nuodėmę. Imperija 
ūsiantį priversta ginklu ginti 
ąvo užjūrių žemes. “Kelio, at-• 
ąl” bandymai neduosią lauktų 
ezultatų. Sunkus laikotarpis ka
iliui liepos-rugpiūęio mėnesiais, 
avojus sveikatai.
Sovietų Sąjungai ateina di- 

žių vidaus permainų perijodas; 
i subyrės su tokia pat jėga, kąip 
r. susilibdė. Bet tai dar nebus 
952 metais: Į. jos vadus yęįkia 
pvingos, bet tamsios jėgos. Pą- 
■aigoje kovo mėn. ir rugpjūčio 
iėnesį Stalino ir SSSR gimimo 
onstelacijos pavojingai susiker- 
i. Pačiam Stalinui ateina sūn
us gyvenimo galas. SaulėsrSa- 
ūmo įtaka nepalankiausia, :kb-- 
ią jis tik yra turėjęs. Viši astro- 
3gai sutinka, kad Stalino svei
kata pašlijusi ryšium su sunkiu 
ilanetiniu spaudimu.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LIMSKY. RA

Pritaiko akinius visiems ėdrių 
defektams. Ištiria akių nėr-, 
yus, kurie dažnai sukelia gal-, 
ybs skaudėjimą ir nervingumą: 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto

7 . .TęL RA 3924 , ‘
'• UI , *

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vąįkų ir vyrų batai, norma- 
/ 4 lauš dydžio ir platūs !

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto ‘
X (prie Gladstone)

« -■ I - • e
Tafldiišvoda

— Jonuk, vš^Įc sriubą
— Bet, mamyte’ ąs .Įo^ beno

riu. » . * •
— Vaikeli, tokia sriuba! Tu

gavęs. .. .

laiko. . ..iJ • A
Tyla — gera bylą! .

Belgų kardinalaa, ^Ernestas 
Juozas Van Roey garsėją nešne- 
kuųiu. Retąs kas: Jį ’prakalbina 
ir . dar rečiau kas sulaukia iš jo« 
ątsaiyiiaą.,' /V / V .

toks vienas aų^^otinis at^itį-

proĮėsoriai ? turėjo pęriiiai.-^Liu
veno universitetą,' kurio globėjas 
yra pats kardinolas. .!Tam j^šlul'

ijnąą drąsina įr raįgĮpą.'-suartėti 
feęlgus su < vokieč^,. į^rstytf 
bendrą kultūrą, šusidraugąuti su 
sąyo didžiuoju-kaiirtynu, •' r

Tyla giliausia salėje kai-kardi
nolas; atsikėlė ,' žrtdį.. \ ylr 
tas, žodis: buvo trumpiausia jo 
kąibą:?‘TaipųikitiĮūnt^7--;"tarė* 
Eminencija,’ —- rųęs pasigilinsi
me į ją po karoJ’V : : /

Niekad šie profesoriai Liuve
no. universitete?; neskaitė, .pa-, 
.skaitlį. .., ....' ,;. ..:

Nevertas nei druskos
- - - . . - ‘ ‘ ? į 'f " .

Bernas: Saikeli, gal ^paduosi 
mąp druskos. . . ; t.

'Vaikelis 'kiek . svyruodamas 
žiūri J į mamą ir pašpibždornįs 
taria: ' . / \

— Ar duoti? Tėvelis’ šį rytą 
sakė, kad tas bernas nevertas nei 
druskos, . _ : .

Gera virėja
Ponia samdydama virėją: Ar 

jūs galite parengti pietus ir sve
čiams? ■ ' ; ■

Virėja: Žinoma. Dargi dvejopu 
būdu. ■ .. • .

. Ponia: Kaip tai dvejopu būdu?
Virėja: Ogi galiu išvirti tąip, 

kad jie niekada daugiau nebepa
sirodys čia, arba ateis pirmą pro- 
^gąjsuradę. .. 'į;;

Norėjo patys išspręsti
Teisėjas: Argi negalėjote savo 

bylos išspręsti be teismo?
Kaltinamieji: Taigi, kad ban

dėme, pone'teisėjau, bet polici
ją įsikišo ir čia pristatė.

Kur guli niekas?
Motina besisukinėjančiam vai

kiu; \ . .
.■ • — Kokčia ieškai, vaikeli, visą 
laiką sukdamas aplink?

— Vaikutis: Nieko, mama.
Mama: .Pažiūrėk ten saldumy

nų dėžutėje,.gal rasi,..,
- r‘? NUb iilimos plečiasi

Mokytojas: 'Ar gali pasakyti 
atsitikimą, įrodantį, kad nuo 
karščio daiktai- plečiasi? 
j Mokinys: Labai lengvai, pone, 
mokytojau, juk vasarą dienos 
daug ilgesnės. .

Galvosūkis
Tėyąis: A^gį pęiĮųpstabu,' kaip 

Vikriai viščiukai'ritasi iš kiauši-;

. Vaikutis:»Būtų, daug' nuosta
biau pamatyti, kaip jie ten pa- 
.^nka.: ; .; '■■■ / ;

;.... ... — •

Mažasis Jonukas pradėjo žak- 
sėti. Išsigandęs bėga pas mamą 

šaukią: Mąma, ipama, aš pra- 
dėjąu atbulai kosėti. . ' .
•’ • Jau sekasi

— Kaip sekasi, tamstos žmo
nai važinėjimo pamokos? .

— O, neblogai. Jau dabar pra
deda ir kelias suktis, kai ji su-

Gydytojas: Kiek svėrėte pas
kutinį.-kartą?
' Pacientas: 154 svarus. -

Gydytojas: O kiek esate svėrę 
mažiausiai?
,, Pacientas: Aštuonis svarus ir 
dvi uncijas. Kai gimiau.

Didelių; pirmtakų ainis 
r —Mano protėviai yra kilę iš 
Napoleono Didžiojo palikuonių, 
r— pūtėsi jaunuolis draugų tarpe. 
' — Gal gi: pradėsi mums čia 
įrodinėti, kad tavo proseniai sė
dėjo Nojaus arkoje, — atsiliepė 
kažkas; draugų tarpe.

. — yisąi ne; jie turėjo, kad ir 
jnaža><bet nuosavą ląivūkštį.

Vasarvietė 
atostogoms

Mercury Lodge, 109 Orchard 
each, Lake Simcoe, 1 mylia 
io KESWICK, Ont.
Kambariai ir atskiros kabinos, 
utobusai priveža prie pat vie- 
s. Užtikrinimui vietos atsto- 
ims, kreipkitės: C. Janston, 19 
arkham St., Toronto. Skambin- 
RocĮies Point 18^M.

PARDUODAMI 
NAMAI

dantį, kad nuo 
plečiasi?

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

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

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

TeL RA. 6708.
*■ * i

~ ' Į L'll If.l ■ " I ................

BRONIUS -SERGAUTIS

Toronto, Ont., tel. KE. 7593. 
ąskolos statyboms, NHA pa- 
olos, paskolos perkant namus.
•' Pinigų investavimas.
irpininkavimas įvairiose įstai- 
>se bei sudarant pirkimo-par

davimo dokumentus.
-Įvairus draudimas.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
.. B.A., MJD., LM.C.C.” ’’ ' j 

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto
.... TeL WA 1344

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Aleksas Valadka 
ši Gydytojas ir ’chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME; 2933

Dr. A. Pacevičius
t ?Gydytąjes..ir Chirurgas

314 BATHURST ST. ;
.Toronto •

Nanių adr.: 6 Marshall St '
NAUJI TELEFONAI: <
Kabineto EM. 6-2696

Namų OL. 4778 arba 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 vaL p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS
M. STEFANUK

. (optometrist) '
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building

312 Bathurst Tęlef. EM 3-6373

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

■ , : f> S-j'f *
Annette—-High Park. $2.000 įmokėti, 6 kambarių namas, alyva 

šildomas, pilna kaina $7.800. Nepraleiskite progos. į
S4.000 įmokant galite pirkti getą namą 9 kambarių, kuriuos tru

putį paremontavus galima gauti gerą pelną. Pilna kaina
; £12.^00.’■ ;

Modernus 2 apartamentų duplex namas. Labai gražus rajonas,; 
naujas namas. Pilna kaina $25.9000. Įmok ėjimą s pagal’ 
galimybę. . ‘ '

Bloor—Roncesvalles. $6-8.000 įmokėti, 9 kambarių geras namas, 
pilna kaina $19.3Q00. Trys garažai.

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

J o N AS M ATŪLAI T IS
? fertakak KI. NHtJaMai.Mįni ate-iStF
BUTCHER an/ARMSTRONG

REAL METATEe**’ 
758A Yong Str. (prie pąt Btoor St), T<Mtohto,*Ont

4^’I. ,1 I ■!■■ ■■< ,«i iwwĄ«^/AMuiA>wėiri

1 -LIET»»UM4*HefS KA1LIHINKAS ,
Pardiiodaimf gativf ir siuvami pagal Jūšų u&dkyfnq kailiai.

Sky’s Paint & Wallpaper d
891 DUNDAS ST. W. J

Toronto, Qnt • 1
3L ■ ;J

UMNIM m W TORMTO
197 SpadiriužA^ Prieš atfeMhAdEM 4-6509

DAŽAI IR SIENOMS 
popiz~:c:

•EUROPA” FOTO STUDIO J 
- TeL WA 6849 „ , J

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai : 

Darbas pirmos rūšies

TEL. WA 6812 - 687 QUEEN ST. W. T^tONTO

1NIEEX WEST FURSITURE W
Didelis pasirinkimas riaulu% viriniu baldu-

ir studio

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

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

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

Tel. LYndhurst 0052

DANIEL D. STOKAL
' .. ..j-.’ B..A, r ?.

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

7. ■ ■■' ii..... '

DĖMESIO!

$5.000 įmokėti už 16’komb. atski- 
rq, Indian Rd., gerom iŠori-/ 

* K nioi ir viduje stovy namg 
su dideliu'kiemu ir garažu. 
Išilg. korid., 2 modem ir 2 
papr. virtuvės. Vondeniu- 
alyva šild. Pelningas ir 
geros pirkimas.

lOkamb. Sunnyside Ave. Atskiras, 
vond.-ongl. šild. 2 virtu;, 
vės. Jaukūs ir dideli kam-į 
bariai. Gražus kiemas. Prie! 
artimp susisiekimo į visas* 
miesto dalis. Kaino tik: 
$16.000. įmokėti virš 
$5.000.

lOkamb. Brook Ave. Atskiros, mū-| 
rinis, oru-ongl. šild. no-1 
mos. Išilg. korid. Kaina: 
$12.000. Įmokėti $4.000.1 

$10.300 už 8 kamb. pusiau atskiroj 
Beatrice Ave. mūrinį na-’ 
mg. Įmokėti apie $3.500. * 
Namas neturi morgičių. r 

$3.500 įmokėti. Indian Grove prie 
Glenlake. Pusiau atskiras* 
6 didelių ir šviesių kamb.« 
su balkonu namas. Vand.- 
alyva šild. Garažas.; Kaina’ 
$10.500. Vertos daugiau.

$2.500 įmokėti. Kaina $14.500J
Crawford St. Oru-a I y va Šil
domas. Garąžos. 6 kamb. 
mūrinis.

$16.500 Garden Ave. 9 kamb. su 
baldais. Atskiros. Vande- 
niu-alyva Šild. 2 virt. Kam
bariai dažyti. Išilg. korid. 
Įmokėti apie 56.000.

$3.000 įmokėti, Shaw St., 8 kamb.
2 augštai, atskiros, šild. 
šaldymo sistema/IŠilg. ko-* 
rid. 2 virtuvės. Kaina tik J 
$1'1.500.

$1.500 įmokėti. Nnogora St., pusiauJ 
atskiros, 8 kamb. Garažas. 
IŠilg. korid. Kaino $8.900.

10 kamb. Brook Ave., atskiros, ‘mū-~ 
rinis, išilg. korid. namas. 
Įmokėti $4.000. Kaina^ 
$12.000.

$11.500 Beaver St. Pusiau atskiras;- 
mūrinis, 6 kamb., dažyti, 
2 virt, ir vonios. Oru-alyva 
šild., 2 verandos, garažas, 
blokų dviem mašinom. Ga-* 
Ii būti įrengta maža dirb
tuvėlė. z

Restoranas Dundds gt. 1002 ir 5 
kambariai. Taip pat turime 
Queen gatvėj.

Dėmes to ! I
Dabar yra išleistas įstatymas duodqs 
savininkams didesnes teises lengviau 
iškraustyti nuomininkus. Turime na-: 
mų su nuomininkais, kurie yra 
miai pigesni. Tad patartina ypač šei-. 
moms tokiais namais susidomėti.

Paskolų gavimui, visokeriopam apsi
draudimui ir įvairia kaina namų, biz-, 
nių pasirinkti, ypač lietuviu Tajonuo^ 
se prašome kreiptis į *

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

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

R. TESLIA
Real Estate & Insurance Broker ;

ssssassa

Tiesiog iš fabriko 
5 mėtų garantija!

5g*b. virtuvės chromo komplektas — $59.50 
> 99.00 
$79.5b

DėVfenport lova (Chesterfield)
‘ < r ■< ^"’—'’$49.50

Kėdės (Hostess) ' $12.95

mu-j

10 pamokų tik už

Ši nuolaida euodama tik iki liepos 
5-tos dienos. Vėliau normali kaina, r

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.) i

Priima vakarais pagal susita-Į 
rimą. Tel. WA 9822;

■ - ................

MANNING CARTAGE 
& MOVERS 

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791

Perkraustome ir pervežam e, 
įvairius daiktus vakarais ir; 
dienos metu. Kalbame vokiš-:

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. j

Advokatas —* Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

SWS
VALYMAS —

PROSĄVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto;

telėfonas EM 4-6649

DIMES IO! 5
T I f* »

: 870BUNDAS ST. W., TORONTO, Ont
perėmė naujas savininkas. — Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

EilECTFBlĮIITJflE
489 YONgE SC TORONTO 

(1 blokas į Šiaurę nuo College St.)
ATIDARYTA. VAKARAIS IKI 9 VAL.

x ■* Z- ■ . **

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
* -... Skambinti Midway 1213
---■ Ž - ■ ---------- - ' Į

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356 - . ,

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont.
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 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?

♦ ’ • . -i

Gėridu pirkite geriausios rūšies Z7R0TQR ELECTRIC CQ.0 ventiliatorius per 
firmos atstovo VILUTĮ PETRĄ Jūs gausite 15% pigiau nei bet kurioj krautuvėj-

Gaminiai pristatomi tiesiog iŠ fabriko. Duodama metinė garantija.

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

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

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

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

7 Haveiocky Toronto. Telef. LL. 4576
; .. ,\.A.NT.^JUOŽZ AP AITIS

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

ANT. S L A B O ŠE VICIU S
Jewellery and Watches Importers Agent

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

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

Sėkmingi rezultatai arba grąžinanti pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
* f v - v , -

Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas
A-tdars vakarais ■ '

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.

kokybės produktus:
- •’ VŠviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. 

Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
Ed. KONDRATAS

Turiu didelį pasirinkimų angliškų ir vietinių medžiagų kostiu 
mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 

punktualiai ir pigiai.
1113A Dundas St W. (netoli Ossington), Toronto, Ont, Canada 

Telef. LL. 9626

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W, TORONTO
Vyriški-puspadžiai ir kulnys . . $2.75 Į Moteriški augŠti kulnys
Moteriški augšti pusp. ir kuln. 1.75 Moteriški žemi kulnys
Sportiniai ..... .............................. 2.25 Vyriški kulnys ...............

SAV. & ANDRIEKUS

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

rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

turinti 30. metų profesinę praktiką
• Kalbu lenkiškai

M. MAUNA —1187 DUNDAS ST. W. TORONTO
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Pirmą kartą HAMILTONE tokia |domi
Dėmesio šeimoms, kurių dalis 

dar tebėra Europoje
Toronto arkivyskupija išsiun

tinėjo parapijų klebonams pra
nešimą, kad yra sudarytas spe
cialus fondas pagelbėti atvykti 
į Kanadą perskirtų šeimų da
lims, kurios dėl kurių nors prie
žasčių ne visos atvyko į Kana
dą. Jei yra šeimų, kurių, narių 
dalis yra dar likusi betkuriuose 
kraštuose ir jeigu jų pervažiavi
mui reikalinga kokios pagalbos, 
reikia užregistruoti juos per sa- 

/ vas parapijas pateikiant šiuos 
davinius: kviečiamojo amžius, 
tautybė, adresas Kanadoje, kada 
atvyko į Kanadą, dirba ar ne, 
Europoje esančių kviečiamųjų’ 
adresai ir gimimo datos.

Daviniai turi būti pasiųsti iki 
š.m. rugpiūčio 1 d. itev. M. J. 
McGfath, Director of Catholic 
Adjustment Bureau, 67 Bond St. 
Toronto, Ont.

Pagal kardinolo raštą šita par 
galba galės būti teikiama ir ne 
katalikams, tačiau, atrodo, kad 
jiems gal teks kreiptis kitu ke
liu. Kiekvienu atveju reikalą 
reikia stvarkyti dar šį mėnesį.

Visi į ateitininkų ruošiamą 
stovyklą!

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, ateitininkų stovykla įvyks p. 
Narušių gražiajame ūkyje. Ji tę
sis nuo liepos 27 ligi rugpiūčio 
4 dienos.

Iš Toronto autobusas išeina 
liepos 27 d. 3 vai. po pietų nuo 
parapijos bažnyčios 941 Dundas 
St. W., iš Hamiltono — nuo 113 
Cannon Str., p. Grajauskaitės 
buto.

\ Prašom įsidėmėti, kad visi, 
kuriems būtų sunkiau už sto
vyklavimą užsimokėti — galės 
stovyklauti VELTUI! Būtų ne
išmintinga praleisti šią retą pro
gą. Ypačiai jaunieji at-kai, jūs 
visi esate ne tik kviečiami, bet 
ir įpareigojami stovykloje daly
vauti, nes čia įvyks jūsų svarbus 
ir reikšmingas suvažiavimas.

Tad liepos 27 d. visi į pp. Na
rušių ūkį! Rugpiūčio 3 d. ten 
įvyks piknikas, kurio meninę da
lį išpildys patys stovyklautojai.

Stovyklos globėjas — žymusis 
visuomenininkas p. Petras Alek-

Stovyklauti kviečiami visi at- 
kai, jų draugai, prijaučiantieji, 
ir bendrai visi lietuviai, ypač 
jaunimas.

Kartojame, kad neišsigalin- 
tiems — stovyklavimas veltui! 

. Vykstantieji prašomi kuo sku
biausiai registruotis at-kų kuo
pų valdybose ar savo parapijo
se. Kiekvienas dalyvis pasiima 
antklodę, čiužinėlį (šienui prisi- 

kit.

Liet radijo valanda 
vietoj šio šeštadienio, liepos 26 
d., perkeliama į sekmadienį, lie
pos 27 d., rytą 9 vai. 30 min. — 
10 vai

Salė nepuošiama popieriais
Toronto miesto ugniagesių 

valdyba yra davusi viešai paren
gimams naudojamų salių valdy
tojams parėdymą parengimų 
progomis niekam daugiau ne
leisti salės palubes puošti popie
rinėmis dekoracijomis, kurios 
dažnai būna priežastimi gaisro. 
Ir Toronto liet, parapijos salei 
įsakymas yra privalomas.

GEGUŽINE
RUGPIUCIO 3 d., SEKMADIENI, pp. NARUŠIŲ ŪKY
VAŽIUOTI niw Hamiltono Keliu Nr. b, pravažiavus waterdown 
miestelį pro pumą BA benzino stotį sukti į kairę (nuo Toronto

Hamiltono keliu Nr. 5, pravažiavus Waterdown 

važiuojant čia sukti į dešinę) ir laikytis lietuviškų užrašų iki 
pat gegužinės vietos.
PROGRAMOJE: šokiai, žaidimai, loterija ir meninė dalis, 
kurią išpildys stovyklaujantis jaunimas. • 
GROS GERAS ORKESTRAS.
Gausus bufetas, mėgstantiems pasijodinėjimas arkliais. 
Penas skiriamas stovyklaujančiam jaunimui paremti.

Rengėjai.

kišti maišelį), paklodę ir 
reikalingas smulkmenas.

Pirmosios komunijos 
iškilmių nuotraukų galima 
gyti sekmadienį, liepos 27 d 
kiekvienų pamaldų “T. Žiburių” 
kioske parapijos salėje.

ĮSl-

PO

"Dainos” grupės 
susirinkimas įvyks liepos 25 d. 
8 vai. vak. pas p. St. Grigaitienę, 
994 Dundas St. W. Įėjimas per 
“Tulpės” svetainę. Visos narės 
ir prijaučiančios maloniai pra
šomos atsilankyti. M. F. Y-nė.

LAS susirinkimas 
1952 m. liepos 25 d., 8 vai. vak. 

404 Bathurst St. IV augšte šau
kiamas visuotinas LAS Toronto 
skyriaus narių susirinkimas nau
jiems skyriaus valdomiesiems 
organams išrinkti. Visų narių 
dalyvavimas būtinas.

LAS Kanados Laik. Komisija.

šeštadienį, liepos 26 d. 7 vai. 30 min.
UNF salėje, 297 College St. 
ruošiamas didelis

Ramunių Vakaras
Gros orkestras “TRIMITAS”. Daug įdomių staigmenų — 

įvairenybių — k.a. laimės šulinys, balionų ir ra
munių šokiai ir pan. BUFETE gaivinantieji 

gėralai — alutis, punšas ir daug kt.

------ • *

STALIUKUS galima iš anksto užsisakyti svetainėje ’’Tulpė”, 
994 Dundas St. W., pas skautus ir skautes. Nevėluokime.

Rengia skautų-Čių Tėvų-Rėmėjų Komitetas

Torontiečiai, 
Hamiltoniečiai - 

ir kitos apylinkės
VISI, šį sekmadienį — liepos 27 d. 

į p. Narušio ūkį.
prie Medad ežero

Tikimasi daug svečių iš Amerikos ir visos apylinkės.

IŠ TORONTO važiuoti keliu Nr. 5 ligi išeina Nrf 25, už Nr. 25 
pirmas kelias į dešinę, ir pavažiavus — pirmas kelias į kairę. 
Gros gera, muzika, veiks turtingas bufetas, bus įdomi programa. 
Taip pat vandens mėgėjams jau gautas didesnis skaičius valte
lių, o norintieji joti tufės progos išmėginti arklius. Tad visiems 
bus įdomu. - -’- Pelnas skiriamas “Skautų Aidui”

AUTOBUSAI: iš Toronto išeis kas valandą, pradedant 11 vai. 
nuo lietuvių bažnyčios. Paskutinis išeis 2 vai. Iš Hamiltono iš
eis 2 vai. iš įprastos vietos.

Rengėjai.

Dr. Pacevičiaus naujas 
telefonas ’

Dr. Pacevičius pakeitė telefo
nus sekančiai: įstaigos į EM. 6- 
2696, namų į OL. 4778 arba LL. 
5769.

Tinkamai reprezentuokimės 
, Kanados tautinėje parodoje

Lietuviai šiemet vėl dalyvaus 
Kanados Tautinėje Parodoje, 
kuri prasidės rugpiūčio 22 d.

šioje1949 ir 1950 m. lietuviai 
parodoje gerai pasirodė.

Šiemetinėje parodoje lietu
viams vieta gauta Upper West 
Annex Colliseum (Women Di
vision) patalpose, kurias parū
pino Toronto LOKas. p. Monkie- 
nei tarpininkaujant. Kad tinka-1 
mai šioje parodoje parodyti lie
tuvių tautinį meną Toronto LO 
Kas yra sudaręs specialų Komi
tetą i kurį įeina daugelio orga
nizacijų atstovai. Paties lietuvių 
skyriaus įruošimo darbą apsiėmė 
Toronte gyveną lietuviai daili
ninkai.

Pagrindinius eksponatus šiai 
parodai sudarys dail. Tamošai
čių rinkiniai ir kūryba, kurie 
maloniai sutiko joje dalyvauti. 
Tačiau Parodai Rengti Komite
tas prašo visuomenės būdingų 
lietuvių tautodailės eksponatų: 
kaip gintaro dirbinių, lietuviškų 
pašto ženklų, liet, monetų bei 
banknotų, medžio bei keramikos 
dirbinių ir kt. Informacijų iš 
dailės srities galima gauti pas 
Toronte gyv. dailininkus: Bakis 
— ME. 7428, Dociai — KE. 9222 
ir Valius — LY. 3040.

•Ne Toronte gyvenantieji in
formacijų gali gauti laiškais pas 
Toronto LOKo pirmininką.

Vedybos — krikštynos
• Kazys Gaputis ir Vilma Mur- 
nikaitė, Paulius Laurinaitis ir 
Rūta Cinaitė, Branko Lapple ir 
Irena Viliušytė.

Pakrikštyta Virginija Ona 
Zinkevičiūtė.

Lietuvis kontraktorius
Prieš trumpą laiką iš Brazi

lijos į Kanadą persikėlęs lietuvis 
Petras Slėnys arti Toronto mies
to yra užpirkęs nemažą žemės 
sklypą ant kurio dar šią vasarą 
numato pastatyti 10 namų. Kele
to liet. inžinierių, o taip pat ka
nadiečių biznierių būrelyje, pra
ėjusį penktadienį, pradedant pa
matų kasimo darbus, sklypas 
buvo palaimintas religinėmis 
apeigomis.

— Toronto. — Čia^pauda pa
skelbė, kad vaikų ligoninėje po
lio tyrimai tiek toli pažengę, kad 
tikimasi surasti skiepus nuo jo.
Išnuomojamas II augšte didelis 
frontinis kambarys, High Park 
rajone, 172 Wright Ave. Telef. 
OL. 2633.
Išnuomojamas naujai atremon
tuotas frontinis kambarys I 
augšte su arba be baldų. Galima 
naudotis virtuve. 25 Sullivan, 
tel. TR. 1845.
Išnuomojamas frontįnis kamba
rys ir virtuvė II augšte be bal
dų ir frontinis kamb. I augšte su 
baldais. 163 Cowan Ave., telef. 
OL. 2807.

ELVYRĄ Z AUK AITŲ ir LIONGINĄ BARTUSEVIČIŲ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina’ir linki saulėto gyvenimo

V. Vytas, P. I. Regina.

KINO “CENTRE” Toronto
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

šeštadienį, liepos 24, 25, 26 d.
1. LEMON DROP KID — Bob Hope. Marilyn Maxwell
2. TARZAN & SLAVE GIRL — Lex Berker, Venessa Brown

Pir-nadieni — trečiadienį, liepos 28, 29. 30 d.
1. SALTY O’ROUKE — Alan Ladd, Gail Russell
2. SALOME WHERE SHE DANCED—spalv.—Yvonne DeCarlo

Ketvirtadienį — šeštadienį, liepos 31—rugpiūčio 1, 2 d.
1. AT WA «. WITH THE ARMY — Jerry Lewis, Dean Martin
2. TWILIGHT IN THE SIERRAS — spalv. — Roy Rogers

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

Ketvirtadieni — š-

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto
Telefonas LO. 8828

Statybininkams! 
SEPTIC TANKS

Greitas pristatymas. Skambinti 
vakarais KE. 1714, Šakins.

,PRIIMU pasaugoti mažą vaiką. 
Kreiptis 157 Lappin Avė., telef. 
ME. 2323. /
Tabako derliaus nuėmimui rei
kalinga savistovi šeimininkė ar
ba moteris padėti šeimininkauti. 
V. Miceika, R. R. 6, Simcoe, Ont, 
Išnuomojamas butas — 2 kam
bariai, virtuvė ir “sanrūmis”, 
suaugusiems, apstatytas arba 
dalinai apstatytas. 68 Keele Str. 
Teirautis betkuriuo metu.
Išnuomojamas butas Il-me augš
te, 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldų. Pageidaujama be vaikų. 
348 St. Clarens Ave., tel. ME. 
2129. Skambinti po 6 vai. vak.

Toronto Lietuvių Žiniai
Mano firmoj, esančioj Toronte, 863 Bloor Street 
West, pradėjo dirbti dar vienas Jūsų tautietis —

JONAS MATULIONIS,
kuris padės Jums perkant ir parduodant namus, 
įmones ir kt., išrūpinant paskolas ir teikiant įvai
rias informacijas šiais visais reikalais. Tel. KE 9459.

R. TESLIA
REAL ESTATE

863 Bloor St., West, Toronto (prie Ossington Ave.)

PARDUODAMA VALGYKLA, 
daranti apyvartos įsavaįtę $1.500 ir esanti lietuviškam 
rajone. Namas nuomojamas.

$14.000 pilna kaina.
$ 8.000 grynais.

Parduodamas visas judomas inventorius —su visomis 
■valgyklos teisėmis. Prie valgyklos geras butas.

Smulkmenas sužinosit paskambinę
TEL. KE. 9459. J. MATULIONIS

R. TESLIA 
REAL ESTATE 

863 Bloor St West, Toronto

DAŽYTOJAS
KAROLIS ABROMAITIS .

Atlieka vidaus ir lauko namų dažymo darbus.
TELEFONAS ME. 1317

Petras Alekna
duoda paskolas namams, automobiliams ir 

namų baldams pirkti. »
Lietuviams prieinamos sąlygos.

568 PARLAMENT S®, TORONTO
Telefonas MI. 9549

Skubus reikalas!
Toronto Lietuvių Namų Fon

do valdyba, norėdama baigti nu
pirkti lietuvių bendruomenei 
namus, ir stokodama kelių tūks
tančių dol. grynais , kreipiasi 
į TLNF šėrininkus su prašymu:

“Mielas Lietuvi,
Pasirašydamas Toronto Lietu

vių Namų Fondo pasižadėjimą 
pirkti Šerus, Tamsta parodei di- 
d^į supratimą bendro lietuvių 
reikalo, įgyti lietuviams labai 
reikalingų patalpų. Dabar jau 
yra pažengta taip toli, kad š.nj- 
rugpiūčio 1 d. turi būti sudary
ti pirkimo dokumentai Toronto 
Leituvių Namams — 1129 Dun
das St. W. Kad tas pirkimas bū
tų įvykdytas, reikia sudaryti 
$10.000. Mes tikimės, kad Tams
ta suprasi reikalo skubumą ir 
pasižadėtąją Šerams pirkti pi
nigų sumą įmokėti nevėliau š. 
m. liepos 28 d. Pinigus galima 
įmokėti šiose vietose:

1. Svetainė “Tulpė”, 994 Dun
das St. W.,

2. J. Jurkšaitis, 921 Dundas St. 
W., rūbų ir galanterijos kraut.,

3. J. Beržinskas, 1212 Dūndas 
St. West,

4. J. Margis Drugstore, 19 St. 
John Road.

Čekius rašykite vardu: Lithu
anian House Fund of Toronto.

Tikimės, kad Tamsta, sužino
jęs esamą padėtį, pasistengsite 
lietuvio pareigą atlikti laiku. Jei 
Tamstos pasižadėjimas yra ap
mokėtas, į šį mūsų laišką prašo
me nekreipti dėmesio”.

Išnuomojami du apstatyti atski
ri kambariai viengungiams, ga
lima naudotis virtuve. 2 Beli- 
woods Park (Crawford-Dundas) 
Tel. LO. 0670, skambinti po 5 v.v.
Išnuomojami 2 kambariai III-me 
augšte, tinka gyventi 2 asme
nims. 88 Galley Ave.

Reta proga biznieriams
Su mažu įmokėjimu — $3.500 
— parduodamas gerai įrengtas 
biznio namas 6 kambarių — 1002 
Dundas St. W., Toronte, gražioj 
vietoj pridš parką, lietuvių ir ki
tokių europiečių rajone, prie 
bažnyčios, su veikiančia valgyk
la ir jos gerais įrengimais, su 
maisto krautuvės inventorium— 
emaliuotu šaldytuvu, elektrine 
piaustymo mašina' svarstyklėms 
ir tp. Gali būti kartu ir maisto 
krautuvė •— tam leidimas yra. 

ilgam išsimo-Likutis $12.000 
kėjimui. Kreiptis pas savininką 
nuo 11-8 vai. kasdeiną. Viską 
galiu ir išnuomoti mėnesiui už 
220 dolerių. >

Antibolševikinė demonstracija
Šį sekmadienį, liepos 27 d., 

ABN organizuoja Toronte dide
lę demonstraciją prieš bolševikų 
pavergtuose kraštuose vykdomą 
genocidą. Demonstracijos pra
dedamos iš Trinity Park (Bell
wood, prie Queen ir Crawford 
g-vių). Čia 12 vai. įvyks pamal
dos, o po jų eisena prie City 
Hali, kur prie žuvusiųjų pa
minklo kalbės ABN pirmininkas 
Stecko, tautybių bei miesto ta-

I rybos atstovai ir bus padėtas 
vainikas.

Dalyvauja: bulgarai, gudai, 
kazokai, kroatai, latviai, lietu
viai, rumunai, slovakai, ukrai
niečiai ir vengrai.

Giedos bažnyčioje
Šeštadienį, liepos 26 d. 9 vai. 

rytą, Toronto Liet. kat.. parap. 
bažnyčioje per šv. Onos pamal
das giedos Liet, operos solisto 
K. Granto dainavimo studijos 
mokiniai pp. A. Kuolas, A. Venc
kutė ir K. Laurušaitis. Vargonais 
akompanuos kun. Pacevičius.

Prašo pranešti, 
kad iš LAS išstoję ir daugiau su 
šia oreanizaciia jokių reikalų ne
turi: Dr. A. Barkauskas, inž. P. 
Lelis. J. Jurkšaitis, J. Biliūnas, 
A. Velyvis, B. Čepauskas, Pr. 
Berneckas, Gintvainytė.

Rytų Europos unija
Toronte einąs lenkų savaitraš

tis “Związkowiec” pereitos sa
vaitės numery, Nr. 29, išspausdi
no tūlo “skaitytojo” Zdzislaw 
Kapitulka - Majzel ilgą raštą 
“Apie Vidurio — Rytų Europos 
vienybę”. Tai produktas vieno 
lenko galvojimo, “Związkowiec” 
taip pat neturi žymesnės įta
kos į lenkiškuosius politinius or
ganus, tačiau jo mintys dėl vis? 
ko tebus užregistruotos.

Autorius Siūlo sukurti Lenki- 
jos, Gudijos, Lietuvos ir tos da
lies Ukrainos, kurioje esą kalba
ma lenkiškai. Ką padaryti su li
kusiąja Ukrainos dalimi, nesa
koma. Lenkijos sienos vakaruo
se turį būti dabartinės, Rytprū
siai turį būti padalinti tarp Len7 
kijos ir Lietuvos. Kokia turi būf 
ti Lenkijos-Lietuvos siena, ne* 
sakoma, tačiau sakoma, kad lie? 
tuviams patraukti reikią pripa| 
žinti jiems Vilnių. .

High Park rajone išnuomojamas 
I augšte frontinis kambarys su 
baldais arba be vedusių porai ar
ba 1-2 mergaitėms. Galima pasi
naudoti virtuve. Kreiptis, po 6 v. 
vak. 50 Mountview Ave., telef. i 
MU. 8496. : a <4

Išnuomojamas 1 kamb. ir vir
tuvė, tinka vedusiems. Kreiptis 
175 St. Clarens Avė.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė, be baldų, Dovercourt-Col- 
lege rajone. Tel. LL. 8310, skam
binti bet kuriuo laiku.

| Išnuomojami 2 butai: 2 kamb. ir
Į virtuvė Il-me augšte ir 2 kamb. I 
III-me augšte. Prie SL Clair- : 
Bathurst <g-vių. Kreiptis 103 

•Hocken Avė, tel. LA. 3911. Ge
ras susisiekimas.
High Park rajone išnuomojamas 
3 kambarių • butas. Kreiptis va
karais 59A Constance Street.
Išnuomojamas didelis frontinis; 
saulėtas Il-me augšte kambarys 
vedusių porai arba 2 asmenims. 
Galima naudotis ir virtuve. Tarp 
Lisgar ir Dovercourt. Tel. OL. 
4166._ i   . . - . ' — - - - —     ■ — — e 
Išnuomojamas 1 kambarys ir 
bendra virtuvė, tinka šeimai ar
ba 2 viengungiams. 32 Bank St. 
Telef. OL. 3776.
Išnuomojamas kambarys, virtu
vė ir “sanrūmis”” II augšte ir 
III augšte kambarys ir virtuvė. 
50 Wanda Rd., tel. RA. 4977.
Išnuomojami du dideli frontiniai 

į kambariai. 39 McFarland Ave.. 
Į tel. KE. 4388. Teirautis 'po 6 v.v.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

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

24 valandų tarnyba.

Šios savaites namų pirkimai;

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

A. GARBENIS
Vakarais HY. 1543

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

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

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

šios savaitės namų pirkimai:

$11.000. 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. z,'.

$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.

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 Avė., Toronto

LA. 2763 LA. 6101. . , ’


