
KONSTITUCIJOS SUKAKTIS
Rugpiūčio 1 d. suėjo lygiai 30 

metų nuo pirmosios nepriklauso
mos Lietuvos konstitucijos.

Valstybės konstitucija — pa
grindinis krašto įstatymas, nu- 
statąs valstybinės santvarkos 
principus, saistąs visą’gyvenimą 
ir aprėžius rėmus, iš kurių negali 
išsiveržti joks ateities įstatymas. 
Kaikurios tautos tjlėl piliečių 
laisves bei teises apdraudžiančio 
pagrindinio įstatymo — konsti
tucijos — kovojo ištisus amžius. 
Kovojo dėl jos ir lietuvių tauta, 
bet tai buvo kartu kova ir dėl 
laisvės. Kova dėl laisvės buvo 
kova dėl teisės pačiai nusistatyti 
savo gyvenimo tvarką. Laisvės 
ilgesys buvo ankštai susipynęs 
su giliomis demokratinėmis ver-. 
tybėmis, išplaukiančiomis iš tau
tos savos vertės pajautimo.

Atkurdama nepriklausomą 
valstybę, lietuvių tauta senosio
mis valstybinėmis tradicijomis 
mažai tegalėjo pasiremti. Tiesa, 
ir senojoje Lietuvos valstybėje 
buvo akcentuojamos pilietiško
sios laisvės bei lygybė, tačiau tai 
buvo luominė valstybė, kurioje 
piliečiais buvo tik vienas bajo
rų luomas, bet ne visa gyvento
jų masė.' Carų laikų Rusijoje 
luominiai santykiai taip pat ne
buvo išgyventi, o lietuvis kai
mietis katalikas dažname žings- 

. nyje susidurdavo su jį pančio
jančiais vąržtais. Gal dėl to tie. 
visuotinos lygybės ir pilietiško 
lygiavertiškumo principai, ku-

I^liso^i^'Lietuvos^koi&titUci-” 
ja, kiekvienam buvo taip artimi 
ir brangūs.

Jau 1918 m. lapkričio 2 d. Vals
tybės Tarybos paskelbtoji, o 
1919 m. balandžio 4 d. papildyto
ji, laikinoji Lietuvos konstituci
ja pašalino betkokias luomines 
privilegijas ir laidavo piliečių 
asmenines . laisves. Steigiamojo 
Seimo konstitucijoje tai buvo iš
ryškinta ir suvesta į pilną siste
mą. Konstitucija laidavo piliečio 
asmens laisves viešajame kultū
riniame gyvenime, apdraudė jo 
socialinių, švietimo ir religijos 
reikalų tenkinimą konstituci
niais nuostatais. Konstitucija 
pripažino visišką vyrų ir mo
terų lygybę, taip pat lygybę vi-

sų piliečių, nežiūrint jų kilmės, 
tikėjimo ar tautybės. Ir tai bu
vo visiems suprantama. Tai bu-, 
vo dogma, dėl kurios nebuvo jo-’ 
kių ginčų, nei prieš, nei pačiame 
Steigiamajame Seime, nes viskas 
išplaukė iš tautos sąmonėje glū
dėjusių demokratinių principų. 
Buvo realizuota tai, dėl ko tau
ta buvo kovojusi ilgus dešimt
mečius.

Steigiamojo Seimo konstituci
ja neturėjo savyje jokių paslėp
tų, dirbtiną kelią nustatančių 
nuostatų, garantavo visai laisvą 
suvereninės tautos valios pasi
reiškimą visais atvejais, priešin
gai poperversminėms dviems 
konstitucijoms, kurios buvo tai
kytos autoritetiniam režimui iš
laikyti. Dėl to suprantama, kad 
ir šiandien anoji 1922 m. konsti
tucija tebėra brangi visiems, kas 
nuoširdžiai persiėmęs demokra
tiniais principais. Gyvenime 
konstitucija buvo pakeista ne
normalia tvarka, dirbtinu būdu, 
sulaužant jos paragrafais nusta
tytą keitimo kelią. Dėl. to ir kei
timas juridiškai nebuvo teisė
tas. Pozityvistinė teisė, tiesa,' 
skelbia, kad betkuriuo — ir jėgos ; 
— keliu pakeistas įstatymas^ 
įgąunąs faktinės galios. Bet joks 1 
teisės laužymas negali virsti tei-A 
seį negali būti teise laikomas pi
liečių sąžinės, ypač kai laužomi 
visuotiniai vertinamieji princi
pai. Įstatymas, paremtas jėga, 
niekad negali virsti teise, tokia

įstatymas netenka vertės.
Mes galėjome turėti ir dar ke

lius įstatymus, kurie vadinami 
konstitucija, bet tautos valia te
buvo išryškinta tik anoje Stei
giamojo Seimo konstitucijoje. 
Tik ji viena telaidavo tautos są
monėje glūdėjusį troškimą pa
čiai tvarkytis savo reikalus, be 
neprašytųjų globėjų, be “išmin
tingųjų” kastos. Ir kai atstato
mai Lietuvai vėl reikės skelbti 
naują konstituciją —- neabejo
kime, — bus stojama ant tų pa
čių Steigiamojo Seimo pagrindų, 
atsiribojant nuo visų dirbtinų, 
pašaliniams tikslams tarnaujan
čių schemų ir nuo “išmintingų
jų” globos.

DEMOKRATU PLATFORMA DAR
Reikalauja VLIKą perkelti į JAV-bes — Čikagos konvencijoms pa

sibaigus — Kennan puolamas Lietuviai Olimpiadoje.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

- • Praėjusią savaitę praėjo vi
sa eilė lietuviškųjų konferenci
jų. Laikoma, jog jų svarbiausia 
buvo Bridgeporte, Conn., kur 
buvo susirinkę valstiečių liaudi
ninkų “rabinai”. Nors prieš tai 
buvo kalbama, jog “tik” laukia
ma VLIKo galutino žodžio Zai
kausko. Vykdomosios Tarybos 
patvirtinimo rekialu, po Bridge
port© konferencijos, gerai infor
muoti sluogsniai patvirtino, jog 
liaudininkai apsisprendę, o jiems 
dabar pritariąs visas liberalų 
(laicistų) blokas, VLIKą perkel
ti į JAV-bes. Zaikauskas, pa
kviestas sudaryti Vykdomąją 
Tarybą, pametęs patogų gyveni
mą ir vertingą darbą atvykęs su 
gražiomis viltimis birželio pra
džioj i. Niujorką, buvo sutikęs 
vykti Europon, esą, po šios kon
ferencijos VT sudarymo akciją 
tęsiąs tik su sąlyga, kad VLIKas 
persikeltų į JAV-bes. Nurodo
ma, keli šio nutarimo motyvai: 
Europoje nebėra likę lietuviško

RAUD. KRYŽIAUS KONFĖRENCIJ A TORONTE

Kaip tik mūsų atostogų pra
džioje' prasidėjusi Tarptautinė 
Raud. Kryžiaus konferencija. To
ronte tebevyksta ir tęsis dar visą 
šią savaitę.

Tai dar vienas pavyzdys, kaip 
beviltiškos yra pastangos sėsti 
prie vieno stalo su bolševikinių 
kraštų atstovais, kad ir nepoliti
nei, grynai žmoniškumo veiklai, 
aptarti. Sovietų bei jų satelitų 
atstovai ir šią konferenciją nau
doja tik savai propagandai, er
zina kitų kraštų delegacijas ir 
palaiko nuolatinį įtempimą. Iš 
pradžių jie kėlė triukšmą dėl ta
riamai negrąžinamų iš Vokieti-
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Pereitos dvi savaitės pasaulio
I dėmesį nuo Europos nukreipė į 

naujus reikšmingus įvykius ki-z 
tuose kontinentuose. ,

Irane vėl valdo Mossadegh. Po 
| nacionalistų suruoštų riaušių, 

kuriose dalyvavo ir komunistai, 
premjeras Qavam, vos 4 d. teiš 

| silaikęs, atsistatydino ir kažkur 
■ < dingo. Jo likimas net šiandien 
j nežinomas, o jo turtai, siekią 16 
| milijonų dolerių, nusavinti spe-
II cialiu parlamento įstatymu. Į
Į premjero pareigas grįžęs, Mos- 
| sadegh nebesitenkino paprasta 
I i padėtimi ir išreikalavo iš narla- 
f j mento įstatymą, kuriuo jam su- 
1 i teikiamos neribotos teisės leisti 
į j potvarkius, tvarkančius visą 
:• I cnninlini ir inrirlini Ir f o c* i rxūkinį, socialinį ir juridinį krašto 

gyvenimą. Iranas tuo būdu yra 
diktatoriaus rankose. Jo pasise
kimas, atrodo, priklausys ir to-

įfnij liau nuo naftos bylos likimo. Jis 
!f|| jau pareiškė norįs pradėti dery- 
III bas dėl atlyginimo už Britų in- 

■ vesticijas, o kraštui paskelbė ne- 
K trukus numatąs atnaujinti naf-

guib, jo vieton karalius buvo 
priverstas skirti Aly Maher Pa
šą, toje vietoje buvusį dar kovo 
mėn. Karalius Far u kas taip pat 
patvirtino gen. Naguib vyriau
siu kariuomenės vadu, o po to 
buvo priverstas abdikuoti savo 
sūnaus Fuado II, 6 mėn. vai
kučio, naudai ir išvyko su visa 
šeima į Kapri salą Italijon. Jis 
išsivežė ir sūnų.

Naujasis Egipto valdytojas 
pasisakė už pašalinimą Britų iš 
Sueso, už prijungimą Sudano, o 
vidaus politikoje už sunaikini
mą korupcijos. Karalius Faru- 
kas, gyvenęs tik savo malonu
mams, bet ne valstybei, žinoma, 
negalėjo išlikti. Apie jį susibū
rusi savanaudžių klika išardyta 
ir jau kalbama apie didelę bylą 
dėl karo su Izraeliu didžiųjų afe
rų. Naujoji valdžia ruošiasi su
daryti regentų tarybą, o tuo tar
pu parodė demokratišką gestą 
paskelbdama panaikinanti pašų, 
(maždaug lordų) ir bejų (maž
daug riterių, bajorų) titulus, 
nors pats premjeras buvo nese-

tos pramonę, bet ar tai bus įma- iiai gavęs pašos, o generolas be- 
nema, jei su Britais nebus susi 
tarta, jei jie ir toliau blokuos 
naftos išvežimą, turbūt, ir pats 
Mossadegh netiki.

Egiptas yra antrasis kraštas, ’ 
kurį pasaulio akys šiandien vėl 
nukreiptos. Pakol kas tai'yrą tik 
Egipto vidaus įvykiai, jų vaisiai 
tarptautinėje plotmėje iškils 
kiek vėliau.

Jau. seniai brendusi vidaus
■ r —

kariniu perversmu. Buvęs Kairo 
komendantas gėn. maj. Moha
med Naguib Bey vieną gražią 
dicm pašalino vos prieš dieną.

dus titulą. Naujųjų valdovų pa- 
iėtis atrodo tikra, nes už juos 
pasisakė ir didžiausioji Wafdi 
partija ir Muzulmonų Brolystė. 
Kad jie stipriai jaučiasi, rodo ir 
tai, kad pirmomis dienomis su- 
mti 21 karininkas paleisti.

Britai dėl visko jau sustiprino 
savo pajėgas Sueso kanalo ra
jone. y’. -

Korėjoje derybos pertrauktos 

ir pėreitą/šavšitę posėdžiai ne
vyks. Fronte pasikartoja retos 
kovos, JT avaicija subombarda
vo prie Mandžiūrijos sienos bu-

jos bei Austrijos vaikų, esą, ka- panek ir lenkas Siechanowicz, 
ro metu ten išvežtų, paskum su kuriais susirišo čia veikian- 
pradėjo iš anksto lauktą puoli
mą dėl tariamai amerikiečių pra
dėto bakterinio karo Korėjoje; 
Norėdamos išvengti šių ginčų, 
JAV į konferenciją neprisiuntė 
net delegacijos, o vien- stebėto
jus. Sovietinei arogancijai per 
toli nuėjus, JAV delegacijos vi- 
cepirm. Nichelson išėjęs pareiš
kė griežtą protestą, nes kantry
bė išsekusi. Bet argi sovietai pa
tys to nežino? Argi ko kita jie 
siekia? Juk ir čia jiems nepasise
kė pravesti nei vieno savo siūly
mo, bet laiko sugaišino pakanka
mai, visus išerzino ir komunisti
nei spaudai pateikė naujos me
džiagos. Nuostabu, kaip ilgai pa
saulis leidžiasi bandomas kant
rybę. Ypač R. Kryžiaus reikale, 
kurio bolševikiniuose kraštuose 
visai nėra, kurie nesilaiko ne tik 
jokių konvencijų, bet ir žmoniš
kumo principų, kurių sargyboje 
stovi R. Kryžius. Kam visa ta 
komedija? x

Kaip mūsų jau buvo pranešta, 
šiai konferencijai savo žodį bu
vo nusistatę pasakyti ir egzilinės 
pavergtųjų tautų R. Kryžiaus 
organizacijos. Bet sąlygos tam 
yra labai nepalankios, nes kon
ferencijos vadovybė ir ypač jos 
šeimininkas Kanados R. Kry
žius, visomis pastangomis siek- 

... damas išvengti aštrumų, kad tik dos, bet iš viso pasaulio. Š'oje tautiečius, prašydami paramos 
Demokratams Korėja ; konferencija neiširtų, . kad tik parodo j e kas metai. iŠskvrus i aukomis.

PALANKESNĖ

vergtos Tėvynės. Liaudininkai 
tikį, jog perkėlus VLIKą į JAV 
galima būtų jį sustiprinti ne tik 
pajėgiais asmenimis, bet ir nau
jomis grupėmis. Kalbama, jog 
suvažiavime buvo sutikta, jog 
kaikurie paskiri liaudininkai pri
sijungtų prie LRSantarvės, kaip 
“ryšininkai”.

• Ištisą mėnesį amerikiečių 
dėmesys buvo sutelktas Čikagos 
politiniam balagane, pasikarto
jančiam kas keturi metai. Euro
piečiui atrodė, jog visa tai galė
jo būti atlikta tykiau. Taip sa
kysim, kaip Anglijoje, Prancū
zijoje. Bet amerikiečiams pa
tinka tai — truputį vaikiškai, 
kaip jie sako, “but that is the 
way we are”. Mat jauna dar 
tauta ir girdi dar kada nors su- 
rimtėsim.

Abi partijos paskelbė, jog 
svarbiausias jų platformų užda
vinys — užsienių politika. Ir jie 
rodės tokie pasitikį savimi, pa
darysią ką žadėję. Iš tikro jan
kiai pašėlusiai 'drąsiai žvelgia

nori prezidentauti laikais, kada 
vėl vaidenasi infliacija, kraštui 
gresia, jei ne geroka krizelė, tai 
mažų mažiausia stiprus diržo su
veržimas.

Skaitant demokratų platfor
mą, atrodo tarytum tai būtų at
sakymas respublikonų platfor
mai. Betgi respublikonai atrodo 
linkę busimąją kampaniją remti 
užsienių politikos baze, kai de-

I mokratai labiau vidaus politikos 
problemom. Dem. konvencijoje, 
išskyrus puikią senat. Douglo 
kalbą, tarptautiniai klausimai 
buvo šeimyninių problemų nu
stumti. Bet abi partijos skelbia 
norinčios taikos per Jungtines 
Tautas. T 
amerikiečių užsienių politikos Į sovietų atstovai neišeitų, egzili-
tvirtumo laidas, respublikonams 
— klaidų'vaisius. Respublikonai 
sugestijonavo, kad “contain
ment” politika būtų pakeista “li
beration policy”. Tai prisiminta, 
turbūt, kad savo pusėn patrauk
tų tautinių mažumų balsuoto
jus, iš papratimo balsavusius už 
demokratus nuo Wilsono laikų. 
“Mes neapleisime anksčiau lais
vi} tautų, pavergtų Kremliaus ti
ronų. sulaužius visus garbingus 

'■ susitarimus... Mes tikime, jogužnugario, tad kaikurios parti- kiai pašėlusiai 'drąsiai žvelgia . ,. G" ... . . . ’ J ■
jos, anksčiau pasižadėjusioCda- ateitin ir paskelbė, jog "be iu-!™"? dreni' Lenkija ir k.t« pa- 
bar neranda norinčių “aukotis”ikų ir be kovos nebuvo ir bebus ’gobšios au os. aip .ai e o*: 
atstovų, neaiški pakulio tarp-1 laisvos Amerikos!”. Konvenei-
tautinė situacija ir tt. Priešingos jos parodė, jog amerikiečiai jau-'---- : L ’ . t. ’
grupės svarbiausias argumentas čia, kad ateinantys metai atneš: 
būtų, jog JAV-bėse jau yra du jiems daugką negeidžiamo. Ste- 
“vadovaują veiksniai”, o VLI .vensonas kratėsi, kaip velnias 
Kas turįs būti kuo arčiausiai pa- i kr^žfius prezidentūros. Kasgi

Estija, Latvija ir kitos atgaus 
laisvę ir džiaugsis savo teisėta 
vieta laisvųjų tautų bendruo-.

(Nukelta į 2 psi.)

čios memorandumą pasirašiusių 
tautų organizacijos ir jų R. Kr. 
įgalioti delegatai — iš lietuvių 
yra įgalioti pp. K. Grigaitis ir J. 
Matulionis.

Atvykusieji liepos 27 d. Royal 
York viešbuty, kur vyksta-' ir 
R. Kr. konferencija, suorganiza
vo spaudos konferenciją. Joje 
100 milijonų pavergtųjų vardu 
buvo griežtai pasisakyta už R. 
Kryžių, kaip nepolitinę huma
nišką organizaciją, reikštas pro
testas prieš geležinę uždangą, už 
kurios vargstančio ir kenčiančio 
žmogaus negali pasiekti jokia 
pagalbos ranka. Ten R. Kr. var
du vadinama organizacija užsi
ima ne labdaros bei šalpos dar-Į Pasitarimuose buvo svarstyti 
bais, bet politine propaganda. ' vLIKo ir Lietuvos Diplomatinės 
Ryškiais nežmoniškumo pavyz- Tarnybos bendradarbiavimo rei- 
džiais buvo nurodyta 15.000 len- kalai. Susitarta priimti diploma- 
kų karininkų išžudymas Katy- tų pasiūlymą, kuriuo einant 
ne, atsisąkymas priimti vergų Saį bendradarbiavimas vyks

(Nukelta j 8 psl.) ' riantis VLIKo Pirmininkui

paskirtą premjerą Ahmed Na- į vusias aluminijaus įmones;'’

LIETUVIŠKOSIOS VEIKLOS BARUOSE
DIPLOMATŲ ATSTOVŲ IR 

VLIKo DELEGACIJOS PASI
TARIMŲ KOMUNIKATAS 
1952. VII. 21-24 d.d. Paryžiuje 

įvyko pasitarimai, kuriuose da- 
Ivvavo Lietuvos Dipomatijos Še
fas Ministeris S. Lozoraitis, Lie
tuvos Ministeris Londone p. B. 
K. Balutis, Dr. S. Bačkis, e. Lie
tuvos Atstovo p. Paryžiuje, ir 
VLIKo Delegacija, kurią sudarė 
pp. J. Norkaitis, Dr. P. Karvelis, 
T. Šidiškis ir*Dr. Z. Ivinskis.

Lietuvos Diplomatijos Šefu.'
Platesnės Lietuvių Konferen

cijos klausimu sutarta, kad tokia 
Konferencija yra reikalinga. Ją 
bendrai šauks Lietuvos Diplo
matijos Šefas ir VLIKo Pirmi
ninkas, susitarę dėl jos vietos, 
laiko, dalyvių ir darbotvarkės.

ta- 
ta- 
su

TORONTO LCKo ATSIŠAUKIMAS
1952 m. KANADOS TAUTINĖS PARODOS LIETUVIŲ SKYR. 

, REIKALU
Kas metai rugpjūčio pabaigoje t Ši paroda nėra vien Toronto 

Toronte įvyksta visos Kanados l’etuvių, bet visos Kanados lie- 
tautinė paroda. Ją aplanko mili-! 
iena? žmonių ne vien iš Kana-
< €

į tuvių reprezentacinė paroda, to
dėl mes kreipiamės į visas lietu
viškas organizacijas ir mielus

. .. .praėjusius metus, dalyvauja ir: M:elas lietuvi-e, kuriame Kana-
nių R. Kryžiaus organizacnų pa- lietuviai savo puošniais tauti- ■ dos kampelyje' bebūtum, tankia- 
stangas laiko politiniu reikalu ir j njajs motyvais padirbtais rank- me miške, prakaite paskendęs
nuo jų kratosi. Dėl to teko savo , darbiais, lietuviškais audiniais, 
žodi pasakyti nors ne posėdžių tautiniais rūbais, meno kuri- 

I niais, meniniais pasirodymais, 
choru ir tautiniais šokiais.

Parodos išlaidų našta iki šiol, 
gulė vien ant Toronto lietuvių, 
organizacijų — bendruomenės. 
Šiais metais lietuvių' skyriui 
reikia dar daugiau lėšų, nes be 
kitų išlaidų, reikia mokėti ir už 
parodos vietą, o lietuvišką paro

salėje.
Kaip mūsų buvo jau pranešta 

pereituose numeriuose, dar prieš 
konferencijos pradžią, Tarpt. R. 
Kr. Vykdomojo Komiteto pirm., 
sekretoriui ir 2 nariams buvo 
įteiktas 16 puslapių memorandu
mas, kurį pasirašė Albanijos,

. Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos. Lietu- įos skyrių norėtųsi įrengti kuo

: vos; Rumunijos ir Vengrijos egz. I gražiausiai ir tautiškai meniš
kiausiai. Juo gražiau ir įspūdin
giau pasirodysime, tuo labiau už
kariausime svetimtaučių simpa
tijas ne tik mums, bet ir mūsų 
kenčiančiai ir laisvės ryto lau-

R. Kryžiaus atstovai.
Nors teigiamo atsakymo ne

buvo gauta, iš Niujorko atvyko 
reikalo klabenti trys anų visų 
tautybių atstovai — rumunas N. 
G. Caranfil, čekas Dr. J. Pa- į kiančiai tėvynei.

Kaip tenka' patirti, šis susita
rimas dėl diplomatų ir VLIKo 
bendradarbiavimo technikos dar 
turės būti patvirtintas VLIKo 
plenumo. Vienas delegacijos na
rys komunikate minimo susita
rimo nepasirašė'. VLIKo pirmas 
posėdis po šios konferencijos tu
rėjo įvykti rugpiūčia 1 d. Ar ja
me šios konferencijos vaisiai bu
vo svarstomi, tuo tarpu žinių 
dar neturime.

Taip pat tenka patirti, kad 
naujasis V. Tarybos pirminin- 
kąs prof. K. Zaikauskas siūlo 
VLIKą perkelti į JAV. Tikima, 
kad jis čia sutvirtėtų, nes gale- . 
tų į jo darbą įsitraukti patys pa
jėgiausi žmonės. VT tuo atveju 
dabar būtų sudaryta laikinė, 
pereinamojo pobūdžio ir paruoš
tų VLIKo perkėlimą į JAV-bes.

Min. E. Turausko kandidatū
ra į URT valdytojus nepraėjo.

----“-ę-----
Visų pabaltiėčių veiksnių var

du min. R. Liepinš kalbėjosi su 
Stuttgarto Sueddeutsche Rnnd- 
funk direkt. Eberhardu, kad pa- 
baltiečiams būtų skirtos jų tauti
nėmis kalbomis radijo valandė- 
__; naujai organizuojamame

farmoje ar ūžiančiame miesto 
fabrike, nepamiršk, kad ir mes 
torontiškiai tuo pačiu sunkiu 
darbu pelnomės kasdieninę duo
na. o savo uždarbio ir poilsio ' lės naujai organiz’d© j am ame
laiko dalį skiriame lietuviškiems centrinės Bonnos vyriausybės 
reikalams, tai yra mūsų visų radiofone. Tuo reikalu Stuttgar- 
bendriems reikalams. Paroda to radiofono/ intendantui Baltų 
prasidės rugpiūčio 22 d. ir tęsis i Politinės Tarybos buvo įteiktas 
dvi savaites, taigi, iki to laiko tu- motyvuotas raštas, kurį pats Ta
rime būti pasiruošę. Aukas pra- Į diofonas multiplikavęs persiun- 
šome siųsti Toronto ALOKo pre-' tė vokiečių užs. reik, ministeri-
zidiumo kasininko vardu: Mr. J. 
Novogrodskis, 708 Wendermere 
Ave., Toronto, Ont Parodai eks
ponatus — parodos komiteto pir
mininko vardu: Mr. T. Valius, 
84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont

Toronto ALOKo Prezidiumas.

jai Bonuoje ir kt. įstaigoms. Jį 
iš lietuvių pasirašė URT valdy
tojas Z. Ivinskis, latvių — min. 
R. Liepinč ir estų — pulk Ja- 
cobsonas.

Juristu • advokatų kongrese 
(Nukelta į 2 psl.)/
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PILKASIS ŽMOGUS
„ "H dieno* j dienų mes keliaujam.

Ii nakties i naktį grimstam mes, 
Kol Jisai j amžių upę sraujų
Tartum mažų spyglj mus įmes'"...

Br. Brazdžionis.

PILKASIS žmogus paprastas, kasdieniškas. Jo perdaug nevar
gina didelės idėjos ir sunki kova už jas. Tik kartais, pagaunamas 
minios nuotaikos ar uždegamas aplinkos, bliksteli kaip meteoras, 
•ir vėl pasineria į pilką kasdieninį gyvenimą. Duona, darbas, kar
tais malda ir pramogos sudaro jo gyvenimo turinį. Jis bijo iškrypti 
per daug iš kelio, pakilti virš minios, nes jis yra labai tikslus 
laikrodis. . .

Ir keliaujam mes, pilkieji žmonės, per pasaulį... Mes tylūs, 
kuklūs, paprasti. Bet mūsų postas svarbus. Mūsų masė išskiria 
dienos didvyrius, vadovus ir net genijus. Ji dalinai paruošia vie
šąją opiniją. Nuo pilkojo žmogaus priklauso tautų ir net pasaulio

Žinome, kad pilkasis žmogus išlaikė mūsų kalbą, papročius. Iš 
čia išaugo mūsų atgimimo veteranai. Iš čia ėjo į ištrėmimą mūsų 
pilkasis didvyris — knygnešys. Čia gimė, augo mūsų savanoriai, 
partizanai. Ir šiandien pilkasis žmogus sunkiausiai palenkiamas 
garbinti-naujus dievus. Jiems tenka okupanto sunkiausi smūgiai. 
Ir kol liks ten iš jų nors vienas gyvas, Nemuno, Šešupės krantuose 
svetimieji nesusuks jaukių lizdų.

Genijus praauga minią, bet jos dirvoje išauga, jos dvasia kvė
puoja. Minia ant savo pečių išneša jį į gyvenimą. Pilkasis žmogus 
yra ir valstybinio gyvenimo pagrindas. '

Mūsų tauįa turi sveikus istorinius pradus ir pati savyje sveika. 
Jos kūrybos lobiai yra didingi. Tik ji turi žengti netrukdoma sve
timųjų. ...

Tikiu, kad iš naujo karo griuvėsių kils mūsų Tėvynė, o žu
vusiųjų pilkųjų didvyrių kraujas yra laidas iškilti mūsų Tautos 

'Genijui, kuris ją išves į kūrybos platųjį pasaulį.
Ranka rankon mes, pilkieji benamiai, stokim už mūsų Tėvy

nės laisvę, kad ant jos krauju garuojančių laukų išbujotų mūsų 
Tautos didysis kūrybos genijus. R. Medelis. Į

t Stebėtina autobiografija
Kas nėra girdėjęs Whittaker 

Chambers, kuris iš paveikslo 
kiek panašus į britų artistą 
Charles Laughton, buvusį žy
mų kontunistą, bet atsivertus 
nuvariusį savo ištikimą bičiulį, 
State Department augštą parei
gūną, dalyvavusį Jaltos konfe
rencijoje buvusį F. D. Roose
velt patarėju — Alger Hiss, ku
ris. ir pasmerktas dar ilgokai 
Niujorke buvo globojamas tos 
tautybės, kurios atstovų rasine 
Kremliaus Politiniame Biure ir 
Vašingtono Department of De
fense. Tą patį Hiss, kuriam, ir 
pasmerktam už išdavystę Sovie
tams, Dean Acheson sakėsi ne- 
atgręšiąs nugaros. '

Chambers ne vien drįso sovie
tų agentams nuplėšti kaukę, bet 
sugebėjo parašyti tokią autobio
grafiją, kuri savo gilumu, sti
lingumu ir mokėjimu apvaldyti 
medžiagą, sunkiai gali surasti 
sau lygių.

Jis gana lačiai sustoja ties Al
ger Hiss, nes per ištisus 166 psl., 
kaip filmo j e patiekia įvairius, 
kintančius ir vis labiau išryški
nančius tą charakterį vaizdus,' 
kurie Hiss parbloškia ir nuveda į 
kalėjimą. Jei kas manytų, kad 
autoriui terūpėjo savo- energiją 
panaudoti tik Hiss kalinti ar sa
ve išgarsinti, neabejotinai klys
tų. Tame milžiniškame 808 psl. 
leidinyje, . pavadintame “Wit
ness”, ką tik išleistame Niujorko 
leidyklos Random House, siekia
ma išaiškinti daugelį klausimų. 
Kodėl plinta komunizmas? Ko
dėl autorius ėmėsi labai pavo
jingo žygio išaiškinti komunis
tus JAV?

DEMOKRATU PLATFORMA DAR PALANKESNĖ
. z (Atkelta iš 1 pusi.) 

menėje“. Taip demokratai šovė 
du zuikius: norėjo atsakomy
bę dėl šių tautų pražudymo Jal
toje ir Potsdame nutraukti nuo 
Roosevelt© ir Trumano, suversti

savo pasižadėjimus, kuriuos Sta
linas buvo patvirtinęs savo krau
juota ranka pasirašydamas nai
vaus. Roosevelto pakistą popier
galį ‘/Declaration on Liberated 
Europe”, deklaruojantį, jog visi 
trys didieji užtikrina išvaduotų
jų mažųjų Rytų Europos valsty
bių nepriklausomybę. Taip atro
do .bešališkam stebėtojui. Ta
čiau lenkų ir kitų spaudoj skel
biama, jog tik per dideles ameri
kiečių lenkų, lietuvių ir kt. de
mokratų pastangas taip svarbūs 
klausimai buvo demokratų plat- 
formon pagaliau įtraukti. Iš lie
tuvių plačiau pasireiškė čikagie- 
tis Al. Kumskis, “Lietuvių de
mokratų divizijos pirmininkas”, 
John Danta, kongresmanas, 
John Žiūrįs ir kiti. Jie iškart sa-_ 
vo kandidatu pasirinkę Stėven- 
soną, kuris pagal lietuvius de
mokratus, esąs nuoširdus mūsų 
draugas, neseniai.kalbėjęs vieti
niam lietuvių susirinkime. Len
kai dėję ypač didelių pastangų, 
kad tik Lenkija būtų minima 
pirmoji, o taip pat, kad būtų su
minėtas Katynas kalbant apie 
genocido konvencijos pripažini
mo reikalą, nors platformoje ir 
rūpestingai išvengta bet kokių 
pažadų šiuo reikalu. Jei Steven? 
sonas laimėtų, tikima Rytų ir 
Centrinės Europos Tautų mažu
mos pirmą kartą pravestų savo 
atstovą į Baltuosius Rūmus, kaip 
jau turi žydai ir kitos svarbes
nės grupės įvairiais patarėjų ti
tulais. Daleidžiama, jog lietuviai 
demokratai sutikę, jog tokiu at
stovu būtų lenkas Kluszynsky, 
kuris esąs vienas iš 
politinių draugų ir 
mūtų tautų laisvės

• Rimtoj spaudoj
randi keistų dalykų. Keisčiau
sias tai tie skraiduoliai, kurie 
nemažai smegenų susuko Ameri
koje, o atrodo jau persimetė ir į 
Kanadą, Korėją, Europą. Tik 
pas sovietus jų dar nesigirdi, nes 

‘ partija dar jų matyt nepamatė, 
tikriausiai laikydama juos supu
vusio kapitalizmo paskutinės 
agonijos ženklu. Bet pas mus/vi
sai rimtai.z Laikraščiai žinote, 
nuotraukas deda. “Vienybė” ir 
“Nepriklausoma” skelbia Mar
są ir Venerą veikiant... Net

rai pažįstamas Mr. Kennan, JA 
V-bių ambasadorius TSRS, visad 
anksčiau gerai atsiliepęs apie 
“didžiąją rusų tautą”, atrodo 
pradeda keisti savo nuomonę. 
Supykęs dėl sovietų sabotavi- 
mo metodų, jis uždarė žurnalą 
“Amerika”, b kai. prieš Karo 
Aviacijos Dieną buvo išklijuoti 
plakatai rodė, kaip sėkmingai so
vietų “liotčikai” muša ameriki
nius ’’įsiveržėlius” bombonešitįs, 
jis supykęs pareiškė neisiąs1} 
šventę. JAV-bėse jį smarkiai 
užsipuolė žinomas geopolitikas, 
Georgetown universiteto Užsie
nių Tarnybos Mokyklos rekto
rius kun. Edmundas A. Walsh, 
kam jis skleidžia tokias pavojin
gas idėjas, kad “suverenės vals
tybės negali būti kritikuojamos, 
jei jos imasi kokių žygių savo 
saugumui užtikrinti”. Kennan 
savo knygoje “Amerikiečių Di
plomatija” (1900-1950) tvirtinęs, 
jog egoizmas buvo ir bus kiek
vienos vyriausybės vyraujantis 
faktorius betkokiuose tarptauti
niuose sprendimuose”. Walsh 
už tai priminė džiunglių įstaty
mą ir genocidą, vykdytą nacių ir 
sovietų draugų, kurių pagal 
Kėnnan laisvasis pasaulis nega
lįs smerkti, nes tai buvo tik su-

fep metodų, jis. A

vereninių valstybių akcijos sa
vo saugumui užtikrinti.

• Laisvųjų juristų konferenci
ja praėjo tyliau negu buvo lauk
ta.-Turbūt, Dr. Linsės pagrobi
mas vertė garbingus delegatus ; 
būtį “protingais”. ,į£pnferencija j

i nutarė steigti dar vienąrtribuno
lą Haagoje, kuris sektų ir skelb
tų apie sovietų žygdarbius pa
vergtuose kraštuose. Dr. Trima
kas, kuris yra PLGrupės narys, 
po konferencijos lakėsi “Vlikin- 
gene”.

• Laisvi lietuviai sportinin
kai Helsinkio Olimpiadoje būtų 
gal ir nevieną rekordą išsinešė. 
O dabar, jei ir laimėjo, tai vis 
“Rusijai”, amerikiečiai žurnalis
tai nesivargino nustatyti Butau
to, Stonkaus, Petkevičiuas ar 
Algirdo Šociko tautybės . . . So 
čikas bemaž būtų išsikovojęs 
nors antrojo sunkaus svorio bok
sininko pasaulinio čempiono ti
tulą, bet tūlas pietų afrikietis 
pastebėjo, kad jis nežino taip 
vadinamos “Southpaw” techni
kos, kada kertama su kaire ran
ka. Ir paklupdė vyruką kaip pe
lų maišą. Vis tie stalininiai tre
neriai su “priešakine technika”! 
Iš piktumo verkė ir patys rusai, 
kad juodukas, sumušė lietuvį.

Kai tos knygos puslapius ver
ti, išgyveni autoriaus -siekimą 
idealo, nusivylimą ir kančią. Ne 
vien kančią, bet ir kerštą, — ne 
tik kerštą, o ir norą patarnauti 
savo tėvynei.

Chambers, norėdamas skaity
toją įtikinti dėl jo pasirinkto 
kreivo kelio, per 100 pusi, ver
čia sekti jo vaikystę ir jaunystę, 
kurių metu jis jautėsi vienišas, 
palaužtas griuvėsiuose šeimos, 
tarytum būtų herojai sukurti tū
lo amerikiečių romanų rašytojo, 
kuris raudonu siūlu veda savo 
didvyrį iš didybės į menkystę ar 
palieka liūne plūduriuoti iki pra
sivėrusi akis jį praryja. Tačiau 
ne Hemmingway, Dreiser, Sine- • 
lair ar Lewis vaizduotės padari
nys, bet nuoga tikrovė. Tame 
liūne jo brolį suviliojo svaigalų 
bonka, o jį patį K. Marx, Lenin. 
Jis apie tuos “mokslus” rašo, 
kad tai “.. . mirštantis savo vul
garume ir kvailystėje. Todėl aš 
ir turėjau išsirikiuoti iš Komu
nistų partijos...” Bet čia pait jis 
prideda: “Aš gailiuosi, kad nepa
sirinkau savo broli© kelio”.

Chambers — komunistas
Ir štai jis puola į komunistinį 

klaną. Jis buvo pradžioje komu
nizmo sužavėtas. Jų eilėse atsi
dūręs, talkininkavo redaguoti 
komunistų laikraštį “The Daily 
Worker”. Tuo metu Stalinas sa
vo geležinėmis replėmis dar ne
gniaužė viso pasaulio komunis
tų. Ir net toms replėms pradė
jus gniaužymo darbą, jis dar ke
lis metus buto veiklus komunis
tas, parašė kelias komunistines 
noveles “The New Masses”. Pra
sidėjo Maskvos šnipinėjimo 
tarpsnis. Jis .buvo paskirtas į Va
šingtoną palaikyti santykius su 
slaptaisiais komunistais ar ko
munistais prijaučiančiais. Jo 
duomenimis, jis užtiko komunis
tus Woks Progress Administra
tion, The Agricultural Adjust
ment Administration, The Na
tional Recovery Administration 
ir The National Labor Relations 
Board. Ten jis rado žinomuosius 
komunistusj4^ee Pressman, Na
than Witt, J. J. Abt, V. Perlo, 
Alger Hiss, Henry J. Wadleigh, 
Harry D. White’, nors kaikurie 
jų tiesiog nepriklausė Komunis
tų partijai.

Chambers ištvėrė Komunistų 
partijoje 13 metų (1925-1938). 
Tuo metu jis įgijęs “religinę pa
tirtį”. Bet štai jam pradeda 
skverbtis kitos mintys. Kartą jis, 
stebėdamas savo dukters ausį, 
priėjo išvados, kad ji padaryta 
pagal tobulą braižinį. Tai buvęs 
pirmutinis “Dievo piršto dūris 
į mano kaktą”.” Ką jis išgyveno 
skirdamasis nuo Komunistų Par
tijos, sunku pasakyti, nes tuo 
reikalu užtinkame neužtektinų 
duomenų išvadoms daryti.

Tokiuo pat įkarščiu, kuriuo at
sidėjęs dirbo Komunistų Parti
jai, pasišvenčia Episkopiečių, vė
liau Quakeriu bažnyčioms. Ir ta- . 
me tarpsnyje jis prieina išvados, . 
kad “Tikėjimas ir laisvė yra ne
dalomi”. Jis daro dar tolimesnę 
išvadą, kuri artima filosofijai

Dostojevskio, Solovjevo ir tai, 
kurią atsidėjęs skelbia mūsiškis 
filosofas Antanas Maceina “da
bartyje vykstant kovą sielose 
tarp Dievo ir komunistinio An
tikristo”.

Chambers pasitraukus iš Ko
munistų Partijos, buvo kesintasi 
jį nužudyti. Tuomet jam ir jo 
šeimai teliko pasislėpti ir nak
timis savo darbą dirbant, o drau
ge ir budint, dienomis miegoti.

Išdavystė
Prieš pat pasitraukimą iš Ko

munistų Partijos jam pavyko 
pagrobti mikrofilmą, kurioje 
buvo nufotografuoti State De
partment svarbūs dokumentai, 
skirti išsiųsti Maskvon. Visa tai 
primena jau kitus Moyzisch at
siminimus, kuriuose dalimi se
kant buvo sukurta didelio pasi
sekimo turinti filmą, pavadinta 
keistu vardu “Five Fingers”.

Tik dešimčiai metų praslin
kus tos mikrofilmos buvo panau
dotos paklupdyti Alger Hiss. Ko
dėl tas mikrofilmas jis taip ilgai 
saugojo? Chambers aiškinimu, 
tai tebuvęs tik jo gyvenimo lai
das, nes komunistai būk dėl to jo 
nenudėję. Čia yra pati silpniau
sia jo atsiminimų vieta, nes vi
sai nepatikėtina. Jei komunistai 
žinojo jį turint mikrofilmas, ne- 
abfejotina, kad visomis priemo
nėmis turėjo siekti jį nužudyti.

Apleidęs komunistų gretas, 
jis atsidūrė 1939 m. pas Adolfą 
Berlę, State Department pasek- 
retorių pranešti apie komnisti- 
nį pogrindį. Tada jis išvardijo 
asmenis riet iš tos pat žinybos, 
kurie talkininkavo komunis
tams, bet apie turimus doku
mentus nutylėjo.

Kai Berle pasakojoapieCham- 
bers ir jo žinias, pre - --- ” 
D. Rooseveltas n 
tojosi. Ar Chambers yra visai 
tikslus, kad prezidentas, pasak 
jo, globojo komunistus, esan
čius New Deal Vašingtone, ne 
mums patikrinti Jo žodžiais ND 
buvo ne kurie eiliniai bandymai, 
bet amerikinė revoliucija, todėl 
pripažinus, kad ten vadovauja 
komunistai, visa našta , būtų slė
gusi prezidentą. Toji išvada taip 
pat nėra visai patikima, nes pre
zidentas galėjo rasti administra
cinius būdus tam klausimui iš
spręsti. /

JAV vyriausybės toli nepalan
kus jo pranešimo įvertinimas’ 
Chambers vertė nuogąstauti, 
kad iškėlus bylą dėl Hiss išda
vystės bus nuteistas ne kaltina
masis, bet žinių pateikėjas.

Iš komunistinių eilių pasitrau
kęs, pirmą pusmetį jis gyveno 
pusbadžiai. Tik gavus darbo 
Times savaitraštyje, jam patekė
jo saulė. Čia jis pradėjo kovą 
prieš komunizmą. “Time”, tas 
blankiai liberalus, pakankamai 
įtakingas leidinys, pradėjo “per
siorientuoti”. ■ Ir čia Chambers 
sutiko nemažus kliuvinius, nes 
to laikraščio “... europiniai ko
respondentai, lyg susitarę reika
lavo liautis dėti mano vedamuo
sius ir mane iš bendradarbių vi
sai pašalinti”. Savaitraščio va
dovybė jo neatleido iki buvo 
Hiss mestas kaltinimas, kad jis 
kaikada yra buvęs Sovietų 
agentas.

Čia Chambers vėl sukuria pa
saką. “Time” laimingajame 
tarpsnyje, jis buvo pamiršęs tu
rįs mikrofilmą, jo gyvenimo

ėntas F. 
ai kva-

“lai-dą” ir net “neprileidęs”, kc 
tie dokumentai turi kokios didi 
lės svarbos.

Jo atsiminimuose vėl užtii 
kame prieštarybę, kad tarp jo 
Hiss buvusi tokia didelė drai 
gystė^ kad jis net buvęs veik p 
linkęs liautis prieš jį nedraugii 
gai liudyti. Tačiau jo blogą a 
mintį patikslina A Berle — b 
jau ne atsiminimuose, — Hi 
anuomet palydėjęs šnipo ir pa 
vardais. Tie ir kiti sukrėtim 
jį vertė daryti išvadą, kad “Di 
vas veikia prieš jį” ir todėl j 
buvo pasirinkęs mirties keli 
Nusižudymui neįvykus, jam š 
vusi mintis patirti, kas yra to: 
mikrofilmose. Tas. mikrofilmo: 
esąnčių dokumentų pavėluoti 
išryškinimas jam padėjęs laim 
ti kovą. Jis eina dar toliau, d 
rydamas tokią išvadą: “Sax 
praeitą kelią stebint, aš pasil 
kiu Dievu, kuris globoja šios rė; 
publikos vykstančias kovas”. V 
sa tai savaip primena vokišką 
“Gott mit uns”, kaitant kiekvii 
nos sagos tą šūkį atspaude, si< 
kiant toli neteisingų tikslų vie 
tik žmogaus akimis žiūrint.

Kai jis pasitraukė iš komi 
nistinės rikiuotės, pareiškė sav 
žmonai: “Žinai, mes pasitrai 
kiame iš laiminčiųjų pasaulyj, 
kad atsidūrus pralaiminčių tai 
pe”. Dabar atsiminimuose j: 
prideda: “Veik nieko, ką aš st< 
bėjau ar kas nutiko, nebuv 
klaidingesnio, kaip mano pram 
šavimas”. .

Chambers tetiki į vieną gink] 
prieš komunizmą — tikėjim; 
Gaila, kad šis ginklas taip m 
vieningai, nedarniai ir nuok 
trukčiojant, tarytum tūkstar 
čiai abejonių slėgtų, nukreipk 
mas prieš esminį pasaulio prięšž 
Tuo labiau, kad ne kiti, bet Qus 
keriai dar taip neseniai ieškoj 
tiesos Maskvoje.

Šuolis iš padangės

LIETUVIŠKOSIOS VEIKLOS BARUOSE

Stevensono 
.“nuoširdus 
kovotojas”, 
kitą kartą

kančią dieną vėl nuotraukas įsi
deda.

• Mūsų skaitytojams jau ge-

(Atkelta iš 1 psl.)
Madride leituvius - atstovavo 
min. E. Turauskas. Lietuvių at
stovai taip pat paruošė referatą 
apie dabartinę juridinę padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. Rūpina
masi, kad lietuviai būtų taip pat 
tinkamai atstovaujami Villache 
rugpiūčio 10-17 d. įvykstančioj 
Tarptautinėj Jaunimo Savaitėj, 
taip pat Austrijoje, Salzburge, 
rugpiūčio pabaigoj organizuoja- 
moj Universitetinėj Savaitėj ir 
ta proga šaukiamam^ NEI sąjū
džio kultūros komisijos posėdy, 
be to, Freiburge rugsėjo 12-14 d. 
kviečiamam kultūriniais klausi
mais kongrese.

Pabaltiečių Politinė Taryba 
buvo motyvuotais raštais krei
pusis į Laisvosios Europos vado
vybę, kad ,pęr Muencheno LE 
radiją būtų taip pat duodamos 
transliacijos ir jų kalbomis į pa
vergtuosius kraštus. Atsakyta, 
jog šiuo metu tų transliacijų ne
numatoma įvesti. Be reikalo kai- 
kas mėgino įrodinėti, kad trans
liacijos neįvedamos todėl, kad 
niekas tuo reikalu iš pabaltiečių 
niekur nesikreipė, norėdami dėl 
jų neįvedimo tiek JAV-bėse, tiek 
Europoje visą bėdą suversti pa
tiems pabaltiečiams.

Colgate universiteto konferen-

cijoje JAV' užsienio politikai 
svarstyti, Hamilton, N.Y., lie
pos 28-29 d. Kerenskis, 1917 m. 
buvęs Rusijos laikinosios demo
kratinės vyriausybės galva, kal
bėdamas Rytų Europos diskusi
jų grupėje, pakartotinai išsitarė 
esąs už Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos nepriklausomų valstybių 
atstatymą, kai tik Sovietų reži
mas bus nugriautas. Tačiau jis 
esąs kitos nuomonės dėl ukrai
niečių ir kitų, anot jo, “Rusijos 
tautų”. Nepriklausomybė, esą, 
galėtų būti suteikti toms tau
toms tik tuomet, jei jos pareikš
tų norą, tarptautiniai prižiūri
muose plebiscituose, atsiskirti 
nuo būsūimosios demokratinės 
Rusijos. Šių tautų santykius su 
Rusija Kerenskis pasisakė vaiz- 
^hiojąsis laisvos federacijos rė
muose.

Rytų Europos grupės .diskusi
jose dalyvavo ir Pabaltijo atsto
vai — vice konsulas Niujorke p. 
Vytautas Stašinskas, Lietuvos 
Pasiuntinybės Vašingtone pa
vestas, Estijos generalinis kon
sulas p. Johannes Kaiv, ir Lat
vių Patariamosios Grupės pir
mininkas p. Vilis Masens, Lat
vijos Pasiuntinybės įgaliotas.

šalia Rytų Europos grupės, (14b) Pfulingen, Goethestr. 16, 
konferencijoje dar veikė kitos | Germany.

penkios diskusijų grupės, kurio
se buvo svarstomos Vakarų Eu
ropos, Azijos ir Tolmiųjų, Vidu
rio bei Artimųjų Rytų, Afrikos 
ir Lotynų Amerikos problemos.

Dramos konkursas be vaisių. 
VLIKo Vykdomosios Tarybos 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos 
scenos veikalo konkurso Jury 
Kbmisija, 1952 m. liepos 24 d. 
apsvąrsčiusi 14 atsiųstų veikalų, 
vienu balsu nusprendė, kad nė 
vienas jų neatitinka scenos vei
kalui taikomų meninių reikala
vimų. Nors vienur kitur ir įžiū
rėta pragiedrulių, iš kurių au
torių galima tikėtis kūrybinių 
laimėjimų, tačiau tos prošvais
tės buvo per menkos, kad komi
sija būtų galėjusi jų autorius 
premijuoti.

P.S. Komisija vokų neatplėšė.
Leonardas Šimutis, Julius 
Kaupas, Antanas Rūkas, 
J. Augustaitytė-Vaičiūnie- 
nė, Jurgis Šlekaitis.

I
Tautiečiai, kurie klausosi liet- 

A. Balso ir kt. transliacijų, pra
šomi drauge su svetimomis k. 
laikraščių iškarpomis, kur rašo
ma apie Lietuvą, siųsti Inform. 
Tarnybai šiuo adresu: ELTA,

Holemo bandymo laukuos, 
Naujojoje Meksikoje, prieš kurį 
laiką buvo didelis susijaudini
mas. Stiprūs objektyvų stiklai 
išlydėjo staigiai kylantį aukštyn 
9^t«B»e4e»j*4ėktuvą.:dš Šio lėk
tuvo po kelių minučių turėjo iš
šokti vienas žmogus pasiekus 14 
tūkstančių metrų augštį, t.y. iš. 
stratosferos.

Stratosfera yra oro sluogsnis 
apgaubiąs žemę 10.000 m. augš
tyje. Ten visuomet lygi tempera
tūra — 54 laipsniai C šalčio ir 
oras labai skystas, daug skystes- 
nise nei ant augščiausių žemės 
kalnų. Tolimų skridimų ir 
sprausminiai lėktuvai pasiren
ka skristi stratosferą, nes ma
žiau bekliudo oras, — gali su
taupyti degalų ir greičiau lėkti. 
Kaip tik čia prasideda klausi
mas, kaip išgelbėti lakūnus, kai 
lėktuvas sugenda, pradeda kristi 
ar kitaip išvedamas iš pusiau
svyros. ~

Su paprastu prašiutu iš strato
sferos neįmanoma iššokti. Para
šiutas lėtai leistųsi per lediniai 
šaltą orą žemyn ir po juo kaban
tis žmogus būtų seniai sušalęs, 
kol pasiektų žemę. Todėl kas iš 
stratosferos nori iššokti, turi 
kiek galint greičiau nugalėti pa
vojingąją šalčio zoną — turi per 
ją laisvai kristi ir tik pažemėje 
atidaryti parašiutą!

Jau porą kartų mėginta iš 
stratosferos šokti:: vienas ame
rikiečių kapitonas, atrodo, prara
do sąmonę pirma nei spėjo pa
traukti parašiuto virvelę, jis 
mirė pirma, nei atsimušė į žemę. 
Šio nelaimingojo kapitono drau
gas buvo laimingesnis — tačiau, 
jam iššokant iš lėktuvo užsika
bino pirštinė ir jo dešinė ranka 
nušalo per kelia? sekundes, lai
mei, jog kaire ranka įstengė kris
damas ištraukti parašiutą ir taip 
gyvas pasiekė žemę. Kadangi jis 
krisdamas prarado sąmonę, to
dėl jis nieko negalėjo papasako
ti kaip jautėsi krisdamas.

Kad išvengus veltui pražudy
ti žmones, tokie bandymai buvo 
sustabdyti. Amerikiečių Oro Pa
jėgų Institutas pradėjo tam rim
čiau ruoštis. Per keletą mėne
sių sukonstruota šokimo kėdė, 
kuri turėjo būti išmesta iš lėk
tuvo su sėdinčiu lakūnu. Taip 
pasiekta dviejų dalykų — pir
ma, lakūnas yra numetamas to
liau nuo lėktuvo ir antra — kė
dėje galima įtaisyti visus apara
tus, kurie registruotų krintančio 
lakūno savijautą, reguliuotų kri
timą ir pan.

Kol buvo ši kėdė konstruoja
ma, reikėjo rasti iš amerikiečių

parašiutininkų tinkamiausius 
šokikimui vyrus. Tik nevedę sa
vanoriai galėjo prisistatyti, — 
jie buvo griežtai tikrinami ir ne
tinkamieji atmesti. Galiausiai 
tėiiiMatik šeši«vyrai, kuriems pa
tikėjo. šį šuolį iš stratosferos. Jie 
buvo ilgai mokomi kaip tvarky
tis su komplikuotais aparatais 
kritimo kėdėje, o kad atlaikytų 
kūnas — buvo išbandyti specia
lioje kameroje, kur temperatūra 
siekė 54 laipsnius šalčio ir oras 
toks skystas kaip ir 14.000 metrų 
augštyje. Pagaliau viskas pa
ruošta šokimui.

Vienas B 17 amerikiečių bom
bonešis turėjo užkelti drąsuolį 
14 km. Pasiekus 14.000 m. šokė
jas vilkosi paruoštus drabužius, 
atsisėdo į kėdę, buvo pririštas 
ir... Šiam šuoliui buvo pritai
kinta ir drabužių spalva — skais
čiai raudonas nailonas, — spalva 
turėjo padėti fotografams greitai 
nutverti dangaus melsvume be
siartinantį lakūną. Ant galvos 
užmauta speciali kaip naro mas- 
kė iš nedūžtamo stiklo. Visas 
kostiumas kaitintas 'elektra. 
Paskutinį kartą pagal paskutinį 
sąrašą dar kartą pertikrinta ar 
viskas tvarkoje.-.. Ar parašiu
tai tvarkoje, ar veikia radi j aus 
siųstuvas, — mat, šokėjas buvo 
surištas radijo bangomis su že
me ir su lėktuvu. Viskas tvar
koj! ... Lakūnas davė ženklą.

— Tą pat akimirką pasijutau 
lyg patrankos šovinys, — pasa
kojo jis vėliau, — lekiąs oru, ta
da stabtelėjau ir pasijutau kabąs 
ore, kažkaip nemaloniai jaučiau
si. Buvo nemalonu, nes kėdė 
mėtėsi ir traukėsi užpakalin”.

Kai lakūnas bandė išlyginti 
kėdę, atsiliepė iš žemės radiju- 
mi, kad jau 2000 m. nukritęs.

Jo laikrodis rodė 90 sekundžių, 
100... 2 minutės... Iš instru- 
meptų buvo galima matyti, kad

jis krinta 286 km. greičiu. Visi 
reikėjo kristi 9 kilometrus! Rei 
kėjo kiek galint greičiau iškrišt 
iš pavojingo šalčio. Lakūnas vi: 
tikrino ar parašiuto virvelė 
tvarkoje... jeigu kartais para 
šiūto ištraukimo automatas ne 
veiktų. Stebėti aparatų jam ne 
reikėjo — viskas buvo gražiau 
šiai milimetro tikslumu sujung
ta radijo bangomis su žeme: kri
timo greitis, temperatūra, krau
jo spaudimas, deguonies suvar 
toj imas, — kiekvienas įkvėpimas 
buvo tiksliausiai užregistruotas 
Jo radijas veikė ir jis kalbėjo:

— Man atrodo, — kalbėjo jis 
savo draugams, — lyg būčiau 
gerasis Dievulis ir žvelgčiau iš 
augšto sosto į žemę... Deja, ma
no sostas smarkiai krinta...

Staiga smarkus smūgis — pa
rašiutininkas pasiekė 4780 m. 
aūgštį.- Čia mažiukas, ligi šiol 
laikęs kėdės lygsvarą, automa
tiškai išpešė lauk didįjį parašiu
tą ir kėdė pradėjo kyboti. 9 km. 
kritimas pasisekė!

Dabar jau galėjo kritėjas iš
šokti iš kėdės ir automatiškai 
būtų atsidaręs trečiasis parašiu
tas, kuriuo būtų laimingai pasie
kęs žemę. Taip ir buvo — dar 
kiek žemiau nukritus — automa
tiškai lakūnas buvo išverstas iš 
kėdės ir pakibo ant parašiuto. 
Po kiek laiko — stratosferos ke
leivis gulėjo peršilęs ir išmuštas 
prakaito ant žemės? Jis prakaita
vo ne iš baimės, bet kad jo dra
bužiai buvo pritaikyti 54 laips
nių šalčiui.

Pirmasis šuolis iš stratosferos 
pasisekė! •
, Dar bus daug bandymų pana
šiems Šuoliams — atsirandančių 
drąsuolių dėka bus sukonstruo
tas stratosferos parašiutas, ku
ris išgelbės nevienam nelaimės 
ištitiktąjam lakūnui gyvybę.

Iš radijo paskaitos “G.Š.”

Katalikai mokyklas atidarys
1951 m. balandžio mėn. Mai- 

llardville, B.C., katalikų dvi mo
kyklos buvo uždarytos. Tai buvo 
protestas prieš Br. Columbia 
provincijos įstatymą, pagal kurį 
iš katalikų taip pat renkąmi mo
kesčiai švietimo reikalams, bet 
katalikų mokyklų išlaikymui iš 
tų mokesčių neskiriama nei kiek 
ir katalikai savo mokykloms iš
laikyti yra priversti mokėti ant
rus mokesčius. Kova tęsėsi 15 
mėn. 800 katalikų vaikų negalė
jo likti be mokyklos, nes įstaty
mas reikalauja, kad visi moky
tųsi. Valdžios mokyklos bux>p 
priverstos juos priimti. Teko oA 
ganizuoti pridedamas popietines

klases ir tt Dėl to vyko ilgi po
litiniai ir administraciniai gin
čai, vos nepasiekę teismo, kai ka
talikai savo vaikus pradėjo siųs
ti vieną dieną 'tikybos mokytis. 
Klausimas buvo svarstomas 
priešrinkiminėse partijų kon
vencijose, bet taip ir liko neiš-

Dabar katalikai paskelbė nuo 
rudens savo mokyklas vėl atgai
viną, o mokymą perims uršulie- 
tės ir Gerojo Ganytojo seserys 
vienuolės, kurios ten pasiunčia 
dalį savo narių iš Rimouski di- 
jecezijos. Dvasinėj vyriausybės 
pritarimas jau gautas.

t
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI JJ HUSU=

EUROPA BE TIKĖJIMO ŽUS
T. S. ELIOT gimė St. Louis mieste, 

Missouri valstybėje, Amerikoje, 1888 
m. 1914 m. apsigyveno Londone. Stu
dijavo daugiausia antikinį pasaulį, 
Europos klasikus ir jos kultūros eigą. 
Studijų išdava — jo gili krikščioniš
ka pasaulėžiūra, kurių jis išreiškia ir 
savo kūriniuose. Už juos 1948 m. Šve
dų karališkoji mokslų akademija su
teikė jom Nobelio literatūrinę premi
jų. Dabar jis vėl Amerikoje ir yra 
gerbiamas, kaip jis buvo gerbiamas 
Europoje.

Rašytojo, kuris Šiandien laikomas 
tiesiog žmonijos rašytoju, pasisaky
mas dėl krikščionybės doros mūsų 
siaurame imigraciniame gyvenime 
aktualus, kodą kaikurių mūsiškių ra
šytojų norime išgarsėti bent kalbomis 
ir raštais prieš krikščionybę.

Dviejų skirtingų, kraštų bend
rai kultūrai kurti varomoji jė-* 
ga yra religija.

Niekas neprivalo manęs klai
dingai suprasti ir manyti iš 
anksto žinąs, ko aš noriu; tai nė
ra pamokslas, ir aš nenoriu nie
kam apaštalauti. Aš sakau tik 
faktą. Aš galvoju ne apie ryšį 
tarp mūsų laikų krikščionių. 
Galvoju apie mums Visiems 
bendras krikščionybės tradici
jas, kurios yra įskiepytos moder
niajai Europai. Jeigu visa Azi
ja būtų atversta į krikščionių ti
kėjimą, ji dėl to netaptų Euro
pos dalele. Ant krikščionybės 
pagrindo išaugo mūsų menas; 
joje — bent iki šiol — turi savo 
šaknis Europos įstatymai. Tik iš 
šio krikščioniško pagrindo gau
na prasmę visas mūsų galvoji
mas. Atskiras europietis gali 
krikščionių tikėjimą laikyti 
esant klaidingą, ir vis dėlto vi
sa, ką jis sako, galvoja ar daro, 
kyla iš šito krikščioniškosios 
kultūros lobyno ir suprantama 
visa tai tik iš jos išeinant. Tik 
krikščioniškoji kultūra gali duo
ti tokį Voltairą ar tokį Nietzschę. 
Laikau negalimu, kad europinė 
kultūra galėtų pergyventi krikš
čioniškosios religijos žlugimą. 
Tokio įsitikiniiho esu ne tiek dėl 
to, kad pats esu krikščionis, bet 
dėl to, kad esu įsistudijavęs į 
dabarties visuomenę. Krikščio
nybės galas būtų mūsų kultūros 
galas. Tada turėtume viską var
gingai pradėti iš pradžios, nes 
kultūros negalima priimti jau 
gatavos. Tada turėtume laukti, 
ligi užaugs žolė, kuria maitinsis 
.•ąvelė, iš. kurios vilnų bųsišąus- 
tas naujas drabužis. Turėtų vėl

praeiti barbarijos šimtmečiai. 
Mes nepergyventume 'daugiau 
naujos kultūros, nei mūsų vai
kai, nei vaikų vaikai.

Mes dėkingi esam krikščiony
bės palikimui daugiau kaip 
krikščionybės tikėjimui. Laiko 
eigoje mes pergyvenome nuola
tinį mūsų 'menų išsiplėtojimą; 
jai esame dėkingi už sąvokas ro
mėnų teisės, kuri tiek daug pri
sidėjo prie mūsų vakarietinio 
pasaulio apipavidalinimo; jai dė
kingi už individualinės ir viešo
sios moralės sąvokas. Krikščio
nybė perdavė mums pagaliau ir 
graikų bei romėnų literatūras, 
kurios mums šiandien yra ben
dras literatūrinis mastas. Šiuo 
palikimu remiasi vakarų pasau
lio vienybė; iš krikščioniškosios, 
antikinės graikų bei romėnų ir 
Izraelio kultūrų vedame mes 
savo dviejų tūkstančių metų 
krikščioniškojo kilimo erą. Šiuo 
reikalu nenoriu toliau kalbėti. 
Bet norėčiau pabrėžti: kultūri
nių vertybių šimtametinis bend
rumas yra tikrasis ryšys tarp 
visų mūsų. Ką mums šita kultū
rinė vienybė duoda, negali atsto
ti jokia politinė arba ekonomi
nė organizacija, nors ir kažin 
kaip ji būtų galinga. Jei mes 
savo bendrąjį palikimą iššvais- 
tysime, tai mums negelbės nieko 
jokia organizacija; negelbės nie
ko nei gudriausių galvų planai 
mums vienam su kitu suartėti.

T. S. Eliot.

Šiluvos Mergelė Marija

Naujausi JAV lėktuvai
Starfire F-94C

Tai vienas iš naujausių JAV 
lėktuvų. Gali kautis bet kokiam 
ore dienos ar nakties metu. Su
konstruotas atremti priešo bom
bonešius, puolančius JAV. Turi 
nepaprastai gerą kilimą į augštį, 
augščio lubos siekia virš 45,000 
pėdų. Variklis J-48-P-5 išvysto 
6250 svarų traukos jėgą. Vardelis 
yra su papildomu degimu, kuris 
trumpam momentui variklio jė
gą beveik padvigubina. z

“F-94C Starfire” yra pirmasis 
JAV naikintuvas, kuris neturi 
kulkosvaidžių, nei patrankėlių. 
Vieton to apie nosį yra išdėsty
ta dvidešimt keturios 2,75 colių 
raketos ir po sparnais dar papil
domai. Visas lėktuvo valdymas 
labai sumechanintas. Lakūnas ir 
navigatorius po pakilimo labai 
mažai ką turi daryti, nes radaro 
pagalba tvarkomas automatiš
kas taikymo prietaisas, priartė
jus prie priešo, pats savaime nu
kreipia į jį raketas, nutaiko, pa
daro visus reikiamus apskaičia
vimus, iššauna ir tt. Lėktuvas, 
vartodamas stabdžiams parašiu
tą, gali nutūpti mažam aerodro
me. “F-94C Starfire” gamyba 
yra išvystyta ir tam tikras kie
kis lėktuvų jau perduotas avia
cijai. Kito vien raketomis gink

luoto naikintuvo F-86D gamyba 
yra vėlesnė.

Northrop F-89 Scorpion
Gramozdiškos išvaizdos antra

sis JAV naktinis naikintuvas, 
skirtas JAV miestų apsaugai. 
Turi du J-35 sprausminius varik
lius prikabintus po liemeniu. 
Trumpiems didelės jėgos smū
giams varikliai taip pat aprūpin
ai papildomais degimais. Papil
domas degimas gaunasi įšvirkš- 
čiant kurą į variklių išmetamuo
sius vamzdžius. Varikliai tada 
išmeta didesnius liepsnos liežu
vius, bet bendroje sumoje lėk
tuvas gauna beveik antrų varik
lių jėgos stumtelėjimą. “F-89 
Scorpion”” ginkluotas šešiomis 
20 mm patrankėlėmis. Lėktuvas 
masiniai gaminamas jau treti* 
metai.

Republic F-84F
Dėmesio vertas lėktuvas. To

bulesnė laida “F-84E Thunder
jet” aktyviai dalyvaujančio Ko
rėjos bombardavimuos ir teikia
mo Europai kaip pagrindinio 
smingamojo bombonešio. Tiktai 
F-84E turi Allison 4900 svarų 
traukos variklį, tuo tarpu F-84F 
jau 7200 traukos svarų Wright 
J-65 variklį, kurio patentas pirk
tas iš anglų pagal Amstrong Sid- 
deley “Sapphire” modelį. Lėktų-

vo greitis laikomas paslaptyje, 
turėtų būti tarp 7r800 mylių į 
valandą.

F-84F turi stiprius radaro 
įrengimus ir gali vežtis nepa
prastai didelį, kaip vienmotori- 
niam lėktuvui, bombų krovinį — 
dvi bombas po toną ir 32 penkių 
colių raketas arba kitokį atatin
kamo svorio pakaitalą, neskai
tant, šešių kulkosvaidžių. Su sa
vim pasiimto kuro užtenka be
veik 2000 mylių. Sprausminiai 
varikliai suvartoja apie 3A galo
no kuro»vienai myliai arba 7-10 
gal. į vieną min.

Šio lėktuvo masinė gamybą 
dar nėra pilnai išvystyta.

Apibūdinom vieną kitą iš pa
grindinių naujųjų JAV lėktuvų. 
Bandymo stadijoj aviacija jų tu
ri visą eilę. Daugiau apie įvai
rius JAV lėktuvų tipus prisimin
sime gal kita proga. Korėjoje la
bai aktingai pasir*eiškė “F-86E 
Sabre” naikintuvai, bet jų ga
myba yra pamaži likviduojama. 
Pereinama gaminti prie naujes
nių, greitesnių, geresnių jų seri
jų, kaip F-86-F, F-86D (ginkluo
to vien raketomis) ir F-86H. 
Visi naujieji lėktuvai yra aprū
pinti stipriais radaro prietaisais 
ir pritaikinti veikti neatsižvel- 
gant į oro sąlygas. P. Brakas.

Spaudai 500 metų
(Tęsinys iš praeito nr.)

Kylant vis didesniam spaudos 
pareikalavimui, reikėjo tobulin
ti ir spaustuvės įrengimus. Pra
ėjo 250 metų nuo Gutenbergo, 
kai buvo padarytas kitas didžiu
lis šuolis— patobulintas ranki
niu presas. Visdėlto laiko reika
lavimai ir jį greit pasendino. 
Pagaliau atėjo eilė ir garu varo
mam presui, padarytam vokie
čio Friedricho Koenigo Angli
joje 1814 m. Naujasis presas tu
rėjo tą revoliucionierišką priva
lumą, kad spausdinant popierius 
buvo lenkiamas ant cilinderio. 
Iki to meto (ir Gutenbergo pa
dalytasis) presai turėjo tokią 
formą, kad popierius buvo spau- 
džiarąąs tarp .lygios plokšlūp^os 
iš viršaus ir raidžių rinkinio. Ka-

ST. DARGIS

JIS JAUČIASI SKOLINGAS LIETUVAI
O MES SKOLOS E. J. II ARKI ŠONUI NEMOKAME

“TŽ” praėjusiuose numeriuose 
rašė, kad btiv. Britanijos pa- 

. siuntinys Thomas II. Preson ap
silankė Toronte. Preston, ne lik 
diplomatas, bet ir Kauno baleto 
muzikos kompozitorius, yra vie
nas nedaugelio mūsų britiškųjų 
draugų. Bet jam toli gražu lygin
tis su Ernest J. Harrisonu, kitais 
metais 80 metų seneliu, bet prieš 
porą metų užtikrinusio Jūsų 
bendradarbį, kad “nepaisant ma
no rimto amžiaus, aš dar steng
siuosi ir ketinu ateityje stengtis 
paremti mano antrosios tėvynės 
teisingą reikalą žodžiu ir veiks
mu. Reikia pabrėžti, kad mano 
Lietuvos tarnybos metai buvb.be 
abejonės laimingiausias mano 
gyvenimo laikotarpis. Esu dė
kingas Lietuvai už tą laimingu
mą ir niekados negalėsiu tinka
mai tą garbės skolą atmokėti”.

Savo ketinimus šis anglosaksų 
rasės džentelmeno įkūnijimo pa
vyzdys nedelsė vykdyti, nors 
kaip mums keistai skamba jo 
terminas “skola” Lietuvai... 78 
m., puikios' fizinės konstrukcijos 
ir intelekto asmenybė, nepapras
tai kruopščiai parengė geron 
anglų kalbon J. Daumanto “Par
tizanai už geležinės uždangos”, 
geriausią lietuvių literatūroje 
skaitytą knygą, ir netruko per
redaguoti “Lithuania’s Fight for 
Freedom“, svetimtaučių nuomo- 

' ne, geriausios informacinės kny
gos apie Lietuvą antrąjį ar ke
lintą rankraštį. Ir čia štai prasi
deda bėda. Lietuviškiesiems 
veiksniams išvysčius nepapras
tos įtampos “didžiųjų politinių 
pajėgų žaidimą”, formuojant vi
sokias sunkiai įvykdomas .Tary
bas, šios knygos pelyja. Retkar
čiais jų iškarpomis pasipuošia 
“Lithuanian Bulletin” —’ kitas 
kuris. O knygų svarbumas juk 
kiekvienam suprantamas. Juo 
Jabiau VLIKo ir ALTarybos po
litikams. Gal lėšų klausimas? 
feet galima būtų spėti, jog pini
gai kuriais jau geras pusmetis 
formuojama “Vykdomoji Tary
ba”” Niujorke — kelionpinigiai, 
viešbučiai, telegramos, laiškai, 
reprezentacija, lietuviams paro
džius bent kiek platesnį mentali-

Rašo Almu s

tetą šiuose klausimuose “Lithua
nia’s Eight for Freedom” jau ke
liais leidimais būtų išplatinta 
per visas svarbiąsias angliškojo 
pasaulio ir kitų įstaigas. O tai 
jau seniai būtinas dalykas? 
Laukti, kol susikoordinuos koks 
informacinis centras, ar pasiro
dys taip jau sunkiai 9 žmonių 
lipdytas ir pagaliau išleisimas 
informacinis leidinys apie Lie
tuvą. lietuvių ir anglų kalbomis 
LPGrupėje ar kitur ir nesirūpin
ti Harrisono knygų išleidimu, tai 
daugiau kaip apsileidimas. Jei 
tai nėra didžiausia žala Lietuvos 
laisvinimo akcijai, tai mažų ma
žiausia yra nedėkingumas ir Mr. 
Harrisono nepagerbimas!

Gimė jis prieš 79 metus, rug
pjūčio 22 d. Manchestėryje, Ang
lijoje. 19 m. iškeliavo Kanadon. 
Iš ten važiuoja Kalifornijon. 
Persikelia į Japoniją. Lanko Ru
siją. Apdovanojamas augščiau- 
siais ordinais, priimamas į legio
nų narius. Tuo laiku rašė laik
raščiams ir kaikurių jų buvo re-1 
daktorius: San Francisko “Daily 
Mail”, “Times”, “The Japan He
rald Tribune”, “The Japan 
Times”, “Daliokaja Okrajna”. 
1919 m. pradeda karinę-diploma- 
tinę karjerą. Pasiunčiamas su 
britų misija į Baltijos valstybes, 
kur turėjo paremti jaunąsias 
valstybes prieš raudonųjų rusų 
imperialistų plūdim^ ir užša- 
chuoti juos tolimesniam ėjimui į 
Vakarus. Iš Rygos jis pasiunčia
mas Kaunan ir nuo to laiko taip 
susigyvena su lietuviais, jog 1921 
metais grįžęs Londonan iš dau
gelio pasiūlymų jis pasirenka 
darbą pas savo gerą prietelių T. 
Narutavičių, Liet, pasiuntinį, pa
žįstamą dar iš Japonijos laikų. 
Darbo jaunos respublikos labui 
jis turėjo pilnas tankas, bet ten
ka laikyti jo didžiausiu nuopel
nu Eltos “Economic and General 
Biulletin” redagavimą, leidimą 
ir platinimą.. Žiną reikalą tvirti
na, jog iki šiol dar niekas nesu
gebėjo ką nors panašaus apie 
lietuvius pateikti. 1940 m., bol
ševikams okupavus Lįetuvą, vis-

tik Harrisonui “tenka pasitrauk- 
.ti”, nors myli “Lietuvą iš tolo”.

1944 m., pačiose Rosševelto- 
Churchillio - Stalino begalinės 
meilės įkarščio aistrose, net per 
Bombay angliškąją spaudą turė
jo skelbti tikruosius tautų pa
grobimo faktus, bet tikslą pasie
kė ir buvo išgirstas. Keliomis ei
lutėmis Ernest J. Harrisono nuo
pelnų žmonijai ir Lietuvai neiš- 
pasakysi. J. Parausvis, 1948 m. 
berods “Vienybėje” bandė šią di
džią asmenybę šitaip apibūdinti: 
“... ji entuziazmu vienijanti, tei
sybę mylinti, hipokrizijos neap
kenčianti, romantiška, veržti ir 
meniška, gamtos vaidinių pa
vergta, šeimai ir draugams išti
kima, elegantiškai tolerantinga, 
jaunatve ir gaivalinga darbo 
meile spinduliuojanti siela, net 
afnžiaus pavakarėj neužgęstan- 
ti”... Ir čia štai keletas bandy
mų suregistruoti jo profesijas, 
kurias jis vienodai gerai atlikda
vo: ūkininkas, stenografas, pa
saulinių laikraščių žurnalistas, 
redaktorius, leidėjas, japonų, ru- 

i sų, lietuvių, vokiečių, prancūzų, 
lenkų ir ispanų kalbų ekspertas, 
karininkas, rašytojas, diploma
tas, sportininkas. Jo parašytos 
knygos: “Peace or War East of 
Baikal”, 1910; “The Fighting 
Spirit of Japan”, 1940; “Lithua
nia Past and Preset”, 1920-30; 
“Lithuania”, 1928; “Lithuania’s 
Fight for Freedom”, 1940; “The 
Red Camarilla” ir “Rasprava” 
(grožinė literatūra). Kaip spor
tininkas entuziastas — ristikas, 
plaukikas, čiuožėjas ir tt. jis yra 
taip pat parašęs tris knygas apie 
fizinę mankštą vyrams, mote
rims ir jaunuoliams, “The Art of 
Jutsutsu”, “The Art of Wrest
ling” ir tt

Harrisonas plataus mentalite
to asmuo, ne koks partijėlės poli
tikierius, nuoširdžiai išskyrė 
Lietuvą, jos kalbą ir žmones, iš 
taip daugelio kitų, didelių ir ma
žų, pasaulib tautų, “nes ji davu
si jam laimingumą”. Lietuviai 
didžiuojasi Ernestu Harrisonu 
ne tik kaipo tokie, bet ir kaip ^) 
amžiaus Žemės planetos gyven
tojai!

dangi švinas, palyginti, minkš
tas metalas, tai iš jo lietos raidės 
negali atlaikyti ilgo spaudimo — 
tekstas darosi neišskaitomas. 
Tada atkreiptas dėmesys į kie
tuosius metalus, kurie turėjo 
šviną pavaduoti. Be to, buvo 
svarbus ir kitas dalykas, tai ga
limai didesnis kopijų skaičius at
spausdinti per trumpą laiką. Pa
matyta, jog cilinderiniai presai 
kaip tik tinka didelio tiražo pro- 
dukciniam darbui. Tada žengtas 
paskutinis žingsnis į presų su- 
moderninimą. Išrastas stereoti
pinis ir elektrotipinis spausdini
mo būdai. Visi didieji dienraš
čiai šiandien ir spausdinami ste
reotipinėmis plokštėmis. Daro
ma taip. Surenkamas, sakysime, 
visas laikraščio puslapis ir sura
kinamas tam tikroje formoje. 
Uždėjus'ant visos formos specia
lią medžiagą, ji dedama į hid-' 
raulinį presą ir padaroma pus
lapio atspauda minėtoje medžia
goje. Į atspaudą pilamas tam tik
ras liedinys ir vėl gaunamas 
laikraščio puslapis — reproduk
cija, kuria palenkiamas preso ci- 
linderis. Tas įgalina spausdinti 
dideliu greičiu ir tiesiog iš popie
riaus ritinio. Pirmieji tokie pre-« 
sai paleisti darban apie 1850 m. 
Nuo to meto jie, žinoma, pato
bulėjo, bet principas liko tas 
pats. Neseniai ir Toronte Globe 
and Mail dienraštis baigė įreng
ti panašias moderniausias spaus
dinimo mašinas. Vien presų pa
statymas užtruko metus ir kai
navo $1.750.000. Per valandą jis 
atspaudžia 190.000 kopijų 56 psl. 
jau sulankstyto dienraščio.

Elektrotipinės plokštės daro
mos skirtingai. Padarytoji at
spaudą nelenkiama, o palieka
ma plokščia. Spausdinant popie
rius irgi sukasi iš ritinio, bet jau 
ant cilinderio, liesdamas apačio
je esančią elektrotipinę plokštę. 
Tos rūšies presai vadinami ro
taciniais. Jais daroma daugiau
sia geresnės kokybės spauda, 
Ijaip tai knygų, žurnalų ar šiaip 
kelių spalvų darbai, reikalaują 
labai didelio tikslumo.

Stereotipą išrado William Ged 
Škotijoje 1725 m., o elektrotipi
nis procesas priklauso prof. Ja-

DYPUKIŠKOS
BUITIES
JUOKUS

AŠARAS 
rasi naujai išėjusiame 
V. KASTYČIO 
feljetonų rinkinyje

’ “KOLEKTYVINĖ 
PRAUSYKLA”.

Kaina $1.

Gaunama “Žiburių” Spau
dos Bendrovėje, 941 Dun
das St W., Toronto, Ont, 
“Tėviškės Žiburių” knygy
ne liet parapijos salėj, To
ronte ir pas spaudos pla
tintojus.

ŽYDU TAUTOS AUKOS
1. Nuostoliai Vokietijoje

1925 m., kaip rodo tų nietų sta
tistiniai duomenys, visoje Vokie
tijoje gyveno 564.519 žydų, t.y. 
0,9% visų gyventojų. Šiandien 
Vokietijoje, įskaitant ir rusų val
domą dalį, tėra 34.000 žydų. Pasi
baigus Antrajam pasauliniam 
karui, 1945 m. gegužės 8 d. tebu
vo 15.000 žydų. Kur pasidėjo ki
ti? Žinovų teigimu gaunamas 
toks vaizdas:

Iškeliavo į užjūrio ir Europos kraštus: 
nuo 1933 iki 1951 m........... 295.000
Išliko gyvi Vokietijoje ......... 15.000
Naciai sunaikino .................. 190.000
Mirė iš dalies natūralia mir
timi ..............................  64.000
Vokietijoje žydų nuostolis, pa

lyginus kiek jų buvo ir kiek da
bar gyvena šiame krašte, sie
kia 91% . Bendrasis nuostolis Eu
ropoje siekia 63%. Išimtys tėra 
dvi: Lietuvoje žuvo 90%, o ma
žiausia Bulgarijoje — tik 14%.

Tie žydai, kuriems pasisekė 
Vokietiją apleisti, iškeliavo į se
kančius kraštus:

Į Jungt. Amerikos Valstybes
Izraelį ................. .
Vidurio ir Pietų Ameriką ....
Europos kraštus
Įvairius kitus kraštus ......
Šiandien Vokietijoje žydai pa

siskirstę sekančiai
Amerikiečių zonoje
Britų..;..?....__ ....i.....
Prancūzų ...z........: 
Rytų Vokietijoje .. ... 
Berlyne .. ....... .....

Jacob Leczinsky teigimu, buvo 
Lenkijoje, Sovietų Rusijos užim
tuose kraštuose, Lietuvoje, Lat
vijoje, Vokietijoje, Austrijoje, 
Čekijoje, Vengrijoje* 1.800.053 
žydų vaikai, kulie dar neturėjo 
14 m., kas sudarė 21,7% visos žy
dų tautos. Tik 280.000 vaikų bu
vo išgelbėta, o daugiau 
1.500.000 buvo sunaikinta, 
baisus nuostolis, kuris bus 
čiamas per daugelį kartų.

Kraštuose, kuriuos Hitleris bu
vo užėmęs arba kontroliavo, gy- 
.veno 8.295.000 žydų. Išžudyta 
6.093.000 arba 72,4%. Prisiminus 
1939 m. Europoje gyvenusių žy
dų skaičių (9.500.000), žuvusieji 
sudaro 63%.

Sekančioji lentelė, sudaryta J. 
Lesczinsky, parodo kiek kuriame 
Europos krašte naciai sunaikino 
žydų:

kaip 
Tai 

jau-

Gyveno ž. Žuvo % 
3.300.000 2.900.000 87,9

140.000 
65.001) 
55.000 
30.000 

5.000

Lenkijoje 
Užimt. Rusijoj 2.100.000 1.500.000 71,4 
Rumunijoj 
Vengrijoj 
Čekoslovakijoj 
Vokietijoj 
(1939 m.) 
Lietuvoje 
Prancūzijoj 
Latvijoje 
Olandijoje 
Belgijoje 
Jugoslavijoje 
Graikijoje 
Italijoje 
Bulgarijoje 
Ivair. kt. krašt.

425.000 50,0 
200.000 49,6 
260.000 82,5

170.000 91,0 
135.000 90,0 
90.000 30,0 

185.000 89,5
105.000 72,4
40.000 44,4 
55.000 73,3

15.000 26^3 
7.000 14,0

850.000
403.000
315.000

210.000
150.000
300.000
95.000

145.000
90.000
75.000
75.000 60.000 80,0
57.000
20.000 _____
20.000 6.000 30,4

cobi, vokiečiui, 1838 m.
Komercinėse gi spaustuvėse 

daugiausia naudojamos vokiš
kos mašinos: Heidelberg ir 
Miehle Vertical. Pastarosios pa
tentą amerikonai įsigijo baigian
tis Pirmajam pasauliniam karui 
ir presų fabrikas šiuo metu ran
dasi Čikagoje.

Išsprendus greito spausdinimo 
problemą, vis dėlto raidžių rin
kimas nebuvo pažengęs į priekį. 
Nors rinkėjai buvo labai išsispe- 
cializavę ir dirbo mikliai, tačiau 
rinkimas rankomis buvo lėtas ir 
primityvus procesas. Inžinieriai 
suko galvas ir stengėsi sukon
struoti mašiną, kuri dirbtų grei
čiau už rinkėją. Nuo 1860-80 bu
vo pastatyta virš 100 (net iki mi
lijono dol. "kainavusių), tačiau 
nei viena jų neprigijo. Pagaliau | 
1880 m.' Ottmar Mergenthaler, Į 
vokietis, Baltimorėje sukonstra
vo labai sudėtingos rūšies rin
kimo mašiną. Naujoji mašina, 
vietoj rinkusi atskiras raides, tu
ri raidžių formas — vadinamas 
matricomis, — kurios pusiau au
tomatiškai surenkamos į eleva
torių ir jų pagalba išliejama ei
lutė su raidžių veidais paviršiu
je. Naujoji mašina pavadinta li
no tipu. Jį išradus, smarkiai bu
vo paspartintas rinkimas. Viena, 
linotipas gali atstoti šešių rinkė
jų darbą, antra — eilutės yra 
solidžios, kas leidžia sparčiau 
dirbti, ir trečia, — atpuola rai
džių išskirstymas į dėžę, daug 
laiko pareikalaująs naudojant 
rankinį šriftą. Dauguma laikraš
čių ir šiaip didžioji dalis spau
dos šiandien renkama linotipais. 
Šalia naudojamas ir rankinis 
šriftas, labiau tinkamas rėkia
moms ir šiaip sunkesniems bei 
meniškiems darbams. ,

Vos išradus linotipą ir pradė
jus jį .tobulinti, Tolbert Lanston 
Vašingtone, išrado dar kitą rin
kimo mašiną, pakrikštytą mono- 
tipu. Ši skyrėsi nuo linotipu tuo, 
kad jo eilutę sudarė paskiros rai
dės, ne solidi eilutė, kaip pirmo
jo. Monotipas turi pliusą, kad pa
darius eilutėje klaidą, pakanka 
pakeisti tik reikalingą ženklą, o 
nereikia perrinkti visos eilutės; 
kas būna linotipo rinkimo atve
ju. Monotipas daugiausiai nau
dojamas knygų ir šiaip sudėtin
gų darbų — tvarkaraščių, kaino
raščių ir kit. linijuotų formų — 

, rinkimui. Į apyvartą monotipas 
i buvo paleistas 1897 m. Guten- 
bergas darė raides tam tikromis 

• formomis. Dabartiniu metu 
rankinis šriftas iki 24 taškų lie
jamas monotipu, net iki 150 

į ženklų į minutę. Tenka paste- 
i bėti, kad monotipas duoda geres
nės rūkies liejimą negu lino
tipas.

Linotipas ir monotipas yra dvi 
pagrindinės rinkimo mašinos. 
Be jų spaustuvėse dar naudoja
ma intertipas ir Ludlow. Pirma
sis labai mažai skiriasi nuo li
notipo, o pastarasis irgi lieja so
lidžią eilutę, tik matricos su
renkamos ranka. Ludlow lieja 
daug didesnes raides negu lino
tipas net iki 64 taškų ir yra pri
taikytas reklamų gamybai.

(Bus daugiau)

19.625 
5.750 

570 
1.184 
6.702

Šiuo metu Frankfurt a. M. ran
dasi 1433 žydai (po Pirmo pasau
linio karo gyveno 29.385), Miun
chene — 4913, Stuttgarte — 732, 
Koelne — 700. Apie 7600 gyve
na stovyklose.

2. Žuvusieji Europoje
Kad įsivaizduoti sunaikinimą, 

kuris ištiko žydų tautą Antrojo 
pasaulinio karo metu, reikia pri
siminti, kad jų 1914 m. Europoje 
buvo 10 mil., 1939 m. 9.500.000, o 
1945 m. begyveno 2.750.000. Ko
kia sunki ir beviltiška buvo žydų 
padėtis naciams valdant Vokieti
ją, galima spręsti iš didelio savi
žudžių skaičiaus. Buvo atsitiki
mas, kad vieną dieną Frankfurte 
a. M. nusižudė 200 žydų bijoda
mi deportacijų.

Antrojo pasaulinio karo metu,

Smagu ant šieno vežimo

8.295.000 6.093.000 73,4

3. Davinių tikrumas
Baisus virš 6 mil. aukų skai

čius gali kaikam atrodyti tiesiog 
fantastinis, nepatikimas. Kuogi 
remiasi augščiau duoti duome
nys? Skaičiai paimti iš Centrinės 
Žydų Tarybos išleistos knygos 
Vokietijoje, ten patalpintų do
kumentų, kurie sudaro 500 psl. 
Tą patį žydų aukų skaičių pa
duoda tarptautinis karo nusikal
tėliams teisti teismas, kuris vei
kė Niurnberge ir pasmerkė išti
są eilę nacių vadų bei augštų ka
riškių. Goeringo byloj, jo mirties 
sprendime, randame tokį tvirti
nimą: “Adolfas Eichmanas, ku
riam Hitleris pavedė vykdyti 
sunaikinimo programą, yra pa
reiškęs, kad ši politika atnešė 6 
mil. žydų mirtį, iš kurių 4 miL 
mirė sunaikinimo stovyklose”. 
,6-čių milijonų aukų tikrumą pa
liudijo taip pat minėtame teisme 
du A. Dichmano padėjėjai — W. 
Hoettl ir D. Wisliceny. Kad na
ciai kalti dėl 6 mil. žydų mirties, 
matyti ir iš Trečiojo Reicho ar
chyve rasto dokumento, kur 
tilpsta statistinis pranešimas 
apie “Žydų klausimo išsprendi- ' ....mą .

Patys vokiečiai pripažįsta, kad 
6 mil. žuvusių skaičius nėra per
dėtas. Tos nuomonės yra ir žur
nalas “Herder - Korespondenz”, j 
Febr. 1952 m., Heft 5, kur tuo 
klausimu patalpintas išsamus 
straipsnis, kuriuo pasinaudota ir 
rašant šias eilutes.

Dr. J. Gutas.

GALEROS PLAUKIA

apsi

ūkiš-

Sovietinis ūkis labai primena 
senųjų laikų galerų laivus. Kaip 
ten vergai, prikaustyti prie sie
nų, yrė laivą visokiomis sąly
gomis pirmyn, taip ir sovietų 
ūkis prievarta suvarytų darbi
ninkų stumiamas pirmyn. Pir
myn ir pirmyn, kritusius pakei
čiant naujais vergais, visiškai 
nežiūrint ar jų darbas tinka
mai* išnaudojamas ar jis 
moka.

Sovietinio vergo darbas 
kai ištikrųjų neapsimoka.

Sovietų Rusijos oficialios sta
tistikos 1941 m. rodė, kad vieno 
kalinio išlaikymas dienai kaina
vo 2 rubliai ir 20 kapeikų. Bet 
tai išlaikymas tik paties kalinio. 
O kur dar išlaikymas viso apa
rato. Apskaičiuojama, kad pri
dėjus administracijos išlaidas — 
centrinių organų Maskvoje ir 
lageriuose — kalinio išlaikymo 
išlaidos pašoka iki 12-13 rublių 
dienai, t.y. tiek, kiek negauna 
“laisvas” sovietinis darbininkas. 
Reikia dar atsiminti, kad ne visa 
kalinių masė yra dirbanti. Apie 
20% kalinių laikomi kalėjimuo
se arba tardomi ir nedirba. La- 
geriudse nedirba tam tikras pro
centas, esančių lagerio tarnybo
se, invalidai, vaikai, seneliai, li- 
■gonys, patekę į karcerius ir tt. 
Skaičiuojama, kad visų kalinių 
dirba tik apie 40%. Bet ir tų 
koks darbai — išbadėjusių, nu
varytų, vos pavelkančių kojas.

O visdėlto kalinių darbu yra 
paremtos ištisos ūkio šakos. Pa
sirodo. kaip pasakoja vienas pa
bėgėlis, po karo eilei fabrikų 
trūkstant darbininkų, fabrikų

vadovybės jų kreipdavosi į MGB 
ir gaudavo kalinių, už kurių dar
bą mokėdavo po 12 rublių die
nai, nors iš to vos 1,50 rublio te
buvo skiriama kalinio išlaiky
mui, o visa kita pasiimdavo 
MGB.

MGB arba GULAG — Glav- 
noje Upravlenije Lageriej, — 
kaip sakyta, veda savą ūkį, ima 
didžiąsias parangas iš valstybės 
ir atlieka darbą su kaliniais, ku
rių vieniems išmirus, kitus atve
ža. Bolševikinio ūkio specialis
tai, mat, žino, kad prie jų san
tvarkos daugeliui savo užsimoji
mų jie darbininkų niekad ne
gaus. Niekas niekad neis laisvai 
dirbti į Sibiro taigas miško me
džiagos gaminti, niekad niekas 
neis į tolimosios šiaurės speigų 
rajoną mirti, niekad niekas lais
vai neis į didžiuosius pelkynus 
kanalų ar kelių tiesti, kur.žmo- 
gų moskitai gyvą sugriaužia. Dėl 
to ten varomi vergai. Sugaudyti 
net niekuo nenusikaltę žmonės. 
Jie varomi, nes ten numatyti 
darbai pagal penkmetį. Ar jų 
darbas ūkiškai apsimoka, teh ne
beskaičiuojama. Galeros turi 
plaukti, o kritę vergai be jokio 
pasigailėjimo gali būti išmesti 
ųž borto.

— Paryžius. — Schumano pla
no valstybių užsienių ministerių 
konferencija nepajėgė visais 
klausimais susitarti, bet sutarė, 
kad kaikurios tvarkomosios ins
titucijos pradės Veikti nuo rug
pjūčio 10 d., o įstatymų leidžia
masis organas — rugsėjo 10 d.
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tūkstančius rublių, 
anksčiau pereikvo-

d. LTSR Ministru

★ Visiems žym^siems ir puikiai už- 
strekomendavusiems architektams pa
sitraukus j Vakarus, Lietuvoje jaučia
mas nepaprastas jų trūkumas. Kau
no Politechnikos institutas stengiesi 
žiu spragą užkišti. Vilniuje jau kuris 
laikas veikia "Respublikinė architek-

/ tų dirbtuvė", kurioje daugiausia dirba 
pokario metu iškepti Kaune ir Vilniu
je architektai. Kaip gabiausi (gal po- 

; litprogramoj?) minimi Jonas Kaspera
vičius (Biržuose perstoto Tiškevičiaus 

* rūmus), Vali6škis,‘ Juozas Lapenas, Bi
rutė Paiufcaitytė, ' Jonas Mazurkevi- 
čius, Jonas Kvasys ir kiti.

★ LTSR pastatyta nauja tarybinė 
spalvota filmą "Nemunu". Joje pro- 
pagandiškai atvaizduotas "klestintis 
gyvenimas", bet gausu ir puikių pane
munės vaizdų — Druskininkai, Birš
tonas, Kaunas, Kuršių Marios . ..

★ Vilniuje pradėjo veikti Vilniaus 
Geležinkelių Transporto Technikumas, 
įsikūręs atremontuotuose (pagaliau!) 
geležinkelių valdybos rūmuose Tauro 
gatvėje. Apmokymo laikas būsiąs ke
turi metai.

★ K. Nedovisivin, Klaipėdos "Tri
nyčių" fabriko vyr. inžinierius, moki
na lietuvius "ūkiskaitos" (taip vadina
si "socialistinis" ūkio tvarkymo me
todas). GinU, jis su savo ūkiškaita su-

' taupęs valstybei 
kuriuos lietuviai 
davo.

★ Gegužės 28
Taryba perspėjo kolūkiečius, jog skau
džiai baus už "sabotažą" auginant 
koksagyzą. Girdi, koksogyzas yra už
leistas piktžolėmis. Ministrai įsako, 
jos paskirti (katorginiam darbui) pri
žiūrėti koksagyzą kolūkiečio i-bau-
džiauninkai — negali būti atitraukti 
jokiems kitiems darbams.

A Kauno srities kompartijos sekre
torius Katyrev praėjusiais mėnesiais 
pakartotinai puolė kolūkius Kybar
tų, Jiezno, Prienų srityse, kurie ilgą 
laiką nesuvisuomeninj arklių, invento
riaus ir kitų gamybos priemonių. Daug • 
kur buvę laužomi įstotai, leidžiant 
kolūkiečiams turėt idaugiau daržovių, 
negu telpa jų sklype. Taip pat ir 
"Kolūkių reikalų tarybos prie TSRS 
vyriausybės įgaliotinis Kauno sričiai" 
drg. Tetiorin piktai barėsi tarybinėje 
Spaudoje Už panašius nusikaltimus.

★ Kaune veikia ekskavatorių ma
šiną stotis, kurios tikslas yra sausin
ti pelkes. 800 ha pelkių jau esą pa
versta pievomis. Mašinos gautos iš 
"broliškųjų respublikų". įdomu, jag 
tarybinė spauda beveik kiekvienoje 
žinutėje pažymi, jog tas ar tas gauta 
iš "broliškųjų respublikų". Gal nori 
įtikinti, jog Maskva, tai kita Amerika?

★ "Tiesa" giriasi, jog apie 30 nau
jų rūbų modelių —- kostiumų, paltų ir 
suknelių paruošė "Laisvės? siuvi
mo fabriko atelje. Juos paruošęs dai- 
lininkas-medeliniRkos M. Raduta. Esą, 
būdingas daugelio modelių bruožas — 
liaudies meno elementų panaudoji
mas. Atskirais atvejais naujai sukur
toms suknelėms, moteriškoms blius- 
kutėms pritaikyti lietuviškų tautinių 
rūbų sukirpimo būdai, kitur panau
dota speciali "Kauno Audinių" paga
mintu šilkinė medžiaga su liaudies 
menui būdingais raštais bei ornamen
tais. Galim lažintis, jog netrukus Mas
kva apšauks Radutą "nacionaliniu 
buržuju" ar dar kaip biauriau. Kaip 
jis drįsta rusiškuosius raštus ir tauti
nius kostiumus aplenkti?

★ Kaip rašo spauda, Maskvoje Ta
rybinių Rašytojų Rūmuose įvyko lietu
vių Poezijos Antologijos, išleistos rusų 
kalba, aptarimas. Įžanginį žodį tarė 
Lietuvių Literatūros sekcijos, veikian
čios prie TSRS Tarybinių Rašytojų Są
jungos, valdybos pirmininkas K. Ze- 
linskis. Kiti kalbėję nurodė visą eilę 
klaidų.

★ Skatinant rusifikaciją, neseniai 
buvęs sukviestas pasitarimas Maskvo
je, kurio įspūdžius neva atpasakojo 
buvę "lietuvių" delegatai. M. Sluckis 
pasidžiaugė,. kad bolševikai ypatingą 
dėmesį kreipę į vaikų auklėjimą. Mas
kvoje buvę nurodyta, kokie turį būti 
parinkti herojai, tematika, žanras ir 
tt. V. ^alsiūnienė patarė kolegoms ra
šyti "veikliai ir savikritiškai". ''Rašy
toja" Korsakienė perspėjo, jog Mask-' 
voje nepakęs, jei rašytojai ir toliau 
vaikams vaizduos "tolimus nuo gyve
nimo tikrovės įvykius ir istorijas". 
"Tarybinė literatūra turi auklėti pasi
aukojančius tėvynei (katrai — Rusi
jai?) jaunuolius" •. • Drg. Auryla iš 
Vilniaus Pedagoginio Instituto ragino 
lietuvius rašytojus kurti "mokslinio- 
fantastinio pobūdžio literatūrą . • • da
bartiniai kūriniai odo, jog rašytojai 
menkai pažįsta tarybinį gyvenimą ir

mokytojų

nė disertaciją "Revoliucini* darbinin
ką judėjimą* Lietuvoje 1905 matai*". 
Oponentai* buvo J. Žiugžda, kompar
tijos istorijos ekspertas R. Šarmaitis 
ir istorijos mokslą kandidatė P. Gir
dzijauskienė.

★ Žuvisaugos inspektorius LTSR ir 
vėl skundžiasi, jog LTSR žuvą ūkiui 
milžinišką žalą doro žvejai-brokonie- 
riai, žvejoją neršto metu, kurie išgau- 
dę milžinišką kiekį, neatneršėjusią žu-

' vą. Kada ng i šiemet upė* lėbai vėlia i 
išsivalę nuo ledą, -tai draudimo laika* 
e*ą* pratęsto*.

★ Vyr. dėstytojas Drobavišius giria
si, jog Kauno Politechnikos institu
to* paruošia augštai kvalifikuotus ši
luminės energijos specialistus, kurią 
didžioje Tėvynėje lobai trūkstą.

ik Rusifikacijai sustiprinti LTSR yra 
išleistas vadovėlis mokytojoms "Už 
komunistinj moksleivijos auklėjimą", 
sudarytas iš atskirą straipsnią. Tūla 
mokytoja, M. Šekšnienė straipsnyje 
"Jaunąją patriotą auklėjimas" nuro
do didžiosios rusu tautos nuopelnus 
įvedant pasaulyje komunizmą, skati- 

'na juose įskiepyti tarybinį patriotizmą. 
Kauno IV vidurinės mokyklos direk
torius V.. Žilionis straipsnyje "Komjau
nimas ir mokykla" siūlo pagerinti mo
kintą stropumą įsisąmoninti "socialis- 

įtinį sąmoningumą".' Tūlas J. Juozaitis 
mano, jog reikią daugiau tokią leidi
mą, nes mokytojai dar patys nesą įsi
sąmoninę, ką jie turį mokyti.

★ Tarybinė spauda rašo, jog lietu
viai "su pakilusiu ūpu pasirašinėję 
paskolas" tarybinėms statyboms prie 
Volgos, Dniepro, Dono, Amuu-Darjos 
ir lįitur, atiduodami savo paskutines 
santaupas. Ar nepanašiai Kongo juo
dukai išlaiko Belgijos karalius ar bu
vusioji Indonezija sukūrė tokią turtin
gą Olandiją?

★ Prof. ĖJ. Matulis, Mokslą Akade
mijos tikrasis narys, aktyviai įsijun
gęs į priešreliginę akciją, neseniai 
skaitė paskaitą "Mokslo ir religijos 
priešiškumas".

★ Giriasi, kad Panevėžyje pradėti 
apsišvarinimo darbai: apželdinamas ir 
tvarkomas .miesto sodas, aikštės. Ta
rybinės Armijos kariu kapai!!). Laisvės 
Akštėje įrengiamas žaliasis skveras. 
Ten buvę pasodinta 50.000 gėlią.

★ Ir šiais metais, ypač kai taip vė
lavo pavasaris, kolūkiai labai sunkiai 
prasivertė su pašarais. Doc. P. Vasi- 
nauskas jau balandžio mėn. pradėjo 
agitaciją rimčiau pasiruošti sekančiai 
žiemai.

★ Kaip praneša LTSR valstybinės 
medžioklės inspektorius, šiuo metu 
LTSR yra 10.000 medžiotoją, kurie 
sunaikino... apie 150 vilką ir vieną 
lizdą su penkiais vilkiukais Panevė
žio Srityje.

r .

Visais tufto pirkimo ir parda

vimo reikalais Jums patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Estate

1130 College St., Toronto, Ont

HAMILTON, Ont
Bažnyčios padidinimo darbai 

prasidėjo liepos 21 d. Jie vykdo
mi talkos būdu, kas žymiai su
mažins statybos išlaidas^ Pirmą
ją savaitę ypač uoliai talkininka
vo p. Paukštys, net 5 dienas savo 
atostogų paskyrė šiam gražiam 
darbui.

Laike statybos darbų gauta 
lietuvių pamaldoms italų bažny
čia, esanti James ir Barton gat
vių sankryžoje, priešais pp. Mik
šių namą. Pamaldos čia vyksta 
kiekvieną sekmadienį, kurių 
pradžia 11 vąĮ.‘. 30 min;-

Lietuviškos spaudos kioskas 
’ “Švyturys”

liepos 20 d. paskelbė kaikurių 
knygų išpardavimą, kuris kny
gos mylėtojų buvo sutiktas sū 
dideliu susidomėjimu. Minėtą 
dieną parduota knygų už $160. 
Daugumas knygų buvo papigin
tos trečdaliu ir net daugiau. 
Kiosko vedėjas p. Jer. Pleinys, 
atsisakydamas šiuo atveju pelno, 
o kaikurias knygas parduodamas 
su nuostoliu, parodė didelį lie
tuviškos knygos paskirties su
pratimą ir už tat knygos bičiu
liai jam yra tikrai dėkingi. Kai
kurių knygų ir šiuo metu gali
ma gauti pas J. Pleinį su nuo
laida.

Vykstant bažnyčios padidini
mo darbams ir minimą kioską 
reikėjo uždaryti. Naujai išeinan
čias knygas ir laikraščius p. PI. 
ir ateity žada pardavinėti prie 
italų bažnyčios, kur šiuo metu 
sekmadieniais laikomos lietu
viams pamaldos. Tautiečiai, no
rintieji įsigyti knygų, maloniai 
kviečiami atvykti pas p. PI. į 
napius kiekvieną dieną nuo 6 iki 
8 vai. vak., 113 Cannon St. E. 
Tel. 2-2698. Paskambinus knygos 
pristatomos į namus.

— ‘\tž” Nr. 30 žinutė iš Ha
miltono apie ateitininkų gegu
žinę ne dėl korespondento kal
tės, bet dėl klaidingų informa
cijų iš minimos org-jos vadovy
bės, neatitinka tiesos. Galutinai 
suvestais daviniais turėta pelno 
apie $250. ■

— Liepos mėnesio antroj pu
sėj hamiltonietę plunksnos mė
gėją agr. Z. Šukienę aplankė 
tarp kitų jos senų prietelių net 
trys inžinieriai: inž. A. Paškevi
čius iš Otavos, dirbąs savo spe
cialybėje karo aviacijoje. Jis bu
vo komandiruotas į Brantfordą, 
kaip komisijos narys, kurios 
tikslas buvo patikrinti vienos 
bendrovės naujai sukonstruotų 
statybos medžiagų tinkamumą. 
Ta proga jis užsuko ir į Hamilto
ną. Inž. Trečiokas iš Otavos, dir
bąs pas architektą, su žmona ir 
sūnum, o taip pat ir pp. Buivy
dų šeima, kurie atostogas panau
dojo aplankymui savo pažįstamų 
bei prietelių. Ats. kap. inž. Mar
cinkus su šeima, ats. Itn. St. 
Virpša ir ponų Jaruševičių šei
ma — visi iš Čikagos.

— TF vietinis skyrius rugpjū
čio 24 d. ruošia savo antrą ir pa
skutinę šį sezoną gegužinę. Ji 
įvyks Bridgeman’s ūky, ten pat 
kur buvo ir pirmoji. Ši vieta mė-

•
giama ne tik hamiltoniečių, bet 
taip pat Toronto ir kitų apyin- 
kių lietuvių. Savo natūraliu 
grožiu ji primena Tėvynės upių 
raižomus slėnius, o savo ramiu 
nuošalumu tikrai suteikia tautie
čiams po savaitės darbų malo
nų poilsį.

Reikia pasakyti, kad TF ruo
šiamas gegužines tautiečiai ypač 
mėgsta. Daugybė suplaukusių iš 
plačiųjų apylinkių svečių čia ga
li susitikti pažįstamus, kuriuos 
prieš 10-15 metų tematė. Gi čia 
Išleistas doleris nueina patiems 
didiesiems—vargstančiųjų krau
jo brolių — vadavimo reikalams. 
Tad ir į būsimą rugpjūčio 24 d. 
gegužinę (gal jau ir paskutinę šį 
sezoną) kviečiame visus, visus 
•tautiečius! Pabandykime kartą 
suvažiuoti bent pusė Hamiltono, 
Toronto, Wellando, St. Cathari
nes ir kitų vietovių lietuvių, tuo 
pačiu prisimindami didžiuosius 
Lietuvoj matytus sąskrydžius.

— Birželio pabaigoje p. M. 
Lazdučio iniciatyva čia susiorga
nizavo laikinasis buv. tremties 
gimnazijų Vokietijoje mokslei
vių komitetas, tikslu suruošti 
gegužinę Diepholzo gimnazijai 
paremti. Jį sudarė apie 10 asme
nų — visi buvusieji minėtų gim
nazijų moksleiviai. Buvo jau ir 
paruošiamieji darbai atlikti: nu
samdyta aikštė, orkestras, para
šyti spaudai skelbimai. Netikėtai 
Bendr. V-ba prisiunčia savo po
sėdžio raštišką nutarimą, ku
riuo minėtam komitetui leidžia
ma gegužinę ruošti tik tuo at
veju, jei busimasis pelnas bus 
įneštas į B V kasą. Ji gi savo 
ruožtu tuos pinigus pati persiųs 
Diepholzo gimnazijai.

Laik. k-tas savo liepos 9 d. po
sėdy, apsvarstęs š.. B V nutarimą, 
rado jį nepriimtinu ir nuo gegu
žinės rengimo atsisakė, palikda
mas visą atsakomybę už šio gra
žiam tikslui darbo suardymą 
Bendruomenės Valdybai.

St. Bakšys.
Pareiškimas

Virš metų LAS organizacijoje 
vesta kova už organizacijos 
augštesnių organų veiklos sude
rinimą su organizacijos progra
ma ir už organizacijos apvalys 
mą nuo destruktyvaus elemento 
nedavė pakankamų rezultatų. 
Įsitikinus, kad šioje organizaci
joje per giliai įsišaknijęs pikty
binis vėžys yra nebeišgydomas, 
Hamiltono LAS skyrius savo 
veikimą sustabdo ir nutraukia 
visus ryšius su LAS organiza
cija.

LAS Hamiltono sk. V-ba.

Nauji kanadiečiai
Į Kanadą 1952. VI. 16 laivu 

“Anna Salen”'išvyko: ' 
.Ludwig Walter, Peterskeit Al

fred, Sedat Adelė, Bekeschus 
Ernst, Grunau Otto, Jagutsi 
Walter, Kienast Fritz Werner, 
Grunau Otto, Wiemer Maria, 
Gailienė Olga.

Iš lietuviškojo pasaulio
Ganytojai — sukaktuvininkai 

Šiais metais* sueina 25 m. nuo 
kunigystės sakramento priėmi
mo vysk. Dr. Vincentui Blizgiui 
ir vysk. Dr. Vincentui Padols- 
kiui.

Vysk. V. Brizgys gimė 1903 
m. II. 10 d., įšventintas Vilkaviš
kio vyskupijos kunigu 1927.1. 5. 
Po sėkmingo vikaravimo Suval
kų Kalvarijoje, išvyksta studi
joms'į Romą. Čia gauna filisofi- 
jos ir kanonų teisės daktaro 
laipsnius, Grįžęs į Lietuvą, ski
riamas Vilkaviškio kunigų se- 
minarjios profesorium. 1941. IV. 
1 d. šventinamas vyskupu ir pa
skiriamas Kauno arkivyskupo 
pagelbininku. Gyvendamas Kau
ne dėsto Teologijos fakultete ir 
yra jo dėkanu. Ekscelencija pla
čiai rašė ir teberašo moterystės, 
sielovados ir kitais klausimais 
perij odinėj e spaudoje, kaip ’Tie
sos Kely”, “Tėvynės Sarge”, 
“Aiduose”. Moterystės klausi
mais išleido tris studijas, sureda
gavo “Popiežių Enciklikas ir 
Kalbas”, šiuo metu gyvena JAV, 
Čikagoje.

Vysk. V. Padolskis gimė 1904. 
IV. 21 d., kunigu įšventintas 
1927. VIH. 21 d. Filosofiją stu
dijavo Šveicarijos Friburge, teo
logijos, ir šv. Rašto mokslus — 
Romoje. Ekscelencija turi du 
doktoratus — filosofijos ir teolo
gijos — ir šv. Rašto licencijatą. 
Baigęs mokslus, studijų tikslais 
lankėsi Palestinoje. Apie šv. Že
mę parašė knygą. Platus moks
linis darbas apie Kristaus ku
nigystę, pora leidinių kitais teo
loginiais klausimais. Nuo 1932 m. 
profesoriavo Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje, o nuo 1939 m. 
Kauno Teologijos fakultete. 1941 
m. įšventintas vyskupu ir paskir
tas Vilkaviškio vyskupo pagelbi
ninku. Dabar gyvena Romoje, 
yra lietuvių šv. Kazimiero Ko
legijos rektorius. x

Jų Ekscelencijoms Vyskupams

WINNIPEG, Man.
Bažnyčios Įsig. Fondui aukojo 
Antanas Kairys $100. 
Nuoširdžiai ačiū.

LBĮF Komitetas.

PAVASAR’S BAKERY
398 Queen Str. E.,"Toronto. Tel. EM. 4-4993

(Latviai savininkai)

Pasiūlo geriausios rūšies ruginę ir pitlevotg 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.

siūlė sustiprinti rašytojų ir 
ryšius".

★ Rašo V. S. Gira:
O ten, kur baigiasi taikių valstybių 

ribos, 
Kur karalystė dolerio klaiki, 
Apkrėst maru žmoniją bando dar 

bjaurybės, 
Napalmu nori tiesą sunaikint" • • •

★ Nurodoma, jog žiuo metu beveik 
60% kolūkių turi komjaunuolių gru
pes. Komjaunimo vadas Raguotis pasi
džiaugė, jog komjaunimas vis akty
viau "kovojo prieš žemės ūkio arte
lių pažeidimus".

★ LTSR filmų studija neseniai nu- 
♦ filmavo su Petro Cvirkos atminimu

surištus vaizdus. Filmo buvo rodoma 
LTSR savaitinėje kronikoje.

★ Praėjusį mėnesi Žemės Ūkio Aka
demijos Mokslinėje Taryboje, kori yra

rantė Genė Moti u korte apgynė di
sertacijų "Kaukazo kalnų pilkosios bi
tės LTSR sąlygose" mokslo kandidato 
laipsniai. Navakas ten pat disertacijų 
gynė docentas Povilas Šklėry* — 
"Šiaulių srities nusausintų žemumų 
pievų ir pelkių įsavinimas pagal ga
mybinius bandymu duomenis" to-

Siuvimo priemonių dėžutė su medžiagom

SIŪLAIS, VELTUI SAGOMjf—S<

IR PADEMONSTRAVIMAS NAMUOSE!

NAUJA STEBUKLINGA MAŠINA

KIJELI:
★ Doro paslėptos siūles
★ Išsiuvinėjo
★ Apsiuvinėja

BE PRIDEDAMŲ DALIŲ!
VELTUI demonstruojamo namuose 100 mylių apylinkėje. 
Su kiekvieno mašina VELTUI duodamos kirpimo formos

TIK ŠIA SAVAITĘ

O

FAMILY SEWING CENTRE
791 YONG ST. - TORONTO - Tetef. Kl. 0108

Taupyk 
pinigus!

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

per pusę!

GAM1NK 
CIGARETĖS SU

CIGAREČIŲ 

SUKIMO 

mašinėle

ii 
KARTO!

šlompontis cigarečių 
sukimo popierius.

100 14
cigarečių <•***
Gaunamo rūkalų

Sekmadienį, liepos 20 d. įvy
ko L. Kat. Moterų D-jos iškila— 
gegužinė. Pradėjus niauktis, ne
didelis būrelis drąsuolių iškelia
vo į St. Vital paupį. Nors mažas 
skaičius iškeliautojų,- bet nuotai
ka buvo puiki, o triukšmo tikrai 
užteko. Be įvairių žaidimų, bu
vo įdomios lenktynės. Bėgantie
ji pirma turėjo sau pasistatyti 
“tiltą”. Nevienas apsivertė, o ga
lų gale, nubėgę, ant nugaros at
sigulę turėjo suvalgyti obuolį, 
kuris kabojo ir supos ant virvu
tės. Juoko buvo iki ašarų.

Subildėjus griaustiniui ir pra
kiurus dangui, visi subėgo į ma
šinas, apsupusias ugnį, ant ku
rios kepė dešreles. E. Januškie
nė, Jančiukienė ir St. Surdokas, 
kaip peliukai peršlapę, neboda
mi lietaus, nešiojo šiltas dešreles 
ir loterijos fantus, o iš mašinų 
veržės įvairiausios meliodijos.

— Med. Dr. Žymantienė išlai
kė Manitobos universitete, Win- 
nipege, reikiamus gydytojo tei
sėms gauti egzaminus. Ją jau pa
kvietė dirbti Princess Elizabeth 
ligoninėn. Be to, ji gali verstis 
laisva praktika ir priimti pas sa
ve pacijentus. Apsigyveno 
Juno St., Mikalauskų name,

jubiliatams linkėtina geros svei
katos, gausios Dievo palaimos 
bedirbant Dievo garbei ir mūsų 
mielos Tėvynės labui.
JA VALSTYBĖS

Kunigų Vienybės Amerikoje 
suvažiavimas įvyko liepos 22-23 
d. Kennebunk Port, Maine. Da
lyvavo ir vysk. V. Brizgys. Iš 
kanadiečių — Tėvas J. Kubilius, 
SJ, Kanados Kunigų Vienybės 
pirmininkas, kartu su kun. Vašiu 
vadovavęs suvažiavimo posė
džiams.

Vysk. Brizgys skaitė paskai
tą “Liet, jaunimo organizacijos 
JAV”, po C. Valdybos pirm, 
prel. Balkūno metinio praneši
mo, prel. Juras referavo apie 
spaudos reikalus, prof. St. Yla 
apie parapijas bei pastoraciją, 
prel. Balkūnas apie Amer. Liet. 
Bendruom. organizavimą, Tėvas 
J. Vaškys apie brolijas. Po to se
kė C. Valdybos narių, apskričių 
atstovų, “Lux Christi” redakto
riaus prof. St. Ylos, kat. organi
zacijų dvasios vadų ir kt. prane
šimai. Pagaliau buvo priimtos 
rezoliucijos, kurių dauguma bu
vo skaitytų pranešimų ir disku
sijų išvados.

Kun. A. Stašiui liepos 18 d. pa
daryta vidurių operacija.

Marija ir inž Ant. Rudis, Liet. 
Prekybos Rūmų pirmin., susi
laukė antros dukrelės. Be to, jie 
augina sūnų.

Miškininkas J. Kuprionis pa
kviestas docentu į Lousianos 
miškų institutą dėstyti miškų 
auginimo pagrindus ir bendrąją 
bei specialią miškininkystę.

Atsikuria žymūs prekybos 
namai

Buvusio did. prekybininko 
Lietuvoje prekybos namai atsi
kuria Čikagoje, t.y. J. Karvelis, 
■4249 So Halsted Str., Chicago 8, 
Ill. Jo prekybos namuose parda
vinėjama šios prekės: visa lietu
viška spauda — knygos, žurna
lai, laikraščiai, lietuviški meno 
kūriniai — rankdarbiai, medžio, 
odos dirbiniai, dailininkų pa
veikslai, lietuviškos plokštelės ir 
visa kita, kas tik surišta su Lie- 
tUva-įr»jas menu. Taip .pat. par
davinėjama rašomos mašinėlės 
su lietuviškais raidynais, laikro
džiai ir visa galybė kitokių pre
kių. Linkėtina, kad šie namai 
augtų ir patarnautų lietuviškai 
visuomenei.

Lietuviai JAV kariuomenėje 
užima augštas vietas. Leit. A. 
Kulengoskis vadovauja spraus- 
minių lėktuvų eskadrilei Korė
joje. Japonijoj tarnauja jūrų da
liny pulk. -Br. Andruška. Maj. 
Fel. Vaitkus, 2-sios Lituanicos 
vairuotojas, dirba karo lėktuvų 
gamyboje Vašingtone. Illinois

katalikų karo veteranų vadu pir
mą kartą išrinktas lietuvis- Pr. 
Mikalauskas. Jis vadovauja 10 
tūkstančių karo veteranų.
URUGVAJUS

Naujas lietuvis kunigas Urug
vajuje. Š.m. birželio 15 d., kai 
buvo minimas baisusis bolševi
kų antplūdis - mūsų Tėvynėn, 
Montevideo mieste pirmą kartą 
prie altoriaus žengė naujas lie
tuvis kunigas VI. Juozapaitis. 
Jam asistavo T. J. Bružikas ir 4 
klierikai. Per pamaldas giedojo 
lietuvių choras, vadovaujamas 

"Vyt. Dorelio. Pamaldose daly
vavo min. Dr. K. Graužinis su 
šeima.

Primicijantas gimė Šiauliuose, 
bet į Urugvajų atvyko mažas 
vaikas. Čia turi tėvą ir du bro
lius. Motina mirusi prieš 11 m- 
Jis yra Švč. Sakramento vie
nuolijos narys. Netrukus išvyks
ta 5 m. misijonieriaus darbui į 
Afriką.

Nauji C. Veraxo straipsniai 
Kaz. Čibiras — C. Verax išspaus 
dino net penkius naujus straips
nius “El Pueblo” dienrašty, ku
ris leidžiamas Buenos Aires. Vi
suose straipsniuose kalbama ne 
tik apie gyvenimą už geležinės 
uždangos, bet ir paliečiamas Lie
tuvos gyvenimas komunistų ver
gijoje.

Kun. Stanislovas Grigaliūnas, 
urugvajiečių parapijos “Sagra- 
dos Corazones” klebonas, kuni
gystės 25 metų sukakties proga 
Montevideo arkivyskupo buvo 
pakeltas garbės kanauninku. 
Anksčiau jis buvo lietuvių ko
lonijos kap-elionas, o dabar dar
buojasi su lietuviais kaip UL 
Bendruomenės pirmininkas. 
AUSTRALIJA

Australijoje dabar yra 177.311 
buv. DP, jų tarpe f0.074 lietuviai.

Australijos LKF suvažiavimas 
buvo šaukiamas birželio 28 d. 
Melbourne. Kultūros Fondas ten 
yra viso šviet. darbo judintojas.

Dr. J. Briedis išvykdamas į JA 
V-bes vietoje atsisveikinimo ar
batėlės paaukojo 15 svarų įsigyti 
bažnytinei vėliavai, kuri pirmą 
kartą turėjo būti nešama birželio 
15 d. iškilmingoje procesijoje 
Sydnejuje.

Sydnejaus apyl. valdyba ir K. 
Fondo skyr. nutarė organizuoti 
ti lituanistinius kursus paskaitų 
forma. Pakviesta visa eilė inte
lektualų paskaitų skaityti.
ARGENTINA

Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje liepos 12 d. iškilmingai 
atidarys naujai pastatytą salę 
Lanus mieste. Ši bus antroji lie
tuviška salė.. Reikia manyti, kad 
ji nepateks į Lietuvos priešų ran
kas, nors šioj organizacijoj tokių 
buvo nemaža.

'UDBURY Ont
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Vancouver, B.C.
šiuo metu Vancouveris pergy

vena nemenką krizę. Jau dau
giau kaip mėnuo čia vyksta me
džio pramonės darbininkų strei
kas. Darbininkai reikalauja at
lyginimo pakėlimo, o kompani
jos pasiūlė dar atlyginimą nu
mušti.

Sustojus medžio pramonei, 
kuri yra šio miesto gyvybės im
pulsas, pradeda užsidarinėti 
viena po kitos ir kitos įhionės. 
Streikas palietė didelę daugumą 
ir čia ąsančių lietuvių. Kaikam 
dar pavyko gauti darbo Kema- 
no, kur statomas aliuminijaus 
fabrikas.

Šiomis dienomis lietuvius pa
siekė liūdna žinia iš Kemano. 
Ten jau seniai dirbąs St. Dagi
lis susirgo geltonlige ir išvežtas 
į Prince Rupert ligoninę. Čia 
esą lietuviai labai apgailestauja, 
nes netenka uolaus visuomeni
ninko ir gabaus korespondento. 
Tikimės, kad liga praeis ir Sta- 
šys vėl grįš į mūsų tarpą.

J. Baltrtšis.

— Po ilgų ginčų tarp darbi
ninkų unijos ir INCO pasiektas 
sustiarimas. Kompanija sutiko 
pakelti valandinį atlyginimą 7,5 
cento. Po trijų darbo metų duoti 
2 -savaites, o po penkių metų 3 
savaites apmokamų atostogų. 
Ligos atveju padidina pašalpą 
ligi 30 dolerių į savaitę.

Dabartinis darbininkų atlygi
nimas kasyklose yra toks: dieną 
$1.79, po pietų — $1.83, naktį — 
$1.87 į valandą. '

Naujų darbininkų priėmimas 
mas vyksta iš lėto, nes pirme
nybė suteikiama per vasaros 
atostogas studentams.

— Liepos 27 d. lietuvių Tumo 
Vaižganto šeštadieninė mokyk
la suruošė kolonijos gyvento
jams pirmą šių metų gegužinę— 
pikniką. Dalyvavo beveik visi 
Sudburio lietuviai, taip pat ma
tėsi ir svečių iš tolimesnių apy
linkių.

Gegužinė praėjo labai gražiai, 
geroje nuotaikoje: skambėjo lie
tuviškos dainos “Moon Lake” 
vasarvietėje, šokiai, sportas ir 
rungtynės, taip pat maudyma
sis ežere visiems suteikė links
mumo.

Buvo pasirodęs lietus, bet 
nuotaikos nesugadino.

Kaip pernai, taip ir šiais me
tais lietuvių Tumo Vaižganto 
Šeštadieninės mokyklos veikla 
ne tik moksle, bet ir visuome
niniame gyvenime labai žymi. 
Už tai tenka padėka tėvų ko
miteto pirmininkui p. Jasiūnui 
ir mokytojams: kun. A. Sabui ir 
p. Lumbienei.

Nors turime ir KLB Sudburio 
apylinkės valdybą, bet jos vei
kimas, stebėtojo akimis žiūrint, 
nėra didelis. Lietuviai pageidau-

tų, kad ir bendruomenės vado
vybė parodytų daugiau veiklu
mo. J. K.

— Šįmet karštasis liepos mė
nuo pas mus praėjo krikštynų 
ženkle: Griniai pakrikštijo savo 
dukterį Sniegės Barboros, Ado
maičiai — Lilijos Aldonos Tere
sės vardais; Glizickai savo sū
nų pakrikštijo Eduardo Arūno, 
Visockiai — Prancią^aus Vilimo, 
Gasiūnai — Arūno Augusto var
dais. Visose krikštynose dalyva
vo gana daug svečių. Kaikurie 
kūmai buvo net iš Čikagos ir 
Montrealio. • -

— Kiekvieną vasarą Sudbū- 
rys susilaukia daug vasarotojų iš 
JAV, nes čia žymiai vėsesnis kli
matas, daug ežerų, kur galima 
sėkmingiau gintis nuo vasaros 
karščių, o šlaituose pauogauti, 
ypač mėlynių. Kaikas uogų sezo
no metu sakosi uždirbąs daugiau 
negu kasyklose. Šįmet tikrai 
daug lietuvių atvažiuoja į Sud- 
burį pavasaroti, savo giminių ir 
draugų aplankyti, daugiausia iš 
Čikagos.

— Kuri. Antanas Sabaliaus
kas, salezietis, buvęs Indijos mi- 
sijonierius, dabar Venecuelos 
lietuvių kapelionas ir “Tėvų Ke
lio” redaktorius, autorius knygos 
”Nuo Imsrės iki Orinoko”, su 
kun. Antanu Rubšiu, lankėsi 
Sudbury. Gailą, kad negalėjo pa
silikti ilgiau ir paskaityti pa
skaitų apie savo keliones po pla
tųjį pasaulį. Iš Sudburio išvyko 
į North Bay aplankyti kitą savo 
bičiulį kun. B. Jurkšą, o iš ten 
į Otavą, Montrealį ir kitas žy
mesnes Kanados vietoves. Tuo 
būdu vėl prisirinks gražios me
džiagos iš kelionių.

Sudburiški*.
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NIŪRAUS HORIZONTO RYŠKIAUSIOJI ŽVAIGŽDĖ
Vaclovas Biržiška, Vyskupo 

Motiejaus Valančiaus biogra
fijos 'bruožai, Aidų leidinys, 
atspaudas iš “Aidų” 1951 m. 
Nr. 8, 9 ir 10; spaudė TT. Pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne 
1952 m., 100 psl. Kaina nepa
žymėta.Prof. Vaclovas Biržiška didįjį vyksupą Valančių pavadina “niūraus 19 amž. Lietuvos horizonto ryškiausioji žvaigždė”. Tai žvaigždė, kurios šviesos rūšis ir jos veikimas, deja,, mūsų tebėra dar neįvertintas. Naujųjų laikų t Lietuvos pagrindų kūrėjas, pirmasis /lietuviškosios Lietuvos gyvenimo organizatorius mūsų dar neperprastas, neįvertintas ir tinkamai nepagerbtas.Apie didįjį Valančių mūsų literatūroje dar neseniai buvo reiškiama prieštaraujančių vertinimų, jo šakota veikla kartais įvairiai vertinta. Vertinta dažnai nedaug ką apie ją tenusimanant, prie jo prieinant su mūsų meto ' masteliais, neapimant visos tos didžiosios asmenybės veikimo dirvos, neįvertinant veiksnių, su kuriais jam teko skaitytis, ne- perprantant audringos epochos, kurioje jam teko veikti. Atšven- tėm jau kelis jubiliejus ir vis nesulaukėme to koloso vertos monografijos. Be 1923 m. pasirodžiusios kun. A. Aleknos paruoštos monografijėlės, faktiškai kelių, anksčiau pasirodžiusių,, jo ♦straipsnių junginio, iki šiol niekas to darbo nebuvo ėmęsis. Tik protarpiais periodinėje spaudoje tepasirodydavo vieną kitą jo gyvenimo bruožą ryškinančių straipsnių ar buvo paskelbiamas koks jį liečiąs šaltinis. Tik pereitais metais, švenčiant trigubą sukaktį — 150 metų nuo gimimo, 100 metų nuo vyskupavimo pradžios ir 75 metus nuo mirties— prof. V. Biržiška išspausdino “Aiduose”, NN. 8-10, ilgą straipsnį, apžvelgiantį visą Valančiaus gyvenimą, ir jo šakotą veiklą. Straipsnis šiais metais pasirodė, kaip atspaudas, atskira knygute, viso 100 puslapių.Sakysite, 100 puslapių Valančiaus asmenybei išryškinti per- maža. Teisybė. Tačiau nereikia pamiršti, kas rašo. Rašo geriausias mūsų 19 amž. istorijos žinovas ir enciklopedijos vyriausias redaktorius, kuris beredaguodamas enciklopediją įprato rašyti kondensuotai, kiekvienu sakiniu iškeldamas naują bruožą ir nepraleisdamas nieko, kas iškel* tina.Prof. V. Biržiškos Valančiaus “biografiniai bruožai” yra enciklopedinio pobūdžio rašinys — sausokas, bet nepaprastai gilus, gausus suminėtų faktų ir taiklių apibūdinimų. Tai nėra lengvai skaitoma biografija, nupinta iš

plastinių vaizdų, bet gausus faktų aruodas, kuriame aptariamos visos su Valančiaus vardu surištos 19 amŽ. mūsų istorijos problemos. Valančius kasdieniškoje aplinkoje paliktas lanksčios plunksnos pasakotojams, kuriems čia sukaupta ir įvertinta medžiaga galės būti tinkamas vadovas.Aptaręs vysk. Valančiaus kilmę ir jo kaimietiškąsias šaknis, prof. B. aptaria jo studijų meto Vilniaus universitetą, jo kape- lionavimą Mozyriuje, grįžimą į Žemaičių vyskupystę, kapelio- navimą Kražiuose, profesoriavimą dvasinėje akademijoje Vil- niuje, paskum Petrapily, naują grįžimą į Žemaičius, jo paskyrimą seminarijos rektorių, pagaliau vyskupu, vyskupavimą, šakotąją plačiai suprastą vyskupinę veiklą ir raštus.Varžomas rašinio siaurų rėmų, prof. B. trumpai, bet ryškiai apibūdina pirmąjį vyskupą mužiką palaidoje, ilgus metus netvarkytoje, vyskupijoje, lankstų tarpe savų tikslų siekiančios rusų administracijos, jam nedraugingos,'senomis tradicijomis gyvenančios, senosios dvasiški- jos, įtartinai jį vertinančios bajorijos, kuri dar lėmė visą ano meto Lietuvos gyvenimą, ir vyskupo mylimos liaudies, kuriai jis pašvenčia visas savo jėgas—gindamas ją nuo girtavimo, šviesdamas, per mokyklas ir sukurdamas jai spaudą.Išryškinęs Valančiaus sugebėjimą pasirinkti tinkamų padėjėjų, jo viešąją veiklą autorius /skirsto į du perijodu. Pirmajame peri jode Valančius vinguriuoja, nuduodamas lojalų valdžiai ganytoją, eina įsakymų sa- botavimo, išsisukinėjimo, valdžios apstatymo keliais, o antrajame — po sukilimo prasidėjus rusifikacinei politikai — jis pereina prie atviros, nors ir slaptos, kovos. Administracija nujaučia, kad tautos pasipriešinimas yra kurstomas vyskupo, nujaučia, kad jo yra rašytos ir Prūsūose dešimtimis tūkstančių egzempliorių išspausdintos 8 brošiūros, nustatančios visą tautos pasipriešinimo rusifikacijos programą, tačiau jis sugeba taip laikytis, kad prie jo prikibti negalima. Sugeba išvengti ir ištrėmimo, nors pats Muravjovas jau buvo tą nusprendęs. Iš visų vad. Rusijos šiaurės vakarų krašto vyskupų ištrėmimo jis vienas teišvengė. Tik sumokėjo keletą tūkstančių baudų ir 1864 m. buvo perkeltas iš Varnių į Kauną, po gubernatoriaus akimis.Visą šakotą Valančiaus veiklą prof. B. aptaria su dideliu preciziškumu, gilumu ir dideliu epochos bei Valančiaus archyvo pažinimu. Tiek medžiagos iki šiol

dar nebuvo sukaupta jokiame 
Valančių liečiančiame darbe. 
Dėl to tai jis bus pagrindinis iki 
tol, kol čia trumpai' suminėta 
medžiaga nebus paskelbta išti
sai.Ar Valančius po šios studijos jau gali būti laikomas atspėtas? Atrodo, dar ne visai, nes prof. B. jo viso išryškinti, įsodinti jį į epochos atitinkainą vietą nei nenorėjo. Jis davė gausybę medžiagos, pasįsakė dėl daugybės Valančių liečiančių klausimų, pavadino jį žvaigžde 19 amž. niū- rūmuose, bet nenorėjo aptarti žvaigždės rūšies. Pateikė vertingą enciklopedinį straipsnį, bet nenorėjo apibūdinti vaidmens bei reikšmės tautinio atgimimo istorijoj—apibūdino tik jo veiklos atskirų šakų vaidmenį, ne visumą.Vienu 100 puslapių darbeliu to pada^ti ir negalima, nes 19 amž. istorijos mes dar neturime parašytos. Jos tebelaukiama. Ir kažin ar nebūtų tiksliausia jos laukti iš to paties prof. Biržiškos. Ten jau ir Valančių pamatytume iš platesnio požiūrio — ne iš jo asmenybės, bet iš Lietuvos. Pamatytume kolosą tautos kelio vingiuose. A. Š.

Prašymas 
visiemsJungtinėse Valstybėse ir kituose kraštuose leidžiamuose mokyklų vadovėliuose, enciklopedijose, šiaip leidiniuose ar žemėlapiuose pasitaiko kreivų teigimų apie Lietuvos praeitį ar dabartį.Patariamoji Lietuvių Grupė dėl visų tokių netikslumų pasiryžusi daryti žygių, kad jie būtų pataisyti, kad bent naujose laidose nebūtų kartojami. Tačiau pačiai Grupei į rankas tokių su klaidomis apie Lietuvą leidinių bei žemėlapių retai tepatenka. Todėl Grupė maloniai prašo visus,. kam tenka susidurti su leidiniu ar žemėlapiu, kuriuose būtų klaidingų teigimų apie Lietuvą, tuojau parašyti Grupei, 16 West 58th Street, New York 19, New York, pranešant leidimo ar žemėlapio | pavadinimą, kada, kieno ir kur išleistas, kas jame neteisinga apie Lietuvos praeitį ar dabartį.Visiems tokiems lietuviško reikalo talkininkams Grupė iš anksto dėkoja.

“Lietuvių Skaitymus”, t.y. lietuvių literatūros chrestomatiją vidurinėms mokykloms rengiasi išleisti Vok. L. Kr. Valdyba.

I“Yra visokių idealų: vieni juos traukia iš dangaus, kiti iš balų”— pasakė kažkoks prancūzų rašytojas. Atrodo, kad mielas Petras Žemaitis savo pastabose “Mintys apie žemę ir pėdas“ (Draugas, 1952 m. vasario 16 d.) daugeliu atvejų bando meškerioti tose balose. Pašaliečio įsikišimas į tą mūsų mielo oponento žygį, aišku, yra labai pavojingas: galima į klaną įgriūti drauge su pačiu meškeriotoju. Tapčiau ir nesikišti yra mažiausiai— nesmagu. Tylėdamas, atrodo, bendradarbiauji ir pritari gausioms mūsų meškeriotojo iliuzijoms ir „insinuacijoms. 'Atvirai kalbant, pasirašęs Petras Žemaitis ten nieko nauja neparašė. Dar prieš tai tūlas “Aloyzas Aukštaitis” tomis pačiomis originaliomis mintimis skardenos! draugų tarpe. Nenorėdamas tad mažinti tikrojo autoriaus nuopelnų, aš kreipiuosi į jį meškeriotojo vardu. *Mūsų mielas meškeriotojas, norėdamas “pasidalinti mintimis apie “Žemę”, * nebūdamas nei draugas, nei priešas, nei literatas”, kaip jis pats sakosi, bando, atseit, objektyviai vertinti žemininkus, o ta proga užkliūva
49 mokiniai gali mokytis toliauVasario 16 Gimnazijos mokinių vasaros atostogos baigiasi rugpiūčio 12 d. Visi 115 mokinių išsiskirstė tų atostogų su viltimi, kad galės grįžti atgal. Bet paskirų mokinių rėmėjų būreliai mokslą užtikrino dar tik 49. Per šias tris savaites, iki atostogų pabaigos, tikimės, pasaulio lietuviai ištars savo sprendimą ir likusiems dar be globėjų mokiniams.Nei PLB Vokietijos Krašto Valdybos memorandumai, nei Vasario 16 Gimnazijos vadovybės prašymai nerado atgarsio iki šiol nė vienoje pasaulio lietuvių organizacijoje, o juo labiau kurčios liko mūsų prašymams kitataučių įstaigos ir organizacijos, nes atsisakė suteikti piniginių subsidijų, o kitos visiškai neatsiliepė. -Bet atsirado užjūriuose 900 tautiečių, kurie ištarė: paskutiniajam lietuvių tremties jaunimui mes padėsime kovot už savo gimtosios kalbos ir Tėvynės meilės išlaikymą, mūsų pavyzdžiu paseks kiti, ir užtikrinsime Vasario 16 Gimnazijos egzistenciją! Tie 900 tautiečių ryžosi apmokėti gimnazijai 49 mokinių išlaikymą, o savo jautriuose laiškuose ragina mus laikytis ir neprarasti vilties, kad ir likusiems mokiniams atsiras nauji globėjų būreliai.Ne vien būreliai. Yra atskirų asmenų, mūsų brangių tautiečių,

SPRENDIMO LAUKIA DAR 66kurie vieni iš savo kuklaus uždarbio apsiėmė išlaikyti po vieną mokinį. Štai vieno tokio tautiečio, iš Anglijos, laiško ištrauka: “Nors aš nekažin kiek taip uždirbu, bet at j ausdamas Jūsų gimnazijos sunkią būklę, nutariau paimti į savo piniginę globą Jūsų gimnazijos vieną mokinį. Kaip laikraštyje radau parašyta, kad išlaikymas kainuoja 20 dol į mėnesį, tai išeitų 7 svarai mėnesiui.' Aš į savaitę gaunu 5 sv. 15 šil., be to, dar turiu kitų įsipareigojimų...”Pusantros savaitės uždarbį aukoja kas mėnuo Vasario 16 Gimnazijai, vienam mokiniui išlaikyti, ir prašo:“...mano; pilno adreso neskelbti niekur, tiktai galite paminėti, kad iš Anglijos”. Tai jaudina mus ir džiugina. Yra dar tautiečių, kurie bendriems Tautos reikalams atsižada net trečdalio savo mėnesinio uždarbio ištisiems metams!Čia paduodame tolimesnį mokinių išlaikytojų sąrašą:42 Rėmėjų Būrelis Clevelan- de, c.o. Mr. Kostas Paulauskas, 7505 Cornelia Ave., Cleveland 3, Ohio, USA.—Išlaiko IV kl. mok. Irmą Kalvaitytę nuo I. 4. 1952.43 Rėmėjų Būūrelis Baltimore, c.o. Mr. Morkus Šimkus, 832 Hollins St., Baltimore 1, Md., USA. — Lingertaitytę Hildą, III kl.

mok. nuo 1. 7. 1952.44 Rėmėjų Būrelis Dearbor- ne, c.o. Mr. V. Bložė, 14437 Michigan Ave., Dearborn, Mich. US A. — Simokaitį Juozą, IV kl. mokinį nuo 1. 7. 1952.45 Lietuvis Rėmėjas iš Anglijos. — Raišytę Nijolę, V kl. mok. lAlo 1.7. 1952.46 Rėmėjų Būrelis Montrea- lyje, c.o. Mr. John Jurgutis, 6622 A Des Erables, Montreal, P. Q., Canada. — Kačinskaitę Ireną, II kl. mok. nuo 1. 7. 1952.47, 48, 49 Rėmėjų Būr. Čikagoj, c.o. Mr. Alg. Markevičius, 3721 Buttęrnut * St., East Chicago, Ind., USA.—Kiaupą Martyną IV kl. mok., Reitnerį Vytautą, III kl. mok. ir Kalvelytę Valtrautą, II kl. mok. nuo 1. 7. 1952.Taigi 49 -mokiniai džiaugiasi, kad jų tolimesnis mokslas užtikrintas. 66 mokiniai dar be globėjų. Bet mus padrąsina besisteigiantieji nauji rėmėjų būreliai ir jų atsiunčiami laiškai. Vienas iš čia spausdinamų aštuonių rėmėjų būrelių rašo mums:“Turėkite vilties, manau, atsiras jautrių tautiečių, ir gimnazijos neteks uždaryti. Paskatinkite'savo asmeniškus draugus ir pažįstamus, esančius JAV ir kitur išemigravusius, verbuoti tokias grupes. Spaudos balsas paskatina veiklesniuosius. Bet prie aptingusių bei- nerangių reikia prieiti jau tiesiog per žmogų, kuris argumentų suras ir išju-

ŽALIA, PAKABINTA IR CYPIAir kitus, beveik nieko bendra su tema neturinčius, kaip mane. Autoriaus įkyrus savo neutralumo piršimas sugestijonuoja, kad ar tik neatsiliepia žirklės. Neatrodo, kad jo straipsny nors truputį naudotasi tais metodais, kurie, yra priįmti literatūros kritikoje, filosofijoje, mene ar paprastoje recenzijoje. Tačiau jo sprendimai apie antologiją, poetus, literatūros kritiką ir net tautos likimą yra griežti, kategoriški ir drastiški ir, kas blogiausia, dažnai “iš piršto išlaužti“, prieštaraują, užgaulūs ir ne į temą, jeigu jie yra iš viso suprantami.Kad žirklės atsiliepia, mūsų mielas meškeriotojas įrodo, kad “nagrinėja”” tik tris “Žemės” autorius, kai aštriai paliečia dar kokius keturis, kurie nieko ar beveik nieko bendra neturi su “Žeme”. Visi tie asmenys — P. N. (Ramono Dulkių recenzentas), L. Miškinas, juodvarnių poemos autorius ir Ant. Musteikis — yra nudažyti savotiškomis aliuzijomis. Pagal mūsų meškeriotoją, pirmasis “apgaudinėja skaitytojus paviršutiniškom recenzijom, kurias rašo neskaitęs knygos”. Antrasis, “karštai šokinėjęs apie tikrą poezijos virdulį, staiga pamatavo seniai išmestu ir nutaukuotu dėl nuolatinio valkiojimo, tariamo modernizmo masteliu” (skyryba autoriaus). Trečiasis “anemiškų, bespalvių ir bedvasių eilėraščių autorius, bandąs pagarsėti su poema”... Ketvirtasis, “norėdamas iš ūkininko per vieną dieną padaryti ryškiausią asmenybę, dar labiau iš jo pasityčiojo ne tik sakiniu, jog lietuvis ūkininkas nėra Don Kichotas, bet ir teigimu, kad žmonės ryškiausi tie, kurie dirbo su plunksna ar kastuvu“.Mano straipsnyje “Lietuvos artojėlis” (Draugas, 4951. spalio 20 d.) buvo konstatuota, kad žmoniją galima skirstyti į du pagrindinius tipus, donkichotišką
dins”.Tie 900 tautiečių, 49 būreliuose susispietę, įrodė, kad dar daugelio mūsų tautiečių širdžių yra palankios mūsų jaunimui, trokštančiam eiti Lietuvos keliu, todėl Vasario 16 Gimnazija su pasitikėjimu žiūri į ateitį.Tariame nuoširdų dėkui visiems rėmėjams, prašome visus lietuvius imtis privačios iniciatyvos organizuoti rėmėjų grupes, kad visas mūsų jaunimas be abejonės galėtų ruoštis grįžti į laisvą Lietuvą, apsišarvavęs mokslu ir Tėvynės meile!Mūsų adresas: “An das Li- tauische Gymnasium, (23) Diepholz—Flugplatz, Block Nr. 7, Germany”.

Vasario 16 Gimnazija.

GIOVANNI PAPINI

Laikrodis, sustojęs 7 valandą
Viename tamsiame mano kambario kampe yra senas laikrodis, sustojęs prieš daugelį metų. Jis rodo septintą valandą. Visi kiti namo ir miesto laikrodžiai turųsavo- tik-tak ir savo skambėjimus, jie eina, jie gyvena; gi senas mano kambario laikrodis, su savo balta lentele viduryje juodos dėžutės, pasilieka ramus ir nejudantis, ištikimas paskutinei valandai, kurią jis atžymėjo. Bet vieną sykį per dvylika valandų yra momentas, kurį mano vargšas laikrodis atrodo prisikeliąs ir gyvenąs, kaip ir kiti, harmonijoje su . pasauliu, kuris jį supa.-Kada visi laikrodžiai ženklina septintą valandą, kada pridu- susios ar skaidrios švytuoklių gaidos kartojasi septynis kartus, kada sodžiaus gegutės, dirbtinos ir įkaldintos, išeina iš savo dėžių septynis sykius pakartoti savo skundo kū-kū, tada mano senas laikrodis taip pat vaidina pilnas rimties dalyvaująs bėgančio laiko didingume. Du sykius per dieną, kiekvieną dieną du trumpus momentus, toji mirusi mašina dalyvauja gyvenime, senas sustingimas atrodo pereinąs į judėjimą. Tam, kuris tik tada į jį pažvelgtų, tuos du trumpus momentus, nejudantis laikrodis sakytų tiesą.Bet vos tik kitos rodyklės pereina tą tašką, vos tik varpų balsas, tartum virpantis garas, išsisklaido, vos tik graudingosios gegutės įsitraukia atgal į savo medinius namelius, tuojau vėl įsitikinu, kad vargšas mano kambario laikrodis yra tikrai miręs, kad jo brolių balsas ir pavyzdys yra nepajėgūs jį prikelti
Ir štai dėlto aš taip mylių šitą pailsusį, seną laikrodį su amžinai 

mirusia * _
kurį jis padarė prieš daugelį metų; myliu jo miego 
mybę. Ir kas man labiausiai jame patinka, tai, kad jame aš matau 
savęs paties atsispindėjimą, kitą mane patį: jo likimas yra beveik 
manas ir mano gyvenimas yra kiek panašus jo mirčiai. -

Kodėl>lip greitai apsisprendžiau išpažinti šitą baimę? Bet ar 
galėjau šito išpažinimo išvengti? Kitas — Tas, kuris sugeba iš
skaityti visus veidus — ar nebūtų pats savaime pastebėjęs, kad 

*1 „ _ * 1 .
mirties,’ kurią pertraukia tariamo gyvenimo staigūs lermai ir 
greiti užklupimai?

Esu, kaip vargšas nejudantis laikrodis, šešėlyje jau tiek daugelį 
metų. Mano gyvenimas yra beveik visada tuščias, perprastas, men
kas, pilnas vis pasikartojančių nuliūdimų ir menkaverčių džiaugs
mu. nevertingų projektų ir beverčii

i dėlto aš taip mylių šitą pailsusį, seną laikrodį su amžinai 
lentele. Myliu tą jo paskutinės valandos pasirinkimą, 

įgelį metų; myliu jo miego ramią ištiki-

Kodėl>lip greitai apsisprendžiau išpaži 
galėjau šito išpažinimo išvengti? Kitas — 
mano gyvenimas yra sudėtas iš pertraukų, tylėjimų, miegojimų ir 
mirties, kurią pertraukia tariamo gyvenimo staigūs lermai ir 
greiti užklupimai?

Esu, kaip vargšas nejudantis laikrodis, šešėlyje jau tiek daugelį 
metų. Mano gyvenimas yra beveik visada tuščias, perprastas, men
kas, pilnas vis pasikartojančių nuliūdimų ir menkaverčių džiaugs
mų, nevertingų projektų ir beverčių svajopių, kaip tų, kurių 
dvasia yra pati skurdžiausia iš visų. Dažniausiai aš esu žmogus, 
kaip ir kiti, priklausau savo rūšiai, sąmoningas šios žemės vai
kas ir leidžiu save nešti mieguistai automatiškų veiksmų ir išmok
tų žodžių upei, ką jūs ir aš vadiname gyvenimu.

Bet aš žinau, kad tai nėra visa, kas pasaulyje

buvimas gali reikštis ne vien šia nykia forma. Visatoje randasi — aš tai žinau su tikrumu — meilūs balsai, kurie kalba be paliovos ir be nerimo, jei lieka neišgirsti; didžios širdys, kurios plaka visa savo jėga, kaip dieviškieji, kalviai pasaulio uolose; venos, kuriose teka judrus kraujas, kaip patvinusių upių vanduo, venos sklidinos, kaip karališkosios upės. Ir taip pat yra begalinis vėjų ir jūrių orkestras ir grandioziškas šlamančių lapuočių medžių choras, kurio giesmė ir muzika skamba per ištisas naktis nežinomąją! šventei.Bet jūs ir aš, mes esame kurtūs "šitam džiaugsmingam pasaulio' aidėjimui; atrodo, kad jis ne mums būtų skirtas. Mes pasiliekame — tingūs net ausį atkreipti — tamsiausiuose šitos harmo- niškos kalvės užkampiuose. /Bet tai nėra visada, o broliai, kad man pasiliktų uždrausta pasijudinti ir išgirsti; yra momentų, kuriuose mano siela darosi tos visatos dalimi, momentų, kuriuose ji klausosi ir kartoja pulsavimą, triukšmą, balsus; tie momentai, tiesa, yra reti, bet jų sugrįžimas yra reguliarus, kaip žvaigždynų keliavimas.Tada man atrodo, kad mano gyvenimo kelias kerta ir pereina kelią kito pasaulio, lyg aš esu priverstas vienu šuoliu peržengti šviesos upę, kad atsidurti ant kito tamsaus kranto. Bet šitie momentai, kad ir trumpi, kad ir prabėgantys, turi daug daugiau tikrojo gyvenimo, kaip visas tas laikas, kuris tęsiasi nuo vieno jų iki kito. Tais momentasi aš jaučiu ant mano lūpų ateinančius žodžius, kurių niekada hetariau, jaučiu savo širdį degančią troškimais, kurių niekada nepatyriau, ir savo-stelą, keliamą staigių užsidegimų dalykams, kuriuos man dar nebuvo duota suprasti; aš jaučiu į mano ausį šnabždamus atsakymus į paklausimus, kurie man neprisimena, kad būtų buvę patiekti. Kiekvienu tų momentų regiu save viduryje ’ visatos, kaip piemuo ant lygumas dominuojančio kalno; ir nieko man tada nėra paslėpta, nieko nutylėta: nei išpažinimas, trykštąs iš daiktų gilumos, nei švelnios širdžių paslaptys. Ir kaip tada aš jaučiuosi didis — ir tik aš vienas! Ramus, laisvai alsuojąs viršūnių oru, visiškame džiaugsme, ryšyje su būtybėmis, bendravime su Dievu. Tada vėl atrandu lengvą daiktų saldumą, brangaus ir užmiršto peno skonį: oro tyrumą, vandens vėsumą, duonos gerumą, žolės šviežumą, vėjo greitį. Ir tai nesu aš, kuris kalba tais momentais, bet kažkas kalba manyje pakeltu balsu ir, atrodo, tada iš mano širdies trykšta šaltinis, kurio vanduo sruvena monotoniška harmonija, kad pasiektų keliauninkus visų kelių ir numalšintų jų troškulį.
Tada aš patiriu, aš jaučiu ir ragauju praeinančią laimę būti 

vienybėje su visu pasauliu. Žaibo momentą dsu daiktų derintojas, 
harmonijoje su jais: alsuoju jų alsavimu, traukiu į save jų kvė
pavimą, vaikščioju jų pėdomis, kalbu jų kalba, gyvenu jų pačių 
gyvenimą. Bet pasaulis, praėjus šiam momentui, tęsia savo kelią; 
jis gyvena, gieda toliau, o aš pasilieku kąs buvau anksčiau, krentu 
i savo apsnūdimą, savo tylą, savo mirtį, į žmonių gyvenimą, kad 
laukti, to nežinodamas, taip trumpų susitikimų sugrįžimo.

Jei būčiau kaip tu, vargšas senas mano kambario laikrodi, jei 
būčiau tik ratelių ir spyruoklių rinkinys, truputis plieno suraiz- 

pasaulyje reiškiasi ir kad gyto vienoje juodoje medžio dėžutėje, man net nepasikištų mintis

su bergždžia melancholija galvoti apie gedulingą mano gyvenimo ritmą. Bet aš, o nebyli laikrodi, esu sudėtas iš karšto kraujo, neramių nervų ir troškimų, kuriuos patenkinti nepajėgtų nei tai, kas nepasiekiama.Kodėl kentėti tas ilgas tamsos naktis dėl vieno šviesos momento, tas nesibaigiančias tylos ir vienatvės dienas dėl vieno akordo, sugiedoto visatos vienybėje? Kodėl man nėra duota gyventi visada, kiekvieną valandą ir visas dienas, be pertraukų ir laukimų? Kodėl aš negaliu lydėti visas būtybes jų iškilminguose gyvenimo cikluose, vietoje laukti kada jie savo skubiame žygiavime perkirs mano beviltišką sustingimą?Nustokite pagaliau juoktis jūs kiti, niekinami ir vargstą pasaulio žmonės, lyg jūs atsisakote laukti tiesų ir atsipeikėjimų. Gal jūs tikite gyveną visada? Esu visiškai tikras, kad jūs taip pat gyvenate tik tuo momentu, kada jūsų menkas buvimas jūsų laiku sutampa su pasaulio buvimu. Visas kitas jūsų laikas slenka tik viltimi, kuri nepasiekiama. Kiekvienas žmogus turi savo "valandą, bet tas, kuris jos nežino ir nelaukia jos sugrįžimo, juokiasi ir išjuokia, kaip jūs šiuo momentu darote.Jūs galite mušti, miesto laikrodžiai, muškite kaip žmonių širdys, muškite džiaugsmingai, visi kartu! Kartokite su įsitikinimu, vyrai ir moterys, gyvenimo farsą, nepamiršdami savo vietoje į jį įpinti ir jausmo šokį. Bet taip pat atsiminkite žiaurią, piktą tiesą: jūsų gyvenimas yra sustingęs, galbūt visiems laikams sustingęs.Laimingi esate jūs, kurie turite sveikatą ir pusiausvyrą ir kurie sugebate pasitehkinti lėtu savo širdies ritmu, nepakeičiamu savo buvimo tik-tak. Jūs esate tikri, kad gyvenate ir jus patenkina jūsų sustingimo pastovumas. Bet aš, kuris kenčiu visišką pažeminimą dėl žinojimo, kad esu miręs, miręs ir įkalintas savo kambaryje kaip akmenų ir plytų karste, tik labai retais momentais ir labai paskubomis teperskrosdamas ugnies sritį — aš negaliu mokėti tokiom ilgom nebylystės valandom už vieną iškalbingumo momentą, nesibaigiančiom sūkvailėjimo dienom už vieną genijaus sužaibavimą.Žinau, kad tu kantriai lauki, o senas mano kambario laikrodi, it netrokšti kitų gyvenimo momentų ir harmonijos šalia septintosios valandos. Ir štai, tavo valanda priartėja. Netrukus bokšto laikrodžiai skambės ir nematomi plaktukai septynius kartus palies nematomus varpus. O kada tyla vėl sugrįš, tu nejudomas ir ištikimas toliau žymėsi tą pačią valandą per amžius, kada kitos rodyklės išdidžiai keliaus savo nenaudingą kelią.
Bet momentas, tas dieviškasis momentas, kuris negali sustoti, 

man jau yra praėjęs. Kada šalia, tavęs rašiau šiuos liūdnus pus
lapius, aš pajutau vienos sekundės matą, kurį tu pažįsti. Bet dabar 
jau visa yra pranykę, visa dingę; aš nebematau ir nebegirdžiu dau
giau, kaip tai, kas visiems yra duota matyti ir girdėti. Jaučiuosi 
truputį pailsęs, bet visiškai ramus, praktiškas ir protingas — savo 
lėkštėje — ir nežinau, kas mane sulaiko sudraskyti tai, ką dabar 
parašiau. ,

Bet, aš manau. .. » >

ir proting; 
askyti tai.

Iš italų kalbos vertė Jurgis Razutis.

ir hamletišką. Vienas iš jų nesvyruodamas eina daryti gera ir “neklausia, kiek priešų, kaip jie ginkluoti ir pan.”; kitas “išgyvena ir kitų žmonių skausmą savyje, kol suras tiesą”. Kiekvienam gimnazistui tas paaiškėja atitinkamoj klasėj. Čia nėra nieko naujo pasakyta, nes, sakysime, Turgenevas apie tai jau kalbėjo beveik prieš ištisą šimtmetį. Taigi niekam negėda būti donkichotišku tipu, kas tačiau nereiškia tik paikos žmogaus kovos su vėjo malūnais. Ne tiek kaip riterių romanų parodija, kiek riteriškos nedvejojančios sielos įkūnijimas padarė Servantes didį kūrėją. Antra, kaip aš galėjau norėti per vieną dieną iš ūkininko padaryti ryškiausią asmenybę, kai pačioje to straipsnio pradžioje štai ką parašiau: “Lygiai prieš trisdešimt metų žymus rašytojas ir meno filosofas kun. JT. Lindė-Dobilas pirmasis nurodė mūsų artojėlio, priešpriešą karžygiui, kaip moderniosios lietuvių kultūros atstovą”. Jeigu pirmasis atvejis daugiau nurodo mūsų mielo meškeriotojo elementarių žinitį stoką, tai antruoju atveju sufalsifikuoja davinius ir džiaugiasi gavęs progos prie jų prikibti. Ten pat mūsų mielas meškeriotojas insinuotai išprovokuoja juodvarnių autorių. Tai labai retas precedentas, kad literatas pasmerkiamas “iš principo”, nors jo kūriniai dar neišleisti atskirais leidiniais, o yra daugiau rankraščio formoj. Taigi — .kūdikis dar negimė, o jau žinomos jo ydos.Antra vertus, mūsų meškeriotojui yra visai aišku, kad Mačernis yrž už kitus augštesnis visa galva, nes, jeigu būtų nemiręs, būtų visus pralenkęs. Įdomi paralelė su anksčiau minėtu negimusiu kūdikiu. Tačiau juk yra tokia elementari tiesa, kad daugelis poetų perdega pačioj pirmojoj jaunystėj, ir jų vėlesni kū- riniai yra silpnesni. Tad ir gabus ir talentingas Mačernis nebūtinai privalėjo mesti šešėlį ant savo draugų žemininkų. Panašaus pobūdžio šešėlis yra mestas ant visų žemininkų, kad jų poe- „„ zija “neišeis iš Lietuvos”. Žinoma, tai gal ir yra tiesa, tik nebūtinai ta prasme, kuria mūsų meškeriotojas operuoja. Kūrėjai gali būti ir “nespecifiški” ir genialūs, bet jie gali “neišeiti iš Lietuvos” dėl daugelio kitų priežasčių, kurias aiškinti čia perdaug viefos užimtų.Mūsų meškeriotojas, atrodo, dažnai tik vieną žuvį pažįsta: jam lietuvis ūkininkas Kauno scenoj visuomet buvo išjuoktas ir tik Bradūnas jį parodęs ne buką ir ne žioplą ir tt. Ogi Petrulio “Prieš srovę”, Vaičiūno keletas dramų ar pjesių ir kit. toje pačioje scenoje kaip tik rodė, taip sakant, teigiamus ir jokiu būdu ne išjuoktinus kaimiečius.Mažai kas tiki, kad “mes visada būsim žemdirbių tauta”, kaip mūsų meškeriotojas pramato ateitį. Biologine bei ekonomine prasme mes tik tol būsim, kol 75 procentai visų Lietuvos gyventojų, priklausę ūkiui apie 1939 m., sumažės iki 49 proc. Kultūrine prasme mes galim “sumies- čionėti” bei “suliberalėti” ir anksčiau.Taip pat mažai kas tiki, kad “prakeikto amžiaus vaikai” yra tik dabarčiai charakteringi. Jų buvo visais amžiais. Toliau vargiai kas sutiks, kad taip neseniai dar jokios literatūros neturėjom. Aštuonioliktojo šimtmečio Donelaitis kaikurių mūsų kritikų buvo “įrašomas” į pasaulinio realizmo pradininkų tarpą (M. Miškinis), o naujaisiais laikais jis “įrodė”, kad yra modernesnis už mūsų modernistus. Taipogi yra naivu galvoti, kad knyga tik recenzentų .dėka padeda “trumpinti distanciją” iki tikrosios literatūros. Šia prasme “ne draugai ar priešai” nurodys tikrą literatūros vietą, bet laikas, kaip Aistis sako, ty. literatūros žinovai ilgesniame ar trumpesniame laiko būvyje.
Mūsų meškeriotojas kalba 

apie žemės poetą, dirvožemio 
poetą, apie vagą, bet reikia ma
nyti, kad tos sąvokos yra tik jam 
pačiam aiškios, ne skaitytojui.

Aplamai, mūsų mielas meške
riotojas išplėtojo labai mįslingą 
temą, nagrinėdamas ‘%emę” ir 
pamiršdamas, kad ten rašo ir 
Nyka-T(iliūnas su Nagiu — ryš
kūs A- savito veido poetai; ta
čiau pranašingomis aliuzijomis

(Nukelta į 6 psl.)
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Parduodant ar perkant namų 
mielai Jums patarnausiu!

Galia sudaryti paskolas. Veltai suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

Jūsų patarnavimui

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

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

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

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

j $18.500. Bloor—Rusholme Rd.
9 did. kambariai, ant 2 augštų, 
atskiros mūrinis namas, vande
niu-alyva apšildomas, didelis kie
mas, privatus įvaž. ir garažas

, įmokėti $5.500.

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.) 

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

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

perkant - parduodant
namą ar bet kokį bizni, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 

patarnavimo, kreipkitės į:

n ALGIMANTĄ MINIOTĄ 
Telefonas EM. 6-2024

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

visais kitais atvejais.

■'. REAL, ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Aiitaiias-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
7 1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

TEL.

EM 3-2131
1V ■>- Budime

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse. 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

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

____ Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
' iTJO ~ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

Sl* sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
vvvtvrw-AiWw l>ai bus rūpestingai saugomi. Kai 

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

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 Claremont Stn - TeL WA.4557 

30 metų valymo patyrimas

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

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

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Blvd.$18.200. Indian Rd.^High Park
8 did. kamb., atskiras mūrinis 
namas, vandeniu-alyva šildomas, 
gražus kiemas ir garažas, daug 
priedų įeina į kainų, kaip kili
mas, veidrodžiai ir tt. Jmokėti 
$7.500. g

$18.500. Indian Rd.—Grenadier Rd.
1 1 did. kamth, atskiras, mūrinis 
nomas, vandeniu apšildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, 2 garažai. 
Įmokėti $9.000.

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

24
valandas

Pirkite ir pėrduokite per didžiausię 
ir turtingiausiu kompaniję Kanadoje

CROWN TRUST COMPANY
APARTMENT BLOCK. $120.000. 21 
3-jų kamb. butas, pajamų $17.000 
per metus, lobai geros pastotos ir ge
roje vietoje, tik 25-kių metų senumo. 
Nepraleiskit šios progos! Įmokėti 
$60.000.

GARAŽAS $36.000. Naujas, grožiai 
įrengtos, moderniškos 6 kamb. būtos. 
Gazolino parduodamo 70.000 galio
nų į metus ir automobilių parduotuvė.

FARMA $18.000. Netoli Toronto, 
200 akrų, 125 akrai dirbamos žemės, 
su trobesiais. Įmokėti $9.000.

FARMA $30.000. 20 mylių nuo To
ronto, 95 akrai, 5 akrai miško, o 
šiaip viso dirbamo, moderniškos na
mas su šiltu ir šaltu vandeniu, tvartas 
taip pat turi vandentiekius. •
KOTELIS $70.000. 11 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas sav. Mūrinis pastotas 
moderniškai įrengtos, netoli Hamilto
no. Galionažas 16.000. įmokėti 
$45.000.

ANTANAS-TONY PAUPLIS

CROWN TRUST COMPANY 
(Real Estate Department)

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

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$7.000, įmokėti $2.000. Mūrinis, pu- 

siou su kitu sulipęs 7 kamb. na
mas arti King-Bathurst. Proga tam, 
kas pats gali vidų pasigražinti.

$8.000, įmokėti $3.000. Bathurst- 
College rajone dviejų oūgštų, be 
palėpių, 8 kamb. namas su garažu. 
Frontas iš plytų.

$9.000, įmokėti $2.0001 Pusiau su| 
kitu sulipęs, 8 kamb. namas ant 
Parliament St., arti Zoologijos so
do. Yra vieta garažui. Priekis iš 
plytų.

$10.500, įmokėti tiktai $857. Mūri
nis 6 kamb. amerikonišku planu 
pastatytas namas už St. Clair arti 
Atlas Avę.

$10.500, įmokėti $4.000. Mūrinis, 
pusiau atskiros, 8 kamb. namas 
ant Dovercourt prie Dundas St. 
Nuomininkus galimo iškelti po 6 
mėn. Reta proga tam, kas gali 
palaukti!

$12.500, įmokėti $3.500. Ant. Ro
bert St. arti Harbord, pusiau atski
ras 10 kamb. namas, drauge su 
baldais devyniems kambariams. 
Yro vieta garažui. <•*

$12.500, įmokėti $6.000. Krautuvė 
ir 6 kambariai labai patogioj vietoj 
ant Dundas gatvės. Labai tiktų 
"Cigar Store'i", nes arti nėra nei 
vienos. ,

RETA PROGA: Beaconsfield- Dundas 
rajone parduodamos 5 kambarių 
namas su maisto produktų krautu
ve. Viso kaina tik $13.000, įmokė
ti $4-5.000. Prie namo prideda
mas visas krautuvės įrengimas, šal
dytuvas ir tt. ir visos esančios pre
kės. Savaitinė apyvarta 5-600 dol

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

P. LEONAS
J. J. ELLIS, Realtor

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

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namą apšildy
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Acro, 
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. vok.

Aukščiau

huM sidabro papuošalai, ktramika. \ 
odosirmeno išdirbiniailietuviškos \ 
Kirkilų tautu klasikints munkos^

* * —*

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

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave^ Toronto 
B. KaUbatas, A. Virkutis ir Co. 

High Pork Blvd. 18-ka kamb. mūri
nis namas, alyva šiltu vandeniu šildo
mas, pajamos $8.000 į metus.
Bloor-High Park Ave. 7 kamb. atski
ros mūrinis namas. Garažas šiltu 
vandeniu apšildomas, jŠkorto galima 
įeiti gyventi. Kaina $16.000, įmo
kėti $6.000.

High Park Ave. $24.000. 13 kamb 
atskiras mūrinis namas, 2 garažai. 
Pajamos $285 į mėnesį ir 3 kamb. 
sav. Įmokėti $11.000.

Queen-Woodbyne. $22.000. 20 kam
barių, 26 metai kaip statytas, keturi 
atskiri butai su visu modernišku įren
gimu, šiltu vandeniu apšildomas. įmo
kėti $1 1.000.

RESTORANAS ir gozoiino stotis, *20 
mylių nuo Toronto, apyvarta $2.000 
į savaitę iš restorano ir 50.000 galio- 

f nų gazolino parduodama į metus.
{mokėti $8.000.

Į 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 
tcl. MU. 8630.

KADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

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

Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Viktutė Bugailiškaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont.

AYRAINS 
BEAUTY

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

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

/ Box 328, Delhi, Ont.

Geriausiomis sqlygomis atlieku visų 
rūšių draudimus. ★ Imigracijos reika
lams parūpinu darbo ir buto garantijas

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

daujate.

Atstovauju
J. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

SAUGU — PATIKIMA

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS 
MUrray 7377 

Vakarinė įstaiga 
2390 Bloor St W.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga 
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

JAV atstovų rūmuose kongres- 
mano Armstrongo siūlymas su
kurti iš pabėgėlių “Išlaisvinimo 
armiją”, buvo paremtas jo daž
nai cituotu memorandumu. Tas 
memorandumas buvo paruoštas 
kovo mėn. pasitarimuose už gele
žinės uždangos patekusių kraštų 
kariškių. Dalyvavo: Bulgarų 
gen. Velčev, Čekoslovakų gen. 
Kudlaček, Estų pulk. Rebane, 
Latvių pulk. Silgailis, Lenkų 
gen. Anders, Lietuvių pulk. Lan- 
skoronskis ir Rumunų gen. Pet- 
resen. Memorandumo buvo min
tis, kad Išl. Armijos vadovybė 
būtų susieta su politiniais ati
tinkamos tautos veiksniais.

Vokiečių masonerija
Birželio antroje pusėje Baden- 

Badene įvyko Vokietijos masonų 
suvažiavimas. Berlyno ložės va
das Dr. Hornefer iškėlė šūkį, 
kad masonerija prieš sovietinę 
ideologiją turi iškelti “ugningą” 
ir patrauklią ideologiją. Atseit, 
nūdienis pirmasis masonerijos 
rūpestis — kova su bolševizmu. 
O lig šiol masonerija faktiškai 
skynė kelią komunizmui, nes 
knisosi po visuomenės religiniais 
pagrindais, atpalaidavo morali
nius visuomenės saitus, rišančius 
žmoniją dėl tautos gerovės.

Vokiečių masonerijos — Jung
tinės Didžiosios Ložės — vadu 
perrinktas Dr. Vogei. Jis suva
žiavime teigė, kad ložė apjun
gianti 10.000. narių, iš kurių 2.000 
esą mokslo žmonės. Antratiek 
esą tarnautojų. Esą ir politikų. 
Bonnos parlamente masonai turį 
savo atstovų visose frakcijose, 
išskyrus komunistus. Išeitų, kad 
masonų yra ir ODŲ — krikščio
nių demokratų unijoje, kurioje, 
tiesa, yra ir nė katalikų — pro
testantų.

Pietų Europos komandą 
padalino

Europos pietų fronto vadovy
be, esančia JAV admirolo R. B. 
Carney žinioje, gen. Ridgway 
perskėlė į Italijos sektorių ir 
Graikijos-Turkijos. Pirmojo va
du bus italų gen. E. Frattini, o 
pietryčių sektoriaus vadu bus 
paskirtas amerikietis.

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
1. Bloor-Duffcrin rajone, ramioj gat

vėj puikus atskiras nomas 8 kam
barių su dvigubu sklypu. Daugiau 
negu geras vidus.

Kaina $18.000
A Grynais $6.000.

2. Spadino-Dundas rajone, Sullivan 
gt., 9 kambarių naujai dekoruotas 
namas.

Kaina tik $ 10.900
Grynais $4.000.

3. Quccn-Dovercourt rajone namas 
10 kambarių. Gerom stovy. 2 ga
ražai. Gerų pajamų namas.

Kaina $15.800
Grynais $7.000.

4. Glenloke-Quebec rajone, 12 kam
barių namas. 2 visiškai atskiri bu
tai su atskiru apšildymu, apšvie
timu, elektra. Garažas

Kaina $27.000
Grynais $ 14.000.

5. Be šitų skelbiamų yra ir daug kitų, 
pigesnių, įvairiose miesto dalyse.

R. TESLIA
REAL ESTATE

863 Bloor Str. West, Toronto 
Tel. KE. 9459

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vaitkus
• Viskas nuo durų skambučio 

iki pilno namų instaliavimo.
119 PERTH AVE.

Tel. KE. 2667

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

V. TUKLERIS 
Hamilton 9-4121 

Hamiltono įstaiga 
913 Main St. E.

žalia* pakabinta 
ir cypia

(Atkelta iš 5 psl.) 
“išpėrė” kailį nieko nedėtiems 
prašalaičiams. Taip ir .neaišku, 
ko norėjo pasiekti. Atrodo, jis 
traukia idealą iš balos ir užme
na čigoniškąją mįslę: kas yra 
“žalia, pakabinta ir cypia?” 
Skaitytojas vargiai įspės, kad 
tai silkė. O mūsų mielas meš
keriotojas gudriai pasiteisins, 
kad jis ją sugavęs toj baloj.

— Bet kodėl ji žalia? — skai
tytojas paklaus.

Mat, meškeriotojas gali ją ža
liai nudažyti, t.y. jis gali įrodyti, 
kad visi yra priešai ar draugai, 
kad iš to ar ano negimusio kūdi
kio išaugs anemiškas bedvasis 
padaras ir tt.

— O kodėl ji pakabinta?
— O kodėl gi aš jos negaliu 

pakabinti? Kai reikia, aš ūkinin
ką -galiu sužioplinti ir scenoje 
pakarti, galiu leisti jį Bradūnui 
nuimti ir tt.

—. Ir kam gi ta silkė cypia?
— Kad būtų sunkiau atspėti. 
Mūsų mielas meškeriotojas ir 

savo pavardės neišdrįso prisipa
žinti, nes kitaip tai mįslingai sil
kei nereikėtų cypti.

Atleis man skaitytojas už mū
sų brangų laiką eikvojamą mįs
lėms. Reikia tikėtis, kad kitą 
kartą niekas tokių eibių daugiau 
nedarys, o jeigu ir darys, tai jos 
paliktinos patiems autoriams 
spręsti.

Antanas Musteikis. 
Brooklyn, N. Y.

Uždarė sovietų bįuIetenĮ
JAV vyriausybė pranešė nota 

Sovietų vyriausybei, kad Mask-' 
voje leidžiamo savojo žurnalo 
rusų kalba “America” nebeleis, 
nes rusai visaip kliudo jo plati
nimą ir cenzūra brauko straips
nius. Dėl to tai ir Sovietų in
formacijos biuletenis, leidžia
mas ambasados Vašingtone, tu
rįs sustoti. Jis, žinoma, buvo lei
džiamas be jokios cenzūros. Abu 
žurnalus leisti “tautų suartini- i 
mui” buvo sutarta 1944 m. Ame
rikiečiai leido iš pradžių 10.000 
egz., paskum, nuo 1946 m., 50.- 
000. Rusai leido 15.000 egz.

— Berlynas. — Laisvųjų ju
ristų kongreso pirmininku iš
rinktas kanadietis Justice Thor
son.' >.

— Pusan. — Syngman , Rhee 
priėmė liberalų partijos sprendi
mą jį statyti kandidatu į prezi
dentus. Neabejojama, kad jis 
bus išrinktas.

Kanadai trūksta karininkų
Krašto apsaugos ministerija 

paskelbė, kad augančiai kariuo
menei neužtenka karininkų. Dėl 
to greta normalaus karininkų 
paruošimo lig šiol veikiančiuose 
mokyklose, kurių auklėtiniai 
dar pasirenka eiti armijon ar 
civilin gyveniman, nutarta ruoš
ti karininkus teikiant visą stu
dijų laiką išlaikymą arba sub
sidijuojant studentus. Vieni iš 
jų — specailių dalių karininkai 
— po atitinkamų civilių studijų 
bus apmokomi dar 1 metus, o ki
ti — busimieji rikiuotės karinin
kai — mokysis 3 mt. valdžios lė
šomis.'Bet nei vieni nei antri 
jau nebegalės mokslą baigę neiįi 
į kariuomenę.

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško Stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruok4inis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

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

Didžiausias namų 
.pasirinkimas 

visuose* miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą! •

Malonu konstatuoti fak
tą, kad gerb. lietuviai 
yra vieni iš skaitlingtiau- 
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. rugpiūčio 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. Tcl. KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Kas nors
pradėjo

80% visų miškų gaisrų
įvyksta dėl žmonių ne
atsargumo. Miškų gais
rai niekam neteikia 
naudos — jie yra tikras 
nuostolis kiekvienam . 
piliečiui. Miškų gaisrai 
galėtų būti sumažinti 
iki minimumo, jei kiek- . 
vienas, keliaudamas arti 
miško ar miške, būtų 
pakankamai rūpestin
gas.

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

N-109

RANGER 
BREWING 
COMPANY LIMITED 
KITCHENER, ONTARIO
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

MANN-MARTEL
BATHURST—Kmg

.900 įmokėti. 9 erdvių komb. mū
rinis nocnos. Centrinis dis- 
t riktas. .Geras pajamų šal
tinis.

RONCE5VALLES BIZNIS.
•000 Gerai įrengta mėsinė daran-

* ti $5.000 mėnesinės apyvar
tos. 8 metams sutartis. Pro
ga einantiems į biznį.

DUFFERIN—BLOOR
.500 6 komb>mūrinis namas pliu 

Žaidimų kambarys (recrea
tion room). Alyvos apšildy
mas, garažas. Retas pirki
mas

LANSDOWNE—BLOOR
,300 9 kamb., pajamų namas, 3 

. virtuvės, atskiri patogumai 
rūsyje, garažas.

K

DUFFERIN—DAVENPORT
.000 6 gerame stovyje kambarių 

namas, modemiška virtuvė, 
gražus kiemas. Žemos įmo- 
kėjimas.

DELAWARE—BLOOR
,300 8 kamb. mūrinis namas, dvi 

virtuvės, dvigubas garažas. 
Žemas įmokėjimas.

ST. CLAIR—DUFFERIN
600 6 kamb. atskiros mūrinis 

namas, erdvus ir gražus kie
mas, vieta garažui. $3.500 
įmokėti.

DUFFERIN—LAPPIN
900 6 kamb. mūrinis namas, 

naujai atremontuotas vidus, 
karšto vandens-alyvos apšil
dymas, garažas.

DUFFERIN—EGLINTON
500 gražus 5 kamb. bungalow su 

2 kamb. atskiru butu rūsyje* 
padedančiu padengti didžią
ją dalį išlaidų.

DUNDAS—BROCK
500 9 kamb. atskiras mūrinis 

namas, ekonomiškas apšil
dymas.

CRAWFORD—DUNDAS
,700 6 kamb. atskiras mūrinis 

namas. Modemiška virtuve, 
alyvos apšildymas, garažas. 
Žemas įmokėjimas.

WESTON RD.—ROGERS RD.
900 beveik naujas 6 kamb. nau

joviškas mūrinis namas, 2 
gražios virtuvės, moderniš
kas apšildymas, erdvus kam
pinis sklypas.

BLOOR—ST. CLARENS
500 8 kamb. mūrinis namas ra

mioje gatvėje. Dvi moderniš
kos virtuvės, gražiai deko
ruoti kambariai. Patogus su
sisiekimas. Normalus įmo
kėjimas.

RU N N YMEDE—AN NETTE
.900 6 kamb. atskiras mūrinis 

namas, gražus sodas, šoninis 
įvažiavimas.

DUPONT—CHRISTIE
,200 8 kamb. atskiras mūrinis 

dviejų augštų namas, 3 vir
tuvės, karšto vandens ir aly
vos apšildymas. Viskas gera
me stovyje Geras pajamos.

COLLEGE—MANNING
,300 krautuves patalpa (20x30) 

plius 6 kambariai. Garažas. 
Skubus pardavimas.

DUFFERIN—BLOOOR
.900 8 kamb. mūrinis namas, aly

vos apšildymas, dvi moder
niškos virtuvės, atskiras 
kambarys rūsyje, grąžąs.

MANNING—BLOOR
,000 8 kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
dvi virtuvės (moderniška). 
$5.000 įmokėti.

BLOOR—ST. CLARENS
,500 8 kamb. atskiras mūrinis 

namas, vieta garažui. 
$6.000 įmokėti.

INDIAN RD—SUNNYSIDE
900 8 kamb. mūrinis namas, aly

vos apšildymas, vieta gara
žui. Vertas dėmesio.

BLOOR—BATHURST
000 9 kamb. atskiros mūrinis na

rnos. 3 atskiri butai: 3 vir
tuvės, 3 vonios. Geras pa
jamų šaltinis centrinėje 
miesto dalyje.

BLOOR—QUEBEC
,900 7 kamb? atskiros mūrinis na

rnos, erdvūs ir šviesūs kam
bariai, moderni virtuvė, 
brangus apšildymo j įrengi
mas, gražus kiemas su vais
medžiais, šoninis įvažiavi
mas, garažas.

ANNETTE—CLENDENAN
,000 12 kamb. mūrinis pajamų 

namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
karšto vandens-alyvos ap
šildymas, didelis sklypas, 2 
garažai.

Milžiniškas dramblys sukinė
josi po savo narvą. Buvo labai 
geram ūpe ir pilnas puikybės. 
Ten pat maišėsi ir maža pelytė. 
Iš augštybių į pelytę nužvairavęs 
dramblys-taip prabilo:

— Tu esi menkiausias pada, 
ras, kokį tik aš kada esu matęs.

— Neužmiršk, — atšovė pely
tė, 
kiek sirguliavau.

kad paskutiniu laiku aš

Bosas: Tamsta vėl pavėlavote 
20 min. į darbą. Argi nežinai: ka
da mes pradedame?

Tarnautojias: Va čia ir yra visa 
bėda. Kada tik aš ateinu, vis ran
du darbą pradėtą.

Bijo pasikartojimo
— Sakyk, Jonai, kodėl tu, ra

šydamas laiškus sužadėtinei, vis 
pasilieki nuorašus?

— Tai vis dėl atsargumo. Bi
jau, kad rašydamas sekantį laiš
ką nepradėčiau dėstyti tų pačių 
minčių...

Bloga atmintis
— Mano žmona turi labai blo

gą atmintį...
— Kodėl? Ar ji nuolat viską 

užmiršta?
— Ne! Taigi, kad taip būtų! 

Priešingai — ji viską labai gerai 
ir smulkmeniškai atsimena ...

Ką pasakodavai
— Mano laikais jaunos- Dar

gaitės dar parausdavo, — paste
bi tėvas dukrai.

— O ką tada joms pasakoda
vai? — pasiteirauja dukra.

Zoologijos sode
— Šis smauglys yra toks stip

rus, kad suaugusį jautį lengvai 
sutriuškina, — aiškina sargas 
lankytojams.

■ — Juozai, neik taip arti, — su
rinka vieno lankytojo žmona.

Irgi geras darbas
Skautų vieneto vadovas sek

madienį tikrina, ką kuris skau
tas per savaitę padarė gero. 
Kiekvienas turi pats pasakyti. 
Pagaliau ateina eilė Vincukui.

— Aš su Petriuku pervedėm 
per gatvę senutę...

— Gerai. Bet kodėl gi dviese?
— Kad ji visai nenorėjo eiti...

Norėtų sukeisti
Oscar Wilde, žinomas mėgėjas 

gerai pasisotinti, užklaustas 
draugo, kaip patiko vakarienė, 
atsakė:

— Buvo puiki. Tik raudonasis 
vynas ir' pyragas sukeisti.

— Kaip tai sukeisti?
— Man geriau patinka senas 

vynas ir šviežias pyragas, bpt ne 
priešingai.

Didvyris '
Cirke rodomas įspūdingiausis 

numeris. Žvėrių tramdytojo 
asistentė įsikanda gabalėlį cuk
raus, liūtas savo letena išima jai 
iš lūpų cukrų. Žiūrovai ploja.

Tramdytojas šaukia:
— Kas sugebės tai padaryti 

gaus 1000 dolerių.
— Aš, — atsišaukia iš galeri

jos jaunuolis. — Tik pašalink, 
tamsta, tą liūtą.

Svetimžodžiai
— Mano bičiulis psichiatras.
— Po šimts pypkių! O aš ma

niau, kad jis lietuvis. Ir kalba 
taip švariai be jokio svetimo ak
cento. *

Išradėjai
Klaidingai manoma, kad išra

dėjai būtinai yra savo srities iš
mokslinti specialistai. Priešin
gai, daugelį išradimų yra pada
rę visai kitų specialybių žmonės.

Otto v. Guėrike, oro siurblio 
išradėjas, 17 amž. didysis fizikas, 
buvo juristas.

B. Franklin (1706-1790) per
kūnsargio išradėjas, jaunystėje 
buvo tėvo padėjėjas muilo vi- 
rykloje, vėliau spaustuvės dar
bininkas,' pirklys, politikas ir 
diplomatas.
t Georg Stevenson, garvežio iš
radėjas, buvo paprastas garo 
mašinų sargas.

Morse ir fotografijos išradėjas 
Daguerre buvo tapytojai.

Oro balionų išradėjai broliai 
Montgolfier buvo popieriaus fa
brikantai.

Amerikoje telefonuos išradė
jas Graham Bell buvo nebylių 
mokytojas.

Dviratį ir rašomąją mašinėlę 
išrado girininkas Karl V. Drais. 
__________ t—.. ■ .

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
314 BATHURST ST. 

Toronto
Namų 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 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

DUODAME GERIAUSI PATARNAVIMA NAMU PIRKIMO IR 
PARDAVIMO REIKALAIS VISAME MIESTE.

$2.000^mokėti, 6 kambarių namas, pilna kaina $7.800.
$2.500 įmokėti, 7 kambarių namas, pilna kaina $9.900.
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, dviejų virtuvių, atskiras plytinis 

namas. Likusi skola vieno mokėjimo. Pilna kaina $11.700.
$3.500 įmokėti, 8 kambarių plytinis namas, pilna kaina $12.500.
$5.000 įmokėti, 8 kambarių, plytinis, atskiras namas, geros pa

jamos, pilna kaina $14.706.

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

Telefonai: KI. 0994 arba namų ME. 1740

BUTCHER and ARMSTRONG
REAL ESTATE

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

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų-užsakymą kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

duodame metines paskolas po
rinti sudaryti {mokėjimą grynai*. 
BSnei informacijai ir visais kitais 
ų pirkimo - pardavimo reikalais 
AMs j

V. MEILUS
J Bloor St. W. T«4. OL. 1106 

Hamv tekf. RU. 1-02Q3.

[ANN & MARTEL 
REALTORS

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis ]

Dirbame pagal u;
komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai,

lamas naujų ir vartotų baldų* 
us baldų — chesterfield ir studjo

krosnys ir tt 
Kalbame rusų kalba

Vasarvietė 
atostogoms

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

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

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

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

matizmo, skilvio ir kt.)
479^2 Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

BRONIUS SERGAUTIS

Toronto, Ont, tel. KE. 7593.
Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus.

Pinigų investavimas. 
e ' 

Tarpininkavimas įvairiose įstai
gose bei sudarant pirkimo-par

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS. J£ACHNA .

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EM. 4-6515

PARDUODAMI 
NAMAI

BLOOR—MOUNTVIEW
$18.500 Atskiros, II kamb, visi da

žyti. 3 irtu v ės. Vand.-clyvc . 
Šild. Plytų garažas. įmokėti 
$7.000.

INDIAN RD.
$5.000 įmokėti. Atskiros 16 kamb. 

4 virtuvės, komb. dažyti ir 
gerai įrengti. Vandens-aly
vos šild. Didelis kiemas ir 
gorožos.

ADELAIDE ST.
$2.500 įmokėjus gauni namg 8 

kamb. su visu turtingu in
ventorių: šaldytuvu, skalbi
mo mašina, baldais, du spin- 
titinioi radio aparėtai, pata
linė, puodai, šakutės, pei
liai ir tt. ir tt. Pardavėjas 
išvyksta į JAV. Namas mū
rinis yre lane. Kaino tik 
$11.500.
MIESTO CENTRE

$41.500 Geram stovy 4 ougštų na
mas biurams. Per metus gry
no pelno duoda apie $7.000. 
Įmokėti $18.000. Lobai ge
ra proga investavimui.
ST. CLARENCE ST.

$13.000 Pusiau atskiras gerų plytų.
8 kamb., garažas, lane. 
Įmokėti $3.500.

CRAWFORD ST.
$15.200 Pusiou atskiras. 8 kamb., 3 

virtuvės modernios. Kamba
riai naujai dažyti, vandeniu 
šild. Labai geras namas

* Įmokėti $5.000.
NIAGARA ST.

$1.500 įmokėti. Pusiau atskiras gerų 
plytų, 6 kamb., kietos me
džio grindys. Oru-anglim 
šild. Už 4 komb. gauna nuo
mos $100 į mėn. Kaina 

' $8.500.
MAISTO KRAUTUVĖ BLOOR ST.
*2.50G už 6 kamb. ir maisto krau

tuve su įrengimais.
BEATRICE AVE.

$11.900 Pusiau atskiras, 6 kamb. 
mūrinis, ori-anglim šild. 2 
garažai. įmokėti $3.500.

BROCK STR.
$12.000 Atskiras, mūrinis, 10 komb. 

įmokėti $4.000.
INDIAN RD.

$17.000 Pusiau atskiras 11 kamb. 
Vand-alyva šild. Garažui 
vieta. Įmokėti $6.000.

Dėmesio!
Dabar yra išleistas įstatymas duodąs 
savininkams didesnes teises lengviau 
iškraustyti nuomininkus. Turime 
mu su nuomininkais, kurie yra 
miai pigesni. Tad patartina ypač 
moms tokiais namais susidomėti.

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

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

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

R. TESLIA '
K Real Estate & Insurance Broker
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Lietuviai važiuokite vasaroti į 
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

“FOUR OAKS” TOURIST HOME

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

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

Tiesiog iš fabriko * 
5 metų garantija! z

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield) — 99.00
3 gab. miegamojo komplektas — S79.5b 
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50 .
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 V AL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

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

Felix Norvydas

Mes dirbame 24 valandas

na-
žy- 
šei-

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618
749 QUEEN ST. E. 

Tel. RI. 5804

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

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

7 Havelock, Toron to. Telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga

Bathurst Medical Building 
312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

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

ANT. SLABOŠEVICIUS
Jewellery and Watches Importers Agent

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

BR. BUK0WSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE) '

1438 Dundas St W. Toronto 
(prie Gladstone)

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos! ,

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

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

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies >

Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o-— $1.60. Tonic —• $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

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

DANIEL D. ŠTOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

. - NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis.

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

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.O

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkoskainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio
I . 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

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

DĖMESIO! DĖMESIO!

_ 870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

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

— ■BUMUI.. ■■■■............... ■■ II II I ..........  Į ............. .  

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu, didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 
i 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 puspodžioi ir kulnys ... $2.75Į Moteriški ougšti kulnys .
Moteriški ougšti pusp. ir kuln. 1.75 Moteriški žemi kulnys
Sportiniai .................................... 2.25 Vyriški kulnys ................

40-50c.
75-85e.

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

LAIKRODININKĄ
s
turintį 30 metų profesinę praktiką

, Kalbu lenkiškai
M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO
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TORONTO, Cnt.
Didžiulė rankų darbų paroda
Toronte įsikūrusi “Canadian 

International Hobby and Home
craft Show Ltd.” — 152 Bloor 
St W., tel. RA. 3791 — 1953 m. 
vasario 6-14 d. organizuoja paro
dą, kuri vyks tautinės parodos 
aikštėje Coliseum vakar, prie
stato patalpose, apimdama 50.- 
000 kv. pėdų plotą.

Parodoje įsakmiai kviečiamos 
dalyvauti ir neokanadiečių tau
tinės grupės iš visos Kanados. 
Bus du astkiri skyriai: komer- 

'cinis ir mėgėjų. Pirmajam ski
riama 30.000 kv. pėdų ploto, ant
rajam 20.000. Bus taip pat darbų 
demonstravimo skyrius, ’’Learn 
to-do-it”, modelių skyrius, ypa
tingai įdomus būsiąs medžio 
drožinių skyrius, moteris domin
siąs siuvimo ir virimo skyriai, 
baldų skyrius ir tt.

Rengėjai aną ketvirtadienį 
King Edward Hotel patalpose 
buvo surengę specialias vaišes, 
kurių metu buvo išdalinta in
formacinės medžiagos. Į vaišes 
iš lietuvių buvo pakviestas “T. 
Žiburių” atstovas. Informacinė 
medžiaga yra perduota Toronto j 
apylinkės LOKui, nes tuo tarpu 
kito organo, kuris tuo galėtų rū
pintis nėra. Suinteresuotieji ga
li kreiptis į apyl. LOKą.

Ateitininkų stovykla 
prie Medad ežero praėjo su di
deliu pasisekimu. Buvo apie 50 
dalyvių. Ten pat įvyko ir Kana
dos jaunesniųjų ateitininkų su
važiavimas. Stovykla buvo baig
ta sekmadienį didžiule gegužine, 
o paskutiniai dalyviai išvažinėjo 
•pirmadeinį.'

Plačiau, apie stovyklą parašy
sim kitam numery.

■ Rinkliavos gausėja
Bažnyčios Statymo Fondo 

Valdyba su malonumu konsta
tuoja^ kad Toronto lietuvių kat. 
bažnyčią vis duosniau remia. 
Praėjusio sekmadienio pamaldų 
rinkliavos metu surinkta $755.51. 
BSF [Valdyba aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.

Bažnyčios-statybai aukojo
$400 — J. Demikis;
$200 — J. Margis;
$100 -— P. Slėnys, Č. '^Sėnkevičius, 

Vaitkevičių šeima,"A. K. Dargiai; K. S. 
Paužuolytė, Br. Stasiulis, I. ir V. Mika- 
lainiot;

$50 — Čiurlys P.,4 Plioplys V., Valai
čiai V. M., Čepaičiai B. K.;

$30 — Kušlikis Pranas;
$25---V. Bukovičius, Kryževičius Z., 

Mikaila Balys, Klimavičius Juozas, Či
žikas E., Tumosas Jonas, Daunys Juo
zas, Kdzilevičius Alg., Sakalauskas B., 
KartavjČius A.;

$12 — Kuzmickienė Mar., Mazlovec- 
' kas Alf.

Nuoširdus ačiū. BSFV

Toronto Lietuvių Namų 
pirkimo dokumentų sudarymas, 
abiems pusėms susitarus, atidė
tas vienai savaitei. Iki anksčiau, 
numatytos datos nebuvo surink
ta reikalinga suma pinigų — trū
ko per $1000. Dokumentai bus 
sudaromi šią savaitę trečiadienį 
ar ketvirtadienį. Jei per tas ke
lias dienas reikiamoji suma ne- 
bur spėta surinkti, trūkstama 
dalis bus paskolinta. TLNF pra
šo visus pasižadėjusius kuo grei
čiau šėrus išpirkti.

Šiuo metu vedamos derybos 
dėl namų inventoriaus, kuris 
priklauso kitom organizacijom.

“Liaudies Balsas” intriguoja
Paskutiniame Nr. — 1082 — 

“LB” pirmą kartą paminėjo TL 
NF veiklą: “Kokie tai dipukų 
neaiškūs Fondai mojasi dide
liems namų pirkiniams ir tam 
tikslui pardavinėjami šėrai ar 
kas tokio.

Nenorime mes kištis į kitų rei
kalus (tuo. labiau, kad nepaken
kus savo draugams, iš kurių tas 
turtas yra perkamas), tačiau pri
minimas apsižiūrėti neturėtų 
nieko užgauti.

Nėra viskas taip “rosy”, kaip 
nekurie agitatoriai nušviečia.

Be to, verta atsiminti, kad pa
našios tautiškos grupės Ameri
koje yra daug kam nunešusios 
tūkstančius dolerių”. Z. J.

Tikra tiesa, buvo atsitikimų 
ne tik Amerikoje, bet ir'Kana
doje, kad nusinešė padorių žmo
nių sudėtais pinigais nupirktus 
namus, bet tai buvo tokie pat 
“LB” vadinamieji “mūsų drau
gai”, iš kurių TLNF namus per
ka. O kad “LB” jaudinasi yra ir 
ūkiško pagrindo. Mat, tuose na
muose buvo įrengta kelių tauty
bių komunistinių laikraščių 
spaustuvė, jų tarpe ir “LB”. Da
bar tenka iš ten kraustytis. Kaip 
girdėti “LB” jau ieško patalpų 
savo linotipui pastatyti. Ar tik 
ne dėlto ir atostogas daro 2 sa
vaičių ir du numerius leidžia su
mažintus. Žinoma, nelabai ma
lonu, bet intriguoti visdėlto ne
garbinga.

Dėl pp. Barkausko ir. Bcrnecko 
pareiškimo

Liepos 17 d. "TŽ" pp. A. Barkauskas 
P. Berneckas paskelbė trečią LAS var-

1 
riams žinotiną gegužės 29 d. susitarimo

A. A. Belickienė
Pereitą antradienį Toronto 

kat. Vilties Kalno kapinėse bu
vo palaidota ankstyvesnės imi
gracijos lietuvė a.a. Konstanci
ja Belickienė, 72 m. amžiaus. Ve-, 
lionės mirties priežastimi buvo 
automobilio susidūrimas — aht 
jos bestovinčio prieš raudonas 
šviesas automobilio užlėkė sunk
vežimis. K. Beleckienė buvo ge
ro būdo moteris, mokėjusi su
gyventi su žmonėmis, ką liudija 
jos palaikų lankytojų būriai ir 
gausios ant jos kapo atneštos gė
lių puokštės.

Naujosios bažnyčios vardas 
. Miesto valdyboje tvirtinant 

bažnyčios planus, reikalinga pa
duoti ir bažnyčios pavadinimas. 
Bažnyčios Statymo Fondo Val
dyba savo posėdyje priėmė kleb. 
<un. P. Ažubalio pasiūlytą Prisi
kėlimo bažnyčios vardą. J. Em. 
dą patvirtino. Bažnyčias planų 
Toronto kardinolas parinktą var- 
dąpatvirtino. Bažnyčios planų 
autorius, arch. Dr. A. Kulpavi- 
čius prisikėlimo idėją yra reali
zavęs ir bažnyčios planų fasade.

Toronto kardinolas naujos 
bažnyčios statymui, kuris prasi
dės šiemet, yra paskyręs $100.000 
paskolą.

Svečiai
Iš Brooklyn mus aplankė “Dar

bininko” redaktorius kun. Da- 
bušis.

Dr. D. Narutavičiūtė, buv. 
“Draugo” moterų skyriaus re
daktorė, iš ateitininkų stovyk
los atvyko keletai dienų į To
rontą.

Iš Cicero, III., pereitą savaitę 
mus aplankė “Draugo” bendra
darbiai pp. C. Grincevičiuš ir A. 
Merkelis.

Iš Montrealio lankėsi p. Ru- 
dinskienė, Parojus.

Iš Corontion, Altą, Toronte 
gyvenantį brolį, Milius, Vaičiū
nus, Baltrus, Gudžiauskus ir 
kitus bičiulius aplankė hotelio 
savininkas p. J. Karpa su šei
ma—- žmona, jos motina ir duk
ra. Pasisvečiavę apie 9 d., pp. 
Karpai vėl automobiliu išvyko į 
namus. Ta proga pp. Karpai už
siprenumeravo “TŽ”.

Dalyvavimas antibolševikinėje • 
manifestacijoje

Š.m. liepso 27 d. Toronte su
ruoštoje pavergtų tautų atstovų 
antibolševikinėj e manifestacij o- 
je, ryšium su vykstančia Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus 
konferencija, kurioje dalyvauja 
72 kraštai. Jų tarpe yra ir kruvi
nojo bolševizmo atstovai.

Mūsų visų pareiga buvo paro
dyti Vakarų užsnūdusiai sąžinei, 
kad bolševikinėje Rusijoje ir 
jos satelitiniuose kraštuose jo
kių humanistinio pobūdžio ( or
ganizacijų nėra. Jų santvarka 
pastatyta ant žmogaus nužmogi
nimo rėmų — išplėšiant ne tik 
tautinę ir politinę, bet ir sąži
nės laisvę.

Mums, lietuviams, taip pat 
buvo laikas ir vieta parodyti, 
kaip mes išgyvename pavergtų
jų brolių ir seserų kančias. Kaip 
mes įvertiname garuojantį par- p. Barkauskui, iki”kurios jis turi iš teismo 
tizanų kraują ir kaip juntame otšoukti ,byĮ<?< ■ , - , ■ ■

j . . . - . ., teismo išlaidas jom tektų atsakyti «s-savo širdyse gimtosios žemes ii- į meniškai.
gesi. Vis dėlto, mūsų gretos bu- j Nustatytas laikas bylai atšaukti, bū- 
vo skystokos. Ir ^ar ne gėda sep- *ent:.,kl 1952 m- l,eP?s 11 p ^ar’. . v _ . ,. . kouskos, gavęs pranešimą, liepos 9 d. ištymų tūkstančių Toronto lietu- , teismo by'ą atšaukė. Jei pp. Barkauskas 
Vių kolonijai?! Net nei atatinka- ! ir Berneckos tą vadina nauju susitarimu, 
rno plakato neturėjome, išski. i toi yra jų_reikalas nieko bendra neturįs

" . J ’ įsu tiesa. Tuo norėta, klaidinant narius,
riant “Lithuanian , kuris mus trugdyti noujų org. organų rinkimus, 
reprezentavo.

V. Dumbliauskas.
Vedybos — krikštynos _______  ____ ___

Praėjusių dviejų savaičių lai-' tai yra pakartotinas paneigimas tiesos, 
kotarpy Toronto liet, par/ baž-! spoudoje poskdbtois dokumen-

ir r. berneckas paskelbė trecią LAS var
du klaidinantį pranešimą, paneigdami na 
1 
protokolą ir skelbdami, Xad liepos 3 d. 
pasirašytas naujas susitarimas LAS buvu
siems nesklandumams išlyginti, pagal ku
rį liepos 9 d. byla iš teismo atšaukta.

Minėtas pp. A. Barkausko ir P., Ber- 
necko pranešimas yra visuomenės* klai
dinimas, nes gegužės 29 d. paskelbtasis 
"Laisvojoj Ųetuvoj" Nr. 18:154 LAS 
susitarimas buvusiems nekslandumams 
pašalinti yra vienintelis ir galutinis, ir 
jokių pakartotinų susitarimų nėra.

Liepos 3 d. įvykusiame birželio 6 d. 
susirinkimo išrinktos komisijos posėdyje 
buvo nustatyto galutinė data ir pranešta

nes priešingu atveju, už

Pp. A. Barkouskos ir P. Berneckas 
bando aiškinti, kad mano anksčiau 
spaudoje paskelbtas pareiškimas esąs 
nuo pradžios iki galo neteisingas. Čia p. 

’ Barkauskas norėjo save pateisinti, bet

nyčioje susituokė: Albinas Ga- 
čionis ir Janina Aglinskaitė, 
Vladas Gulbinas ir Pelagija Ko- 
tovaitė, Aleksas Plėnys ir Ona 
Venckaitytė, Antanas Pacevi- 
čius ir Sofija Baranauskaitė, 
Vytautas Juodišius ir Ona Kon- 
drotaitė, Vladas Mikalainis ir. 
Isabele Chartre.

Pakrikštyta: Virginija Ona 
Zenkevičiūtė, Danguolė Marga- 

įvyks iškilmės Šv. Mykolo kated- rita Černiauskaitė, Gintaras Sfe
roje. o 13 d. banketas Royal pas Vladas Mockus, Mindaugas 
York Hotel. Rugpiūčio 11 d. de- Ramūnas Misevičius, Andrius 
legates vyks į Fort Ste. Marie, Aleksas Zigmantas ir Rita Biru- 
prie kankiųių koplyčios. I tė Nausėdaitė.

— Toronto — Rugpiūčio 9- 
16 d. čia vyks Kolumbo vyčiams 
giminingos Izabelos Dukrų or
ganizacijos suvažiavimas. Da
lyvaus 2000 atstovių iš Kanados, 
JAV ir Vilipinų. Rugp. 12 d.

tais. .Galbūt pp. Barkauskas ir Bemec- 
kas supras, kad nėra garbinga pasiraši
nėti, kad ir skambiais pirmininkų var
dais, kai tokiais nesamo.

E. Bumeistras.

— Toronto. — Ontario pro- 
vincijoje pereitą savaitgalį buvo 
net 34 nelaimingi atsitikimai — 
6 prigėrė, 6 užmušti ant kelių, 
22 sužeisti.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadieni — šeštadieni, rugpiūčio 7, 8. 9 d.
1. COPPER CANYON—spalvota—Ray Milland, Hedy Lamarr, 

BIG WHEEL — Mickey Rooney
Pirmadienį — trečiadienį, rugpiūčio 11, 12, 13 d.

ANY NUMER CAN PLAY — tik suaugusiems —
Clark Gable, Alexis Smith

.. ANIMAL CRACKERS — Marx Bros.

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
<*rie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

Raud. Kryžiaus konferencija Toronte
■ L*

(Atkelta iš 1 psl.) | ABN rūpesčiu liepos 27 d. sų- 
stovyklose esamiems asmenims organizuota 10 tautų antibolše- 
siunčįamą pagalbą, maistą, vais-Kvikiriė demonstracija taip pat 
tus, rūbus, kad vis dar nesugrą- ■ buvo surišta su R. Kr. konferen- 
žinami graikų vaikai, raudonųjų I cija. Po pamaldų Trinity Park iš- 
pagrobti pilietinio karo metu,1 sirikiavus, eisena nužygiavo prie 
nežmoniškos deportacijos, žiau- J rotušės. Prieky buvo nešamas 
nis elgesys su belaisviais ir tt kryžius, paskum Kanados ir tau- 
Pagaliau buvo pasirašytas laiš-jtinės vėliavos,( .vainikai, gėlės 
kas Kanados R. Kr. pirmin. John skirtos “pagerbti bolševizmo au- 
MacAulay, prašant, kad minėta- kom. Netrūko ir transparantų . - . .
sis memorandumas būtų patei- su šūkiais prieš bolševikinį ge-' P.ro Pir.m3 ^B benzino stotį sukti į kairę (nuo Toronto 

i. e--ji.;------ nocidą, deportacijas, žudymą ir
laisvės sunaikinimą.

Atidaromą kalbą pasakė ABN 
pirmininkas Jakob Stecko pa
reikšdamas, kad mes apeliuoja
me į Vakarus, dar laivą pasaulį, 
šaukdami nutraukti bet kokius 
ZŠiUl S^^Om“n?tn-lRy_dida’tu V prezidentus. Į vicepr^ 

j . .. - - - kandidatu išrinktas
py įsidėjo khsę su delegacijų pavergtųjų tautų atstovai į. Alabama sen. John J. Sparkman.

LINKSMA GEGUŽINĖ
Rugpiūčio 10 d., sekmadieni, prie Medad ežero, pp. Narušių ūky

Gera muzika, turtingas bufetas ir įdomi programa
Laukiame daug svečių iš visos Kanados ir Amerikos 

Mėgėjams: vandens sporto — daug laivelių, jojikams — arklių 
Pelnas skiriamas Vasario 16-tosios gimnazijai Vokietijoje 

Važiuoti iš Hamiltono keliu Nr. 5, pravažiavus Waterdown mies-

čia sukti į dešinę), toliau laikytis lietuviškų ženklų.
Liet B-nės Valdyba, Hamiltone.tas konferencijai svarstyti.

Apie memorandumą ir spau
dos konferenciją liepos 28 d. pla
čiai rašė du didieji Toronto 
dienraščiai The • Globe and 
Mail ir The Telegram. Pastebė
tina dar, kad R. Kr. konferenci
jos pradžios dieną, liepos 23 d., 
The Teiegram pirmajame pusią- jos satelitais. Kad būtų įsileista J ridentus 
py įsidėjo klišę su delegacijų pavergtųjų tautų atstovai į ‘ 
sveikinimais jų kalbomis ir ori.(Tarpt Baud. Kr. konferenciją 
gmalia rašyba. Ten tarp 45 pa- pUnateisiais nariais ir kad Jie1 bai ė gcriauU negu buvoJ lauPkta.

Ir mimu   nn 7X7/41 c Ir n ovo- ______ i __•______ • __ o o o

, Demokratų kandidatas 
Stevenson

Adlai E. Stevenson, Illinois 
gubernatorius demokratų kon-, 
vencijoje išrinktas partijos kan-1

sveikinimų — po žydiško, ara- Į galėtų naudotis visomis teisėmis 
biško ir burmiško — gražia ran- jr privilegijomis kaip naudojasi 
ka parašyta “Sveikiname”. Ar laisvos tautos.
tai paimta iš kokia poliglotų va-
dovėlio ar kokio lietuvio para- k^s7poTTriiTToro?to“mi^to
šyta, mums nepasisekė sužinoti.

Pąremdamas minėtąsias, pa
stangas, Toronto apyl. LOK lie
pos 26 d. mieste ir apylinkėje gy
venančių lietuvių vardu pasiun
tė peticiją 8 delegacijoms: Kana
dos, V. Vokietijos, Airijos, Ja
ponijos, Olandijos, Portugalijos, 
Šventojo Sosto ir Ispanjios. Pe
ticijoje prašoma paremti egzili- 
nių R. Kr. organizacijų prašymą 
įsileisti į konferenciją ir įtraukti 
jų memorandumo svarstymą ,į 
darbotvarkę. .

Muzikas St. Gailevičius iš. 
Montrealio persikėlė į Torontą ir 
apsigyveno 150 Grange Ave.
SLA nepaprastas susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 11 d., pirmadie
nį, 8 vai. vak. 404 Bathurst. Na
rių dalyvavimas būtinas, nes bus 
atstovių pranešimas iš seimo.

Jūros skaučių šokių vakaras
Rugpiūčio 15 'd., penktadienį, 

lietuviams vėl gauta puošni ir 
vėsi Palace Pier salė. Gros 15 
žmonių orkestras. Visas Toron
to jaunimas, skautai bei skautų 
bičiuliai, kviečiami išnaudoti šią 
retą progą.

T. j. sk. laivas “Vandenė”.
“Mohawk Furniture” 

lietuvių baldų krautuvė savo 
vienų metų prekybinei veiklai 
atžymėti, rugpiūčio mėnesį vyk
do pardavimą žymiai papiginto
mis kainomsi.
išnuomojamas kambarys antra
me augšte frontinis, vedusių po
rai arba dviems asmenims. Labai 
geras susisiekimas. Dundas-Lis- 
gar kampas. 52 McKenzie Cresc. 
Tel. OL. 4166.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė dviem asmenim. 5% Mc- 
Kenzje Cres. Prie Dundas-Do- 
vercourt. Tel. KE. 9222.
Išnuomojami 5 kamb. dviem ar
ba vienai šeimai. Taip pat iš
nuomojami 2 kambariai ir virtu
vė ir 1 kambarys viengungiams. 
Kreiptis tel. ME. 7265.

Kandidatas buvo išrinktas per 
trečią balsavimą, grėsusio skili
mo išvengta.

Stevenson JAV politiniame 
gyvenime įdomus fenomenas. 
Mažai žinomas advokatas 1948 
m. jis milžiniška balsų daugu
ma buvo išrinktas gubernato
rių, o dabar išrinktas kandidatu 
į prezidentus, nors pats ' savo 
kandidatūros nestatė ir tik iš
rinktas tesutiko.

. jrrwuu. AUU f-į _ Bonna. _ Vyriausybės na-
r^SL3 i 5" P11™- Įr e t tarėjas karo nusikaltėlių reika-hų kraštų delegacijoms. Prie pa- | kad i§ sąjun- mmklo padėti vainikai ir gėlės,; karo nUs^ltė-
zuvusiems nuo komunistines Į gų tokie Dėl
ran os pager i. jto dar prieš sutarties ratifikavi-

Visos egzilinių R. Kr. organi- mo balsavimus turį būti paleisti 
zacijų ir torontiečių pastangos 146 kaiiniai — daugiausia ligo
davę tik tiek vaisių, kad Kubos nys jr seni. Jų tarpe yra feldmar- 
atstovas buvo pasiūlęs memo- šalai Albert Kesselring, Erich V. 
randumą svarstyti, bet kiti šven- Manstein, Wilhelm List, Georg 
tą tiesą paaukojo ramybės rei- v Kuschner ir gen. Kurt Meyer, 
kalui pripažino jį politiniu ’anksčiau kalintas Kanadoje, 
reikalu ir atmetė. L. S.

v; • v — Montrealis. — Bordeaux
-— Vašingtonas. — JAV augs- kalėjimo kaliniai pereitą savaitę 

tasis komisaras Vokietijoje Mci ^uvo pąkelę riaušes. Malšinant 
Cloy pasitraukė. Jo "įpėdiniu pa-j 12 kalinių sužeista. Riaušių prie- 
skirtas buvęs kom. Austrijoje; žastis — blogas maistas. ‘ 
W. J. Donnelly. Vokietijai ra-1 .
tifikavus neseniai sudarytąja su-? Toronto. Šiais metais 
tartį, jis būsiąs pirmuoju JAV; Toronte dar tebuvo vos vienas 
ambasadorių Vokietijai. ! susirgimas polio, tuo tarpu Ka-

tnados vakaruose jau 316 susirgi- 
_____ K.-,- o ir 17 mirimų.

Po to sekė tautybių atstovų

kontrolieriai Mr. Senders ir Mr. 
Brendt savo, kalbose išreiškė 
Kanados solidarumą skelbia
moms idėjoms ir pareiškė savo 
įsitikinimą, kad Kremliaus tira- 
nijai ateisąs galas, kad teisingu
mas laimės.

Priimta rezoliucija, kuri pa
siųsta Tarpt. R. Kr. pirm, ir

Išnuomojamas butas šeimai iš 2 
kambarių ir virtuvės II augš- 
te ir pirmamae augšte vienas i 
kambarys vienam* asmeniui. 464 i 
Salem Avė. N., netoli Daven- i 
port. Teirautis nuo 5 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys Il-me į 
augšte be baldų su teise naudotis j 
puse virtuvės. Pageidautina ve
dusių pora. Skambinti KE. 8701.

Išnuomojamas kambarys 1 as
meniui. Telef. KE. 8424. Skam
binti kiekvienu metu.

daugiausia ligo-

PARDUODAMI 
NAMAI

BERTMOUNT AVĖ.
$2.500 įmokėti. Apie $10.000 pilno 

kaino. Mūrinis namas. Šiltu 
oru-'alyva šildomas. 6 nemaži 
kambariai. Yra vietos auto
mobiliui pastatyti. Tikrai ver
tingas namas.

DUNDAS ST.
$2.500 įmokėti. $7.000 pilna kaina.

6 kambariai, vieta automobi
liui pasfatyti.

ST. CLAIR—YONGE ST.
$2.50U įmokėti. Apie $9.000 pilna 

kaina. 6 kambarių mūrinis 
narnos. Antrame augšte vi
suose kambariuose gazas. Pa
togu išnuomoti.

ST. CLAIR—DUFFERIN
$2.500 įmokėti. $9.500 pilna kaina.

7 kambariai, šiltu oru-alyva 
šildomas. Moderni virtuvė. 
Gražus rajonas.

BLOOR—SHERBOURNE
$4.000 Įmokėti. $ 12.500 pilna kai

na. 9 kambarių mūrinis na
mas. Duplex. Vieta automo
biliui pastatyti. Antras augš- 
tas išnuomotas už $125 į 
menesį.

BALTH U RST—COLLEGE
$5.900 įmokėti; Apie $15:900 pil

na kaina. 8 labai gražūs 
kambariai. 2 virtuvės su go
žų. Labai patogus išnuomoti.

A.TAMULAITIS
A. W. FARLINGER 

Real Estate
75?.A YONGE ST., TORONTO 

Telefonas Kl. 1159 arba 
vakarais OR. 2657

— Berlynas. — Britai vėl už
blokavo jų zonoje esančią rusų 
radijo stotį — neleidžia įvažiuoti 
sunkvežimiams su statybinėm 
medžiagom, nes rusai nesilaiko 

į britų nustatytų Įvažiavimo tai* 
' syklių. *

V i.*..--

Šics savaitės namų pirkimai

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

Išnuomojamas 1 kambarys ir 
virtuvė III-me augšte ir 2 kam
barin iir virtuvė H-me augšte, 
taip pat 1 kamb. viengungiui 
I-me augšte. 29 Concord Ave. ...
Išnuomojamas 1 kamb. dviems 
arba vienam asmeniui. Kreiptis 
telef. KE. 2245, bet kuriuo laiku.

KAROLIS ABROMAITIS
Atlieka vidaus ir lauko namų dažymo darbus.

464 Salem Avė. N., Toronto

Lietuvių Baldų Krautuvė .
“MOHAWK FURNITURE”

2448 Danforth Ave., Toronto , . 
Telefonas OX. 4444

Skelbia metinių proga didelį

ISPARDAVIMA
Didelė nuolaida visoms prekėms

r

Prekės siunčiamos ir už Toronto ribų, į 
bet kurį Ontario provincijos miestą ar* 
artimiausia R.R. geležinkelio stoti.
PERSIUNTIMO KLAIDAS APMOKAME 
Informacijų teirautis raštu ar telefonu bet 
kuriuo laiku pas

JONĄ AUKŠTAITĮ
Išpardavimas tęsis visą rugpiūčio mėnesį 

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vakaro

Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė. Kreiptis OL. 1950.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė antrame augšte dviems as- į 
menims. Taip pat išnuomojamas 
kambarys antrame augšte vie-' 
nam asmeniui. Kreiptis 348 St.; 
Clarens Ave. Tel. ME, 2129. į 
Svetainei “TULPĖ” reikalinga 
moteris virtuvės darbui. Kreip
tis “Tulpė” 994 Dundas St. W., 
tel. ME. 9490.
PARDUODAMA kampinė krau
tuvė ir namas prieš lietuvių baž
nyčią — 932 Dundas St. W. Pui
ki vieta bizniui. Naujai dekoruo
ta. Alyvos šildymas. Dabar už
imta juvelyro. Už krautuvę mo
kama dabar $110 į mėn. Krautu
vės nuomos sutartis baigiasi š.m.

1 lapkričio 30 d. 5 kamb. butą ga
lima užimti tuoj. Kaina $17.500 
arba pasiūlymas. Įmokėti tik 
$5.000. Padedu parūpinti morgi- 
čius. Ši krautuvė tinka bet ko
kios rūšies bizniui: restoranui, 
cigarų kraut., juvelyrui ir kt. 
Randasi prie tramv. sustojimo 
vietos. Informacijoms skambinti 
ME. 8117. Mr. Goldenberg? Ap
žiūrėti galima visuomet.

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.

A. GARBENIS
Vakarais H Y. 1543

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

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys -

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

šios savaitės namų pirkimai

$16.800. Geoffrey ir Roncesvalles rajone, 9 kambarių, vandeniu 
šildomas, atskiras namas. Įmokėti $5.000.

i
$16.000. Quebec Ave., prie Bloor, 7 kambariu, atskiras namas su 

garažu. Vandeniu-alyva šildomas. Įmokėti apie $5.000.
$16.800. Crawford St., prie Dundas, 8 kambarių atskiras namas, 

naujai atremontuotas. Įmokėti $5.800.
S12.000. Wright Ave., prie Roncesvalles, apgyventas namas, 8 

kambarių, 2 virtuvės. Įmokėti tik $3.000.

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

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

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

LA. 2763 • LA. 6101


