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KRAŠTO TARYBAI SUSIRENKANT
Per 50 metų lietuvis gyveno 

Kanadoje. Kada atvyko pirma
sis, tikrai nežinome. Bet iki šio 
meto prisirinko jų čia per 20.000. 
Tai spėjamas skaičius, tikro ne
žinome ir niekad nežinosime, nes 
visų tiksliai niekas niekad nesu
rašys. Prieš porą savaičių sta
tistikos biuras jau paskelbė kaž
kurių Kanadoje gyvenančių tau
tybių skaičius pagal pereitų me
tų surašinėjimą. Liettivių skai
čius dar nepaskelbtas, nes jiems 
atžymėti surašymo kortelėse ne
buvo atitinkamos vietos, o tokių 
davinių negalima suskaičiuoti 
mašinomis. Tai turi būti atlikta 
žmonių, o tam reikia daugiau 
laiko. Visdėlto vieną dieną su
lauksime ir tuos davinius. Jie, 
žinoma, nebus tikslūs, bet tai 
bus skaičius, kuriuo bus remia
masi visų oficialių įstaigų, pa
gal kurį bus vertinamas lietu
viškas žodis. Jei to skaičiaus mes 
šiandien nežinome, tai kiekvienu 
atveju jis turėtų būti tikrai dau
giau negu dvigubai padidėjęs, 
lyginant su 1941 mt. surašymo 
daviniais.

Taigi Kanados lietuviškoji 
bendruomenė šiandien skaičiu
mi prilygsta nemažo Lietuvos. 
apskrities miesto gyventojų skai
čiui, o kažkurių Lietuvos aps
kričių centrų gyventojų skaičių 
prašoko ir prieškarinis Kanados 
lietuvių skaičius. Ypač, jei tuiė- 

tuose gyveno gi ne vien lietuviai, 
o čia mes skaitome tik lietuvius.

Kiekvienas Lietuvos miestas 
turėjo savą organizuotą ūkį, tu
rėjo savą kultūrinį gyvenimą, 
sudarė glaudžią to miesto bend
ruomenę, turinčią savas ambi
cijas ir savus vietinius intere
sus. Kiekviena tokia bendruome 
nė varžėsi su kitomis panašiomis 
lenktyniavo ir kiekvienas jos na
rys, išvykęs kitur, neparrfiršo iš 
kur kilęs, taip sakant “nešė sa
vojo miesto vėliavą”.

Ir Kanados lietuviai visada 
buvo susieti gyvo bendruome
ninio ryšio — jautėsi lietuviais, 
būrėsi, juose buvo gyvas kana- 
diškas-lietuviškas patriotizmas. 
Kiekvienas Kanadoje gyvenąs 
lietuvis neapamiršo esąs kaip tik 
kanadiškosios lietuvių bendruo
menės arba šeimos narys. Bet lie
tuviai čia gyveno išsiskirstę mil
žiniškuose plotuose, neapjung- 
ti vieno ryšio, dirbdami tautai 
ir savo Kanados lietuviškąjai 
bendruomenei, kad ir ta pačia 
dvasia, bet mažais būreliais, be

darbus derinančio ir talkas orga
nizuojančio centro. Tik kovos 
dėl Lietuvos laisvės reikalui bu
vo sukurta centrinė organizaci
ja, kuri buvo net išplėtusi visą 
Kanadą apjungiantį Styriu tink
lą, tačiau, deja, ir ji sunyko, nu
eidama klystkeliais. Tik dabar 
po trijų metų pastangų realizuo
jama visų — absoliučiai visų — 
lietuvių apjungimo idėja suda
rant bendruomenės organus Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose. Pasaulio ir Krašto Lie
tuvių Bendruomenės organizaci
ja yra jau žymiai*platesnio pag
rindo. Ji ne vienam kuriam rei
kalui. bet visiems bendriesiems 
lietuviškiesiems reikalams. Jos 
tikslas ir uždavinys rūpintis vis
kuo, kuo tik lietuvis gali rū
pintis išeinant iš lietuvybės iš
laikymo ir lietuvių tautos tei
sių gynimo reikalo. Žinoma ne 
jos reikalas kištis ten, kur tie 
patys lietuviai ką daro, pasi
skirstę į pasaulėžiūrines, poli
tines ir kitokio pagrindo grupes 
ar organizacijas. Jos reikalas 
veikti toje dirvoje, kurią rodo 
lietuviškoji širdis. Bet ir čia ji 
ne monopolinė — tik derinanti, 
visų pastangas paremianti orga
nizacija, ypatingai imantis to dar 

. bo, kurio dar niekas nedirba.
Grįžtant prie pradžioje sumi

nėto Lietuvos miesto pavyzdžio, 
Žinoma, Krašto Bendruomenės 
organizacija negalės suorgani- 
-zuoti savojo ūkio — nebent kiek

Imigrantę dvasiniai reikalai
TURI BŪTI APRŪPINAMI 

, • Šv. Tėvas Pijus XII paskelbė 
naują 6 dalių konstituciją—Baž
nytinį patvarkymą — “Exul Fa- 
milia” (Šeima tremtyje), kurio
je ’ plačiai aptariami tremtinių 
bei išeivių dvasiniai reikalai ir 
sutvarkomas jų aprūpinimas pa
sauliniu mastu. Viskas spren
džiama pagal vieną pagrindinį 
principą, kad išeivių bei pabėgė
lių dvasiniai reikalai, kiek tai 
įmanoma, turi būti aprūpinami 
tos pačios tautybės kunigų, mo
kančių jų kalbą. Konstitucijoje 
primenama, kad toks yra bažny
čios nusistatymas nuo seniausių 
laikų, kad jau 8 amž. prie šv. 
Petro karsto Vatikane buvo 
įkurta vad. “Scholar Peregrino- 
rum”, kur visos eilės tautų dva
sininkai gyveno atvykstantiems 
maldininkams aprūpinti ir atski
roms tautybėms buvo kuriamos 
įvairiausios įstaigos — užeigos | ir JAV.

SAVOS TAUTYBĖS KUNIGŲ 
namai, prieglaudos, bažnyčios, 
brolijos ir tt.

Ta proga šv. Tėvas primena, 
ką Bažnyčia yra dariusi nelai
mingiems tremtiniams paremti, 
sumini savo įkurtas tam reikalui 
įstaigas ir kad išeivių dvasinių 
reikalų aprūpinimo klausimai 
yra pavesti specialiai Vatikano 
įstaigai, vadovaujamai monsig
nor© Emilio Rossi.

Tai naujas milžiniškos svarbos 
šv. Tėvo patvarkymas, kuris be 
abejo netrukus turės bųti pajus
tas visam epasaulyje, nors jau ir 
anksčiau buvo matoma simpto
mų, kad šiuo keliu einama. Bu
vo matyti ir kažkurių tos rūšies 
organizacinių patvarkymų.

Beje, konstitucijoje Bažnyčios 
tokios veiklos pavyzdžiu primin
ta ir Kanada, kurioje- ukrainie
čiams jau Pijaus X buvo paskir
tas rytų apeigų vyskupas, kaip

i Nedarbo klausimas Kanadoje
Statistikos biuro žiniomis lie- 

I pos 31 d. Kanadoje dar buvo 
175.700 bedarbių, kai liepos 3 d. 
dar buvo 196.200. Vadinasi, su
mažėjo 20.500, tačiau tebebuvo 
45.000 daugiau kaip pereitais me
tais tuo pačiu metu. Rugpjūčio 
mėnesį bedarbių skaičius beabe- 
jo padidėjo. Tai iš vienos pusės 
dėl nutraukimo darbų kažkurio
se įmonėse dėl plieno trūkumo 
ryšy su JAV plieno pramonės 
streiku, o iš antros dėl visos ei
lės streikų pačioje Kanadoje, 
ypač Britų Kolumbijoje.

— Otava. — Kažkokia Marga
ret Finkelstein, kilusi iš centro 
Europos, kaip vieno britų diplo
mato patarnautoja atvyko Kana- 
don be jokio apklausimo, o kai 
tas diplomatas grįžo Anglijon, ji 
liko čia ir paprašė leisti jai čia 
pasilikti nuolatinės imigrantės 
teisėmis. Laikinai jai buvo leis
ta pasilikti, bet pravestas tyrinė
jimas parodė, kad ji komunistų 
įsakyta išvažiuoti.

BRITAI GRIEŽTŲ NORU BIJO
(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
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SAVAITĖS JVYKiy APŽVALGA

stėngšis Šžo-to pasiekt?— bet su
derinimas darbo lietuviškosios 
kultūros puoselėjimo, .lietuviš
kojo vardo garsinimo ir repre- 
zentavimosi srityse seniai lau
kiamas ir neabejotinai turės duo
ti gražių vaisių. Bent jau dides
nių. negu palaidai dirbant.

Šitos veiklos sekmigumo lai
das bus visų bendruomenės na
rių pareigingumas bei parama ir 
dvasia, kurią- organizacijos gy-- 
veniman įneš kaip tik šį savait
galį įvykstąs pirmasis Krašto. 
Tarybos suvažiavimas. Tai bus 
geras ar blogas raugas, kuris nu
lems, jei ne visos, tai nors neto
limos ateities bendruomeninio 
gyvenimo darną. Dėlto atsako
mybė atstovų ir visų, kuriems 
teks šitame suvažiavime pasi
reikšti, yra nepaprastai didelė. 
Nepaslaptis, kad mūsuose jau 
yra sutirštėjusių šešėlių, tačiau 
reikalo didybė bei atsakomybės 
supratimas visa tai turi nustum
ti į užmirštį, paliekant tik vie
ną aiškų darnaus darbo pagrin
dų sukūrimo uždavinį.

• Praėjusi savaitė metropoly
je, atrodo, stiprino VLIKo pozi
ciją. Sąjūdžiams posėdžiaujant 
ir svarstant pasitraukimo rezul
tatus, senosios partijos viltingai 
laukė Zaikausko pirmųjų žygių. 
Laik. Vyriausybės atstatymo 
idėjos susiduria su didelėm^ 
abejonėmis, kai dar kartą’ ban
doma sustiprinti VLIKo pozici
jas. KD tvirtai stovint už VLlKą, 
liaudininkų vadovaujantis as
muo pareiškė, jog “Laikinoji Vy
riausybė, tuo kartu išsiskirsčiusi 
iš Karo Muziejaus, tuom pačiu 
užbaigė ir savo egzistavimą”. Gi 
pats Škirpa, neatrodo, jog būtų 
tokios nuomonės. Frontininkai 
tyli. Sakoma, aiškinasi padėtį su 
nariais.

• Rugpiūčio 18 d. gen. Ridg
way štabas narsiai užtikrino, jog 
sovietų gąsdinimai nelįsti į Balti
jos jūrą su Atlanto pakto valsty
bių manevrais neturį jokios 
reikšmės. “Mainbrance” prati
mai rugsėjo j 13-25 d. įvyksią, 
o juose dalyvausią JAV, Britų, 
kanadiečių bei skandinavų karo 
laivynai. Jie turėtų vaizduoti, 
kai bus atremtas sovietų puoli
mas prieš Skandinavijos pusia
salį. Kaip korespondentai rašo, 
šis Baltijos jūrų klausimas sukė
lęs “galvos skausmus“ vadovau
jantiems britų ir amerikiečių ge
nerolams, o vietiniai komunistų 
laikraščiai gvoltu šaukė. Bet tik

Londone jie rado 'gerą dirvą. 
Persenęs imperijos liūtas nega
lėjo pakelti, kad Amerikos erelis, 
apvaldęs visus vandenynus, už
viešpatautų ir Baltijoj. Geriau 
rusai, negu jankiai, turbūt, ap
sisprendė Winstonas. Er sekančią 
dieną

nėšio su galiuku. “Stalino Di
džiojo” erą, jo pačio noru, gali 
būti triumfališkai užbaigta per- 
leidžiant “darbą” tęsti kitiems, 
sau pasiliekant “pranašo ir me
si j aus” rolę.

• Tik ką grįžęs iš Romos ir 
kitų Europos miestų senatorius

Iš Europos painiavų pereitą 
savaitgalį į pirmą vietą vėl iškilo 
Vokietijos klausimas. Liepos 10 
d. notomis vakariečių paraginta 
S. Rusija pagaliau atsakė sutin
kanti pradėti pasitarimus dėl 
Vokietijos, ir net tuojau, ne vė 
liau spalio mėn., tačiau su sąly
ga, kad būtų tariamasi jos siūlo
ma klausimų eile, būtent pir
miausia dėl taikos sutarties, dėl 
bendros vyriausybės sudarymo 
ir tik po to dėl bendrų rinkimų 
ir okupacinių pajėgų atitrauki
mo. Vašingtone šis siūlymas lai
komas nepriimtinu, nes ištikrų
jų tai būtų tik kalbos ir kalbos, 
be vaisių. Bonnoje siūlymas taip 
pat sutiktas šaltai.

Artėjant Š. Atlanto S. konfe
rencijai, visi jos nariai, kurie bu
vo pareiškę nepajėgsią įvykdyti 
ginklavimosi programos, pradėjo 
savo balsus švelninti. Esą šių 
metų programas t&i išpildysią, 
bet nepajėgsią išpilydti sekančių 
metų plano, nes nepajėgsią padi
dinti kariškų.- biudžetų. Tokie 
Prancūzai sako, kitais metais ga
lėsią kariniams reikalams pa
skirti tik tokią pačią sumą, kaip 
šiemet, bet ir tai tik tada, jei 
JAV pridėsią 600 mil. dolerių. 
Vadinasi,, jei norima iš jų dau
giau išspausti, reikią daugiau 
duoti'. ' ' -

' ' - '

Egipte pastarųjų riaušių vadas 
pakartas, kitų byla dar nągrinė-

BOLŠEVIKŲ PARTIJOS KONGRESAS
Pereitos savaitės trečiadienį 

visi Maskvos laikraščiai ir radi
jas paskelbė partijos gen. sekre
toriaus Stalino pranešimą apie 
spalio 5 d. šaukiamą partijos 19- 
ąjį kongresą. Kartu paskelbta ir 
jo dienotvarkė. Toks paskutinis 
kongresas buvo 1939 m. kovo 
mėn. Jis* pats ištikrųjų nieko 
naujo neatneš, svarbu yra tik 
tai, kas jam bus pateiktai patvir- 

"tinti. O tai iš dalies matyti ir iš 
paskelbtosios darbotvarkės. Jo
je 5 pagrindiniai punktai:

1. Politbiuro vardu pranešimą 
padarys G. Malenkovas.

2. Partijos inspekcinio komi
teto vardu pranešimą padarys jo 
pirm. P. G. Koskatov.

3. Penktojo penkmečio planą 
referuos planavimo komisijos 
pirm. N. Z. Suburov.

4. Svarstymas partijos statu
to pakeitimų ir

5. Centrinių organų rinkimas.

to pakeitimus, jų tarpe net po
litbiuro. panaikinimą, jo darbą 
pavedant prezidiumui. Sekreto
riatas betgi nepaliečiamas.

Bendras įspūdis, kad diktatū
rinės vadžios dar labiau suspau
džiamos, įvedama dar didesnė 
partijos kontrolė visame gyveni
me. tačiau dar daugiau, parodys, 
kokie žmonės bus parinkti į par
tijos vadovaujamus organus. Tie, 
kurie Stalinui atrodys mažai be
galį patarnauti ar nepageidauja
mi, be abejo, nebus “išrinkti”. 
Tad kongresas gali atnešti ir 
naujudių.

Rūdinga, kad statute pakeis- 
‘as ir partijos aptarimas. Ji anks 
čiau buvo aptariama kaip darbi
ninkų klasinė aukščiausia orga 
nizacija, prisilaikanti marksizme 
-leninizmo mokslo, o dabar vadi
nama savanoriška . kovojančia 
komunistų sąjunga, sudaryta iš 
darbininkų klasės, darbo valstie-

Čia pirmiausia krenta į akis,: čių ir darbo inteligentijos. Vadi- 
kad politbiuro vardu pranešimą Į naši įvedama karo metu ypatin- 
darys Malenkovas. Tai rodytų jo • gai pradėtos akcentuoti dvi so

Irane Mossadegh bando apval- 
dyįi padėtį. Norėdama užkirsti 
kelią komunistų pasisekimui, 
vyriausybė nori palengvinti var
guomenės gyvenimą ir įvykdyti 
žemės reformą. Iš dvariržinkų 
nutartą ne tik paimti 2% mokes
čių, bet dar ir 20^, iš kurių 
10% skiriama tuojaus paskirstyti 
varguomenei ir 10% į specialų 
banką, iš kurio bus duodamos 
paskolos. Komunistai betgi savo 
puolimus yra pagyvinę it dažnai 
prieinama prie kruvinų riaušių 
su nacionalistais. Dėlto į Tehera
ną vėl grąžinta kariuomenė. Pa
ti kariuomenė yra apvaloma. 
Mossadegh, kaip karo ministeris, 
jau atleido 15 generolų ir žada 
dar daugiau atleisti. Į Irano siū
lymą derėtis dėl atlyginimo už 
nacionalizuotas naftos įmones, 
Britai atsakė, kad derėtis sutin
ka, bet ne tuo pagrindu. Reikią 
daug platesnės bazės.

KorejojeQebevyksta smulkios 
kautynės ir oro puolimai, o de- „ 
rybos jau ketvirtą kartą atidė
tos vėl savaitei. Komunistai, be 
kaltinimo bakteriniu karu, pra
dėjo šaukti prieš nežmonišką 
ginklą — vad. napalio bombas. 
Amerikiečiai dėl jų nesigina, bet 
sako, kad tai ugnies bombos, o 
ugnis nuo amžių vartojama kaip 
ginklas. Be to, prieš civilius gy
ventojus jos esą nenaudojamos. 
Prieš bombardavimą virš miestų 
esą išmėtomi lapeliai, perspėju 
civilius gyventojus pasišalinti

____
sparno vadas, dėklarivo savo vy
riausioje būstinėje Oslo, jog bu
simųjų manevrų metu Amerikos 
laivai Baltijoj vykstančiuose ma
nevruose nedalyvaus. Spaudos 
konferencijoje jis, reikšmingai 
šyptelėjęs, pastebėjo ... “taip 
jau atsitiko, jog Baltijos jūroje 
manevruos tik danų, norvegų ir 
britų karo laivynai”. Taigi, bri
tai ir vėl nusileido sovietams,ku
rie rėkte rėkė, jog štai “įrody
mas, kad amerikiečiai nori mus 
pulti”. Lyg toj karikatūroje: Sta
linas, atkišęs revolverį, šaukia 
vakariečiams: “Šausiu arba nu
siimkit skydą!”.

Ne visiems amerikiečiams toks 
samprotavimas patiko. Tą pačią 
dieną gen. Ridgway pasiuntė sa
vo pavaduotoją gen. Thomas T. 
Handy Londonan. Mat, buvo 
projektuojama “Mainbrance”, 
jog milžiniškas jungtinis laivy
nas — 6 JAV, 4 Britų ir 1 kana
diečių lėktuvnešis su pagalbi
niais laivais — iš Firth of Forth, 
Glasgovo įlankos, patrauks pir
ma į šiaurę, o paskui atgal į pie
tus ir į Baltiją praktikuodami, 
kaip dėti minas, jas išimti, pulti 
povandeninius 1. ir vykdyti iš
laipinimo operacijas. Treciojoj 
stadijoj buvo numatyta ameri
kiečių marinų išlaipinimas Jut
landijoje. Bet dabar, turbūt, ir 
danų bei norvegų laivvno ma
nevrai Bornholmo saloje bus 
atšaukti, kaip sako amerikiečių 
šaltiniai, nes britų kabinetas pa
sipriešino. Pasak NYTimes ko
respondento, Churchilis bijąs, 
kad sovietams “kilniadvasiškai” 
gražinus tą salą danams, karui 
pasibaigus su sąlygą, jog ja ne
sinaudos jokia kita valstybė/ tai 
būtų nereikalinga provokacija, 
galinti iššaukti sovietų kerštą. 
Todėl ruępiūčio 22 d. ūmai pas 
gen. Ridgway atvyko britų pe 
r>pr. štabo viršininkas fieldmarš. 
Slim. Pusryčiaujant, pakviestas 
Rideway, iis paskelbė “idėjų dėl 
esamos politinės padėties” (žiūr. 
atskirai)— Fantazavimas, jo? 
Stalinas gali būti sunaikintas be 
karo diplomatija ir protingumu, 
atrodo, yra nuolat kažkeno ska
tinamas. Neseniai tą giesmelę 
užgiedojo Ike, vėliau ją pakarto
jo Dulles, dabar jau ir britai. 
Paprasti mirtingieji tuo netiki 

perskyrimo bandymas tik dar nė trupučio, nors su nemenku 
labiau padidino vienybės pajau- j susidomėjimu tenka laukti Maks 
timą. . i vos galiūnų konferencijos už mė

jog ten peržiūrėjęs ir patikrinęs 
Amerikos Balso ir kitų Valst.

laidži’ai spaudžia Vyč 
jau įvykdyti žemės reformą,

įstaigų darbą, kaip senato buvo stambiesiems savininkams tepa- 
pavesta jam ir sen. Wiley, Wis- liekant nedaugiau 200 akrų. Be 
consino resp. “Mes randame, jog to> dar paskelbtas planas su JAV 
“A.B.”.... privalo gauti daugiau : pagalba sukultūrinti 3 milijonus 
priemonių, daugiau ir geriau kva j akrų dykumų, tą plotą taip pat 
lifikuotų žmonių, smarkesnę ir į išdalinant bežemiams.
inteligentiškesnę vadovybę ir! Premjeras Aly Maher paskel- 
daugiau pinigų” patvirtino dar: bė, kad maždaug po 3 savaičių 
kartą žymusis demokratų sena- numatomos derybos su Britais 
torius, kuris savo laiku buvo šių dėl jų kariuomenės pasitraukimo 

iš Sueso, kai patys Britai rūpi-

“A.B.”

(Nukelta į 2 pusi.) 
■ jin i i

jos uždaviniu skelbiamas reika
las aktyviai stiprinti Sovietų Są
jungos gynybos pajėgumą prieš 
priešų agresiją.

Būtų be abejo pati didžiausia 
staigmena, jei kongrese Stalinas 
savo generalinio sekretoriaus 
vietą užleistų kam kitam. Apie 
jo galimą pasitraukimą seniai 
spėliojama, tačiau diktatoriams 
pasitraukti ne taip lengva. Pen-, 
sininkui kartais galėtų nebesi
sekti likviduoti visokius ““nu
krypėlius” ...

Popiežius už Vokietijos 
vienybę

Berlyne rugpjūčio 20 d. susi- 
inknsio 75-tojo Vokietijos ka- 
alikų kongreso (Katholikentag) 
Toga šv. Tėvas paskelbė atsi
šaukimą į vokiečių tautą. Be ti
kybinių reikalų, šv. Tėvas netie
sioginiai paliečia ir politinius, 
kai užakcentuoja visišką vienin
gumą vokiečių, atvykusių iš ry-

pirmenybę tarpe kitų varžovų dalinės klasės ir praleista* tų ir iš vakarų, šaukiančių, kad
* • • « • ■ • * • « • MM • ’ ■ a ••• - ' * * • * » _ mdėl Stalino įpėdinystės. Tuo tar-. marksizmas-leninizmas, nes, ma- 
pu dar sunku atspėti, kokios tyt, buvo nepatogu įrašyti "sta- 
priežastys iššaukė partijos statu-1 linizmą”. Vienu didžiųjų parti-

SOVIETŲ GYNYBOS LINIJOS 
EINA PER LIETUVA C-

Bostono The Chr. Science Mo
nitor, pagal Belgijos Antikomu
nistinio Laisvės Fronto žinias, 
kuris turįs ryšių su kraštais už 
gelež. uždangos, praneša, kad 
Sovietų Sąjunga skubotai per 
tvarkanti savo gynimosi pozici
jas prieš Vakarus. Dar pereitų 
metų gruodžio mėn. padnieprio 
srityje tarp Osipoviči, Černigov 
ir Ovruč buvę pradėta rengti pa
grindinė gynimosi sistemos bazė. 
Rusija nusprendusi gynimosi li
niją įrengti savo pasieniu, bet 
neiškišti jos į satelitinius kraš
tus. Gynimosi linija esanti ren
giama nuo Daugpilio per Kauną 
i Karpatų šlaitus prie Przemys- 
lio. Šiai linijai paremti esą įreng
ta virtinė naikintuvų aerodro
mų, o bombonešių bazės esą nu
keltos giliau j Sovietų teritori
ją. Buvusieji 7 aerodromai Ryt
prūsiuose esą paversti “pirma
eiliais rezerviniais aerodromais”, 
dalis įrengimų sunkiųjų bombo
nešių bazės prie Įsručio (pava
dinto Černiachnvsku) esą panai
kinti. Kaip galima toliau į va
karus esą iškišta tik radaro ’ ir 
priešlėktuvinės gynybos tinklas.

Pastaraisiais mėnesiais, kaip 
pranešama, dalis kšrui dirban
čios pramonės įmonių iš vakarų 
esą perkelta į rytus. Tarp k’t” 
taip iš Rygos elektronikos VEF 
fabrikas esąs perkeltas į Omską, 
o “Vairoga“ fabrikas iš Liepojos 
į Nikolajevą.

Minėtųjų belgiškų šaltinių 
nuomone, statomosios Baltijos 
pakrantėse “Stalino linijos” pa
skirtis tesanti tik sutrukdyti iš- 
sikėlima iš jūros.

Jei šitos informacijos tikros, 
Sovietų gynimosi linijos eitų per 
Lietuvą, atseit ji būtų pačiame 
kariškame pragare.

naši, kaip sudaryti šio regijono 
karinę komandą. Tuo tarpu 
Egipto karinis diktatorius Na
guib pareiškė, kad Egiptas užsie
nio karinės pagalbos priimsiąs 
tik, jei būtų užpultas ir jei tas 
nepažeis jo nepriklausomybės.

i Dėl siūlomos Vid. Rytų koman
dos Naguib nepasisakė, bet tai 
rodo, kad lengvai neis.

Pasikalbėjijme spaudos atsto
vams gen. Naguib pareiškė, kad 
kariuomenė iš viešojo gyvenimo 
pasitrauksianti tuojau kai tik

skelbiama nieko. Iš esamos abie 
jų valstybių santykių padėties ir ‘ ■ 
iš Kinijos delegacijos sudėties 
sprendžiama, kad ten sprendžia
mi ūkiniai, politiniai ir kariški 
klausimai. Spėjama, kad jose 
bus sprendžiamos visos Tol. Ry
tų problemos, ypač Japonijos. 
Spėjama, kad bus deramasi dėl 
Congčum geležinkelio ir dėl 
Dairen bei Port Arthur uostų 
grąžinimo Kinijai. Geležinkelis 
ir uostai turi būti grąžinti suda
rius taikos sutartį su Japonija, 
bet ne vėliau 1952 m. pabaigos. 
Dabar tas terminas jau nebetoli. 
Gal būt, bus svarstomas ir.taikos 
sutarties su Japonija klausimas, 
gal Kinija paprašys dar didesnės 
paramos.

Būdinga, kad Maskvoje kinų 
delegacijos sutikti buvo pa
kviesti Azijos valstybių amba
sadoriai, bet nei vienas iš euro
pinių, nors kaikurios valstybės 
— D. Britanija, Švedija, Danija,

vyriausybė pakankamai sustip-: Šveicarija, Suomija — kom. Ki- 
rėsianti. I niją yra pripažinusios.

GENEROLIŠKA POLITIKA
Britų imperijos štabo viršinin

kas feldmaršalas Slim, viešėda
mas vyriausioje Š. Atlanto Są
jungos būstinėje, kur atvyko ap
lankyti vyriausiąjį Europos pa
jėgų vadą gen. Ridgway, per 200 
dešimties tautų karininkų pasa
kė kalbą. Tik, kaip štabo virsi 
ninko, kalba buvo keista — gry
nai politinė, ne kariška ir, tur
būt atspindinti Britų vyriausy
bės pažiūras. Feldmaršalas kal
bėjo ne kaip gynimą organizuo
ti ir ne apie strateginius planus 
bei karo techniką, bet kaip karo 
išvengti, kaip priešą padaryti 
nepavojingu diplomatinėmis 
priemonėmis. Esą, pats komuniz
mas pasaulio taikai grėsmės ne
sudarąs ir esąs neišvengiamas 
atsilikusiuose varginguose kraš
tuose. Ten jis galįs įsigalėti. Pa
vojų pasaulio taikai sudarąs 
Maskvos imperializmas. Dėlto 
nereikią blaškyti jėgų kovai su 
komunizmo įsigalėjimu visuose 
pasaulio kraštuose, bet tik steng
tis, kad jis ten nepakliūtų Krem
liaus bendron vadovybėm Reikią 
Maskvos diktato išvengti tuos 
kraštus patraukiant savo pusėn

įuos palaikant prekybiniais san
tykiais ir užmezgant diplomati
nius santykius su jais. Reikią 
iuos patraukti į Tito pasirinktąjį 
kelią.

Atrodo, kad šitomis tezėmis 
feldmaršalas bandė pateisinti D. 
Britanijos politiką Kinijos at
žvilgiu ir jos norą palaikyti pre
kybinius ryšius su Sovietų sate
litiniais kraštais. Tezės, beabe- 
jo, įdomios Britų požiūriu, ta
čiau vargu ar tinkamos šiuo me
tu, kai vienas prieš kitą stovi du 
organizuoti frontai. O dar labiau 
keista, kad tokie klausimai ke
liami karių forume,.Jei ir štabai 
politikuos, kasgi kariškais reika
lais rūpinsis?

Viduriniųjų Rytų komandos 
klausimu feldmaršalas iškėlė 
taip pat Britų tezę, kad toji ko
manda turėtų būti visiškai sava
rankiška, tolygi gen. Ridgway 
komandai. Esamoji komanda tu
rinti būti pavyzdžiu naujoms pa
našioms komandoms kitose pa
saulio dalyse. Ar pasisekė feld
maršalui įtikinti karius, kad 
prieš tą patį priešą turi būti ke
lios savarankiškos 
galima labai abejoti.

komandos,

»
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BUVUSIEMS POLITINIAMS KALINIAMS
Visi laisvojo pasaulio lietuviai, žavisi Lietuvoje pasilikusių 

u t iečių gyva tėvynės meile-ir jų didvyriška kova dėl Lietuvos

Lietuvos kančios ir mūsų brolių ir sesių kruvina kova visus mus 
įpareigoja visą gyvenimą skirti Lietuvos išlaisvinimui ir lietuvių 
tautos gyvybės išgelbėjimui.
—rTa kovos dvasia, deginanti visus lietuvius, nacių kalėjimuose 

bei koncentracijos stovyklose kentėjusius tautiečius subūrė į Lie
tuvos Antinacinės Rezistencijos buvusių politinių kalinių Sąjun
gą,'kad būtų galima organizuotai įsijungti į žūtbūtinę lietuvių tau
tos kovą.

Sąjunga įsteigta 1945 m. rugpjūčio 28-29 d. Augsburge įvyku
siame visuotiname lietuvių buvusių politinių kalinių suvažiavime.

Tame suvažiavime buvo norėta įsteigti bolševikų ir nacių ka
lėjimuose buvusiems politiniams kaliniams bendrą Sąjungą. Ta
čiau anuo metu, kada prieš Sovietų Sąjungą ir komunistus nei 
žodžio nebuvo galinfe pasakyti, tokios Sąjungos nebuvo galima 
įsteigti. Todėl nutarta kuriamąją Sąjungą pavadinti šiuo vardu: 
“Lietuvos Antinacinės Rezistencijos Buvusių Politinių Kalinių 
Sąjunga”.

NepJksant buvusių aplinkybių, visi jautė gyvą reikalą suorga
nizuoti ir bolševikų kalėjimuose kankintus liėtuvius kovotojus, 
todėl jau sekančiame LARbpk Sąjungos suvažiavime, įvykusiame 
'947 m. rugpiūčio 21-22 d. Flossenburge, buvo priimtas sekantis 
nutarimas: “Kadangi keičiantis politinėmis sąlygomis plėsis mū
sų Sąjungos apimtis ir apims politinius kalinius bei nukentėju
sius nuo bolševikų, suvažiavimas leidžia Valdybai, esant reikalui, 
perredaguoti Sąjungos pavadinimą, išbraukiant žodį “Antina- 
cinės’\

Šiuo metu, kada prieš Sovietų Sąjungos imperialistinius sieki- < 
mus ir prieš jos varomą tautų žudymą jau galima viešai kovoti, 
LARbpk Sąjungos Centro Valdyba' įgyvendina Flossenburgo su- 

, važiavimo nutarimą ir skelbia, kad nuo 1952 metų rugsėjo mėn. 
J dienos LARbpk Sąjunga apima visus bolševikų ir nacių kalėji
muose kentėjusius lietuvius ir vadinasi “Lietuvos Rezistencijos 
Buvusių Politinių Kalinių Sąjunga”.

Sąjungos Centro Valdyba, norėdama sutikrinti visų savo narių 
adresus, prašo Jaip bolševikų, taip nacių okupacijos metu dėl Lie
tuvos laisvės kalintus lietuvius pranešti savo adresus.

Ten, kur yra bent 5-lietuviai, buvę politiniai kaliniai, prašomi 
steigti LRBPK Sąjungos skyrius, išsirinkti skyriaus valdybą, ku- 

-rios sąstatą prašome pranešti Sąjungos Centro Valdybai sekančiu 
adresu: Rev. V. Pikturna, 213 So 4th St.. Brooklyn 11, N.Y.

Ta pačia proga Sąjungos Centro Valdyba sveikina visus bend
ros kovos bei kančios brolius ir linki kuo greičiausiai persiorga- 
niziteti į vieną galingą ir kovingą vienetą. .

LfclBPK Sąjungos {Centro Valdyba:LRBPK Sąjungos {Centro Valdyba: ..M J-
Vytautas Pikturna, Vaclovas Alksnims, Juozas Kojelis, 

Kun. Jurgis Paransevičius, Povilas Žičkus, Jonas Rimašaukas. 
P.S. Centro Valdyba prašo visų lietuviškų laikraščių, išeinan

čių už JAV ribų, šį atsišaukimą persispausdinti.

Atsiminimai
Pokariniame laikotarpyje at

siminimai tarytum grybai dygo. 
Jų ypač apstu JAV. Dažnokai jie 
yra lėkšti ir neprašoka vidutiniš
kos publicistikos lygio. Jie dygs
ta ir bematant sensta. Praėjus 
metams jų kaina pusiau sumaži
nama, kad didelius išteklius rin- 
kon iškišus.

Amerikietiški atsiminimai ga
nėtinai skiriasi nuo britų išleis
tųjų. Pirmiausia britai, išskyrus 
Lloyd George ir Winston Chur
chill, atsiminimus išleidžia tik 
asmeniui mirus ir nuo įvykių il
gesniam laikui praslinkus. Ame
rikiečiai stengiasi atsiminimus 
paskubomis išleisti, kad dėstomi 
įvykiai dar nebūtų iš skaitytojų 
atminties išdilę ir rastų daugiau 
skaitytojų. Tačiau amerikiečiai 
neleidžia serijomis atsiminimų, 
kaip padarė Winston Churchill 
po kiekvieno karo paskelbęs ei
lę tomų.

Labai gaila, kad mūsų vyrai, 
kuriems išpuolė vadovauti atsa
kingam darbui, taip šykštūs yra 
su savo atsiminimais. Dr. V. Bar- 
tuška nušvietė Lietuvių Infor
macijos Biuro veiklą Lausanne, 
atošvaistėmis paliesdamas nuo
šalyje besidėjusius įvykius. Jo 
atsiminimuose paminėti asmens 
ganėtinai tamsokai retušuoti. 
Kaip žinome, tie atsiminimai iš
šaukė gana ilgą ir nuobodų ka
pojimas! su Dr. J. Gabriu. Gana 
lengvu stiliumi parašyti ir gerai 
išleisti' Martyno Yčo atsimini
mai, nušviečia kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę. Jie parašyti 
su lengvu jumoru ir nemažu pa
sakoriaus talentu. -Tačiau ten pa
sigendame gilesnio įžvelgimo į 
to meto įvykių raidą. Dr. K. Gri
nius stengiasi remtis faktais, 
nors vėliau jo bendralaikiai sten
gėsi juos pataisyti.

Neminėjus kaikurių nuotru
pų, nors jos deimančiukais spin
dėtų, veik tuo ir baigiasi mūsų 
atsiminimų literatūra. Ir galima 
pasakyti, labai gaila.

James Forrestal
Jis tragiškai mirė 1949 m. ge

gužės mėn. Taigi ne jis surašė 
tuos atsiminimus'* apid kuriuos' 
čia kalbu. Tas darbas buvo atlik
tas dviejų autorių — Walter Mil- 
lis ir Eugene S. Duffield. Forres
tal buvo jūrų laivyno, o vėliau—

BRITAI GRIEŽTU NORU BIJO
(Atkelta iš 1 pusi.) 

įstaigų vedėjas, tuom pačiu su
tikdamas su svetimšalių spaudos 
kritika.

• Valst. Dep. paskelbė studi
ją, kaip sovietai ateistiškai auk
lėja jaunimą ir, pažabodami baž
nyčias, stengiasi sugriauti reli
giją pavergtuose kraštuose. Stu
dijoje paliečiamos visos tautos, 
išskyrus pabaltiečius, apie ku
rių religijos katastrofišką padė
tį laisvasis pasaulis tiesiog igno
ruojančiai neinformuojamas. Nu 
siskundžia ir protestantai. Pa
skutiniame Liuteronų kongrese, 
nors ir buvo prašoma, į valdo
muosius organus nebuvo išrink
tas nei vienas pabaltietis.

• Iš kur lietuviai ir gavo to
kį pamėgimą boksuotis. Kaunie
tis Šocikas yra TSRS sunkaus 
svorio meisteris. Liepos pabaigo
je Vilniuje įvykusiose TSRS jau
nių boksininkų pirmenybėse pus 
sunkio svorio klasėje TSRS jau
nių čempiono titulą laimėjo kau
nietis Romas Murauskas, “kom
jaunuolis ir Inkaro fabriko žy
mūnas”. Jį treniravo vilnietis L. 
Šneidmanas. '

• Praėjusią savaitę paskelbus 
penkmečio planą ir kompartijos 
kongresą, atydūs stebūtojai lau
kia kokių nors sovietų strategi
jos ėjimų. Maksvoje esą ameri
kiečiai korespondentai apsidžiau 
gė, jog penkmečio plane nepap
rastas dėmesys esąs skiriamas 
Baltijos valstybėms r- “matyt, 
siekiant jas paversti TSRS la
biausiai pramoninga sritimi”. 
Tačiau lietuviai žurnalistai,' įsis
kaitę . penkmečio plano tekstą, 
bematant pastebėjo, jog tai tik 
propagandinis muilo burbulas. 
Jie kreipėsi į autoritetingus lie-

* tuvių mokslininkus, kad šie sa
vo laiškais amerikiečiams paaiš
kintų tikrąją penkmečio “reikš
mę” ... Štai tas penkmetis, pro
jektuojamas LTSR: Pabaltijo 
valstybėse 2 kartus padidinti 
elektrifikaciją. Pastatyti Narvos 
hidroelektrinę, -Rygos elektrinę 
ir paruošti planus Kauno (Birš
tono) hidroelektrinei... (šie

planai jau buvo ruošiami nuo 
1928 m.) Lietuvos respublikoje 
jie numatą padidinti elektrinių 
įrankių gamybą (Elfos fabrikas 
Vilniuje jau gamina elektrinius 
motorus, "Zis Moskva” šaldytu
vams, kurie ir eksportuojami). 
Lietuviai turėsią, pagalti 3,9 kar
tus daugiau žuvies; kur kas dau
giau priauginti karvių ir kiaulių 
(!); padidinti mašinų traktorių 
stočių; padidinti geležinkelių 
tinklą (paskutinioji statyba — 
1944 m. vokiečių pravesta antroji 
linija Šiauliai-Ryga). Ypatingai 
stebina plane įrašytas projektas 
pastatyti tiltus per Nemuną ties 
Kaunu, sustiprinti laivininkystę 
Nemunu ir Daugava; 50% padi
dinti plentų tinklą Pabaltijo ir 
Kaukazo rajone; 40% padidinti 
ligoninių lovų skaičių; — deja, iš 
to tik paaiški, kad ir šis penkme
tis tebus tik bandymas 1940 m. 
tęsti nutrauktą nepriklausomų 
valstybių darbą. Tik reikia pri
pažinti sovietų sugebėjimą pūs
ti burbulus. Visame pasaulyje su 
dėmesiu skaitė apie tą penkmetį, 
na, ir amerikiečiai žurnalistai to
kį įspūdį ir susidarė. Jei mes pa
sižiūrėsime į sekmadieninius 
amerikiečių, sakysim, NYTimes,

finansinius skyrius, pastebėsime, 
jog privačios JAV kompanijos 
vykdo didesnius darbus be jo
kios idiotiškos ir šlykščios pro
pagandos. Štai Amerikos alumi- 
nijaus kompanija ruošiasi pradė
ti statyti už $400.000.000 tunelį, 
kuris bus pravestas po vienu 
Aliaskos kalnynu, apie 20 mylių, 
vanduo bus nuleidžiamas specia
liais elevatoriais ir tuose pat pa
žemiuose bus pastatytos hidro
elektrinės, kurios gamins ener- 
gij ą statomaih milžiniškam fab
rikui kitoje kalno pusėje. Jei tai 
būtų Rusijoje, tai seniai visi 
žvirbliai apie tai būtų* čirškę.

• Laisvųjų Teisininkų kongre
so metu vokiečių spauda rašė 
apie sovietų vykdomą kolekty
vizaciją Rytų Vokietijoje. Pasi
gavęs tą mintį NYT korespon
dentas Sullivan pavadino kol
chozus “kolektyviniais koopera
tyvais”. P. Audėnas, vadovau
jantis Lietuvos ūkio ekspertas ir 
kooperatininkas, buv. Žemės ūk. 
min., labai įdomiame ir turinin
game laiške įrodo šitokio išsireiš
kimo nesąmonę, nurodydamas, 
jog tai yra tik žemės ūkio darbo 
stovyklos, su kooperatyvais ne
turinčios nieko bendro.

1944-1949 kovo mėn. Krašto ap
saugos sekretorių. Ilgokas dėsty
mas apie karinių ministerijų ap
jungimą ar kovą dėl biudžeto, 
menu, tegali būti įdomus tik 
amerikiečiams. Todėl aš stabte
rėsiu tik ties užsienio politikos 
klausimais, kurje mus liečia tie
siog ar netiesiog.

Forrestal buvo vienas pirmu
tinių, atsakingų pareigūnų, gali
mas dalykas pats pirmasis, nu
vokęs Sovietų kelią. Jau 1944 
m. jis netikėjo sovietiškam tai
kingumui ir tų metų rugsėjo 
mėn. jis dėsto: “Esu įsitikinęs, 
kad amerikietis, veikiantis pri
siderinant orie savo reikalų ir 
saugumo uždavinių, yra apšau
kiamas fašistu ar imperijalistu, 
kai Dėdė Šamas nori turėti įta
kos Pabaltijy, Lenkijoje, Besara
bijos klausimą sprendžiant ar Vi 
duržemio jūroje.”

Apie to meto politines konfe
rencijas jau buvo ganėtinai ra
šyta. Bet štai priartėkime prie 
Jaltos tarpsnio nuotaikų: Prezi
dentas 1945.3.16 posėdyje nurodė 
didelius sunkumus santykiau
jant su britais. Britai norėję 
amerikiečius įvelti į karą bet ku
riuo metu. ..

Ši ištraukėlė rodo, kad ameri
kiečių nusiteikimas buvo klai
dingas ir primena Wilsono sam
protavimus, kad nugalėtieji vo
kiečiai tegai būti Europos taikos 
kariniais sargais. Anuo metu, F. 
D. Roosevelt, jei nemanė Sovie
tų padaryti dalies pasaulio glo
bėjais, tai jam E. Benešo ir eilės 
kitų buvo įkalta mintis, kad su 
nauja imperija amerikiečiai ga
lės taikoje sugyventi. Nėra ko 
nuogąstauti, kad tai dėjosi anuo
met, kai nūdien JAV atstovauja 
Kremliuje to paties nusiteikimo 
politikas.

Tačiau 1945 m. balandžio 2 d. 
prezidentas buvęs stipriai pa
veiktas užsienio reikalams sekre
toriaus, kuris primygtinai įrodi
nėjo, jog santykiai su Sovietais 
greit turės pradėti ne vien silp
nėti, -bet pasieks vis didėjančią 
įtampą. D^Liublino lenkiško
sios vyr5at^t>ės maskviškės glo-' 
bos prezidentas parašė griežtą 
įspėjimą, kad tai gali pakeisti 
santykius tarp JAV ir Sovietų. 
Avrell Harriman, tuometinis JA 
V-bių ambasadorius, telegramo
se reikalavęs didesnio griežtumo 
su Maskva, nes pastaroji tik iš
naudojanti vakariečių gerą va
lią. E d e n nuogąstavęs, kad 
Kremlius siekiąs suardyti gerus 
santykius tarp JAV ir Britani
jos., Tokios nuotaikos, preziden
to visai nelauktos, lydimos abe
jonių ir lūkuriavimo, slėgė Roo
se veltą paskutinėmis jo dieno
mis.

ninkija, o ypąč gen. MacArthur, 
patiekęs visus argumentus, kad 
raudonosios armijos talkininka
vimas yra būtinas. Gegužės mėn. 
jau buvo aišku, kad japonų tvir
tybė pradeda irti. Harriman pra
nešimu iš Maskvos, Kremlius 
ruošėsi tam žygiui ne tiek tęsėti 
pasižadėjimą, kiek pateisinti už
ėmimą tų žemių, kurias pažadėjo 
amerikiečiai Jaltoje. Jau tuomet 
Avrell buvo aišku, kad Kinija 
negalėsianti išlikti “laisvoji Ki
nija”. Taip galvojančius jis va
dino savęs apgaudinėtojais.

JAV karo laivynas anuomet 
buvęs abejotinos vertės. Tais 
samprotavimais Dwight Eisen
hower primygtinai spyręs H. S. 
Trumaną, vykstantį į Potsdamo 
konferenciją, nieko negailėti ru
sų paramai išgauti japoniškame 
fronte. O tuo metu, Forrestal 
nuomone, japonai jau buvę pa
guldyti ir mažo smūgio tereikė
ję jiems pribaigti. Sovietai visa 
tai puikiausiai išnaudojo

Dar aiškesnėmis spalvomis 
Forrestal pavaizduoja JAV po
litinį nesusigaudymą. Jis atsidė
jęs studijavo pasaulio politinės 
mašinos eigą ir rado, kad politi
nis planavimas buvo tikrai men
kavertis lyginant su kariniu. 
“Mes įsivaizdavome karą nely
ginti kamuolio žaidimą, kuris tu
ri būti kuo veikiausiai baigtas... 
JTO buvo pervertinta... Todėl 
tegalėjo sekti amerikiečių visuo
tinis nusivylimas”. Tie žodžiai, 
rašyti 1947 m., dabar yra negin
čijama tiesa.’JAV vyriausybė 
buvo pakartotinai įspėta iš Mas
kvos minėto Harrimąn ir Bedel 
Smith. Ji tik tuomet pabudo, kai 
britai dėl finansinių sunkumų 
buvo priversti Graikiją ir Tur
kiją perleisti amerikiečių įtakon. 
Ir tuo metu amerikiečiai pasi
ėmę sunkią atsakomybės naštą 
ant savo kupros, nelyginti bri
tai Viktorijos laikais.

Forrestal atsiminimai yra pui
kus liudininkas, — ne vienas li
teratūroje ir politikoje, — nuro
dantis, kad 1948 m. karas su 
Maskva per . plauką tebuvęs iš
vengtas. Jo pavojus neatlyžęs 
Čekoslovakijoje padarius per
versmą, Norvegiją nuolat spau
džiant dėl Špicbergeno ir kitais 
klausimais ar Berlyno blokados 
tarpsnyje. Ne vien minėtieji įvy
kiai, bet ir 'kaikuri gauta neofi
ciali medžiaga vertė šią plunks
ną atvirai prabilti apie esančią 
grėsmę, nors tremtiniuose buvo 
apsčiai kitokių samprotavimų .... 
Bet vakariečiai, anuomet buvę 
labai silpni. Tuomet teliko var
ganas kelias, kuris prašėsi kant
rybę išbandyti. Konferencijos 
sekė viena po kitos, nors vaka
riečiams buvę žinoma, kad So
vietai nežino garbės, padorumo 
ar tiesos. Jos tebuvo tik blogas 
žaidimas, iš anksto žinant, kad 
jis tik tiek tebus vertingas, kiek 
per tą laiką bus apsiginkluota.

Pasaulis jau žymiai toliau nu- 
siyręs negu galėjo numatyti to
kio masto vyras, kaip Forrestal. 
Jis buvo teisus ne vien savo me
tui. Numanu, kad jo mintys ras 
didesnį pritarimą šiuo metu, kai 
JAV pervertinamos visos verty
bės politinėje srityje. Vakarie
čiai nenoromis turės pakelti 
Maskvos jiems mestą pirštinę.

Vieną liepos vidurio sekma
dienio rytą, stipriam lietui ly
jant, leidausi kelionėn link To
ronto, to garsiojo pramonės 
centro, kur ir mūsų tautiečių, 
tiek senosios kartos, tiek naujų
jų, daug susikaupusių ir kurian
čių gyvenimą.

CPR traukinys traukia vin
giuodamas Superior ežero pa
kraščiu, ^sunkiai dūsaudamas, 
spjaudydamas dūmus ir ugnį, 
pralysdamas tunelius, ligi paga
liau atsitolina nuo ežero į ly
gesnes vietoves, kur matytis tik 
žaliuojančių miškų plotai ir ma
ži ežerai. Nugalėjęs uolas ir vin
gius, traukinys šnypšdamas spi
riasi pirmyn ir pirmyn. Kelei
vius ne tik domina gamtos vaiz
dai, bet ir verčia pagalvoti apie 
žmogų ir darbo didybę. Išversti 
tokias uolas, prakasti tunelius 
ir nutiesti kelią, didelis dalykas.

Pravažiuodami tik retas su
stojimo vietas apie 11 vai. vak. 
pasiekėme Sudbury, Ont. Tai 
garsi, gal net didžiausių pasau
lyje, nikelio kasyklų ir jo ga
mybos įmonių vietovė. Pakėlęs 
lango uždangą, pamačiau augš- 
tarėžius kaminus ir iš jų besi
veržiančius pragariškai dvokian
čius dūmus. Tie dūmai gula že
myn ir nuodija augmenis. Sud- 
burio apylinkėje niekas augti 
negali ir riogso plikos akmens 
uolos. Prisiminiau kaip 1935 m. 
prekiniu traukiniu pravažiavau 
Sudbury ir ten pora dienų susto
jau darbo ieškodamas. Mačiau 
tada didžiules krūvas to metalo, 
bet prieš pat Antrojo pasaulinio 
karo užsidegimą tas visas me
talas paskubomis buvo išgaben
tas, didžiumoje į Vokietiją, nes 
ir kasyklos priklausė vokiečių 
bendrovei. Taip begalvodamas |

užmigau. Pabudau jau rytą, va
žiuojant per gražiuosius ūkių 
laukus, netoli Toronto.

Toronte daug mūsų tautiečių 
lietuvių, kurių tarpe, kaip iš se- * 
nesniųjų, taip ir iš naujųjų esu 
įgijęs daug bičiulių. Aplankyda
mas juos daug malonumo turė
jau. Už ką visiems širdingai dė
koju. Torontas man atgaivino 
Lietuvos prisiminimus. Sekma
dienį, atėjęs prie lietuvių baž
nytėlės, nustebau pamatęs te
isią minią tautiečių. Kiek čia lie
tuvių daug esama! Susirinkę 
žmonelįai pasimelsti ir kartu su
sitikti su savo pažįstamais, bi
čiuliais. Ties lietuvių bažnyčia 
net gatvė užsikemša ir kurį lai
ką sudaro sunkumų pašaliniam 
žmogui praeiti arba mašinoms 
pravažiuoti.

Tą pat dieną įvyko lietuvių ge
gužinė kieno tai ūkyje. Ir vėl 
daug svietelio lietuviško. Buvo 
malonu, daug pažįstamų toron- 
tiečių ir hamiltoniečių susitikti. 
Tik gegužinė ne kokį įspūdį pa
darė, nes be jokios programėlės 
ir be jokio žodžio. Na, ir kartu 
per daug skystimėlio. Bet ką 
darysi. Biznis bizneliu. Su skys
timu ir dainelė lietuviška geriau 
skamba. •

Apie organizacinį darbą ir kul
tūrinę lietuvišką veiklą daug ką 
negalima buvo patirti, nes dau
guma atostogauja. Tačiau teko 
girdėti, kad smarkiai ruošiama
si dalyvauti Kanados Tautinėje 
Parodoje. Lietuviai pasirodys su 
stipriu ir gerai išlavintu choru, 
tautiniais šokiais ir meniškais 
bei rankdarbiniais dalykais.

Tai labai puiku ir girtina, kad 
savo tautybę ir meilę jai pa
rodys svetimtaučiams.

V. Sibulis.
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65 Rėmėjų būrelis Čikagoje, c. 
o. Mr. VI. Augulis, 2609 W. 64 St, 
Chicago 29, Ill., USA. — Kara- 
ziejų Juozą, II kl. mok., išlaiko 
nuo 1. 4. 1952.

66 Ev. liut bažnyčios Jaunimo 
Ratelis Čikagoje, c.o. Mr. Vilius 
Albrechtas, 854 W. 33rd St., Chi
cago, Ilk, USA. Gaigalaitį Petrą, 
IV kl. mok., nuo 1. 8. 1952.

67 Rėmėjų būrelis Waukegan, 
c.o. Mr. VI. Petrauskas, 842 
Adams St, Waukegan, Ill., USA. 
Puotrą Kazį, I kl. mok., nuo 1. 7. 
1952.

68 Rėmėjų būrelis Longuenil, 
c.o. Mr. Petras Beleckas, 56 Ver
mont St, Longuenil Annex, Ca
nada. Gudą Romualdą, I kl. mo
kinį, nuo 1. 7. 1952.

69 Rėmėjų būrelis Čikagoje, c. 
o. Mr. Juozas Vaineikis, 11116 
So. Whipple St, Chicago 43, Ill., 
USA. Medinaitį Geraldą, III kl. 
mok., nuo 1. 7. 1952.

70 Rėmėjų Būrelis Adelaide, 
c.o. Mr. J. Lapšys, 28 Grange Rd., 
Adelaide, Welland, Australia. 
Juodsnukytę Rūtą, II kl., nuo 1. 
7. 1952.

71 Keturių Rėmėjų Būrelis 
Čikagoje, c.o. Mr. V. Tamošiū
nas, 4547 So. Talman Ave., Chi
cago 32, Ill., USA. Kušneraitytę 
Ireną, II kl. mok., nuo 1. 4. 1952.

72 Rėmėjų būrelis Sault Ste. 
Marie, c.o. Mr. Liudas Bielskis, 
1066 Queen St E. Sault Ste. Ma
rie, Ont, Canada. Jasaitį Algir-

Japonijos klausimas
Jaltos konferencijoje, tam tik

romis sąlygomis, Stalinas paža
dėjo fronte talkininkauti po 
dviejų ar trijų mėn. europiniam 
karui pasibaigus. Prezidentas 
padaręs daugelį nuolaidų Jalto
je tik Maskvai privilioti į naują 
frontą. Tuo metu augštoji kari-

Tremtinio skundas
so kasyklose, geležies liejyklose, 
miškuose ir kitur. O dirbti juk 
reikia, nes ir aš pats gerai ži-. 
nau, kaip sunku yra gyventi be 
darbo. Tačiau jeigu šiuo metu 
Kanadojej yra trūkumas darbų, 
tai reikėtų paieškoti kitokių 
priežasčių, o nekaltinti DP. Jei
gu. mūsų gimtuosiuose kraštuose 
nebūtų Stalino ąrba kitų dikta
torių, esu" tikras, kad jus ir mes 
ramiai gyventumėm savo kraš
tuose. Dabar gi — mes visi ran
ka į ranką turėtumėm dirbti dėl 
geresnės ateities tam laisvam ir 
gražiam kraštui Kanadai”.

Toronto dienraštis “Star” rug- 
piūčio 15 d. išspausdino lietuvio 
Benedikto Kašinsko iš Gerald to
no, Ont., laišką, kuris skamba 
šitaip: '

“Sir: Aš esu naujajs kanadie
tis — DP — ir kalbu labai blo
gai angliškai. Ar Jūs žinote prie
žastį, kodėl DP atvyko į Kana
dą? Jie atsirado čią tik todėl,! 
kad “gerasis .senas Juozas” norė
jo juos padaryti savo vergais. 
Čia jie atvyko, kad išgelbėtų sa
vo gyvybes ir gyventų laisva
me krašte. Jie niekad neturėjo 
tokios intencijos atimti darbus 
iš kitų. Aš niekad nesu girdėjęs 
apie betkokią diskriminaciją 
prieš kanadiečius ten, kur dipu
kai dirba. Tačiau aš pats —- bu
vau diskriminuojamas ilgą lai
ką, už tai, kad buvau DP, užsie
nietis ir svetimas, kuris nežino
jau jokio angliško žodžio. Ta
čiau kodėl? Aš esu toks pat žmo
gus, kaip ir visi kiti pasaulyje, 
tetrokštu tik laisvės ir egzisten
cinių galimumų, kaip to trokšta 
ir kiti.

Jeigu Jūs pasektumėte oficia
lias statistines žinias, pamatytu
mėte, jog šiame krašte yra daug 
daugiau kitokių imigrantų, negu 
DP. Deja, anie imigrantai pasi
ėmę daugiausia geruosius dar
bus. Dipukai dažniausia dirba 
pramonėje, kur trūksta kana
diečių darbininkų dėl permažo 
atlyginimo ar dėl blogų darbo 
sąlygų. Pav., dipukams Kana
doje dažniausia tenka dirbti auk-

Suomiai baigia 
mokėjimus Rusijai
Rugsėjo 19 d. atiduodama 14 

paskutinių pastatytų laivų, Suo
mija 1944 m. karo reparacijas So 
vietų Sąjungai, pabaigs. Ji bus . 
sumokėjusi prekėmis, pagal 1938 
m. kainas, apie 400 milijonų do
lerių, nors pagal 1944 m. paliau
bas, patvirtintas 1946 m. Pary
žiaus taikos sutartimi, turėjo su
mokėti 300 mil. — rusai kita iš
reikalavo visokiomis priekabė
mis Pabaigus mokėjimus, dirb
dama tuo pačiu tempu, Suomija 
savo gyventojų, gerovei galės iš
leisti kas metai pe 50 milijonų 
dol. daugiau negu dabar. Tenka 
tik stebėtis, kaip greit ši darbšti 
tauta tokią milžinišką naštą nu
metė nuo savo pečių. To rusai 
tikrai nesitikėjo. Už laisvę suo
mis viską pasiryžęs atiduoti.

The Canadian Bank of Commerce

db

Patarimai asmeninėms banko operacijoms ...
. . . vienas iš serijos

2. Einamoji sąskaita — a . •
„ Ši yra naudojama individualių asmenų, 

biznio įstaigų ir organizacijų apmokėti 
sąskaitas čekiais. Kiekvieną mėnesį ban
kas prisiunčia jums indėlių ir išmokėji
mų pranešimą ir sugrąžina sunaudotus 
čekius.

DVIEJU RŪŠIŲ SĄSKAITOS PATENKINA 
JūSy REIKALUS
Klijentų patogumui The Canadian Bank of Commerce turi dviejų rūšių banko sąskaitas.
1. Taupomoji sąskaita —•
, Tai yra nuošimčius teikianti sąskaita,

» kurion jūs reguliariai dedate pinigus 
taupymui ir iš kurios jūs neketinate 
daug išleisti kasdieniniams reikalams. 
Tačiau jums leidžiama rašyti čekius ir iš 
Taupomosios sąskaitos. Sunaudoti če
kiai nesugrąžinami, bet, pareikalavus, 
juos galima gauti banke.

Jūsų artimiausio skyriaus vedėjas padės jums apsispręsti, kuri sąskaita jums tinkames
nė. Nepamirškit, kad kiekvienas The Canadian Bank of Commerce skyrius teikia pilną 
patarnavimą.
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KOMUNISTINIAME FRONTE
špnęj, juk negali atsispirti pa
gundai jį aplankyti. Q ir jo kon
sulas Montrealy šiais metais ro
do daugiau suminkštėjimo ženk- 
lų? plaukia minios nuo ryto iki 
vėlios popietės ir vis gauna vi- 

-■ ?as. Išlaukęs eilės 6 vai., gavau 
ir aš. Po visos eilės siuntinėji
mų pagaliau patenki žmogus pas 
V. Sirvydą, kuris uždeda pasku
tinį antspaudą, papasakoja apie 
jp paruoštą K. Balučio monogra
fiją ir išleidžia kelionėn.

Bostono parapija
Nė nepajunti, kai traukinys 

įlekia Dėdės Šamo žemėn. Rū
pestingi muitininkai mandagiai 
teiraujasi apie kiekvieną, bet jo
kių sunkumų nedaro. Taip ii- iš
lipi pavakariop Bostone lengva 
širdimi, pasiimi taksį, kuris ta
ve veža vis aplinkinėm gatvėm, 
aiškina miesto Įžymybes, o kai 
atveža prašytoją vieton, tenka 

' užsimokėti dvigubai.
Tautiečių Bostone gana tiršta. 

Eini gatve ir girdi, kaip dvi kū
mutės lietuviškai rpkuojasi, kiek 
tolėliau vėl grupelė savininkų, 
neišskiriant nė banko rūmų, ku
rie dabar yra tapę Lietuviu Klu
bu. Prieini bažnyčią ir randi ųž-

• rašą: Ecclesia Lithuanorum, 
erecta 1908. Tai Bostono lietu
vių šventovė, kur darbuojasi

. , kun. Virmauskis, didžiai svetin
gas klebonas. Jo klebonija pil
nutėlė kunigų, o jis pats vos vie
na kamputi pasilikęs. Džiaugia
si klebonas, turėdamas ištisą jau
nų kunigų armiją: iš jo parapijos 
iki šiol yra Įšventinta 37 kuni
gai! Prie bažnyčios yra ir di
džiulė mokykla, vedama Nukry
žiuotojo Seserų. Tai irgi kun. 
Virmauskio pastangų vaisius. 
“Ilgai mūsų parapija neturėjo 
savos mokyklos, -— sako klebo
nas. — Matydamas gyvą reika
lą, ėmiau ir nupirkau net dvejus 
namus mokyklai. Net žymūs vei
kėjai barė mane sakydami: Kai 
buvo vaikų, nebuvo mokyklos, 
nupirkai mokyklą -— nėr vaikų. 
O šiandien, žiūrėk, turime 600 
mokiniu!” V

Su atžalynii pajūriu
" Kas vasarą! kun. Abračinskąs, 

vikaras, organizuoja parapijos 
vaikų išvyką pajūrin. Norint pa
siekti plačiuosius vandenis 
gražų paplūdimį, reikia plaukti 
laivu apie valandą. Susirinko 
uoste
lis suaugusių. Vieni, kalba lietu
viškai, kiti angliškai. Užkalbinu 
suaugusių būrį. Visi ir visos at
sako: “Mokam lietuviškai, tik ne 
visi norim kalbėti”. Kalbinu jau
nuosius. Berniukai sunkokai rez
ga lietuviškai, o mergaitės, at
vykusios iš Europos prieš 3 me
tus, labai lengvai atsakinėja ir 
angliškai ir lietuviškai. “Kaip 
jums patinka Amerika?” klau
siu. “Šiaip sau”, nerangiai prasi
tarė jaunos tremtinės. “Ar griž- 
tumėt į Lietuvą?” ”0 taip”, at
sako mokinės, nė kiek nedvejo
damos. Ant laivo denio betgi ma
žai tebuvo girdėti lietuvių kal
bos. Greitai išmokę angliškai, 
mokiniai tuo didžiuojasi, o ir 
savo kapelioną taip pat kalbina 
angliškai.

Pajūry randi suvažiavusių lie
tuvių iš plačiųjų apylinkių. Jie. 
susėdę grupelėm, šnekučiuojasi 
savo kalba. Tai daugiausia vis 
senimas, jaunieji gi dingsta ang
liškoj jūroj.

Rašytojų vakarai pajūry
Bostone yra ir mūsų plunks

nos žmonių: B. Brazdžionis, F. 
Kirša, St. Santvaras, Pilka, J. 
Girnius, A. Gustaitis ir kt. Jie tu
ri savo organizaciją — “Rašyto
jų Klubą”, kuriam priklauso vi
sa eilė ir šiaip kultūrininkų bei 
profesionalų. Jie daro mėnesi
nius susirinkimus, rengiasi mi-

• nėti Maironį, K. Binkį ir šiaip 
dalyvauja kultūriniame lietuvių 
gyvenime. Gal mėgianaiausi jų 
susirinkimai vasaros metu pajū
ry. Jų niekas neorganizuoja, ta
čiau visi mielai renkasi. Užkliu
vęs ton atviron ramovėn, rasi J. 
Girnių su pypkute karštai befi- 
losofuojantį, matysi B. Brazdžio- 
nį. gyvai bedėsiantį, J. Kačinską 
rimtai besiklausantį, išvysi eilę 
kąiipynų, apstojusių A. Gustaitį 
ir jo šypsnio belaukiančių. Kai 
paklausi A. Gustaitį, kada vėl 
aplankys Kanadą, atsako: “Tada, 
kai pirks...” Užklysta čia ir pra- 
važiuojantiejie — K. St Būda- 
vas, Nyka-Niliūnas ir kt. Juk 
tai patogu, miela ir gaivu. Ro
dos, lyg truputis Palangos čia

xbūtų...

ir

šimtinė jaunimo ir būre-

Pęųktpjį Uoloųa
Sako, nesaugų vaikščioti vaka

rais Amerikos miestuose — daž
nai ųžpuolą visokie tipeliai, ypač 
Čikagoj. Einu Bostono gatvėmis 
ir galvojų apie tokius pavojus.., 
Staiga praeinančiam kunigui 
pastoja kelią storulė moteris ir 
labąi mandagiai kreipiasi į jį: 
“Tėveli, esu pasigėrusį; susidė
jau su pijokais, esu pražuvusi. 
Gelbėk mane, kad polięmonas 
manęs neužrašytų, tėveli; gel
bėk!” Pasirodo, čia sąliūnų gat
vė. Išnirusi iš saliūno lietuvė, pa
būgo policininko. Matyt, jau bu
vusi jo naguos! Kunįgas netru
kus pašaukė taksį, įsodino varg
šę girtuoklę ir pasiuntė namo. 
Maniau, kaę| reikalas tuo ir baig
sis. Žiūriu — taksis, kiek pava
žiavęs, sustojo, moteris išlipo ir 
nuėjo į kitą saliūpą“. Galbūt ji 
pabūgo šoferio, kad neperduotų 
policijai, ir nuėjo prieglaudos 
ieškoti yėl karčiamop ... Ma
niau, kad tai nelaimingas atsiti
kimas.. Deja, mano bičiuliai iš
aiškino, kad Broadway tai daž
nas dalykas: moterys neblogiau 
geriančios už vyrus . Gaila žiū- L 
rėti Į tokią moterį ir dar gal ne 
vieno sūnaus motiną. Girta mo
teris gatvėj atrodo klaikiai. Žmo
gus esi įpratęs žiūrėti į moterį 
kaip į motiną, kuri paprastai yra 
visos šeimos siela ir kuriai tin
ka rūpintojėlės aureolė. Bet kai 
jau moteris šeimos židinį perke
lia į saliūną, gyvenimas ima irti 
pačiuos pagrinduos. Todėl nevel
tui rimtoji Amerikos spauda tos 
rūšies žmonėmis yra labai susi
rūpinusi. Ir kur nesirūpinsi, kai 
jų priskaitoma apie 5.000.000. 
Tai penktoji kolona, kuri rau
siasi iš vidaus!

Jaunimo stovyklose
Plačiose Bostono apylinkėse 

pilna vasarviečių. Už kokių 80 
mylių randi Marianapolį ir Puti
nam, kur vasaroja lietuviukai ir 
lietuvaitės.^ Pas Tėvus Marijonus 
įsikūręs žinomas pedagogas A. 
Šerkšnas su penkiolikos berniu
kų grupė. Pernai turėjęs žymiai 
daugiau, šiemet daugiau priimti 
negalėjęs. Q būtų gera, kad šis 
patyręs vadovą? pajėgtų suda
ryki sąlygas daug didesnei gru
pei berniukų, kurie čia, atvykę 
įš miestų, atsigaivintų gamtoj. 
Juk Amerikos miestai taip su
sispaudę ir vietomis aprūkę, kad 
visos mokinių atostogos praeina 

I troškiose bei dulkėtose gatvėse, 
į Čia gi, Marianapolyje, tikras ro- 
j jus,: o A. šerkšno ranka pati
kima.

Panaši stovykla, skirta mer
gaitėms ir spėjusi jau tapti tra
dicine, yra Puttname. Tai Varg
dienių Seserys, kurios iš papras
to ūkio padarė vienuolyną, įstei-

jie, nemokėję nė žodžio angliš
kai, pęrsiėmę amerikonizmu ir 
jietuvįškąi tarp savęs kalbėti 
vengia. Jauni, grūdai Amerikos 
malūne, matyt, nepajėgūs atsi
spirti. Lietuviškai šeimai tenka 
čia pakelti nelengvą kpvą. Visos 
mūsų institucijos turėtų eiti jai 
talkon.

Sumals visus?
Patekusiems tarp Amerikos 

girnų reikia sąmoningo kietu
mo. Minkštesnięji sumalami be
matant, ir tai be skausmo. Antai, 
italai, pastebėję, kad yra lietu
viškų laikraščių JAV, stebisi ir 
klausia, kaip tas įmanoma ir 
kam tai? Lietuviai atsparesni, 
nors ir jų tarpe netrūksta minkš- 
tuolių. Kun. Juškaitis, Cam
bridge klebonas ir vienas dabar
tinių “Ryto” savaitraščio šulų, 
pasakoja, kad jo parapinės mo
kyklos šventinimo iškilmėse, be
ne 1918 m., dalyvaujant arkiv. 
J. Matulevičiui, vieno kalbėtojo 
buvo pareikšta: “Už dvidešimt 
metų lietuvių nebebus”. Praėjo 
20 metų ir 30, o lietuvių vis bu
vo ir vis yra. Mokykla tebeeg- 

izistuoja. Tam tikra dalis nutru- 
pa, bet branduoly? išsilaiko. Be 
to, nauji ateiviai vįs papildyda
vo senųjų eiles. Tremtinių jnasi- 
nis atsikėlimas Amerikon stip
riai.'pūstelėjo nąuju vėju. Bū
dinga pastebėti, kad daugelis 
čiagimių, kurie jau nedrįsdavo 
laikyti save lietuviais, dabar 
ima- didžiuotis Lietuva. Naujieji 
ateiviai parodė jiems Lietuvą vi
sai kitą, nei seneliai buvo pasa
koję. Pav., “Vyčio” redaktorius 
Dr. J. Leimonas pastebėjo, kad 
vyčiai, kurių yra apie 3000, ypač 
didžiuojasi dabartiniais Lietuvos 
partizanais ir mielai skaito Dau
manto “Partizanų už geležinės 
uždangos” anglišką vertimą. O 
kai jiems pasiūloma leisti “Vy
tį” vien angliškai, jokiu būdu 
nesutinka. Reikia tikėtis, kad 
naujoji ateivių banga, prisitai
kiusi prie naujų sąlygų, gerokai 
atgaivins senąsias lietuvių kolo
nijas. Ak daug yrą kliūčių, net 
ir iš pačių lietuvių pusės, tačiau 
tai reiškiniai, kurie vienu ar ki
tu būdu išnyks, ir mūsiškiai il
gam pajėgs atlaikyti amerikines 
girnas. Pr. Žaidys.

Architektas: Dr. inž. A. Kulpavičius

Bažnyčios planas, apjungiąs esamąją ir naujai pristatomas 
dalis — prailginimas priekin, pristatoma zakristija ir kt. Apa

čioje erdvi salė.

Fasadas įš Lamoreaux gatvės pusės

Vietoj Sovietų atstovo Rumu
nijoj S. Kavtaradzes paskirtas 
ligšiolinis ambasadorius Čeko
slovakijai A. Labrentevas, o į jo 
vįetą —•' vicern. A. Bogomolo
vas. Kavtaradze, nors ir atstatęs 
gęn. Rądescaus vyriausybę, iš
vijęs karalių Mykolą ir sudaręs 
“pirmąją liaudies vyriausybę”, 
krito drauge su Anna Pauker ir 
fin. min. Lupą. Kaip Rumunijo
je “Kremliaus mylimąją” ir ”ko- 
minformo senelę” A. Pauker su
tvarkė buv. geležinkelio darbi
ninkas Georhiu-Dej, dabartinis 
rumunų GPU šefas, perėmęs 
faktiškai valdyti ir “ministerių 
tarybą”, taip su laiku — palaips
niui — bus padaryta ir kt. kraš
tuose. Ir ten “Kremliaus patiki
miesiems”, jei tik nors kiek nu
kryps nuo linijos, vieną dieną 
pasidarys-Stalmas nebepasiekia
mas — ir jie kris, rašo “Christ 
und Welt” Nr. 24/52.

Vengrijoje eina nauji trėmi
mai. Dabar daugiausia tremiama 
iš jugosląvįjos pasienio. Švedai 
už šnipinėjimą išvijo lenkų karo 
atstovą. Rytų Vokietijoje sovie
tinė zona vis daugiau bolševiki- 
nąma. Jau ir čia pradėtą įvesti 
kolchozai, kurie „su laiku turės 
paliesti apie 600.000 Rytų Vokie
tijos ūkininkų. Dėl to jau ima

ORO PUOLIMO PAVOJOS NĖRA NEREALUS
Mes buvome pranešę apie lie

pos mėn. vykusius sujungtųjų 
JAV ir Kanądos oro laivynų di
delius manevrus. Daugelis iš mū
sų, gyvenančių Kanados ir JAV 
rytiniuose krantuose tas dienas 
praleidome nieko nepastebėda
mi, nors mūsų gyvenamas vieto
ves “puolė” dideli oro laivyno 
junginiai: — vieni buvo atmušti, 
kiti mus “subombardavo”. Oro 
laivynai “kovėsi” virš Montrea- 
lio, Toronto, Quebeco, Niujorko, 
Vašingtono. Mes nieko nepaste
bėjome, o aviacija ir štabai pra
kaitavo visą savaitę ir gavo di
delio patyrimo, kurį sunaudos 
strateginiams planams, gynimo
si organizacijai ir techniškųjų 
įrengimų patobulinimams. Ma
nevruose dalyvavc/peč 2000 lėk
tuvų ir per 300.000 karių bei ci-

PASLĖPTI LOBIAI

gė spaustuvę, o iš daržinės įren
gė patalpas stovyklautojoms, ku
rių kasmet privažiuoja netoli 
100. Atvažiuoja ir tokių, kurios 
lietuviškai netgi nesupranta. Jų 
susidaro atskira -grupė ir turi 
progos savo tėvų kalbos pramok
ti. Be to, čia mergaitės ne tik at
sigaivina, pasilsi, bet ir daug 
naujo pramoksta: praktinės ruo
šos. rankdarbių, šokių, dainų ir 
net lietuvių literatūros, apie ku
rią Įdomius pokalbius davė ra
šytojas Bern. Brazdžionis. Pav., 
Maironiui jos net medį pasodi
no ir aplinkui atitinkamas raides 
išdėliojo. Vakarais atskiroms 
grupėms rengiami pasikalbėji
mai, į kuriuos kviečiami dažni 
Puttnamo svečiai. Ypač įspūdin
gas vėliavos nuleidimąs vaka
rais, į kurį organizuotai atžings- 
niuoja visa stovyklautojų armi
ja, vedama stovyklos viršinin
kės. Žvelgdamas į tą “armiją”,, 
matai, kad lietuvaitės šauniai 
stovyklauja, o seselės “prakai
tuoja”. Ir ne tik čia. Jos rūpes
tingai pluša netoliese įkurtoj se
nelių prieglaudoj, kur ilsisi visa 
eilė senelių — lietuvių ir nelie
tuvių. Yra ten patekusių net iš i 
Kanados. Sėdi'jie grupėmis me- j 
džių pavėsy ir mato, kaip neju
čiomis jų šešėliai einą vis ilgyn 
ir ilgyn...

Trečioji stovykla, kurią tenka 
lankyti, įsikūrusi Kennebunk 
Porte pas Tėvus Pranciškonus- 
Berniukai suvažiavę iš įvairių 
miestų, ypač Brooklyn© ir Niu
jorko. Jie čia turi geras sąly
gas poilsiui švariam pajūry. Di
delis vienuolyno parkas — tai jų 
karalystė. Rūpestingi pranciško
nai su jais irgi “prakaituoja”, 
ypač norėdami padaryti stovyk
linį gyvenimą patrauklų ir pra
tindami lietuviukus savitarpy 
kalbėti gimtąja kalba. Nenuosta'- 
bu, kad per tokį trumpą laiką

Lietuvoje dažnai būdavo pasa
kojama apie “degančius pini
gus”, apie pripuolamai atrastus 
didėlius lobius. Paprastai tai yra 
nežinomos kilmės lobiai. Tuo 
tarpu pasaulyje yra žinoma visa 
eilė kadaise paslėptų ir iki šiol 
dar niekieno neatrastų lobių, ku
rių dažnai net paslėpimo vieta 
maždaug žinoma. Jų daug kartų 
buvo ieškota, bet. paprastai be 
vaisių. Tik dabar neseniai Tokio 
spaudos agentūra paskelbė, kad 
tūlas japonas Masahiro Nagaši- 
ma atradęs pagarsėjusį lobį le- 
gendarinio anglų pirato kapito
no William Kidd, pakarto Lon
done 17ftl m. Buvo žinoma, kad 
kažkur^ol. Rytuose tas piratas 
buvęs užkasęs milžinišką lobį, 
vertintą apie 300 milijonų dole
rių. To lobio daug kas ieškojo, 
buvo ruoštos net specialios eks
pedicijos, bet vis veltui. Dabai 
paskelbta, kad lobis surastas Yo- 
koate negyvenamoj saloj, maž
daug 200 mylių į pietus nuo Ja
ponijos salų.
• Gal ’tie lobiai ir surasti, gal 

tai dar tik nesusipratimas, gal 
rastas koks senų pinigų puodu
kas, bet tokių lobių pasaulyje 
garsėja visa eilė — nuo biblinio 
Ofiro, karalienės Sabos laikų ir 
karaliaus Saliamono kasyklų se
najame pasaulyje, iki taip pat 
legendarinio Eldorado naujaja
me pasaulyje.

Literatūroje daug buvo rašytą 
apie senosios Peru sostinės Li
ma lobius, užkastus Kokoso sa
lose. Pietų Pacifike, netoli Ok- 
lando salų, dugne guli “General 
Grant” laivas su 50.000 uncijų 
aukso. Netoli Madagaskaro, In
dijos vandenyne, į pietryčius 
nuo Ngoncy salos 1781 m. nu
skendo prancūzų laivas su dide
liu aukso kroviniu. Atlante, ne
toli Madeiros, Salvages salikės 
įlankoje yra žinomas nuskendęs 
sidabro krovinys, vertinamas 2 
mil. dolerių. Škotijos Tabermo- 
re įlankos dugne nuo 1588 m. gu
li nuskendęs ispanų garsiosios 
armados laivas, kaip sakoma, su 
30 milijonų. Kokiaiš pinigais bu
vo įvertintas jo lobis, niekas ne
žino, bet kiekvienu atveju tai 
nemaža suma, šis laivas, kai ar-

mada buvo sutriuškinta audros 
ir anglų, pabėgo į Škotiją, tada 
dar nepriklausomą ir neutralią 
valstybę, o kai iš ten norėjo iš
vykti, įvyko paslaptingas spro
gimas ir laivas paskendo. Sako
ma, kad tame laive buvęs visas 
armados iždas ir pinigai, skirti 
‘papirkimams numatytoje oku
puoti Anglijoje.

1641 m. Karolis I laivą išgrieb
ti davė privilegiją Argyll Earl- 
lam. Jie tada laivo išgriebti ne
pajėgė. Kai vėliau bandė jį iš
griebti anglai, atkaklieji škotai 
nuo kranto imdavo apšaudyti ir 
sutrukdydavo. Anglų valdžia iš
kėlė Argyllams bylą, bet po 200 
metų bylinėjimosi ją pralošė. 
Teismas pripažino Karolio I pri
vilegiją galiojančia ir tik Argyl- 
lų šeimą tęgalinčią 
griebti. Jie tik turį 1% 
to sumokėti karūnai.

Šiuo armados laivu 
susidomėję ir anglai
nes tikimasi jame rasti išaiškini
mą daugelio paslapčių, bet jis 
vis tebėra jūros dugne. Tik ne
seniai Argyll kunigaikštis pasi
kvietė Britų laivyną su specia
liais laivams iškelti prietaisais. 
Galbūt, ispaniškasis laivas pa
galiau bus iškeltas, jo lobiai su
skaityti, o mokslininkai apsi
džiaugs naujais duomenimis, ku
rių, žinomą, beveik po 400 metų, 
neperdaugiausiai bus likę.

O mes dar neprivalome nusi
minti — ispanų lobį išgriebus, 
dar liks daugybė kitų nesurastų. 
Jei panorėsim, bus kur pasi
reikšti.

laivą iš
rasto tur-

yra labai 
istorikai,

vilės oro apsaugos tarnybos na
rių. Kariškoji- vadovybė, žino
ma, nieko neskelbia ir neskelbs, 
tačiau patyrę ir reikalą išmaną, 
jį iš pusės žodžio suprantą, žur
nalistai šį tą jau suuodė. O išva
dos neląbai džiuginančios: nei 
Kanada, nei JAV dar nėra pa
siekusios tokio oro gynybos or- 
glanizacijos laipsnio, kad būtų 
laikomos nepažeidžiamomis iš 
oro. Priešo lėktuvų įsiveržimas 
yra galimas, nors jam tai ir ne
pasisektų be nuostolių.

Tuo klausimu NYTimes pasi
rodė komentatoriaus H. W. Bald- 
vin straipsnis, apžvelgęs buvu
sių manevrų davinius, priėjęs 
jau minėtos išvados. Pasirodo, 
kad Kanados pajūrio grupės oro 
laiyyjĮp dujiniai, kartu su JAV 
strateginės^ aviacijos bombone
šiais, vaizdavę “priešą”, pajėgė 
pasiekti savo tikslus laiku ne
pastebėti. Jie skrido arba labai 
augštai arba labai žemai, tuo bū- 
du išvengdami radarų automati
nių aliarmų, kuriuose nėra įren
gimų, užregistruojančių tokiuos 
lėktuvus. Išvada iš to aiški. Ra
daro stotyse šitokie atitinkami 
įrengimai turi būti įrengti. Bet, 
žinoma, dar yra laiko ir pinigų 
klausimas. Esą,, iš Kanados oro 
pajėgų vyriausiosios būstinės 17 
puolimų 3 buvę laiku “nesu
čiupti”.

Kol atatinkamo radaro tinklo 
nėra pilnai išvystyto, oro apsau
gai— sekimui turi būti panau
doti žmonės. Kanadai jų reikią 
apie 75.000, o JAV net 500.000, 
o tuo tarpu teturima vos 151.000. 
Radaro tinklas tuo tarpu dar ne
turi netik visų reikiamų įrengi
mų, bet yra ir nepakankamas. 
Ypač skubiai reikalinga suor
ganizuoti abiejuose vandenynuo
se patruliuojančių radaro laivų 
tinklą. Jo tuo tarpu dar nėra ir 
nėra net tam reikalui paskirtų 
sumų biudžete. Šiaurės rytų sek
toriaus oro laivyno vadovybė su 
būstine Newfoundlande radaro 
tinklą turinti dar toli gražu ne
pakankamą, pačių aparatų dalis 
esanti susenusi, dar iš II Pasau
linio karo laikų. Kanados oro lai
vynas teturi vos 34.500 žmonių, 
kai vien oro apsaugai reikėtų 
net 75.000.

Vadinasi, padėtis tuo tarpu 
nedžiuginanti. Tačiau padėtis 
nėra beviltiška. Ir Kanados, ypač 
JAV šioje srityje yra vykdomi 
dideli užsimojimai. Baigus nau
jųjų lėktuvų statybas apie So
vietų oro laivyno pranašumą jau 
nebegalės būti nei kalbos. Netru-

Antikanadiška veikla ir imigracija
Į JAV įvažiavimas buvo at

sakytas ne vienam tremtiniui už 
taip vad. antiamerikonišką veik
lą, kuri apima ir veiklą prieš są
jungininkus. Dėl to daug kam 
buvo neleista emigruoti į JAV, 
pav., dėl to, kad su ginklu kovo
jo prieš Sovietų Rusiją.

Naujojo Kanados įstatymo ko
mentatoriai būgštauja, kad ir čia 
įvedamas panašus nuostatas 
prieš tuos, kurie ką nors veikė 
prieš JT narius. Imigracijos įsta
tymų pareigūnas nūrodo, kad į

* *

lauš ministerio sutikimo tik tie, 
kurie yra ką nors veikę prieš pa
čią Kanadą bei jos veiklą, iš
plaukiančią iŠ įsipareigojimų JT 
Chartai, š. Atlanto Paktui arba 
JT akcijai, kurią remia Kanada 
(pav. Korėjoje), tačiau ištikrų- 
jų įstatymo I dalies 3 skyr. nuo
statas kaikada gali būti ir kitaip 
aiškinamas — praplečiamas, nes 
“Kanados remiamos JT akcijos” 
arba pačios Kanados “akcijos, iš- 
plaukinačios iš JT Chartos įsi
pareigojimų” prasmė laiko bė
gyje gali keistis.

kus bus taip pat patobulinta 
priešlėktu^^A artilerija. Perei
to karo 90 xr 120 milimetrų pa
trankos bus papildytos naujau
siomis 75 mm “dangaus šluoto
mis”, kontroliuojamomis rada
ro, tinkamomis ir prieš žemai 
skrendančius lėktuvus. Žinoma, 
jokios priemonės negali laiduo
ti krašto saugumo visu šimtu 
procentų. Ir pro geriausią apsau
gos tinklą ir pastebėtų lėktuvų 
dalis gali prasiveržti, tačiau lais
vojo pasaulio štabai ne vien apie 
gynimą tegalvoja. Jie, sako, dar 
kartą priėję tos pačios, seniai ži
nomos išvados, kad geriausias 
gynimasis yra puolimas. Bet sta
bai netik apie gynimąsi nekalba. 
Apie puolimo planus, priemones 
ir taktiką jie dar labiau tyli.

— Maskva. — Bolševikai kaž- 
kuriais sumetimais 10 d. vežio
ję Britų ambasadorių A. Gasęo- 
ne po Ukrainą k Kaukazą, o tas 
grįžęs paskelbė esąs sužavėtas 
kuriamąja dvasia atstatomam 
Stalingrade, prie Dono kanalo ir 
tt. Kaži ar jie nori ambasadorių, 
sukomprimituoti ai' kažką pla
nuoja — biznelį su Britais?

— Miunchenas. — Ph. Auer
bach žmona pripažino, kad jos 
vyras nusižudė paimdamas per 
daug miego tablečių. Teismo jisj 
buvo pripažintas kaltu ne tik 
eikvojjus visuomenės turtą ir 
kyšius ėmus, bet ir daktaru ne
teisėtai pasivadinus'.

jaudintis net ir bolševikų sim- 
patikai.

“Die Weltwoche” Nr. 972 kon
statuoja, kad šiuo metu prancū
zų komunistai yra jay bejėgiai 
O kad per rinkimus 5 milijonai 
prancūzų atiduoda už juos savo 
balsus, tai dėl to, kad nė viena 
kita partija nesugeba pažadėti 
tokių socialįnių reformų, kiek 
jie. Tačiau net ir iš turimo na
rių skaičiaus tik vienas trečdalis 
karo atveju norėtų kąriautį su 
bolševikaįs prieš Vakarus. Pran
cūzų policijai į rankas pakliuvę 
kom. vado Duclos dienoraščiai 
įrodo, jog prancūzų komunis
tams tikrai vadovauja Maskva. 
Jie taip pat stengiasi Alząse ir 
Lotaringijoje sukelti separatistij 
sąjūdį.

Prancūzų k. Paryžiuj leidžia-, 
mas “ABN Corresp.” skelbia, 
kad bolševikai ruošiasi šaukti 
“Lietuvos katalikų 1952 in. kon
gresą”, kuris turės oficialiai pa
tvirtinti bolševikinę “nuo Vati
kano nepriklausomą katalikų 
tautinę bažnyčią”. Taip pat ci
tuojamas Vilniaus univ. rekto
riaus Bučo pareikštas džiaugs
mas, kad pagal “didžiojo Stali
no metodus Lietuvos mokslinin- -Ž 
kąi jau gali dirbti Kazachstane. 
Lietuvos miškų naikinimas vyks
ta visu spartumu. Iškirsti me
džiai “eksportuojami” į Rusiją.

Bolševikiniame “Tėvynės Bal
se” Nr. 12/52 R. Vyšniauskas at
skleidžia tokią “tikrovę apie Ka
nadą”: Fabrikantai atleidžia DP 
lietuvius iš darbo net neperspė
ję. Jokie pažymėjimai apie' 
mokslo cenzą Kanadoj nepripa
žįstami. Specialistams nėra jokių 
perspektyvų, jie negauna ir pa
prasto darbo. Daugelis lietuvių 
gailisi ten emigravę. DP lietu
vių bedarbių būklė — visai be- 
viltiška. Tačiau nedaug kuo ge
riau ir dirbantiesiems. Kanados 
kapitalistai, parsidavusių fašis
tų, lietuvių tautos išdavikų pa
galba, įtraukę DP lietuvius į sa
vo nasrus, iščiulpia iš jų visus 
syvus ...” Betrūksta, kad prie 
viso to “TB” dar pridėtų: o už 
visur geriausia-.-.-. Sibire.

Grįžęs iš Vakarų buv. žymus 
liaudininkų veikėjas, V. Oškinis, 
rašydamas “Tėv. Baiso’l Nr. 1?"/ 
52 apie bolševikinę spaudą SoV. 
Sąjungoje, jau ne Lietuvą vadi
na “mūsų šalim”, bet “plačiąja 
tėvynę”: “Mūsų šaly knygos lei
džiamos 119 kalbų, 1913 m. cari
nėj-Rusijoj išėjo 859 laikraščiai 
bendru 2,7 mil. egz. tiražu, da
bar leidžiami apie 8.200 laikraš
čių, daugiau kaip 1.400 žurnalų 
ir kt. perijodinių leidinių. Jų 
vienkartinis tiražas šiais metais 
pasiekė 40 mil. egzempliorių. 
Bendras laikraščių ir žurnalų ti
ražas Tar. Lietuvoje sudaro apie 
900.000 egzempliorių. Seniau... 
Lietuvos darbo žmones su panie
ka žiūrėjo į parsidavėlių buržu
azinę spaudą, kuri buvo užsienio 
imperialistų įrankis”... *

“STOP GENOCIDE”
Lietuvių Tautinės Martirolo

gijos skyrius pritariant , iš
leido kovai su genocidu ženkle
lį. Projektą paruošė dail. V. Jo
nynas. Jis spausdintas Vokieti
joje, PLB Vokietijos Kr. Valdy
bos priežiūroje. JAV ir Kana
doje juos platina pats LT Mar
tirologijos skyrius, pasitelkęs 
per 60 talkininkų, o kituose kraš
tuose PLB Vok. Kr. Valdyba. 
Iš pajamų numatyta plėsti L. 
Genocido parodą, skelbti atitin
kamomis kalbomis L. Genocido 
dokumentus ir paremti kiekvie
ną iniciatyvą, keliančią balsą 
prieš Genocidą Lietuvoje.

Ženklelis skelbia šūkį: “Jūs, 
laisvieji, sudrauskite despotus ir 
žmogžudžius”, — “Sulaikykite 
žmonių ir tautų žudymą”.

JAV ir Kanadoje ženklelius 
platins politinių kalinių sąjun
gos nariai. Kanadoje jų tuo tar
pu dar ,rodos, negauta.

Graikų vąįkai Rusijoje
Graikų Raud. Kryžiaus dele

gacijos pirm., grįžęs iš konferen
cijos Toronte, pareiškė, kad nė
ra vilčių, jog Maskva grąžins ko
munistų užpuolimo metu pa
grobtus vaikus, kurie vėliąų iš 
Jugoslavijos buvę išvežti į Ru
siją “išmokslinimui". Pagrobtų 
vaikų buvę apie 2000, o grąžin
ta vos apie 500.

Uždraudė pardavinėti 
katalikų laikraštį

Iš komunistų valdomų kraštų 
katalikų bažnyčia stipriausiai 
dar laikosi Lenkijoje. Juk dar

tebeveikia nėt katalikų univer
sitetas Liubline, nors ir jam ten
ka derintis prie komunistų par
tijos reikalavimų, tebėra dar ne
sunaikinta ir katalikų spauda, 
kuriai betgi ne visada duodama 
popieriaus ir visokių kliūčių iš- 
galvojama. Štai nuo liepos 1 d. 
katalikiškas didžiausias laikraš
tis “Tygodnik Powoszechny” už
draustas platinti kitaip kaip pre
numeratos keliu ir tik per val
džios įkurtą spaudos agentūrą 
“Ruch”. Įprastas laikraščio pla
tinimas prie bažnyčių įėjimų už
draustas. Partija, mat, tikisi, kad 
daug kas per jos agentūrą ka
talikiško laikraščio nedrįs pre
numeruotis, o gal dar ir apie ki
tokius trukdymus galvpja.

Ir jugoslavai negrįžta
Grįždama iš Helsinkio olim

piados, Jugoslavijos irkluotojų 
komanda sustojo Vokietijoje, 
Ruesselsheime, dalyvauti rega
toje. Čia visa grupė — 8 spor
tininkai — apsisprendė nebegrįž
ti namo, gauti laikiną globą bet- 
kurios Europos valstybės, o pas
kum išvykti į Kanadą. Jie girdė
ję, nors nesą tikrį, kad ir iš Bo- 
chumo 4 jugoslavų irkluotojai 
atsisaką grįžti. Prieš 2 metus 4 
jugoslavų irkluotojai taip pat li
ko Milane.

— Hamburgas. — Čia pereitą 
savaitę atbėgo iš Vokietijos ry
tų zonos tęų buvęs vienas radijo 
redaktorių, kuris nusikalto pra
nešime prie Stalino vardo iš
braukęs žodį “išmintingasis".
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* Neseoioi LTSR pasirodė A. Via. 
nuolio-Žukausko knyga "Puodžiūn- 
kiemij" ir buvo begaliniai įdomu ar 
ir "Sugrįžo" ir kitą deimančiukų auto
rius bus spėjęs persiversti į senatvę, 
nors išvaizdoje jis labai mažai pasi
keitęs tėra. Netrukus teko pagauti šios 
knygos A. Venclovos recenzijų, proko- 
mūnhtišką, suprantama, bet skaityki
te keikiamas ištraukas tarp eilučių ... 
"ypač džiugu matyti seninusį amžiu
mi, bet jaunę dvasia A. Vienuolį, įžy
mų prozininkę, daugelio tomų autorių, 
iš seniai liaudies mylimą autorių . • . 
Daug matęs, galvojęs, pergyvenęs, 
mums dabar patiekė galbūt didžiausią 
apimtimi ir neabejotinai reikšmin
giausią savo idėjine ir menine reikš
me knygą-romaną "Puodžiūnkiemį". 
Knyga yra tvirtas ginklas prieš bur
žuazinės praeities liekanas žmonių są
monėje. Knyga parašyto socialistinio 
realizmo metodu, dėl ko ji virto itin 
reikšmingu etapu A. Vienuolio kūry
boje ir visoje jaunojoje tarybinėje lite
ratūroje • • • knyga griauna buržuazi
jos skelbtą melą, jog lietuviškasis kai
mas buvęs vienalytis, joa jame nebuvę 
buožių ir dvarininkų, iš vienos pusės, 
ir vargingųjų valstiečių, kumečių ir 
bernų, iš kitos pusės. Juk buržuaziniai 
rašeivos ilgus metus skleidė tą metą 
kad ne žiauriausias išnaudojimas, o 
"broliškas sugyvenimas" tarp priešiš
kų klasių vyraująs Lietuvos kaime, 
įžymus rašytojas, tą gyvenimą stebė
jęs iš labai arti, šiandien duoda dar 
vieną neginčijamą liudymą, koks šis 
buržuazijai naudingas melas buvo 
šlykštus tikrovės iškraipymas, reikalin
gas išnaudotojiškai santvarkai prideng
ti ir pateisinti". Venclova toliau aiš
kina, jog "Puodžiūnkiemyje" Vienuo
lis dalinai atitaiso "Vėžyje" padarytą 
klaidą, kur pateisinęs žemės reformą. 
Paskutiniojoje knygoje "įtikinamai pa
rodyta, kad toji reforma jokios laimės 
neatnešė naujakuriams... ir buržu
azinės Lietuvos kaime veikė neišven
giamas kapitalistinės santvarkos įsta
tymas — turtėjo ir tuko maža sauje
lė, vidutiniokai grimzdo žemyn ir var
go plačiosios darbo žmonių masės". 
Pagal Venclovą romano siužetas pa
remtas klasių kova. Centre du bro
liai Puodžiūnai — Jonas ir Antanas, 
iš buožių pasidarę dvarininkais. Ypač 
gerai esąs pavaizduotas Jonas. Šis 
kraugerys, įsigijęs dvaro centrą visa
dos buvęs pilnas iniciatyvos ir ener
gijos naujiems planams, pravesti. "Su 
juo, girdi, eina kunigai, apskrities vir
šininkas, visa buržuazijos valdomos 
Lietuvos biurokratija ... Savo nešva
rias machinacijas Puodžiūnas vis sie
jąs su Dievu, kuris jų nuomone, kaip 
vaidžia ir kunigai eina drauge su tur- 
tingaisias, pirmiausia jiems padeda". 
Taigi tas Jonas nenorėdamas, kad jo 
kaimyno ir brolio žemė patektų kam 
nors kitam, sugalvojęs padegti svirną 
kur miegojo Antano nėščia žmona, 
bet ši išsigelbsti ir pagimdo dukterį. 
Tado Jonas sugalvoja savo sūnų ap
vesdinti su pussesere Antano dukteri
mi. "Jis mano, kad ir šventoji bažny
čia neatsilaikys prieš pinigo valią ir 
leis jam apvesdinti brolvaikius." Gir
di, Vienuolis labai vykusiai pavaizduo
ja 1919 metus, kai lietuviai valstie
čiai buvo daug kur išsivadavę ir kaip 
"Tarybų Sąjungos pavyzdys veikė Lie
tuvos darbo žmones kovai dėl išsiva
davimo". Vienuolis pagal Venclovą 
taip įsismaginęs su visko paneigimu, 
jog galiausiai neparodo nei vieno tei
giamo tipo "su lygiu ryškumu"... 
"Atrodo, kad autoriui dar reikės padir
bėti, toliau ryškinant savo pagrindinių 
teigiamųjų herojų liniją ir gilinant jų 
charakterius". Venclova augštai ver- 
"demaskavimas buržuazinių partijų-— 
tma kitas Vienuolio paliestas temas: 
svarbiausia liaudininkų ir krikčionių 
demokratų pardavikiškai antiliaudiš- 
kai politikai, ypač rinkimų į buržuazi
nį seimą metu • Labai įdomūs roma
no puslapiai, kur pavaizduota, kaip 
Lietuvą apninka šlykštūs skėriai — 
vienuoliai iŠ Vakarų Europos, šitie 
Hitlerio šnipai, Vatikano išperos, kos
mopolitai, į Lietuvą atsiųsti ruošti pro
vokacijų, šnipinėti prieš Tarybų Sąjun
gą ••. šiuo metu, kada dar nėra baig
ta mūsų liaudies kova prieš kosmopo
litinio Vatikano agentus, kurie ligi 
šiol mezga tinklą prieš mūsų darbo 
liaudį, šios Vienuolio romano vietos 
įgyja didžiulę demaskuojančią ir auk
lėjančią reikšmę". Venclova priima ro
maną gerai, džiaugdamasis Vienuolio 
optimistiško pabaiga — "padedant di
džiajai rusų tautai, geriausiam lietuvių 
tautos draugui —*- didžiajam Stalinui". 
Venclova taip pat pasidžiaugia "tur
tinga ir spalvinga kalba". Pateisina 
Vienuolį, kuris ankstyvesniuose savo 
veikaluose atskleidęs daug buržuazinio 
gyvenimo žaizdų, bet nesugebėjęs rasti 
vieningos teisingos išeities, "Šiandien 
pasirodo jau kaip žymiai įvaldęs so
cialistinio realizmo metodą. Venclova 
pageidauja, jog "Puodžiūnkiemis" bū
tų tęsiamas. Sako, jog artimiausiu lai
ku veikalas būsiąs išverstos rusų kal- 
bon • • • t

★ Ne kieno kito kaip Maskvos įsa
kymu LTSR rašytojai verčiami kuo 
Šlykščiausiai dergti "kapitalistinę 
Ameriką", ši kampanija kartojasi tom 
tikrais perijodais, bet nuolatos. Lie
pos pradžioje didžiausi Tarybų Lietu
vos laikraščiai priminė, koks yra "Ko
vinis literatūros ir meno darbuoto
jų uždavinys" — "savo kūriniais auk
lėti lietuvius tarybinio patriotizmo dva
sia, demaskuoti amerikinius-angliškuo- 
sius imperialistus ir jų pakalikus bur
žuazinius nacionalistus, kovoti už tai
ką". Girdi, nuo seno lietuviai rašyto
jai tai darę: Žemaitė, Br. Vorgšas- 
Laucevičius, J. Jasilionts, J. Janonis, 
S. Neris, P. Cvirka. Savo naujoje kny
goje A. Venclova demaskuoja plėšikiš
ką JAV imperializmą, kaip tautų pa
vergėją, taikos ir demokratijos priešą, 
naujo pasaulinio karo kurstytoją . • 
Kaikuriuos amerikiečių nusikaltimus
lietuvių taute! atvaizdavo romane 
"Broliai" A. Guzevičius. Prieš Ame- 
•ikos-Anglijos imperialistus yra nu

kreipti kovingi T. Tilvyčio, V. Grybo, 
V. Valsiūnienės, S. Giros ir kitų poe- 

^tų eilėraščiai. Tarybiniai lietuvių ra
šytojai ugdo neapykantą Amerikos 
grobikams. Poetas V. Grybas rašo: 
"Nušluoti bus kartu su karo, bado, 
maro šmėklomis—Ridi ė ja i, — Pasau
lis neužmirš jų, neatleis jiems nieka
dos!" (Ištikro kovinga, ar ne?). Bet to
liau paaiški, jog ne viskas taip jau da
rosi, kaip Maskva norėtų........"Reikia
pasakyti, — rašo "Tiesa" savo veda
majame, — jog lietuvių tarybinė li
teratūra dar mažai vysto ir plečia šią 
demokratinę lietuvių trodicijąC!) •. • 
Amerikos grobikų demaskavimo tradi
ciją . • • Pasitaiko, kad imperializmo 
demaskavimas kaikurių rašytojų kūri
niuose yra paviršutiniškas, negilus • . . 
Lietuvos darbo žmonės yra labai daug 
nukentėję nuo Amerikos imperialistų, 
ir jų nusikaltimų lietuvių tauta nie
kad neužmirš ... rašytojų uždavinys 
— kuo plačiausiai ir ryškiausiai pa
vaizduoti Amerikos interventų pra
gaištingą vaidmenį 1918-1919 me
tais, buržuazijos valdymo laikotarpiu. 
Lietuviai rašytojai apie šį laikotarpį 
nesukūrė dar didesnių veikalų. Vis 
dar silpnai yra demaskuojami lietuvių 
tautos išgamos — Amerikos imperia
lizmo tarnai — buržuaziniai naciona
listai. Tarybiniai lietuvių rašytojai kol 
kas lobai maža tesukūrė veikalų apie 
tarybinės liaudies kovą, prieš naujuo
sius karo kurstytojus • • • Tarybinis 
skaitytojas iš mūsų rašytojų laukia 
daugiau kūrinių, nukreiptų prieš im
perializmo bendrininką — reakcinę 
dvasininkiją... Labai svarbus mū
sų rašytojų uždavinys sukurti įvai
raus žanro veikalus, kurie būtų aist
ringai nukreipti prieš buržuazinės ide
ologijos liekanas, prieš kosmopolitiz
mą". Aišku, reikia pasimokyti iŠ di
džiosios rusų tautos literatūros . • • "iŠ 
šių didžiųjų žodžio meistrų, kaip rei
kia demaskuoti Amerikos imperializ
mą — mažųjų tautų, kolonijinių ir 
pusiau kolonijinių šalių smaugėją ir 
žudiką". Kompartija pagiria teatralus, 
kad šie geriau suprat) savo uždavinį 
ir lietuviškoje scenoje esą matoma 
veikalų puikiai vaizduojančių išsigi
musi Amerikos gyvenimą, kaip "Pa
smerktųjų sąmokslas", "1919-tieji", 
"Gilios šaknys" ir kt. Apgailestauja
ma, jog tokių veikalų aiškiai per ma
ža, ir mes visai neturime originalių 
veikalų. 'Tad ir "teatro darbuotojai 
dar labiau turėtų sustiprinti savo pa
stangas demaskuojant Amerikos impe
rializmą". Neapsieinama nepavarius 
ir dailininkams su muzikais, nors kei
kūne jų rodą gerų norų. Šis vedama
sis parašytas Korsako.

★ Birželio 20 d. LTSR Mokslų Ta
ryba sušaukė konferenciją paminėti 
Stalino veikalų kalbos klausimais ant

rosioms metinėms. Drg. Kruopas skai
tė paskaitą. Apžvelgęs lietuvių lite
ratūros kalbos vystymosi kelią, tvir
tino: "Buvo užsikrėsta formalizmu ir 
dekadentizmu, buvo kuriami įvairūs 
žargonai". Ir čia štai rasime kame 
visos šios istorijos Vilkas pakastas -— 
". . . kosmopolitai ir buržuaziniai na
cionalistai pu rista i stengėsi lietuvių 
literatūrinės kalbos vystymąsi įspraus
ti į siauros, liaudies kalbos vartosena 
nepagristas, normas ir visiškai apsi
riboti nuo kitų kolbų, ypač didžiosios 
rusų tautos kalbos, progresyvios įta
kos... tik pažangūs rašytojai kovo
jo prieš buržuazinį purizmą, . . . ugdė 
literatūrinę kalbą liaudies kalbos lo
biais". Kalbėjęs Venclova pasidžiau
gė, jog nyksta tokie žodžiai, kaip po
nas, mišios, tarnaitė, kalėdos . . ., o 
prigyja pirmūnas, spartuolis, kom
jaunimas (MVD, MGB, iztribitelis, 
tremtinys, niekšas ir pan.) -— tiesa, 
tų paskutinių jis nepasakė.

'ė Liepos pradžioje Kauno Medici
nos instituto direktorius dr. Kupčins
kas paskelbė, jog institutas ieško V°" 
tynų kalbos ir mikrobiologijos katedros 
asistentų.

★ V. Ustinovas, Lietuvos KP(b) Vil- 
niaus miesto komiteto partinio kabine
to vedėjas birželio pabaigoje tvirtino, 
jog šiuo metu Vilniuje marksizmą-le
ninizmą stud^uoja 12.657 komunis
tai ir nepartiniai, kurių dauguma inte
ligentai. Jis prikiša, jog silpnai moko
si gydytojai. Kiti inteligentai sauvališ- 
kai nutraukę paskaitas. "Reikia pa
žymėti, kad kompozitorių sąjungoje 
politinis švietimas yra visiškai apleis
tas. Silpnai kelia savo idėjinį politinį 
švietimą ir architektai ir kaikurie dai
lininkai". Ustinovas džiaugiasi, jog 
(po kelių areštų) padidėjo kultūrinin
kų noras mokytis politinio mokslo. 
Dailininkė Žebenkienė paruošusi du 
referatus, kurių viename aptarė klau
simus susijusius su lietuvių meno is
torija. Dailininkas drg. Markevičius 
"meno menui" paskaitose kritikavo 
"Ars" dailininkų veiklą, kurie kurda
mi "abstrakčia, neturininga tapyba, 
tebevykdė socialinį lietuviškosios bur
žuazijos užsakymą".

★ Pavyzdys kaip klesti komunistinis 
ūkis. Birželio 21 d. Panevėžio artelė 
paskelbė: "Kolūkiečiai! "Raudonasis 
Spalis" priima iš kolūkių žaliavas pa
gaminti ūkiškoms virvėms (jų begali
niai trūksta LTSR) pagal nurodytą 
asortinamentą. Užsakant daugiau 
kaip 500 kg., artelė naudoja savo 
transportą" ...

★ Truputį lyg ir pavėluota. Birželio 
21 d., kada žydėto žydėjo Lietuvos 
pievos, gėlynai ir bitės zujo, Respub
likinė Bitininkystės Kontora paskelbė 
mainysianti medų ir cukrų pavasari
niam bičių penėjimui • • • kas papras
tai būna daromo kovo pradžioje.

★ Nesiseka stiklo fabrikui "Alekso
tas" Kaune. Pernai iš jo skundėsi, kad 
nepristačius laiku žaliavų, jis turėjo 
būti kelis mėnesius be darbo. Dabar 
štai jį vėl nei iš šio nei iš to, puola 
drg. Polioncevos, Valstybini© Banko 
vienas direktorių, matyt, turėdamas į 
šią lietuvišką įstaigą pretenzijų. Esą, 
"Aleksotas" vien praeitais metais pa
gaminęs broko už 396.000 rublių. O 
jau šiais metais broko kaina siekia 
116.000 rublių vertės.

Tautos Šventės 
minėjimą rugsėjo 7 d. ruošia 
Bendruomenės V-ba. Programoj 
numatyta paskaita ir meninė da
lis, kurią atliks P. Verikaitis iš 
Toronto ir vietos meno mėgėjai. 
Tikslus laikas ir vieta bus pa
skelbta vėliau.

Visi Hamiltono ir apylinkės 
lietuviai prašomi skaitlingai da
lyvauti.

Gegužinė Diepholzo gimnazijai 
paremti buvo suruošta p.p. Na- 
rūšių ūkyje rugpiūčio 10 d., bet 
dėl lietingos dienos tik apie 150 
svečių tesu traukė. Ji davė apie 
$80,— gryno pelno. Gegužinę 
rengė Bendruomenės V-ba.

— The Hamilton Spectator 
rugpiūčio 13 d. laidoje rašo, kad 
lietuvis P. V. nuteistas dviems 
mėnesiams kalėjimo už parda
vinėjimą alaus.

“Viešosios dorovės valdininkas 
(morality officer) James Currier 
pareiškė teismui, matęs kaltina
mąjį perduodant dėžę alaus per 
savo kiemo tvorą Brencen^ Sa- 
limons, kuris vėliau valdininkui 
pasakė, sumokėjęs V. už šią dė
žę $7,-”

Salimons turės sumokėti pi
niginę baudą $100,—.

Nepatikrintomis žiniomis P.V. 
padavęs apeliacinį skundą ir už 
užstatą laikinai bausmės vykdy
mas atidėtas. St. Sk.

Sunkiai serga
Vos prieš du mėnesius iš Ang

lijos atvykęs į Kanadą, apsisto
jęs Hamiltone 39 Mirtie Avė., 
Pranas Jakučinskas, kelias die
nas padirbęs pas ūkininką, sun
kiai susirgo. Jau mėnuo kaip gu
li General Hospital Hamiltone. 
Jakučinskienė, pati negalėdama 
eiti dirbti, su mažu berniuku at
sidūrė sunkioje būklėje. Šį jos 
vargą pirmieji užjautė ir pagal 
šūkį “Artimui padėk!” įvykdė 
Hamiltono skautai. Būtų gražu, 
kad Hamiltono lietuviai nepa
mirštų ir parodytų savo gerą 
širdį i vargą patekusiai šeimai.

JoT.

NORTH BAY, Ont.
Kun. Bronius Juršas, balan

džio pabaigoj iš Bogotos, Kolum
bijos, atvažiavęs į Kanadą su tu
ristine šešių mėnesių viza,, da
bar, vyskupo padedamas, tvar
ko savo dokumentus apsigyventi 
pastoviai Kanadoje. Tuo tarpu 
jis gyvena North Bay mieste ir 
eina katedros vikaro pareigas. 
Kun. J. B. yra energingas, jau
nas ir gabus organizatorius, bet 
ypač geras muzikas pianistas. 
Moka daug svetimų kalbų. Ir is
panai ir kolumbiečiai jo darbą 
labai įvertino ir norėjo, kad vi
sam laikui jis ten pasiliktų.

Madride vedė didelį saleziečių 
kolegijos dūdų orkestrą ir baž
nytinį chorą. Panašiai buvo 
augštai vertinamas ir Kolumbi
joje, bet jo troškimas yra dar
buotis tarp lietuvių. Nors North 
Bay vyskupas jį taip pat labai 
įvertina ir norėtų, kad visam 
laikui pasiliktų dirbti jo’ vys
kupijoj, tačiau nedarytų jokių 
kliūčių, jei jam atsirastų proga 
kur nors kitur geriau įsikurti,— 
aiškiai yra pasakęs vyskupas.

SAULT STE.
Darbų klausimu jaučiamas 

šioks toks pagerėjimas. Priimi
nėja darban seniau užsiregist
ravusius plieno fabrikas “Algo
ma Steel”, pora tautiečių gavo 
darbą vietiniame popieriaus fab
rike, kaikuriems pavyko gauti 
darbo pas vietinius kontrakto- 
rius. Nors The Sault Daily Star 
buvo rašyta apie “Plummer Hos
pital” ligoninės praplėtimą, ku
ris turėjo prasidėti šį mėnesį ir 
praplėtimui numatytą išleisti 
apie vieną milijoną dolerių, ta
čiau lig šiol darbai neprasidėjo. 
Pasibaigus JAV plieno streikui, 
atrodo, greitu laiku pradės šauk
ti atgal į darbą paleistus darbi
ninkus ir chromo fabrikas 
“Krumplentas”. Plieno fabrike 
darbininkams pakeltas pradinis 
atlyginimas nuo $1,36 iki $1,43% 
ir dar šioki toki pagerinimai.

Serga. Tautietis Jokūbas Bart
kus dirbąs “ Foundation Comp. 
of Canada” buvo sužeistas laike 
darbo — krisdama lenta sulaužė 
pėdos kaulą. Rezultate J. B. ne
darbingas porai mėnesių. Kitas 
tautietis — Aleksandras Draz- 
dauskas, šį pavasarį atvykęs iš 
Anglijos, namuose paslydo ant

Homilteno A V bažnyčios perstatymui 
aukojo

Po $100 — Potomsis A., Lekutis J., 
Norkus K., Mortinkus J., Mortinkiene 
M., Poviliouskos J.( Grajauskas Br., Ko- 
moitis J., Kamoitis A., Bumgardos K., 
Mikšys j., Petkevičius A., Kiženaičių 
šeima, Sadauskaitė N.^ Bosas P., Leng- 
nikų šeima, Valaitis Jer., Juodis M., 
Rimkus J., Giedraičių šeima, Kšivickas J., 
Pleinys Jer.;

Po $75 — Stankevičių šeima ir Ke-

$70 — Belevičių Seimo;
Po $60 — Pusdešrių šeima, Špakaus- 

koitė A, Kochanka D.;
Po $50 — Paukštys J., (liūnas S., 

Navickas V., Skripskutė A., Zubas P., 
Kybartų Šeima, Bajoraitis J., Krivickas 
M., Lazdutis M., Plioušinis V., Grojaus- 
koitė A., Grajauskas A., Kazlauskų šei
ma, Bartninkos V., Žvirblis J., Su t kai
čių šeima, Mikšys K., Falkauskų šeima, 
Azelskis B., Rezevuckas S., Boguslaus- 
kas E. Z., Maciukas J., Stundžia J., Ig- 
noitis V., Virbickas A., Virbickas S., 
Virbickas V., Baronas K., Jurgučių šei
ma M. ir O., Juodikis J., Golinis E., Sciu- 
kas Al. ir O., Tolevičius J., Tarnaičių šei
ma, Steigvilų šeima, Grinių šeima, Sla
vinskų šeima, Krorių šeima, Laugalys A., 
Brechmanų šeima, Jurgučių šeima, La- 
niauskų šeima, Olšauskų šeima, Paške
vičių šeima, Astravu šeima, Seniūnų šei
ma, Jucių šeima, Pauliukas A., Vainaus
kas T., Linčiauskas V., Bonevičiai J. B., 
Stasevičius A., Vieroitis Z., Juškevičių 
šeirha;

Po $40 — Laugolys Z., Trečiokas J.;
Po $30 — Daugėla P., Balčiouskų šei

ma, Jokubynas J., Silinskos A. ir L., 
Petraičių šeima, Eidukaičių šeima;

Po $25 — Domeika V., Giedraitis P., 
Bubelienė A., Pliurų šeima, Pronckevi- 
čius P., Pleinys P., Leiliūnos P., Kareckas 
P., Grigaitis J., Kaušpėdas A., Sopys B., 
Sapouskienė J., Krištolaičiai, Virbickatiė 
S., Virbickaitė T., Grajauskatiė Al., Stuo- 
ka P., Repčytė E., Eismontų šeima, Po- 
linauskai, Sudikis E., Jokūbaitis J., Le- 
vinskas P., Vilniškoitis N., Levinskas L., 
Stankevičius V., Veraitytė G., Adomaus- 
kų šeima, Misevičių šeima I, Misevičių 
šeima II, Rimkus, Apanavičiūtė M., Mi- 
kalionių šeima, Petronis A., Dumčiūtė 
B., Stonkus Z., Pintulių šeima, Kazins- 
kaitė E., Kazinskas S., Maldūnas D., Ma
tulaitienė A., Petriūnas J.r Tarvydas J., 
Jasevičius K., Račius J., Gaidauskų šei
ma, Babeckos V., Aušrotų šeima, Stanke
vičių šeima, Blekys J., Lukavičius P., Cel- 
kus J.

Po $20 — Cerškūtė O., Rauckis V., 
Lataūskas R., Roupėnų Šeima, Koneva, 
Kalendra V., Blažytė P., Gedrimas P., 
Juozapavičių šeima;

Po $ 15 — Virbickaitė L., Eglinskie- 
nė P., Vasiliūnaitė S.;

$12.50 — Stonkus J.;
Po $ 10 — Lukoševičių šeima, Luko- 

ševičiūtė S., Gumbilevičius J., Kazickas 
J., Bedritidis J., J. J. Kažemėkių šeima, 
Kokanauskų šeima, Rastauskas J., Ur
bas S., Peldžįus V., Pominaitis J., Jan
kus Pr., Burdinavičių šeima;

$5 — Kuzmickas A.

Išviso $7352,50.
Komitetas.

Gaila, kad jis mūsų lietuviška
jai visuomenei, ir net kunigams, 
mažai tėra žinomas, nes savo 
gimtąją Skirsnemunę paliko dar 
jaunas klierikas, o paskui visą 
laiką praleido Ispanijoje ir pt>rą 
metų Kolumbijoje svetimųjų 
tarpe.

Lietuviškųjų parapijų klebo
nai Kanadoje ir JAV turėtų į jį 
atkreipti savo dėmesį ir pasi
kviesti kaip bendradarbį.

Dažnai mes verkšlename, kad 
tokios rūšies darbininkai yra la
bai reikalingi, o tikrovėje, dėl 
kažkokių paslaptingų priežasčių, 
leidžiame tikriesiems talentams 
kur nors užkampyje tūnoti ir 
atiduoti geriausias savo jaunys
tės jėgas svetimiesiems. Laikyti 
neišnaudotą tokią stiprią lietu
višką pajėgą yra nedovanotina.

Perskaitęs “TŽ” Vytauto Kas
tyčio straipsnį “Torontui reikia 
rep. choro”, negalėjau nutylėti 
ir nesupažindinti platesnės vi
suomenės su kun. B. Jurkšu, 
mano kaimynu dar iš Lietuvos.

Kun. Ant. Sabas.

bus

MARIE, Ont. 
laiptų ir nuriedėjęs žemyn 
laužė keletą šonkaulių. Jis 
nedarbingas apie keletą savaičių.

Krikštynos neseniai įvykp V. 
L. Jakumaičių ir A. Vanagų šei
mose — abiejose buvo krikštija
mi sūnūs. Prieš mėnesį laiko pa
krikštyta laikinai iš Čikagos pas 
savo tėvus ir uošvius atvykusių 
J. K. Makauskių dukrelė. Prieš 
pora savaičių A. Motuzų šeimo
je gimė sūnelis.

Ginčytis korespondentams tik
rai nereikėtų, bet nereikėtų mes
tis ir į moralizavimus, sudarant 
laikraščio skaitytojų akyse blo
gą vardą savo kolonijai. Tais rei
kalais ir mūsų kolonijoje yra kas 
rūpinasi. Juk beveik kiekvieno
je kolonijoje rastume visokių ne
normalumų moraliniu požiūriu, 
o dar daugiau visokių apkalbų, 
paskalų ir pliotkų. Jei iš vienos 
kolonijos pradėtume viską kelti 
spaudoje, gautume tikrai jai ne
palankų vaizdą, ją visai ““nusu
sintume”, o laikraščius pavers
tame kriminalinės kronikos gel- 

ir tinka su moralais pasirodyti, 
kaikam vertėtų nepamiršti ir į 
veidrodį žvilgterėti. NJ4.

JA VALSTYBES .
BALF per pirmąjį 1952 m. pus

metį Europon pasiuntė: 91.065 
svarus maisto, 53.221 sv. rūbų, 
49^7 sv. avalynės ir $11.308,58 
pinigais. Jei visas gerybes būtų 
reikėję pasiųsti apmokant per
siuntimą, būtų tekę sumokėti 
$20.891,08.

Am. Liet Inžinierių ir Archi
tektų Sąj. II skyrių atstovų suva
žiavimas įvyks š.m. rugpiūčio 30 
-31 d. ir rugsėjo 1 d. Čikagoje 
Lietuvos Vyčių salėje — 2453 W. 
47th Str.

“Dirvos” leidimą ir formaliai 
perėmė naujai įkurta “Vilties” 
bendrovė. Esą įstoję 169 nariai, 
surinkta per $10.000 kapitalo. 
Lig šiol “Dirvą” leidusi Ohio 
Lith.* Publishing Co., būsianti 
likviduota. Jai, t.y. V. Rasteniui 
už laikrašio perdavimą bus at
lyginta.

JAV pilietybei gauti nuo 1952 
m. gruodžio 24 d. nebereikės 
anksčiau išsirūpinti vad. “pir
muosius popierius” — 5 metus 
išgyvenęs ateivis galės tiesiai už
pildyti pilietybės^prašymą. Vi
sokiems kitiems reikalams “pir
muosius popierius” bus galima ir 
toliau gauti.

Vyt. Bieliajus, tautinių šokių 
mokytojas ir propagatorius, te- 
besigydo JCRS sanatorijoje, Spi
vak, Colorado. Jam padaryta 
operacija — išimtas vienas inks
tas.

Valstiečių liaudininkų S. Cen
tro komiteto vardu H. Blazas pa
skelbė Naujienų 192 nr., kad Br. 
Bieliuko bylos visi dokumentai 
buvę pateikti teisininkams B. 
B. Novickienei ir Š. Baltūsiui iš
tirti ir jie priėję išvados, kad 
Bieliukui mesti kaltinimai dėl 
neištikimumo Lietuvos reikalui 
esą nepagrįsti, o paleisti gandai 
esą šmeižtas. Po to ir C komite
tas padaręs išvadą, kad “neranda 
nei tiesioginių nei netiesioginių 
duomenų, kurie duotų pagrindą 
mestam Broniui Bieliukui kalti
nimui. Centro komitetas laiko 
Br. Bieliuką be pagrindo ap
šmeižtu.”

Asmenys, kurie 1950 m. buvę 
paleidę gandus, laiškais atšaukę, 
o Bieliuko pakviesti stoti garbės 
teisman, neatsiliepę.

Bieliukas iš LVLS-gos buvęs 
suspenduotas dėl prasilenkimo 
su organizacijos drausme.

Šis pranešimas betgi sukelia 
nusistebėjimo, kad jis sureda
guotas, kaip atitaisymas netei-

WINNIPEG, Man.
Parapijos susirinkimas

Sekmadienį, rugpiūčio 17 d., 
tuoj po pamaldų, įvyko parapi
jos susirinkimas Jėzuitų aikštė
je, ant žolyno.

Nutarta jau šį rudenį pradėti 
savos bažnyčios statybą, kai tik 
bus gauti planai iš inžinieriaus 
dr. Kulpavičiaus. Pirmiausia ma
noma įrengti rūsį.

20 metų vedybų jubiliejus
Rugpiūčio 16 d., šeštadienį, 

įvyko Jadvygos ir Juozo Mika
lauskų 20 metų vedybų sukak
čiai paminėti balius jų bute. Ju
biliatai prieš tai to visai nenu
jautė ir dirbo prie savo naujojo 
namo, o ponia ten tvarkė kam
barius. Susirinkus svečiams, jų 
duktė Aldona paskambino tėve
liui prašydama greit grįžti, nes 
prakiuręs vandens tanką#. Abu 
p.p. Mikalauskai, išsigandę ir pal 
šini, parskubėjo namo taisyti 
“prakiurusio” tanko ir rado pil
ną namą svečių

Staigmena begalinė!
Nuotaika buvo kuo puikiausia. 

P. Steponavičiaus vadovaujami 
svečiai kalbėjo ir sveikino net po 
du sykiu.

P.p. Mikalauskai, atvykę prieš 
kelius metus Kanadon-Winnipe- 
gan, per savo darbštumą gana 
stipriai atsistojo ant kojų ir įsi
gijo jau dvejus namus. Be to p. 
Mikalauskas priklauso Bažny
čios įsigijimo komitetui, o jų 
duktė Aldona įneša daug gyvu
mo veikime.

Bažnyčios Įs. Fondan aukojo:
Radzevičius $30, Žiminskai 

$10J)r. Vytautas Karoblis U.S.A 
$5. Aukojusiems nuoširdus ačiū.

Naujai atvykęs Jurgis Vaičiu
lis — gavo darbą elektros firmo
je dulkių siurblių agento vietą. 
Dabar su savo nauju “Pontiac” 
vėžinėja aparatus.

Juozas Vaitiekūnas atsigulė 
General Hospital ligoninėje, kur 
jau padaryta operacijja. Opera
cija pavyko gerai ir ir jau baigia 
pagyti.

singo “Tėvynės Sarge” šių metų 
Nr. 2 posakio, kad Br. Bieliukas 
liaudininkų turimomis žiniomis 
nėra Lietuvos darbui ištikimas”. 
Ir mes savo skaitytojus apie Bie
liuko bylą informavome, bet ne 
iš “T.S.”, o iš tų pačių “Naujie
nų” ir “Vienybės”. Tada dar nei 
to “T.S.” numerio nebuvo. Jis 
pasinaudojo, beabejo, tais pa
čiais šaltiniais. Tai kodėl jo ži
nutė atitaisoma? Jei V. Liaudi
ninkų C. Komitetas ir anksčiau 
buvo padaręs tą sprendimą, tai 
jis visdėlto nebuvo iki šiol pa
skelbtas.

Tarpt. Geografų kongrese Va
šingtone, kuriame dalyvavo apie 
1400 atstovų iš viso pasaulio, lie
tuvius atstovavo prof. dr. K. 
Pakštas ir dr. V. Viliamas.^

Dr. Rom. Gineitis, gyvenąs 
Dayton, Ohio, prieš kurį laiką 
išlaikė egzaminus gydytojo tei
sei gauti. Iš pradžių žada dirbti 
prie kito gydytojo. Medicinos 
mokslus dr. R. Gineitis baigė 
Kaune, o daktaro laipsnį įsigijo 
Tuebingene, Vokietijoje.

VOKIETIJA
Vokietijoje šiuo metu PLB— 

VKV žiniomis yra 7442 lietuviai.
Vasario 16 gimnazijai JTO pa

bėgėlių reikalams komisaras pa
žadėjo paramą 5000 markių, o 
vėliau gal ir nuolatinę. Komisaro 
pavaduotojas netrukus žada ap
lankyti gimnaziją.

JT pabėgėlių reikalų komisa
ras pripažino centrinę pabėgėlių 
atstovybę ir jos administracijos 
reikalams paskyrė 12.000 mar
kių. Į šią organizaciją tuo tar
pu kažkodėl dar neįeina tik uk
rainiečiai. Jos pirm, yra vengras 
gen. Sonni, gen. sekr. lenkas 
Blenski, iždininkas lietuvis, Pr. 
Zunde.

Krikščionių Pabaltiečių Stu
dentų Sąjungos bendrabutis, va
dovaujamas Lietuvos latvio kun. 
Urzdės ir vedėjo A. Gintauto, 
veikęs Hangelare prie Bonnos, 
įsigijo Annaberge, Bad Gades- 
berge, grafo Westerhold pilį su 
50 kambarių, ūkio pastatais ir 6 
margais žemės. Bendrabutis ten 
persikels iki spalio mėn., vietų 
skaičius bus padidintas nuo 30 
iki 40, amatų skyr. praplečiamas 
nuo 15 iki 30 vietų.

Liuteronų kongrese Hannove- 
ryje, greta 7000 dalyvių iš viso 
pasaulio, dalyvavo ir 4 lietuviai, 
kun. Keleris, kun. Gelžinis, Gin
tautas ir Šleuteris.

Memmingene Vokiečių 
džia projektuoja sudaryti pa
baltiečių koloniją, nori ten 
kelti ir lietuvius iš Miuncheno, 
bet lietuviai entuziazmo nerodo. 
Mat, Memmingene bedarbio pa
šalpa mažesnė, o darbo gauti 
taip pat sunku, kaip ir Miunche
ne. Čia prie kapinių sparčiai sta
tomi blokiniai butai tremti- 
niams.^Juose būsią apgyvendin
ti dabar gyvenantieji kareivinė
se. Blokai būsią baigti dar šį 
rudenį.

PRANCŪZIJA
Laisvosios Europos Kolegijos 

Vadovybė, kaip patiriama iš tik
rų šaltinių, pakvietė prif. J. Gri
nių globoti lietuvius studentus 
Strasburge-. Laisvosios Europos

vai

per-

SUDBURY, Ont
Praėjo šilta vasarėlė...

Rugpiūčio 17 d., sekmadienį, 
Sudburio Bell parke griausmin
gai grojant dūdų orkestrui, bu
vo oficialiai uždarytas vasaros 
sezonas. Vadinas, praėjo šilta 
vasarėlė.

Tą pačią dieną, prie to paties 
Ramsay ežero, tik visai priešin
game gale, prie Mėnesienos plia
žo — Moonlight beach, taip pat 
ir Tumo-Vaižganto šeštadieninė 
lietuvių mokykla suruošė pas
kutinę šių metų gegužinę Onta
rio šiaurėje vasara labai trumpa. 
Pasitaiko kartais dar karštų die
nų ir Yugsėjį, bet tai tik išimtys. 
Iš visuomenės pasigirsta balsų, 
pageidaujančių dar daugiau ge
gužinių ir šiais metais, tačiau 
vargu jau ar atsiras koks sek
madienis be lietaus.

Gegužinę paįvairino improvi
zuoti moterų, vyrų, mišrūs ir 
vaikų chorai, deklamacijos ir lo
terija, kurios publika su nekant
rumu laukė. Laimė nusišypsojo 
Broniui Žilinskui, tačiau ją gar
bingai paveržė Stasys Krivickas, 
įnešdamas daug gyvumo ir ju
moro.

Ateinančią vasarą čia rinksi
mės dažniau, nes sklypo savinin
kas Mr. George Deschamp, ku
ris šią vasarą maloniai rezer
vuodavo lietuviams patį pato

Kolegijoje 1952-3 m. bus šie lie
tuviai studentai: S. Garbačiaus
kas, K. Jasutytė, P. Klimas, Ma
cevičiūtė ir J. Norkaitis. Be šių 
studentų stipendininkų, Laisvo
sios Europos Kolegija suteikė 
po puse stipendijos šiems lietu
viams studentams baigti jų stu
dijas kitur, ne Strasburge, bū
tent: Jurkui, dail V. Kasiuliui, 
Kvietelaičiui B., Natkevičiui, 
Augustaitytei D.; 'tikimasi, kad 
dar vienas lietuvis gaus pusė sti
pendijos Vokietijoje.

Dr. P. Karvelis ir Dr. A. Tri
makas rugpiūčio 9-12 d. lankėsi 
Paryžiuje. Dr. A. Trimakas ap
silankė pas Laisvosios Europos 
Delegatą Prancūzijoje ir Lais
vosios Europos Kolegijos draugi
joje, kurios būstinė yra Pary
žiuje.

Dr. S. Bačkį Santander univer
sitetas Ispanijoje pakvietė daly
vauti diskusijose vasaros kur
suose. Š.m. rugpiūčio gale ir rug
sėjo pradžioje įvyksta speciali 
sesija “Dabartinės valstybės 
problemos ir Europos dvasi
nėms, politinėms ir ekonomi
nėms problemoms aptarti”. Pa
skaitas laiko ispanų, italų, pran
cūzų, vokiečių, belgų ir šveica
rų mokslininkai. Diskusijose da
lyvauti kursų rengėjai pakvietė 
Dr. S. Bačkį.

Paryžiuje šiais metaię studi
juos: R. S. Bačkis, J. Baltrušai
tis (prof. Baltrušaičio sūnus — 
šiemet baigęs gimnaziją), U. 
Karvelytė, D. Lanskoronskytė, 
A. Markevičius, L. Pabedinskas, 
A. Švirmickas, B. Šlepetytė-Vens 
kuvienė, A. Venskus. Prie jų rei
kia dar priskaityti — Matųkai- 
tė, atvykstanti studijuoti Pary
žiuje muziką ir menininkai — 
A. Moneys, V. Gailius ir V. Ka
siulis.

Tėvui K. Pečkiui, SJ, išvykus 
į Kanadą, laikinai Liet. Katali
kų Misijos Direktoriaus parei
gas ėjo Tėvas R. Braun, SJ, . 
trumpu laiku laimėjęs visų lie
tuvių simpatijas Paryžiuje. Lie
tuvos vyskupai tremtyje naujuo
ju LKM direktorium paskyrė 
kun. Dr. Jucevičjų, - gyvenantį 
Romoje? Tikimasi/ kad? naujasis 
direktorius atvyks rugsėjo mėn. 
Paryžiun.

Tėvas A. Liuima, S J, Grego- 
riano universiteto profesorius 
atvyko Paryžiun ir Tuluzon bei 
į kitus miestus pagilinti savo 
mokslo tyrinėjimus. Jis išbus 
Prancūzijoje ligi rugsėjo galo. 
Taip pat Paryžiuje gilina studi
jas, rengdamas disertaciją, Tė
vas Daugintis, SJ, Gregoriano 
universitete studijuojąs. Jis dir
ba Tėvų Jėzuitų vedamoje “Ac
tion Populaire” bibliotekoje. Iš- 
bus Paryžiuje iki rugpiūčio galo.

Delhi, Ont.
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
ūkininkams už suruoštą mūsų 
dukrelei partiją ir už gausias do
vanas. Atskirai norime padėkoti 
pp. Žemaičiams už įdėtą triūsą 
šią pramogą organizuojant.

Danutė ir Mečys Norkai.
i

giausią pievos ir šlaito kampą 
prie paplūdimio, ateinančiais 
metais projektuoja, su lietuvių 
talka, pastatyti patogią platfor
mą ir pastogę šokiams.. Už tai 
mums pažadėta visuomet pirme
nybė prieš kitus, ir taip turėtu
me lyg ir savo kampelį sekma
dienių ir šiaip laisvų dienų po
pietėms praleisti.

Uždarant gegužinių sezoną, 
nuoširdi padėka ir pagarba vi
sos Sudburio lietuviškosios vi
suomenės vardu tenka Stasiui 
Krivickui, kuris nepagailėjo at
sivežti savo radiją ir, turbūt ne
apsiriksiu, didžiausią mūsų ko
lonijoj lietuviškų plokštelių rin
kinį. Jis per pirmąją .gegužinę 
pats vienas tvarkė muziką, netu
rėdamas laiko nei pašokti, nei 
su draugais pabuvoti.

Tokią pat padėką malonu iš
reikšti ir bendruomenės pirmi
ninkui Algimantui Siemaškai, 
kuris paskutinei gegužinei malo
niai sutiko atsivežti gramafoną 
su garsiakalbiu ir vadovauti mu
zikai per visą gegužinę, o taip 
pat ir A. Kusinskiui su Mikštu, 
paįvairinusiems iškylą akordeo
no garsais.

—- Tumo - Vaižganto šeštadie
ninė mokykla jau pradėjo lietu
vių vaikų registraciją.

Sudburiškis. •

f
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Svečiuose pas seseles Kotrynietes

dabar

kai-

Tai buvo Seserų Kotryniečių 
/lietuviškajame vaikų darželyje, 

gražią popietę. Dešimtys ranky
čių išsitiesė į seserį Gabrielę, ir 
mažieji jų savininkai ėmė šauk
ti:

— Man! Man! Man! nuplau
kit rankutes!

Sesuo kiekvieną mažiuką pa
vadindama vardu, skubėjo plau
ti vasaros smėlį nuo ištiestų del- 
nukų, o baltaplaukės, lietuviškai 
čiauškančios galvutės glaudėsi į 
švarią jos prikyštę su begaliniu 
pasitikėjimu.

— Kiek, Sesele, turite 
vaikų?

— Per dvi dešimtis.
— Visi lietuviukai?
— Beveik visi, tik tiedu

mynų vaikai yra kitataučiai, o 
štai šitas vaikutis yra mišrios 
šeimos. Kai jį čia atvedė, dar ne
mokėjo nei žodžio lietuviškai, o 
dabar jau viską kalba neblogiau 
už kitus lietuviukus.

Iš kiemo, Seselės padedami, 
vaikai suėjo į valgomąjį, kur sto
vi žemi spalvoti stalai. Greitai 
ant jų atsirado lėliškai žavūs in
deliai su koše, kakavą ir marme
ladu apteptais pyragėliais. Krito 
dėmesin bevalgančių vaikų su
sikaupimas ir sveikatinga išvaiz
da. Kiekvienas stengėsi pavalgy- 

. ti švariai, neapsidrabstydamas

koše, tiktai mažasis Petrelis vis 
sėmė perpilnus šaukštus; bet čia 
pat jam susitvarkyti-motiniškai 
pagelbėjo įėjusi Sesuo Patrici
ja-

Apmetusios akimis mažųjų “re 
fektoriumą”, kurio sienose kabo 
smagūs paveikslėliai, perėjome į 
gretimą patalpą, apžiūrinėdamos 
darželį.

— Esame tikrai patenkintos, 
kad galėjome pradėti šį darbą,— 
kalbėjo širdingoje Sesuo.

— Pradžia nebuvo lengva: dvi 
seserys turėjo išlaikyti valstybi
nius Board of Education egzami
nus, atlikti praktiką pavyzdiniuo 
se Toronto darželiuose. Valdžios 
nuostatai naują darželį steigiant 
labai griežti. Juose patalpos tu
ri būti neįprastai didelės, namas 
turi būti specialiai pastatytas be 
slenksčių ir laiptų; mūsų namas 
nevisiškai nuostatus atitinka: 
štai, matote, yra laiptukai išei
ti į kiemą...

—- Bet yra ir rūpestingos ran
kos, kurios prilaiko jais žengian
čius mažiukus,— pastebiu.

Sesuo šypsosi, kad man pavy
ko įžvelgti tai, kas skiria šį dar
želį nuo kitų: širdis. Lietuviš
koji širdis, lietuviškasis rūpes
tingumas ir švelnumas.

Apžiūrime vaikučių drabuži
nę ir pavyzdingą prausyklą su

atskirais bliūdeliais ir charakte
ringais paveikslėliais, ženklinan
čiais kiekvieno vaiko Vietą. Ten 
pat ir žaislams laikyti kambarys.

— Kaip įstengėte jau pačioje 
pradžioje supirkti tiek daug’ 
žaislų ir padaryti įrengimų?— 
stebiuosi, žiūrėdama į triratukus,, 
arklius, sūpynes ir kitokius šau
nius prietaisus kieme.

— Truputį gavome aukų, bet 
taip pat sudėjome čia'visas sa
vo santaupas, kiek tik jų turėjo
me. Dar nė metų nėra, kai darže
lį atidarėme. Pelno iš jo . nėra 
jokio: reikia vaikus du kartu per 
dieną pamaitinti, ryte dar duo
dam jiems pienuko, žodžiu, jie 
čią ir valgo ir miega — tikrąja 
prasme čia gyvena, kol tėvai, 
grįždami iš darbo, ateina pasi
imti.'

Vaikų poilsiui įrengtas miega
masis su lovytėmis. Čia jie mig
domi po pietų. Darosi aišku, iš 
kur imasi mažiukams toji pasi
tenkinimo' nuotaika ir burbuliš- 
kas atrodymas.

Švarūs laiptai veda į antrąjį 
augštą, kuriame yra kukli sese
rų koplyčia ir pensionierių kam
bariai. Seserų aptarnaujamos se
nelės gal ir sudarytų vienuoly
nui šiokį tokį pajamų šaltinį, bet, 
deja, šiame name vietos yra tik

dviems laimingosioms.
— Didesni namai mums 

tiniausiai reikalingi,— sielojosi 
Sesuo Patricija.
Aplankiusi Motina Generole; 
nors esame tik penkios seserys, 
leido mums atidaryti noviciatą. 
Yra tik viena kita kandidatė, no
rinti įstoti...

— Ar nėra jokios galimybės 
gauti didesnį namą?

— Neturime pinigų._
— Ar jūsų rėmėjai nesugeba 

surinkti pinigų šiam tikslui?
• • • •

Sesuo nustebusi žvelgia į ma
ne, nesuprasdama, apie kokius 
rėmėjus kalbu. Pasirodo, Sese
rims Kotrynietėms niekas iki 
šiol nesusiprato organizuoti rė
mėjų būrelio. Seserys iki šiol lai 
kėši vien savo pajėgomis. Atvy
kusios iš Vokietijos kaip papras
tos darbininkės, sunkiai atidir
bo imigrančių prievolę kanadie
čių šeimose. Pradžioje nė nesva
jojo apie Seseriškojo Namo at
kūrimą. Tačiau, gavusios laiki
nai naudotis 1639 W Bloor St. 
klebonijos namu, dėkodamos 
Dievui ėmėsi dirbti lietuvių vai
kučių naudai; mažiesiems skiria 
visą laiką ir visas lėšas. Eidamos 
šiuo idealizmo keliu, neįstengia 
susikurti ekonominio pagrindo

bū-

Mus buvo čia

savo mažąjam vienuolynui.
— Tai kaipgi versitės tęliau?
— Dievo valia.
Susėdusios svečių valgomąja- 

me, vartome seserų albumus, ku
riuose yra kelios nuotraukos iš 
Lietuvos, primenančios tvarką 
ir perteklių, viešpatavusį Sese
rų Kotryniečių žemės ūkio mo
kyklose, ir tą nuostabią pasiau
kojimo dvasią, kurią išvystė se
serys, dirbdamos apkrečiamų li
gų ligoninėse. Garbinga kongre
gacijos praeitis; palyginus ją su 
dabartimi, darosi graudu dėl to 
skurdo, į kurį seserys pateko.

Sesuo Patricija, kaip skęstan
tis, kurs griebiasi šiaudo, bando 
kovoti su neviltimi;

— Gal viena mūsų seserų, bai
gusi “reg. nurse” studijas, pra
dės daugiau uždirbti? Gal.. pa
stačius bažnyčią, gausime dides
nę patalpą darželiui?

— O gal nebeliks vietos kieme 
vaikams žaisti ? - - -------

Taip gražiai pradėtas, toks 
naudingas , toks nepamainomas 
lietuviškojo auklėjimo darbas! 
Nejaugi niekas nepasirūpins, 
kad, vos įpusėtas, nesustotų? 
Kur mūsų veikliosios moterys, 
kurios kalnus moka nuversti, 
kaiz-kilnus tikslas jas sujungia 
talkon? Kodėl jos nestoja sese
rims pagelbėti?

Sesuo Patricija išlydi mane so 
do takeliu. Mažytė voverė nušo
ka nuo medžio ir puola mums į 
kojas.

— Kac, kac, kac,— šnekina 
Sesuo voveraitę,— neturiu tau 
šiandien riešuto... ■

D. Narutavičiutė.

Iš MOTERŲ VEIKLOS

ANKETOS MOTERIMS
TARPTAUTINIS KATALIKIŲ AKADEMIKIŲ SĄJŪDIS

Pasaulinis Motinų Sąjūdis ruo
šia 1953 m. pavasarį tarptautinę 
savaitę, kurios tema: “Motina ir 
jos atsakomybė auklėjime”. Šiuo 
metu eina paruošiamieji darbai. 
Jau nustatyta darbo programa, 
numatytos prelegentės paskai
toms iš įvairių kraštų, kurių tar
pe ir prof. A. Šidlauskaitė.

Pasaulinis Motinų Sąjūdis 
kreipiasi per anketą į įvairių 
kraštų motinas ir šiaip specialis
tes bei pedagoges, kviesdamas 
savo patyrimais praturtinti stu
dijų savaitės darbą.

Anketos klausimai:
L'Ar Jūsų gyvenamam krašte 

veikia kokios nors įstatyminės 
priemonės, kurios tiesioginiai ar 
netiesioginiai kenkia motinos, 
kaip auklėtojos misijai?

2. Priešingai, kokie veikia įsta
tymai bei potvarkiai, kurie pa
laiko motina jos auklėjimo dar
be?

3. Jūsų nuomonė, kuri institu
cija labiausiai padeda motinoms 
jų auklėjimo uždaviniuose?

—Vaiko geresnei fizinei lyg
svarai?

—geram išsilavinimui?
—jo moralinio gyvenimo tei

giamam išsivystymui (kilnumui 
ir skaistumui)?

e?

—ugdymui šeimyninio, socia
linio ir pilietinio atsakingu 
mo supratimo?

4. Ar neturite kokių auklėji
mo sunkumų, dėl kurių aplink 
Jus kenčia ir kiti šeimų židiniai?

—kokios priežastys?
—ką reikėtų daryti, kad šių 

dienų vaikai išaugę nesutik
tų tų pačių sunkumų?

5. Ar nekonstatuojate kaikurio 
išnaudojimo tam tikrų organiz
mų, kurie turi tendenciją pa
keisti motiną jos auklėjimo dar
be, vietoj jai pagelbėti?

Be virš minėtų klausimų, lie
tuvės motinos prašomos atsaky
ti, pareiškiant ir savo asmeninį 
patyrimą iš bolševikinės okupa
cijos Lietuvoje, konkrečiai nu
rodant faktus, kurie trukdo mo
tinos auklėjimo darbą ir žemina ■ 
jos paskirtį. i

Atsakymus prašoma siųsti iki 
š.m. lapkričio mėn. pabaigos šiuo 
adresu: P.M.S. Lietuvių Moterų ‘
Komitetas, c.o. Mme O. Bačkis, 
5, rue de Messine, 5, Paris 8e.

Pastaba: Lietuvių Moterų Ko
mitetą sudaro: O. Bačkienė, pir- 
min., Bir. Venskuvienė — gen. 
sekret., Galdkienė M., J. Matorė 
ir E. Turauskienė — narės.

PASAULINIS MOTINŲ SĄJŪDIS

Seserų Kotryniečių vedamo vaikų darželio Toronte 
vaikų grupė kieme

“DAINOS” ATSIŠAUKIMAS
Brangūs Toronto lietuviai. 
Jums gerai žinoma Toronto 

lietuvių moterų šalpos grupė 
“Daina”. Dažnai jos narės renka
si ir tariasi, skirsto dovanas 
tiems, kurie mažiau laimingi už 
mus — sergantieji, seneliai, naš
lės su didelėm šeimom. Šiems 
visiems emigracija neįmanoma 
ir dėl to, mes čia sočiai pavalgę, 
neturėtumėm užmiršti pasidalin
ti kąsniu maisto ir rūbu ar apa- 

. vu, kuris mums nereikalingas, 
bet švarus ir dar nesuplyšęs ka
bo ir užima vietą.

f “Daina” turi daug tokių nuo
širdžių draugų, kurie iš sana
torijos lovos, senelių prieglau
dų ar iš kurios, šiuo metu mažai 
atsimenamos vietelės tremtyje, 
dalinasi su ja savo vargais, rū- 

" pesčiais- arba džiaugsmo ašaro
mis, laiškelį parašo padėkoti už 
gautą kad ir labai kuklią dova
nėlę. Tokių tarpe “Daina” turi 
geriausią širdies įnamę Mariją 
Teichertienę. Su 6 berniukų ir 1 
mergytės šeimynėle — jau ketu
ri metai pasilikusi našlė — ji 
grumiasi su gyvenimu, ne kartą 
sunkiai sveikatoje sušlubuoda
ma. Vaikučių vardai ir amžius: 
Juozas 14 m., Jonas 13, Zigman
tas 12, Evaldas 10, Antanas 9, 
Petras 7, Onutė 5 metų.

Suprantama, kad tokiai šeimy
nėlei išlaikyti, ir tėvą turint, ge
ro uždarbio reikėtų, o ką jau 
kalbėti, kai jo nėra...

“Daina” neretai pasiunčia tai 
maisto siuntinėlį, tai piniginę 
dovanėlę, tai rūbelį kokį, bet ir 

.“Daina” be Jūsų, mieli broliai ir 
sesėfe, pritarimo bei atjautimo ne 

;-.daug tegalėtų padaryti. Dėl to, 
šia proga, lai būna mums leista 

. pasibelsti į Jūsų visų širdis ir 
paprašyti šiai šeimai paramos.

' Gal rasis šeimų, kuriose tų metų 
vaikučiai turi išaugtinių bet dar 
gerų rūbelių ar autuvo bei bal
tinių. Gal tokie paaugę bemiu-

kai net paimtų nors dalinai glo
boti po berniuką, parašytų sa
vo vienmečiui laiškelį ir su tė
velių pagalba pasiųstų savo pa
sirinktajam siuntinėlį. Gal rasis 
mamyčių, kurios savo 5 ar 6 me
telių dukrelių išaugtinius rūbe
lius, gražiai išplovę ir sukrovę, 
pasiųs mažajai Onutei, kuriai 
dar visai nesuprantama, kodėl 
ji negali taip gražiai pasipuošti 
ir skanėstų pavalgyti, kaip kiti 
vaikučiai... O gal kaikas pano
rės piniginę dovanėlę pasiųsti — 
ten viskas bus priimta su dideliu 
dėkingumu.

Kas norėtų per “Dainą” šią 
šeimą apdovanoti, prašome rašy
ti Mrs. M. F. Yokubynas, 17 
Marchmount Rd., Toronto, Ont. 
Telefonas LA. 1250. Iš toliau pi
nigus siunčiant prašome tik če
kiais ir pašto perlaidom išrašant 
“Daina’A Group vardu ir lydi
mam raštely pažymėti, jog tai 
Marijai Teichertienei. Gi kas no
rėtų tiesioginiai susirišti su šia 
šeima — čia jos adresas: Marija 
Teichertienė, (23) Diepholz 
Flugplatz, Block 4, Zimmer 
Germany.

Reiškiame pagarbą
Maria F. Yokubynienė
“Dainos grupės pirm.

Nijolė Kaveckienė
Iždininkė.

12,

Iš Toronto “Dainos” Grupės 
veikimo

Liepos 25 d. mėnesinis susi
rinkimas įvyko pas narę St. Gri
gaitienę. Narių dalyvavo pusėti
nai ir visi svarstyti reikalai pra
ėjo gražioje nuotaikoje.

Iš birželio mėn. susirinkimo 
protokolo paaiškėjo, kad “Dai
na” be savų siuntų dar persiuntė 
Sudburio Liet. “ Bendruomenės 
čia atsiųstą didelę siuntą rūbų ir 
piniginę dovaną. Sudbųriečiai 
skyrė į tris dalis: Vasario 16 gim
nazijai, seneliams ir ligoninis. 
Jau gautos žinios, jog siunta gau
ta ir su dideliu dėkingumu pri
imta. Buvo nemažai padėkos 
laiškų ir prašymų. Patenkinti 2 
prašymai ir paskirti du maisto 
siuntiniai po 20 sv. Prie vieno 
siuntinio p. St. Grigaitienė prisi
dėjo su $5 auka. Siuntinius su
pirks ir supakuos p. V. Jasine- 
vičienė. 7

Daug tartasi ateities parengi
mų reikalu, nes iždas netruks iš
sisemti. Pirmoje eilėje nutarta 
išpildyti jau seniai padarytą pa
žadą — surengti vieną pramogą 
Lietuvių Bažnyčios Statymo 
Fondui ir Lietuvių Namų Fon- i 
dui. Šiai pramogai šv. Elenos sa
lė jau gauta ir šokiai su pamar- 
ginimais įvyks sekmadienį, rug
pjūčio 31 d. 8 vai. vak.

Šia proga kviečiame visus, vi
sus -kas tik galės, atsilankyti į 
“Dainos” ruošiamus šokius ir 
prisidėti prie šio gražaus tikslo 
— paremti bažnyčios ir namų 
įsigijimą. Šio vakaro komisiją 
sudaro narės: Liaudinskienė, Le- 
lienė ir Yokubynienė.

Dėl susidėjusių aplinkybių, 
“Dainos” mėn. susirinkimas rug
pjūty neįvyks, o rugsėjo mėn. 
įvyks savaite anksčiau, t y. rug
sėjo 20 d., šeštadienį, 6 vai. vak. 
pas narę St. Yokubynienę, 78 
Haymarket Rd. Kadangi vieta 
ne visoms žinoma, tai važiavi
mas tan susirinkiman bus orga
nizuojamas bendras, vadovau
jant M. F. Yokubynienei. Narės 
prašomos paskambinti telefonu 
LA. 1250, kad susitartume kur 
ir kuriuo laiku rinktis. Važiuo
jančios automobiliais, prašomos 
vykti iki Jane ir Wilson gatvių 
sankryžos ir ten paklausti minė
to adreso.
99=309*00 H

"žiburių” Spaudos Bendrovės leidiniai
Klasės žurnalai lituanistikos mokyklai. Jame yra skyriai: 
a. mokinių registracija, b. dėstomųjų dalykų pažymiai, c. 
elgesio, darbštumo ir kit. pažymėjimai, d. kasdieninis pa
mokų dienynas  ............ ........................... . ....Kaina $1.—
Mokinio knygelė. Labai patogaus mažo formato, kietame 
popieriuje. Yra vietos mokinio pažymiams ir kitokiems at- 
žymėjimams per visus mokslo metus .............  Kaina 15f
Vyt Kastyčio “Kolektyvinė Prausykla”. Satyrų ir feljetonų 
rinkinys iš šių dienų tremtinių gyvenimo. Kaina $iz— 
Lietuvos Valstybės Konstitucijos. Pilni išrašai iš “Vyriau
sybės Žinių” visų trijų Lietuvos valstybės Konstitucijų. 
Knyga, kurią turėtų turėti kiekvienas lietuvis. Kaina 70^

5. Pr. Kozulio eilėraščiai “Dulkės ežere”............ ......Kaina 75<
Sp. B-vė “ŽIBURIAI”, 941 Dundas St Toronto, Canada.

2.

3.

Ačiū p. Grigaitienei už gražų 
priėmimą “Dainos” susirinkimo 
savo pastogėje. O visas nares ir 
prijaučiančias prašome neuž
miršti ateinančių pramogų ir su
sirinkimų, nes ruduo čia pat, po 
kurio seka žiema. Vargšai bus 
reikalingi didesnės paramos, o 
mums didesnis darbymetis.

M. F. Y-nė.
Nekalto Prasidėjimo seserų 

vienuolyne Putname, Conn., ir 
šiais metais buvo suruošta mer
gaičių vasaros stovykla su lietu
viškojo gyvenimo programa. Be 
seselių ir dvasios vado prof. St. 
Ylos, lektoriauti buvo pakvies
ta p. K. Marijošienė, p. Dzikie- 
nė ir B. Brazdžionis. Stovyklą 
aplankė daug svečių. Mergaitės 
buvo suskirstytos į 10 būrelių, 
kurie tarp savęs varžėsi dėl pir- 
mayimo. Kasdien vyko tautinių 
šokių, lietuvių kalbos, tėvynės 
pažinimo užsiėmimai, antradie
niais laužai su programomis, bū
relių pasirodymai, surengtas 
Maironio minėjimas ir įdiegtas 
klevas aikštėje jo garbei, veik 
kasdien buvo vykstama į ežerus 

i maudytis ir žaisti prie vandens.
Liepos 27 d., stovyklos užbaig- 
tuvėms buvo suruošta lietuvių 
susiartinimo šventėj į kurią su
plaukė per 2000 svečių. Buvo 
plati programa, baigta gyvuoju 
paveikslu “Tau, Tėvyne” pagal 
B. Brazdžionio eilėraštį. (Trum
pus įspūdžius iš šios stovyklos 
žr. žaidžio straipsny, spausdina
mam šio Nr. 3 psl.).

Šv, Kazimiero seserų vienuo
lyne rugpiūčio 16 d., trylika se
selių paminėjo savo apžadų 25T 
metų sukaktį.

Sesuo Kotryna, Maryknoll or
dino narė, išvyksta misijų dar
bams į Caroline Islands. Jos tė
vai Razvadauskai gyvena Bos
tone.

Moterų konferencija Rio de 
Janeiro, kurioje dalyvavo 18 
Amerikos kraštų atstovės, pri
ėmė rezoliuciją kontinento kraš
tų vyriausybėms, visiško moterų 
teisių sulyginimo reikalu ir nu
tarė surinkti tuo reikalu žinias 
ir visų Amerikos kraštų.

Ponia M. Žadeikienė su dukra 
Mirga rugpiūčio 21 d. laivu Li
berte, išplaukė į JAV. Lankymo
si metu Europoje p. Žadeikienė 
su dukra buvo priimtos specia
lioje audiencijoje J. šv. popie
riaus Pijaus XII. Jas lydėjo p. S. 
Lozoraitis, jr.

Grįždamos iš Romos jos ap
lankė “Svėdasuose” p. Br. Kli- 
mienę, su kuria p. Žadeikienė 
yra kartu dirbusios UR M-joje 
1920-22 metais.

Dail. Tamošaitienė audžia ki
limą “Jūratė ir Kastytis” ir yra 
suprojektavusi naujus kilimus: 
“Rambynas” ir “Živilė”. “Šven
taragio slėnis” jau paruoštas 
austi.

Valerija Tysliavienė yra pasi
rinkusi tikrai sunkų ir pavojin
gą verslą. Ji panūdo agentauti, 
siekdama Niujorko publiką su
pažindinti su pabaltiečių kultū
ra. Carnegie Hali jau yra suren
gusi visą eilę ir visai sėkmingų 
koncertų, kuriuos tačiau vaini
kuos garsusis New York Philhar
monic orkestro pabaltiečių sim
foninės muzikos koncertas, kurį 
diriguos Jeronimas Kačinskas, 
buvęs Vilniaus Simfoninio Or
kestro vadovas. Spalio 12 d. pa- 
baltiečiai dar kartą .rodys esą 
verti laisvės ir nepriklausomy
bės, kai toj pačioj Carnegie Hall 
bus išpildyti Gruodžio, Jakubė- 
no, Čiurlionio ir, reikia tikėtis, 
paties dirigento neseniai atbaig
tos mišios 700 m. Lietuvos krikš
tui paminėti. Mūsų politikai su
silaukia nepaprastai stiprių tal
kininku Lietuvos laisvinimo rei
kale.

1951 m. rugpiūčio 5-10 d. Pran
cūzijoje, Bulonijoje, įvyko Tarp
tautinė Pax Romana Akademi
kių studijų savaitė, kurios te
ma buvo “Akademikės motėrvs 
ir jų profesijos”.”

Šįmet liepos mėn. 27 d. — rūg- 
piūčio mėn. 2 d. Belgijoje Lou- 
vaine taip pat įvyko panaši stu
dijų savaitė tema “Universite
tas ir moters asmenybės forma
vimas ryšyje su šiandienėmis 
profesijomis”.

1. Moters pašaukimas,
2. Moters profes. darbo vertė,
3. Moters pusiausvyra darbe ir 

per darbą,
4. Laisvos profesijos moteris ir 

šeima. •
Tarptautinis Katalikių Akade

mikių — studenčių ir baigusių 
universitetus — sąjūdis prie Pax 
Romana, artimesnio bendradar
biavimo tarp akademikių mote
rų ir jų padėties įvairiuose kraš-

‘ Lietuves atstovavo Dr. N. Bra- tuose Pažinimo tikslu nutarė an- 
žėnaitė ir B. Venskuvienė.

Buvo nagrinėjama:

“Ukrainiečių motina”
Torontiečiai Ossington gatvė

je vakarais neretai mato mažytę 
žilą senutę su nešiojama rašo
mąja mašinėle rankoje. Tai Ole- 
na Kisielewska, neseniai atšven
tusi 83 m. sukaktį, viso pasaulio 
ukrainiečių vadinama “Ukrai
niečių motina”. Tai žinoma rašy
toja ir publicistė, rašiusi dau
giausia moterų klausimais. 15 
metų buvusi Lenkijos senato na
rė. Karo metu vokiečiai ją išve
žė į Bavariją ir laikė kacete, iš 
kurio išvadavo tik amerikiečiai 
1945 m. Kanadon ji. atvyko 1948 
m. pas sūnų Vladimirą, kuris Dr. 
Kay vardu eina aūgštesnes parei- 

; gas pilietybės departamente ir
Stud. K. Jasutytė, Laisvosios I laikomas tautybių klausimų eks- 

Europos Kolegijos Strasburge pertu. 1951 m. O. K. buvo išrink- 
stipendininkė, gavo specialią pasaulinės ukrainiečių mote- 
premiją iš šios kolegijos už pa
vyzdingą “bendruomeninę dva
sią”. Kitą panašią premiją gavo i raso- 
ne lietuvis.

Joan Francis, Amerikos lietu
vaitė, gavo Fulbrighto stipendi
ją ir išvyksta į Paryžių studijuo
ti operinio meno. Ji kartą jau pa
sirodė “Carmen” operoje, diri
guojant Metropolitano operos 
dirigentui Fausto Cleva.

Moterys Kanados karinėje 
*' tarnyboje

Šiuo metu moterų karinėje pa
stovioje tarnyboje yra oro ir jū
rų laivynuose. Armijoje tuo tar
pu tėra dalį laiko dirbančių, bet 
numatoma* sekančiais metais 
moterų priimti ir armijos pasto- 
vion tarnybon.

Moteris karinėn tarnybon pir
miausia priėmė aviacija. Pirmo
ji grupė, 80 moterų, pratimus 
pradėjo pernai liepos mėn., o 
dabar jau yra 2.500 pastovių tar
nautojų ir 565 atsargoje. Šią va
sarą buvo suruošti pirmieji 10 
savaičių kursai universitetų stu
dentėms paruošti atsargos kari
ninkėmis. Baigus teoretinį ap
mokymą, jos buvo perkeltos į 
oro bazes praktikai įgauti, o ru
denį vėl grįš į universitetą.

Aviacijoje moterys tarnauja 
visoje Kanados teritorijoje kaip 
medicinos asistentės, radaro 
technikės, dantistų ir laboratori
jų asistentės, raštininkės ir šo- 
ferės.

Jūrų laivynas daugiau moterų 
ruošiasi priimti šį rudenį. Jos 
ten dirba kaip pardavėjos, biu
rų raštininkės, medicinos asis
tentės, radijo technikės, elektro- 
technikės ir aprūpinimo bei in
spekcijos pareigūnės artilerijos 
skyriuje.

rų organizacijų federacijos pir
mininke. Ji dar ir dabar daug

Tėvas gali
Motina savo dukteriai, kuri 

ruošiasi nešti į paštą savo myli- 
mąjam parašytą laišką:

— Bet kur tu, vaikeli, dabar 
eisi? Toks lietus. Šuo, iš namų 
išvarytas, dabar nebėgtų. Geriau 
tegul tėvas nuneša j paštą laišką.

ketų pagalba surinkti kiek ga
lima daugiau žinių apie akade
mikių profesinį darbą. Į šį dar
bą buvo pakviestos ir lietuvės.

Nors mūsų akademikių dau
guma dirba fizini darba, vis dėl 
to būtų svarbu atsakyti į žemiau 
patiektą anketą, atvaizduojant 
mūsų gyvenimo sąlygas.

1. Ar dirbi savo profes. darbą?
2. Ar palaikai ryšį su savo pro

fesija per spaudą, knygas, orga
nizacijas ir kt.?

3. Jei taip ar tavo profesijos 
moteriškas darbas lakomas ly
giu vyriškam darbui kokybe ir 
kiekybe? Jei ne, tai kodėl? Ar 
dėl fizinių ar psichinių priežas
čių? Ar moteriškas darbas yra 
teisingai apmokamas? Ar pa- 
augštinimai yra tie patys kaip 
vyrams? Jei ne, tai kodėl? Kaip 
pasiekti, kad jie būtų tokie pa
tys? Ar yra psichologinių sun- . 
kūmų su kolegomis vyrais?

4. Kaip atsispindi į dirbančios 
akademikės psichologiją fabriko 
ar panašūs darbai?

Prašau visų katalikių akade
mikių — baigusiųjų, studijavu
sių ir studijuojančių atsakyti an
ketos klausimus laiškais iki š.m. 
rugsėjo mėn. 10 d. Laiškus pra
šau siųsti šiuo adresu: Iz. Matu
sevičiūtė, 112 Caul Str. Toronto, 
Ontario.

LIETUVAITĖ FILMU ŽVAIGŽDĖ
dow, Champion, Beyond the Fo
rest, Mara-Maru kartu su Er
rol Flyn.

Rūta yra gimusi vargingoj lie
tuvių imigrantų šeimoje Boston 
priemiestyje. Tėvas mirė jai te
besant vaiku, tad Rūtos ir jos 
dviejų seserų jaunystė buvo la
bai sunki.

Motina dirbo padavėjos dr va
lytojos darbus, o Rūta buvo pri
versta mesti mokslą, būdama 
antroje vidurinės mokyklos kla
sėje ir pradėjo dirbti, vakarais 
lankydama dramos studiją. Nu
vykusi į Hollywoodą, net 6 me
tus ji vertėsi smulkiomis roli- 
kėmis, kol buvo pastebėta ir an
gažuota Warner Bros. Šiandien 
ji yra garsenybė, gaunanti apie 
$1000 per savaitę ir laikoma vie
na iš*elegantiškiausių, bet kuk
lių Hollywood© žvaigždžių.

Anksčiau buvo nusipirkusi 
gražų namą Hollywood© kal
nuose, kur gyveno kartu su mo
tina, o ištekėjusi už radijo ir te
levizijos direktoriaus Mortimer 
Hall, Niujorko turtuolio, tą na- '' 
mą padovanojo motinai.

Apie Rūtą neseniai išspausdi
no ilgą straipsnį Toronto Star

Rūta Ramanauskaitė — 
Ruth Roman / 

lietuvaitė, viena žymiausių Hol
lywood naujųjų žvaigždžių, da
bar lyginama su Gloria Swanson 
ir Joan Crawford, dirbanti War
ner Bros firmoje, turinti sutartį 
7 metams, bet angažuota jau dvi- Weekly, kuriuo čia ir pasinau- 
dešimčiai metų. Ji yra vaidinusi dojom.
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SPORTASParduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

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

$8.300 Bloor—Bathurst,
6 komb. mūrinis nomas su ga
ražu. Įmokėti $1.500.

$8.200 Bloor—Christie,
- 6 komb. atskiros, mūrinis, ge

rom stovyje nomas prie gero su
sisiekimo: (mokėti $2.000.

$9.100 Bloor—Crawford,
6 komb. prie gero susisiekimo 
nomas. Įmokėti $3.000.

$10.500 Davenport Rd.—Lansdowne, 
8 didelių kamb. mūrinis, 2 butų, 
namas. Garažui vieta. įmokėti 
$3.000.

$12.800 Roncesvalles—Pearson,
8 didelių kamb. mūrinis namas, 
2 virtuvės, Šoninis įvažiavimas. 
Įmokėti $4.500.

$13.500 Grenadier Rd.—Roncesvalles
7 didelių komb. atskiros, mūrinis 
namas. Gražus kiemas ir 2 ga
ražai. (mokyti $4.800.

$11.3000 Geoffrey—Indian Rd.
, 10 did. kamb. mūrinis, atskirom 

narnos, vandens apšild. Įmokė
ti $7.000.

Indian Rd.—Indian Trail,
12 did. kamb., 2 butų, mūrinis, 
atskiras namas, 2 virt., 2 vo
nios po 4 gabalus, 2 vandr ap- 
šild. krosnys, 2 mūriniai garažai. 
$300 pajamų mėnesiui arba vi
sas tuščias, (mokėti $8.000.

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.

JEI
perkant - parduodant

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

ALGIMANTĄ MINIOTĄ
Telefonas EM. 6-2024

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

x visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS St. W., TORONTO

TSVUKŽS ŽIBURIAI

Pirkite ir parduokite per didžiausia 
ir turtingiausię kompaniją Kanadoje

CROWN TRUST COMPANY
Jone—Annette. 6 kamb. mūrinis rta- 

mos su garažu, 20 metų senumo. 
Karštu vandeniu-olyva apšildomos, 
(mokėti $5.500.

Westminster. $14.000, 6 kambarių, 
mūrinis, su garažu ir įvažiavimu, 
netoli Roncesvalles, gražus namu
kas. (mokėti $6.000.

Indian Rd.—Howard Park. $22.500, 
8 komb., labai dideli ir su visais 
baldais, mūrinis namas, geroj vie
toj. (mokėti $10.000.

Roncesvalles. $19.500 krautuvė ir 2 
butai po 5 kamb., didelė krautuvė, 
tinka įvairiam bizniui, mūrinis pa
statas, karštu vandeniu apšildomas, 
(mokėti $14.500.

Gazolino stotis. $6.000. Parduoda 30 
tūūkstančių galionų gazolino į me
tus. (mokėti $3.000.

High Pork Ave. $24.000. 13 kamb. 
mūrinis namas, karštu vandeniu 
apšildomas, 2 garažai, $287 paja
mų į mėnesį, (mokėti $11.500.

Gazolino stotis ir restoranas. $50.0d0, 
parduoda 160.000 galionų gazoli
no, iš to yra $11.500 per metus 
pelno, restorano apyvarta $37.000 
per metus, pelno $8.000 per me
tus. (mokėti $30.000.

Kotelis netoli Hamiltono. $65.000. 
1 1 komb., mūrinis pastatas ir 5 
kamb. butas sov. 2 aludės, viena 
bendro, kitų tik vyrams. Alaus 
parduoda 16.000 galionų. Kam
bariai taip pat duoda didelį pelną, 
(mokėti $45.000.

Duodame paskolas — maža s ir dideles sumas.

ANTANAS-TONY PAUPLIŠ

CROWN TRUST COMPANY
(Real Estate Department)

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

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MCKISIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

Gydytojavęs Vienos, Berlyne, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse. 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Telef. Office; Ml. 8321, Namų; KE. 3663. - 465 Bloor St. W„ Toronto

$2.000 grynais.—kaina $11.000.
7 kambarių namas. Vieta garažui. 
PrieBrunswick netoli Bloor g.

$2.500 grynais,—kaina $11.000.
6 kambarių gerai atremontuotas 
namas. Prie Clinton netoli Bloor g.

3. $3.000- grynais,—kaina $11.000.
8 kambariai. Kampinis namas. 
Graži vieta. Geros pajamos. Prie 
Crawford netoli College.

4. $5.000 grynais,—kaina $14.000.
8 kambariai trijujose augštuose. 
Garažas. 2 virtuvės. Prie Mark
ham — virš Bloor g. .

5. $5.200 grynais,-—kaina $10.500.
6 kambariai, 2 balkonai. Geram 
rajone. Netoli lietuvių statomos R.
K. Bažnyčios. Prie Indian Grove — 
virš Bloor.

6. $7.000 grynais,—kaina $15.800.
10 kambarių. Dideli, šviesus. Su ■ 
parketu. Kampinis namas. 2 gora- i 
(oi. Gerai įrengtas rūsys. Alyva ’ 
apšildomas. Prie Beanconsfield— 
visai netoli Dundas.

$8.000 grynais,-—kaina $20.000.
16 kambarių, (4 virtuvės) namas. 
Garažas. Butas iš 4 kambarių sa
vininkui ir priedo $270 pajamų 
į mėnesį. Geras, tvirtas namas. 
Gera proga investuoti savo sutau
pąs. Prie Shaw— netoli Dundas.

$4.000 grynais,^-kaina $11.000.
7 kambariai 2 augštuose. Plytų, 
psiau prijungtas. Valdymas tuo
jau po pirkimo. Prie Campbell— 
arti Wallace.

$4.000 grynais,—kaina $14.500.
8 kambarių, 2 virtuvių nmas.
I augšte—2 kamb. ir did. virtuvė,
11 augšte—2 kamb. ir virtuvė, 
III augšte—1 kambarys ir virtuvė. 
Namas geram stovy. Geras mū
ras. Ramioj gatvėj. Netoli Ossing
ton—Davenport kampo.

10. Didelis pasirinkimas įvairių na
mų įvairiomis kainomis ir įvairiose 
miesto dalyse.

2
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MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas^

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

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

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt.
TM.FFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 aan. — 9 p.m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

/Ziu'AaJ SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
< rV J jjmnm baj rūpestingai saugomi. Kai 

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

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 Claremont Str. - Tel. WA.4557

30 metų valymo patyrimas

Snukio ir nagų
liga po Vz metų kovos Kanadoje 
nugalėta. Betkokie suvaržymai, 
paskelbti ryšy su epidemija at
šaukti, gyvulių ir mėsos trans
portas nuo pereitos savaitės lais
vas. Bet ši epidemija Kanadai 
kainavo apie 50 milijonų dolerių. 
Ir dabar dar didelių nuostolių 
gyvulių augintojai turi dėl JAV 
uždarymo seinos kanadiškai mė
sai. Ar pasiseks šią kliūtį greit 
pašalinti, abejojama.

DUODAME
geriousį patarnavimų namų pir
kimo ir pardavimo* reikalais vi

same mieste.

$2.000 įmokėti, 6 kamb. plytinis na
mas, geram rajone, pilna kai
na $9,900.

$2.500 įmokėti, 6 kamb. plyt, namas. 
Pilna kaina $7.800.

$3.000 įmokėti, 7 kamb. medinis na

mas, prie St. Clair. Pilna kai
na $10.000.

$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas,

garažas. Pilna kaina $14.700 
$4.500 įmokėti, 8 komb. ir 3-jų ne

šildomų priestatų—sunroom, 
mūrinis namas, High Park ra
jone, pilna kaina $15.200.

$5.000 įmokėti, 8 kamb. ant 2 grin
dų, dviejų virtuvių namas. 
Pilna kaina $15.800.

$5.000 įmokėti, atskiras plytinis 
mas, vandeniu šildomas, 
na kaino $15.900.

Trijų šeimų 1 1 kamb., gražiame rajo
ne, atskiras mūrinis namas, 
vandeniu-alyva šildomas, įmo- 
kėjimos pagal galimybę. Pil
no kaina $25.900.

na-
Pil-

Turime visą eilę kitų namų Jums pri 
einamomis kainomis.

Proiom kreiptis:

Jonas Matulaitis
Tel.: KI. 0994 arba namų ME. 1740

Butcher

Mirė Kurt Schumacher 
j Pagarsėjęs vokiškasis “ponas 
ne”, socialdemokratų vadas, ku- 

, .... 1 r>s visada atsakydavo “ne” į bet-
Atvyksta Čikagos sportmmkm , vyriau.

RugjHUdo 30, 31 .r rugsėjo 1 d. |
pas Toronto sportininkus sve- . J..?.
Čiuosis Čikagos sporto klubas ™ire ^SPiūcio 20 d., sulaukęs 
“Perkūnas” ir čia sužais krepšinį 
ir futbolą.

Krepšinį žais rugpiūčioTsO d., 
šeštadienį, 8 vai. v. 400 Bathurst 
gt., po ukrainiečių bažnyčia. Po 
rungtynių ten pat bus ir pasi
linksminimas.*

Futbolo rungtynės įvyks sek
madienį, 2 vai. pp. Greenwood 
Parke. Į rungtynes važiuoti Carl
ton, tramvajumi iki Alton susto
jimo, o iš ten aikštė jau matosi. 

Kviečiame visus dalyvauti 
kaip krešinio taip ir futbolo 
draugiškų rungtynių pasižiūrėti 
ir maloniai praleisti laiką.

Sp. Kl. “Vytis“; *

• Profesionalų bokso pasauly 
iškilo nauja žvaigždė, Rocky 
Marciano, kuris neseniai antra
me runde nokautu paguldė savo 
priešininką Harry Matthews, 
tuo užsitikrindamas teisę kovai 
dėl pasaulio meisterio v^rdo, ku
rį dabar turi Jersey Joe Walcott, 
38 m. ir 4 vaikų tėvas.

Marciano yra 27 metų. 11 metų 
skirtumas bokso pasauly turi di
delės reikšmės. Taigi Marciano 
turi daug galimybių dabartinį 
čempioną nuvainikuoti.

56 metų.
Kurt Schumacher gimė 1895 

m., Kulme, kuris vėliau pateko į 
Lenkijos koridorių.. Politinę 
karjerą pradėjo provincijos laik
raščio redaktorių, o Hitlerio val
dymo beveik visą metą praleido 
kacete, kuris sugadino jo sveika
tą. Be to, I Pasauliniame kare 
jis neteko dešinės rankos, o 1947 
m. trambozės pasėkoje buvo nu
plauta koja. Moralinės jo jėgos 
visdėlto nesusmuko ir beabejo 
tai buvo viena stambiausių Vo
kietijos pastarojo meto politinio 
gyvenimo asmenybių.

" Lenkų armijos klausimas
Jei JAV parlamente buvo ke

liamas siūlymas suorganizuoti 
sovietų pavergtųjų kraštų kari
nius dalinius, tai Anglijos parla
mente atstovas Thornton-Kems- 
ley . pasiūlė sukurti lenkų pabė
gėlių armiją, įjungiant ją į Euro
pos gynimo sistemą. Tokios ar
mijos atsiradimas, esą, labai pa
veiktų Lenkijos nuotaikas, va
dinasi turėtų didelės psichologi
nės priešą silpninančios reikš
mės. Jam kalbant trukdė socia
listų atstovai, nurodydami, kad 
tai reikštų ruošimąsi karui, ku
rio britų tauta nenorinti.

— Viena. — Kaip anksčiau 
Vengrijoje ir Rumunijoje, taip 
dabar Čekoslovakijoje iš miestų 
nepatikimas elementas depor- 
tuojambas į paskirtų rajonų kai-į 
mus. Būsią taip išvežta 45-50.000 
gyventojų.

— Berlynas. — Į čia vykstantį i 
katalikų kongresą iš Rytų Vo- j 
kietijos •bolševikai leido atvykti j

Šachmatai
• Sov. Sąjungos moterų meis- 

terės titulą paveržė Zvorikina, o 
pasaulinė moterų čempionė Ru
denko liko 10 vietoje.

• E. D. Bogoijubowas, žino
mas rusų šachmatų meisteris, 
jau nuo revoliucijos Rusijoje gy
venęs Vokeitijoje, neseniai mirė 
Triberge, sulaukęs 65 m. am
žiaus. 1929 ir 1934 m. jis bandė 
apginti meisterio titulą prieš Dr. 100 jau paprašė teisės pasilikti 
Alechiną tačiau nesėkmingai. Vakarų Vokietijoje. a

60 traukinių. Iš tų lankytoji; per

Vakarų Vokietijoje.

Ottawa, Ont.
Velionis buvo rūpestingas šei

mos tėvas, sąmoningas, jautrus j 
ir susipratęs-tautietis. ,

Pamaldos už mirusį įvyko 
rugpiūčio 20 d. vietos parapijos 
bažnyčioje,.© palaidotas Notre' 
Dame kapinėse. Nors laidotuvių j 
diena buvo įprasta darbo diena,

Tautos šventės minėjimas
Rugsėjo 8 d. čia bus minima 

rugsėjo 14, sekmadienį, Sister 
of Service patalpose, 478 Albert 
Street.

Rytmetį 9.30 vai. bus iškilmin
gos pamaldos Murray St. bažny
tėlėje. Pamaldas laikys čia kar
tą kas mėnesį atvykstąs Aušros tačiau į pamaldas ir palydėti į

džiausiąs namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!
ik paskambinkite kiek Jūs turi- 

e įmokėjimui pinigų — mes pa
rodysime Jums namą!

$9.500, Queen—Dovercourt, 6 kamb., 
mūrinis, naujos šildymas, garažas, 
(mokėti $2.000.

$9.900, Wright—Soroureti, 6 komb., 
mūrinis, garažas. Įmokėti $2.600.

$10.500, Indian Rd.—Annette, 8 kamb.,^ 
mūrinis, įvažiavimas į kiemą.

$13.00, Grenadier Rd.—High Park, mū
rinis, atskiros, 7 komb., 2 garažai.

$155.500, Parkdale rajone, mūrinis, at
skiras, J9 kamb., įmokėti $4.000. 
Likusi suma viename atvirome mor- 
gičiuje.

$15.000, Indian Rd.—Wanda Rd., mū
rinis, atskiros, 8 komb., gerame 
stovyje namas, 3 virtuvės, garažas.

$17.000, Bloor—Alhambra, otskr., mū
rinis, 9 komb. namas, 2 vonios, 2 
virtuves, 2 garažai.

$18.500, High Park arti Bloor, 11 kamb. 
mūrinis, atskiras, su dideliu įmoke- 
jimu šį namą galima pirkti pigiau.

Visais namų pirkimo ir pardavi 
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1001 Dundas Street W. . 

Toronto, Ont.
Laikinas telefonas ME. 6498

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

$2.500 įmokėti, $8.500 pilna kaina 
-—6 kamb. mūrinis namas, 
labai patogus išnuęmoti.

Queen— Pape
$2.500 įmokėti. $9.500 pilna koi

ne. 6 kamb. mūrinis namas, 
du kamb. galimo įrengti III 
agšte. Šilto oro-alyva šildy
mas. Yra vietos garažui.

Bloor—Avenue Rd.
00 įmokėti, $1'5.000 . pilno kaina, 

3 atskirų butų mūrinis na
mas. Turi 3 virtuves, 3 vonias 
ir tris įėjimus. Visuose kam
bariuose parketas. Šiltu van
deniu šildomos. Didelis kie
mas. Tikrai vertingas namas.

St. Clair—Ookwood
$4.500 įmokėti. $12.500 pilna kai

na. 6 kamb. mūrinis namas 
labai gražioj vietoj. Turi ga
ražų.

Taip pat nemažas pasirinkimas 
High Park rajone.

Vartų parapijos Montrealy kle
bonas kun. J. Kubilius SJ.

7 vai. vakaro įvykstančioj Sis
ter of Service patalpose sueigoje 

j bus atitinkamas prof. Ramūno- 
: Paplausko žodis ir įvairumai. 
Įvairumų programą atliks mūsų 
atžalynas.

— Tautos Fondo Lietuvių Pa
sų ir ženklų galima jau gauti 
pas vietos TF įgaliotinę G. Jonu
šienę. A. P.

Mirė a.a. Stasys Bružas
Rugpiūčio 17 d. 10 vai. ryto 

vietos Civic ligoninėje mirė Sta
sys Bružas, 34 m. amžiaus. Velio
nis sirgo su trumpais pagerėji
mais nuo gegužės vidurio ir ga- 

I na sunkiai. Susirgo staigiai, dar
bo metu važiuojant auto maši
na, kurią velionis vairavo dirb- 

i damas vienoj iš apšildymo įren
gimo firmų. Ligos pobūdis iki 
pat mirties, matomai, nebuvo nu
statytas, nes visą laiką buvo da
romi įvairūs tyrimai. Manoma. 1 
kad būta galvoje kraujo indų iš 
siliejimo prie smegenų.

i Velionis paliko žmoną Danutę 
ir du vaikučius: sūnelį Algį 5 
metų ir dukrelę Irutę 2 mt.

i Būdamas sumanus ir gabus, 
suprato reikalą turėti specialv- 
bę ir mokėsi, buvo išlaikęs elek
triko egzaminus, buvo kvalifi
kuotas taip pat šoferis.

paskutinę poilsio vietą susirinko : 
nemažas būrys vietos ’ tautiečių. Į

Išdygo ir dar vienas kapas, šio- j 
je apylinkėje jau antrasis, pri- - 
glausdamas tolimos Nemuno ša- ■ 
lies sūnų. į

Tebūnie jam lengva šio vai
šingojo krašto žehelė. Teilsisi ra
mybėje. i

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namų apšildy
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat Roy, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus — Oil Burners. Burn«rioi 
ir darbas garantuojamas.

J. NACEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

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

$4.

A. TAMULAITIS 
Skambinti KI. 1159 arba 

vakarais OR. 2657.

A. VV. FARLINGER 
Real Estate

752A YONGE ST., TORONTO

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

WWALTER ROPPEU

R. TE5LIA
REAL ESTATE BROKER

863 Bloor Str. West, Toronto 
(prie Ossirgton)

Armstrong
REAL ESTATE

75 8A Yong Str. (prie pat Bloor St.) 

Toronto, Ont. .

MODERNIŠKAS ILIUSTRUOTAS LIETUVIU MAGAZINAS 
PAVAIZDUOJA PASAULIO LIETUVIŲ VEIKIMĄ PAVEIKSLAIS.

Metinė prenumerata $3.00 VISUR.
Leidykla: 9204 Broadway, La* Angele* 3, California, USA

jicJuilcutkife

^AUKŠČIAUSIOS RUSUS MtNOĮM /
RANKDARBIU. GAMINIAI^

!Mm sidabro papuošalai keramika 
odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos 

r kitų tautu klasikines mimikos

mesio!
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 aparatui 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave^ Toronto f 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co. Į

KANADOJE "Lt>" GALIMA UŽSISAKYTI PAS:
V. Aušrotą — 263 Havelock St., Toronto, Ont., 
S. Bujoką — 1338 Downing St., Winnipeg, Mon.. 
•J. Dauginoitg — 56 Concord, St. Catharines, Ont..
J. Kriščiūną — 96 Wright St., Toronto, Ont.
V. Montvilą — 275 Bloor St., Sudbury, Ont., 
Jer. Pleinj — 113 Cannon, E., Hamilton, 06t., 
Pt. Rudinską — 377 WKlibrord St., Montreal, Que

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
43J QUEEN ST. W. (prie Spadine). Tel EM. «-80M

i

■ t



Plakatinis karas Paryžiuje
Sovietinė melų propoganda pagandai. Iš Paryžiaus šis anti- 

kala pasaulio piliečiams į galvas. Į: . *
kad Sovietų Sąąjunga yra vie persimetė į kitus Prancūzijos

travo didelę jėgą, kurią, bijau, 
jis nemokės {protingai pavartoti. 
Todėl, draugai, siūlau Staliną 
pašalinti”...

...Ant ko ir pasirašau...
— Stalinas

Jean Paul David turi neabe
jotiną jumoro gyslelę. Vieną ryt
metį prancūzai gavo progos ska
niai pasijuokti, kai ant visų ko
munistinių plakatų surado papil
domai priklijuotus užrašus: 
“Perskaičiau. Tvirtinu ir pasi
rašau. STALINAS”... Kiti ko
munistų plakatai turėjo dar la
biau suprantamus paaiškinimus: 
“Pagal paskutines direktyvas iš 
Maskvos”...

Paix et Liberte puikiai išnau
dojo Prancūzijos komunistų va
do Maurice Thorez viešnagę 
Maskvoje. Komunistai buvo pa
leidę gandus, kad jis vadovaus 
Prancūzijos komunistams,. sėdė
damas Maskvoje. Paix et Liber
te tuojau pat Paryžiaus gatves 
papuošė naujais šūkiais: ’’Gar
susis Maurice Thorez, pasityčio
jęs iš Prancūzijos gydytojų, da
bar mėgina tyčiotis iš Prancū
zijos Komunistų Partijos. Jis va
dovaus jiems tiesiai iš Krem
liaus, mat, Kremlius, atrodo, vi
soje Prancūzijoje nesuranda nė 
vieno komunisto, kuris galėtų 
įvykdyti visas direktyvas, būda
mas šiapus geležinės uždangos”.
Kas gi bus pirmoji Kremliaus 

“valymų” auka?
Paix et Liberte netgi skelbia 

konkursus. Pavyzdžiui, prancū
zai buvo paprašyti atsakyti į to
kį paprastą ir visiems gerai su
prantamą klausimą: “Kai prasi
dės karas ir sovietų raudonoji 
armija, užėmusi Prancūziją, pa
statys komunistinį režimą, kuris 
iš dabartinių trijų Prancūzijos 
komunistų vadų kris pirmąja 
Kremliaus “valymų” auka”?.,.

Be akėjo, Kremlius jau seniai 
yra atkreipęs dėmesį į Paix et 
Liberte organizatorių Jean Paul 
David. Jis mielai jį uždarytų sa
vo koncentracinėse stovyklose, 
bet David vis dar tebėra sovie
tams nepasiekiamas. Jo raštinę 
ir namus saugo prancūzų poli
cija. Kada komunistai, širsdami 
ant amerikiečių, rėkia: “Ameri
kiečiai, grįžkite namo!”, Jean 
Paul David juokiasi: “Amerikie
čiai, grįžkite namo? Tą mes tu
rėjome pasakyti tada, kai jie 
1944 m. birželio mėn. 6 d. kėlė
si Normandijoje?. ..

Vyt. Kastytis.

komunistinis judėjimas greit 

nintelė valstybė, kurios valdo
vams rūpi tik vienas dalykas —

miestus, o iš ten jis pasiekė ki
tas V. Europos valstybes — Bel-

taika. Apsiginklavę iki dantų, giją, Olandiją, Italiją ir V. Vo- 
jie visada gieda tą pačią giesmę: 
—Mes nenorime karo. Mes jo 
niekada nepradėsime. Mums ne
reikia svetimų žemių. Didžiau
si nevidonai visame pasaulyje 
yra amerikiečiai—jie nori karo 
ir jam ruošiasi. Juk jie jau bai
gia visą V. Europą pavergti. Jie 
ne tiktai užpuolė Korėją, bet te
nai ant niekuo nenusikaltusių gy 
ventojų galvų mėto tauriau
sias bakterijas. Jie gaminasi ato
mines bombas. Mes gi norime 
taikos...

Ši propogandinė giesmė turi 
nemažą pasisekimą. Visada pa
saulyje atrasi žmonių, kurie tin
gi ar nesugeba galvoti ir riet suk
čiausią melų propogandą priima 
už tikrą pinigą. Tuo tarpu sovie
tų koliojami amerikiečiai propa
gandai skiria labai nedaug dė
mesio. Jie patys prisipažįsta, kad 
“šaltąjame” kare sovietai juos 
yra toli pralenkę.

Sveikintina, vieno žmogaus 
iniciatyva

Didžiausio smūgio sovietinė 
melų propoganda yra susilauku
si Paryžiuje vieno išradingo 
prancūzo — Jean David dėka. 
“American Mercury” korespon
dentas Eugene Tillinger atsklei
džia įdomių faktų apie pla- 
katinį karą Paryžiuje, kur ko
munistinei propogandai suduota 
labai skaudžių smūgių.

Ištisus penkerius metus pagal 
Maksvos direktyvas Prancūzijos 
komunistai Paryžių buvo užlie
ję didelių propogandinių plaka
tų jūra. Į jų melus niekas nesi
rūpino atsakyti. Tiktai 1950 m. 
rudenį Jean Paul David, buvu
sio rugby žaidėjo ir tankų kor
puso veterano, galvoje gimė idė
ja, kad į tuos melo, plakatus rei
kia atsakyti aštriu tiesos žodžiu. 
Didžiausias melo priešas yra tie
sa. Melui ji pavojingesnė ir už 
Atlanto Pakto divizijas ir už ato
mines bombas amerikiečių san
dėliuose.

Argi prancūzai gydytojai 
blogesni už sovietus?

Pirmasis smūgis komunistų 
propogandai buvo suduotas ta
da, kai Prancūzijos komunistų 
galva Maurice Thorez pradėjo 
sirguliuoti. Iš pradžios jis gydė
si pas vietinius gydytojus. Ta
čiau Maskva greit atsiuntė savo 
širdies’ligų specialistą prof. Da- 
videnkovą. Prancūzijos gydyto
jams buvo pareikšta, kad jų toli
mesnė pagalba yra nereikalinga.

Jean Paul David pradėjo savo 
darbą. Sekančią dieną kiekvie
nas Paryžiaus gydytojas gavo 
pamfletinio pobūdžio raštą: “Pa
sityčiojimas iš Prancūzijos gy
dytojų! Negi Prancūzijos gydy
tojai yrą neverti aptarnauti pa
cientus?. . .’’ Tuo pačiu metu tie 
patys sakiniai pasirodė plakati
nėse Paryžiaus lentose, ant na
mų sienų, suprantama, pateko ir 
į didžiųjų dienraščių pirmuosius 
puslapius. Kampanija prieš ko
munistinę propagandą buvo sėk
mingai pradėta. Jen Paul David 
įsteigė specialią organizaciją — 
Paix et Liberte (Taika ir lais
vė), kuri pradėjo smogti mirti
nus smūgius komunistinei pro-

kietiją.
Šarvuotas taikos balandis

Prancūzijos Tautiniame An
samblyje buvo svarstomas pro
jektas pratęsti karo tarnybos 
laiką nuo dvylikos mėnesių iki 
aštuoniolikos. Komunistai nėrė
si iš kailio, norėdami jį sutruk
dyti. Jie paleido į apyvartą pla
katus su skambiais šūkiais: 
“Mums nereikia aštuoniolikos 
mėnesių karo tarnybos”. Paix et. 
Liberte atsakė naujais plakatais: 
“Taip, mums nereikia aštuonio
likos mėnesių karo tarnybos. 
Mes norime, kad karo tarnyba 
tęstųsi lygiai trejus metus — 
kaip Sovietų Sąjungoje”...

Komunistai pradėjo garsiąją 
taikos kampaniją, panaudodami 
Picasso baltą balandį. Paix et 
Liberte ir čia jiems sudavė triuš
kinantį smūgį. Plakatinėse Pa
ryžiaus lentose pasirodė naujas 
balandis, labiau tinkantis tikrą
ja! sovietinei propagandos mi
sijai. Jis buvo apvilktas storais 
šarvais, aprūpintas tanko bokš
teliu su ilga patranka, iš kurios 
vamzdžio galo kyšojo žalia aly
vų šakelė. Apačioje buvo pridė
tas paaiškinimas: “Balandis, ku
ris kiekvienu metu gali sprog
ti”... Komunistai dar nebuvo 
spėję atsikvošėti nuo pirmojo 
smūgio jų “taikos” propagandai, 
kada Paix et Liberte paleido 
naują plakatą.— patį Kremliaus 
viešpatį Staliną, kairėje ranko
je laikantį alyvų šakelę, o deši
niojoje — rūkstantį pistoletą. Po 
jo kojomis gulėjo mirštantis tai
kos balandis. Iš jo žaizdų sunkė
si raudonas kraujas ir formavo 
piautuvą su kūju .... .

Prancūzai, neužmirškite 
aplankyti vergų stovyklas!...
Kada komunistai, Maskvos 

Įsakyti, pradėjo atakuoti Atlan
to Pakto Organizaciją, Paix et 
Liberte išleido milžinišką žemė
lapį. Satelitiniai kraštai anapus 
geležinės uždangos buvo pavaiz
duoti ištisa fortų sistema. Jų vi
sos patrankos buvo atkreiptos į 
Vakarų Europą. Tuo tarpu V. 
Europoje stovėjo du vieniši ka
reivėliai su vienu mažu tanku. 
Iš už anapus geležinės uždangos 
Stalinas jiems šaukė: “Ei, jūs, 
nykštukai! Negi jūs dar nežino
te, kad negalima ginkluotis?” ...

Pačiame vasarvidy, kai pran
cūzai pradeda projektuoti atos
togų išvykas, Paix et Liberte 
jiems parūpino nuostabiai są
mojingą plakatą — Sovietų Są
jungos vergų stovyklas už spyg
liuotų vielų užtvaros. Užrašas 
skelbė: ’’Atostogų metu aplan
kykite Sovietų Sąjungą — lais
vės krašta“...

Bene skaudžiausias smūgis ko
munistams buvo suduotas šven
čiant 27 Lenino mirties metines. 
Komunistai iškabino tūkstan
čiais Lenino paveikslų. Paix et 
Liberte ėmė kabinti lygiai to
kius pat Lenino atvaizdus kaip 
ir komunistai. Tačiau ant plaka
tų buvo atspaustas garsusis Le
nino pareiškimas prieš pat jo 
mirtį: “Draugas Stalinas, tapda
mas generaliniu partijos sekre
toriumi, į savo rankas sukoncen-

DAŽYTOJAS
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

IŠPARDAVIMĄ 
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Didelė nuolaida visoms prekėms
Prekės siunčiamos ir už Toronto ribų, j 
bet kurį Ontario provincijos miestą ar 
artimiausią R.R. geležinkelio stotį. 
PERSIUNTIMO IŠLAIDAS APMOKAME 
Informacijų teirautis raštu ar telefonu bet 
kuriuo laiku pas

JONĄ AUKŠTAITĮ
Išpardavimas tęsis visą rugpjūčio mėnesį 

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro

Kanados pirmieji gyventojai 
buvo indėnai. Greta jų šiaurinėje 
srityje, vandenynų pakrantėmis 
tarp Labradoro ir Aliaskos, gy
veno eskimai. Spėjama, kad abi 
šios giminės bus atkeliavusios iš 
Sibiro per Beringo sąsiaurį. Ka
da pirmieji europiečiai pradėjo 
lankytis į Kanados žemyną, tada 
eskimų esą buvę dar apie 22.500, 
bet šiandien priskaitoma vos 
apie 8000.

Žodis “eskimo” kilęs iš indėnų 
kalbos ir reiškia “žalios mėsos 
valgytoją”. Ir tikrai šis vardas 
visai sutampa su jų maitinimosi 
būdu. Jie maistui naudojo dau
giausia ruonių ir jūros lokių ža-

Žiemą eskimai veda sėslesnį 
gyvenimą, bet vasarą kilnojasi, 
ieškodami geresnių vietų me
džioklei bizonų ir šiaurės el
nių. Jie įdomiai medžioja ruo
nius. Ruoniai didesnę laiko da
lį praleidžia po vandeniu, o į 
paviršių išplaukia tik paalsuoti 
grynu oru. Kadangi vandenynai 
ilgesnį laiką būna užšalę, tai 
kiekvienas ruonis turi pasirinkęs 
kelias neužšalamas vietas, kad 
laiks nuo laiko galėtų išplaukti į 
paviršių. Eskimai tokias vietas 
labai atydžiai saugoja ir išplau
kiantį ruonį sulaukia dažnai tik 
po kelių dienų. Tokias vietas 
saugojąs eskimas turi užsilaikyti 
labai tyliai, nes ruoniai turi ne- 
paparastai gerą klausą. Išplau
kusį į paviršių ruonį likviduoja 
ietimi. Niekas kitas taip nemo
ka ruonius medžioti kaip eski
mai. Čia jie tikri meistrai.

Vandenimis plaukioti eskimai 
naudoja laivelius, kurie buvo 
dviejų rūšių, kaip jie vadina 
"umiak” ir “kayak”.

Umiak irklais varomas dides
nis laivelis, kurio rėmai gamina
mi iš kaulų, o paviršius aptem
piamas kailiu. Kayak yra mažes
nio tipo, gaminamas iš tokios pat 
medžiagos kaip ir umiak ir labai 
panašus į indėnų vadinamus

TFUSL.

MB

Tėvų ir savo prakaitu aplaistytos žemės netekusių ūkininkų svajonė

Australijos lietuviškoje bendruomenėje blogi reiškiniai
Senas laikraštis — nauja dvasia

Pagaliau pasirodė Krašto Val
dybos neseniai perimta “Mūsų 
Pastogė”. Redaktorių pasirašo J. 
Žukauskas, leidėju — J. Vaičai- 
tsi. Redakcinė patariamoji komi
sija: P. Andriušis, V. Kazokas ir 
Kulakauskas. Laikraštis pasiro
dė padidinto formato, 6 psl. Jis 
leidžiamas lietuvių bendruome
nės vardu, tačiau vadovaujantie
ji žmonės, kaip tyčia, parinkti 
vienos grupės asmenys. Būdin
ga, kad jau pirmame numery iš
einama prieš tai, kas yra daro
ma ne šitos grupės. Jau pirmame 
numeryje paskelbta, kad uždaro
mas Karaliaus Mindaugo Insti
tutas, paskelbiamas nebevei
kiančiu, neatsižvelgiant į jo nu
veiktą gražų ir naudingą darbą. 
Žinoma, institutas tebeveikia ir 
veiks, tačiau tai yra pavyzdys 
naujos “lietuviškos veiklos”. Štai 
kad ir ta pati “Mūsų Pastogė” 
neseniai buvo puolama ir šmei
žiama. Dabartinės Krašto Valdy
bos asmenys turėjo garbės ben
druomenės vardu agituoti, kad 
žmonės “Mūsų Pastogės” neskai

netobulėtų. Tada užsisakyti “M tie kiti išeina su pirmuoju “sa
vo laikraščiu, kuriam gauti 

_ v . 1- buvo prirašyta eilės prašymų ir
dien reikalauti iš žmonių prenu- skundų vietinei krašto valdžiai, 

buvo stengiamasi jį juodinti ir

KANADOS ŠIAURĖS GYVENTOJAI - ESKIMAI
“birch-bark” laivelius. Jų pavir
šius rūpestingai aptrauktas kai
liu, taip, kad laiveliui apvirtus, 
jame sėdintis eskimas net nesu
šlampa. Jie būna gana greiti ir 
neužliejami didesnių bangų. Be 
to, lengvi — juos galima nesun
kiai pernešti iš vietos į vietą.

Vasarą eskimai gyvena pala
pinėse pagamintose iš ruonių ar 
banginių kailių. Žiemai statosi 
gryteles iš ledo, paramstytas 
šatromis, o stogą apdengia kailiu 
ar velėna. Iš sniego statosi, jeigu 
apsistoja kur nors trumpesniam 
laikui ir jas vadina “igloo”. Jose 
apsigyvena dažniausiai dvi gi
miningos šeimos. Užpakalinėje 
grytelės dalyje sudeda sume
džiotų žvėrių kailius, ant kurių 
miega.

Eskimai, gyvendami šaltame 
klimate, neturėjo tiek medžiagų 
ir įrankių kaip indėnai. Jie nau
dojo tą, ką rado tose sąlygose.

Įrankiams naudojo banginių ir 
ruonių kaulus, iltis ir kt. Iš jų 
pasigamindavo strėles, ietis, že
berklus, adatas, pirštukus ir kito
kius įrankius, kurie jų vartoji
mui buvo reikalingi. Tik atėjus 
baltiesiems-europiečiams jų nau
dojami padargai turėjo iš pagrin
dų pasikeisti. Dabar medžioklei 
naudoja šautuvus, krosnys kūre
namos žibalu, arbata eskimų pa
sidarė mėgiamiausias gėrimas, 
pradėjo rengtis vilnoniais rūbais 
arba jau gerai išdirbtų kailių 
drabužiais.

Žiemos metu pradėjo medžio
ti baltąsias lapes, kurių kailius 
baltieji labai mėgo, ir už juos 
mainais jau gauna mlitų, cuk
raus ir arbatos.

Eskimų gyvenime, atsiradus 
baltiesiems, maisto pakeitimas 
buvo nevisai malonus reiškinys. 
Baltųjų vartojamas maistas eski
mams nebuvo sveikas. Atsirado 
ligos, kurias eskimai sunkiai pa
keldavo ir nemažas skaičius jų 
išmirė. Baltųjų rūbai jiems nevi
sai tiko, tad jie patys pasigamin- 

tytų, nemokėtų prenumeratos ar 
tt. Kelis kartus, net buvo pasau
lio lietuvių laikraščiuose para
ginta, kad “Mūsų Pastogė” nėra 
bendruomenės laikraštis. Žino
ma, tai buvo nekalto pobūdžio 
skelbimas, kuris čia vietoje bu
vo visai kitos formos ir kitokio 
atspalvio. Laikraštis buvo apšau
kiamas dirbąs asimiliacijai, esąs 
antilietuviškas ir tt. Šiame dar
be nemažas nuopelnas tenka ir 
dabartiniam krašto valdybos pir
mininkui J. Vaičaičiui, kuris ne 
kartą yra metęs eilę kaltinimų, 
net užgauliojimų “MP” leidėjo 
ar redaktoriaus adresu. Dabar 
minėtas pirmininkas turi laimės 
pasirašyti tos neseniai purvais 
drabstomos “MP” leidėju, o ad
ministratoriumi paskirti savo 
giminaitį. Jau pirmame numery 
drįstama skelbti ir kreiptis į vi
sus lietuvius ir skaitytojus, kad 
užsimokėtų prenumeratą net už 
1950 m., kai visą laiką kurstė ne
mokėti, kad laikraštis skurstų ir

P” buvo “nusikaltimas”, o šiari- 

jam kenkti.
. Pildosi senoji lietuviškos pa
tarlės išmintis: “Nęspiauk į van
denį, nes rasi, pačiam teks srėb
ti”. Sudrumstą vandenį tenka 

~ -r, , ' i gerti patiems drumstėjams ir antG. Peck pritaikė eskimams alfa-i & • -j v. (vakarykščio purvais maišomo ir beta, imdamas pavvzdziu nau- >, ■, J r , „- bendruomenes vardu šmeižiamo
laikraščio tenka stambiomis rai
dėmis užsidėti savo pavardes. 
Gyvenimas skaudžiai kartais 
pasijuokia iš tų, kurie nori pa
sijuokti arba sujūodinti kitus.

Australietis.

davo ir iš sumedžiotų ^žvėrių 
kailių.

Prieš 40 metų misijonierius F 

dojamąjį Pietų Amerikos indė
nų. Šis alfabetas greit išsiplėtė 
ir dabar pagal jį eskimai moko
si rašyti ir skaityti.

Eskimai iš prigimties yra kan
trūs, nerūpestingi, taikingi ir są
žiningi. Iš kitos pusės turi įgim
tą gudrumą ir palinkimą apkal
bėti kaimynus bei bičiulius. Su 
baltaisiais žmonėmis nuoširdūs, 
bet taip pat įtaria, kad šie juos 
stengiasi apgauti.

Pagyvėjus prekybai su baltai
siais žmonėmis, eskimai pradėjo 
sėsliau koncentruotis prie spe
cialiai įkurtų agentūrų ar punk
tų. Ten jau sutiksi viešąją poli
ciją, atsirado meteorologijos sto
tys ir anglikonų bei katalikų 
misijos, kurios ryšį su pasauliu 
palaiko per radiją, laivais, o nuo 
1942 m. jau ir lėktuvais.

Kanados vyriausybė dabar rū
pinasi eskimams padėti, kad ap
saugojus jų giminės visišką iš
nykimą. Atgabenami iš Aliaskos 
šiaurės elniai ir auginami eski
mų apgyventose vietose, jų mais
tui vieton išnykstančios senos 
elnių veislės.

Daug gydytojų ir gailestingų
jų seserų išsiųsta į eskimų gyve
namas vietas jiems padėti svei
katos srityje. Jei šie žygiai pa
siseks, tai eskimų giminė neiš
nyks, nors jų gyvenamose vieto
se baltieji taip pat turi pakelti 
gana sunkias ir neįprastas gyve
nimo sąlygas. L. š.

Vokiečių karių demonstracija
V. Vokietijos buvusių fronto 

karių sąjunga — Stahlhelm — 
savo pirmuoju pirmininku išrin
ko felmaršalą Kesselringą, buv. 
Italijos fronto vadą. Jis tuo tar
pu yra kalėjime, nubaustas 20 
metų už nusikaltimus karo metu. 

meratą net už praeitus metus 
yra visuomeniškas ir tautinis 
darbas, kuris reikalingas krašto 
laisvei ir gerovei.

Taigi, kas anksčiau skaitė “M 
P” atliko lietuvybei priešingą 
darbą, kas šiandien skaito jį — 
dirba nepaprastos vertės augštą 
tautinį darbą ir rodo tautinį en
tuziazmą. Tokios minties yra visi 
išspausdinti atsišaukimai, pasi
rašyti įvairių asmenų, bet vienos 
Co. Jie išėjo su lietuvybės ir 
tautinio solidarumo šūkiu, va
karykščiai ardytojai, tarytum 
anksčiau buvo dirbama kažkie
no ir kažkam. Ir anksčiau tas 
pats laikraštis tarnavo lietuvy
bei ir tautiniams reikalams, bet 
visa nelaimė, kad laikraštis bu
vo vadovaujamas katalikiškos 
pažiūros žmonių ir buvo katali
kiškos linijos. Čia ir yra visas 
“nusikaltimas”. Taigi šiandien

■ - - — - - - <4^-—L“ 
laikraščiu, kuriam gautivo

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

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

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
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Austrai. Liet. Kultūros Fondo 
Valdyba paskelbė savo suvažia
vimo birželio 28 d. nutarimą, kad 
Karaliaus Mindaugo Augštųjų 
Mokslų Instituto veikla esanti 
vykdoma ne pagal statutą, pa
skaitos negalį būti “skaitomos 
kaip augštosios mokyklos kursas 
arba jo dalis”, tad reikią jo veik
lą sustabdyti. Paskaitų organi
zavimą suaugusiems ir jaunimui 
suvažiavimas pavedąs LKF sky
riams.

Pranešimas pasirodė labai 
keistas, kai netrukus po to K. 
Mindaugo Institutas nuo savęs 
paskelbė, kad anas pranešimas 
liečiąs, turbūt, kokį kitą institu
tą, o jis ir toliau veikiąs ir ruo- 
šiąs paskaitas.

Kaip sau norit, bet tai jau ro
do, kad Australijos lietuviškoje' 
bendruomenėje nebegerai. Prieš 
keletą mėn. buvo paskelbta rezo
liucija VLIKui bendruomenės K. 
Tarybos atstovų suvažiavimo 
vardu, kurią “priėmė” 15 atsto
vų, kai 30 visai atsisakė ją svars
tyti, o dabar viena institucija 
skelbia draudimą kitai veikti 
kultūrinį darbą. Pareikšti “gi
lią padėką” už pastangas dirbti 
kultūrinį darbą ir pasakyti, 
kad jūs daugiau nebedirbkit, o 
tą darbą mes pavedame štai kitai 
institucijai, vargu ar gali būti 
pavadintas kitaip, kaip politiniu 
cinizmu.

— Sao Paulo. — Čia vienoje 
vargingoje šeimoje gimė penke
tukas, visos mergaitės. Tėvai ve
dę prieš 10 m., o jau prieš tai tu
rėjo 4 mergaites ir 3 berniukus. 
Dvi mergaitės po poros dienų 
mirė. .
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VIRS VOKIETIJOS JAV RINKIMINĖJE KAMPANIJOJE
Raoul de Fontenay Jenner Ka- Į įgula laikėsi įsikibus, kur kas 

fališkoje Kanados aviacijoje už 
nepaprastą pasižymėjimą gavo 
“George Medai”. Niekas, pažvel
gęs į šį vos 21 metų jaunuolį ne
pavadintų jo herojumi. Jis pa
nėšėjo daugiau į tuos saloninius 
ponaičius, kurių Kanadoje taip 
apstu šokių salėse ir turtingose 
vasarvietėse. Atrodė, kad ir jis 
pats buvo nustebintas šiuo me
daliu.

Jenner tarnavo kaip ihdijo 
operatorius ir kulkosvaidininkas 
pasižymėjusioje anglų “Stirling” 
bombonešių eskadrilėje. Šios 
eskadrilės pareigos skyrėsi nuo 
paprastųjų. Ji buvo pirmoji 
bombarduojant. Ji buvo pirmoji, 
kuri taikinį paženklindavo paka
bintomis lempomis ir sukeltais 
gaisrais. Šis darbas reikalavo 
didelio patyrimo, bet “Stirling” 
eskadrilė buvo prityrusi ir gerai 
išlavinta.

Pramonės centras Duesseldorf 
buvo tos atmintinos nakties tai
kinys. Devynioliktasis Jenner 
skridimas į priešą. Visa lėktuvo 
įgula spėjo būsiant ramų skri
dimą, nes paskutinį kartą jiems 
teko kautis su vokiečių naktiniu 
naikintuvu ir turėta pavojingų 
momentų, kol atsipalaidavo.

Tokie pavojingi, atvejai būda
vo reti, beveik niekad nepasitai
kydavo paeiliui. Pradžia buvo 
gera. Be didelio vargo, nesutikę 
vokiečių ir mažai apšaudomi 
priešlėktuvinės artilerijos, pri
artėjo prie Duesseldorfo. Čia ta
čiau drebulys virptelėjo per gys
las. Ilgi prožektorių pirštai judė
jo visur aplink miestą. Jenner 
apskaičiavo jų esant apie 500. 
Jų šviesoj galėjai matyti sprogs
tant ore sviedinius ir jų šviečia
muosius pėdsakus. Jenner ke- 
turmotorinio bombonešio vairus 
valdė prityręs airis Paddy 
Trench, kuris vokiečių gynybą 
pažinojo kaip savo penkis pirš
tus. Jie laimingai išvengė pro
žektorių šviesos -spindulių, už
skrido virš miesto ir, išmetę 
ženklinančias šviesas ir bombas, 
rodės, buvo atlikę savo užda
vinį'.

Bombonešių įgulos turėjo vie
ną kartais pražūtingą paprotį, 
kuris pražudė nevieną lėktuvą. 
Įgulos rungtyniaudavo tarp sa
vęs įdomesnėmis subombarduo
to taikinio nuotraukomis. Jenner | 
lėktuvo įgula, padrąsinta pirmo 
laimingo užskridimo, nutarė 
grįžti padaryti nuotraukų. Ne
laimei, prožektoriai pačiupo 
juos. Prožektorių šviesa nekliu
do lėktuvo skridimui, bet lėktu
vas pakliuvęs į jų kryžminius 
spindulius, tampa labai puikus 
taikinys artilerijai. Visa aplink 
lėktuvą skendo baltoje šviesoje. 
Vistik akylus pilotas pastebėjo 
apačioje, žemai, kiek tamsesnę 
vietą ir nusprendė ją pasiekti. 
Motorams pilna jėga kaukiant, 
su-didžiuliu lėktuvu nėrė tiesiai 
nosim žemyn. Jenner negalėjo 
matyti instrumentų, bet pilotas 
vėliau pasakojo, kad lėktuvas 
pasiekęs 385 myl. greičio. Visa

NEŠIOJAMOS
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galėdamas, ir laukė to siaubingo 
smigimo išdavų. Pasisekė. Jie at
sirado tamsoje. Džiaugėsi ir svei
kino viens kitą, laimingai išnešę 
kailį.

Pergreitas džiaugsmas. Pro
žektoriai juos vėl sugavo, ir svie
diniai pradėjo spiečiais sprogti 
aplink. Už sekundės pagrindinis 
kuro bakas iš dešinės buvo pra
muštas, ir benzino kvapas pripil
dė kabinos vidų. Sprogimas ne
įvyko, bet benzino dujos nuo
dijo įgulos narius, apsunkinda- 
mos skridimą. Tučtuojau kita 
sviedinio skeveldra numušė pir
mojo iš kairės variklio propelerį, 
kuris su triukšmu atsimušė į 
kulkosvaidžių bokštelį prie pat 
Jenner. Galimybės sugrįžti į ba
zę sumažėjo. Įgulos nariai nebū
tų lažinęsi nė už centą, kad jie 
vėl pamatys Angliją. Sviediniai 
nesiliovė sproginėję. Vienas jų, 
pataikė tiesiog antrąjį iš kairės 
variklį, švariai įšmušdamas jį iš 
rėmų ir pasiųsdamas žemyn į de
gantį miestą. Keturmotorinis 
“Stirling” bombonešis paliko tik 
su dviem varikliais iš dešinio šo
no. Kad pilotas sugebėjo išly
ginti vairus, kai lėktuvas, iškri
tus iš sparno sunkiam varikliui, 
neteko svorio pusiausvyros, yra 
stebuklas. Tai didelėmis pastan
gomis padaro tik labai geri pilo
tai. Tai dar neviskas. Artimesnis 
iš dešinės variklis pradėjo kosė
ti ir, nežiūrint mechaniko pa
stangų, lėktuvas skrido tik šu 
truputį daugiau kaip vienu va
rikliu. Lėktuvo pilotas ir vadas 
Trench jau davė įsakymą iššok
ti su parašiutais. Duesseldorfas 
tuo momentu neatrodė patogi 
vieta, todėl įgulos nariai prikal
bėjo 'pilotą skristi tol, kol tik 
bus įmanoma. Trench sutiko, 
pataręs išmesti visa, kas tik gali
ma, lėktuvo svoriui palengvin
ti. Kad tikrai jiems nereikėtų iš
šokti, visi pirmiausia išmetė savo 
parašiutus, tada kulkosvaidžius, 
palikdami tik užpakalinį, kad 
galėtų šiek tiek gintis nuo nai
kintuvų. Mechanikas darė viską, 
kas galima, kad veikiantiems 
varikliams netrūktų kuro, nes 
tiesioginis bakas, kuris juos 
maitino, buvo pramuštas. Toliau 

i įgula išmetė šovinius, deguonį ir 
Į visas lėktuvo šarvavimo plokš- 
I tęs, kurias tik galėjo atlupti.
Lėktuvas smarkiai drebėjo, ir vi
si bijojo, kad' dešinysis sparnas 
su veikiančiais varikliais atlū- 
šiąs. Pamaži jie skrido mylią po 
mylios, kol po didelės įtampos 
pasiekė Olandų krantą. Skrido 
jau tik 150 pėdų augštyje. Pasi
taikantieji prožektoriai ieškoda
vo jų daug augščiau.

Pakrantėje dažnai bombone
šius užpuola naikintuvai. Jei tai 
atsitiktų šį kartą, jūros maudyk
lė jiems užtikrinta., Laimė lydė
jo. Lėktuvo greitis nukrito že
miau galimo skristi. Pilotas jau 
bijojo, kad vienu momentu jie 
gali pasileisti kristi stačiai į jū
rą. Bet galimybė pasiekti Ang
lijos krantus didėjo. Vėliau me
chanikui pasisekė išgauti dau-

Siūlome Jums visų rūšių rašomą
sias mašinėles su Jūsų kalbos 
akcentais. Išsi mokėjimu i.•

THOMAS & CORNEY 
88 Adelaide St. West. 

Toronto, Ont.

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE

Visais turto pirkimo ir parda

vimo reikalais Jums patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Estate

1130 College St, Toronto, Ont

$7.800, įmokėti $2.000. Pusiau at
skiras visas mūrinis 6 kambarių na
mas kietom grindim. Ossington—■ 
Dundas.

$9.500, įmokėti $3.000. Visai atski
ras 6 kamb. namukas, oru-olyva 
Šildomos, kietom grindim, su dviem 
garažais. St. Clarens prie Dupont.

$12.000 visa kaina už 8 kambarių 
mūrini pusiau atskirą namą High 
Park rajone. Prie Garden-Sunnyside 

$13.600 visa kaina už 7 kambarių 
mūrinį visai atskirą namą, oru-oly- 
vo šildomą. St. Clorens prie Bloor.

$13.500, įmokėti $4.000. Visai atski
ras namas-dupleksas su dviem vo
niom ir dviem virtuvėm. 8 kamba
riai. Didelis žemės sklypas. 2 ga
ražai. Arti gero susisiekimo. St. 
Clair——Dufferin.

$14.000, įmokėti $5.000. Pusiau at- 
. ski ras mūrinis 8 kambarių namas, 

kietom grindim, su garažu. Ma
rion—Roncesvalles.

$15.500, įmokėti apie $4.000 ar 
$5.000. Proga įsigyti 10 kambarių 
mūrinį namą. Koridorinė sistema— 
patogu išnuomoti. Vieta garažui. 
Ossington j šiaurę nuo Dundas.

$15.500 visa kaina už 9 kambarių 
visai atskirą namą, kietom grindim, 
garažas su privačiu įvažiavimu. Rū
sy įrengto ekstra išvietė. Ferma
nagh—Roncesvalles.

Ir daugiau namų liežuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai op* 
rodys ir padės ižsirinkti

P. LEONAS
Tel. ML 2471.

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W.

giau jėgos iš šlubuojančio^arik- 
lio, ir Angliją pasiekė net 1000 
pėdų augštyje.

Atsirado naujas payojus. Ra
dijo aparatas buvo taip pat su
daužytas, ir jie negalėjo pranešti 
krantų gynybai pažinimo signa
lų. Tais 1942 metais vokiečių 
bombonešiai dar buvo dažnas 
svečias. Savųjų prožektoriai pra
dėjo judėti po dangų. Laimei su
rado neišmestus raketų pistole
tus ir galėjo iššauti dienos spal
vas. Tuojau po to šlubavęs ir tai
somas varikliš visiškai sustojo. 
Nebeliko kitos išeities, kaip leis
tis pasitaikiusioje vietoje ne
naudojant ratų, kurie į minkštą 
žemę įsmigtų ir lėktuvas suduž
tų. Sušaudytas lėktuvas laimin
gai nuslydo žemės paviršium 
apie 50 pėdų ir sustojo su į šoną 
užlaužta uodega, kaip bumeran
go. Nuo staigaus sustojimo su
gedęs variklis iškrito iš sfivo rė
mų ir užsidegė. Akimirksniu vi
sa įgula, išskyrus užpakalinį 
kulkosvaidininką, iššoko pro 
skyles ir pasidariusį plyšį lau
kan. Nesirodant kulkosvaidinin
kui, Jenner pro plyšį, o mecha
nikas su bombų taikytoju pro iš
šokime skylę grįžo į lėktuvą jo 
ieškoti. Jie vos buvo įlindę į vi
dų, kaip ugnies liežuvis prabė
go pro jų kojas, ir viskas spro
go. Mechanikas ir bomborduoto- 
jas buvo užmušti vietoje, bet 
Jenner sprogimo buvo išmestas 
pro plyšį ir už 20 pėdų nukrito 
tiesiai ant kojų.

Apglušintas, bet nesužeistas 
automatiškai leidos atgal. Šį kar
tą pasisekė. Kulkosvaidininkas 
škotas Glendenning buvo pri
spaustas uodegos gale lūžusių 
dalių ir, nors drabužiai jau de
gė, buvo gyvas. Jenner pasisekė 
jį atpalaiduoti ir išnešti laukan. 
Nuvežtas ligoninėn, jis pasveiko.

Jenner ir dabar atrodo viskas, 
kas to skridimo metu atsitiko, 
kaip koks sapnas, kurį kiekvie
nas gali susapnuoti, bet kurio jis 
nenorėtų sapnuoti iš naujo.

Vertė P. Brakas.

Pažymėjimas, kuris padaro Jus

Laisvos salies laisvu piliečiu
Diena, kurią jūs tapsite Kanados piliečiu, yra didžiausia jūsų gyvenimo 
diena šiame krašte. Jūs tapote laisvės, lygybės ir gerovės krašto piliečiu. 
Jums suteikiama teisė tikėti, ką nori... galvoti, kalbėti ir veikti 
laisvai, be baimės... tik nepažeidžiant savo kaimynų — piliečių teisių.
Ir ši laisvė yra ne tik jūsų visam gyvenimui, bėt ji pereis jūsų vaikams 
ir vaikų vaikams. .

Taip, pilietybė turi ypatingą vertę Kanadoje. Bet su privilegijomis 
įgaunama tam tikrų įsipareigojimų. Ir gyvenant ir jaučiant atsakomybę... 
būnant geru piliečiu ir mokant savo vaikus būti gerais piliečiais, jūs 
prisidėsite prie savo naujojo krašto didingumo ir savo šeimos saugumo 
sekančioms generacijoms.

Koip junginys daugelio toutų iš dougelio kraštų 
sudaro augštavertj Kanados piliečio tipą, taip 
iš mišinio daugelio vertingų medžiagų pagaminami 
augštos kokybės Weston's produktai. Dėl to 
daugiau kaip per 65 metus Weston's džiaugiasi 
nuolat augančiu ištikimu palankumu kanadiečių 

nuo vandenyno iki vandenyno.

Visada pirk geriausį — pirk Weston’s

Mažųjų Maldos -— paveiksluota malda- 
knyge. Parengė kun. Stasys Yla, iliustra
vo dail. P. Augius. 66 originalūs paveiks
lėliai, eiliuotos maldos. Kaina $1.25. 
Galima gauti ''Tėviškės Žiburių" knygyne 
arba pas leidėją: Immaculotae Concep
tion Convent, R.F.D. 2, Putnam, Conn.

Artimųjų Ryty painiavos
Viena iš sunkiausių dabartinių 

tarptautinių problemų yra Ar
timųjų Rytų klausimas, svarbus 
pasauliniu mastu ir Europos 
fronto atbaigimo požiūriu. Jau 
pereitų metų pabaigoje iškeltas 
siūlymas sukurti atskirą Arti
mųjų Rytų komandą, kurios už
davinys būtų apsaugoti nuo ko
munistinės agresijos Dardanelus, 
Suesą ir nafta turtingas Mažo
sios Azijos sritis vis nesiseka 
įvykdyti, nes to regiono valsty
bių santykiai perdaug supainio
ti. O pavojus diena iš dienos au
ga, komunistinė įtaka darosi vis 
ryškesnė ir ryškesnė. Komunis
tinės propogandos centrais pasi
darė Beirutą ir Damaskas, iš kur 
komunistinė literatūra skleidžia
ma po visą arabų pasaulį. Ir vai
sių jau pasireiškia. Arabų tarpe 
nepasitenkinimas vakariečiais 
nuolat auga, o pagrindinė prie
žastis yra Izraelio klausimas. 
Arabai negali dovanoti vakarie
čiams, kad jie palaiko Izraelį, su 
kuriuo visos arabų lygos valsty
bės formaliai tebėra karo stovy 
ir negali eiti į jokią sąjungą 
kartu su juo. Užbaigti konfliktą 
sudarant taikos sutartįį yra ne
įmanoma, dėl tremtinių bei pa
bėgėlių, kurių yra visas milijo
nas, o arabu valstvbės nesutinka 
pradėti jokių taikos derybų, kol 
jie nebus įkurdinti. O galimybių

JAV rinkiminėje kampani
joje Eisenhoweris /ra užsispyręs 
savo kampanijos pirmuoju būb- 

pasidaryti užsienių politiką, 
mano, jog tai jo tikrai

labai svarbus koziris ir veiks
mingas, nors kiti ginčija, kad, 
kai jis pats buvo Trumano ad- 
ministracijo's užsienių politikos 
vieno faktoriaus dargi vyriau
sias vadas, labai čiaudyti lyg ir 
nereikėtų. Bet Eisenhoweris gi 
šitaip kalbėjo Denvery:,“...tu
rime naujai pervertinti esamua 
duomenis. Tas reiškia, jog visas 
darbas, turės būti pertaisytas... 
Mes privalome šiuos klausimus 

tam nėra. Kai šitokioje įtampoje 
JAV uždraudė į Artimuosius Ry
tus įvežti ginklus, arabų valsty
bės šaukia, kad kliudomas jų 
apsiginklavimas ir stengiasi gink 
lų pirkti Rusijoje. Naujasis Egip
to diktatorius net viešai pagąs
dino, kad Egiptas ginklų galįs 
gauti iš Rusų, kiek tik norįs. Pa
našių grąsinimų pasigirsta ir Ira
ne, kur komunistų perversmo 
pavojus laikomas didžiausiu, kur 
komunistai jau gatvėse mušasi 
su nacionalistais.

Iš visų šito regiono valstybių 
tik viena Turkija yra ir pajėgi, 
ir ryžtinga gintis bei ginti Bos
forą. Arabų valstybėse visose 
yra kokia nors netvarka. Irakas, 
Egiptas ir Jordanas turi karalius 
vaikus, yra valdomi regentų ir 
tik vienas Egiptas tvirtose ran
kose. Sirijoj taip pat karinė dik
tatūra. Saudi Arabijos, Jemeno, 
Kuvait ir Lybijos vaidmuo ne
didelis. Izraelis, supančiotas ūki
nių sunkumų ir pabėgėlių prob
lemų, jaučiasi neramiai kaimy
nystėje neturėdamas nei vienos 
draugiškos valstybės ir trijų di
džiųjų planų paremti negali. Tik 
vienintelis Libanonas, krikščio
niškoji tvirtovė muzulmonų jū
roje, gali būti laikomas nesun
kiai sukalbamu , vakariečių są
jungininku. Bet jis gi negali at
stoti 600 mil. arabų pasaulio.

spręsti pozityviai, ne vien tik 
negatyviu “containment” — ki
taip gresia tikra katastrofa”. Jo 
nuomone, tvirtumas ir pastovu
mas gali išsaugoti mus nuo karo. 
Demokratai dabartine savo poli
tika vedą į karą... Taip jie kal
bą namie. Užsieniui jie parenką 
taiklesnius žodžius. Dulles pasi
sakydamas už taikingą sugyve
nimą bei bendradarbiavimą, vėl 
prašovė. Achesonas, užklaustas 
dėl tokio kvailo ir siauraprotiš- 
ko prasitarimo vadovaujančio 
respublikonų eksperto, klastin
gai šypsodamasis pastebėjo, jog 
jis skamba klaikiai. Iš tikrųjų jis 
skambėjo klaikiai — Eisenhowe- 
ris jau sekančią dieną šoko pa
dėties gelbėti. Jau minėtoje kal
boje Denveryje jis pareiškė, jog 
visų pirma taikingomis priemo
nėmis jis sieksiąs pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo.

Ir čia nebuvo neapsieita be 
didžiojo pavergtųjų tautų bičiu
lio Charles Kersten, kuris Eisen- 

'howerį dėl šio reikalo užaliar- 
mavo. Kersten patikino, jog “bū
tų nemoralu, neetiška ir neame- 
rikoniška kalbėti apie “taikingą 
egzistavimą”, kada pusė pasaulio 
yra kruvinoje bolševikų prie
spaudoj a”. Bet Ike pareiškimas 
spaudei, kur kas švelnesnis, ne
gu šis Kersteno ultimatumas.

Wisconsino respublikono pil

JŪRŲ TURTAI
JT ūkinės komisijos duomeni

mis, vos ¥4 pasaulio žmonių te
gali pakankamai maitintis, su
naudodamas kasdien po 3000 ka
lorijų maisto; apie šeštadalį žmo
nių tegauna 2250-2750 kalorijų, 
o daugiau pusės žmonijos gyve
na pusbadžiu ir badauja. Augš- 
čiausio gyvenimo lygio yra pa
siekusi Europa ir Šiaurės Ameri
kos kraštai. Bet ir tuose kraštuo
se yra didelių svyravimų. Sako
ma, kad už rytų Europos gyven
toją prieš pastarąjį karą vokie
tis gyveno 3 kartus geriau, ang
las 4 kartus, o amerikietis net 7. 
Po karo šitas santykis dar labiau

nas pareiškimas skamba sekan
čiai: “ieškoti bendradarbiavimo 
su pajėga, kurios visa buitis yra 
blogis, reikštų, jog beveik pusė 
žmonijos ir neseniai laisvos tau
tos, kaip Lenkija, Čekoslovaki
ja, Vengrija, Rumunija, Albani
ja, Lietuva, Latvija, Estija ir Ki
nija, būtų paliktos komunistų 
vergijoje. Tai būtų antiameriko- 
niška, nes Amerikos konstituci
ja proklamuoja visų tautų teises 
į laisvę ir teisę išsilaisvinti iš 
vergijos. Tai veda tiesioginiai 
prie karo, nes pasaulį suskaldo į 
dvi apilygias dalis. “Contain
ment” politika yra ir neekono
miška ir veda prie bankroto“. 
Kersten puolė ir prezidentą 
Trumaną, kad šis sugriovęs jo 
planą su 100 milijonų dol. padė
ti pavergtoms tautoms. (Šitas 
100 mil. dol. fondas dabar vadi- . 
namas “Bėglių Fondu”. Iš jo šiais 
metais Trumanas išskyrė $4.300.- 
000 bėgliams iš Europos išgaben
ti, o kaip naudojami kiti pinigai, 
informacija tyli). Kersten taip 
pat reikalavo, kad tam tikras 
organas turėtų koordinuoti šią 
specialią politiką, kad nepasi
kartotų a la Varšuvos sukilimai, 
bet viskas eitų pagal numatytą 
planą ir būtų išvengta nereika
lingo kraujo praliejimo, ką tik
rai reiškia III Pasaulinis karas.

Alna.

pasikeitė Amerikos naudai. Tai 
priklauso nuo krašto pramonės 
išsivystymo, turimų žaliavų ir 
nuo užsienio prekybos.

Tačiau Europai badas negrėsė. 
Tuo tarpu, kai Tolim. Rytuose— 
Kinijoje ir Indijoje — veik kas 
pora metų po . keletą milijonų 
mirdavo badu. Taip ir dabar yra. 
Dėl to tai ir keliamas klausimas 
ar begalės žemė išmaitinti vis 
augančią žmoniją?

Problemą tyrinėję mokslinin
kai prieina išvados, kad žemė ga
li išmaitinti dar trigubai gyven
tojų, reikia tik išnaudoti visas 
galimybes, kurių milžiniškų yra 
dar veik nepaliestų. Vien esamo
mis technikos priemonėmis gali
ma patenkinta dar dvigubus 
žmonijos reikalavimus.

Vienas iš gausiausių ir mažiau
siai išnaudotu šaltiniu esą van
denys — jūros ir okeanai. Kaip 
žinia, vandenys dengia 79% viso 
žemės paviršiaus. Vandens že
mėje yra 1370 milijonai kubinių 
kilometrų, kuriuose yra neapsa
koma daugybė gyvūnijos ir aug
menijos. Apskaičiuojama, kad 
vien žuvų kasmet priauga 200 
milijonų centnerių, o jų baltimų 
maitinamoji vertė lygi apie 250 
milijonų karvių mėsos baltymų 
vertei. Iš jūros gaunama rieba
lų, odų, trąšų žemės ūkiui, mais
to naminiams gyvuliams, įvairių 
žaliavų medikamentams ir dau
gybė žaliavų cheminei pramonei.

Šiuo metu jūrų gėrybės dar la
bai mažai teišnaudojamos. Žu
vaujama tik negiliuose vandeny
se ir vos 12% vandenų plote. Tuo 
tarpu jūrose yra 160.000 rūšių gy
vių ir 10.000 rūšių augalų. Be to, 
yra masė vad. planktono, t.y. 
vandenyje gyvenančių smulkių 
organizmų, kurių kiekviename 
kvadratiniame metre esama 150 
gramų. Kadangi jūrų ploto yra 
361 kv. km., tai planktono išviso 
yra apie 38 milijonus to$ų. O jei 
pridėsim, kad planktonas daugi
nasi 10 kartų per metus, tai meti
nis jo kiekis sudarys 350 bilijonų 
tonų. Visų jūrų gyvių bendras 
svoris apskaičiuojamas 18 mili
jardų tonų. Tuo tarpu iš to viso 
naudojama—sužvejojama— vien • 
0,001 dalis, o visa neplaukiojan
ti jūrų gyvūnija visiškai neliečia
ma. Jos skaičiuojama apie 8 bi
lijonus tonų.

Tai vis milžiniški turtai, ku
riuos žmogus gali perdirbti savo 
reikalams.

Ekonomistai apskaičiuoja, kad 
žmonija nebadautų ir neišnaudo
dama jūrų gėrybių. Vien žemės 
paviršiuje esančiųjų, esą, pakak
tų net didžiausiems reikalavi
mams — net iki 8000 kalorijų 
kiekvienam žmogui. Čia tik tech
nikos pritaikymo ir gėrybių pa
skirstymo klausimas.

— Londonas.—Paskelbta, kad . 
per pusaštunto mėnesio D. Bri
tanijos nacionalizuotos plieno 
įmonės davė 7.791.576 svarų pel-
no. Tuo būdu iš nacionalizuotų 
ūkio šakų pelno nedavė tik ang
lies pramonė ir oro susisiekimo 
Europos Iniijos.
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MANN-MARTEL
PARDUODAMI 

NAMAI
Viktutė Bugailiškaitė -

1280 King E. Hamilton, Ont.

DUNDAS—RONCESVALLES 
$9.000 6 komb. nomas su nuomi

ninkais, ki et medžio grindys, 
naujai dekoruot. vidus. įmo
kėti $3.000.

DUFFERIN—BLOOR
$9.500 6 kamb. mūrinis namas pliu

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

BLOOR—DUFFERIN 
$10.900 6 kamb. mūrinis namas, 

ekonomiškas šildymas, įva
žiavimas.

BROCK—BLOOR
$11.000 8 kamb., pusiau mūrinis na

mas, karšto oro apšildymas, 
vieta garažui. įmokėti 
$4.000.

DUFFERIN—DAVENPORT 
$11.000 6 gerame stovyje kambarių 

nomas, moderniška virtuvė, 
gražus ,kiemas. Žemas imo- 
kėjimas.

DUFFERIN—LAPPIN 
$11.900 6 kamb. mūrinis namoSi 

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

ROGERS RD.—DUFFERIN 
$12.000 6 kamb., atskiras mūrinis I 

namas, karšto vandens i r 
alyvos apšildymas, gražus 
kiemas, vaismedžiai. Įmokė
ti $4 000. Labai geras pir
kimas. - '

argyle—ošsington
$12.500 10 kamb. pajamų namas, i 

karšto vandens-alyva apšil
dymas, vieta garažui. Įmo
kėti $3.500.

WESTON RD.—ROGERS RD.
$12.900 beveik naujas 6 kamb. nau

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

PEARSON—RONCESVALLES 
$13.000 8 kamb. mūrinis namas, aly

vos apšildymas, garažas.

INDIAN RD CRS.
$13.500 atskiras mūrūinis 6 kamb. 

namas gražioje vietoje, karš
to vandens apšild., garažas.

BLOOR—ST. CLARENS 
$13.500 8 kamb. mūrinis narnas ra

mioje gatvėje. Dvi moderniš
kos virtuvės, gražiai deko
ruoti kambariai. Patogus su
sisiekimas. Normalus Įmo
kė} imas.

RUNNYMEDE—ANNETTE 
$13.900 6 kamb. atskiros mūrinis ■ 

namas, gražus sodas, šoninis 
įvažiavimas.

DUPONT—CHRISTIE 
$14.200 8 kamb. atskiras mūrinis 

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

COLLEGE—MANNING
$14 300 krautuves patalpa (20x30) 

plius 6 kambariai. Garažas. 
Skubus pardavimas.

MANNING—BLOOR 
$1.5.000 S kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
dvi virtuves (moderniška). 
$5.000 Įmokėti.

HUMBERSIDE—PACIFIC 
$15.500 6 kamb. atskiras mūrinis na

mas, karšto vandens ir aly
vos apšildymas, privatus įva
žiavimas, garažas.

BLOOR—ST. CLARENS 
$15.500 8 kamb. atskiras mūrinis 

namas, vieta garažui. 
$6.000 įmokėti.

INDIAN RD.—SUNNYSIDE 
$15.900 8 kamb. mūrinis namas, aly

vos apšildymas, vieta gara
žui. Vertas dėmesio.

CRAWFORD—DUNDAS 
$16.000 8 kamb. mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
įvažiavimas.

ST. JOHN'S RD.—DUNDAS 
$16.500 9 kamb. mūrinis pajamų na

mas, 3 virtuvės, karšto van- 
dens-alyvos apšildymas, ge
ras distriktas.

BLOOR—BATHURST
$17.000 9 kamb. atskiras mūrinis na

mas. 3 atskiri butai: 3 vir
tuvės, 3 vonios. Geras pa-, 
jomų šaltinis centrinėje 
miesto dalyje.

INDIAN Rd.
$18.500 7 kamb. atskiros mūrinis na

mas. Gražus erdvus vidus. 
Gyv. kamb. 24x14. Karšto 
vandens alyvos apšildymas, 
garažas.

Ylai kibtų
Rugpjūčio 22 d. “Liaudies Bal

so” numeryje pats redaktorius 
draugas Yla net tarptautinės po
litikos klausimais rašo. Bet kaip 
nebolševikiškai! Gindamas so
vietus, jis porina: “... kas liečia 
rytines valstybes, Lenkiją, Lie
tuvą, Tarybų Sąjungą ir kitas”. 
Oho, drauguži! Argi Lietuva ne 
Tarybų Sąjungoje? Džiaukis, 
kad čia čekistai neviešpatauja. 
Tokias “fašistinio nacionalizmo 
atrūgas”.jie greit sutvarko.

Žinai, drauguži, panašiai ir aš 
“suklupau” 1940 m., kai užpildy- 
damas vieną iš nesibaigiančių 
sovietinių anketų į klausimą “ar 
turi giminių užsieny?” atsakiau, 
kad turiu seserį, kuri gyvena Le- 
nigrade. gerai, kad dar pagelbė
jo geri žmonės anketą pakeisti...

Kokia čia paslaptis?
Mirštantis vyras kreipiasi į 

kunigą:
— Dvasiškas tėveli, norėčiau 

išpažintį atlikti slaptai.
— Nagi, mat, ir mirdamas pa

slapčių turi, — pastebi žmona 
išeidama.

Tik tu vienas būsi
Lietuvoje traukiniu važiuoja 

žemaitis ūkininkas. Netoli jo sė
di enkavedistai Enkavedistas 
norėdamas pasijuokti iš žemai
čio, klausia:

— Iš kur tu žmogeli?
— Iš Žemaitijos.
— Ar didelė Žemaitija?
— Dešimti kartų didesnė 

Rusiją.
— Iš kurio apskričio?
— Iš Raseinių.
—- Ar dideli Raseiniai?
— Dešimtį kartų didesnis 

Maskvą. ■
— Kuri upė pro jus teka?
— Dubysa.
— Ar didelė Dubysa?
— Dešimts kartu didesnė 

Volga.
— Ar daug pas jus yra dur

nių? — pritrūkęs kantrybės pa
klausė enkavedistas.

— Kai tu atvažiuosi, būsi pir
mas — ramiai atsakė žemaitis.

Daugumos valia
Viename Turkijos miestely 

gvveno senas, turtingas, bet la- 
bai šykštūs pirklys. Jo sūnus bu
vo labai išlaidus, tik visa nelai-

mė, kad tėvas neduodavo jam 
pinigų. Sūnus pradėjo prašyti 
pas kitus pirklius, kad duotų į 
kreditą, nes tėvas jau senas, tu
rįs virš 80 metų, greitai mirsiąs, 
o po tėvo mirties jis visiems sko
lą gražinsiąs. Nei vienas pirklys 
jo padorumu nesuabejojo, šykš
tuolio sūnui atėjo laimingos die
nos, o jis mėgo plačiai gyventi. 
Praėjo keli metai, sūnus prida
rė daug skolų, o senas turkas vis 
dar nemiršta. Susirinko pirk
liai aptarti, kas reikia daryti su 
sūnumi, nes tėvas vis dar ne
miršta. Po ilgų ginčų nusprendė, 
kad senį reikia gyvą palaidoti. 
Sutartą dieną pirkliai, susirinkę 
prie šykštuolio namų, užpuolė 
vargšą turką, suvyniojo į baltas 
paklodes ir pradėjo nešti į ka
pines. Pakeliui prisidėjo visas 
miestelis. Daugelis kaimynų ver
kė. Tuo laiku pravažiuoja pro 
miestelį sultanas. Susidomėjęs 
procesija klausia:

— Kas įvyko?
— Vargšas Mohamedas mi

rė,-— atsakė verkianti minia.
— Ne, nemiriau, — prade j o 

skųstis šykštuolis.
Sultanas piktu veidu apsidairė 

aplinkui ir tarė:
— Nesuprantu. Visa minia sa

ko, kad Mohamedas mirė, o vie
nas kvailys rėkia, kad jis nemi
rė. Kuo greičiausiai neškite į ka
pines ir, nieko nelaukdami, už
kaskite; .V.V; ...

$1.000 įmokėti. Neblogom stovy, 6 
šviesių, did. kamb. nomas. 
Didelis rūsys. Kaino $7.000 
Lietuviai du jau nupirko, 
yra dar trys.
Sunnyside Ave.

11 kamb. ir dvi verandos. Pirmos rū
šies nemos.. Atskirtas kori- 
dorine sistema. Vandeniu- 
alyva šild. Visi kamb. da
žyti. Visur ik tesgoirndys. 4 
virtuvės. Rūsys su visais pa
togumais, tinkuotas - dažy
tas. Prie susisiekimo ir pre
kybos centro. Vieta gara
žui. Įmokėti $5.5000 vietoj 
$8.000; kaina $ 18.000 vie
toj $19.500.

Clinton Ave.
10 kamb. 3 virtuvės, 2 vonios. Atski

ras. Mūrinis. Vandeniu-aly- 
va šild., korid. sistema. I 
men. $280 pajamų, nepn- 
skaitant 2 kamb. Šeiminin
kui. Įmokėti $4.300; kai
no $14.300.
Marion St.

AYRAINS 
BEAUTY

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

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3566

DR. A. RATINOW

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

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

Tel. RA. 6708.

uz

uz

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

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

119 PERTH AVĖ.
Tei. KE. 2667

i Dr. Aleksas ValadkaJ

1 Gydytojas ir chirurgas
1081 BLOOR ST. W.

(tarp Dufferin ir' Doverėourt)
'r ............

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

ir ■6.30-8 vai. vak. arba , pagal 
susitarimą

*■ .

o
Telefonas ME. 2933

SAUGU PATIKIMA

Mes duodame metines paskolos pa
lengvinti sudaryti {mokėjimą grynais. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės i

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Tel. OL. 1106 

NomM telef. RU. 1.0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMI 

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

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

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

Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

Išradinga reklama
Vieno Bostono grožio salono 

abiejuose languose yra po pla
katą su tokiuo Įrašu: “Nesijuo
kit nei iš vienos mergaitės, kuri 
išeina iš šio saliono — tai -gali 
būti tavo senelė!"

Štai ko reikia
Henry Ford, amerikoniškasis 

automobilių karalius, kartą vie
name laikraštyje išspausdino 
straipsnį “Ką mes galėtume dar 
padaryti kenčiančiai žmonijai?” 
Kitą dieną jis gavo telegramą: 
“Pridėti dar po dvi spyruokles į 
kiekvieną sėdynę, Henri!”

STASYS PERMINĄS 
Generalinis Apdraudėjas 

Box 328, Delhi, Ont.
Geriausiomis sęlygomis atlieku visų 
rūšių draudimus. ★ Imigracijos reika
lams parūpinu darbo ir buto garantijas

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

daujate. ’>

Atstovauju
J. W. KOCIUK, 

Reals Estate, Delhi

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.

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED 

REALTORS

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
pasitarkite su mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus įvairiausių namų.

Bronius SERGAUTIS V. TUKLERIS
MUrray 7377 Hamilton 9-4121

Vakarinė įstaiga Hamiltono ištaiga
2390 Bloor St. W. 913 Main Št. E.

Kanados didžiausia nuosavybių įstaiga
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto 

Skyriai visoje Ontario provincijoje

Specialus rugpjūčio mėn. išpardavimas
Lietuviškai kalbąs kailininkas

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 
Kailinių taisymas ir persiuvamas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui

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

— j— ■_-<

• High Park
8 kamb. Pusiau atskiras, mūrin. Ga

ražui vieta. Korid. sistema, 
įmokėti $4.900; kaino — 
$12.900.

Adelaide St..
8 kamb. su visu turtingu inventoriu

mi: šaldytuvu, skalb. mo- 
patalynė, puodai, šakutės t r 
šina, baldais, du radijo p., 
tt. ir tt. Skubus pardavi
mas. Namas mūrinis. Yra 
vieta garažui; lane. Gera 
vieta išnuomavimui. Kaina 
tik $12.500.

St. John St.
10 kamb. mūrinis. Tuščias. Korid. sis

tema. Neatskiras. Garažui 
vieta. Be skolų. Įmokėti 
apie $5.000; kaina 13.000.

Valgykla*
$12.000. Lietuvių-ukr. rajone. Gerai 

įrengta. Virš $1.500 savait. 
apyv. 545 vietos. 6 gyv. 
kamb. Įmokėti apie $5 000.

Vasarnamsi
Simco ežero pakrantėje. 5 kamb. su 

baldais ir tt. Sklypas 54 iš 
209 pėdu. Įmokėti $500; 
Kaina $2.500.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. S T E F A N U K 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst! Telef. EM 3-6373

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

Paskolų gavimui ir pasirinkti įvairia 
kaina namų, krautuvių, valgyklų, 
. ypač lietuvių rajonuose, prašome 

kreiptis į

Dr. <L Kaškelis
Telef.: WA. 2644, WA. 2647 ir 

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

Neradus manęs biure, prašau palikti 
telefonų ar adreso, kad galėčiau su 
Tamstoms susisiekti. Darbo valandos 
yra nuo 9.30 vai. ryto iki 9 vai. vok.

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

BR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTE

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

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

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

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

DĖMESIO!

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos'2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3751

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Dr. Chas. OKUN
I ■ ■ . ■ ■

DANTISTAS
838 Dundas St. W. Toronto 

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto

(prie Gladstone) v

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0

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!

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

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

5 gab. virtuvės chromo komplektas 
3 gab. fotelis (chesterfield) 
3 gab. miegamojo komplektas 
Davenport lova (Chesterfield) 

— $49.50 
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 

Skambinti Midway 1213

— $59.50
— 99.00

— $79.50

r. n.
RADIO AND TELEVISION SERVICE 

Phone OL. 3356
236 GLADSTONE AVĖ. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont 

Atidaryto nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Felix Norvydas

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. ĮĮ 576 QUEEN ST. W. 

Tel. RI. 5804 || Tel. EM. 3-1618

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

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

7 Havelock^ Toronto. Telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS

... ..... .. ......r, ... -M.,,;............

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

ANT. SLA BOŠE VIČIUS
Jewellery and Watches Importers Agent 

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

.... -į , n mu Mu ii--------------------------n --   - i "i ii - ------------------------------ -- --i - ~ ' 'in.............................

Atsinešk šį skelbimu -10?° nuolaidos! j

Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o— $1.60. Tonic — $140

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

A.^dcii?3. v cik a 1*3. is
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

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

Mes gaminame geriausios m. 
kokybės produktus: ‘

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

| Priimami užsakymai vestuvėms, 
{ __  piknikams, pokyliams.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KONDRATAS
Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu

mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 
j punktualiai ir pigiai.
Į1113A Dundas St W. (netoli Ossington), Toronto, Ont, Canada
( Telef. LL. 9626

Dėmesio, Tautiečiai!
, PIGIAUSIAS IR GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

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

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

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MALINA —1187 DUNDAS ST. W. TORONTO
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TORONTO, Ont MCNTKEAL, Cue
Lietuvių pasirodymas parodoje 
bus šį šeštadienį, rugpiūčio 30 d., 
10 vai. vakare, toje pačioje vie
toje, kur yra lietuviškas skyrius 
— Upper West Annex, Women’s 
Division, Coliseum pastato II 
augšte. Pasirodyme dalyvaus so
listė M. Vilčiauskaitė, akompa
nuojant muz. St. Gailevičiui, pa
rapijos choras, vedamas kun. B. 
Pacevičiąus ir Toronto Jūros 
Skautų tautinių šokių grupė, va
dovaujama Ličkūnaitės - Šodei- 
kienės.

Rugsėjo 6 d., šeštadienį, t.y. 
paskutinę parodos dieną, 9 vai. 
45 min. vak. toj pačioj vietoj bus 
vaikų pasirodymas, kuriame da
lyvaus ir lietuviukai — 2 mergai
tės tautiniais rūbais ir 1 ber
niukas.

Pasiruoškime didelei šventei
Rugsėjo 14 d., sekmadienį prie 

Medad ežero p. Narušių ūkyje 
ruošiama didžiulė Toronto ir Ha
miltono lietuvių susitikimo šven
tė — gegužinė su plačia ir įvai
ria programa. Rengimo komite
tas sudarytas iš abiejų kolonijų 
atstovų ir smarkiai dirba. Tai 
bus pirmas toks didelis dviejų 
stambiųjų mūsų kolonijų susi
tikimas gamtos prieglobsty. Pro
gą susitikti kuo daugiau senų 
bičiulių ir naujų pažinčių už
megzti beabejo išnaudos ir to
limesnių apylinkių, o taip pat 
JAV lietuviai. Kitos tokios pro
gos šiemet nebebus.

Svečiai
Praeitą savaitę viešėjo Toron

te ir mus aplankė prof. kun. St. 
Yla iš Puttnam, Conn., ir kun. 
Dr. J. Vaišnora, MIC, iš Romos, 
dabar viešįs JAV.

Pax Romana kongreso metu 
Toronte penkias dienas praleido 
prof. Dr. A. Paplauskas-Ramū- 
nas iš Otavos ir doktorantas V. 
Žvirgždys iš JAV.

Didėja versilininkų skaičius
Torontan iš Montrealio atvyko 

siuvėjas p. Beresnevičius su šei
ma. Beresnevičius yra žymus 
Kauno siuvėjas. Jis Toronte pir
ko namą ir atidarė gražiai įreng
tą vyrų-moterų rūbų siuvyklą 

. Dundas gatvėje.

Taxi taisyklės
Toronte nustato, kad šoferis vi
sur privalo važiuoti tiesiausiu 
keliu. Dėl to šoferiai turi puikiai 
pažinti miestą. Joks šoferis ne
turi teisės imti jiei didesnio nei 
mažesnio atlyginimo, kaip nusta
tytos taksos. Toronte skaičiuoja
ma po 30 centų už pirmą mylios 

'trečdalį ir po 10 c. už kiekvieną 
sekantį mylios trečdalį. Be to. 
dar imama 10 centų už kiekvie
nas 2 minutes laukimo.

Dėl perskirtų šeimų atvykimo 
į Kanadą

Mes jau buvome pranešę, kad 
vyskupams tarpininkaujant da
roma žygių atgabenti į Kanadą 
tremtinius, kurių šeimos dalis 
jau yra čia atvykę. Tokių šeimų 
Toronto lietuvių parapijoje už
siregistravo 29. Dabar yra gautos 
specialios anketos, pagal kurių 
davinius bus pradėtos individua
lios bylos imigracijos įstaigose. 
Užpildyti reikės dvi anketas: 1) 
“Rural Settlement Society of 
Canada”, kuri bus oficiali tų 
žmonių kvietėja. Jos būstinė yra 
Montrealy—484 McGill St., room 
42, o jos anketa vad. ’’Travel 
Loan for Catholic Refugees”.

2) Imigracijojs ministerijos 
anketa.

Kas savo giminėmis rūpinasi, 
anketas turės pasiųsti kiekvie
nas atskirai ir pridėdamas čekį 
už šeimos narių kelionę: už kiek
vieną suaugusį šeimos^ narį po 
$200 iki $250, žiūrint į kurią Ka
nados provinciją vyks ir po $100- 
130 už kiekvieną vaiką, jaunesnį 
kaip 11 metų. Be to, administra
cinių išlaidų turi būti priskaity- 
ta po $7 už kiekvieną suaugusį ir 
po $5 už vaiką.

Savo parengimų laiką
KL Kat. Kultūros D-ja pakeitė. 
Parengimai UNF salėje įvyks 
lapkričio 29 d. ir gruodžio 27 d. 
Rugsėjo mėn. nebus jokio paren
gimo.

KLB Kr. Tarybos suvažiaviman 
atstovai vyksta atskiru vagonu. 
Jei būtų norinčių pasinaudoti 
proga nuvykti į .Montrealį piges
ne kaina, prašoma iki trečiadie
nio 12 vai., dienos užsirašyti ir pi 
nigus įmokėti “Tulpės” svetai
nėje — 994 Dundas Str. W., tel. 
ME. 9490. * .

Kelionė į abu galu kainuos ne 
daugiau $14.65. Didesniam skai
čiui susidarius — pigiau. Kiek
vienas vykstantis gaus atskirą 
bilietą, su kuriuo grįžti galės bet 
kada 16 dienų laikotarpyje.

Gandras aplankė
Dar vieną “T.Ž”. būrelio šei

mą — ponia Aldona Rusinienė 
pereitą ketvirtadienį iš ligoninės 
grįžo su gražiu sūneliu. Mūsų li
notipininkas Karolis R. labai 
džiaugiasi, o mes visi prisidedam 
ir sveikinam.

ANGLIŲ KAINOS 
greitai pakils nuo $1.50 ligi $2 už 
toną. Užsakant anglis dabar, 
šiuos pinigus galima sutaupyti.

Anglių užsakymo reikalais 
kreiptis į Norris Fuels atstovą 
Vytautą Aušrotą, telef. LY. 0305.
s

Mieliems
Elzei. Kristupui. Edei ir Urtei Jankams, jų broliui 

MEČIUI JANKUI mirus.
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Stasė ir Jonas Č.

Nubaudė vaistų firmą
Vitamineral Laboratories of 

Toronto firma teismo nubausta 
už posakį reklamuojant savo 
preparatą: “Esame įsitikinę, kad 
jūs negaunate pakankamai vita
minų savo maiste” ir už teikimą, 
kad vitamineralio vartojimas 
yra “apdraudimas sveikatos”.

Padėka
Būdamas Toronte, visą laiką 

viešėjau pas pp. Karpavičius, 
širdingai dėkoju jiems už tokį 
malonų priėmimą. Ypač labai 
dėkingas poniai Karpavičienei 
už skanius valgius, kuriais mane 
pavaišinote. Dar sykį sakau ačiū 
labai. V. Sibulis.

Papildymas
Pereitam “TŽ“ numery, 5 psl., 

buvo išspausdintas ruošiamos terijos maisto ir vaistų skyriaus 
statyti Toronto lietuvių bažny- i vyr. inspektorius W. Crandall, 
čios planas. Praleista pažymėti,' pateikęs tyrimų davinius, kad 
kad autorius yra Dr. inž. A. Kul- ■ Kanadoje vartojamame maiste 
pavičius. vitaminų esą pakankamai.

I

SESTĄD1ENI,
RUGPIŪČIO 30 DIENĄ, pp. NARUŠIŲ ŪKYJE PRIE LAKE MEDAD ĮVYKS

Puikiausia proga šeštadienio popietę praleisti puikioje kaimo aplinkumoje.
Galėsite irkluoti laiveliais, jodinėti arkliais, stebėti ar dalyauti sportinėse varžybose ir susi
tikti su pažįstamais, kurių, sąryšy su Labor Day švente, atvyks ir iš JAV.
VEIKS TURTINGAS BUFETAS. Kas norės galės pp. Narušių ūkyje pasilikti praleisti ir sek
madienį. Autobusai nuo lietuvių bažnyčios, 941 Dundas St. W., išeis 2 vai. pp.

Toronto at-kai.

VISI I TORONTO GEGUŽINE!
kuri įvyks šį sekmadienį, rugpiūčio 31 dieną, tik 8 mylios nuo lietuvių bažnyčios, vakari
niame Toronte. SUMMERVILLE PRIE UPELIO ETOBIC CRIK.
Važiuoti: Bloor W., Kingsway keliu No. 5 Hamiltono link, už Malton kelio kryžkelės raudo
nų šviesų.
Gegužinės vieta — prie pat kelio Nr. 5, dešinėje pusėje, obelų sode, prie sraunaus upelio.
GERAS ORKESTRAS. ŠOKIAMS PLATFORMA. GAUSUS BUFETAS. LOTERIJA.
Kelionė autobusais papiginta. Jie išeis nuo lietuvių bažnyčios 1—3 vai. po pietų.
Laukiama svečių iš kitų kolonijų: Hamiltono, Londono, Delhi ir kt.
Nepraleiskite progos gražioje rudens gamtoje, lietuviškoje nuotaikoje praleisti sekmadienio 
popietę, kartu prisidedant prie lietuvių šalpos reikalo!

Torontą lietuvių šalpos komitetas “CARITAS”.

Baigiantis gegužinių sezonui ir artėjant 
šaltesniems rudens vakarams,

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Toronto skyrius, rugpiūčio 30 
•d. 7 vai. 30 min. vakaro, UNF salėje, 297 College St. rengia

LINKSMĄ RUDENS SEZONO ATIDARYMO

ŠOKIŲ VAKARĄ
Gros modernus džazaš. Veiks bufetas su įvairiais gėrimais ir 
užkandžiais. Be to, bus ir kitų prašmatnybių. Visų laukiame 
atsilankant, o atsilankiusieji — nesigailėsite.

LAS Toronto Skyriaus Valdyba.

TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ ŠALPOS GRUPĖ “DAINA” 
Lietuvių Bažnyčios ir Lietuvių Namų Fondų naudai, 
rugpiūčio 31 d., sekmadienį, 8.30 vai. vak. šv. Elenos 
salėje (Dundas St. W. — St. CIarens gt. kampas) rengia

GROS PUIKI KAPELA. PAĮVAIRINIMAI.

viMaloniai kviečiame lietuvių visuomenę paremti šį mums 
sįems labai rūpimą tikslą kartu linksmai praleidžiant vakarą.

Re n g ėjos.

BORISO VALKOVO BALETO 
STUDIJA TORONTE 

pradės veikti nuo š.m. rugsėjo 
25 d. Mergaitės ir berniukai nuo 
7 iki 16 mt. priimami užsirašyti 
nuo rugsėjo 1 d. kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 6 vai. vak. 782 Yon- 
ge Str. (iš Bloor). Tel. KI. 2918 
(kalbėti angliškai). Užsirašant 
(prašo) pažymėti tautybę.
Baleto studijoje lietuviams yra 
leista sudaryti atskirą grupę. 
Liet, grupę ves Liet. Valtyb. Ba
leto šokėja Zinaida Smolskaitė- 
Orentienė, kuri yra pakviesta 
4-tam sezonui, kaip baletmeis- 
terė ir pedagogė. Lietuviams mo
kestis bus sumažintas.
Norintieji gauti smulkesnių in
formacijų lietuviškai, kreipkitės 
kasdien nuo 4 vai. pp. pas Z. 
Smolskienę-Orantienę, telefonu 
LO. 2401.

PRANEŠU gerb klijentams, 
kad nuo š.m. rugsėjo 1 d. pakei 
čiau batų taisymo kainas: 
Vyr. puspadžiai ir, kulnys $2.15 
Mot. augšti kulnys ir pusp. 
Moteriškų sportinių batelių 
puspadžiai ir kulnys

Valgyklai “Baltic”, 870 Dundas 
St. W., reikalinga moteris nuo
latiniam padavėjos darbui.

Išnuomojamas II augšte butas iš 
2-jų kamb. ir virtuvės, be baldų 
ir kambarys su baldais arba 3 
kamb. ir virtuvė. Taip pat dide
lis šviesus frontinis kambarys I 
augšte su baldais 2 asm. su gali
mybe išsivirti. Nuolat šiltas van
duo. 236 Dovercourt Rd.

Išnuomojami Jl-me augšte nau
jai atremontuoti 2 kambariai: 
vienas frontinis, kitas mažesnis 
tinkamas virtuvei, be baldų. 
Skambinti iki 8 v. vak. ME. 1317.

1.30

Bvlą iškėlė Sveikatos minis- ! J™spa?±’. ,r ... "y, . . . . . . , ' Moteriški augsti kulnysrnnc maictn ir vaidu l ® • < .
Moteriški žemi kulnys

.’ Vyriški kulnys ........

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

šeštadieni, rugpiūčio 28. 29, 30 d.Ketvirtadieni
1. AL JENNINGS OF OKLAHOMA — spalvota —

Dan Dury a, Gail Storm
2. CLANCY STREET BOYS — East Side Kids

Pirmadienį — trečiadienį, rugsėjo 1, 2, 3, d.
1. PASSAGE WEST—spalvota—John Payne, Dennis O’Keefe
2. CAS3AH — Tony Martin, Yvonne de Carlo

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

1.65 
0.25 
$.40 
0.60

“SIMON” batų taisymo dirbtuvė 
812 Dundas St. W.. Toronto 

Sav. S. Andriekus
IEŠKAU gero, ramaus, sausame 
name kambario su mažu virtu
vės pasinaudojimu — arbatai iš 
sivirti. Distrikte: Dundas. Bloor, 
Bathurst, Dufferin St. Pageidau
ju antrame augšte. Pranešti tel. 
ME. 0430.

Pranešimas
Kaip jau buvo pranešta, Lietu

vių Akademinis Sambūris yra 
numatęs paskirti keletą stipen
dijų Montrealio universitetuose 
studijuojantiems ar studijuo
siantiems studentams. Stipendi
jų skaičius priklausys nuo Mont
realio lietuviškosios visuomenės 
puošnumo. Visi prašomi neatsi
sakyti savo auka paremti išeivi
joje sunkiai siekiančius mokslo.

Norintieji gauti smulkesnių 
informacijų stipendijų reikalu 
prašomi rašyti Lietuvių Akade
minio Sambūrio valdybai c.o. P. 
Lukoševičius, 440 Principal Rd., 
Boncherville, P. Q.

L. Akad. Samvb. V-ba.
— Montrealis. — Pereitą sa

vaitę čia įvyko keletas bankų 
užpuolimų darbo metu. Išnešta 
$28.000. Policija žada imtis griež
tesnių žygių.

KLB TARYBOS ATSTOVŲ ŽINIAI
1. Laik. KLB Org. Komitetas, laikino apsistojimo vieta ir pasi

remdamas! KLB Tarybos nario ruošimui posėdžiams, kurių prad 
Sergijaus Treigio pareiškimu, žia lygiai 1 vai. p.p. Svečių su- 
kad dėl pablogėjjusios sveikatos sitikimo ir priėmimo tarnybai 
negalės dirbti KLB Taryboj,! 
skelbia Ontario Apygardos pir
mąjį kandidatą Antaną Rinkū- 
ną, gavusį 495 balsus, KLB Tary
bos nariu.

2. KLB suvažiavimo būstinės 
adresas yra: 485 Rachel E., 
Montreal, P.Q., prie pat Rachel 
ir St. Denis gatvių susikirtimo. 
Posėdžių salė yra mūsų dispozi
cijoj nuo šeštadienio - rugp. 30 
d. — 1 vai. p.p. iki 9 vai. ryto 
veiks informacijos centralė, ku
ria svečiai galės pasinaudoti kaip

yra labai svarbu žinoti svečių 
atvykimo valanda ir stotis, todėl 
prašome apie tai informuoti pir
mininką P. Juškevičienę, 3994 
Rosemuont Blv., Montreal, P.Q. 
telef. TU 6068 arba kitus Komi
teto narius.

Laik. KLB Org. Komitetas.

Hamiltone priešpaskutinė gegužinė
Rugpiūčio 31 d., sekmadienį, prie Medad ežero, p. Narušio ūky.

Linksma muzika, turtingas bufetas, įvairi programa, sporto lai
veliai ir jojimui arkliai. Laukiama daug svečių iš visų Kanados 
kolonijų ir Amerikos.
V a ž i u o t i: iš Hamiltono keliu Nr. 5, pravažiavus Waterdown 
miestelį, pro pirmą AB benzino stotį sukti į kairę (iš Toronto čia 
sukti į dešinę), toliau — lietuviški ženklai.
Autobusai iš Hamiltono išeis nuo italų bažnyčios (Barton—Ja
mes Str. kampo) 1 vai. ir 3 vai. pp.

Hamiltono Liet. B-nės V-ba.

Visoje Italijoje 1952 m. pava-1 — Otava. — Kanada pagal Co- 
sarį lietuvių surašyta 126, iš jų i lumbo planą pietryčių Azijos 
66 kunigai. B ALF nuolat remia 
apie 70.

— Winnipegas. — Su vadovy
bės pritarimu paruošta rezoliuci
ja, siūlanti uždrausti Kanadoje 
komunistų partiją, TLC unijų 
kongreso atmesta mažai kam ją 
tegynus. z

Išnuomojamas frontinis kamba
rys II augšte, vyrui ar mergaitei.
Tel. LO. 8268.

tautoms paremti netrukus pasiųs 
Pakistanan tyrinėtojų grupę 4 
metams krašto topografiniams ir 
geologiniams tyrinėjimams at
likti. Vyks 4 metams 20 Photo
graphic Survey Corp, tarnau
tojų. ' ■ ■

“Liaudies Balsas” klysta
Pereitame Nr. “L.B.” išspaus

dino klišę, vaizduojančią sodi
ninką su grupe vaikų darže ir 
apačioje parašė, kad tai esą 
“Vaikučių namai netoli Kauno, 
kur valstybės lėšomis auginami 
ir auklėjami vaikai, kurių tėvus 
nužudė fašistai” . . . O reikėjo pa 
rašyti, kad tai Vaikelio Jėzaus 
draugijos prieglaudos daržas, 
kurį su visa prieglauda bolševi
kinė valdžia atėmė ir vaikus pra
dėjo “auklėti” bolševikiškai.

WINDSOR, Ont
' Rudens sezono pradžiai, Wind- 
soro Lietuvių Bendruomenė ruo
šia pirmą linksmavakarį.

Vakaras įvyks rugsėjo 6 d., 
erdvioj “Casa Romana“ salėj, 
1585 Seminole, priešais žinomą 
kroatų salę.

Vakaro pradžia 7 vai. vak. 
Programai pasibaigus, salėje 
vyks šokiai. Pobūvio metu apati
nėje salėje veiks turtingas bu
fetas. Vakaro rengėjai visus apy
linkės tautiečius kviečia skait
lingai atsilankyti.

Apyl. K-tas.

Šios savaitės namų pirkimai

Išnuomojamas frontinis kamba
rys I augšte. Tinka gyventi vien
gungiui vyrui ar mergaitei. 38 
MacKenzie Cresc. Tel. LO. 8041.
Išnuomojamas 1 kamb. II augš
te, didelis, frontinis (šeimai, 
mergaitėms arba vyrams). Gali
ma naudotis virtuve. Randasi 
Dundas-Lisgar rajone. 52 Mc
Kenzie Cresc., tel. OL. 4166.
Išnuomojamas 1 didelis fronti
nis kambarys I augšte su baldais 
ar be. Galima naudotis virtuve. 
45 Lakeview Ave. (Dundas-Os- 
sington). Tel. LL. 0793.

Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė III augšte su baldais. Prie 
Bloor. Yra šiltas ir šaltas van
duo. Skambinti tel. LO. 3647.
Išnuomojamas kambarys vienam 
asmeniui su baldais: Galima nau
dotis virtuve. Garažas. Kreiptis 
po 5 vai. vak. 207 Clendenan 
Avė., tel. MU. 5011.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė su baldais II augšte. Yra ga
ražas. 168 Concord Ave. Telef.
OL. 4554, skambinti betkuriuo 
laiku.
Išnuomojamas 1 frontinis kam
barys I augšte, vienam arba 
dviems asmenims. Tel. MU. 8496.
50 Mountview Ave.. High Park__
rajone, Kreiptis po 6 vai. vak. i Str,

Išnuomojami 2 kamb. H augšte 
ir 2 kamb. ir virtuvė III augšte. 
Be baldų. Apžiūrėti galima kiek
vienu laiku. 451 St. Clarence Av.
Išnuomojami 2 kambariai estų 
name (vienas didelis, vienas ma
žesnis), galima naudotis virtu
ve. Gražus rajonas, šiltas vanduo 
kasdien. 58 Beallhaven Rd. Tel. 
RI. 4303, po 6 vai. vak.
Išnuomojajmas High Park rajo
ne 1 didelis frontinis kambarys 
s uteise virti. (Vyrams arba mer
gaitėms). Skambinti po 6 v. vak. 
tel. RO. 1791.
Išnuomojamas 1 kambarys III 
augšte su baldais dviems vyrams 
arba šeimai be vaikų. 17 Beatrice

Bloor ir Crawford gatvių rajone:
$13.000 8 kambarių plytų namas, -didelis sklvnas, garažas, labai 

gerame stovyje. Įmokėti tik apie $4.500.

Roncesvalles ir Fern gatvių rajone:
$12.500 7 kambarių plytų namas, vandeniu apšildomas, su gara 

žu. Įmokėti tik $3.000. Balanse atviras morgičius.

A. GARBENIS
Vakarais HY. 1543

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

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

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

šios savaitės namų pirkimai

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Ave., Toronto. Ont

J. J. ELLIS, REALTORS
328 Queen Str. W.» Office

$17.000. Roncesvalles ir Marion rajone, 10 kamb., atskiras mū
rinis namas, 2 vonios ir moderniška virtuvė, garažas. 
Alyvos šildymas. Įmokėti $6.000. '

$27.000. High Park Blvd., 10 kamb., 3 vonios, vandeniu—alyva 
šildomas, atskiras mūrinis namas, dvigubas garažas, 
puikus svečių kambarys. Įmokėti $8.000.

$15.500. Beverley g-vėje, prie Dundas, 8 kamb., vandeniu-alyva 
šildomas, 3 virtuvės, labai patogus nuomavimui. Įmo
kėti $4.000.

$105.000. Bloor — High Park rajone, puikus 10 metų senumo 
apartmentas, 18 butų, 1 butas susideda iš 5-6 kambarių, 
visi butai turi šaldytuvus ir elektr. krosnis. Pajamos į 
metus $15.000. Įmokėti $60.000.

$12.500. Indian Rd. ir Bloor rajone, 7 kamb., alyvos šildymas, 
garažas. Įmokėti $4.000.

Jums patarnaus

Turime tikrai didelį parduodamų namų ir kitokių 
nuosavybių pasirinkimą lietuviams tinkamuose ra
jonuose, kaip ir visame mieste. Patikima ir smulki 
informacija. Parūpinamos paskolos — mortgages, 
taip pat paskolos padidinti jūsų įmokėj imą—cash.

Tel. EM. 3-4031. Namų EM. 3 6711 
Toronto, Ont

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

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

LA. 2763 LA. 6101
iii in<i 11 m

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

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


