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Politinis organas
Kaip visa PLB, taip ir Kana- 

diškoji į savo statutą yra įsira
šiusi ir šiaip visi nuolat kalba
me, kad pirmasis irTiidžiausias 
mūsų dabarties uždavinys — 
šiuo metu net jautresnis už lie
tuviškosios dvasios saugojimą — 
yra įsijungimas į kovą už kraš
to išlaisvinimą, už tautos teises 
gyventi savarankiškai. Tačiau, 
deja, šiuo reikalu Kanadoje veik 
nieko nedaroma, jei neminėti 
sporadiškų pasireiškimų įvairių 
tautinių švenčių arbai pasauly 

z iškylančių kaikurių jjius pabrė
žiančių problemų progomis. To
kiomis progomis iš atskirų ko
lonijų ar organizacijų pasiun
čiama vienas kitas raštas vy
riausybei, įspraudžiamas kur 
koks straipsnis į vietos dienraš
tį ir tuo viskas pasibaigia. Bet 
šitokiomis priemonėmis mes vis- 
dėlto nepajėgiame ir nepajėgsi
me nei vyriausybės sluogsnių, 

.nei visuomenės supažindinti su 
Lietuvos dabartine padėtimi, 
nei su lietuvių tauta. Tam reikia 
nuolatinės ir pastovios akcijos. 
Reikią organo, kuris turėtų po 
ranka sukaupęs medžiagą, sek
tų pasaulio bei savo gyvenamo
jo krašto nuotaikas ir tinkamu 
momentu informuotų, belstųsi Į 
uždaras duris, klabėntų, numa
tytų progas, kada geriausia pri- 
sibelsti, pagaliau visada galėtų 
aprūpinti medžiaga kiekvieną, 
kuris jos pageidautų ar pasiūly
ti} tam, kam ji galėtų būti pri
imtina.

Dabar štai stovime fedėrali- 
nių rinkimų išvakarėse. Rinki-
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Aiamitivno lietuviu Aušros Vartų bažnyčios*pašventinimo iškilmės
Nuo viršaus iš kairės: 1) sutinkami atvykę vyskupai: J.E. vysk. V. Brizgys ir J.E. Londono vysk. Coddy; 2) J.E. Hamiltono vysk. 
F. J. Ryan prieš bažnyčią skaito pašventinimo maldąs (kairėje stovi su liturginiais rūbais Tėvas P. Baniūnas, OFM, o dešinėje kiek 
toliau kun. Kulbis,, SJ); 3) iškilmingų šv. Mišių metu klebonas kun. dr. J. Tadarauskas daro pranešimą, šv. Mišias celebravęs J.E. 
vysk Brizgys sėdi. Apatinėje eilėje: 4) naujasis bažnyčios didysis altorius; 5) maldininkai išeina po pamaldų iš bažnyčios; 6) po 
šventinimo įvykusių pietų stalų fragmentas. Matyti, iš kairės į de šine: p. Gylienė,, min. Gylys, J.E. vysk. Brizgys, J.E .vysk. Ryan, 
parlamentaras T. Ross, prelatas Hinchey. kun dr. J. Tadarauskas, p. A. Užupienė, pp. Matulioniai, pp. Kulpavičiai ir dvi seselės vie
nuolės. (Iškilmių aprašymas tilpo pereitame “TŽ” Nr. 23). Foto nuotraukos E. Gumbelevičiaus.

Savaitės įvykiai

berods nebėra nei pilnų dviejų 
mėnesių. Rinkimų bei priešrin
kiminis metas visada yra tas 

. metas, kada visi politikai daug 
labiau skaitosi su visomis gru
pėmis, daug lengviau viską pri
ima ir. pasistengia susipažinti su 
patiektąja medžiaga, kad suvok
tu, ko kas laukia, ko nori, kaip 
kada kur reikia kalbėti. Rinki
minės kaibos bei šūkiai visada 
būna persūdyti, tačiau ką po
litikai įsikala sau i galvą jų me
tu, tas nebeišdyla, ir naujai pa
teikiamoji medžiaga, prašymai 
ar reikalavimai būna lengviau 
suprantami.

Deja, šitas palankus laikotar
pis mūsų nebegalės būti tinka
mai panaudotas Lietuvos bylai 
išjudinti, nes nesame pasiruošę, 
o viena diena to nepadarysi. 
Džiaugtis tenka, kad KLB Kraš
to Valdyba jau paskelbė svars
tanti sudarymą politinio organo, 
kurio pagrindinis uždavinys be
abejo būtų rūpinimasis mūsų 
jau paminėtais reikalais. Reikė
tų dar tik pageidauti, lead jis — 
tas organas — kuo greičiau būtų 
sudarytas ir kad spėtų pradėti 
funkcionuoti dar priešrinkimi
niu laikotarpiu, nes kito tokio 
palankaus laikotarpio djir ne
greit tesulauksime.

Kai tokio organo sudarymas 
yra svarstomas, norėtųsi pasi
sakyti ir dėl jo pobūdžio, juoba, 
kad kažkieno jis jau .pradėtas 
svarstyti ir ne visadą teisingai 
klausimą statant. Mums atrodo, 
be jokių svyravimų turi būti 
nusistatyta, kad tai turi būti

sprendžia mūsų centriniai poli- 
tiniai organai, vadovaujant VL- 
IKui. Mums nereikia svarstyti 
ar Lietuva pavergta ar ne, ar 
tauta nori laisva būtį ar ne, ar 
bolševikjnis genocidas toleruo
tinas ar smerktinas ir t.t. Rei
kia ne svarstymų, bet darbo. 
Augštesnio kokio nors organo 
kūrimas būtų KLB organizaci-

Vienas vokietis inžinierius, i rinkti tarp šių kasyklų ir Sibiro 
kaip karo belaisvis dirbęs šiau-; darbo stovyklų. Daugumas vis- 
rės Estijos Kothla Jervi kasyk- i dėlto panoro likti savo krašte ir 
lose, pasakoja, kad ten esą vis-; nuėjo dirbti į šias kasyklas. Jie 
kas sutvarkyta sibirinių darbo I visi turi nustatytais laikotarpiais

evangelikų bažnyčios spaudimą,

tovyklų pavyzdžiu. Kadangi ten registruqtis-milicijoje. Tai dau-i jaunimo 
jos griovimas. Naujasis organas ( rasta uranijaus ir dirbama ato-j ‘ -<•-J-~
turėtų būti grynai darbo orga- minei pramonei; tai dirbama iš- savo šeimų, 
nas. sudarytas iš tam reikalui tisą parą. Laisvų darbininkų ten • 
tinkamų asmenų, subordinuo nesą, nors ne visi esą tikri kali 
tas Bendruomenės organų au-

giaušia motervs, atskirtos nuo

2. Antrą kategoriją sudaro cs- 
: tai vyrai, dažnai tie, kurie karo 

iriai. Apie 40' < darbininkų suda- metu bui’o vokiečių sudarytuose 
tpritetųi, jos techniškas biuras, rą moterys. Visus darbininkus legjjonuose. bet gali įrodyti, kad 
Jo uždavinys būtų politinės ko- esą galima suskirstyti į 4 kate- ji* prieš sovietų armiją nėra pa
ves, informacijos, propagandos i’gorijas. leidę nei vieno šūvio. Jie laiko-
ir medžiagos kaupimo'reikalas, i 1. Estai valstiečiai, kurie ko-' mi kaip kaliniai. 
Kaip toks, jis galėtų kalbėti ir 
savo vardu, bet ten, kur reikėtų 
ką pasakyti Kanados lietuvių ; 
vardu, jau reikėtų kalbėti Bend- ! 
ruomenės vadovybei, arba jos I 
vardu, kad ir tiems patiems as-1 
menims. Ir vardas šiam organui: 
gal būtų tinkamiausias “Infor
macijos Tarnyba” arba “I. Biu
ras”. Pagaliau ne vardas svar
bu, o darbas

Kai kas .tiesa, ir Kanados lie
tuviams siūlo JAV lietuvių — 
ALTo — pavyzdį, kuris suda
rytas iš politinių srovių atstovų., 
Bet juk dabartinėje PLB struk- i 
tūroje ALTas yra anomalija ir 
paliks ten tik dėlto, kad yra 
atsiradęs .tada, kai PLB organų 
dar nebuvo, kad jis turi gražias 
savo veiklos tradicijas ir nepro- ■ 
tinga būtų griauti gražiai vei
kiantį organą, nežinant ar sek
tųsi jo darbą tinkamai varyti 
naujam. Bet iš to neseka, kad 
ir į Kanados lietuvių gyvenimą 

KLB Krašto Valdybos žinioje reikia įnešti partinį principą ir 
veikiąs darbo organas, bet ne 
koks politinis antstatas, pašauk
tas politinėms problemoms 
spręsti, net sudarytas iš politi
nių partijų ar organizacijų ats
tovų, kaip kaikas siūlo. Šiame 
reikale nereikia jokių svarsty
mų. Pagrindinius klausimus iš-

j leidę nei vieno šūvio. Jie laiko: 

lektyvizaciją vykdant buvo pri- 3. Trečią kategoriją sudaro bu- 
pažinti “buožėmis”, į kolchozus Į vę sovietų kariai, kurie būdami 
nebuvo priimti ir. turėjo pasi- • Vokietijoje pasirodę kuriuo nors 

' .būdu neištikimi.
4. Blogiausioje padėty esą in- 

JAV atšaukė užsakymą o_____ 1_ 12
JAV birželio 11 d. sudavė di- buvę gavę leidimą išsikelti į Suo- 

aelį smūgį Kanados aviacijos miją, bet padarius su Suomija 
pramonei, kai atšaukė užsakymą , taiką buvo priversti grįžti ir pa- 
už $100.000.000 pagaminti 227 teko į darbo stovyklas, 
dvimotorinius mokomuosius T36 Esą' ten taip pat dar apie 800 
tipo lėktuvus. Užsakymas buvo vokiečių karo belaisvių, 
duotas Montrealio Canadais Ltd.;
Dabar vietoj to darbo vyriausy- ■ 
bė įmonei pavesianti statyti D. j 
Britanijai keturmotorius tarns-;

germanlandiečiai, kurie 1942 m.

griauti vientisinę Bendruome
nės struktūrą. Juoba, kad tai į 
bendruomenės sugyvenimą atsi
lieptų tikrai neigiamai. Mūsų 
gyvenimas dar nėra taip komp
likuotas ir nereikia tą dirbtinai 
iššaukti.

Maskva pamojo ir Turkijai
oenoš. iš carų laikų pavelde 

tos, S. Rusijos pretenzijos į Tur
kiją pastaraisiais metais jų san
tykius buvo labai įtempę ir įstū
mė Turkiją į skubų apsiginkla
vimą in į Š. Atlanto Sąjungą. Ru
sijai čia visada rūpėjo Bosforas 
ir Dardanelai, kurių panaudoji
mą tvarko 1936 m. Monfreaux 
konvencija, leidžianti praplaukti 
visiems prekybiniams laivams ir 
karo laivams su tam tikrais pa
lydovais. Bet, jei Turkija yra 
karo padėty, jai palikta teisė sa
vaip patvarkyti. Sovietų Rusija 
buvo pareikalavusi savų karinių 
bazių prie tų sąsiaurių, o taip pat 
reikalavo rytinės Turkijos Kars,

Ardahan ir Artvin sričių, kaip 
apgyventų armėnų. Po 7 metų 
spaudimo, staiga Maskva pasiun
tė Turkijai notą, kad ji neturinti 
jokių teritorinių pretenzijų ir 
siūlanti tik peržiūrėti Mont- 
reaux konvenciją. Spėjama, kad 
dabar Maskva dar pasiūlys Tur
kijai, Graikijai ir Jugoslavijai, 
su kuria ji taip pat atnaujina 
diplomatinius santykius, sudary
ti karinį paktą, kuris Turkiją su 
Graikija ištrauktų iš Š. Atlanto 
Sąjungos. Tai dar vienas Mask* 
vos “taikos” politikos manevras, 
kuris, betgi rodo ne taiką, o ap
sukrų bandymą skaldyti priešo 
frontą.

Aim.

Prisimena bolševikams 
išduotus Kuršo kovotojus

Vokiečių žurnalas “Revue” Nr. 
portinius lėktuvus. Sakoma, kad 21/1953 spausdina nuotraukomis 
JAV užsakymą atšaukusios pir-1 įr dokumentų ištraukomis pa
iniausia taupymo 'sumetimais, iliustruotą reportažą, kaip šve- 
bet iš dalies ir dėl to, kad šito ti- i dai 1945 m. išdavė iš Kuršo Lat- 

’ po lėktuvai jau nebepatenkiną | vijoje į Švediją nuo bolševikų 
reikalavimų. < -pabėgusius 1.200 vokiečių karių.

— Montrealis. — JAV atšau- i Kaikurios nuotraukos viešai pa
ltus užsakymą, Canadair atlei- skelbtos tik pirmą kartą. Doku- 
džia 1500 darbininkų, kurie bū- men tais pavaizduotos beginklių 
šią pašaukti vėl į darbą, kai bū- į žmonių kančios, kaip juos, lyg 
siąs gautas naujas užsakymas. Į gyvulius, švedų policija, sulau- 
Bet nesą aišku, kada. ' žiusi jų vyriausybės vardu duo-

į tąjį kariams žodį ir tarptautinius 
neutralaus krašto įsipareigoji
mus, jėga išdavė Sovietams. Iš
vydę tokį “kruviną penktadienį” 
švedų karininkai ir kariai atsi
sakė vykdyti įsakymą. Jį gavo 
įvykdyti- švedų policija, nors ne
mažai karių patys persipiovė 
gyslas ar kitokiais būdais susi
žalojo. Toks tarptautinės teisės 
nuostatų sulaužymas apibūdina 
mas “kaip neturįs lygaus sau pa
vyzdžio istorijoje".

Evangelikų bažnyčia susitarė 
su komunistų valdžia

Ypač nuo šio pavasario paašt 
rėjęs konfliktas tarp Rytų Vo- 
kitijos komunistinės valdžios ir 
protestantų bažnyčios, ypač dėl 
persekiojimo konfesinių .jauni
mo organizacijų, atrodo, turėtų 
aprimti. Specialioje konferenci
joje, kurioje iš evangelikų pusės 
dalyvavo evangelikų bažnyčios 
galva vysk. Dibelijus, dar 5 ki
ti vyskupai ir eilė kitų atstovų, į

ir politinį gyvenimą”. Beabejo, 
bus labai platūs laukai naujiems 
priekabiams, bet vyskupai tuo 
tarpu džiaugiasi, kad pažadėta 
grąžinti Į augštąsias mokyklas 
studentus, kurie buvo pašalinti 
už priklausymą evangeliškojo

i organizacijai. Tokių 
studentų esą apie 3000. Pažadėta 
taip pat peržiūrėti pašalintųjų 
gimnazistų klausimą, grąžinti 
konfiskuotus bažnyčios turtus ir 
tt. Įdomu tik ar visi tie pažadai 
neliks vien pažadais? Komunistų 
gerai valiai įrodyti tai tinka.

Ar 1954 m. bus jubilėjiniai?
Romoje spėliojama, kad š^. 

Tėvas 1954 metus gali paskelbti 
jubilėjiniais metais, atžymin- 
čiais Nekalto Prasidėjimo dog
mos paskelbimo 100 metų sukak
tį. Spėliojama, kad jubilėjiniai 
metai galėtų prasidėti nuo 1954 
m. gruodžio 8 d. ir tęstis iki 1955 
m. gruodžio 8 d. Tiems spėji
mams paremti nurodoma, kad 
šiemet Vatikane nebuvo jokių 
didesnių iškilmių, kad beatifika
cijos ir kanonizacijos atideda
mos tiems jubilėjiniams metams.

Ieško deimantų
Ontario šiaurinėje dalyje prie 

Reni River, netoli Fort Frances 
visai netikėtai iškasti du brag- 
akmeniai, kurie pasirodę besą po 
20 karatų deimantai. Na, žinoma, I 
tuojau prasidėjo .karštligiška 
deimantų medžioklė, kurios vai
siai tuo tarpu dar nepaaiškėjo. 
Oal būt, Kanada susilauks dar 
vienos pramonės šakos.

Poliomelytis jau pasirodė
Kiekvieną vasarą daug neri

mo sukelianti vaikų paralyžiaus 
arba poliomelyčio liga, kuri pa
prastai labiausiai išsiplečia rug
pjūčio mėn., šiemet pasireiškė 
Kanadoje gana anksti, gana gau
siais susirgimais ir neįprastu bū
du šiaurinėse srityse — pirmiau
sia Yukone ir Šiaurės Vakarų 
teritorijose. Niekas negali atspė
ti, kur ji labiau pasireikš (per
nai buvo daugiau Vakarinėje 
Kanadoje), tačiau bijoma, kad ji' 
gali išsiplėsti. Iki birželio mėn. 
jau buvo užregistruota 1.196 su
sirgimai, kai 1950 m. per visą 
vasarą tebuvo 911 susirgimų, 
1951 m. — 2.563. 1952 m. — 4.695.

Tėvams atsimintina: saugoti 
vaikus nuo pervargimo, palaiky
ti švarą, ypač gerai plauti vai
sius.

— Dowson City, Yukon. — Čia 
staiga buvo užregistruota 42 su- 
srigimai poliomelyčiu. Betkokie 
pasilinksminimai ar kitokie žmo
nių susibūrimai uždrausti.■_

Prieš savaitę Čekoslovakijoje 
pravesta valiutos reforma. Nau
joji krona prilyginta 50 senųjų, 
jei jos nebuvo laikomos valdžios 
banke ir 5 senojom, jei jos buvo 
valdžios banke. Ne tik vad. bur
žuaziniai sluogsniai, bet ir dar
bininkija dėl to pasijuto biauriai 
apiplėšti. Kad kainos bei gyve
nimas susinormuotų, niekas ne
tiki. nes tokios reformos buvo 
padarytos ir Lenkijoje bei Ru
munijoje, bet kainos ten vėl pa
kilo. Taip ir Čekoslovakijoje, 
kaip rašo bolševikinė spauda, 
liaudies priešai saką, tik palauk 
mėnesį ir vėl vsikas bus seno
viškai. Ryšy su tuo didesniuose 
pramonės centruose pasireiškė 
darbininkų sukeltų neramumų. 
Pilzeno buv. škodos, dabar Le
nino vardo, ginklų fabrikų dar
bininkai tikrai neapsiskaičiavę 
per toli nuėjo ir beabejo skau
džiai nukentės. Jie sutrypė So
vietų Sąjungos vėliavą, Stalino 

buvo pasirašyta sutartis, kuria Į ir Gottkaldo paveikslus, išdaužė 
vyriausybė pasižadėjo atleisti į miesto rotušę, sudegino archyvą

Iš Korėjos pranešama, kad ten jau laukiama paliaubų sutarties 
pasirašymo. Kariškių komisijos kasdien derasi dėl neutralios zo
nos linijos ir belaisvių pasikeitimo technikos. Tačiau dar yra ir 
kliūčių. Pietų Korėjos vyriausybė vis nenusileidžia, teigdama, kad 
padalinta Korėja ir jos žemėje likusi kinų kariuomenė reiškia pra
žūti, o visos nuolaidos reiškia užleidimą Azijos komunistams. Pu- 
sane ir Seoule vyksta protesto demonstracijos. Prez. Rhee aplankė 
JAV štabų viršininkas adm. Rad
ford, bet. apie nuolaidas dar ne
girdėti nieko. Ryšy su tuo pa
reiškė savo rezervų dėl dalyva
vimo belaisvių tvarkymo komisi- 
ioje Indija, kuri reikalauja, kad 
>»ėsos pajėgos priklausytų JT 
vadovybė! Šveicarija savo re
zervus atšaukė. Kitos valstybės 
taip pat sutiko savo dalinius pri
siųsti.

P. Krėjos ambasadorius JAV 
kelis kartus, puolė JAV, kurios 
grasiną atitraukdamos paramą 
badu spausti. Vašingtonas atkir
to, kad jie badu ir žmonių kan
čiomis politikos neremia, esą, 
buvo grasinama tik ginklų teiki
mą sulaikyti. Jau kalbama, kad 
bus pareikalauta ambasadorių 
Yang atšaukti.

Kitą grėsmę paliauboms suda
ro pastaruoju metu padidėjęs 
komunistinis puolimas, kuris šį 
pirmadienį įgavo beveik visuo
tinos ofenzyvos formas. JT dau
gely vietų prarado turėtąsias 
pozicijas. Sakoma, kad tai per
spėjimas p. korėjiečiams, bet tik
rieji kom. kėslai dar neatspėti, o 
Rhee, matyt, yra tikras, kad nei 
jo prievarta vers, nei paliks iš-

zams, Š. Atlanto S. centro pajėgų » 
vadu paskirtas jų maršalas Juin, 
buvęs tik to sektoriaus sausu
mos pajėgų vadas.

Maskva tuo tarpu dar demon
struoja savo taikingumą. Austri
joje panaikino užtvarą į savo zo
ną ir suteikė daugiau teisių Aus-' 
trijos vyriausybei savo zonoje. 
Molotovas pranešė leisią išvykti 
dviems rusėms, ištekėjusioms už 
amerikiečių, bei dviems vaikams 
amerikietės, kuri yra persisky-. 
rusi su rusu. Užsienio žurnalis
tus Maskvos užsienių ministeri
ja pakvietė pasivažinėti Dono 
kanalu. Pirmą kartą po 6 metų 
žurnalistai išvyks į kraštą.

Rytų Vokietijos vyriausybė 
paskelbė peržiūrėsianti anksty
vesnes ir dabar teismuose esa
mas bylas, kad nebūtų per dide
lių žiaurumų, paskelbė taip pat 
nuolaidų mokyklų tvarkyme, 
grąžino dalį atleistų mokytojų, 
leido vakarų berlyniečiams lan
kytis ir pirkti sav|o sektoriuje. 
Esą, tai pasiruošimai abiejų Vo
kietijų suvienijimui.

Prancūzija tebėra be vyriau
sybės.

są Korėją.
Europa vis laukia, kaip išeis 

taikos reikalas Korėjoje, nuo ku
rio priklausys ir Europos įvykių 
raida. Gen. Ridgway perspėjo 
visas Š. Atlanto Sąj. valstybes, 
kad Europos gynimo aviacija per 
silpna, neprilygsta net. sovietų 
galimam smogiamam kumščiui. 
JAV kongreso užsienių komisija 
nutarė neduoti paramos nei vie
nai Europos valstybei, kurios ne
ratifikuoja Europos Armijos ir 
kt. sutarčių. Atgarsio betgi ne

50,1%, nors daugumą ir gavo — 
303 vietas iŠ 590. Komuistai lai
mėjo 12 vietų, kairieji socialistai 
23, bet daugiausia laimėjo deši- 
niausieji — monarchistai 31 ir 
neofašistai 23. Vyriausybę suda
rys beabejo tas pats de Gasperi, 
nors jo partija nuo 306 vietų nu
krito iki 262. Spėjama, kad jis 
gali išsiskirti su socialistais ir 
Įtraukti koalicijon monarchists 
su 40 vietų arba tartis ir su kai
riaisiais socialistais, turinčiais 75 
vietas. Kiekvienu atveju naujoji

girdėti, Danija dar prieš tai pra- j vyriausybė negalės būti tvirta, 
nešė, kad paramos nebesanti rei-‘ jokių radikalių reformų negalės 
kalinga. Kaip nuolaida Prancū- pravesti.

Kanada nekovos su komunizmu
Priimdamas Harvardo univer

siteto garbės doktoratą, Kanados 
užsienių reikalų ministeris pa
sisakė už D. Britanijos tezę pri
pažinti Azijoje komunizmą ir 
nestoti su juo į kovą, nes komu
nizmas ten esąs socialinio, ūki
nio ir politinio gyvenimo raidos 
produktas išaugęs specifiškose 
Azijos sąlygose, tad, atseit, ne- 
nukovojamas. Dėl pasipriešini
mo komunistinei agresijai visi 
sutarę, bet JAV užsimojimo ko
voti su komunizmu tų kraštų vi
duje daugelis valstybių neparem 
šią, nenorėsią prisiimti pareigos 
pakeisti režimą Peipinge ar Š. 
Korėjoje. JAV-bėms Pearson 
siūlė vadovauti laisvų demokra
tinių kraštų koalicijai, bet 
versti prievarta eiti ten, kur

ne 
ne-

Čekoslovakijoje darbininkų riaušės
ir iškėlė amerikoniškąją vėliavą. 

Vis tai yra pačios bolševikinės 
Pilzeno spaudos žinios, kuri kal
tina “buržuazinius sluogsnius”, 
kad jie norėję Pilzene įrengti 
kontrrevoliucijos bazę ir praves
ti pučą. Beabejo tuojau prasidės 
šaudymai, “šnipų bylos” ir tt.

— Viena. — Darbininkų riau
šių dėl pinigų reformos Čekoslo
vakijoje būta- daugely vietų, 
kaip pasakoja bėgliai. Taip Kop- 
rivinicoje 10.000 automobilių 
fabriko darbininkų sudaužę savo 
darbo stakles. Liaudies milicijai 
teko užimti fabriką. Novy Jicin 
fabriko ir Ostravos kasyklų dar
bininkai buvę metę darbą, bet 
buvę suvaryti į darbovietes mi
licijos.

Rinkimai rugpjūčio 10 d.
Kaip jau seniai buvo numaty

ta, Kanados federalinio parla
mento rinkimai paskelbti rug
piūčio 10 d. Dabartinis parla
mentas paleidžiamas nuo birže
lio 13 d., o naujas susirinks ne 
anksčiau spalio 15 d.

randa galimu eiti.
Aiškus dalykas, kad tuo buvo 

norėta pasakyti, kad reikia pri
pažinti komunistinę Kiniją, pa
likti komunistinę Š. Korėją, žo
džiu, pasekti Churchillio tezes. 
Ar Pearson šį kartą buvo nuošir
dus sunku pasakyti. Jei taip, 
tektų tik apgailestauti, kad ir 
Kanados vyriausybė nusilenkia 
smurto sudarytiems veiksmams, 
tarytum nežinotų, kad ir Kinijo
je komunizmas atsirado ne ko
kios normalios socialinės evo
liucijos keliu, bet buvo primes
tas Maskvos prisiųstų durtuvų. 
Nuo čia jau nebetolimas kelias 
ir į prieš ketvertą metų girdėtas 
amerikoniškas tezes, kad mes ne
norime kištis į kitų kraštų vi
daus reikalus. Esą, jie pasirenka 
tokį režimą, koks jiems tinka
mas. Tegul, girdi, tik kitur ne
lenda. Dar nesinorėtų tikėti, kad 
Kanados vyriausybė ištikrųjų 
būtų nutarusi pasukti tuo šios 
dienos biznio keliu. Galimas da
lykas, kad tai tik priešrinkimi
nis pasisakymas, kad konserva
toriams, kurių vadas jau pasisa
kė už britiškąsias tezes, nebūtų 
duodama progos šaukti, jog libe
ralų vyriausybė visur seka įsika
binusi JAV skverno ir traukia 
Knadą į pavojus įsipainioti Azi
joje.

Jei priimti ministerio Pearson 
išdėstytą tezę, juk reikėtų mesti 
pasipriešinimą komunizmui ir 
Europoje. Palaukti, kol Sovietų 
armijos išlips Newfoundlande ar 
Halifaxe.

— Niujorkas. — Dartmouth 
College, Hanoven, N.Y., Pearson 
pasisakė už vakariečių vienybę, 
ypač Korėjoje bei Tol. Rytuose, 
bet kartu vėl pasisakė prieš ko
vą su komunizmu kaip visuome
ninu reiškiniu.

— Otava. — Ir premjeras St 
Laurent peskelbė šūkį, nesikišti 
į Azijos valstybių vidaus reika
lus.
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’’Kanados Lietuviai”
KNYGA, KURI TURI PASIRODYTI

1. Pažinkime praeitį
Daugiau kaip prieš 50 m. Kanadoje pasirodė pirmieji lietuviai. 

Vieni į čia atvyko iš Lietuvos, kiti iš Anglijos, treti iš kaimyninių 
JAV-bių. Apsigyvenę šiame krašte, ėmė burtis į draugijas, klubus, 
organizuoti parapijas, chorus, statyti, scenos veikalus — vienu žo
džiu krutėti ir veikti tautinėje, religinėje ir kultūrinėje dirvoje.

Ne vienas iš pirmųjų veikėjų jau -pasitraukė iš gyvųjų tarpo, 
bėgo laikas, keitėsi darbininkai, plėtėsi darbų barai, susidarė gausi 
istorinė medžiaga. Deja, ligi -šiol neatsirado kas aprašytų Kanados 
lietuvių gyvenimą, kas panaudotų praeities šaltinius, kas pasiraus
tų imigracijos įstaigų archyvuose, perverstų pageltusius pirmųjų 
draugijų protokolų knygų lapus, narių sąrašus, kas surinktų reikš
mingesnes foto nuotraukas ir jas! panaudotų istoriniam leidiny. 
Jausdama gyvą reikalą, KLB Krašto Valdyba nutarė tokį leidinį 
organizuoti — rasti tam darbui tinkamą žmogų, rasti lėšų už dar
bą atlyginti ir parašytai knygai — ’’KANADOS LIETUVIAI” — 
išleisti. Ji kviečia visus Kanados lietuvius prie šito gražaus ir 
reikalingo darbo prisidėti.

2. Atskleiskime dabartį
Kiekviena praleista diena nugrimsta praeitin. Ir šių dienų 

Kanados lietuvių gyvenimas greit priklausys istorijai. Reikia tad 
jį kiek galima pilniau pavaizduoti, atskleisti, kad ateities lietuvis, 
vartydamas “KANADOS LIETUVIAI” puslapius, galėtų aiškiai 
matyti mūsų tautinį, religinį, kultūrinį, visuomeninį gyvenimą, 
kokiais keliais į čia atvykom, kaip pasiskirstę gyvenom, ką vei
kėm, ką laimėjom, su kokiais sunkumais susidūrėm ir tt. Smul
kesnį ir- tikresnį šito istorinio leidinio planą susidarys tas, kas 
rašys pačią knygą. Čia teduodama pačios bendriausios gairės.

3. Raskim bendro darbo rėmėjų
“KANADOS LIETUVIAMS” parašyti ’reikia tinkamo žmo

gaus, geriausiai istoriko, kuris galėtų šitam darbui atsidėti. Jam 
reikės aplankyti didesnes lietuvių kolonijas, išsikalbėti su seniau
siai čia gyvenančiais tautiečiais, susipažinti su įvairia archyvine 
medžiaga, apimti ir pavaizduoti platų ir išsišakojusį dabarties 
mūsų gyvenimą— vienu žodžiu, jo laukia didelis darbas. Todėl 
Krašto Valdyba mano, kad ir atlyginimas turėtu būti apie $1000.

Juo greičiau bus surastos tam darbui lėšos, juo greičiau prasi
dės pats darbas. Kas paaukos $1000 šitam leidiniui parašyti, tas 
skaitysis šitos knygos mecenatas. Galėtų būti ir keli mecenatai, 
sakysim 5-ki, sumetę po $200, arba 10 po $100. Prisimenam, kai 
keli Venecuelos lietuviai sudėjo lėšų literatūros premijai suda
ryti. Argi neatsiras mūsų tarpe keliu asmenų, kurie suaukotu $1000 
“KANADOS LIETUVIAMS” parašyti?

Gal atsiras apylinkė, kuri energingos valdybos vadovaujama, 
Įamžins savo vardą kaip “KANADOS LIETUVIAI” mecenatė. Ga
limybių yra visokių/tik reikia sukrusti ir bendromis jėgomis šitą 
taip reikalingą veikalą sukurti. Krašto Valdyba lauks nekantriai 
kaip iš pavienių asmenų, taip iš organizuotos visuomenės šitame 
darbe piniginės paramos ir naudingų sugestijų.

. Šate nrffcaki'praioma-tereiptis į KLB Kr.'Vaidybų, 235 Ossing- 
ton Ave., Tbronto, Ont. ■

KLB Krašto Valdyba.

Vokiečiai atgauna savo prieš
karinę reikšmę. Gali kas vokie
čius mėgt ar jų nemėgti, tačiau 
faktas lieka faktu, kad

Adenaueris dabar laikomas 
pačiu žymiausiu Vokietijos 
pokariniu politiku.

Eisenhoweris su Dullesu jį vie
šai titulavo kaip žymiausią šių 
dienų vokiečių valstybininką, o 
Churchillis jį laiko “išmintin
giausiu valstybės vyru po Bis
marko”. Vizitai ir pasikalbėji
mai su prez. Eisenhoweriu, 
Churchilliu, prancūzų vyriausy
bės galva, austrų ir norvegų užs. 
reikalų ministerių vizitai Bono
je, kaip seniau naujojo Italijos 
kūrėjo de Gasperri, be abejo, 
daug prisidėjo prie Adenauerio 
vardo išpopuliarinimo ir apskri
tai vokiečių prestižo iškėlimo. 
Tieša, kai kurie vokiečių laik
raščiai, kurie ypač nemėgsta 
dabartinės vokiečių koalicijos, 
mėgina tą jo reikšmę sumažinti, 
tačiau nesėkmingai. Pasitaiko 
net tokių, kaip populiarus žur
nalas-“Der Spiegei”, kuris, ne
turėdamas ką tiesioginiai Aden
aueriui prikišti,

persispatidė* iš ankstyvesnių 
la'kų nuotrauką, vaizduojan
čią Adenauerį, kaip “Kolno 
vyr. burmistrą - diktatorių” 
šalia kitų to meto Europos* 
diktatorių, būtent — Musso- 
linio, Primo de Riveros ir 
mūsiškio Voldemaro,

bet visa tai per daug neįtaigoja 
viešosios nuomonės. Adenauerio 
reikšmė nuolatos kyla, nepaisant 
smarkios ir įtakingos jam opozi
cijos, ypač iš socialdemokratų 
pusės.

Prie Bodeno ežero Allensba- 
che veikiantis demoskopijos ins
titutas paskelbė savo tyrinėji
mus, rodančius, kad grįžęs iš ke
lionės į JAV kancl. Adenaueris 
pasiekė savo populiarumo viršū
nę. Institutas nuo 1949 m. daro 
krašto viešosios nuomonės ap
klausinius, iškvosdamas kas mė
nuo apie 2.000 žmonių, ir kons
tatavo, kad pav. 1951 m. kovo 
mėn. tik 23% apklaustųjų reiš
kė savo pasitenkinimą Adenau
erio politika,

o paskiausiai jau 48%. 19% 
sakėsi esą prieš ir 33% netu
ri aiškios nuomonės.
Jei grįžęs iš Amerikos Aden

aueris būtų pravedęs rinkimus, 
neabejuojama, kad jie būtų at
nešę jam laimėjimą.Ką parodys

u;

TERMOMETRAS, TEMPERATŪRA IR LIGA
Šių laikų medicinoj termo

metras yra pagrindinis instru
mentas. O buvo laikai kada ter
mometro niekas nežinojo, bet 
karščiavimo reikšmė ligoj buvo 
žinoma jau prieš porą tūkstan- 

- čių metu. Žymusis graikų gy
dytojas Hippokrates, vadinamas 
Medicinos Tėvu, karštį laikė 
svarbiausiu ūmios ligos pažy
miu. ’

Žodis “termometras” reiškia 
“šilimos matuotojas” ir kilęs iš 
dviejų graikiškų žodžių: “ter
mos” — šiltas ir “metron” —' 
matas. Labai augštų tempera
tūrų matuotojai vadinami “py- 
rometrais”. Pirmasis žodį “ther- 
momėtre” pavartojo prancūzas 
J. Leurechon.

Termometro išradėjas yra gar
susis mokslininkas Galilėjus 
(Galileo). Medicinoj pirmasis 
termometrą panaudojęs Sank- 
torius, ir 1626 metais demons
travo jo naudą ligų diagnozei 
(nustatymui). Vėliau pasirodė 
net kelių tipų termometrai. Jų 
visų principas buvo tas pats, 
bet tarpas tarp vandens užšali
mo ir užvirimo buvo padalin
tas į skirtingą skaičių padali
nimų. Pav. Fahrenheit (1709- 
1714 m.) padalino šį tarpą į 212 
laipsnių, Rėamur (1730 m.) — 
į 80, o Celsius (1742 m.) į 100 
laipsnių; Celsius’o termometras 
vartojamas Lietuvoj, yra var
tojamas Europoj ir moksliniuo
se tyrimuose. Fahrenheit’o ti
po termometras yra prigijęs 
angliškai kalbančiose tautose.

Dabartinio "tipo mediciniškas 
(maximum) termometras buvo 
sukonstruotas Aitken’o apie 
1865 metus. Tai buvo griozdiš
kas 25 centimetrų ilgumo ins
trumentas. Po poros metų Clif
ford Allbutt’ui, padedant vie
nai Britų firmai, pavyko su
trumpinti termometro vamzde
lį iki 7,5 cm., ir šis lengvai tel
pąs kišeniuj termometras greit 
paplito.
Šiais laikais turim labai jaut
rių ir tikslių termometrų, bet 
jie vartojami specialiems moks
liniams tyrimams ir platesnei 
visuomenei neprieinami.

Pirmuosius nuoseklius žmo
nių ir gyvulių normalios tem
peratūros stebėjimus darė Mar
tine, 1740 metais. Tada paaiš
kėjo, kad skirtingi gyviai turi 
skirtingas temperatūras. Tem
peratūros svyravimas buvo toks 
didelis, kad teko suskirstyti gy
vius^ į dvi dideles grupes: šal- 
takraujus ir šiltakraujus, prie

kurių, priklauso ir žmogus. Bet 
ir atskirų žmonių temperatūra 
šiek tiek skiriasi. Temperatūra 
kinta ryšy su: amžium (vaikai 
turi augštęsnę temperatūrą ne
gu vidut. amžiaus žmonės, o 
senių temperatūra žemiausia), 
įtemptu darbu ir sportu (pav. 
bėgimo lenktynėse), dvasiniais 
pergyvenimais, moterų periodi
ne lytliaukių funkcija ir t.t. 
Žmogaus temperatūra svyruoja 
ir paros laikotarpy: žemiausia 
būna nuo 23 iki 3 vai. ir augš- 
čiausia nuo 10 iki 18 vai. Dir
bant naktinėse pamainose, ži
noma, viskas gali būti atvirkš
čiai, 
tose

ir gali skirtis net keliais laips
niais.

Bet jei normaliame gyveni
me temperatūra ūmiai pakyla
— tai jau ženklas ūmios infek
cinės (užkrečiamos) ligos, bet 
nebūtinai rimtos ar mirtingos. 
Daug rimtų ir pavojingų ligų 
neiššaukia temperatūros pakili
mo. Temperatūros reikšmė daž
nai būna perdėta kariuomenės 
medicinoj; ten dažnai vyrauja 
šūkis “Jei temperatūros neturi
— esi simuliantas”..
pakilusi

Įvairiose mūsų kūno vie- 
temperatūra yra skirtinga

Išvada: 
pakilusi temperatūra reiškia 
užkrečiamą ligą, bet normali 
temperatūra, toli gražu, nereiš
kia sveikatos. •

K. Valteris

AMERIKIEČIAI NEPERPRANTA
Sovietiniai ruseliai nerimsta, 

kad “rojaus”* kaip nėr taip nėr, 
ir savo “raudonuosiuose” kam
peliuose bando išsiaiškinti prie
žastis. Stalinas savo rašinyje 
spalio mėn. žurnalo “Bolševik” 
Nr. 18 bandė išaiškinti, kodėl 
nežiūrint “nenutrūkstamo ir 
audringo mūsų socialinės gamy
bos augimo, vertės dėsnis pas 
mus nepriveda prie perproduk
cijos krizių, kai tuo tarpu... ne
paisant lėtų gamybos tempų ka
pitalistinėse šalyse (jis) veda į 
nuolatines perprodukcijos kri
zes”. Stalinas mano, jog šiuo me
tu negalima pašalinti “prekinės 
gamybos, nes TSRS tebėra dvi 
— “visliaudinė” ir “kolūkinė” — 
nuosavybės. Valstybė tevaldanti 
tik pramonę, “ir kolūkiai neno
ri perleisti savo produktų kitaip, 
kaip prekių pavydalu, mainais, 
už kurias jie gali gauti jiems rei
kalingas prekes... Žinoma, kai 
vietoje dviejų pagrindinių sek
torių, valstybinio ir ūkinio atsi
ras vienas visaapimantis gamy
binis sektorius su teise valdyti 
visą šalies vartotinę produkciją, 
prekių apyvarta su jos “pinigi
niu ūkiu” išnyks, kaip nereika
lingas liaudies ūkio elementas”. 
Stalinas pakartotinai dviejose 
vietose pabrėžia, jog kolkas “da
bartinė sistema yra būtinumas” 
ir... “kokiu būdu susikurs vie
nas jungtinis sektorius ar vis
liaudinis ūkinis organas (su at
stovais nuo valstybinės pramo
nės ir kolūkių) su teise iš pra
džių vykdyti visos šalies varti- 
tinės produkcijos įskaitą, ilgai
niui — taip pat skirstyti produk
ciją, sakysime, produktų mainų 
tvarka, — tai atskiras klausimas,

reikalaująs atskiro svarstymo”. 
Bet, nežiūrint Stalino pastabų, 
bolševikėliai pasileido i ilgiau
sias svajones, kaip “visliaudinis 
orgnas” dalys jiems produktus, 
nereikės pinigų ir kepti karve
liai, jiems ponaujant pavergtose 
šalyse, skris patys į rykles. Bet 
užpraėjusią savaitę “Tiesa” iš 
“Pravdos” žiauriai “tuos svajoto
jus” iškoliojo. Girdi, pinigai bu
vo ir laikotarpyje “ateinančio is
torijos periodo” tebebus. Keis
čiausia tačiau, jog tiek visų as
pektu© j amas pasaulinio masto 
“The New York Times” kavo ve
damajame išaiškino tai, kaip 
Stalino kritiką ir spėlioja, jog tai 
esąs įrodymas, “kad Stalino dok
trina savaičių ar mėnesių bėgy
je bus atmesta”. Aaišku, kad ka
da nors bus, tačiau ne šiuo at
veju. Niujorko lietuvių žurna
listų sluogsniuose šis incidentas 
buvo laikomas pakartotinu įro
dymu, koks paviršutiniškas yra 
amerikiečių pažinimas savojo 
priešo. Net tokio “New York 
Times”, vienintelio šiuo metu- 
Amerikos žemyne. Aim.

— Bogota. — Kolumbijoje įvy
ko nekruvinas perversmas — 
gen. Įeit. G. R. Pinila nuvertė 
prez. Gomez ir paskyrė savą vy
riausybę.

— Niujorkas. — 
parašė laišką vienam

Einšteinas 
mokytojui, 

atleistam už tai, kad atsisakė liu
dyti vidaus saugumo pakomisi- 
joje, kuriame piktinasi, kad to
kie apklausinėjimai daromi. Jie 
esą priešingi konstitucijai ir jei 
jį pakviestų, jis, esą, atsisakytų

Krikščionių demokratų ir socialistų koalicija? — Likviduojamas 
kominformas? — Lenkams Adenaueris artimesnis už Churchillį.

— Kur Vokietijoje veikia partizanams ruošti mokyklos.

ateiną rinkimai (dabartinio par
lamento sesija baigiasi liepos 3 
d.), iš anksto sunku ką tikrą pa
sakyti. Tiek aišku, kad per kai- 
kuriuos papildomuosius rinki
mus į atskirų kraštų parlamen
tus socialdemokratai kai kur 
praįaimėjo net iki % turėtų bal
sų, o padidėjo koalicijos balsų 
skaičius. Kitur, pvz. Šiaurės 
Reino-Westfali jos krašte, kur 
valdo CDU ir centro koalicija, 
krikščionių demokratų vyriau
sybės naudojasi ypač dideliu 
populiarumu, o ten krašto par
lamentas yra pigiausias iš visų 
sritinių parlamentų Vokietijoje 
— gyventojams jo išlaikymas 
atsieina tjk 26 pfenigiai per mie
tus nuo. galvos. Užsienis ypač 
stebisi vokiečių socialine pažan
ga, jų įvygdytuoju “ūkio ste
buklu”. Kai tuo pačiu metu 
Prancūzijoje krinta vyriausybė 
po vyriausybės, smunka fran
kas etc, visai kas kita Vokieti
joje. Jau dabar ji yra viena iš 
sveikiausių ir pajėgiausių vals
tybių Europoje.

Pragyvenimas brangiausias 
yra Prancūzijoje, Italijoje, 
Šveicarijoje,

o vokiečiai pamažu vis daugiau 
atkunta. Ir vis tai yra žymia da
limi dabartinės vyriausybės nuo
pelnas.

Kaikas pranašauja galimą 
CDU ir socialdemokratų ko
aliciją, ,

kaip kad Sabar Bavarijoje, ta
čiau taip pat pasisako vis dau
giau balsų prieš visokį marksiz
mą. Vokiečių spaudoj buvo pasi
rodę žinių, kad

socialdemokratai žada net 
kreiptis į vokiečių vyskupus, 
kad tie nedraustų tikintie
siems balsuoti už juos, o už 
tai jie pasižadėtų neskelbti 
jokios kovos religijoms etc.

Tačiau oficialiai tos žinios nepa
tvirtintos. Tiek žinoma, kad Kol- 
no kard. Fi’ingsas vėl grįžo į 
CDU, Italijos vyskupų grupė aiš
kiai pasisakė, jog tikintieji ten 
balsuotų už krikščionių demo
kratų partiją, kad pagaliau tu
rinčioje nemaža įtakos Bundes-- 
tage bavarų ųiftttijos vadovybė
je didoka dauguma laimėjo ne 
senoji linija, bet naujoji, paskel
busi ’’mirtiną kovą socializmui” 
ir, nors būdama formaliai dabar
tinei visos Vokietijos vyriausy
bės opozicijoje, faktiškai dauge
liu atvejų Adenauerį rems. Taigi 
prognozai turėtų būti palankūs 
Adenaueriui.

Prieš kiek laiko Vokietijoje 
buvojusi McCarthy pasiųsta ty
rinėjamoji komisija, tyrinėjusi 
amerikiečių propagandos veiklą 
Vokietijoje, paskelbė įdomių da
lykų, būtent — kad

iš amerikiečių skiriamų - 
stambių sumų vokiečių spau
dai remti didžioji dalis, nors ' 
ir gaudama paramą, faktiš
kai puolė tuos pačius ameri
kiečius ir Adenauerį...

Daug priekaištų buvo padaryta 
ir “Neue Zeitung” vadovybei, 
augštojo komisaro organui. Gi ir 
jis, ir visa eilė amerikiečių pini
gais nupirktų knygų, girdi, aiš
kiai rėmę prokomunistinį ele
mentą ... Reikia tikėtis, kad 
amerikiečiai ateity bus apdaires
ni, ir tokių kurijozų daugiau ne
pasitaikys.

Rytų zonoj koniunistinimas 
intensyvinamas.

Daug šnektų sukėlė Semionovo 
vėl atsiuntimas į Rytinę zoną, 
padarant jį pačia augščiausia 
bolševikinės administracijos vir
šūne. Daugumas reiškia nuomo
nę, kad dabar išbandytais meto
dais (juk jis tuos metodus ban
dė taip pat Kaune ir kt. Pabal
tijo respublikose...) rytinė Vo
kietija bus kaip reikiant susovie- 
tinta ir paversta nauja bolševiki
ne satelitine valstybe. Tačiau so
cialdemokratai šiame paskyrime 
ir jo politikoj įžiūri “padidėjusį 
galimumą Vokietiją suvienyti ir 
greičiau su Sovietais susišnekė
ti” ... Tuo tarpu pagal direkty
vas iš Maskvos varžtai Rytų zo
noje stiprėja. Iš 11 grupių at
ėmus maisto korteles,

apie 1 mil. žmonių aiškiai 
žiūri badas į akis,

evangel, vysk. Dibelijui, bolše
vikų neseniai kviestam į Mask
vą, dabar ne tik nebeduodama 
leidimo įvažiuoti į Ryt. zoną, bet 
net jo knygos konfiskuojamos, o 
kur jos randamos privačiose bib
liotekose, jų savininkai baudžia
mi ilgametėmis kalėjimo baus? 
mėmis... Taip bolševikai ten 
žengia “ugningais keliais į per
galę ir gerovę*. . . Kad nebūtų 
nueita panašiais keliais, prie ku
rių paruošimo daug prisideda 
konfesinių mokyklų nebuvimas, 
popiežius neseniai parašytame 
Vokietijoje vyskupams laiške 
skatina ypatingai kovoti už kon
fesinių mokyklų išlaikymą, nes 
kaikur jos įvairiais, titulais nori-

ma siaurinti ar visai panaikinti 
Toks “kulturkampfas” vyksta 
ypač ten, kur marksistai atski
ruose kraštuose turi paėmę savo 
žinion švietimo ar kultūros rei
kalų ministerijas.

Tarptautinė padėtis
nėra tokia skaisti, kaip daug kas 
norėtų. Būdingas amerikiečių 
“Washington Post” siūlymas Vo
kietiją įtraukti į Atlanto paktą, 
nes tik amerikiečiai su vokie
čiais galį pasaulyje, o ypač Eu
ropoje, atstatyti tvarką ir ją pa
laikyti. Tokia numonė Vokieti
joje turi daug pritarimo. Būdin
gas dalykas, kad vokiečių social
demokratai, nors ir kovodami su 
Adenauerio politika, iš tikro 
daugeliu atžvilgių yra didesni 
nacionalistai už kitus. Tas jų, 
kaip ir iš viso vokiečių naciona
lizmas, atsispindi kad ir per jų 
pabėgėlių suvažiavimus, “tėviš
kės dienas” etc. Jie reikalauja, 
kad jiems būtų “tarptautiniu 
mastu” pripažinta “teisė į tėviš
kę”, leista grįžti į jų senąsias 
tėviškes, jie

ir Sudetus, ir Klaipėdos 
kraštą, kaip nacių laikais,

laiko “vokiška žeme”.
Tai dar kartą buvo viešai de

klaruota tiek per Rytprūsių vo
kiečių suvažiavimą Bochume, 
teik per Sudetų vokiečių — 
Frankfurte, tiek per kitus.

Daug kalbų spaudoj ir užku
lisiuose sukėlė galimi išsyk “3 di
džiųjų”, vėliau — “4 didžiųjų” 
pasitarimai. Vokiečiai tiki, kad 
vis tiek jiems senosios sritys 
ryt. Vokietijoje anksčiau ar vė
liau turės grįžti. Tuo tarpu

Churchillis su “Rytų Lo
carno“, nors aiškiai ir nepa
sakęs, kokias sienas jis siū
lys garantuoti, sukėlė len
kams nusivylimo, kad “bri
tai dar kartą išduoda len
kus... Todėl kaikuriems iš 
jų politikų “Adenaueris esąs 
net artimesnis už Churchil-

Vokiečių pabėgėlių žinių tarny
ba skelbia, kad šiuo ’’Rytų Lo
carno” Churchillis norįs pasiū
lyti grąžinti vokiečiams kažku
rias sritis į rytus nuo Oderio ir 
Neisės linijos, kurias dabar val
do lenkai. Tuo tarpu “Pravda” ir 
bolševikiniai ryt. zonos vokie
čių laikraščiai pasisako už visu 
100% vykdymą garsiųjų Potsda
mo ir Jaltos sutarčių.. . Tačiau 
kad ir kaip ten būtų, visa eilė 
Vokietijoje esančių pavergtų

Rytų Europos kraštų politikų 
pasisako už tai, kad

jau dabar atėjęs pats laikas 
su visu rimtumu ruoštis bū
simai taikos konferenciją!

Gali ir labai greitai būti visokių * 
netikėtumų.'.. Nors DuHeš pa
reikalavo, kad Sovietai, įrody*- 
dami sayo taikos siekimus, lik
viduotų kominformą, tačiau visa 
eilė rimtų vokiečių spaudos or
ganų įrodinėja, kad jis-ir taip 
vos alsuoja tikriau— kad 

kominformas ir be tų reika
lavimų, kuriuos Sovietai ga
lį įskaityti per derybas sau 
į ^ktyvą, likviduojamas.-.

ir tai pats, be jokio spaudimo iš 
šalies. Priešingai, dar daugiau, 
kaip britų Reuterio agentūra 
skelbia ir kaip matyti iš SSSR 
vidaus reik, ministerijos pa- • 
skelbtų tvirtinimų ryšium su 
amerikiečių šnipais, esą, sugau
tais Ukrainos teritorijoje ir lik
viduotais, bolševikai kaltina 
amerikiečius, kad jie kažką pa
našaus ruošią... Taip pat skel
bia, kad . • . ,

V ak. Vokietijoje esančios 
partizanams ruošti mokyk
los: Miinchene, Frankfurte, 
Bad Worishofene, Kaufbeu- 
rene, prie Wiessee, 

kur buvę apmokyti ir paskiau
siai su parašiutais į So v. Sąjun
gos teritoriją nuleistieji 4 sušau
dytieji rusai: Lakno, Makovas, 
Garbunovas, Remiga. Amerikie
čiai tas žinias oficialiai neigia.

Vrž. '

Oro kovos virs Stalingrado
Daug yra prirašyta iš praeito 

karo knygų- iš nugalėtojų pusės, 
bet iš nugalėtųjų maža pasirodo, 
kurios susilauktų pasaulinio dėme- 

• šio. Paskutiniu laiku pasirodę Bis
marko vaikaičio grafo Einsiedel 
atsiminimai dėl savo paprastumo 
ir įdomumo visų graibstomi. Iš- 
versime į lietuvių kalbų kaikg iš 
JŲ- P. Br.

Dono ir Volgos vandenyse at
sispindėjo degančios kaitros 
dangus. Plonas garų sluogsnis 
draikėsi virš stepių. Skridau su 
Me (Messerschmidt) 109. Aky
lai žvalgiausi horizonte, kuris 
nyko beformėj tolumoj. Dan
gus, stepės, upės, ežerai, viskas, 
kas tik aplink buvo galima ma
tyti, buvo taip surišti su am
žinybe. Kurį laiką buvau ap
svaigęs nuo puikaus skridimo. 
Jaučiausi lyg būčiau atitrūkęs 
nuo žemės varžtų.

Tai nebuvo metas užsimirši
mui. Žemai tenai gulėjo Stalin
gradas. O buvo rugpjūčio 24 d. 
1942 m., diena kurioje buvo pra
dėtos kovos dėl Stalingrado. 
Arčiau, lyg daugelį skruzdžių 
kolonų, aš atpažinau batalionus, 
pulkus, divizijas, autovežimius, 

j tankus. Buvo tai vokiečių dali-
niai žygiuoją prie Volgos ir 
rusų tankai darantieji priešpuo- 
lius iš abiejų sparnų. Vokiečių 
puolimas prasidėjo ankstyvomis 
ryto valandomis. Nei sovietų 
šarvuotos masinės atakos, nei 
savižudiški netreniruotų ir blo
gai vadovaujamų darbo batali
onų'puolimai iš Stalingrado vo
kiečių sulaikyti negalėjo.

Balsas ausinėse grąžino ma
ne tikro vėn:

— Einsiedel! Virš Pitomniko!
Rusai atsirado užpakalyje 

“štukų”. Kaip meteorai du de
gą “Messerschmitts” nukrito ir 
sudužo. Nuotolis tarp žemės ir 
dangaus, prieš trumpą laiką at
rodęs toks begalinis, staiga pa
sidarė visai mažas. Sunkūs de-. 
gančio benzino dūmai dengė že-

mę. Mūsų lėktuvai įnėrė į ke
lių kvadratinių mylių suspaus
tą erdvę, kur visose pusėse ko
vojo rusai ir vokiečiai.

Kada vakar dieną vokiečių 
eskadrilės masiškai pradėjo 
bombarduoti miestą, joks rusų 
lėktuvas nepasirodė. Miestas bu
vo atviras sunaikinimui, nors 
rusai prie Stalingrado turėjo 
dvidešimt kartų daugiau lėktu
vų, kaip vokiečiai. Šiandien ru
sų vadovybė gavus pamoką ne
miegojo. Pasiuntė į orą viską, 
ką tik galėjo. To pasėkoje išsi
vystė oro mūšis panašaus mas
to. koks būna su sąjungininkais 
vakaruose. Kiekviena vokiečių 
“štuka”, kiekvienas kovos lėk
tuvas buvo apspistas rusų. Ir 
jie dar lydėjo savo “šturmovi- 
kus” tirštomis grandinėmis.

Nieko nesirinkdami metėmės 
į maišatp Su dviem žvaigždėm 
“rata” atsirado prieš mane. Ru
sas pastebėjo mane, perėjo į" 
smigimą ir bandė pabėgti skris
damas visai žemai. Atrodė, kad 
baimė paraližavo jį. Skuto tie
siu skridimu tik 10 pėdų augš
tyje visiškai nesigindamas. Ma
no lėktuvas drebėjo nuo šūvių 
atotrankos. Ugnies liežuvis šo
vė iš ruso benzino bako, sprogo 
ir viskas ritosi žeme. Platus il
gas takas nudegintos stepių že
mės buvo visa kas liko.

Apsigręžti au ir skridau link 
Stalingrado. Keli šimtai jardų 
kairėje -žemai skrisdami rusų 
bombonešiai daužė vokiečių tan
kus. Keturi, o gal būt penki 
šimtai jardų už jų sukinėjosi 
naikintuvai. Ką aš tada pada
riau buvo gryna beprotybė. Aš 
panėriau po pačiomis naikintu
vų nosimis. Pamėgimas perse
kioti ir nieko nebojimo jausmas 
nugalėjo visus proto įspėjimus. 
Darant staigų posūkį man pasi
sekė patekti paskui IL2. Ruso 
mašinos kontūrai antru kartu 
pasirodė mano taikiklyje. Bu-

Lengvomis išsimokėjimo sęlygomis 
parduodame įvairiausių rūšių 
CCM dviračius. Apsilankyk.
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vau nustebintas pirmų pataiky
mų. Karštas variklio tepalas 
pradėjo švirkšti iš alyvos bąko 
apipurkšdamas visą mano lėk
tuvą. Matomumas pasidarė blo
gas. Įjungiau purkštuvą. Jis nu
plovė kabinos stiklą ir galėjau 
laiku išvairuoti praskrisdamas 
virš vokiečių tanko ir išvengti 
IL2 paskendusio liepsnose.

Mano dėmesys buvo nukreip
tas dviem ar trim sekundėm ir 
kai žvilgtelėjau į naikintuvus, 
mačiau jų spiaudančius gink
lus 80 jardų f už savęs. Aštrus 
sprogimas ir' smarkus kirtis į * 
koją. Pasukau savo “Messer
schmitt” ir mečiau jį į staigų 
kilimą. Pabėgau. Vėl perėjau 
į puolimą, vėl buvau tarp še
šiasdešimt ir septyniasdešimt 
jardų nuo rusiško naikintuvo, 
bet mano ginklai nebeveikė. 
Priešo šūviai sugadino mario 
elektriškus ginklų valdymo 
prietaisus.

Pasukau į vakarus link Dono, 
skrisdamas pagal kariuomenės 
žygiavimo kelią. Žygio kelias! 
Platus smarkiai išmaltas smė
lio takas per stepių žolę tai bu
vo viskas. Jokio žmogaus nesi
matė. Ištikrųjų gi vokiečių tie
kimo kolonos privalėjo judėti 
juo. Kažkoks kulkosvaidis pra
dėjo apšaudyti. Už jo prigulė 
rusvos figūros. Supratau. Vo
kiečių tankai dar nepasiekė 
Volgos, be to jie buvo ir at
kirsti.

Vėl skraidžiau. Kojos žaizda 
jau beveik sugijo, nors dar buvo 
aprišta. Šiuo popietiniu laiku, 
mums beskrendant 18.000 pėdų 
augštyje pro Kalač virš Dono 
Stalingrado link, saulė švietė 
tiesiai į pečius. Jaunas puskari
ninkis, ką tik atvykęs iš Vokie
tijos skrido 60 pėdų greta ma
nęs. Jo akys buvo pilnos entu
ziazmo ir "nekantrumo dėl leidi
mo skristi dar tą pačią dieną į 
priešą. ' ’ ' ’ ■ ’ ’*.

Puškelyje mums duoto marš
ruto staiga pasirodė priešais 
mus, keli šimtai pėdų augščiau, 
rusų lėktuvas. Praskridęs, nu
sileido iki mūsų augščio ir per
ėjo į puolimą. . Labai retai pąsi- 
taikydavo; kad rusai pradėtų 
kautynes, o kad pavienis lėk
tuvas pultų buvo retenybė. Vel
tui dairiausi aplirik- jo draugu, 
kai su sayo naujoku staiga ki
lau aukštyn, norėdamas patekti 
tarp saulės ir atsiradusio priešė. 
Vargšas draugužis iš anapus, 
sprendžiant iš lėto kilimo paskui 
mus, atrodė neturįs jokio paty
rimo.

— Tu tiktai delsk! — galvo
jau sau. — Po kelių sekundžių 
kabėsi ant parašiuto, jei dar tu
rėsi tiek laimės!

(Bus daugiau)

Vis daugiau kanadiečiu vartoja
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DĖK PRIE KANADOS 
GEROVĖS ... pirk Ka
nadoje pagamintus pro
duktus.
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2. ŽMONĖS PALŪŽTA
Skurdas, gyvenimas be namų, 

stųmdymas po stovyklas ir ne- 
žinojimas rytdienos likusius Vo
kietijoj per daugelį metų laikas 
pąVeikė neigiamai. Krinta į akis 
ypač sveikatos pablogėjimas, ne
paprastas nervingumas, norma
lius gyvenimo vertimas aukštyn

*fr lietuvių nervai silpsta

Gautingo- sanatorijoj. Čia yra 
apie dvidešimts įvairių tauty
bių — tikras tautų mišinys. Ta
čiau visose tautybėse pasireiškia 
tie patys tremties ““ligų”” simp
tomai,' Išplitęs girtbkliavimas, 
dorinis sutrikimas ir net krimi- 
nalumas, mažas kreipimas dė
mesio savo sveikatai ir visiškas 
nesirūpinimas rytdiena. Atrodo, 
kad ligonis, gyvendamas sana
torijoje, turėtų išnaudoti laiką 
gydimuisi, vengti to, kas kenkia 
sveikątai, ir visad prisimintu 
kad nedoras ir netvarkingas gy
venimas jo likusias dienas dar 
daugiau sutrumpins. Deja, labai 
didelis procentas Gautingo ligo
nių daro priešingai: gnfebią tą 
iš jų besprunkantį gyvenimą 
įvairiausiais leistinais ir nęleis- 
tinais būdais, elgiasi lyg jie mil
žino sveikatą turėtų ir dar am
žius/.gyventų. O kąi įvyksta 
sveikatos visiškas sugriuvimas 
ir jokįų. priemonių jai pataisyti 
jau : nėra, ligonis pradedą keikti 
moteris (o moterys vyrus), 
draugus ir net Dievą, o labiau
siai gydytojus "ir gydimo meto
dus (tik paties tikrojo kaltinin
ko, savęs, nekeikia).

Tokio gyvenimo pasėkoj įvyk
sta daug, nelaimingų atsitikimų 
— Staigių mirties atvejų, o kar
tais net ir nužudymų ar nusižu
dymų.’ Tačiau daug nelaimingų 
įvykių atsitinka ir tvarkingiau- 
siems ligoniams. Prieš keletą 
metų, viena lietuvė moteris nu
sižudė- Nervai nebeišlaikė per
sunktos tremties naštos:' pati su
sirgo,' o liko maži vaikai, ku
riais nėra kam rūpintis. Du ra
mūs ir tvarkingi lietuviai žudė
si’ baisių tremties pergyvenimų 
ir ligos paveikti. Abu pavyko 
dar laiku išgelbėti. Bet vienas 
iš jų dėl nervų sutrikimo turė
jo būti uždarytas bepročių ligo
ninėj. Dar vienas lietuvis iš 
Gautingo taip pąt yra ten pa
tekęs. Tai baisūs per ilgai užsi- 
tęsusios tremties, skurdo ir li
gos reiškiniai.

Reikia pasakyti, kad lietuviai 

kraštutinumams dar nepasiduo
da. Kriminalinių išsišokimų veik 
netenka nugirsti. Tik girtuok
liavimu stengiasi “neapsileisti” 

’ kitiems.
“Masių sukilimas”

Vienu atveju Vokietijos lie
tuviai kai kur pralenkia turbūt 
*ir kitas tautybes. Prisimena šiuo 
momentu ispanų filosofo Orte
ga y Gasset knyga “Masių su
kilimas”, kurioje autorius’ tarp 
kita ko aiškina, kaip šių laikų 
masės žmogus brutaliai stengia
si paveržti visas atsakomingas 
vietas sau, nustumti elitą i šalį,

pats vienas naudotis kultūrinio 
elito sukurta ^gerove ir visur 
viešpatauti. Masės žmogus ne
žiūri, kas po to gali atsitikti. Jis 
nejaučia, kad nustūmus į šalį 
elitą sustoja civilizacijos prog
resas, o ir dabartinis nebus įma
noma tam pačiam lygyje išlai
kyti, jei ir ateityje elitas bus 
nustumtas į šalį (elitu laikau 
intelektualus, specialistus, tam 
tikrų sričių žinovus, asmenis, 
kurie kitų ir savo gyvenimą 
stengiasi padaryti kilnesnį ir 
nuolat siekia bendros gerovės 
didėjimo). * •
: Vokietijos lietuvių tremtinių 
tarpe taip pat vyksta panašus 
masės žmogaus brutalus verži
masis, stengiantis vertingus as
menis niekinti ir nustumti į ša
lį, .tik gal daug siauresniu mas
tu; Tokių reiškinių buvo visą 
tremtie’s laiką, tiek UNRRA’os 
bei; IRO stovyklų laikais, tiek 
dąbar susiorganizavus į LBApy- 
Įinkes. Pvz., štai X Apylinkė. 
Čia jau nuo seno viena grupė 
stengėsi apkalbom^ ir pašaipa 
pažeminti žymesniuosius arba 
befit daugiau išsilavinusius ben
druomenės narius, kad patys 
užimtų vadovaujančias vietas. 
Tai jiems ilgainiui ir pavyko — 
griaunamom nuotaikom pasida
vė ir daugiau bendruomenės 
narių. Arba štai antras pavyz
dys: Y Apylinkėj veiklesnieji 
bendruomenės nariai patys at
sisakė leistis renkami į valdo
muosius organus, nes jautė, kad 
įvyktų tas pat, kas atsitiko X 
Apylinkėj. Tokiu būdu valdyba 
buvo sudaryta iš žmonių, kurie 
šiam darbui nebuvo pajėgūs. 
Atrodė, kad masės žmogaus tiks
las jau atsiektas. Bet į kontro
lės komisiją pateko dar darbą 
suprantančiu ir atsakomybės 
jausmą turinčių žmonių. Tada 
Y Apyl. Valdyba pradėjo nie
kinti K. Komisijos pirmininką 

■ir pagaliau neleistinu būdu, pra
silenkdama su Bendruomenės 
nuostatais, Komisijos pirminin
ką nušalina. Ši Byla pateko net 
į Kr. Bendr. Garbės Teismą, ir 
padėtis buvo vėl atitaisyta. Ta
čiau minėtas K. Komisijos pir
mininkas, negalėdamas pakelti 
tolimesnių intrigų, pats pasi
traukė. Po jo pasitraukė ir kiti
K. K. nariai. O masės žmoguš 
to tik ir laukė: dabar jau iš jų 
tarpo sudaroma ir Valdyba ir 
Kontrolės Komisija. Nes rim
tesnieji žmonės tokiai būklei 
esant ne tik kad nesutinka įeiti 
į valdomuosius ar kontrolės or- 

sūsirihkimus, nes ten rieteno
mis tik sveikata gadinama.

O kas po to? Nukenčia lietu
vybės reikalai, bloga reprezen
tacija svetimtaučių tarpe ver
čia kiekvieną lietuvį raudonuo- 
ti;daugelis bendruomenės reika
lų lieka nesutvarkyti, tarpusa
vio sugyvenimas lieka kartūs.

Be abejo, ne visur taip yra, 
kaip X ar Y Apylinkėse, tačiau 
tokia nelaimė kankna ne vieną
L. B. apylinkę if šiandien. O 
kiek daug palengvėtų tremties 
našta, jei tarpusavio sugyveni
mas būtų geresnis!

* <M. Musteikis.
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PABALTIJO UNIJOS IDĖJA PLEČIASI
. Paskirų pabaltiečių žurnalis
tų iniciatyva Pabaltijo sąjungos 
problema iš naujo pradedama 
plačiau svarstyti visose trijose 
tautybėse — Laisvajame pasau
lyje, įvairiuose komitetuose ir 
spaudoje. Dar gegužės mėn. di
džiausias latvių laikraštis 
“Laiks” Niujorke persispausdino 
Almaus anketos ištrauką, ant
rašte “Galvas pilseta kaut kur 
starp Joniškiem un Lielvirca- 
vu”. “Laiko” korespondentas 
smulkmeniškai atpasakoja ir “T 
Ž” spausdintą Pakšto paskaitos 
“Lietuva ir federalizmas” san
trauką. Netrukus latvių spaudo
je sekė Pabaltiečių Biuro direk
toriaus V. Lambergs rašinys, 
kviečiantis suderinti pabaltiečių 
centrinių organizacijų veiklą Pa
baltijo Sąjungos reikalu. Nedels
damas savo nuomonę pareiškė ir 
tos problemos žinokis, buvęs es
tų užsienių reikalų ministeris ir 
dabartinis jų “atstovas prie Bon
uos vyriausybės”, Mr. K. Selter. 
Rašydamas “Baltische Korres- 
pondenz” jis paskelbė netikįs į 
Jokias baltų federacijas ar kito
nas išviršines sf&ūngas. Girdi, 

modernaus pavojaus atveju jos 
neapsaugoja, lygiai kaip nieko 
nepadėjo Latvių-Estų karinė su
tartis (lietuviai buvo išjungti 
dėl jų “kamplikacijų” Vilniaus 
ir Klaipėdos klausimais). P. Sel
ter norėtų, kad išsilaisvinę pa- 
baltiečiai kuo glaudžiausiai susi
jungtų. Jis nurodo, jog šiuo me
tu laisvajame pasaulyje yra gau
sybė prityrusių pabaltiečių poli
tikų ir valstybininkų, kurie tu
rėtų kur kas stropiau imtis šią 
problemą studijuoti. Reikšmin
gą lietuvišką nuomonę pabaltie- 
čiams tuo reikalu “Drauge” pa
reiškė publicistas G. Galva savo 
užpraėjusios savaitės rašinyje 
’’Pabaltiečių Unija”. Jis nurodo, 
kad šitokia unija turi būti natū
rali; pačių tautų apsisprendimo 
vaisius; išplaukianti iš realijų, 
ne sentimentinis savęs apgaudi
nėjimas.

G. Galva, kaip ir M. Lamberg, 
reikalauja, kad “nūdien pabal- 

ttiečių centrinės organizacijos tu
ri sudaryti sambūrius pabaltie
čių unijai pagrindus paruošti”... 
išstudijuoti politinius, karinius,

ūkiškus, socialinius, transporto, 
užnugario, švietimo, kultūrinius 
ir kit. klausimus”. Galva sutin
ka su Pakštu, jog “Pabaltijo Uni
jos sudarymu negalima apsibrėž
ti... atspara gali būti surasta fe
deracijoje su gudais, o ypač su 
ukrainiečiais”. Tenka sutikti su 
G. Galva jog “Pabaltijo tautų su
tarimas yra gyvybinis klausi
mas”.'

Turimomis žiniomis, tik lat
viai, 
ėmėsi 
įsteigė “Pabaltiečių kooperaci
jos Biurą”, priklausantį Ameri
kos Latvių Draugijai. Biuro ap
imtis esanti: politinė (antikomu
nistinė), kultūrinė, ūkinė ir pa- 
"baltiečų vienybės propagavimas. 
Numatyta, kai tik lietuviai ir es
tai nurodys savo atatinkamas įs
taigas, palaikyti su kaimynais 
kuo glaudžiausį kontaktą. Nors 
mintis išėjo iš lietuvių žurnalis
tų, savo spaudoje, latviai pla
nuoja bendrą pabaltiečių biule
tenį anglų kalba, bendrą antiko
munistinę veiklą ir anti-geno- 
cide parodą; Pabaltijo meno pro
pagavimą; paramos organizavi
mą Pabaltijo Institutui Bonno- 
je ir tt.

Neseniai susiorganizavę estai,

pastarosiomis savaitėmis 
i konkretesnės akcijos. Jie

jų žurnalisto žodžiais, taip pat 
yra nusprendę tokį biurą arti
miausioje ateityje įsteigti.

Keista, bet mažiausiai tuo rei
kalu padaryta lietuvių. Niujor
ke veikia Amerikos Lietuvių In
formacijos Centras, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vieno žmogaus 
agentūra, kurią specifiniai pasta
rojo meto uždaviniai priverčia 
užsiimti daugiau “public rela
tions” ir “lobby” Vašingtone ma
žųjų tautų labui, nei informaci
ja, ar juo labiau rūpintis pabal
tiečių informacijų reikalais. Pa- 
baltiečiai, su palengvėjimu pri
ėmę ALT “palankų” atsakymą, 
prašantį, kad latviai paskirtų 
biuro atstovą Čikagoje, su ku
riuo ALT ir kooperuotų. Niujor
ke buvo abejojama ALTarybos 
nuoširdumu šiuo, reikalu, kai 
Amerikos lietuvių bendruome
nei ši problema tėra taip sveti
mas ir nesuprantamas klausi
mas. Žurnalistai manė, kad ge
riausias sprendimas būtų, jei 
ALT šitokiai koordinacijai su
darytų komisiją, atsakomingą 
jam. Kitų pabaltiečių išvystyta 
akcija pas Kersteną buvusi vie
na priežasčių, kodėl ALT “bo
sai” praėjusį savaitgalį konfera- 
vo Vašingtone. Aim.

Latvių Lietuvių Vienybė
Laisvojoje tėvynėje veikė 2 

Lietuvių ir Latvių Susivieniji
mo draugijos: Lietuvių Latvių 
Vienybė Kaune ir Latvių Lie
tuvių Vienybė Rygoje. Tremtyje 
atkurtoje naujoje bendroje orga
nizacijoje tiek lietuviai, tiek lat
viai veikia kartu. Organizacija 
buvo sutarta' pavadinti tautybių 
alfabetine tvarka-— “Latvių Lie
tuvių Vienybe”. Taip pat buvo 
priimta Vienybės emblema ir 
nustatyta aiški tautinė vėliava. 
CV sekretoriatas yra Vokietijo
je, Hannoveryje, kur yra ir PLB 
Vokietijos krašto būstinė. 5 C V 
nariai gyvena Amerikoje. LLV 
skyriai veikia Bostone, Clevelan- 
de, Kanados Londone, Buenos 
Aires. Numatoma suorganizuoti 
naujus skyrius Diepholze Vokie
tijoje, o Amerikoje — Niujorke, 
Čikagoje, Toronte ir kt. CV nario

latvio rašytojo E. Skujenieko ir 
Clevelando skyriaus rūpesčiu 
užtikrintos lėšos LLV biulete
niui “Aistija” atgaivinti. Latvių 
kalbininkė Velta Rūkė-Dravinia 
latvių žurnale “Kelrodžiai” pa
skelbė straipsnį apie “Kalbų su
siartinimą Baltijoje”, kuriuo pa
reikšta konkrečių siūlymų, kaip 
reiktų suartinti lietuvių ir latvių 
kalbas.

Latvių-Lietuvių Vienybės C. 
Valdyba, Hannoveryje, vėl pra
dėjo leisti savo informacinį biu
letenį “Aistija”. Biuletenis lei
džiamas dviem laidom — latvių 
ir lietuvių kalbom. Pirmas šio 
biuletenio numeris latvių kalba 
jau išėjo, gi lietuviškoji laida 
išeina šiomis dienomis. Biuletenį 
redaguoja Latvių-Lietuvių Vie
nybės pirmininkas mag. hist.. J. 
Bračs.

MASKVA KOVA SU DIEVU PRALAIMĖJO
Tėvas L. Braun beabejo yra 

vienas geriausiai informuotų as
menų apie religijos padėtį So
vietų Sąjungoje. Turbūt, bus įdo
mus jo pasisakymas tuo reikalu 
ir mūsų skaitytojams. Pateikia
me čia jį kiek sutrumpintą.’

Man buvo lemta Sovietų Są
jungoje dirbti 12 metų be per
traukos. Joks kitas JAV pilietis 
šitame krašte taip ilgai neišbuvo. 
Kad aš išvykau į Maskvą, nulė
mė garsioji Rooseveltų-Litvino- 
vo 1933 m. lapkričio mėn. sutar
tis, kuria JAV pripažino Sovietų 
Rusiją, užmezgė su ja santykius, 
tačiau ne be sąlygų. Viena iš to
kių sąlygų skelbė: “JAV pilie
čiai, būdami Sovietų Sąj. terito
rijoje turės teisės turėti savus 
pastorius,-kunigus, rabinus ir kt. 
dvasininkus, JAV piliečius, savo 
dvasiniams reikalams aprūpin
ti--”

Buvau parinktas pirmuoju to- 
kiuo kapelionu, nes Asumpcio- 
nistai, kurių ordinui priklausau, 
jau nuo 1903 m. visą laiką turė
jo savo atstovų Rusijoje. 1934 m. 
kovo 1 d; atvykau į Maskvą, kaip 
amerikiečių katalikų kapelionas. 
Skaičiausi čia rezidavusio vys
kupo P. Neven, A.A., padėjėjas, 
o kai po poros metų jį išvarė, aš 
paveldėjau apaštališkojo admi
nistratoriaus ir prancūzų šy. 
Liudviko bažnyčios klebono pa
reigas. Kai 1937 m. bolševikai.už- 
darė kitas dvi. katalikų bažnyčias 
Maskvoje — šv. Petro ir Povilo 
ir'Nekaltb Prasidėjimo, — likau 
vieninteliu kunigu mieste, kuria
me buvo' per 20.000 katalikų. Ir 
šimtai rusų turėdavo drąsos atei
ti į bažnyčią, kuri buvo priešais( 
NKVD būštinę.

Visada, kai tik sakydavau pa
mokslą rusiškai, prancūziškai ar 
angliškai, mano žodžiai būdavo 
stropiai užrašomi jaunos moters 
su bloknotu ant kelių sėdinčios 
vidurinėje navoje. Nuo 1941 m. 
buvau vieninteliu katalikų ku
nigu visoje Sovietų Sąjungoje, 
aptarnaujančiu vienintelę baž
nyčią, dar užsilikusią iš 1500 bu
vusių. Nes visi dvasininkai buvo 
suimti, sušaudyti, kalinami arba 
ištremti į sunkius darbus.

Išbuvau Maskvoje iki 1945 m. 
gruodžio 27 d. Jaltos konferenci
joje pats Stalinas pareikalavo 
mane atšaukti. Kai reikėjo išvyk
ti, slapta buvau perspėtas vieno 
saugumiečio nesinaudoti sovietų 
man nūmatytu lėktuvu. Atrodo, 
turėjau nepasiekti kelionės tiks
lo. Išlikau dėka vals. sekr. J. Byr
nes, kuris, grįždamas po užsienių 
r. ministerių konferencijos Mas- 
kvojė, ir fnane paėmė į savo lėk
tuvų.

Galimas dalykas, Stalinui ne
patiko, kad dėka savo ryšių per
kerai pažinau Sov. Rusiją. Kas

dien turėjau reikalų su rusais, ne 
kartą sergančius aplankydamas 
jų namuose ir ligoninėse. Tokių 
galimybių neturėjo joks diplo
matas nei šiaip koks svetimšalis. 
O. bolševikai, suimdami kunigus 
rusus, vertė žmones kreiptis į 
mane. Tuometinis JAV ambasa
dorius L. Steinhart vieną kartą 
mane prašė ar negalėčiau “netu
rėti reikalų su rusais”. Bet negi 
galėjau prie savo durų iškabinti 
užrašą: “Rusams įeiti draudžia
ma”.

Komunistai religiją didele 
kliūtimi laikė nuo pat pradžių. 
Nuo 1917 m. buvo naudojamos 
visos priemonės, kad tik ati
traukti žmones nuo religijos. Vi
sos religijos buvo puolamos. 1918 
m. bažnyčios nuo valstybės at
skyrimo dekretas, netiesiogiai 
grasinęs visiems tikintiems, bu
vę negailestingai vykdomas. 1929 
m. pagriežtinti įstatymai betko- 
kį religinį kultą padarė neįma
nomu, nors kartu buvo skelbia
ma išpažinimo laisvė. Ir ištikrų- 
jų viešai dėl religijos niekas ne
buvo nubaustas. Tikinčiuosius 
paprastai kaip “kontrrevoliuci
ninkus” nubausdavo.

Betkoks jaunimo religinis švie
timas buvo neįmanomas, o jau 
nuo 1917 m. visuose kaimuose ir 
miesteliuose buvo įvestas bedie
vybės mokymas. Vaikai abėcė
lės mokėsi iš antireliginių kari
katūrų. Dievui iš žmonių dva/ 
sios išplėšti buvo naudojami fil
mai, teatrai, radijas, įvairios 
konferencijos ir disputai. Po 1930 
m. nebuvo nei vieno miesto, ku
riame nebūtų buvę antireliginio 
muziejaus, įrengto buvusioje 
cerkvėje ar bažnyčioje. Apmo
kami agitatoriai visur skelbė be
dievybę.

Tuo tarpu dvasiški j a baisiau
siai kentėjo. Visos religinės įstai
gos buvo uždarytos. Per 30 metų 
sovietinė valdžia, be to, stengė
si įvesti 5 dienų savaitę, kad taip 
sutrukdytų septintos dienos 
šventimą trims vyriausioms re
ligijoms — krikščionims sekma
dienio, žydams šeštadienio ir mu- 
zulmonams penktadienio. Visi 
turėjo dirbti 5 dienas, o šeštą tu
rėjo laisvą. Šv. Raštą buvo už
drausta ne tik spausdinti, bet ir 
įvežti iš užsienio, nors ir kaip 
dovaną. Tuo tarpu antireligiška 
literatūra ir vadovėliais, skel
biančiais bedievybę, buvo užpil
tas visas kraštas. Kulto vietos 
sunaikintos. 1941 m. buvo dide
lė retenybė rasti kur dar atida
rytą cerkvę, bažnyčią, sinagogą 
ar mečetę.

PoOO metų bedievybės propa
gandos Politbiurąs buvo taip tik
ras, jog religija jau sugniuždyta, 
kad nusprendė tai patikrinti 1937 
m. visuotinam gyventojų surašy-

me. Ypač, kad tais pačiais metais 
baigėsi 1932 m. pradėtas bedie
vybės, platinimo penkmetis. Tie
sa, tas penkmetis nebuvo viešai 
skelbtas, bet jį įvykdyti buvo 
pasiėmus 1925 m. įkurta masinė 
organizacija “Bedievis”, vado
vaujama Jaroslavskio.

Gyventojų surašymo davinių 
reikšmę kėlė visa sovietinė spau
da, o 300 klausimų tarpe buvo ir 
toks: “Ar tiki Į Dievą, ar ne?” 
Bet kai surašymo daviniai buvo 
suvesti niekas nebeprisiminė, 
kad toks klausimas buyo buvęs. 
Nebuvo kuo girtis, kad sovietų 
liaudis “atsisakė prietarų”, nes, 
kaip aplinkiniais keliais buvo 
sužinota ir kaip netiesiogiai vė
liau patvirtino ir oficialūs parei
gūnai, 70% Sovietų Sąj. .gyven
tojų pasisakė tikį Dievą. Tai įsiu
tino sovietinę administraciją ir 
kai buvo sudaromas sąrašas 
klausimų 1939 m. surašinėjimui, 
ar tiki Dievą, jau nebebuvo klau
siama. Buvo taip pat įsakyta 1937 
m. surašymo davinius laikyti pa
slapty. Maskva nedrįso prisipa
žinti pralaimėjusi kovą su Dievu.

Įsitikinus antirel*,jinės propa
gandos nevaisingumu, po ano 
surašymo visa komunistinė spau
da ėmė reikalauti ją dar pagriež
tinti ir imtis naujų metodui Žur
nalas “Antireligioznik” skundėsi, 
kad antireliginiuose muziejuose 
viskas esą taip nevykusiai su
tvarkoma, kad valstiečiai, ten at
vesti bedievybės prisigerti, prie 
paveikslų pradedą melstis.

Nesisekė, bedievybę skleisti 
ypač kaimuose, kur kolchozinin- 
kai reikalavo ne tik šventos sep
tintos dienos, bet ir švęsti visas 
šventes. Kadangi šita kova latfai 
kenkė žemės ūkio darbams, tai 
Maskva pagaliau nusileido ir 
grąžino 7 dienų savaitę. O pasi
priešinimas buvo toks visuoti
nis, kad jis liko net nenubaustas.

1941 m. birželio 22 d. Vokieti
jai pradėjus puolimą, po dviejų 
savaičių Politbiuras staiga nu
traukė betkokius religijos perse
kiojimus. Tokio staigaus posūkio 
buvo dvi priežastys: 1. — nepa
prastas pasisekimas hitlerinės 
politikos, okupuotose žemėse ati
dariusios bažnyčias ir 2. — noras 
patraukti Vakarų simpatijas, 
kad gautų daugiau paramos.

Ryšy su tyo Sovietų užsienių 
r. ministerija norėjo, pasiųsti į 
JAV Maskvos metropolitą Nika- 
lojų, o kai jam negavo vizos, 
JAV-Sįovietų bičiulystės propa
gavimas buvo pavestas Niujorke 
buvusiam metropolitui Felečen- 
kai, kuris 1942 m. liepos mėn. 
kalbėdamas Montrealy nustebi
no klausytojus pareikšdamas, 
kad 70% Sovietų Rusijos gyven
tojų esą pravoslavai. Taip savo 
emisaro lūpomis sovietų vyriau-

KLB Krašto Valdybos posėdis
KLB Krašto Valdybos posė

dyje birželio 9 d. dalyvavo visi 
Kr. Valdybos nariai ir Švieti
mo Komisijos pirm. A. Rinkū- 
nas.

Svarstyta du pagrindiniai dar
botvarkės punktai: 1) nagrinė
tas klausimas, ar steigtinas Ka
nadoje Lituanistikos Institutas 
ir 2) svarstytas KLB Premijų 
ir Stipendijų Fondo Statutas, 
kurį Kr. Valdyba priėmė.

Lituanistikos Instituto reikalu 
referavo .Švietimo Komisijos 
pirm. A. Rlnkūnaš ’Tasak refe- 
ranto, Instituto steigimo klausi
mas Kana<fcįe> jbūrętyįejj lietu
vių inteligentų buvo kilęs prieš 
porą metų. Tuo laiku dar Kana
doje nebuvo susiorganizavusi 
Lietuvių Bendruomenė. Inicia
torių grupė tam reikalui buvo 
paruošusi ir Įstatų Projektą. L1 
tikslas turėjo būti reprezenta
cija mokslo, meno ir kultūros 
sferose. Įsikūrus KLB, didžią 
dalį aname Statuto projekte nu
matyto darbo jau dirba kitos 
Krašto Valdybos sudarytos ko
misijos. Be to Čikagoje iš se
niau veikia Lituanistikos Insti
tutas, kurio paskirtis — jungti 
į tą darbą viso pasaulio lietu
vius. Dėl' tų dviejų pagrindinių 
priežąščių Kr. Valdyba priėjo 
išvados, jog Kanadoje atskiras 
Lituanistikos Institutas nesteig- 
tinas, bet, gal būt, steigtinas 
jau veikiančio Čiikagoje Litua
nistikos Instituto skyrių.

KLB Stipendijų ir Premijų 
Fondas

Jo tikslas pagal priimtąjį Sta
tutą: puoselėjimas ir ugdymas 
lietuviškosios kultūros, parama

išeivijoj studijuojantiems lietu
viams.

Premijų ir Stipendijų Fondo 
Valdybą sudarys KLB Krašte 
Valdyba iš penkių asmenų. Pa
gal reikalą Valdyba galės ko- 
optoti daugiau narių.

Premijų ir Stipendijų Fondo 
Valdyba, susitarus su Kr. V-ba, 
rūpinsįs surasti premijoms ir 
stipendijoms lėšų. Veiks jų tel
kimo srity. Fondo Valdyba — 
nustatys premijų ir stipendijų 
skaičių, dydį, laimėjimo ar ga
vimo sąlygas, skelbs konkursus, 
sudarys jury komisijas.

Premijos .bus skiriamos už 
Kanadoje ir kituose kraštuose 
lietuvių autorių parašytas arba 
jau išleistas dailiosios literatū
ros, mokslo ir pedagogines kny
gas, dailininkų ir muzikų kūri
nius. Be to, Statute numatoma, 
jog mokslininkams, kultūrinin
kams, menininkams ir kitiems 
lietuvybei nusipelnusiems asme
nims, dirbantiems mokslinį dar
bą, gali būti teikiamos atitinka
mos piniginės subsidijos.

Kanados Aukštųjų Mokyklų 
lietuviams studentams duoda
mos stipendijos. Fondo atskai
tomybę tikrina KLB Rev. Ko
misija, Statutą tvirtins KLB 
Taryba.

Pr. Alšėnas,
KLB Kr. V-bos sekr. inf. reik.

Sumokamiems solidarumo 
mokesčiams pakvituoti 

išspausdintos specialios kvitų 
knygelės, kiekvienoje po 50 tri
gubų kvitų. Jų galima gauti, pra
nešant kiek norima, KLB Kr. 
V-bos iždininkui J. R. Simona- 
vičiui, 994 Dundas St. W., Toron
to, Ont.

Prez. Zaleskis pasitrauks 1954 m.
Egzilinių lenkų nesutarimai 

jau seniai pagarsėjo. Vyriausybę 
ir prezidentą'jie turi, tačiau dėl 
viso to riejasi jau arti 10 metų. 
Rietenos prasidėjo dar prie ve- 
lionies prezidento Radkiewi- 
cziaus ir tęsiasi visus 6 metus 
prie dabartinio prezidento Za
leskio. Esminė to priežastis ta, 
kad ir Lenkija nebuvo įsigyve
nusi į demokratinę dvasią, kad 
buvusieji pilsudskininkai ir 
jiems artimos grupės tebenori 
dominuoti ir išeivijoje, o kitos 
grupės čia jau nebenori nusi
lenkti. Dėl to nesutarimai taip 
išaugo, kad dabar jau niekaip 
nebepajėgiama susitarti.

Kaip mūsų jau buvo informuo
ta, pastaruoju metu jau buvo be
veik sutarta, kad visų partijų 
vienybė bus atstatyta ir sudary
ta visų pripažįstama vyriausy
bė dabartinio prezidento vietą 
perėmus gen. Sosnkowskiui. Bet 
prie plano įgyvendinimo taip ir 
nepajėgta prieiti. Pats prezi
dentas, kuris viešai tuo reikalu 
ligi šiol nebuvo pasisakęs, paga
liau gegužės 16 d. paskelbė spe
cialią deklaraciją, kad jig iš pre
zidento pareigų pasitrauks 1954 
m. birželio 9 d. Taip išplaukiu iš

konstitucijos, kurios jis esąs 
sargas.

1935 m. Lenkijos konstituci
ja numatanti, kad karo atvejy, 
kai normalus prezidento rinki
mai neįmanomi, jis gali paskirti 
savo įpėdinį. Taip ir dabartinis 
prezidentas, t.y. pats Zaleskis, 
buvęs paskirtas velionies Rad- 
kiewieziaus. Konstitucijos mintį 
jis suprantąs taip, kad karo pa
dėčiai per ilgai užsitęsus, prezi
dento kadencija vistiek liekanti 
tie patys 7 m. Dėl to jis pasi
trauksiąs po 3 mėnesių grįžus į 
kraštą, kaip numatą įstatymai, 
arba 1954 m. birželio 9 d., kai su
eisią 7 mt. nuo jo prezidentavi
mo pradžios. Jis paskirsiąs įpė
dinį, kuris turėsiąs taip pat elgtis 
— pasitraukti po 3 mėn. grįžus į 
kraštą -arba - išprezideatavęs 7 
mt., jei neliktų naujai kadenci
jai-

Šita savo deklaracija Zaleskis 
visus Ųenkų vyriausybės per
tvarkymus nustūmė dar 1 me
tams tolyn, nes prezidentui ne
pasikeitus, kokių naujų patvar
kymų sunku belaukti. Atrodo, 
kad ir gen. Sosnkovvski gal grįš 
į Kanadą.

LAS pretenduoja į VLIKą
Eltai paskelbus apie VLIKo 

sudėties papildymą, Memminge- 
ne leidžiamos rotatorinės “Sa
vaitės Žinios” rašo, kad tai te
santi pusiau priemonė, nes už 
VLIKo ribų likęs Lietuvių Fron
tas, “daug svaresnė ir rimtesnė 
politinė jėga” negu L. Vieny
bės Sąjūdis, taip pat LAS, kuris 
savo pretenzijas pareiškęs dar 
prieš kelis metus ir jas tebepa
laikąs, bet jokio atsakymo ne
gaunąs, taip pat LRS. Keista, 
kad lapely, kurį sakoma, leidžia 
“Liet. ABN Centrinė Delegatū- 
ra” vedamajame be jokio para
šo kalbama LAS Vyr. Valdybos 
vardu ir atsiskaitinėjama su “po
litiniais priešais”. Argi ABN 
uždavinys niekinti kitus, kad ir 
LVS, propaguoti LAS reikalą? 
Kodėl LAS pirmtakas, tada vei
kęs kitu vardu, buvo pašalintas 
iš VLIKo, visiems žinoma, o kas 
lietuviškoje visuomenėje turi 
didesnio svorio ir aktyviau reiš
kėsi krašto rezistencijoje — LVS 
ar LAS — tik jau ne LAS Vyr. 
Valdybai spręsti. Tai sprendžia

kam priklauso, o LAS tiktų sa
vais reikalais pasirūpinti.

Beabejo, Vyriausiojo mūsų po
litinio organo sudėty turi būti 
visos realios visuomenės pajė
gos, jei jos nėra susitepę, o dėl 
organizacijų, skirtų vieno as
mens interesams ginti, mes jau 
darytumė rezervų, nes jų veikla 
tik nedarnumą teatneštų bei 
kliuvinius. Ko veržtis į organą 
tiems, kurie jį niekina? Ar tam, 
kad jį griautų, veiklą pančiotų, 
nieko neveikiančiam “karaliui” 
tarnautų? Mūsų nuomone, ten 
neturėtų būti vietos niekam, kas 
neateina su pozityviu nusiteiki
mu, o kas į vlikinį darbą jau yra 
atėjęs, teduoda pajėgiausius 
žmones.

Estų organizacijos Švedijoje 
ruošia memorandumą JT bei 
jprašymą apsvarstyti Pabaltijo 
klausimą. Jie nusistatė po me
morandumu surinkti nors 100 
tūkstančių pabaltiečių parašų. 
Tą klausimą dabar svarsto Estų 
T. Komitetas JAV. Jis taip pat 
tarsis tuo reikalu su latvių ir lie
tuvių c. organizacijomis. Aim.

sybė bedievių visiškai išsižadėjo.
1945 m. pasibaigus karui, So

vietų Sąjunga ir toliau nudavė 
laikantis religinės tolerancijos, 
tačiau, kaip ro^o gaunamos ži
nios, kova su religiją vedama 
tiek joje pačioje, tiek jos kontro
lėje esančiuose kraštuose. Kai 
dėl mano buvusios parapijos 
Maskvoje, tai mano įpėdinis po 
3 m. buvo pašalintas. Dabartinis 
kapelionas, taip pat amerikietis, 
vizą gavo tik po to, kai valdžia 
užėmė bažnyčią. Jis savo misiją 
turi atlikti mažame bute, esan
čiame devintame namo augšte.

Baigdamas norėčiau pažymėti, 
kad rusų tautos negalima suta- 
patybinti su bolševikine klika. 
Tauta religijos neišsižadėjo, ne
žiūrint visų persekiojimų. 1937 
m. surašymo daviniai neturi būti 
užmiršti.

Kritikuoja T. Urusovą
Žinomas jėzuitas Tėvas Uru- 

sovas, atvirtėlis iš pravoslavų ir 
tebenešiojąs rusų popo aprangą, 
šiuo metu yra Kanadoje ir Al
bertoje važinėja su paskaitomis 
apie jcomunizmą. Po jo paskaitos 
Calgary lenkė Izabella Luto- 
slawska Walikovska “Glos Pois- 
ki” skiltyse dėl jo pasisakė la
bai kritiškai. Esą, jis neatvaiz
duojąs komunizmo esmės, apie jį 
kalbąs kaip apie taurių siekimų 
sąjūdį, stengiąsis visur teisinti 
bei augštinti rusus, žiaurumus 
primesti kitiems, lenkams, veng
rams ir tt Pagal jį išeina, kad 
bolševizmas Rusijoje tik per ne
susipratimą įsigalėjęs ir tauri 
rusiška dvasia jam tolima. Apie 
komufiizmo infiltraciją, kaip 
skelbė paskaitos tema, jis nieko 
nekalbėjęs.
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Pavergtoje tėvynėj e
‘‘ ' ‘ Veda ALMUS

šomo iš '"ProvdcM" persispousdmtome 
A. Ponkrotovos sttoiptny —’ lietuvių, 
lotvių ir estų tautos su dideliu pakilimu 
kuria naują, laisvą, ir laimingą gyveni
mą. Lietuvos TSR sėkmingai vystoma 
nauja pramonė — mašinų, prietaisų, 
staklių ir tyrbynų gamybę .e"r. Pankra
tova giriasi lietuviams, jog "vijose tary
binėse respublikose vystosi naujo, socia
listine savo turiniu ir nacionaline savo

> JSfiS ■ hd1ifiwL:4U ktt'tūro, 
skirtingai nuo ■ reakcinį . buržuazinės

pragaištingomis buržuazinio nacionaliz
mo ir bekilmio kosmopolitizmo idėjomis, 
auklėjo liaudies mases proletarinio inter
nacionalizmo ir/ taryb/riio ’ bo^iotižmo 
dvasia, komunizmo dvasia" . . • Pank
ratova tačiau neranda galimybes pažy
mėti, jog lietuviai būtų davę "komuniz
mo kultūrai" kokių reikšmingų kūrinių. 
Ji mini "rusus, ukrainiečius, gudus, uz
bekus, gruzinus, kazachus, armėnus, 
latvius ir kitus". Įdomu, bene pirmą 
kortą pažymima, jog ir lietuviai "pade
da" kitoms respublikoms, nevien Lietu
vai "siunčiama pagelba iš broliškųjų 
respublikų".

Spekuliuojamo cigaretėmis.
Kauno "Kovos" vardo cigarečių fab

rikas buvo apkaltintos tarybinės spau
dos, kaip cigarečių spekuliantų šaltinis. 
Įmonės direktorius Stankevičius buvo 
skundžiamos palaikąs spekuliantus ir 
"produkcijos švaistytojus", kaip Šidlaus
ką ir Pranaitį kuris pasisavinęs apie 
3.000 cigarečių. Girdi, spekuliantai pra
ėjusiais metais nunešę apie 3,5 to ta
bako.

Rašo Paleckis
Jau seniai nebuvo tokio ankstyvo 

pavasario, kaip šiemet. Žinovai sako, 
kad tik 1925 ir 1930 m. pavasaris taip 
anksti prasidėjęs mūsų kraštuose. To
liau savo milžiniškame straipsnyje Pa
leckis mokina .\ . ūkininkauti.

Vilniaus Muziejuje apie Kiniją
Balandžio 28 Vilniaus istoriniame — 

revoliuciniame muziejuje buvo atidaryto 
nauja ekspozicija, skirto Kinijos 
dies Respublikos pasiekimams".

Tariasi kaip atremti 
išlaisvinimo idėjas

Balandžio 'll dieną Vilniuje įvyko 
LLKJS CK suruoštos jaunimo spaudos 
darbuotojų pasitarimas. Buvusios ap
svarstytos "priemones tarybinio patrio
tizmo ir tautų draugystes ideologijos 
propagavimui pagerinti". Šiais šūkiais 
sovietai atremia Eisenhowerio paskelb
tą išlaisvinimo šūkį psichologiniame ka
re. Pranešimą apie jaunimo spaudos už
davinius, propaguojant tarybinio patrio
tizmo ir tautų draugystės idėjas, padarė 
"Tiesos" laikraščio redakcinės kolegijos 
narys drg. Rudzinskas. Diskusijose da
lyvavo drg. Kuriliov laikraščio "Molo- 
diož Litvy" redaktoriaus pavaduotojas, 
drg. Vasiliauskas "žvaigždutės" re
daktorius, drg. Garon — "Jbunimo Gre
tų" redaktorius; drg. Petkevičius '— 
"Komjaunimo Tiesos" redaktorius, drg.

- LLKJS Klaipėdos . srities 
ir kiti. Paskaitę

politinį budrumą skaitė "Soviets- 
Litvo" redaktorius drg. Anuškin.

Trwksto ir trūks bulvių
Paskutinę balandžio men. dienq LTSR 

Ministrų Taryba ir LKP C Komitetas pa- 
skelbė specialų ryjtarimų, kuriame kal
tina visus, tik ne save, kad "nesiėmė 
reikalingų priemonių sudaryti kolūkiuose 
bulvių sėklos fondams, kurių pakaktų 
1953 m. sodinimo planui įvykdyti". 
Maskolberniai runka, jog kolūkiai vi
siškai nepatenkinamai atsiima daržovių 
sėklas ir dar lėčiau vykdę jų sėja. Ko
munistai rūpinasi LTSR miestų maisto 
padėtimi, nes blogiausiai daržovių ir bul
vių sėja buvo vykdoma priemiestinių ra
jonų kolūkiuose. Komunistai įsakė vi
som savo biurokratijos aparatui "užtik
rinti, kad kiekvienos kolūkis besplygiš- 
koi įvykdytų bulvių sodinimo plonų; im- 

. tis papildomų priemonių, kad kiekvienas 
kolūkis būtų aprūpintos reikalinga sėk
la; įvesti bulvių sėklos atidavimo prievo
les Jr įpareigoti Lietuvos vartotojų koo
peratyvus organizuoti bulvių priėmimą 
visuose kaimų kooperatyvuose ir rajpnų 

hkobpekityvų 'krautuvėse". Maskolberniai, 
’' siekdami sumažinti dagriridiniO' Šiuo me- 
tifu ^pavergtojoje Lietuvoje maisto trūku

mą, reikalauja "plačiai išaiškinti kolūkie
čiams ir kolūkių valdyboms, kad bulvės, 
kurios buSį pristatytos iki gegužės 20 d., 
kaip avansas 1953 m. pristatymų, bus 
priskailomos į bulvių privalomųjų valsty
binių pristatymų plano įvykdomą pus
antro, karto dydžiu; 1953 m. privalo
mųjų pristatymų sąskaita pristatytas kol
ūkių ir kolūkiečių bulves leidžiama iš
duoti kolūkiams kaip paskolą sodinimo 
tikslams, su sąlyga grąžinti jas iš 1953 
metų derliaus". Sovietines Eltos prane
šime toliau nurodoma, jog komunistai 
reikalavo, kad pavergtojoje Lietuvoje 
(prieš karą Lietuva bulves eksportuoda
vo) organizuotų kolūkių tarpe savitarpio 
pagalbą bulvių sekta, o taip pat bulvių 
skolinimo iš kolūkiečių ir bulvių keitimą 
į grūdines kultūros; komunistai reikala
vo, kad pavergti lietuviai ūkininkai "so
dinant bulves jas taupiai naudotų"; tuo 
atveju, kai bulvių gumbai sveria daugiau 
kaip 70 gramų, jas pjaustyti, prieš tai 
būtinai bulves jorovizuojdnt. Maskolber
niai taipgi rado savo pranešime reikalin
ga pamokyti, jog bulvių sodinimas turi 
būti baigtas ne vėliau gegužės 20-25 d. 
Lietuviai kolūkiečiai, /modernieji bau
džiauninkai, su tokiu "entuziazmu" vyk
do sėją, jog "LTSR" Ministrų Taryba sa
vo potvarkyje specialiai pabrėžia, jog 
kažkas turi imtis "reikalingų priemonių, 
kad kolūkiai atsiimtų daržovinių kultū
rų sėklų tokį kiekį, kuris užtikrintų pla
no ir papildomosios užduoties įvykdymą 
ir nustatyti šio darbo kontrolę". Komu
nistai pavergtiesiems lietuviams ūkinin- 
karns duoda smulkias visų daržovių sė
jimo datas. Jie reikalauja, kad, atsi
žvelgiant į šaltą ir ankstyvą pavasarį, 
"ypatingas dėmesys atkreiptinos į ko- 
pūstų,' pomidorų, svogūnų ir griežčių sė
ją". Griežtai reikalaujama, kad "dar
žovių dirva būtų patręšta organiškomis 
trąšomis". Nutarime lietuviai kolūkiečiai 
raginami Jąikytis.4>ių< nuostatų,- kas "įga
lins laiku 'įvykdyti privalomuosius, prista
tymus^ valstybei, aprūpinti lengvąją pra
monę žaliavomis, pagerinti respublikos 
miestų ir pramonės centrų gyventojų ap
rūpinimą bulvėmis bei doržovąmis ir pa
didinti kolūkiečių pajamas". Valstiečiai, 
rSatyt, nelabai džiaugiasi tomis prista
tymų perspektyvomis^ savo darbo vaisių 
už dyką išvežimu į Rusiją.

Arklių lenktynes
Nors buvo* skelbto, jog cnt Dusetų 

ežero šiais metais žiemą įvyko tradici
nės arklių lenktynės, J. Gruodis skun
džiasi, jog ši sporto rūšis vis labiau už
mirštama. Kolūkiniai arkliai, matyt, ne
labai linkę į kapitalistinį sportą.

Sodino Miškus LTSR
P. Isokas, tarybinėje spaudoje tvir

tino, jog 'šiomis dienomis' Vilniaus sri
tyje buvo apsodinta apie 1.185 ho plo
tas per 10 dienų. 154* ha buvo užveis
to ąžuolyno. Taip pat dideli spygliuo
čių ir lapuočių daigynai, kuriuose bus 
išauginta apie 9 milijonai medelių.

Vėl diriguoja B. Dvarionas
Po ilgesnės pertraukos vėl LTSR kon

certų estradose pasirodė LTSR nusipel
nęs meno veikėjos, Stalininės premijos 
laureatas B. Dvarionas. Balandžio 29 jis 
dirigavo Nr. 2 Simfoniniam Koncertui, 
kurį išpildė Valstybės Filharmonijos ir 
Respublikinio radijo informacinio komi
teto jungtinis choras ir LTSR Operos so- 
listoilistoi. Programoje buvo išpildytas 
Murodelli — Simfonija, Makarov — 
Chorinę siuita 'Upė — milžinas*; Gomo
liako -— 'UŽkArpotes vaizdai'.

WELLAND, Ont.
Organizuojasi skautai. Wellan- 

do apylinkėje Nijolės Eižinienės 
iniciatyva organizuojami jaunie
ji skautai-ės. Tėvams labai pri
tariant, į skautus įsirašė beveiR" 
visi Wellando, Niagaros, Port 
Colborne ir artimųjų ūkių nuo 7 
iki 12 n>. amžiaus lietuvižfi-vai
kai. Šiuo metu jau yra 24. Jų 
skaičius numatoma dar padidės, 
nes tėvams Pranciškonams! tar- 

’ pininkaujant ir St. Catharines 
vaikus norima įjungti į bendrą 
darbą.

Didžiausias vargas yra sų vai
kų pristatymu į sueigas, bet tu- 
ri/ri gėrų skautų prietelių, kurie 
paprašyti neatsisako patarnauti 
su* savo mašinom. * ’ »■ - *

Labai džiugu, kad p. Bieliūnas 
savo ūky leido daryti sueigas. 
Ši vieta ne tik kad patogiai pa
siekiama, nes randasi beveik vi
dury tarp Wellando, Niagaros ir 
Port Colborno, bet savo grožiu 
bei terėnu labai tinkama skautiš
kiems užsiėmimams.

Šį skautų judėjimą pirmasis 
materialiai parėmė KLSąjungos 
Wellando skyrius, paskirdamas 
$20. zUž,( šią auką KLSąjungai 
skautai nuoširdžiai dėkoja. Susi
daręs skautų rėmėjų būrelis nu
mato birželio 21 d. Bieliūnų ūky 
suruošti skautų naudai didelę 
gegužinę. O. E.

Tiek metų be bažnyčios
Kviesdamas paremti bažny

čios statymą Urugvajuje, Tėvas 
J. Bružikas, SJ, rašo:

“Jau 25 metai, kai Urugvajaus 
lietuviai be savos bažnyčios. Ne
buvo kas jiems bažnyčią pasta
to, o jie patys — žmonės netur
tingi. Už tat komunistai turėjo 
čia gerą dirvą, nes nebuvo, kas 
jiems rimtai pasipriešintų. Visa
me pasaulyje nerasi didesnės 
lietuvių komunistų tvirtovės, 
i . - L"' ’*
koje. Jie čia labai įsi^ 
du klubus, laikraštį, radiją, ruo
šia komunistinėje dvasioje teat
rus, kinus ir tt“...

“Bažnyčia ir mokykla, tai lyg 
druska, kuri ėda komunistams 
akis. Dėl to krdipiuosi j visus 
taurius lietuvius, kuriems rūpi 
mūsų tautiečių išgelbėjimas iš 
komunistų pinklių Urugvajuje. 
Prisidėkite prie skubaus dviejų 
tvirtovių pastatymo: bažnyčios 
ir mokyklos. Šią vasarą praside- _ . _
da statyba. Vietiniai žmonės ne- lai prisiminsiu Jus savo maldo- 
turtingi. Dauguma jų jau 8 mė- j se. Jūsų apaštališka širdis giliai 
nėšiai be darbo. Komunistams atjautė mano didelį ir sunkų rū- 
patogi dirva.

Aukas — dideles ir mažas —

I&vVUVŽU vv /X W V V.W,
kaip Urugvajuje, Pietų Ameri-

J lydėję: turi

Bružikui, SJ.
“Didžiai Gerb. Tėveli, Misijo- 

nieriau, Nors, kaip žihote, Kana
doje kunigų pajamos yra gana 
mažos, bet turint prieš akis tokį 
kilnų tikslą, kaip lietuvių šven
tovės pastatymą Montevideo 
mieste, iš kur sklis Dievo ir mū
sų brangiosios Tėvynės garbė , 
siunčiu banko čekį, kad susida
rytų visa šimtinė. Tikiu, kad ir 
kiti lietuviai kunigai ir pasaulie
čiai nuoširdžiai parems tą religi
nio ir patriotinio lietuviško pa
minklo pastatymą Pietų Ameri
koje, ir Jūsų kilnios pastangos 
bei vargas bus apvainikuotas 
gražiu lietuviško duosnumo vai
niku. Tegul Dievas laimina Jūsų 
pradėtąjį kilnų darbą, ir lietuvių 
aukos Marijos šventovei tepa- 
greitina mūsų Tėvynės prisikė
limą. Savo maldose prisiminkite 
ir mane. Reiškiu pagarbą kun. 
A. Sabas”. •

— Taip, Brangus kunige, mie-

pestį pastatyti Urugvajuje lie
tuviams Marijos (Fatimos) šven-

malonėkite siųsti: Ręv. Jonas tovę. Bažnyčios jie būtinai rei-
Bružikas, S J., 5541 So. Paulina 
St., Chicago 36, III.”

Kun. Antanas Sabas iš Sudbu
ry, Ont., Kanada, rašo Tėvui J.

kalingi, o patys daugumoj ne
turtingi ir dabar, jau vipš 8 mė
nesių jų didelė dalis nedirba, gi 
varge ir komunizmas įleido giliai 
šaknis. Tikiuosi, kad išgirs ma-

Liau-

DĖMESIO! DĖMESIO!

VISI Į WELLANDĄ!
K. L. Tautinės S-gos Wellando sk. kartu su Latvių Bėndruomęne 

birželio 27 d., šeštadienį, St. Stephen’s Parke ruošia

Tradicinę Joninių Gegužinę - Piknikę
Gros puikus orkestras, Veiks turtingas užkandžių ir gėrimų bufetas. Turtinga 
loterija, laužas ir kit. įvairenybės. Lietus ar šaltos oras nesutrukdys, nes tam 
tikslui yra speciali didžiulė salė. Gegužinė tęsis nuo 5 vai. pp. iki 12 vai. nakties. 
Visi lietuviai maloniai kviečiami šioje lietuvių-latvių susiartinimo gegužinėje kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, kad mūšų kaimynai — latviai, kurių žada dalyvauti 
didelis skaičius, neaplenktų.
Važiuoti East Main Street į rytus, pavažiavus 2 mylias nuo Wellando, įsukti į 
Port Robinson Road kairėn — už 200 jardų, kairėje puseje, gegužines vieta.

KL Tautinės S-gos Wellando sk. Valdyba.

no nuoširdų prašymą ir kiti 
brangūs lietuviai kunigai ir pa
sauliečiai (jau ne vienas sušel
pė) ir Urugvajaus lietuviai grei
tu laiku susilauks šventovės...

Dėkingas misijonierius Jonas 
Bružikas, SJ, 5541 So. Paulina 
St., Chicago 36, III.

Galite gauti dabar

rašomąją mašinėlę

Lietuviai pasaulyje

WINNIPEG, Man.

Paulauskas 
komiteto sekretorius, 
apie 
koja

RODNEY, Ont.
KLB Rodney, Onl. Apylinkė 

birželio 21 d. 3 vai. pp., ruošia 
PIRMĄJĄ GEGUŽINĘ St. Za- 
vackio farmoje. Važiuoti my
lios plentu (Back Street) iš Rod
ney į West-Lorne; kairėj pusėj 
pirmas miškelis. Rengėjai.

SUDBURY, Ont. '
Mokykla rengia vakarą. Birže

lio 21 d., sekmadienį, 8 vai. va
karo punktualiai, salėje, kur bū
na sekmadieniais lietuviškos pa
maldos, įvyks Tumo-Vaižganto 
šeštadieninės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas. Mokiniams 
bus įteikti pažymėjimai ir dova
nos — lietuviškos knygos. Ta 
proga lietuviukai išpildys ir me
dinę dalį. Po to bus šokiai suau
gusiems. Veiks bufetas. Atskiri 
kvietimai niekam nebus pasiųsti. 
Tad maloniai kviečiam Sudbu- 
rio ir apylinkės lietuvius su 
draugais apsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką lietuviškoj kom
panijoj.

Tėvų Komitetas ir Mokytojai.

Pirmoji gegužinė įvyks birže
lio 21 d. McGregor Povilo Liau- 
kevičiaus ūkyje. Ši gegužinė bus 
visų Manitobos ir Saskatchewajn 
provincijų lietuvių šventė. Į ją 
kviečiami visi lietuviai, kurioje 
tik vietoje begyventų.

Iš ryto 11 vai. bus tenai atlai
kytos pamaldos. Po to prasidės 
įvairios pramogos, lenktynės, 
veiks loterija ir laimės šulinys. 
Be to, visų laukiamas bus ir vai
dinimas — labai juokinga kome
dija. Veiks turtingas bufetas.

Vaikų šventė numatoma bir
želio 28 d. Kildonan parke. Bus! 
įdomi programa, įvairios varžy
bos.

Kun. J. Bertašius nuo birželio 
22 iki 27 d. išvyksta į kunigų re
kolekcijas Camp Morton, todėl 
visą savaitę nebus namuose.

Alfredas Daubaras baigė Win- 
nipege Manitobos universiteto 
komercinį fakultetą ir gavo tar
nybą Canada Packers kompani- 
j°ie-

Gegužės 24 d. V. Šmaižienės 
ir VI. Steponavičiaus rūpesčiu 
Daubarų namuose buvo suruoš
tas Alfredo pagerbimui jaukus 
pobūvis, kurio metu jam buvo 
įteikta naudinga dovana — gra
žus rašomojo stalo marmurinis 
apstatymas ir brangus žiedas.

Lietuvių klebonas įteikė Šv. 
Rašto knygą.

Alfredas šalia studijų neuž
miršo ir lietuviškų reikalų, yra 
tautipių šokių grupės narys. Jis 
lieka tikru lietuvių, nors gimęs ir 
augęs Winnipege. Gražiai kalba 
lietuviškai ir tos kalbos neven
gia. Angliškas diplomas, Kana
dos pilietybė ir lietuviška širdis 
darniai derinasi Alfredo asmeny.

Jo tėvai Vincas ir Marija Dau-

barai atvykę Winnipegan po Pir
mo Didžiojo karo, per sunkų dar
bą įsigiję namus, ryžosi savo vai
kus pastatyti ant tvirtesnių pa
matų ir duoti šviesesnę ateitį. 
Duktė Viktorija baigė mašinraš
čio ir stenografijos kursus, po to 
prekybos kolegiją ir jau dirba 
vienoje didelėje firAioje. Ji taip 
pat aktyviai dalyvauja lietuviš
kame veikime, yra tautinių šo
kių grupės narė ir uoliai pade
da visuose parapijos darbuose.

Kitas sūnus, Henrikas, lanko 
mokyklą ir jau yra 11 klasėje.

— Winnipege birželio 6 d. įvy
ko “Red River” Kanados - Ame
rikos žemės ūkio ir pramonės pa
rodos atidarymas. Atidarymo 
proga buvo surengtas didžiulis 
paradas, kuriame su tautine vė
liava dalyvavo ir lietuviai.

L. Bažnyčios Statybai • aukojo 
Alb. Jon. Didžbaliai $100.

Br. ir St. Bujokai gražiame 
kvartale, netoli upės nusipirko 
antrus namus. Namai moderniš
kai įrengti, įjungti į miesto šil
dymo sistemą. Automatiškai vė
sinami ir drėkinamas oras saus
ros metu.

su ANGLIŠKU arba LIETUVIŠKU rai- 
dynu išsimokėjimui per 10 mėnesių. 
Reikalaukite ir mes tuojau pasiųsime 
ras. mašinėlę į jūsų namus. Siunčia
me bet kur Kanadoje.

I. J. SHAROUN 
TYPEWRITER CO.

Toronto, Ont. 781 Queen St. West;

Krautuve atidaryta kasdien iki 9 v.v.!

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo, reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

V. P ES EC KĄ
1638 Bloor Street W., Toronto 

Tel. OL. 2371
Informacija vakarais 18-21 v., 

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS'LTD.

JA VALSTYBES
Lietuviškas ąžuolas Annapoly-. 

je, Md. Gegužės ?4 d. sukako 17 
metų, kai lietuviškas ąžuolas bu
vo atgabentas ir pasodintas Ma
ryland© Kapitoliaus rūmų kie
me, kame kas metai susirenka 
Baltimorės ir kitų artimesnių 
apylinkės lietuviai į tradicinės 
šventės iškilmes.

Tarptautinių Moterų Klubų 
kongrese Vašingtone gegužės 25- 
29 dd. dalyvavo ir lietuvių mote
rų bent 4 klubai, kuriuos atsto
vavo L. Bieliukienė ir N. Pa- 
ramskienė, o Kanados lietuves 
moteris — A. Devenienė. Kon
greso metu suruoštoj statistikos 
ir liaudies meno parodoj Consti
tution Hall lietuvės išstatė lie
tuviškų lėlių rinkinį “Kaimo 
vestuvės Lietuvoje”. Laike pa
rodos buvo dalinama propagan
dinė literatūra, gauta iš Lietu
vos pasiuntinybės informacijos 
skyriaus.

Prof. dr. J. Končius jau grįžo 
iŠ sanatorijas ir po 5 mėn. per
traukos dalyvavo birželio 12 d. 
BALFo posėdyje.

BALFo Los Angeles skyrius 
pradėjo vesti piniginį ir drabu
žių vajų. Visi prašomi aukoti 
bent vienos dienos uždarbį ir pa
gal galimybę rūbų.

Los Angeles birželio liūdnųjų 
įvykių paminėjimas, ruoštas vi
sų trijų tautybių kartu, įvyko 
birželio 13 d. Patriotic salėje. 
Šiais meais iš eilės paminėjimui 
vadovavo latviai, gi meninę 
programą atliko visų trijų tauty
bių menininkai. Lietuviams at
stovavo solistė Florence Korsak 
ir St. Šimkaus vardo choras.
VOKIETIJA

Vasaros metu Vokietijos lie
tuviukams tarp 8 ir 17 metų nu
matoma suruošti 4 stovyklas, 
kuriose pailsėtų bent 20 d. 400 
vaikų. Vieno vaiko stovyklavi
mui reikės išleisti apie $12. BA 
LF paskelbė tam tikslui spe
cialią rinkliavą.

Kaikurie grįžę iš Lietuvos vo
kiečiai, ten išmokę lietuviškai, 
ir toliau palaiko glaudesnius ry
šius su mūsų tautiečiais. Pvz. 
Mūnchene vokietaitė E.Ai, okup. 
-Lietuvoje ypač gerai pažinusi 
partizaninį gyvenimą ir palai
kiusi su partizanais ryšius, visai 
įsitraukė. į lietuviškąjį gyveni
mą— gieda kartu su kitais lie
tuviais per gegužines pamaldas, 
važinėja kartu į minėjimus, lan
ko moterų susirinkimus. Tiek 
BALFas, tiek patys lietuviai vi-' 
sai iš privačių šaltinių neužmiršo 
naujakuriams padėti įsikurti 
naujojo stovyklinio gyvenimo 
pradžioje.
ITALIJA- <

PLB Romos apylinkės pirmi
ninko kun. V. Mincevičiaus in
tervencijų dėka Italijos vidaus 
reikalų ministerija išleido pa
tvarkymą, kuriuo sugrįžimo vi
za į Italiją, galiojanti 3 mėne
sius, čia gyvenantiems lietu
viams išduodama tuoj pat vie
tos. apskrities policijos viršinin
ko. Nebereikia kreiptis į. vidaus 
reikalų ministeriją, kaip buvo 
ligi tol. Vizos tiek įvažiuojant,

APŽIŪRĖKITE DAR ŠIANDIEN
naująjį hillmaną

PAS SAVO PARDAVĖJUS!

. ^ Atsikerta "išloisvinimo" 
. . JAV politikui

Jūo plačiau sklinda JAV prezidento 
išlaisvinimo įdėjOs, juo dažniau "Tiesa" 
spausdino straipsnius iš "Provdos" ir 
savus, apie "Tautų draugystę — didžią 
jėgą kovoje už komunizmą". Štai ba
landžio 29 rašoma, jog atkuriant Mins
ką dalyvavo ir karštai tebedalyvauja 
RTFSR, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Uk
rainos ir kitos tarybinės respublikos. 
"Broliškoje TSRS tautų šeimoje, — ra-

/ TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. Tuo 
tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į naujas ar senas 
krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėjimui iki dviejų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:
TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 12035.

1953 M. HILLMAN MINX CONVERTIBLE
Platų suolo pąvilado priekinė sėdynė yra vienas iš dauge
lio dalykų, kurie daro šią mašiną lengviausią, puikiausią 
ir šioje klasėje ekonomiškiausią. Jums patiks ir jos 
pigumas.

Pranešame lietuviams HAMILTONE, kad

JUOZAS VALEVIČIUS
pradėjo dirbti nekilnojamo turto 

REAL ESTATE
pirkimo • pardavimo srityje.

Atstovauju Kanadoj didžiausią šios rūšies įstaigą
♦

ERNEST EIECLIT REAL ESTATE
Pasitarkite prieš pirkdami ar parduodami. Skambinkit arba užeikite 

913 MAIN ST. E. TEL. 9*4121, NAMŲ 5-3847.

1953 M. HILLMAN MINX SEDAN
21 metais 21 bilione mylių naudoti ši mašina išbandytą.
Štai jūs matote grakščias šio didelio automobilio linijas, <
bet ji ekonomiška, kaip maža ir ypač lengvai' valdoma.

- HILLMAN TTLLnx
ROOTES MOTORS (CANADA) LIMITED • VANCOUVER •. TORONTO • MONTREAL • HALIFAX 

RltUUUt HUMBIRr SūNIEAM-TAUOT, COMMER, KARRIER, ROVER AND LAND-ROVER PRODUCTS 

—Am!

tiek išvažiuojant duodamos į lie
tuviškus pasus.

PLB Italijos krašto taryba — 
kun. dr. V. Balčiūnas, kun. Min
cevičius, kun. dr. J. Vaišnora, 
kun. V. Kazlauskas, salezietis dr. 
Zeliauskas, p-lė Bergaitė ir St. 
Lozoraitis jr. — gegužės 15 d. iš
rinko tarybos prezidiumą: kun. 
dr. V. Balčiūnas — pirm., kun. 
dr. V. Kazlauskas — sekr. ir St. 
Lozoraitis jr. — narys. - 
* Romoje atidaryta antisovieti- 
nė paroda. Ji vėliau numatyta 
vežioti po Europą. Joje yra ir 
platus Lietuvos skyrius. .

Katalikų akcijos viena bro
šiūra pavadinta “Lituania”. Jo
je faktais įrodyta, kaip perse
kiojama religija okup. Lietuvo
je. Italų dienraštis “H Messagc- 
rd” davė platesnę1 apžvalgą, ro
dančią, kokia apimtimi vykdo
mi religiniai persekiojimai kraš
tuose anapus gelež. uždangos, 
tarp jų — ir Lietuvoje. “II Quo- 
tidiano” net per kelis numerius 
davė platų V. Manto (Mincevi
čiaus) aprašymą, kaip lietuvių 
tauta buvo bolševikų pavergta. 
Plačiau pavaizduota prof. V. 
Krėvės misija Maskvoje, kaip 
buvo suklastoti vad. “liaudies 
seimo” rinkimai, kaip vyksta 
sovietinimas per mokyklas, 
spaudą, kultūrines institucijas, 
kaip lietuviai buvo tremiami ir 
suiminėjami. Sovietų baudžia
masis kodeksas palygintas su 
Lietuvos ir kitų Vak. Europos 
kraštų įstatymais. “H Popolo” 
gegužės 23 d. įsidėjo platoką 
pranešimą, kaip vyksta religijos 
persekiojimas rusų okupuotose 
kraštuose, tarp jų ir ••Lietuvoje.
D. BRITANIJA

Karalienės Elzbietos II vaini
kavimo proga suruoštame skau 
tų Jam bore tarp 17-kos įvairių 
kraštų 3000 skautų dalyvavo ir 5 
lietuviai skautai. Sąskrydis įvy
ko Sandrifighamo miške, prie 
karalienės vasaros rezidencijos.

“Brit. Lietuvis” gegužės 27 d. 
išleido 300-jį numerį.
PRANCŪZIJA

Vid. Eur. Krikščionių Demo
kratų Sąjunga iš seniau turi jau
nimo sekcijas Paryžiuje (lietu
vius ten atstovavo J. Venskus, 
B. Venskuviepė-Šlepetytė ir inž. 
J. Puškorius) ir Londone (L. 
Skripkūtė) . Dabar tokia j auni- 
mo sekcija suorganizuota Niu
jorke. Sudarytas organizacinis 
komitetas ir aptarti veiklos pla
nai. Sekcijoje tuo tarpu dalyvau
ja: Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir Lietuvos atstovai.

Iš Europos Kolegijos Strasbur- 
ge pasitraukė ne tik dekanas M. 
Davis, bet ir dar 3 vadovaujan
tieji amerikiečiai. Dekano pa
reigas eiti, kol bus surastas nau
jas, iš Niujorko pavesta admi* 
nistracijos patarėjui lenkų tau
tybės Potulickiui. Netrukus pa
aiškės ar reformos palies klau
sytojus, tarp jų ir lietuvius.
ŠVEICARIJA

Šveicarijos LB gegužės 20 d. 
surengė Zūriche Tonhallėj smui
kininkės EI. Kuprevičiūtės kon
certą. Pirmą kartą lietuvė muzi
kė Šveicarijoje atliko visą vaka
ro programą.

Tarp atliktų veikalų buvo ir 
B. Budriūno “Rauda”. Publika, 
kurios susirinko apie 300, smui
kininkei nuoširdžiai plojo. Akom 
ponavo žinomas šveicarų pianis
tas Walter Lang. Po koncęrto 
Šveicarijos LB krašto valdyba 
surengė kuklų priėmimą, kuria
me dalyvavo Zūricho kantono ir 
miesto atstovai, spaudos bendra
darbiai, lietuvių bičiuliai šveica
rai ir Šveicarijos lietuvių 'būre
lis. Į koncertą buvo atvykęs VLI 
Ko pirm. prel. M. Krupavičius, 
Vykd. Tarybos pirm. prof. K; 
Zaikauskas su ponia, T. Fondo 
valdyt. T. Šidiškis, be to, iš Ber
no atvažiavo Šveicarijos LB ta
rybos pirm. dr. A. Gerutis, iš Ba
zelio tarybos sekr. B. šaulytė ir 
kt. Iš svečių dar pažymėtini prof. 
G. Studerus ir prof. M. Junkeris.
BRAZILIJA

L. Kat. Bendruomenės choras 
turi apie 60 narių, kurie visi yra 
gimę Brazilijoje ir aktyviai daly
vauja lietuvių kultūrinėje veik
loje.

A. Ambrozaitis, laimėjęs kon
kursą iš 15 kandidatų, priimtas į 
Sao Paulo simfoninį orkestrą 
pirmuoju klarnetistu.

Tautinė veikla Brazilijoje sun
ki ir išviso svetimšaliai daug kur 
susiduria su suvaržymais. Jie, 
pvz. negali gauti valdinių tarny
bų, net privačiose pagal įstatymą 
jų negali būti daugiau %, nors 
to ne visada bojama; vaikai iki 
10 metų tegali būti mokomi tik 
vietos kalbos; visi, gimusieji 
Brazilijoje, negali dalyvauti 
draugijiniame gyvenime savo 
tautiečių ateičių. Tuo būdu jau
noji, ten gimusi, lietuvių karta • 
nuo lietuviškojo gyvenimo yta 
atskirta.
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MARIJA AUKŠTAITĖ

ISEIVE
(Iš mano dienoraščio)

Šias mintis ausdama, niūniavau lopšinę ir mano berniukai 
pradėjo snausti. Nuprausiau jų pūstus žandelius, kojytes, aptule- 
nau, apklosčiau ir jie išraudę, kaip dažytos lėlės, saldžiai užmigo.

: Laikrodžio rodyklė suko prie devinto numerio. Laivo salėj cy
pia kažkokia patefono plokštelė, sugužę žmoaės, kaip uodai ves- 
tuvėj, kvatoja ir žaidžia paprastu kasdieniškumu.

Aš paėmiau pavartyti Forsterį. Juk šis garbingas profesorius 
tik tam pašventė gyvenimą, kad žmonija iš kilnių, pavyzdingų 
frazių semtųsi išmintį ir tobulėtų. Bet Cidra, gal šį veikalą vartė 
kąsdįen?... Gal ji pasakys man ką auklėjančio, patirto, realaus? 
Tik kodėl man Cidra dvelkia didžia paslaptim, kaip mistiška pilis, 
kurioje gali būti brangenybės arba jos griuvėsiuose gali šliau
žote šliužai?... Gal jie apsivynios man ne tik aplink kojas, ran
kas, kaklą, bet smaugs širdį, gels sąžinę, užnuodys mane visą; 
kūjį dvasiniai mirčiau, jš ko negelbės nei Fdrsterio filosofijos stip
riausi vaistai. k '

y Vistiek, kaip ten būtų, mano sieloj kyla baisi audrą dėl Cidros 
susitikimo. Nors ta paslapčių pilis ir žemčiūgais bus išpuošta — 
as jos bijau, kaip raganų užburto vidugirio.

Dešimtą valandą — išėjau į denį. Cią tviskėjo mėnuliu balsva 
naktis, jūroje mirguliavo sidabriniai žvaigždžių skendiniai, hori
zontai apsijuosę tamsia juosta, kiek skyrėsi nuo vandens.

Deny jau vaikščiojo Cidra. Jos melsvo atlaso apsiaustas bliz
gėjo' mėnuly, švytravo kaip plazdančios skaros, ji išdidi ir augšta 
artėjo prie manęs iškelta galva, gracingais judesiais žengė pa- 
krąščiu denio. •

•’ Aš pasijutau tokia menkutė ir prasta... Rodos, net giliau: 
įnirau į savo juodą ir menką apsiaustą ir, parimus ant denio-gele
žinių užtvarų, žiūrėjau į puošniai blizgančius vandenis.

— Labą vakarą, mano laukiamoji, — ji užkalbino ir ąš šiame 
balse pajutau seseriškai artimą atspalvį, atsigrįžau. Mes paspaudė
me viena kitai ranką su tokiu jausmu, kuriame virpa baimė ir 
pasitikėjimas. . ,

—Labą vakarą, — jai atsakiau ir su nerimstančiu virpėsiu 
pridūriau. — Mes susitikova tik trumpai valandėlei, nes pusiau 
vienuoliktą uždaro laivą.

— Šį kartą laivas bus atdaras per visą naktį, — nuliūdusiomis 
akimis žiūrėdama į mane pareiškė Cidra.

— Kaip tai?.;. Juk tai įstatymas! — pareiškiau.
— Hm ... — palingavo galvą Cidra ir paėmus mane už parankės 

vedėsi deniu.
— Žinai, mano miela, kad gražioms akims ir švelnioms lū

poms, net paties dangaus vartus siūloma atidaryti. Juk įstatymai 
visur apeinami. Na, pagaliau, jeigu ir uždarys laivą, vis dar su
spėsiu nusiskandinti, — šis sakinys kažkaip keistai sugargaliavo 
užsikertančiai Cidros gerklėje, o man akys iššoko kaip ant spirupk- 
lių ir pusiau .sustirdama pakartojau:

A- Nusiskandinti?! — mano lūpos liko virpančiai prasižiojusios, 
akys įsmigo į Cidros veidą, jis buvo ramus, net malonus, lyg mal
daująs ją suprasti. (

— Taip, nusiskandinti... Labai paprastai: nuvirsti pro gele
žinę denio užtvarą ir baigta. |

— Aš neleisiu, —- švelniai prie Cidros prisiglaudžiau ir su 
užuojautos jausmu žiūrėjau į jos gražias rubinų akis. Jos buvo 
plačiai atviros, giliu žvilgsniu žiūrėjo į jūrą, pro baltą, lyg drobinį 
veidą, nulašėjo ašara.

Mieloji, kas yra?... Kodėl sieloje susikūrei baisiąją mir
ties ugnį?..,. Nors žemė yra kovų laukas, bet kaip gražu gyventi, 
mąstyti, kovoti, nugalėti kliūtis ir vėl džiaugtis saulėtumu. j.

' . —Ha* ha, ha!... Is kur tas?! Sakyk: paleistuve, atėjo. tavo 
galas! Ir padėk Cidrai užbaigti dvasines painiavas.. Štai, šiąnakt 
denis pasiruošė. Matai, kiek lajinių žvakelių rausvuose ir mėly
nuose indeliuose žybčioja?... Tai mano tragedijos užbaigimui di
džiausia šventė! Šią naktį visas denis — mano! Vien mano! Ten 
prie laiptų sargai... nieks neišeis į viršų iš laivo, tik tamsta, mano 
kviesta viešnia būsi liudininke to, ko nieks nežino. Aš juos ap
svaiginau, apgavau, ir dabar mano paskutinis triumfas! Vadink 
mane seseriška; Cidra, nes visuomet buvau tik “ponia” ar “pane
lė”... tarp šalto sarkazmo, tarp vylių, sudužau kaip vaza, gra
žiausias dorybių gėles seiloje nešiojus!

— Kaip tai, Cidrina, kaip?... Jaučiu, kad kažką nori pasaky
ti; kad tavy verda kankynė, kurios dangčių nuilsus tavo siela 
neįstengia pakelti. Cidrina, perdaug tave plėšo skausmas. Man 
gaila tavęs... Neša tave desperacija kaip plėšrus aras, drasko 
sąžinę, širdį ir tu tik dėlto, kaip mažas kūdikėlis neapgalvojęs, už
simojai žaisti mirtimi... Cidra mieloji, juk, tai perdrąsus žygis. 
Tamstą kas nors pastūmė prie nelaimės slenksčio: Nusigalėk; mie
loji, nežūk! . ’ •

— Šį pasakymą sudaužysiu, kaip paplentės darbininkas akme
nį! Viskas veltui! Per'keletą metų buvau tik pasaulio niekšų 
spiaųdyklė! s

— Argi jau taip?... Kam save taip žeminti?... Tie buvo bej- 
širdžiai, besąžiniai, kurie į gražutę, nekaltą sielą privertė šiūkš-. 
teų... .: ;

— Tai tu dar manai, kad aš verta žmogaus vardo?
— Cidra, tu esi gražus Dievo kūrinys... Su baiminga, nerims

tančia siela. Kuri ilsta nuo kovų ir tu sieki tik išsigelbėjimo. Pa-
* suk-savo’.dvasios irklus Dievo valios atsidavimui, išsigelbėsi!

— Ne, ne. Mano užsibrėžtas tikslas — mirti! Man nėra prasmės 
gyventi! Aš tuoj į. jūrą! Suburbuliuos vandenys, išnyks mano men
kumas,. suduš viskas, viskas, kas mane kankina! Gerute, juk tu, 
nežinai mane • smaugiančios gyvatės! Aš tūriu žūti! ’ . a

Cidra sunkiai sukrito į suolą, atmetė rankas ant atramų, įnę.rė 
akis į žvaigždėmis mirguliuojančius vandenis, jos lūpos nervirigai? 
trūkčiojo ir aš .prie jos jausmingai pritulau: v”

— Cidrina kėnčiančioji, kas tau yra? ... Pasakyk... Pasi
guosk, vis giliau tave suprantančiai sielai, aš tave suprasiu, už
jausiu, guosiu ir įvertinsiu. Tik pasakyk ...

Cidra prapliupo verksmu, sukrito į mano glėbį, valandėlę kuk- 
čiojo ir virpėjo, paskui pakėlus ašarotas akis žiūrėjo į rrianąsias 
ir drąsiai pareiškė:

— Aš esu nėščia.
Valandėlę mes abi tylėjome. Aplinkui tūnojo graži, šviesi, 

Žvaigždėta ir vėsi rudenio naktis. Mano sieloj dabar, rodos, pasi
beldė naujos gyvybės gelbėjimo šauksmas. Aš mačiau prieš save 
gražutę,, jauną nelaimingą motiną, kuri šią valandą reikalavo ne 
tik svaraus žodžio, bet visapusiškos moralės paramos. Kai aš vis 
dar tylėdama galvojau, Cidra atsitiesus pasakė:

— O ką? Ar aš neturiu pagrindo sielotis?
— Nevisai taip, mieloji Cidra.’Iš šio sielvarto gali kilti didžiau

sias džiaugsmas.
— Džiaugsmas?! Apviltai mergaitei?! Niekados! Aš žinau, kaip 

mane pašieps žmonės!... Aš, rodos, matau, kaip jie stumdys nieku 
nekaltą mano vaiką... Ir, jeigu aš likčiau gyventi, niekad neišsi- 
kasčiau iš vargų ir sielvartų.

— Cidrina, Šiame vienam sakinėly aš supratau tavyje glūdintį 
kilnų ir šventą motinišką jausmą, nes tamsta pareiškei, kad nenori 
savo kūdikiui blogo. Net bijai, kad jo žmonės nestumdytų ir ne
skriaustų. Tai yra labai kilnu ir gražu. Aš jaučiu, kad tik baimės 
ir gėdos jausmas stumia dvi gyvybes į prapultį.

— Taip, tik baimė ir gėda stumia, šoksiu į jūrą kuo greičiausiai!
- Pakilo Cidra iš vietos jaudindamosi ir virpėdama, bet pajutus, 

kad laikau ją už rūbų ir už rankos, krestelėjo galvą i? vėl sukrito 
į suolą* »

— Leisk, leisk, mieloji, nekliudyk man!,.. Prašau nekliu
dyk! ... Tik dar vieno trokštu — palikti savo žodžius kitoms mer
gaitėms, gal iš mano palikto atvirumo buš šiokias;/ tokios nau
dos? ... Juk ir aš buvau dora, net kilni mergelė... — Cidra pa- 
škandino akis toliuos, atsileido it atsirėmė suolo atkaltes, pradėjo 
pasakoti bręstančios studentystės ir našlaitystės gyvenimą ir savo 
nelaimingos meilės tragediją. ’

Jūra šniokštė, ūžė ir šiušeno vandenų platybėmis, mirguliavo

Berželis ir birželis f Ontario apygardos vasaros stovyklą
Čia svetimoje žemėje,.kai tik 

pamatome baltakamienį berželį, 
tuoj prisimename, savo gimtinę 
Lietuvą. Tą mūsų vieną iš la
biausiai mėgiamų medžių mes 
ten visur sutikdavome. Plačiai 
iškėtęs šakas, jis tūnojo prie so
dybų, pakelių ir kryžkelių. Ro
mantiškai nusiteikęs, iki van
dens savo šakas nuleidęs, prie 
tvenkinio stovėjo svyruonėlis. O 
tie balti tėviškės beržynai, tas 
gležnų lapelių šlamėjimas birže
lio mėnesį liks niekuomet nepa
miršti. Vasarą taip žavingai atro
do jo baltas kamienas, apsuptas 
virpančiais skaisčiai žaliais ir 
švelniais lapeliais, ar rudenį, to- 
mįs nepamirštamomis dienomis, 
.kai jis. pasakiškai auksu nugels- 
davo!' >

; Berželis vienišas, toks ir lietu
vis, abu kažkokio liūdesio pilni. 
Abu stiprūs ir vėjams atsparūs, 
ištvermingi, su savo žeme suau
gę ir ją pamilę. Tiek daug ro
mantikos su juo susiję, tiek daug 
eilių rasotom beržo šakom mūsų 
dainių.Įr kiekvieno lietuvio pa- 
skirta.,. .

• .Beržai pilname savo grožy .pa
sirodo birželio mėnesį, kai tik 
jaunais lapeliais pasipuošia. Tas 
beržų kvapas, tas kutenantis šir
dį, šlamesys, laisvalaikiais ar nuo 
karštų vasaros spindulių, mus 
nuvesdavo prie jo, pavėsyje pa
ilsėti, atsigaivinti, nusiraminti.
• Lietuvis labai mylėjo berželį. 
Berželis ir birželis nebus jo nie
kados pamiršti. * Prieš dvylika 
m.etų, birželio 14-15 dienomis 
žiaurieji okupantai vežė mūsų 
tautos geriausius sūnus ir dukte
ris į šaltąjį Sibirą. Skaudėjo lie- 
ftiviui- širdį ir jo atsisveikinimą 
su tėvyne apraudojo berželis. 
Kiek vėliau mūsų partizanai su
kilo nusikratyti pavergtųjų. 
Daug tada jų . žuvo ir lietuvis 
skausme: dainavo:

Birželio dienos svoigo nuo žiedų
. Mano kaime krito partizanai du, 

Kaip žaibai berniukai buvo jie abu 
Sakė "Už tėvynę žūti nebaisu'.

A, Beržai šlamėjo pakelės visos,
Kad birželio naktys laisvę išvaduos. 

'Ne viėnas mūsų kovojantis 
brolis ir šiandien sau prieglobstį 
ir užuovėją suranda savuose ber
žynuose, o nuo priešų kritusiam 
partizanui prie jo kapo skausmu 
šlama berželis'.

—O—
Beržų esama įvairių, priskai- 

toma virš 30^ rūšių, nors visi jie 
panašūs. Vieni' is jų aūgsfi,' kiti 
neūžaugos, vieni baltais, kiti 
tamsesniais kamienais, įvairiais 
karpytais lapais. Kanadoje’ yra 
septynih rūšių beržų, kurių vie
na — betula papyriferija — dar 
turi penkias nutolusias formas- 
variantus. Tuo tarpu Lietuvoje 
augo baltasis — betula verricosa, 
dažniausia sausose vietose, ku
rio lapų koteliai ilgoki, ir kitas, 
daugiau užtinkamas drėgnose 
vietovėse, r. kurių lapų koteliai 
trumpesni už pirmojo ir lapai 
turi • mažučius plaukelius — be
tula pubešcensl Šie» du čia Šiau
rės Amerikoje neauga natūra
liai. Be to, pas mus kaikur dar 
buvo galima užtikti ledynmečio 
reliktą-palikuonį, beržą neūž
augą —- betula nana. -
'į Beržai Suga visur, nelepūs. 
Blogesnėse žemėse nebent pu- 
š^s augtų. Nemėgsta sun
kių; kalkėtų dirvų, vienok labai 
prisitaiko prie , žemės ir vietos 
klilhato. sąlygų.-

Kol jauni, beržai auga labai 
Sparčiai, vėliau augimas sulėtė
ja. Apie 50 metų sulaukęs, ber
žas visai nustoja į viršų augti. 
Nuo to laiko jis sensta. Beržo 
įamžins siekia apie 150 metų, o

Pakelių beržai bei beržynai ne 
tik puošė mūsų krašto gamto
vaizdį, bet nešė didelę medžiagi
nę nąudą. Beržų mediena, tu
rinti baltą spalvą, labai tinka
ma baldų, vagonų bei lėktuvų 
dalių gamybai Dėl to jo vertė 
prilygo'geriausio ąžuolo kainai. 
Nors beržo mediena neatlaiko 
didelio spaudimo, bet ji skali, 
tąsi ir lanksti. Be to, beržo mal
kos pačios geriausios — kait
riausios, duodančios didžiausi 
skaičių šilumos kalorijų. Beržo 
žievės viršutinė dalis, vadinama 
tošis, naudojama dėžučių dary
mui, o vaikai tą pačią tošį nau
doja tradiciniam Velykų metu 
kiaušinių ridenimui. Taip pat 
daroma ratams tepalas, o iš ber
žo sakų įvairūs kosmetikos 
skysčiai.

Negalėtume nepaminėti ir su
los, be kurios neįsivaizduojamas 
Lietuvoje ankstyvas, pavasaris. 
Tai gėrimas, prie kurio joks ki
tas gėrimas negali prilygti. Ži
noma, medžiui tai nuostolinga, 
o pamečiui iš to paties medžio 
nuleidžiant sulą, gresia jam net 
pavojus nudžiūti. Tam išvengti 
reikia pamečiui naudoti'kitą me
dį, o latakėlį išėmus būtinai sky
lę mediniu kuolu užkalti.

Leidykla TERRA atpigino knygas
Vasara, atostogos gamtoje — tai geriausia proga prisiminti Ketuviškg 
knygą. Kiekviena šių knygų įdomi, vertinga ir būtina jūsų knygą lentynoj:

1. Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA, apysakos ..........
2. Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA, novefė* .....
3. 'Dr. P. JonĮkas, LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA
4.
5.
6.
7.
8.

Galiausiai iš beržų šakų dary
davo geriausias šluotas bei van
tas, kurias plačiai Lietuvoje pir
tyse vartojo, o iš beržo lapų ir 
pumpurų pasigamindavo vaistų.

Dėl savo grožio ir naudos lie
tuviui berželis visados buvo ar
timas. Jis puošdavo iškilmių var
tus beržais, Deivo Kūno šventė
se altorius, Sekminėse piemenė
liai galvijus, o moterys seklyčias. 
Dėl skanaus-malonaus kvapo, 
kurį berželio lapai padengti sa
kais išduoda, jaukiai nuteikdavo 
Sekminių švenčių metu susirin
kusius svečius ir šieji užtrauk
davo:

' Gale lauko toli, , - .
Trys berželiai stovi, 
Trys berželiai svyru-svyruonėliai 
Tarpe savęs kalba •.

Istoriškai beržas yra pionie
rius, vienas pirmųjų medžių at
stovų po ledynmečio mūsų kraš
te. Kai preborealiniame periode 
vyravo sausas klimatas, tai ša
lia lazdynų .atsirado beržas. Vė
liau prisidėjo pušų, 6 tuo tarpu 
lazdynai smarkiai sumažėjo. Jų 
vietoje užviešpatavo beržynai. 
Vėliau, jau borealiniame laiko
tarpy, atsirado, mūsų miškuose 
kiti lapuočiai, ąžuolas, vinkšną, 
liepa, juodalksniai ir kiti.

Vytautas Barisas.

Putinas, KELIAI IR KRYŽKELIAI, poezija ... ...... .
Kazys Binkis, LYRIKA, poezijos rinktinė ..............
Prosper Merimee, KOLOMBĄ, romanas .................
August Goilit, T0MA£ NI PERN ADIS, romans .....
Francois Mauriac, GIMDYTOJA, romanas .....

9. Luigi Pirandello, PIRMOJI NAKTIS, novelės ......
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas ... 
Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, romanas 
Balys Sruoga, KAZIMIERAS SAPIEGA ............ .....
Balys Sruoga, GIESMĖ APIE GEDIMINĄ .................
Guy de Maupassant, KAROLIAI, novelės . .....
Axel Munthe, SAN MICHELE KNYGA, i ...... .......

$3.50
2.50
3.00
2.50
2.00
2.25
2.50
1.75
1.50
2.50
2.50
2.50
2.00
2.50
2.50
2.50
2.25

3.50
2.50
2.00

Knygos Klubo 
neteks skustis

Ką pasiimti?
1. Patalynė: čiužinį (patariama 

panaudoti cukrinius maišus, ku
rie maisto krautuvėse parduoda
mi po 10 centų. Šiaudų ir šieno 

O^us vietoj), dvi paklodes, pagal
vę, pora dekių, antklodę.

2. Baltinių dviem savaitėm. Jų 
tarpe šiltą pižamą nakčiai..

3. Drabužiai Berniukams ilgos 
ir trumpos sportinės kelnės, vir
šutiniai ir lehgvi sportiniai 
marškiniai, megstukas, Švarkas, 
paltas, lengva kepurė, paprasti 
ir sportiniai bei maudymosi ba
tai, maudymosi kostiumas.

Mergaitėms: sijonas, keletas 
bliuskučių, suknelė, ilgos ir spor
tinės kelnės, megstukas, paltas, 
skarelė, paprasti ir sportiniai bėi 
maudymosi batukai, maudymosi 
kostiumas.

Skautai ir skautės atsiveža 
uniformas. ‘

. Prausimosi reikmenys: keturi 
rankšluosčiai muilas, dantų pas
ta ir šepetėlis, šukos, veidrodė
lis, kremas nuo saulės.

5. Indai: lėkštę, bliūdelis ir 
puodukas (pageidaujama plasti- 

: kiniai), šaukštas, pęilis, šakutė.
6. Laisvalaikio reikmenys: tu

rimos sporto priemonės, žaidi
mai knygos, muzikos instrumen- 
tai ir tt.

Atvykimas į stovyklą
Visi stovyklautojai Atvyksta į 

stovyklą liepos mėnesio 5 dieną, 
sekmadienį. Pirmas stovykloje 
išduodamas maistas bus tos die
nos vakarienė. Vaikus iki 10 m. 
amžiaus tėvai atveža asmeniš-

kai. Jei kas neturi savų priemo
nių, prašome susisiekti telefonu 
Toronte su mokyklos vedėju p. 
Širka, Hamiltone su mokyklos 
vedėju p. Mikšiu.

Mokestis
už visą stovyklavimo laiką $18, 
sumokamas atvykus į stovyklą 
iš anksto už abi arba bent vieną 
savaitę. ($9).

Dienos programa
_ Apytikrė dienos programa sto
vykloje numatyta šitokia: 7.30 
keltis, rytinė JnankŠta, vėliavos 
pakėlimas, 8.30 — pusryčaii, 9 v.- 
11.30 užsiėmimai (lituanistika, 
sportas, • stovyklos .puošimas), 
1130-2.30 — pietūs ir poilšis;t2.30 
-6.30 " ' *

- pietūs ir poilsis,-2.30 
užsiėmimai (dainayįmąs, 

tau t. šokiai, sportas), tame tą.iįie 
pavakariai; ir trumpąs pųilsis, 7 
vaj. vak. — vakarienė, 8-9^) pa
siruošimas nakčiai, 10 val.;-^- vi
siška tyla; Maudymasis' būg su
skirstytas mažomis grupėmis ir 
vykdomas visą, dieną. ■ J 

Stovyklos Vadovybė*
Kreipiamės Į liet, organizacijas

KLB Švietimo .Komisija; krei
piasi į lietuviškas orgąnižicijąs, 
prašydama sušelpti; gausias šei
mas, kurios neišgali’sumokėti už 
kelis vaikus vasaros stovyklos 
mokesčio. Organizacijos, kurios 
galėtų tam reikalui paskirti yię- 
ną-kitą dolerį, prašomos praneš
ti apie tai galimai greičiąu To
ronte A. Rinkūnui, 146 Close 
Ave., tel. LL. 9397, Hamiltone — 
St. Prapuolenytei, 194 Charlton 
W., telef. 8^2378. /

KLB švietimo Komisija.

SVEIKA.
MĄR.13A

MAŽASIS 
MAb D Y b/ĄS

pąr,eiJgė
KUtf. STĄSYS YLĄ

IMMACU1ATA LEIDIES

Nauja moldoknygė—plono popieriaus, 
patogaus formato, 371 psl., su Mari
jos paveikslais, kaina $2.50. Užsaky. 
ti:/Hek. JPr. Seserys, R.T.D, 2, Putnam, 
Conn. ‘ ■ ' ’ “ *

.............. ... ■Įl’h.ln- ... '■ ■ ■,

10. 
1L
12.
13.
14.
15. _ ________ ________ _
16. Axel Munthe, SAN MICHELE KNYGA II ............ ...............
17. Paer Lagerkvist, BARABAS, romanas ................... ..............

Kitu leidyklų leidiniai:
18. J. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS ................
19. A. Baronas, DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU
20. Šatrijos Ragana, SENAME DVARE .......................................

Pirkdami TERROS leidiniu už $10 ar daugiau, gaunate TERROS 
nariams taikomo 30% nuolaidą. Pasinaudokite Šiuo papiginimu, ir 
mūsų knygų brangumu.

Užsakymams adresas: TERRA, 748 W. 33rd Street, Chicago

Redakcijai prisiųsta 
prenumerata $4, Rašyti: “Lietu
vių Dienos”, 9204 S. Broadway, 
Los Angeles'3, Calif.

Sėją, Tautinės Demokratinės 
Minties Laikraštis, Nr. 1, Gegu
žės, 1953,1 metai, 12 psl., leidžia 
ir redaguoja G. I. Lazdauskas.

Knygų Lentyna, 1953 m. kovo- 
bal. mėn., Nr. 3-4 (58-59). VI m., 
9-16 psl.

Šv. Kazimiero Aidai, 1953 m. 
birželis, 32 psl., 61 iliustracija.

Tėvų Kelias, 1953 m. gegužės 
mėn., Nr. 5(45), 859-880 psl.

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
12 psl. Oficialus LOK leidinys, 
kuriame paskelbti oficialūs ĄL 

i B-nės dokumentai ir žinios apie 
LOK. Išleido ir Amerikos lietu
viams aukoja J. J. Bachunas.

Leidykla ’’BENDRIJA” įsistei
gė 1952 m. gale, susijungus jon 
PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos ir Didž. Britanijos Lietuvių.. 
Sąjungos knygų leidykloms. - 

“Bendrijos” administracijos 
adersas: “Bendrija”, Hannover- 
Kleefeld, Hegelstr. 6, Germany.

Ruošiama spaudai: A. Gied
riaus pasakų rinkinys “Kasdie
ninės pasakos”, J. Švaisto apy- • 
sakos “Eldorado”, Alės Nakaitės 
eiliuotas vaidinimas vaikams 
“Nunešk, upeli, žąsų vargus”, S. 
Lauciaus dramos veikaliukų rin
kinys “Raudonoji Melodija” ir k.

Prof. Boris Ivanytsky, Ukrai
niečių Tautinės Tarybos pirmi
ninkas ir žinomas jų moksfinim 
kas, buvęs 1919 m. Kievo vyriau
sybės miškų ministeris, mirė De
troite balandžio 4 d.

■ I ■ H .. ...........  !■ ■ — - i

Naujos knygos "Tėviškės Žiburių" 
knygyne

J. GRUŠAS, Pabučiavimas. Novelės. Iš
leido Gabija. 151 psl., kaina $1.50.

Adomgs MICKEVIČIUS, Konradas Valen
rodai, lietuvių ir prūsų žygių istori
nė apysaka. Vertė Mykolaitis-Puti
nas. Išleido Gabija, 95 psl., kaina 
$1.50.

MYKolai HS-PUTINAS, Keliai ir Kryž- 
keliai. Lyrika. Išleido Terra. 290 
psl., kaina $2.50.

5ALIK-VOGULOV, -Raudonasis siaubas 
nugalėtoje Vokietijoje. Išleido Do
bilas, Čikagoj, 103 p., kaina $1.25. 

A. BENDORIUS, Lietuva. Vadovėlis Ih 
. tuonistikos mokyJdoi. Aptt^a kraš

tą, gyventojus, kultūrą. Vertingo 
knyga su. liet, voiztkj nuotrauko
mis, žemėlaoni ir tt. Išleido Sūdu
va, kaino $2.75.

MENIŠKI PAŽYMĖJIMAI
Baigiantis mokslo metams, 

“Žiburių” Sp. B-vė yra išleidusi 
spalvotus su Vytimi dail. T. Va
liaus meniško darbo lituanisti
nės mokyklos baigimo pažymėji
mus. Kaina 25 centai

Atskirų skyrių pažymiams su-

V. Kazokas, Sapnų pėdomis, 
eilėraščiai, viršelis ir titulinis 
puslapis dail. P. Augiaus, išlei
do Myk. Markūnas, tiražas 500 
egz., Chicago, Ill., 1953, 64 psl.

W. S. Reymont — Nobelio pre
mijos laureatas — Kaimiečiai, 
II — Žiema, išvertė F. Nevera- 
vičius, inicialai dailininko B. 
Macutkevičiaus, antras leidimas, 
išleido Nemunas, Chicago, 384 
psl. Kaina nepažymėta.

Sabik - Vogulov, Raudonasis 
siaubas nugalėtoje Vokietijoje, 
vertė A. V., išleido leidykla “Do
bilas” Chikagoje, spaudė “Drau
go” spaustuvė, 103 psl., kaina 
$1.25.

Literatūros lankai”, numeris 
antras, Buenos Aires, 1953, 32 p.

Tai “žemininkų” iniciatyva 
praėjusiais metais pradėjęs eiti 
“neperiodinis poezijos, prozos ir 
kritikos žodis”, kurį redaguoja 
kolektyvas: Kazys Bradūnas, 
Juozas Girnius, Juozas Kėkštas, 
Henrikas Nagys ir Alfonsas Ny- 
ką-Niliūnas.

’Naujam numery originalios 
poezijos duoda: Alf. Nyka-Niliū- 
nas, Leonas Lėtas, Jurgis Ble- 
kąitis ir Henrikas Radauškas. 
Verstiniai poetai: Arthur Rim
baud, Charles Baudelaire, Hans 
Carossa, Louis Aragon. Paul Cę- 
lan -,ir’ Federico Garcia Lorca. 
Dailioji proza;;. Algirdas Lans- 
bergis, Jonas Mekas, Jonas Sta- 
niskis Frariz Kaika. Straips- 
niai. essay etc.: Juozas Girnius, 
Jobas Mekas, Renė Marill-Albė- 
rės, Fernando Jimėnez ir Albert 
Camsu.

Kritikos skyriuje recenzuoja
mos autorių knygos: Henriko 
Nagio, Ant. Vaičiulaičio ir J. 
Aisčio “Letuvių poezijos antolo
gija”, Pulgio Andriušio, Aloyzo 
Barono, Jurgio Jankaus, Kazio 
Borutos ir Maironio XVII “Pava
sario balsų” laida.

Numeris iliustruotas Ž. Mik
šio, K. Janulio, Vyt. Kasiulio, 
Garcia Lorca, Marc Chagall, 
Francois Desnoyer ir Hans Har
tung darbais.

Visais leidinio reikalais rašy
ti: Kazys Bradūnas, 1127 Bayard 
St., Baltimore 23, Md. Numerio 
kaina $1.

’ • “Lietuvių Dienų” birželio nu
meris jau pasiekė skaitytojus. 
Telpa zvįfš 40 puošnių, aktualių 
nuotraukų iŠ viso pasaulio lietu
vių gyvenimo^ Šis numeris taip 
pat Įdomus savo straipsniais 
kaip lietuviškais, taip ir angliš
kais. Vienas numeris siunčiamas 
•susipažinti nemokamai Metinė

16. III.

Arkiv. J. Matulaičio beatifika
cijos paruošiamoji byla jau pra
dėta. Gegužės 15 d. Romos vi
kariato tribunolas pradėjo “Die
vo Tarno arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio-Matulęvičiąus” raštų 
tyrinę j imo procesą. Daly vau j ant 
gęn. postulatoriui T. K. Rėklai
čiui, MIC, buvo paskelbta šio 
proceso tribunolo sudėtis ir tuo- 
iaus ant visu Romos parapijos 
durų buvo iškabinti skelbimai 
apie surinkimą jo raštų ir jį lie
čiančių žinių. Šitie formalumai 
paprastai atliekami toje vysku
pijoje, kur tiriamasis asmuo gy
veno. Lietuvoje šiandien to pa
daryti negalima, tad išimties ke
liu Šv. Apeigų Kongregacija lei
do tai atlikti Romoje.

Dr. V. Gidžiūnas, OFM, pa
skirtas naujuoju Ateitininkų Fe
deracijos dvasios vadu.

Naujas žurnalas pasirodė “Sė
jos”. vardu, sakosi ėšąs tautinės 
demokratines minties mėnesi
nis -laikraštis. Šiame Nr.l rašo: 
dr. K. Grinius,-J. Audėnas, M. 
Mackevičius, V. Vintartas, G. J. 
Lazauskas (jis leidėjas ir redak
torius), B Kalinauskas ir kt.

“Atspindžių” savaitraštį per
ėmė Terroš kn. Leidykla ir pa
verčią jį mėnesiniu žurnalu. 
Redaktorių lieka V. Meškauskas.

Lietuvių ; Enciklopedijos re-

dakcija savo reikalams daug pa
sinaudojant! prl. Pr. Juro ir- jo 
sukurto Alkos archyvo rinki- ■ 
niais, esančiais Brocktone.~Pąts 
prelatas gyvena Lawrence, Mas.

Prof. J. Bagdonas apgyven
dintas seselių vienuolių prie 
glaudoje Clevelande.

* P, Andriušis paruošė liėtuyiš- 
kai kelionės į Australiją aprašy
mą, kurį’ buvo spausdinęs vo
kiškai “Frankfurter Iliustrier- 
te”. Taip pat baigia humoristinį 
rųmaną “Tipelis”. Abi knygas 
leis “Gabija”.
’ J. Gliaudės romanas “Namai 
ant smėlio” verčiamas į vokiečių 
kalbą. Toliau autorius rašo nau
ją romaną “Ora pro nobis”, nes 
tuo vardu premijuotasis “Drau
ge” konkurse esąs tik vienas iš 
sumanytos.. romanų.... grandinės. 
Autorius turi taip pat paruošęs 
novelių rinkinį “Gęstanti-s^ilė”.

Pranešu visuomenės žiniai, jog 
gavęs iš autoriaus išimtiną leidi
mą, iš originalo (italų kalbos) 
sulietuvinau ir jau spaudai ati
daviau Guareschi “Don Kami- 
liąlus mažojo pasaulio” veikalą, 
kuris trumpu laiku pasirodys lie- 
tuviškų knygų rinkoje. Minėta
sis veikalas yra autoriaus, tarp
tautine teise vadovaujantis, re
zervuota literatūrinė nuo savy r 
bė. Antanas Sabaliauskas.

sūkuriais ir verpetais, laivo siluetas skrodė šviesias nakties gels- rašyti dar galima gauti “Mokinio 
Vufnas, o prie mano širdies kohvulsingai vripėdama pasakojo ir knygelių”. Kaina 15 centų. Pla-
guodėsi Cidra.

Ach, koks gražus, ir koks sopuliais susmaigstytas gyvenimas.
Pabaiga

tintojams nuolaida.
Sp. B-vė “Žiburiai” 

Ml Dundas SL W. Toronto, Ont.

TARP MŪSŲ KALBANT %
f Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

A

Atostogų sezonas jau čia pat. Ar pastebėjote, kad kaikurie žmonės važiuoja 
atostogų ton počion viėtčn kiekvienais metais?5 Mes vykstame kasmet vis 

kiton vieton, kad galėtume susipažinti geriou.su Kanada. Kanada yro naujas 
kraštas ir turi {vairiausių klimato zonų ir gražių vaizdų, taip, kad, galima.

' pasirinkti pagdl savo skonį. Kiekvienoje provincijoje yra- turistų’: brutdi/'ka-'’' 

riems galimu’rašyti prašant informacijų. Jie mielai tai suteiks.

Jeigu jums tektų keliauti atostogų $u mažu kūdikiu, pasi
imkite CURITY vystyklų atsargai. Jie yra tikrai tinkami 
kelionėn, nes lengvai išplaunami ir grfcit išdžiūsta. Be to 
jų švelnumas yto kūdikiui * malonus net vasaros karščių 
metu. Rašykite man dar Šiandie, prašydamos CURITY vys
tyklų pavyzdžių: care of CUR1TY, 37 lsabelld St./Toron
to 5, (pridėkite 25c grynais arba p. Ženklais pasiuntimo
išlaidoms padengti). Palyginkite šj pavyzdį su senais, medvilnės- ffortėlio’Yys- • 
tykiais — pamatysite kuo geresni CURITY vystyklai. .

Kitos puikus kelionės reikmuo yra FACE ELLE lignino nosinaičių pakelis. 
Mes visuomet laikome FACE ELLE pakelį savo automobilio pirštinių skyriuje. 
Jie tinko auto langams nuvalyti ir pvz. palietam gėrimui ar ledams sugert*. 
Nesvarbu, kaip keliausite, bet visuomet įsitikinsite, kad FACE ELLE yra 
t:kra» reikalingas dalykas. Aš galiu užtikrinti, kad šių — trigubų ryžavoje 
dėželėje ir dvigubų žalioje — panaudojimui rosite tuzinus įvairiausių būdų. 
Jei rengiatės kelionėn, neužmirškite FACE ELLE.

J -

Vienas^ gražesnių dalykų,keliaujant, tai banko suskaite, keliaujanti kartu 

su jumis. Mūsų IMPERIAL BANKAS turi skyrius visoje Kanadoje, taip, kad ? 
pritrūkus pinigų, jų galime gauti skubiai ir patogiai. Mažesnėse vietovėse, t 
kur nėra IMPERIAL BANK skyriaus, galime kreiptis pas putorizuotg IMPERIAL 

BANK agentų, kuris suteiks tų patį patarnavimų. Nors nelaukiame tokios 
bėdos, bet gera būti tikram, kad Šito neatsitiks.

Po visų kolbų apie keliones — kurios <non tikrai maloniostenka ^prtiįi l 
pažinti, kad man liūdnoko skirtis su savo GURNEY krosnim. Man rodo£ 

tai yro dėl to, kad mes tiek daug puikių valgių su ja pa
gaminome; ji beveik musų šeimos dalis. ’ Kai grįšiu iš

drougą. Ir kaip ištikimai vėl dirbs GURNEY, o mes sė- '* 
Sime ut stalo, džiaugdamiesi grįžę | namus

geriou.su
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visuose miesto rajonuose!
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R. TESLIA
‘7 . REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

BIURAI:
863' Ęloor Street West; Toronto 
575 Queen Street Wėst, Tortinio 
1294 King Street East, Hamilton

. PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:

. 8 kambarių mūrinis, 2 čųgštų 
$13^0^^^ M.900. Koina 

dii. kajmb. atškįras mūrinis 
1 nankis, kiemas tr’garožas; įmo^ 

kėti $5.500. Koina $15.500.
High Park—Bloor,

8 did. kamb^ gero mūro, neper
einami kdmbotiaj, alyva apšil
domas; įmokėti $4.500. Koina 
$15.00G<

High P«rk~Bloor,
8 did, lępmbariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvdžiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.000. Kaina 
$16.500.

. 7 did. kamb. atskiros mūrinis, 2 
augštų, goraž.; įmokėti $5.000. 
Kaina $15.900.

Bloor—Ossington,
6 kamb. atskiros, alyva apšildo
mos, 2 garažai; įmokėti $3.500. 
Kaina $10.350.

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

863 BLOOR STREET WEST

Indian Rd.—Indian Trail,
IS komb. atskiros mūrinis, van- 
deniu-alyva opėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa namas; 
įmgkėti $8.000. Kaina $22x900. 
Viena atviro, skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mū
ro, vanderiiu-olyvo apšildomas, 
2 virutvėš, garažai, privatus įva
žiavimas; įmokėti $6.000. Kai
na $18.900. Viena atvira skola.

College—Bathurst,
9 did. komb. mūrinis, švarus na
mas, 2 virtuvės, 2 vonios ,alyva 
apšildomas, 2 garažai; įmokėti 
$55.000. Kaina $16.500. Vie
na atvtra skola.

High Pork Ave. prie Bloor,
14 didelių kambraių mūrinis at
skiras namsa, vandeniu-alyvo 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

NAUJI NAIVIŲ 
PASIŪLYMAI -

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Ištaikė. ‘ "

F<N.PREBBUE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo 
pardavimo įstaiga

Didžiausias namų 
pasirinkimas

SAUGU— PATIKIMA .

■ Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. . Męs, turime šimtaus įvairiausių na
mų. Taip pat duodame paskolas.

$16.000. Lansdowne — Dundas, 8 
kambarių atskiros mūrinis 
namas, kietmedžio grindys, 
su garažu, gerame stovyje, 
nedidelis jmokėjimas.

$16.000. Indian Rd. — Wright Ave. 
8 kambarių mūrinis nomos, 
šilto vandens-alyvo šildy
mas, lobai gerame rajone, 
patogus išnuomavimui, 2 
virtuves, 2 garažai, nedi
delis jmokėjimas.

$17.900. Dovercpurt — College, 10 
kambarių mūrinis dviejų 
augštų namas,’ vandens šil- . 
cjymas, du garažai, dvi vir
tuvės, patogios išsimokėji
mo sąlygos.

$17.500. High Park—Ęįpor, atskiras 
mūrinis namas, 9 kambuJr 
virtuvė, vandens anglių šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Namas be morgi- 
čhj. .* .

$17.900. Oakmount—St. Clair. 8 k. 
ir 2 virtuvių mūrinis na
mas,, vandens iT alyvos šil
dymas, bėndrės Jvažiovi- 
mas.
je. Šiek tiek augštėsnis 
įmokėjimas. s

$18.900. Bloor — Jane, :6 .didelių 
komb. mūrinis atskiras na
mas. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vonia, karš
to vandens alyva šildymas, 
plytų garažas, grdži ap
linka.

$21.000. Parkdale-

48.600. Bloor — Shaw St. 6 komb. 
.' . mūrinis namas, garažas.

si 0.500. Dundas—Rusholme, atski
ros, alyva šildomos narnos, 
geram stovyje.

važiovi- 
e vieto

$15.000. Bloor — Indian rRd., mūri
nis, atskiros, 10 kambarių 
namas, garažas. Vandeniu 
šildomas. 3 virtuvės. Savi
ninkas nori greit parduoti.

$15.200. Bloor —Indian Rd., 8 kam-
> barių ,mūrinis namas, oly- 

, : » c va šildomas, dvigubas ga
ražas. '

$18.900. Rusholme Rd.---- Dundas, ’
10 kambarių mūrinis na
mas, varydens šildymas, 3 
virtuvės, garažas, labai pa- : 
togus išnuomavimui, geros 
pajamos..

$11.000. Dundas—Gladstone, 6 k., 
namas, 2 virtuvės, kietme
džio grindys, patogus iš
nuomavimui. įmokėti tik 
$3.000.

. SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
KE. 9272

1460 Dundas

Sunnyside, du
pleksas, 11 didelių kamba
rių. 2 veranęlos^ 2 alyvos

$16.000. Dundas -— Crawford, 8 di
delių kambarių, namas lo
bai gerame stovy, garažas.

1652A BLOOR ST. W., 
Toronto.

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.

Tik paskambinkite kiek Jūs turi' 
te (mokėjimui pinigų — mes pa' 

rodysime Jums namą!

NAM AI—BIZNIAI

geltonų plytų namas.
$27.000. Indian Rd. — Bloor, didiri- z 

" gas, 12 karpb.. namas yįi 
‘baldaiš. dvigubas ‘garažas, v 
privatus įvažiavimas. 3l vir
tuvėlės rūsyje. Pajamų apie 
$4.000 metarns plius 3 k. 
būtos šeimininkui.

$ 13.900. DOvercourt-----Dundas, ply
tinis, atskiras, 8 kamb. na
mas ir garažas. $4.000 
įmokėti.
SKAMBINKITE:.

V. Morkis
KE. 0415

$17.30<L Blbor^-^Jn(įęyj ‘Rd., 8 k., 
mūrinis^^'otškfrąs namas, 

7 vandehith-blyva šildomas.
Dvi modern/VTttūvės. Dvi
gubos garažas.

■ . .

$17.700. High Parkseptynių k., 
moderniai įrengtas, atski
ros namas, garažas.

SKAMBINATE:/

B. Sergantis
KE. 0415—

*$12.000, įmokėti $3.000, 10 komb. 
mūrinis nomos, miesto centre, 
neperein. kambariai, garažas. 
10-ties kamb. baldai parduoda
mi už tą pačią namo kainą.

$13.000, įmokėti $4.000, 6 kamb., 
mūrinis — rock brick — no
mas, St. Cloir — Lansdowne, 
alyvos šildymas, nepereinami 
komb., moderni virtuvė ir vonia, 
garažas ir šoninis įvažiavimas.

$14.000, įmokėti $5.000, 8 kamb. 
dupleksas, Dundas — Dufferni, 
rajone,’ karšto vandens-alyvos 

i___ šildymas, 2 virtuvės ir 2 vonios,
svečių — recreation kamb. rū
sy, garažas.

$14.500, įmokėti $4.500, 8 kamb., 
mūrinis nomos, Bloor—Bothursr 
rajone, alyvos Šildymas, parke
tas, 3 virtuvės, $40 pajamų sa
vaitei, 3-jų kamb. butas*savinin
kui arba tuščios, namas.

$14.500, įmokėti $6.000, 8 komb., 
mūrinis nomas, Bathurst — Du
pont rajone, modernus alyvos 
šildymas — air condition. Mo
derni virtuvė.

$14.500, įmokėti $4.500, 8 kamb., 
mūrinis namas, High Park ra- 
jone, moderni virtuve, garažas.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J.Rukša ir V. Jučas
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. MU. 0746.

$11.500, Runnymede-Annette, mūrinis,
* 6 komb., didelis kiemas, garąžas, 

lobai gerai užlaikytos namas.

$12.500, Roncesvolles-Dundas, atskiros, 
mūrinis, 6 kamb., garažas, žemas 
įmokejimos.

$14.500, Ossington (į siautę nuo Bloor), 
gerų plytų, 8 kamb., garažas, že
mas įmokei imas.

$13.900, Bloor-Pacific, mūrinis, 6 k., 
aliejum šildomos, garažas. Žemas 
įmokėjimas.

$15.000, High Park, prie Roncesvalles, 
mūrinis, 8 kamb., vieta garažui.

$16.800, High Pork rajone, labai gerų 
plytų, atskiras, 8 kamb. ir 2-jų sau
lės kambarių, vandeniu šildomas, 2 
garažai.

$19.500, Roncesvalles-Wright, mūrinis, 
atskiras, 10 kamb., vandeniu šil
domas, 3 virtuves.

$19.800, St. Clair-Oakwooa, mūrinis, at
skiras, I T kamb., vandeniu šildo-* 
mos, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į *

v S. KUZMAS

St. YVest (prie Dufferin), Toronto

1675 Bloor St. Tel. K E. 7941 
po darbo LA. 1250

K. WILES REAL ESTATE

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTCCS

$14.700. Dundas g-vėj, lietuvių ra
jone. Narnos su dviem tuš
čiom krautuvėm ir 5 nau
jai atremontuoti kambario^ 
Alyva šildymas. įmokėti 
apiė $5.000.

$8.000 įmokėti. Kampinis namas 
su maisto krautuve ir du 
šalutiniai pastatai — kfau-~ 
tuvės. Dundas g-vėj lietu
vių rajone. Dideli 9 kam
bariai. 2 modernios virtu
vės. Vandeniu alyva ŠRdy- • 

x mos. Mėnesines pajamos 
apie $500. Tinkama vieta 
restoranui drba kitos rūšies 
bizniui.

$19.000. Roncesvai les g-ve j. 10 k. 
' _ ir krautuvė. 2 virtuvės, at- 

skiros įėjimas. Vandeniu 
t alyva šildymas.

$8.000 įmokėti, prie Sunnysidi, 
’r ramioje gatvėje, 

susisiekimas į visas puses.
5 butai —- 24 kambariai. 
Atskiri įėjimai. 11 kamba
rių naujai atremontuoti; 5 
kamb. reikalingi pagrindi-

x :nk> remonto. Mėnesin. nuo- 
miniftkai. Vandeniu ši Id. 
Stocker. Kieme talpinamo 
15-20 automašinų. Didelės 
pajam. Koina tik $25.000.

$36.000. (Kaina žymiai sumažinta).
6 apartamentų — 36 k. 
— namas. 6'pogrindinės ir 
6 pagalbinės virtuvės. Pa
naudoja kaip 12 butų. Iš
ilginiai koridoriai. Vande

niu šild. Gero* apsimokan
tis narnai. Į mokė. > Ą8.000

- -9,000. Anglas senukas
skubiai nori parduoti.

$5.500 įmokėti.' Visa kaina $23.-
000. Už tripleksą iš 13 k.
Išilginiai koridoriai. Prie
"High Parko. 3 virtuv. Van
deniu šild. (blower). Gara
žas. Namas atskiros, kam
pinis.

j $3.000 įmokėti. Miesto centre. Vi
so kaino $12.500. Mūrinis 
namas. 9 kambariai dvie-

• juose eugštuose. Naujos 
apšildymas. Garažui gali
mybės.x-.

Be iiifr pavyzdžių turime įvairia kainu 
namų, krautuvių, valgyklų, gazolino 
tfoČių. Skambinkit

J. KAŠKEL1S
TrfH. tM. 8-26.6; tM. 8-2647 

575 Queen Str. W. (prie Bathurst)

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. jst. OL. 7525 

namų tek LA. 0248.
863 BLOOR STREET WEST 

(netoli Ossington g.)

1.S8.000 grynais, 
$24.00O pilna kaina.
7 kambariai ne mūriniame name. 
;2 virtuvės. Šildymas moderniškas. 
Didetis sklypasK— galima pasta
tyti dar kitą 'namą. Skolų nėra. 
Ossington gatvėj netoli Dundas.

$4.000 grynais, 
$17.900 pilna kaina.
10 kombarių — 2 augštai, 3 vir
tuvės. 2 vonios. Vanduo ir alyva 
šildymui. Dvigubas garažas. Visi 
baldai eina kartu. Dufferin—Du
pont rajone.

$4.000 grynais, 
$12.800 pilna kaina.
6 kambariai su visais kitais namui 
reikalingais priedais. Perth gatvėj 
netoli Wallace.

$1.500 grynais, 
$10.500 pilna kaina.
10 kambarių. 2 virtuvės su 2 vo
niom. Verta susidomėti šiuo pigiu 
namu. Clinton — Bloor rajone.

5. $5.000 grynais, 
$12.800 pilna kaina.
7 kambariai, Šviesūs, dideli. Mo
derniškas alyva šildymas. 2 augš
tai. Didelis kiemelis. Mūrinis tik 
frontas. Crawford g. virš Blooro.

$3.500 grynais, 
$11.000 pilna kaina.
8 kambariai. Mūrinis tik frontas.
2 virtuvės. Garažui vieta yra. Carr 
gatvėj netoli Bathurst ir Queen.

$7.000 grynais, ’ 
$20.000 pilna kaina.
9 kambariai. 2 virtuvės. Alyva ir 
vandeniu šildomas. Dvigubas gara
žas. Namas atskirose mūrinis. Vir
tuvė ir vonia labai geram stovy. 
St. Clair ir Dufferin kampe. Sko
lų nėra.

$5.000 grynais, •
$17.500 pilno kaina.
9 kambariai geram name. Viskas 
yra tik nėra garažo. Netoli Sf. 
Cloir—Hilton gatvėj. -

$12.000 grynais, 
$26.800 pilna kaina.
12 didelių kambarių, 3 virtuvės. 
Didelis sklypas su nuosavu įvažia
vimu. Atskiras, mūrinis, gražus 
namas. Su baldais — 4 krosnelės, 
2 šaldytuvai ir visa kito. High 
Park rajone — Indian Rd. netoli 
Howard Pr. Rd.

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Mann & Martel
2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

Gerai žinomo ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaiga 
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

2.

3

4.
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Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

Ė. KRONAS
REAL ESTATE AND INSURANCE 

1Ž94 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558 -

i

TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST • 575 QUEEN STREET WEST
' t n n n w t n

Turime dideli namų pasi
rinkimą tarp St. Clair—Eg- 
linton — Lansdowne —Mt. 
Pleasant, nuo $12.000 iki 
$ 1 6.000 (pilno kaina), mū
riniai, atskiri namai, dau
giausia vand. - alyva šildo
mi su privačiu įvažiavimu ‘ 
ir garažais. Arti prie susi
siekimo ir krautuvių, labai 
gerame stovyje.

Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimu nuo. $2.500 
iki $3.000 Šiauriniame Toronte. 
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 kamb., 
atskiras, mūrinis namas, vande
ni u-alyvos šildymas, 3 virtuvės 
ir vonios. Didelės pajamos, leng
vas mokėjimas. Garažas.

$18.000, įmokėti $4.000, Annette— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienos, labai pigus šil
dymas, garažai. . 9

$17.000, Dundas—Roncesvalles, 
pleksas, 10 kamb., pusiau 
skiros, vandens šildymas, 3 
ražai.

$16.000, Dundas—Roncesvalles,
kamb., atskiras, mūrinis namas, 
geros pajamos.

$15.000, Lisgar—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiros namas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiras namas, vondens-alyvos Šil-. 
dymas, garažas.

$15.000, Bloor—Clinton, 9 kamb., 
atskiras, mūrinis, vand.-alyvos 
Šildymas, 2 mūriniai garažai.

ot- 
ga-

10

J. KARNS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Jstoigo) : “- a

1 ST. CLAIR AVL W.
TORONTO

Tel. KL 7941, namų tel. LL. 4744

Nerode manės įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numeri.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$11.500, Dufferin — St. Cloir, 6 kambarių mūrinis namas, gražūs kambariai, 
kietmedžio .grindys, garažas, įmokėti, apie $<000. -

$12.900, Blooro— Lansdowne, 6 kombarių ^mūrinis namas,. didėl? ir gražūs 
kambariai, kietmedžio grindys, geras susisiekimas, garažas, įmokėti apie 
$4.000. .

$14.500, Annette — Indian Rd. 7 kambarių mūrinis namas, nepereinami kam
bariai. Kietm. grindys, geras susisiekimas, garažas. įmokėti apie $5.000.

$15.900, High Park rajone. 7 ir saulės kambario, atskiras mūrinis namas, van
deniu alyva šildomas, vieta garažui. Įmokėti apie $6.000. r * ■

$17.500, Cawon —- King; 8 ir saulės kambario atskiras mūrinis namas, neperei
nami kambariai, vandens šildymas, 3 virtuves, tualetas rūsy. Įmokėti apie 
$6.000., . _

$19.800, Indian. Rd. — Blop.rt dupleksas iš 13 'kambarių,' atskiras mūrinis na
mas, gražūs kambariai, vandens šildymas, kietmedžio grindys, 2 gara- 

. žai. Įmokėti apie $10.000.

-

R 'ISPH

. . > 4 o U
Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 

' ištisų .atstoves , Ž
."r- ■ į . 5 ;* ■ i.

Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

JOHft J. ELLIS
' REAL ESTATE -

ffi* ■■ :•

J

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8006

įgyto pasitikėjimo dėlei "mūsQ firma auga sparčiguiiėtV Žtftgsniėis. 
Kiekvienu laiku čia rastfė didžiaušį namų if kitokių nuoiėvybių pasi
rinkimą. Kiekvienu laiku {imtai namų yiwose Toronto *fįįėnuese. * 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėMėsys dus skiriamai patarnauti v 
klijentams norintiems įsigyti, namus High Parko rajone.

■ V’. — BLOOR ’ e- .A. \
$10.000, įmokėti $3,000. Mūrinis, pusiou atskiras & kambarių namas Garažas.

WINDERMERE — ST. JOHNS RD.
$12.500, {mokėti $3.000. Mūrinis 6 kombarių namas. Alyvos šildymas. Garažas.

' WESTMOUNT — ST. CLAIR •
$14.900, įmokėti $6.000. Visai atskiras, mūrinis, 6 kombarių namas, priedo 

saulės kambarys. Alyvos Šildymas. Garažas.

i '
HIGH PARK BLOOR

$16.500, įmokėti $6.000. Mūrinis,, dviejų augštų, 8 didelių kombarių namas.
Garažas ir privatus įvažiavimas.

HILTON — ST. CLAIR 
$17.000, įmokėti $5.000. Visai - atskiras, roūrirūs, gražiai užlaikytas, 10 kam

barių namas. Vandeniu-alyvo Šildomas. Turi būti skubiai parduotos.

' —OUNRAS,
517.000, žemes įmokėjimas. Mūrinis, 11 kombarių namas, priedo saulės kam

barys. Trys virtuvės, dvigubos garažas. Namas be skolų.

GRENADIER RD. — RONCESVALLES 
$18.000. Visai atskiros, mūrinis, 8 kombarių narnos. Vandens šildymas. Garožos.

— HOWARD PARK
šildy-

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.
-V

383 Roncesvalles. - Telef. LA. 8000 * Buto teL EM. 3*6711

«

MES, PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR KOTELIUS

$10.000. 7 kamb. namas. Symington gatvėje, garažas, įmokėti $3.000.

$2.000. Valymo — prosinimo biznis. Dundos — Indian Grovė rajone, jmo- 
. •' ■ keti $1.000.

$15.300. 9 kamb., Brunswick — College rajone, vondeniu-alyva šildomos, 2 
‘ . vonois k 2 virtuves, įmokėti $6.000.'

$16.500. 9 kamb., Movety — Dundos rajone, įmokėti $5.500.

Klauskite:’V. Andrejausko-Andrews
/ 1 . ME. 5725 - - - ME. 5726

;L. .. Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME..5725 - - - - - - - - - ME. 5726
Mes sudarome paskolas 1 ir Ii morgičiui ir skoliname privoiioi iki $2.000

John J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me- 

' * tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų.
Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi. 
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

KING — BATHURST
$9.000, įmokėti tik $2.500. Visas mūrinis pusiau atskiros, 9 kambarių, dviejų 

augštų. šildymas alyva. Koridorinė sistema.
DOVERCOURT — QUEEN

$11.500, įmokėti $3.000. Mūrinis 9 didelių kambarių nomos su 4 virtuvėm. 
Koridorinė sistema. Rūsys po visu namu. Su boldots. Idealu nuomavimui. 
Yra garažas. Ar naujakurys galėtų ką geriau atrasti?

EMERSON — BLOOR
$13.800, įmokėti $5.000. Visai atskiras mūrinis 7 kambarių, 2 jų augštų na

mas. Koridorinė sistema, šildomas alyva. Dvigubos garažas.
CONCORD — BLOOR

$13.900, įmokėti $5.000. Labai puikiom stovy mūrinis 7 komb., gerai ir įdo
miai išplanuotas namas. Yra garažas. Galimo tuojau keltis ir gyventi. 
Lengvos išsimokė j imo sąlygos.

BEACONSFIELD — ARGYLE #
$15.000, įmokėti $6.000. Visai atskiras mūrinis dviejų augštų 9 komb. narnos 

su centroliniu Šildymu. Garažas. Dvi virtuvės, dvi vonios: du atskiri butai.
GILMOUR — ANNETTE

$15.500, įmokėti $5-6.000. Visai atskiras masyvinis 9 dideliu kambarių mūro 
namas. Koridorinė sistema. Yra garažas ir vieto antrom. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų tikrai vertingas turtas.

CLENDENAN — ANNETTE
$16.500, įmokėti opie $6.500. Visai atskiros mūrinis 11 kambarių vandemu- 

olyvo šildomas namas. Dvigubas garažas. Slypas 40 x 210 pėdų, su dide
liais medžiais

/ DOVERCOURT — DUNDAS
$18.000 su didesniu įmokėjimu ir loboi lengvom Ssimokeiimo sąlygom. Mūrinis 

>3 loboi didelių komborių-narnos, šildomos vondemu-atyva Keturios vir-' 
tuves. su sinkom. lobai tinkamos nuomq^imui. Savaitines puiomos virš 
$80. Dvigubos garažas.

Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namą, bet koki biznį, ūkį 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savu pažįstamiems

. .. . primink, jog šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W. — Tel. ML 2471, buto tol. KL 7425.
M

h
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VISI Į GEGUŽINĘ HAMILTONE!NEOKANADIEČIAI NĖRA PAMIRŠTI
Ijon. G. Drew kalba Queen’s Park ukrainiečių manifestacijoje

Hon. G. Drew kalba ukrainiečių manifestacijoje
mo simpatikas negali paneigti 
fakto, kad milionai žmonių mirė ' 
nuo bado prieš 20'metų. Jie sis- ! 
tematingai buvo numarinti, kad 
nenusilenkė sovietų vergijai”. 
Tuos Įvykius ypatingai svarbu Į 
prisiminti šiandien.

— Kažkurie vadovaujantieji

Neokanadiečiai, kurie turėjo 
progos gyventi komunizmo val
džioje, ypač gali pasitarnauti sa
vo naujajam kraštui, pareiškė 
Hon. George Drew, kalbėdamas 
ukrainiečių manifestacijoj 
Queen’s Parke minint 20 metų 
sukaktį nuo didžiojo bado Ukrai- 
nojo ~ sscvo
kaimynams kanadiečiams, kas 
yra komunizmas ir kaip jis atro
do, realiame gyvenime”.

Virš 6000 Kanados ukrainiečių 
buvo susirinkę praeitą sekma
dienį. birželio 14 d., pagerbti scp _____ ...—. —-----
tynių milionų ukrainiečių, kurie į čiams, kad nėra jokio skirtumo 
mirė bado mirtimi. I tarp Europos. Azijos, Afrikos ir

: Badas, vienas iš didžiausių nu-i net šiaurės Amerikos komuniz-
sikaltimų pasaulyje, buvo 1932 į mo, kur. atrodo, daug žmonių 
m. suorganizuotas Kremliaus pa-j dar visiškai nesupranta šio bai- 
laužti laisvę mylinčių ukrainie-I šauš pavojaus“.

fig kurie susitiko veidas vei
du su komunizmu, žino, kad viso 
pasaulio komunizmas pildo Mas
kvos įsakymus.

“Aš tai mačiau Rusijoje, Uk
rainoje. Rytų Vokietijoje ir ki
tur ir niekur nemačiau skirtu- 
mo”. '

Kreipdamasis į visus neoka- 
nadiečius, nežiūrint jų tautybių, 
kalbėtojas pasakė: “Jūs, kurie 
puikiai pažįstate šią žiauriąją 
tiesą, paklauskite nežinančių ar 
ginklai ir organizacija, kuri pa-

čių pasipriešinimą prieš sovietų i 
diktatūrą. Per 25% Ukrainos gy
ventojų žuvo. Kaimai, kuriuose 
anksčiau žydėjo gyvenimas virto 
kanu laukais. George Drew. 
Progresyvių konservatorių par
tijos lyderis, kalbėjo ukrainie
čiams Toronte: “Aš pats buvau 
Ukrainoje po šio didžiojo įvy
kio”. Jo- balsas pasidarė liūdnes
nis. kai jis pridėjo: “Niekas ne
galėtų užmįršti to baisiosios tra
gedijos vaizdo, kas matė šio ba
do rezultatus”. . Toliau Hon. n o « •
Drew pareiškė: “Joks komuniz-Į laidojo 1919 m. Ukrainos laisvę,

DAR DĖL 700 M. JUBILĖJAUS
jubilėjui. Kodėl to negali būti? 
Savo veiklą kiekvienas gali skir
ti betkokiam šūkiui. Ir jei gerai 
bus pravesta, bus ir naudos.*Lie- 
tuva bus išpopuliarinta. Bet kam 
tada Nr. 23 vedamajame vėl per
einama i bendrą plotmę — esą, 
rengia ALTS, o kviečia dalyvauti 
visus. Tai kaip gi, lietuviai šven
čia jubilėjų ar tik ALTS?

Mūsų manymu, viskas svei
kintina, kas eina ad maiorem Li- 
thuaniae gloriam ir 1100 metų 
mes iškėlėme ne kortoms sumai
šyti, bet tik tam, kad didžiuo- 

rašąs,! damiesi sena savo tautos istorija 
pasiektume dar 400 *metų toliau. 
Ir Mindauginę Lietuvą minint 
juk galima priminti, kad čia dar 
ne pradžia, kad mūsų tautos 
valstybinio gyvenimo tradicijos 
daug senesnės, negu jos išėjimas 
į krikščioniškųjų valstybių tar
pą. Ir mums rodosi, kad kas ten 
amerikiečius informuos, pajėgs 
taip pastatyti klausimą, kad tai 
bus priminta ir bus logiškam ry
šy su pagrindine mintimi.

Kalbamosios iškilmės Vašing
tone yra ALTS politinis aktas. 
Dėl šūkių taiklumo ta proga ne
vertėtų ginčytis. “D” redakto
rius, beabejo, klysta bijodamas, 
kad gali iškilti ir daugiau "atra
dimų”, kurių, girdi, su iškilmė
mis nesekiosi. Jei atsiras, sekio- 
sim, pone redaktoriau! Bet šį 
kartą Čia joks atradimas. 853 m. 
data gerai žinoma ir Ivinskiui, if 
Sužiedėliui, ir p. redaktoriaus 
nesuminėtiems istorikams, nors 
į vadovėlius ir nepateko dar. Ša-

“Dirva” birželio 4 d., Nr. 4. 
skyriuje “Redaktoriaus Žodih”, 
kerta “Draugui”, kam jis primi
nęs “Tėv. Žiburių” pastabą, kad 
šiemet tiktų paminėti ne Lietu
vos valstybės 700 metų sukaktį, 
bet bent 1100 metų sukaktį nuo 
pirmos žinios, kad Lietuvių tau
ta jau tada gyveno organizuota 
valstybiškai, ir kam pastatęs vi
są eilę klausimų — kodėl? Re
daktoriaus nuomone, pasirinki
mas minėti 700 metų sukaktį 
esąs tikslus, nes ir istorikas S. 
Sužiedėlis “Lietuvoje" 
kad Lietuvos valstybės kūrėju 
esąs laikomas Mindaugas, kad 
per karūnaciją jis išvedęs Lietu
vą į pasaulio valstybių tarpą ir 
tt. Su Šapoka, esą, galima sutik
ti. kad nuo atrastos datos suėję 
1100 metų, tačiau tokio užtikto 
šaltiniuose paminėjimo nesą ga
lima tuojaus minėti, nes, girdi, 
ką gi darysi, jei koks Ivinskis ar 
kitas istorikas suras kitą datą? 
'Argi jr vėl minėsi? Kai dėl kelia
mų priekaištų, tai, esą, niekas 
nedraudžia ir kitiems susigalvo
ti ir panašias iškilmes rengti. 
“Reikia jas sugalvoti, suorgani
zuoti ir įvykdyti”. Taigi, įvyk
dyti. Mums atrodo, kad tas 
“įvykdyti” ir yra svarbiausias. 
Jei kas rūpinasi, turbūt, suabe
joja ar viena ALTS pajėgs tin
kamai jubilėjų pravesti.

"Dirvos” Nr. 22 paskelbta iš
kilmių programa, mūsų galva, 
yra be priekaištų. Tai tautinės 
sąjungos sąskrydis, skiriamas 

buvo tik spontaniškas valstiečių 
sąjūdis. Taip pat paklauskite jų, 
ar malonus, mylįs tėvynę kinie
tis ūkininkas, suorganizavo pui
kiai išlavintą armiją, kuri dabar 
kariauja prieš mūsų vyrus Ko
rėjoje, aprūpino ją MIGais, ga
lingais Stalino tankais ir kitais 
sunkiausiais karo pabūklais”.

Kalbėtojas palietė dabartinę 
Kremliaus taikos ofenzyvą: “Yra 

sovietų imperijos ribose yra ki
tokio pobūdžio negu kitose pa
saulio dalyse.

Nepaprastas publikos pritari
mas palydėjo Hon. Drew žo
džius: “Pasakykite kanadie-

patiems, kad tam tikri, augštose 
vietose sėdį, ponai pradeda gal
voti, kad sovietų komunizmas 
pasikeitė, nes pirmą kartą per 
daug metų iš jų lūpų pasigirdo 

i švelnūs žodžiai”.
Griausmingi plojimai keletai 

minučių pertaukė Mr. Drew. 
“Ypatingai svarbu šiuo momen
tu, kai augšti vyriausybės parei
gūnai atrodo pasirengę sudaryti 
komunistam* įspūdį, kad jie gali 
žengti į Jungtinių Tautų Organi
zaciją ir galimas dalykas dar 
daugiau nuolaidų jiems pada
ryti“.

Populiarusis progr. konserva
torių partijos lyderis didžiulės 
minios buvo nepaprastai šiltai 
priimtas. Jo balsas sugriaudė 
Queen’s Parke, kai jis reikalavo: 
“Kremliui yra bandymas, kurį 

Į jis galėtų Įvykdyti savo gerais 
norais. Tai yra paprastas bandy
mas. Pareikalaukime jų leisti 
Ukrainai laisvais balsavimais pa
sirinkti vyriausybę, kokios pa
geidauja Ukrainos tauta. Prašy
kime suteikti Lenkijai laisvus 
rinkimus, prašykime suteikti 
laisvus, rinkimus Rumunijai, 
Vengrijai, Bulgarijai, Čekoslova
kijai ir Pabaltijo valstybėms, ku
rios dabar pavergtos, kad jos iš
sirinktų vyriausybes, kurios iš
reikštų jų valią!”.

“Rusija tą pažadėjo Jungtinių 
Tautų čarteryje, — tęsė Mr. 
Drew. — 0š tikrųjų nėra per 
daug reikalauti, kad gyventų pa
gal savo pačių iškilmingus paža
dus. Mes neturime teisės sakyti 
Rusijos žmonėms, kokios rūšies 
vyriausybę jie turi pasirinkti. 
Tai yra grynai jų pačių reikalas. 

. Bet, — Mr. Drew pridėjo, — mū- 
į sų teisė reikalauti to toms tau- 
i toms, kurios atsidūrė po Sovie- 
j tų dominacija. Jeigu mes tikime 
Jungtinėmis Tautomis bei prin
cipais, kuriais jos įsteigtos, mū
sų pareiga reikalauti, kad Rusi
ja respektuotu', šiuc^ pasižadė- 
jimus .

Mr. Drew baigė: “Manau, kad 
dar ilgai truks ir reikės kantry
bės laukti, kol 1945 m. Jungtinių 
Tautų čartęrio autorių idealai 
bus Įgyvendinti. Bet vistiek ka
da ši diena ateitų, sakysime Uk
rainos ir kitoms tautoms, kurios 
dabar komunizmo pavergtos, 
kad mes nepamiršome pažadų 
padarytų 1945 m. San Francisco 
mieste, kad mes neužmiršome 
šių tautų žmonių pasiaukojimo, 
kad mes neužmiršome šių tautų 
žmonių ilgos kovos už laisvę”.

Vienas jaunas vyras iš publi
kos išreiškė tūkstančių kitų nuo
monę: “Linkėčiau, kad būtų dau
giau tokių žmonių kaip jis. Jo 
žodžiai suteikia ne tik drąsos 
Kanados ukrainiečiams, bet taip 
pat ir vengrams, lenkams, lat
viams, estams, lietuviams, jugo
slavams, čekoslovakams, rumu
nams, bulgarams ir rytų vokie
čiams bei visos eilės kitų tautų 
nariams”.

poka jos neatrado. Jis tik primi
nė ją organizatorių dėmesiui, 
nes, jo galva, jos šia proga nepa
naudoti nebūtų tikslu. P. redak
torius visur mini Mindaugo ka
rūnaciją, bet jis beabejo prisime
na, kad jo laikraščio skiltyse bu
vo akcentuojama, kad tai kartu 
ir 700 metų jubilėjus nuo Lietu
vos valstybės pradžios. Mūsų 
galva, šį teigimą reikėtų aplenk
ti, nes jis tikrai netikslus, nuva
giąs bent keletą amžių. Žinoma, 
netikslūs ir p. red. išvedžiojimai, 
kad per karūnaciją Mindaugas 
Lietuvą išvedęs į pasaulio vals
tybių tarpą. Ją ištikrųjų išvedė 
ne karūnacija, bet krikštas. Ka
rūnacija tebuvo krikšto vaisius. 
Krikštą mes jau paminėjom. Dėl 
mūsų, minėkim ir karūnaciją, jei 
tai padės Lietuvos vardą iškelti. 
Politiniam aktui visada ttenka 
daug ką patempti, bet nereikia 
pykti ir jei kas primena istori* 
nę tiesą ar sugestijų padaro. Mes 
nemanoje, kad politiniam aktui 
reikalingi moksliniai traktatai 
su visais spėjimais bei rezervais, 
bet manome, kad rengėjai vis- 
dėlto ir šūkius, ir pagrindines 
kalbas, ir propagandinę medžia
gą, kokia bus platinama, bus da
vę pėržvelgti ir istorikui, juo
ba, kad Clevelande bent vienas 
ne sunkiai pasiekiamas. Mums 
tikra* gaila, kad jubilėjus išeina 
separatistinis, bet visdėlto lin
kime pasisekimo ir kuo mažiau 
nesklandumų su kitomis grupė
mis, nes nesklandumai gali daug 
ką sugadinti. S. .

TtVISKtS ŽIBURIAI

Pranešimas
Lietuviams Studijuojantiems 

Kanados universitetuose
Beveik visuose Kanados uni

versitetuose yra lietuvių studen
tų. Tai vis pavieniai pasiryžėliai, 
siekią taip sunkiai naujakuriui 
prieinamo augštojo mokslo. Kai
tomuose universitetuose lietu
viai studentai yra susibūrę į sa
vo tautinius vienetus. Patyrimas 
betgi rodo, kad susivienijimas į 
vieną visą kraštą apimančią or- 
ganizaeiją atneštų moralinės ir 
materialinės naudos visam lietu
viškam akademiniam jaunimui.

Tokia organizacija galėtų:
1. Kelti Lietuvos išlaisvinimo 

reikalą studentams lengviau pri
einamuose sluogsniuose;

2. Teikti moralinę paramą iš
barstytiems tarp svetimųjų lie
tuviams studentams;

3. Atkreipti lietuvių visuome
nės dėmesį į augštosiose mokyk
lose studijuojančių šalpos būti
numą;

4. Pasitarnauti kaip centras, 
teikiąs informacijas apie studi
jų galimybes;

5. Palaikyti ryšius su kitose ša
lyse studijuojančiais lietuviais 
ir tt.

Toronto universiteto Lietuvių 
Studentų Klubo Valdyba nutarė 
imtis iniciatyvos ir šią vasarą 
pravesti registraciją ir rinkimus 
Kanados Lietuvių Studentų Są
jungai įkurti.

Visi studijuoją ir besiruošią 
1953-54 metais studijuoti prašo
mi nedelsiant užsiregistruoti, 
prisiunčiant svarbiausias žinias: 
vardą, pavardę, universiteto pa
vadinimą, fakultetą, kursą bei 
adresą. Registracija užbaigiama 
liepos 15 d.

Sąjungos valdyba numatoma 5 
asmenų. Kandidatas valdybon 
gali būti nominuojamas betkurių 
dviejų studentų, prisiunčiant jų 
pasirašytą laišką iki liepos 31 d.

Pilnas kandidatų sąrašas bus 
paskelbtas spaudoje ir išsiunti
nėjamas užsiregistravusiems 
tuoj po minėtos datos.

Rinkimai • bus pravedami ko- 
respondenciniu būdu ir bus už
baigti apie rugsėjo 1 d. Visus 
laiškus prašonje siųsti šiuo adre
su: G. Šernas, 25 Triller Avė., 
Toronto, Ont.

Esame tikri, kad mūsų studen
tija supras reikalo svarbą ir ak
tyviai prisidės prie Kanados Lie
tuvių Studentų Sąjungos kūri-

Toronto Universiteto Lietuvių 
Studentų Klubo Valdyba.

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

MOHAWK FURNITURE CO.
TELEFONAS OXford 44442448 DANFORTH AVE., TORONTO

2-jų metų sukakties proga skelbia didelį

ISPARDAVIMA
Miegamieji komplektai:

3 gabalų specialus $89.00 - - -........................... ............A.!..................... su tinklu ir matracu tik $109.00
3 gabalų Reg. $124.00, dabar tik $99.00 ... ........ ....... su spiruokliais ir spirūokliniu matrasu $129.00
3 gabalų (Meaford gamybos) Mahagony, Riešuto ar Ąžuolo (šviesus) Reg. $269.00 ........... Dabar tik $229.00
3 gabalų Riešuto ar Ąžuolo, Reg. $199.50 .......
3 gabalų, Reg. $174.50, ...... dabar tik $139.00
4 gabalų, Reg. $399.00, ... . .. dabar tik $339.00

................. ........   dabar tik $159.00
5 gab. šviesus, Reg. $449.00, dabar tik $359.00
4 gab. (Beaver gam.) Reg. $499.00, tik $450.00

Hepworth gam. No. 94S kompl. ar pavieniais gabalais: 
$69.00 
$99.00 
$57.00 
$49.00 
$79.00

7 kub. pėdų šaldytuvas tik

9% kub. pėdų DELUXE tik

Visiems suaugusiems ir MOHAWK FURNITURE CO 
vaikam, turima daoc dovanų Danforlh Ave>( Toronto. TeL OX. 4444

Rūbų spinta, Reg. $79.50 ...... . dabar
Didelė rūbų spinta, Reg. $119.50, dabar < 
Spintelė, Reg. $69.50 ...........   v dabar
Lova, Reg. $64.50 ............  dabar
Mot. tualet. štai., Reg. $104.50, dabar

KROSNYS, SKALBIMO MAŠINO^/VIRTUVĖS KOMPLEKTAI, QZJ % TVF / /I T /i 1 
LEMPOS IR PELENINĖS, NECCHI SIUVAMOSIOS MAŠINOS \J 'v IT L7

Vaikų baldai ir vežimėliai 15% nuolaidos

Miegamosios atverčiamos sofos $49*50
3 gabalų sofos komplektas, speciali $149.00
3 gabalų, grynos vilnos, gumos apdėjimas, tik ..... ....$289*00
Miegamos ištraukiamas (su Marshall matrasu), speciali $149.00
2 gab., grynos vilnos (žalios spalvos), Reg. $368, dabar $299.00
2- gabalų, 100% Nytonas, Reg. $450.00, dabar.............  $299.00

ŠĮ SEKMADIENĮ, BIRŽELIO MĖN. 21 d. KLB HAMILTONO VALDYBA, BRIDGEMAN
ŪKYJE, RENGIA ------------------ —----- —

linksmą gegužine.
* u

Šokiams gros italų kapela. Jdomūs sportiniai žaidimai ir turtingas bufetas.
Autobusai nuo Rietuvių bažnyčios (58 Dundurn St. N.) išeis tuoj po pamaldų.

Vykstantiems nuosavomis mašinomis iš Hamiltono, važiuoti Toronto kryptimi ir už 4 mylių 
įsukti į 5-tą kelią. Prie Simpson reklaminės lentos pasukti į kairę pusę (Boy Scouts Camp) 
po 4 mylių ir bus gegužinės vieta. Iš Toronto taip pat vykti 5-tu keliu. Be to, primename, 
kad šioje vietoje pernai vyko ir TFondo gegužinės.

I KLB Hamiltono Valdyba.

Ar žinai, kad šiais metais papartis žydės puikioj Medad ežero pakrantėj? Ir kad tą žiedą 
lengviau surasti, Hamiltono skautai nutarė birželio 27 d. sukinti didžiulį

Todėl visi, kas dar ieško ar radę, bet nori prisiminti PAPARČIO ŽIEDO ieškojimą, yra: la
bai laukiami. Laužo programą išpildys Amerikos ir Kanados skautai.

Gegužinės vieta: LAKE MEDAD, V. Narušio ūkyje.
Šokiams gros puikus orkestras. Veiks turtingas ir įvairus bufetas. Pradžia 6 v.v., pabaiga???

HAMILTON, Ont.
tF 3-ji metinė gegužinė. Bir

želio 28 d., Petrinių išvakarėse, 
vietinis TF skyrius rengia dide-t 
lę metinę gegužinę italo Bridg
man ūky (ten pat kur ir pernai 
buvo) apie 16 mylių nuo Ha
miltono.

Ši gegužinė yra pačiame gra
žiausiame vasaros laike. Rami, 
prie gražaus upelio, apsupta 
augštų, dideliais medžiais apau
gusių skardžių, ši vieta teikia 
akiai (ypač saulei leidžiantis) 
gražų vaizdą,

Šių švenčių proga tikimasi 
daugiau svečių iš JAV ir iš pla
čiausių apylinkių. Gegužinėje 
bus įvairus bufetas: čia gausite 
ir žaisliukų vaikams, ir skanu
mynų, ir midučio ... Ant. Šim- 
kevičius, kuris sutiko patarnauti 
svečiams savo įvairių prekių bu
fetu, užtikrino, kad svečiai nieko 
gegužinėje netrūks!

L. šeštadieninė mokykla birže
lio. 6 d. surengė savo vakarą. Bu
vo pastatytas Zinaidos Šukienės 
2-jų veiksmų vaidinimas “Joni
nių naktis”. Šis veikalėlis buvo 
suvaidintas praėjusiais metais su 
dideliu-pasisekimu, gi šįmet dėt 
silpnokos režisūros išėjo blan
kiai. Vaidinimo žiūrėjo vos apie 

bickoms, Z. Veroičiui, Z. Stanaičiui, V. 
Liškauskui, D. Slavinskui, A. Aisbergui, 
V. Kvedarui, A. Aušrotui, J. Trečiokui, B. 
Šlekiui, A. Laugaliui ir E. Pctrušaičiui 
priklauso nuoširdi padėka.

E. Grinienei, atstovavusiai lietuvių 
grupę parade Unity Council bendrame 
tautybių vežime, ir parado eisenos daly
viams N. Sadauskaitei, O. Prunskūtei, A 
Loniauskienei; E. Latauskaitei, N. La- 
touskaitei, M. Lozdučiui ir J. Bajoriūnui 
reiškiame didėlę padėką.

Jūsų visų pasišventimas padėjo tinka
mai atstovauti mūsų koloniją ir. išgarsin
ti lietuvių vardą Hamiltone. Ačiū Jums 
visiems!

KLB Hamiltono Apyl. Valdyba.

šimtą svečių.
Atrodo, kad. mokyklos vedėjo 

ir mokytojų jaučiama tam tik
ro nuovargio. Reikėtų rasti prie
monių mokytojams už darbą 
mokykloje atlyginti.

Didžiausiam Hamiltono fabri
ke “Stelco”, kaip skelbia bendro
vės laikraštis ’’Stelco Flashes”, 
gegužės mėn. laidoje, šie lietu
viai išdirbo 5-rius metus ir gavo 
atatinkamus ženklus: J. Štaras, 
S. Pilipavičius, B. Miltinis, V. 
Narkevičius, J. Mikalauskas, V. 
Šešelgis, S. Burdinavičius, J. 
Stankevičius, Z. Pulianauskas, 
Ą. ..Šilgalis ir J. Paukštys. Visi 
naujieji ateiviai. Sk. St.

Padėka .■ ■ -
Birželio 2 d. įvykusiame karalienės 

Elzbietos H karūnavimo iškilmių pagerbi
mui parade buvo pakviesta dalyvauti Ha
miltono lietuvių bendruomenė, kuriai 
programoje reprezentavo tautinių iokių 
grupė, išpildžiusi su užtarnautu pasise
kimu Malūną, Kepurinę, Rugučius, Žio
gelį ir Oželį. Tautinių šokių.grupės vado
vei V. Panovaitei, akordeonistui S. Zub- 
rickui ir šokėjams L.-St. ir T. Virbickai- 
tėms, F. Sideravičiūtei, V. Subatnikai- 
tei, N. Stanaitytei, G. Veraitytei, M. Ka- 
činskoiteir Rj-- fe>tinskaiteiz S. - Lukoševi* *
čiūtei, R. Ramanauskaitei, A. Gurgž- 
dytei, R. Petrušaitytei, Š. Pilrponytei, I. 
Gužauskaitei, V. Urbaičiui, V. ir St. Vir-

St. Catherines, Ont.
Birželio 28 d. H valandą, tuoj 

po pamaldų, Athletic Club salė
je, Church St., šaukiamas St. 
Catharines Bendruomenės narių 
visuotinis susirinkimas, sekan
čia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimui pravesti komi

sijos rinkimas,
3. Pirmininko pranešimas apie 

valdybos veiklą,
4. Kontrolės komisijos revizi

jos akto skaitymas,
5. Naujų -valdybos narių rinki-

6. Diskusijos.
Apylinkės Valdyba.

Ir daug kitų prekių labai nupigintomis kainomis: 
Lovos, likusios nuo komplektų tik 
Spiruokliniai matrasai tik ..........
Mieg. Jcamb. kėdės, Reg. $10.95, dabar
Pagalvėliai, Reg. $3.95 pora, dabar tik 
Simons pagalvėliai (vienas) tik ........

$16.95 
$19.95 

$8.95 
$2.95 
$4.95

Šaldytuvai:
ASTRALAS: 3-jų metų garantija

Reg. $139.50 dabar tik $119.00

$199.50

Teiraukitės raštu 
ar telefonu.

A -
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TĖVIŠKAS 'ŽIBURIAI

Vasarvietė C 
atostogoms

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

Kambariai ir atskiros kabinos. 
Autobusai priveža prie pat vie- 

, ,j tos. Užtikrinimui vietos atosto
goms telefonuokite: Roches 
Point 184M.

Grąžo,... tik žmonės rauda
' Balandžio td. Maskvos “Prav
da” giriasi didžiule pažanga, ku-

VOKIEČIAI IR RUSAI 4

į

I

Dr. Peter MORKIS
PERKĖLĖ

savo dantų kabinetą į
1082 BLOOR ST. W. x 

(į rytus nuo Dufferin St.) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St., 
Toronto, Ont.

NICK KRAKANA 
REAL ESTATE 

Didžiausias Šiaurės Ontario realtorius 
Mes apimame Hurst, Kirkland Lake, 

Kapuskasing ir Timmins. 
Centrinė įstaiga 
147 Third Ave. 
Timmins, Ont. 

Tel. 1400 ’ ‘ 
Mūsų firmos grei
tas išaugimo
Timminse ir kito
se Šiaurės Onta
rio dalyse rodo, 
kad mes teikiame 
gera, sąžiningą ir . 
greitą patarnavi-rv3j 
mą mūsų klijen-Į^j^ 
tams. Informaci-gg|f 
jai ir visais jūsų®®£ 
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai norįs pasitarnauti savo tau
tiečiams . . 7

J. Krikštolaitis 
asmeniškai arba tel. 1400. 

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.

manifestas” >.. Hitlerinės oku
pacijos metais visos kultūrinės 
įstaigos buvo uždarytos, gimna
zija buvo paversta kareivinėmis. 
... Dabar ten veikia vidurinė, 
septynmetė, ir darbininkų jauni
mo mokyklos, kultūros namai, 
dvi bibliotekos su 10.000 tomų, 
kino ' teatras. Netoli Pagėgių, 
buy. apskrities viršininko Šlen- 
terio dvare, įsteigta MTS, o dva-
**' - ’ “* “X- I *** ’ “““

Rajone yra 30 sustambintų kol
ūkių. Buvusiuose dvaruose įsi
steigė 4 tarybiniai ūkiai. A.
Deportacijos kliudo pramonei
LietUvos lengvosios pramonės 

ministeris Terešin pasijuto nebe
galįs vykdyti pramonės gamybos 
plano, kai dėl deportacijų 1952 
m. jo žinyba neteko 7-8.000 dar
bininkų. Tuo reikalu tardymo 
pravesti buvo atvykusi net spe
ciali komisija iš Maskvos. Sau
gumo ministeriui Kondakovui ir 
tada buvusiam vidaus r. minis
teriui Bartašūnui teko dėl to 
aiškintis.

taruosius 5 metus gamyba paki
busi 3,5 karto, atsiradę naujų 
pramonės šakų. Ta proga sumi
ni elektrotechnikos reikipenų 
fabriką “Elfą”, siuvyklą “Lėlė” 
ir pyragaičių gamyklą “Pobie- 
da”. • . .. _

Mieste esą 4 ’augšteeieš nto-f ED. palivarke^—, invalidų namai, 
kyklos, kurioje studentų esą ” 
daugiau, negu buvę visoje Lie
tuvoje “buržuaziniais laikais”. 
Išeiną keliosdešimtys dienraš
čių, kurių vienos “Tiesos” tira
žas prašokąs visų buržuazinės 
Lietuvos dienraščių tiražus.

Antakalny esanti pastatyta 
darbininkų kolonija _ <(apie ją 
“T.Ž.” jau buvo rašyta), ėšą sta
tomi namai geležinkelininkams 
Sr siuvyklos darbininkams. Ne
senai esąs pabaigtas daugiaaugš- 
tis mokslo darbuotojų namas — 
vienas gražiausių visame Vil
niuje. Esąs paruoštas generali
nis Vilniaus rekonstrukcijos pla
nas. Panašiam Straipsny “Izves- 
tija” balandžio 29 d. rašo, kad 
per Nerį pastatytas naujas til
tas, kad prie Žvėryno tilto, Sta
lino alėjoje, t.y. Gedimino gat
vėje, statomas 115 butų namas.

Žodžiu, viskas gražu. Tik 
žmonės raudą. Tik kažin, -Įcaip 
bus su ta rekonstrukcija. Ar ne 
taip, kaip generalgubematoriai 
darė — naikindami viską, kas 
liudijo Lietuvos sostinės praei
ties didybę, kad net pilį nugrio
vė ir miesto sienų- paliko tik 
tą vieną fragmentą prie Aušros 
Vartų, kur griauti buvo jau ne
bepatogu.

Frankfurte buvo sušauktas So
vietų Sąjungai tyrinėti įstaigos 
suvažiavimas. Jo svarbiausią te
mą sudarė vokiečių ir rusų patir
tis per.nacių okupaciją Rusijoje. 
Pagrindinį referatą skaitė Pa
baltijo vokietis dr. von Knūpfer, 
buv. Rytų ministerijos augštas 
pareigūnas. Jis nurodė visa, kas 
buvo negera padaryta ir kaip 
“nereikia daryti”. Neatvykus 
koreferentui Walburg-Zeil, buv. 
vokiečių armijos vid. fronto ruo
žo generaliniam butininkui, ne- 
visos temos buvo plačiau išnagri
nėtos. Tačiau savo nuomones pa
reiškė, pailiustruodami kaiku- 
riaš prelegento mintis, S. Kruše- 
lis, Nesterovas, Každanskis, pro
fesorius Paplukovas, Čeresovas, 
apie ūkinėje srityje įsigytą pa
tirtį kalbėjo v. Pufendorfas, apie 
italų kariuomenės patirtį Rytuo
se — kapit. Alfieris, iki 1947 m. 
išbuvęs rusų nelaisvėje. Diskusi
jose taip pat dalyvavo Latvijos 
vokietis dr. von Brehm, rusas 
Zalcmanas, Volksbund fūy Frie- 
den und Freiheit atstovas Bech-

Iš VISUR TRUMPAI

šteinas, su grupe belgų ir čflarfdų 
studentų atvykęs iš Bonnos prof. 
Petersas, karo metu ilgai,;išbu
vęs karininku Suomijoj dr. Rup- 
pertas ir kt. Dalyvavusieji rusai 
daugiausia priklauso vad. soli- 
daristų sąjūdžiui — NTS.

Iš diskusijų paaiškėjo, kad šie 
busimieji “Rusijos valdovai” yra 
užsikrėtę “interventų baime”. 
Su Europos sąjūdžiu jiems ne
pakeliui. Geriausias būdas są
jūdį sužlugdyti yra palaikyti 
glaudžius santykius, su vokiečių 
nacionalistais. Vidurio Europos 
kraštai rusams priklausą natū
raliai. Taigi, jeigu vokiečiai to, 
ko.siekia, negautų, gali būti, su
darytas naujas Ribbentropo-Mo- 
lotovo paktas, šie žmonės atsto
vauja tam rusų tipui, kuris pa
našiai žiūrės į politiką ir tada, 
kai jau nebebus bolševikų. Toks 
galvojimas, pasirodo, tarp jų nė
ra išimtis. Kaikurie svetimų tau
tų emigrantai bijosi, kad vokie
čiai, jei nepavyktų pravesti jų 
politinės koncepcijos, Vokietijos 
Rytų pakraščiuose, gali griebtis 
varijanto “už vokiečių-slavų li
kimo bendrumą”, kuriame gali 
būti pasinaudota net Rusijos im
perializmu jei vokiečiams savo 
tikslų Rytuose nepavyktų pa
siekti taikiomis priemonėmis-...

ELTA.

DAVINIAI APIE KANADOS MIESTUS

BKAWITOKD, Ontario

Gyventojų skaičius —Brantfordas ir apylinkė (apie)
4 50.000

Vieta —Brant apskrityje, 24 mylios į 
vakarus nuo Hamiltono, 62 my
lios į vakarus nuo Toronto. -Ap- 

' tarnaujamas trijų geležinkelio 
linijų.

. Pagrindinė pramonė —Brantfordas yra pramonės 
ir paskirstymo centras.

Pagėgiai
Naujienų apie Pagėgius patei

kia^ “Raudonojo Artojo” laikraš
čio bendradarbis A. Margis. Pa
gėgių miestas yra išsidėstęs gra
žioje miškingoje apylinkėje. 
Pietvakariuose miesto ribof at
siremia į Gegės upės krantus ir 
Nemuno užliejamąsias lankas; 
Netoli nuo Pagėgių yra garsusis 
Rambyno kalnas. Patys Pagėgiai 
atsiradę 1870 metais pastačius 
Klaipėdos - Tilžės geležinkelį ir 
plentą.- (Įdomu, jog Tilžė vadina
ma tikruoju vardu). Pagėgiuose 
buvę spausdinami pirmieji “lie
tuviški” raštai. “Per Pagėgius 
buvo gabenami revoliuciniai lei
diniai, jų tarpe lenininė “Iskra”. 
Netoli esančiam ,Bitėnų kaime 

' buvo spausdinamos’ kitos lietu
viškos knygos. 1909 metais lietu
vių kalba buvo pirmą kartą iš
spausdintas “komunistų partijos

— Londonas. — Edinburgo 
princas birželio 10 d. atšventė 
savo 32 gimtadienį.

— Maskva. — Karalienės Elz
bietos II karūnacijos proga su
ruoštame baliuje D. Britanijos 
ambasadoje dalyvavo Molotovas 
ir apie 200 kitų rusų, kurie buvę 
smagūs ir mielai kėlę tostus ka
ralienės garbei.

— Vašingtonas. — Naujasis 
aviacijos štabo viršininkas gen. 
Twinning pareiškė, kad JAV ne
turinčios pakankamo . skaičiaus 
naikintuvų galimam priešo puo
limui atmušti.

— Vašingtonas. -— Prie didžių
jų JAV miestų karinė vadovybė 
stato požemines platformas, nuo 
kurių paleidžiamos “Nike” ra
ketos į priešo lėktuvus, jei ban
dytų pulti. Tos raketos esą taip 
sukonstruotos, kad, dėka specia
laus radarinio Įrengimo, kliudy
tų kiekvieną lėktuvą. Šitų rake
tų tarnybai skirti kareiviai jau 
dabar apmokomi dviejuose poli
gonuose — Frot Bliss, Tex. ir 
White Sands, N. Mex. Specialios 
požeminės stotys esą statomos 
prie Vašingtono, Niujorko, Či
kagos, Detroito, San Francisko, 
Seatle ir Los Angeles.

— Vašingtonas. — JAV nuo
stoliai Korėjoje yra jau 135.362'

— žuvusių 24.163, sužeistų 98.- 
322, dingusių 8.883, belaisvių 
2.453 ir 1.541 buvo įtraukti į są
rašus kaip dingę, bet yra grįžę.

—Vašingtonas. — Senato už
sienių komisiją St. Lawrence 
vandens kelio bilių priėmė visais 
balsais 6:0. Taftas sakosi nuši- 
statęs padaryti viską, kad jis 
praeitų senate.

— Berlynas. — Rytų Vokieti
joje krito dar vienas galiūnas: 
suimtas Fr. Dahlem, buvęs pa
bėgėlių nuo Hitlerio Prancūzijo
je vadas, Prancūziją užėmus na
ciams kacetų kalinys, o po karo 
Rytų Vokietijos politbiuro na
rys. Jam ir jo buvusių emigrantų 
grupei prikišamas' apsikrėtimas 
vakarietiškbmis idėjomis.

-— Jeruzalė. — Izraelio vyriau
sybės krizė nugalėta. 4 ministe
rial, kurie buvo pasitraukę pro
testuodami, kam gegužės 1 d. 
mokyklose buvo leidžiama nau
doti raudonas vėliavas ir giedoti 
internacionalą, grįžo atgal, kai 
pagal jų reikalavimą buvo patai
sytas švietimo reikalus tvarkąs 
įstatymas.

— Otava. — Kanada nesitiki, 
kad jos 25-toji brigada greit ga
lėtų grįžti iš Korėjos, jei paliau
bos ir būtų tuojau pasirašytos.

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

Norėdami geresnių namų, geresniame 
rajone, geresne kaina ir geresniu 

patarnavimu / ' j
$15.500. Atskiras mūrinis 10 kamb. namas, vandeniu-alyva apšildomas, gra

žus kiemas ir 2 autom, garažas. įmokėti apie $4.500. High Park 
— Annette ,
6 komb. namas, vandeniu-alyva apšildomas, kiemas ir garažas. 
Įmokėti apie $2.000, Shaw—College St.

11 kamb.Į atskiras namas, kv. Ipl., parkieto grindys, vandeniu-alyva 
apšildomas/gražus kiemas ir garažas, Runnymede—-Bloor St.

12 kamb; ir 2 šaulės kamb., atskiras namas, kv. pi., vandeniu-alyva 
apšildomas, kiemas ir 2 garažai, High Park Blvd.—Sunnyside Ave.

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301 

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

$9.500

$21.000

$23.000

K. Wiles
REAL ESTATE

$10.500. $3.000 grynais, plytinis pu
siau atskiros, 6 kamb. High Park 
rajone.

$12.800. $3.500 grynais, 8 kamb. 
pusiau atskiras, plytinis. Maria 
St. prie Dundas.

$12.900. $3.500 grynais. Concord— 
Bloor, 6 komb. plytinis pusiau 
atskiras, vandeniu-alyva šildo
mas. Garažas.

$15.500. $4.000 grynais, 10 komb. 
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas. Clendenan prie Dundas. 

$16.000. $6.000 grynais. 10 komb.
dupleksas po 5 komb., dviejų 
ougŠtų, plytinis pusiau atskiras 
namas. Grenadier Rd. prie So- 
rauren.

$16.000. Runnymede—Bloor, 7 k., 
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas, du garažai. $6.000 gry
nais.

$17.900. High Park. 9 komb., atski
ras, plytinis, šoninis įvož., gara
žas. 3 virtuvės

$19.000. High Park, 10 komb., at
skiras, plyt., vond.-alyva šildo
mas. 3 virtuv., dideli kambariai, 
geras pirkinys. $8.000 grynais.

$20.000. St. Clorens—Bloor, 10 k., 
atskiras, labai tvirtos plytinis, 
didelis kiemas, pajamų namas. 
$7.500 grynais.

$30.000. Indian Rd.—Bloor. 18 k., 
atskiros, vond.-alyva Šildomas. 
$ 12.000 grynais.

$50.000. $17.000 grynais. Parkdale.
* 33 kamb., 11 virtuvių, puikus 

visais atžvilgiais pajamų na
mas, didelis kiemas, virš $1.000 
pajamų į mėn.

ir daug kitų namu, didelių ir mažų, 
įvairiomis komomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.
Nuosavybę perkant, parduodant ar 
keičiant visas informacijas Jums su
teiks ir mielai patarnaus

Jonas Baltakys
147S BLOOR ST. W. T«l. KE. 7941

Stambiausias Toronto 
Realtorius

: •'■•c ■

383 Roncesvalles Ave.
LA. 8000

Mūsų firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patį didžiausį namų ar biz
nių pasisirinkimą.

Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilno koino. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių nomas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neougŠ- 
tos įmokėjimos.

įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerg, 18 metų se
numo, 2 butų namą ir self-serv
ice kroutuvę-grosernę. Savaiti
nė apyvarta apie $3.000.

i - 
Churchill — Do ver court,

$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus,; mo$L virtuvė, 
9 komb. namas. Atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Hovelock — Bloor,
$12.600, įmokėti . 43-3.500, 
naujas pečius, - goražasr-didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo opy- 
naujis šaldytuvas irvirt. krosnis.

Visus Jūsų nekilnojamo turto 
pirkimo, pardavimo ii iškeiti
mo rūpesčius patikėkite kreip
damiesi į

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000 

Buto tel. LY 2048.

KREIPKITĖS J

J. M. Charles., Realtor
TEL. KE. 4111, KE. 0742 '

$26.000

$23.000.

$18.500.

$10.500.

PAVYZDŽIAI:

Indian Rd., 13 kamb., prijungtas namas, mūriniš, pilnai apstatytas 
šilto vandens-atyvos šildymas, ąžuolinės grindys per visą namą, vie
nos kamb. rūsyje, dvigubas garažas, privatus įvažiavimas.
Quebec Ave., plytų ir akmenų konstrukcija, 3 vonios, pilnai moder-, 
nūs, garažas ir įvažiavimas, vandens-alyvos šildymas.
Palmerston Ave., dupleksas, 4 kamb. ir 7 kamb. apartamentai, van
dens-alyvos šildymas.
Dove re ou r t—Bloor, 6 kamb., pusiau prijungtas, Oro-olyvos šildymas, 
gražus, kaip paveiksle.

$18.500. Bloor—Ossington, mūrinis, 9 komb., alyvos šildymas, vieta garažui, 
tinkamos perdirbti į krautuvėms pastatą.

$13.500. Dufferin—Hallam, 8 kamb., mūrinis, pusiau prijungtas, ąžuolinės 
grindys, garažas

$25.000. Glenlake—Sunnyside, dupleksas, 2 po 5 kamb. butai kiekviename 
ougšte, mūrinis, prijungtas, vandens-alyyos šildymas, garažas.

$17.000. Thornhill—Baby Point rajone, 7 kamb., 2 augštų namas, mūrinis, 
kietmedžio grindys, didelė moderni virtuvė, 4 miegami kambariai, 
įvažiavimas ir garažas, alyvos šildymas.

KLAUSKITE
B. KRIAUČELIŪNO

namu telef. KE. 1680.
911A BLOOR STREET WEST. TORONTO

t

KANADA RŪPINASI
savo jaunimu

* ♦ : r \

Jauni žmonės turi teisę išaugti sąmoningais 
vyrais ir moterimis. Jaunimo organizacijos, 
kaip pvz. skautai ir skautės, suteikia galimy- 

' bės susidraugauti to paties amžous berpiu- 
koms ir mergaitėms.. . išmoko juos manda
gumo, taurumo ir draugiškumo. Kanados 
augštesniosios mokyklos ir koledžai padeda 
jiems ir suteikia ougštesnj išsilavinimų. Vie
šosios bibliotekos pateikia įvairaus turinio 
knygų: pradedant nuotykių romanais ir bai
giant filosofija.

KANADA RŪPINASI SAVAISIAIS—STENKIS 
’ JĄ GERIAU PAŽINTI.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

£

f

Pabėgo vengrų artistai.
Du Budapešto baleto žymūs 

šokėjai, vyras ir žmona Kavaes, 
atvykę gastrolėms į Rytų Berly
ną, prieš pat pasirodynią pabėgo 
į Vakarus. Jie abu studijavę 
Maskvoje, buvę ten su gastrolė
mis, gaudavę neblogis algas ^4 
po $345 mėnesiui (iš to, esą, ga
lima neblogai gyventi. Darbinin
kai uždirbą madaug iki % tos 
sumos). Jie negalėję pakėlti gy
venimo, kur suvaržyta asmens 
laisvė, kur privataus gyvenimo 
nėra, kur ir šokti negalima tai, 
kas patinka, bet kas fiurodoma. 
Visi jų mėgiami baletai esą už
drausti, . paskelbti netinkamais 
dabartinei santvarkai, kiti deka
dentiškais, formalistiškais ir tt.
Komunistinė “tikėjimo laisvė”
Jugoslavijos raudonasis parla

mentas vienbalsiai priėmė “visų 
tikybų laisvės” įstatymą, o tuo
jau po to priėmė įstatymą už
draudžiantį katalikų mokyklas 
ir įvedantį cenzūrą visiems tiky
biniams raštams.

Naujasis “tikėjimo laisvės” įs
tatymas skelbia, kad Bažnyčia 
nuo valstybės yra atskirta, kad 
kiekvienas turi teisę išpažinti 
tikėjimą arba ne, kad religijos 
gali būti mokoma tik bažnyčiose 
ir niekur kitur, kad galios turi 
tik civilinės jungtuvės, nors 
“pridedamos” religinės apeigos 
nedraudžiamos. Įstatymas dvasi
ninkus padarė materialiai pri
klausomus nuo valdžios ir už
draudė betkokias religines pro
cesijas už bažnyčios sienų.

Uždarė katalikų laikraštį
Senas Krokuvos kurijos lei

džiamas “Tygodnik powszech- 
ny” buvo belikęs vienintelis ka
talikų laikraštis Lenkijoje. Bet 
ir jis jau likviduotas, redaktorius 
suimtas, leidykla perimta. Ko
munistai nori pradėti jį-iVėl leis-- 
ti, bet jau kaip organą vadinamų 
’’katalikų patriotų”, kuris skleis
tų komunistų idėjas.

Priešrinkiminė skulptūra
Vienoje Romos gatvių sankry

žoje priešrinkiminės kampanijos 
metu buvo pastatyta iš medžio 
drožtų trijų vyrų grupė: Malen
kovas stovi ant nuo naštos su
prakaitavusio Togliatti^Ojšis ant, 
dar labiau prispaustoj sdcįalistų 
vado Nenni, o parašas skelbė: 
“Malenkovo cirkas’V

Churchillio ir Eisenhowerio: 
nebevalkioja ?

Kaip praneša “Daily Mail”, ko
respondentas iš Varšuvos, ten 
per gegužės 1 d. iškilmes į gat
ves buvo išvaryti visi miesto 
gyventojai, iki pat priešmokyk
linio amžiaus vaikų. Eisenose 
buvo nešiojamos 4 “karo nusi
kaltėlių” iškamšos — gen. -An- 
derso, Tito, gen. Franco ir kanc
lerio Adenauerio. Churchillio ir 
Eisenhowerio iškamšų jau nebe
buvo, kai pernai jie buvo pavaiz
duoti pusiau žmonėmis tf pusiau 
šunimis. Matyt, toks jau buvo 
įsakymas iš Maskvos.

I

The

Lietuviškai kalbąs kailininkas ' 
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

, Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui 
BERGMM FUR C0 TORONTO

197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-8509 
■!! j', IIWI I?

~ Anglijos ir Kanados kainos
' Į priekaištą, kodėl Kanada ne

eksportuoja mėsos ir pieno pro
duktų į D. Britaniją, žemės ūkio 
ministeris Gardiner atsakė:

— Britai perka jautieną Lon
done po 16 centų už svarą. Mes 
parduodame Montrealy po 39 
centus. Britai kiaulieną perka po 
31 centą, mes l^ontrealy parduo
dame po 45 et. * ' - v

Britai sviestą perka po 41 cen
tą svarą, mes parduodame po’60 
centų Montrealy. Kiaušinius 
britai perka po 46 centus tuziną, 
mes parduodame po 60 .centų. 
Kodėl mes turime norėti savo 
gaminius parduoti Londone te
nykštėmis kaiminis, kai Mont
realy gauname daugiau?

Rūdos ir plieno produktų, trans
porto priemonių ...... ........... .....4.
Tekstilės (išk. rūbus) ........ ... 
Chemijos ir pan................ ............
Popierio produktų _____ ____ _
Elektros aparatų ir tiekimo ......
Mineralinių produktų 
Rūbų ................ ........................ .
Duonos ir kt. maisto ...................... 
Spaustuvių, leidyklų .......... ....... .

29 įmonės
9
8
8
5

6
15
21

97

99

99

99

99

99

99

99

Canadian Bank of Commerce turi 
virš, 625 skyrių viso je K a nado jė, kurie at
lieka pilnas bankines operacijas. Artimiau

sias skyrius Jums visuomet mielai 
patarnaus.

The Canadian Bank of Commerce

Lietuviai važiuokite vasaroti j
O. ir E. NA RŪŠIŲ VASARNAMĮ 

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

LIETUVIAMS PRIEINAMOS KAINOS 
Greitas ir geras patarnavimas, lietuviški valgiai, saulėtas 

Erie ežero krantas
Point Pelle Notional Park 

mo aikštė. Šokiams ir roller skating pavilionas. 35 mylios nuo Detroito.
Vietų rezervavimui skambinkite telefonu 233R, Leamington, Ont.

gera vieta žuvauti, laiveliais plaukioti. Golfo žaidi-

LITO FLOOR SERVICE
Dedame naujas, atnaujiname ir išvalome senas, 
o taip pat įrengiame specialių plytelių GRINDIS 
virtuvėms * ' '

365 EUCLID AVE. - TEL: MI. 2530

4 H

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūsių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos^
Atidaryta iki 7 vaL vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

730 QUEEN ST. W.-----TORONTO, ONT.
Telefonas EM. 4-8080

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinis, liežuvių ir kt. rūiių. 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. toukų. Didėli* mėto* ir kt. mėsos gaminių pasirinki-' 
mat. Speciali karžta daira kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, olond.: 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementholer ir šveicariškos suris, 
aviečių sunka, morciponoi, romo pupos ir tt.

te

Nesiųskite vaistų Europon,

Musų kainos yra pačios Žemiausios Kanadoje:
ioo mmi

Y B atijpwa

skaras, i

STMKMAN CHEMISTS
_ . . Bloor St. U.

/

m
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Mann & Martel
REALTORS

1245 BLOOR ST. W. urod^TėL OL. 8481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimb— 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.

$1.500 įmokėti, $9.000. St. Clair — 
Oakwood. Giriasi, buk tai 6 k., 
atskiras, garažas. Ištiesų net pa- 
čiamck Garliavos užkampy tokio 
laužo nerasi. Kam įdomu — 
prie progos galėčiau parodyti.

$3.000 įmokėti, $17.500. St. Clarens 
—Bloor V/., 8 k., atskiros, mū
rinis, nepereinami k., dvigubas 
garažas. Skolų nėra.

$5.000 įmokėti, $18.500. High Park, 
10 k., atskiras modernus dviejų 
oųgštų namas, vandeniu ir alyva 

.’šildomas, 2 modernios vonios, 
2 virtuvės, viena labai moderni; 
kvadratinis planas, patogus nuo- 

’ moti — nereiks bartis su gy
ventojais. Vieta garažui.

$3.000 (mokėti, $13.800. Concord— 
*Bloor W., 7 k., mūrinis, dideli, 
nepereinami k., garažas. Moder
niai dekoruotas.

$3.000 įmokėti, $10.500. Bloor W. 
•—Indian Rd., 6 k., atskiras, 
mūrinis, garažas. Prašo daugiau, 
bet už tiek gavus — apsimokė
tų. , ,

$1000 jmokėti, $11 -.000. Bloor W. 
—Parkside Dr., 6 k., garažas, 
jaukus. Patogus norintiems ^pra
simušti*.

$5.000 įmokėti, $ f5.000. Lansdowne. 
—Bloor W.z 8 k., atskiras, mūri
nis, neper, k., garažas, kiemas.. 
Alyvos šildymas.

Turime pasiūlymą: įvairiausių biznių, formų, gazolino* stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteikiame paskolas ir morgiČius.

MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas UMBRAŽŪNAS
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 

Prašom kreiptis į įį asmeniškai arba
Telefonas įstaigos OL. 8481 • - - - - 1 Namų KE. 5843

Jei skaityti ir kapitalistus
Dabartinėje Lietuvos mokyk

loje mokytojas klausia mdkinį:
— Kas buvo pirmasis žmogus?
— Mūsų mylimas . Stalinas, 

drauge mokytojau.
—Ne, aš ne ta prasme klausiu. 

Pirmasis žmogus buvo Adomas, 
— pataisė mokytojas.

— O, taip, taip — jei priskaity- 
sime ir kapitalistus...

Kodėl neįsigyji kišeninio
Paulius nusprendė nunešti pas 

laikrodininką sieninį laikrodį. 
Eidamas gatve jis užkabino ir 
numetė praeinančios ponios 
skrybėlę.

—O’ labai atsiprašau, — atsi
prašė Paulius.

— O čia kas per bepročiai! Ar 
negali tamsta įsitaisyti kišeninj 
ar rankinį laikrodį, kaip visi 
žmonės? — suriko ponia.

. Skeptikas
Jaunas, grafas prašo bankinin

ką jo dukters rankos.
— Taip. O kaip Tamstos finan

siniai reikalai? — klausia ttenk- 
ninkas. .

Turiu milioną.
Turto ar skolų?

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Serijos Nr, 9

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI-
• . - • * * e .' ' -

Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561-567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

Žinios apie Kanadą
Toi yra vienas iŠ serijos straipsnių, 
parašytų specialiai naujiesiems kana
diečiams.

KANADOS PILIETYBĖ

Mokykloje
— Na vaikai! Dabar jūs jau tu

rite supratimą apie zoologiją. 
Pasakykit, kokie gyvuliai daro 
daugiausia žalos žmonėms ?

— Vaikąi, pone mokytojau.
Dar laimė...

Pagyvenusi pana Kanados-J A 
V-bių pasieny įsigijo namą. JAV 
mokesčių inspektoriai ilgai nega
lėjo nuspręsti, kurioje sienos pu
sėje yra . namas. Pagaliau, per
žiūrėję tikslius žemėlapius, nu
sprendė, kad namas yra JAV.

— Tai dar laimė! — nusprendė 
savininkė. — Aš girdėjau, kad 
Kanadoje labai šaltos žiemos.

Jei vykdysi nurodymus
Lenkijos sovietiška farmacijos 

įstaiga išleido naujame įpokavi- 
me vaistus. Ant pakučio buvo 
užrašyta: “Vartok, kaipT nurody
ta ant buteliuko, tikrai padės!” 
O ant buteliuko tebuvo vienas 
vienintelis užrašas: “Laikyk 
rai uždarytą!”...

Tarnautojo liga
Įstaigos vedėjas aiškina 

niai:
— Nežinau, ponia, kas su tams

tos vyru pasidarė. Vakar, pvz. 
staiga atsistojo nuo stalo ir pra
dėjo suktis po įstaigą.

— Taip, taip, Pone direkto
riau. Jį užpuolė kažkokia liga. 
Jis dažnai miegodamas atsistoja 
ir vaikšto ...

i

, Buvo numatęs
— Na, ką? Neblogai? Juk kad 

visiškai išteisintų, Tamsta nega
lėjot laukti? — didžiuodamasis 
pasisekimu, kalba advokatas sa
vo klijentui.
— Žinoma, netikėjau. Aš ir sa

vo kambarį išnuomavau draugui 
pusei metų. Tik nežinau, kur dė
siuos, kai išeisiu iš kalėjimo da
bar po 3 mėnesių.

Princesė Margareta
Impulsyvioji karalienės Elz

bietos sesuo Margareta Londone 
vėl duoda progų naujoms kal
boms. Sį kartą ne*vien romanti
nio, bet ir religinio pobūdžio. Ji 
susidraugavo labai artimai su 
Londono jaunu advokatu, 26 me
tų, Robin McEwen. Ryšy su tuo 
pasigirdo balsų, kad ji galinti 
pereiti į katalikų tikėjimą ir gal 
net ištekėti už jo. Londono “Dai
ly Miror” užtikrina, kad tam ne
są pagrindo. Tai esanti artima 
bičiulystė, bet be romantinio pa
grindo ir ji nemananti keisti ti
kybos, esanti ištikima anglikone. 
Bet ji labai domintis tikybiniais 
klausimais. Princesės, ktff-i yra 
sosto paveldėtojų eilėje (jai sos
tas tektų po abiejų karalienės 
vaikų), vedybos su kataliku esą 
visiškai neįmanomos, pastebi 
laikraštis.

Tai jau antrą kartą princesė 
Margareta sukėlė erzelį tikybi
niu pagrindu. Pirmas atvejis bu
vo, kai ji prieš keletą metų pa
darė vizitą Šv. Tėvui Romoje.

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

Dr. K. Žymantienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

. 430 Dundas Str. West
priė Huron gatvės 

Toronto
Priimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-8 
vai. pp. Kitu laiku pagal su
sitarimą.

EM. 6-S798

ge-

TEL. JUnction 4773 
Namų tel CE. 1-3444

Say. G. KERAITIS

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

_ Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO* \

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST.• W.» (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871

“Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 

dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus..
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto 

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖMESIO! DĖMESIO!

Kiekvienos svetimšalis, norėdamas 
tapti Kanados piliečiu, turi pirmiou- 
sai užpildyti vad. Intencijos pareiškia 
mes blanką (Declaration of Intention) 
savo apylinkės taikos teisėjo įstaigoje. 
Ta.i yra tik pareiškimas, kad asmuo 
nori "tapti Kanados piliečiu ir apsi
gyventi Kanadoje". Šį pareiškimą ga
lima užpildyti kiekvienu laiku, kai 
tik atvykstama Kanadon, jei pareiš
kėjas yra legaliai atvykęs ir jam jau 
sukako 18-ka metų amžiaus. *

Jis turi gyventi Kanadoje pilnus 5 me
tus, bet nėra būtina gyventi be per
traukos.

Išgyvenus 5 melus, vietos teismo įstai
goje užpildomas Pilietybės Prašymo 
blankas. Pakviestas egzaminams, jis 
turi įtikinti teismą pakankamai mo
kąs angliškai arba prancūziškai (iš
imtis, jei asmuo nuolatos gyveno Ka
nadoje 20 metų). Be to, jis turi įro
dyti, kad yra gero charakterio, kad 
jis mono gyventi Kanadoje nuolatos ir 
kad supranta Kanados pilietybės tei
kiamas privilegijas ir pareigas.

Prašymą patenkinus, jis kviečiamas 
atlikti valdinio priesaiką Jos Dideny
bei Karalienei ir padaryti raštišką pa
reiškimą atsižadant svetimos piliety
bės. Tuomet jam įteikiamas Pilietybės 
pažymėjimas.

Laisvės sūnūs maištauja
Iš Kanadoje gyvenančių apie 

10.000 duchaborų apie 2.000 pri
klauso vad. laisvės sūnų grupei, 
kuri nenori nusilenkti jokiems 
varžtams ir savo protestus reiš
kia nuogų paradais bei namų de
ginimais. Jų ekscesai ypatingai 
buvo pagarsėję 1949 ir 1950 m. 
Šiemet jie vėl neramūs ir nese
niai sudegino 7 namus, o po to 
paskelbė nepripažįstą jokios va
dovybės ir -nenorį turėti nieko 
bendra nei su valdžios sudary
ta Duchaborų Reikalų Pataria
mąja Komisija, nei su savo pačių 
anksčiai^ pripažintu vadu Soro
kin, kuris visame pasauly ieško 
vietos, kur juos iškelti. Šitoks 
faktas laikomas ženklu, kad ga- 
lijna laukti irnaujų ekscesų. Vy
riausybė jau buvo pažadėjus pri
pažinti jų savaip sudaromas ve
dybas ir net grąžinti už skolas 
paimtas žemes, tačiau dėl to jie 
neaprimo.

“Užkeiktosios” brangenybės
Pasaulyje daug pasakojama 

apie “užkeiktas” brangenybes. 
Augštuosiuosę sluogsniuose ži- * 
noma istorija, įvykusi su 44 sul 
puse karatų “Vilties deimantu”, 
kurį kadaise garsus prancūzų . 
auksakalys milijonierius Taver
nier pardavė karaliui Liudvikui 
XI V-ta j am už didelius pinigus, 
deja, toji brangenybė karaliui 
teatnešusi tik nelaimes.

Nupirkęs deimantą, karalius 
tuojau pralaimėjęs keletą mū
šių su anglais. Po -tc» Liudvikas 
atidavė minimą brangenybę sa
vo mylimajai Madame de Mon
tespan, kuri, deja, greitai po to 
nustojo karališkosios malonės. 
Liudviko XVI Marija Antuane- 
ta, kuri tą deimantą taip pat vai- 
dė, savo dienas baigė po-giljoti- ' 
na. Dar prieš tai karalienė buvu
si paskolinusi tą brangakmenį > 
savo mylimai prietelkai kuni-į 
gaikštyteį de Lamballa, kuri pa
slaptingos ekspliozijos buvo su
draskyta į gabalus.

Tolimesnis deimanto savinin
kas, Rusijos kunigaikštis Kano- 
vicki, buvęs nužudytas nihilistų, 
o jo draugė artistė, kuri dažnai 
skolindavosi minimą deimantą, 
buvusi nušauta Paryžiaus Folies 
Bergere scenoje. <

Tolimesni deimanto savinin
kai: žymus graikų pirklys Mon- 
tharides žuvo susisiekimo kata
strofoje, Turkijos sultonas Ab
dul Hamid, padovanojęs jį savo 
pirmajai žmonai, kuri vėliau nu
sižudė, o pats sultonas buvo pri
verstas apleisti Sostą. Vėliau 
žymus prancūzų turtuolis auksa
kalys Colot, įsigijęs deimantą, 
nusižudė. Vėliausiai tas deiman
tas yra atitekęs vienam iš ame
rikoniškųjų milijonierių Mc-' 
Lean, esą, ir šiuo metu jis tebė
ra jo šeimos žinioje. Šiuo atve
ju, taip ir nežinoma, ar milijo
nieriaus šeimą ištiks kokia nelai
mė, ar gal, ko gero, iš deimanto 
“kerėj imas” jau išgaravęs...

P

870 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Ont
Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamina prityrusios virėjos. /

Sav. FeliKsas Jonynas

Sekantį mėnesį * Žemės ūkis

CALVERT HOUSE mielai laukia jūsų 
komentarų ir sumanymų dėl mūsų se
kančių straipsnių turinio. Juos prašo
me siųsti per šio laikraščio redaktorių.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W. _ 
(tprp Dufferin ir Dovercourt)

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

susitarimą

* Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičlus
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabinetas <M. 6-2696 
Nanyj OL. 4778 

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v 
Šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas
1390 DUNDAS ST. W.

(tar'p Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 179-1 
Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A./ M.D., L.M.CC
GYDYTOJAS ir

CHIRURGAS
Priėmimo vai.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp.

386 Bathurst St. Toronto
Telef. EM. 8-1344

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir. moterų ligų gydytojo su il

gamete praktika.
Šveicarų'diplomas (Basei).

Telef. PR. 5368
572a. Bathurst Str.r Toronto 

Priėmimo valandos: 2-4 ir 7-9 p.p., 
arba pagal telefoninį susitarimą.

Dr. JOHN REKA1
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Torontą, Ontl
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir Rusiškai

Dr. MICHAEL BALKANY
Mote/ų ligų ir gimdymo specialistas.' 
Buvęs* Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo
terų klinikų asistentų.
202 ST. ČLAIR AVE. W., TORONTO 

prie Avenue Road
Tel. RA. 9632 ir HU. 7841

Priėmimo vaL: 3-6 vai. pp., trečiadie
niais 3-8 vai. pp.'Priimama susitarus 

telefonu.

V

Dr. F. Tickett
* Gydytojas

chirurgas "
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto

• Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

Instaliuoja namus, daro elektros sro
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus,, ir 
elektr. krosnis, bei kitus elektros in*' 
staliacijos darbus.

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

LICENZIJUOTI
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

" 119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
R i n k o s k a i n o m i s. i

Priimami užsakymai vestuvėms, ; 
piknikams, pokyliams. .

Calvert DISTILLERS lift 

AMHCtsnuta ONT AMO

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

- - -

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstotau:

europtetiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės^ 

motorus.
Be to, apimu namus pilnam instalia-

* vimui ar pakeitimui srovės, duodu 
techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE ,
1438 Dundas St W. Ttrronto

prie Gladstone

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
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

-99.00
$79.50

Advokatas — Notaras

6-4182

100 Adelaide St W.
Room 107

DANIEL D. STOKAL

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont. 

Telef.: EM.4-9912

ADVOKATAS, 
NOTARAS 

Kolbų stovų kolbomis 
Room 204, 221 Victoria St j 

Office EM 6-1753. Res. td. lY 5797

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Telef. EM. 8-6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų 

nuotraukos ir spalvoti portretai.
^Darbas pirmos rūšies... ........ ... ■■■.—Pritaiko akinius visiems akių defek

tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.

470 College St. W. Toronto 
TeL RA 3924

.................... 1 1 ........................ 1 1

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

t 
r

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti 
1414 Dundas St. West. Toronto 

Tel. KE. 3881

Seymour Herma n t
ADVOKATAS, NOTARAS

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. 

TeL RI. $804
37« OUFEN ST. W.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

Tik pažvelkit | šį modernų miegamųjĮ!
; 12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
; lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 

2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, skintų ir visa, kak reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos ’išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
. 'IMQUEEN ST. W^(prie Spedtaa). Tel. EM. »99M

MITER UOPPSL

kitų tautu Martinu munkoi 
ptokstflės

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pesiimeme ir pristatome.

D'YE „ ..... ...... .............. .
sų indėliuose jūsų vasariniai rū- ’ • ■Xus’ bai bus rūpesnei saUgOini. Kai

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

rūšių užuolaidų. ' firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mfl-

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist) *
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telet EM 3-6373

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

Pravedu gaso linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius

Pranešu klijeMtams savo naują adresą:

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

I
a
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, Pamaldų tvarka šv. Jono

_ Krikštytojo bažnyčioje
Nuo šio sekmadienio, birželio 

21 d., pamaldos sekmadieniais 
bus 9. 10, 11 ir 12‘valandomis. 
Vienuoliktos vai. pamaldose, ne- 
telpant tikintiesiems bažnyčioje, 
nūs laikomos šv. Mišios ir salėje.

Šv. Jono Krikštytojo D-jos 
metinės pamaldos įvyks šį sek
madienį, birželio 21 d., 10 vai.

Pamaldos už išvežtuosius

I

Ateinantį sekmadienį, birželio 
21 d. 9 vai. rytą, šv. Jono Kr. pa
rapijos bažnyčioje bus laikomos 
šv. Mišios už išvežtuosius at-kus. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
pamaldose ir šv. Komunijoje, 
į. \ ; 5 T. At-kų Valdyba.

Pamaldos lietuviams evange- 
kams 'Toronte, St. Andrew’s 
Church, Carlton & Jarvis gaftvių 
kampe, briželio 21 d. 9 vai.' ryto.

Dr. M. Kavolis.
J

L. Kat. Moterų susirinkimas
Kanados Liet. Kat. Moterų 

D-jos Toroijto skyrius šaukia sa
vo metinį susirinkimą birželio 
21 d. Šv. Jono Kr. parapijos salė
je - tuojau po 11 vai. pamaldų. 
Kvorumui nesusirinkus, po va
landos pradėtas-susirinkimas bus 
laikomas teisėtu. Sk. V-ba.

KLKM D-jos Centro Valdyba
Dabartiniame atstovių suva

žiavime, įvykusiame geguž:s 30- 
31 d., išrinkta, KLKMoterų D-jos 
Centro Valdyba pasiskirstė pa
reigomis: K. Juozapavičienė — 
pirmininkė, dr. E. Norvaišienė 
— vicepirm. ir iždininkė, Z. Ša- 
kalienė — sekretorė.kalienė

Liet, teisininkų susirinkimas 
įvyks birželio 21 d., 5.30 vai. pp., 
Lietuvių Namuose. Bus disku
tuojamas Pabaltijo Valstybių 
Federacijos konstitucijos pro
jektas. Šiuo klausimu pranešimą 
padarys dr. Anysas. Visus teisi
ninkus kviečiame dalyvauti.

Skyr. Valdyba.
. ' Anglų' kalbos kursai

■ Ontario Švietimo ministerijos 
pilietybės sekcija praneša apie 
dvejus anglų kalbos kursus nau
jiesiems kanadiečiams:

1. Augštesnieji kursai mokan
tiems gerai kalbėti ir šiek tiek 
tašyti. Įstojamasis žinių patik
rinimas įvyks birželio 16-17 d. 
6.45 vai. v. 273 Bloor Str.. W. 

, .Šiė kursai prasidės' liepos’ 6 d/, 
7.30 v. 'v. ir vyks- per 5 dienas 
Savaitėje, kasdien po 2 val.r per 
per 6 savaites, iki rugpiūcio 14 
d. Kursų vieta 273 Bloor Str. W. 
Mokestis — $10. Už įstojamosios 
ėgžam. nereikės mokėti nieko. 
• 2. Pradedantiems kursus ga
lį Jankyti visi. Jie prasidės bir
želio 15 d. 7.30 vai. v., jie vyks 
.pirmadieniais ir trečiadieniais, 
o jei bus reikalo ir antradieniais 
bei ketvirtadieniais iki rugpiū- 
čicr pabaigos. Vieta: St. And
rews Memorial House, 415 Jar
vis Str. Užsirašyti ten pat.

Gausus vaikučių sambūris
Jėzaus Širdies šventėje į šv. 

Jono Kr. liet, parapijos kunigų 
atsišaukimą liet, motinoms atsi
vesti ar atsinešti savo vaikučius 
palaiminimui, Toronto liet, kolo
nijoje buvo rastas gyvas atgar
sis. Penktadienio vakarą, esant 
net nepalankiam orui, pilnutėlė 
bažnyčia krykštavo mūsų mažų
jų. balsais. Skaitoma, kad vaikų 
palaiminime dalyvavo virš pus
antro Šimto vaikučių, kurių di
delė dalis prieš vienerius am
žiaus metus.

Pamaldos
Antrosios Toronto lietuvių pa

rapijos šv. Mišios laikomos sek
madieniais 11 vai. “Parkdale” te
atro salėje. Išpažintys klausomos 
sekmadieniais toje pačioje salėje 
nuo 10 vai. ir šeštadieniais šv. 
Šeimynos (Hl. Family) žemuti
nėje bažnyčioje 7.30-9 vaL vak.
Naujosios parapijos susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, birželio 
21 d., tuoj po pamaldų, toje pa
čioje salėje šaukiamas visuotinas 
antrosios Toronto lietuvių R, K. 
parapijos narių , susirinkimas: 
Bus renkamas bažnyčios komite
tas ir svarstomi su parapijos or
ganizavimu ir naujosios bažny
čios statymu susiję klausimai. 
Norintieji priklausyti naujajai 
parapijai, prašomi kuo skaitlin- 
giau dalyvauti.
T. Bernardinas Grauslys, OFM 

klebonas.
Toronto lietuviai!

Nors KLB Šalpos Fondo vajus 
jau tęsiasi daugiau kaip mėnesis 
laiko, bet iki šiol, iš didžiulės 
Toronto lietuvių kolonijos, Šal
pos Fondui paaukota visai nežy
mi suma. Tuo atveju, Šalpos 
Fondo užsibrėžtas tikslas — iki 
liepos mėn. 1 dienos pasiųsti į 
Vokietiją per BALFą už $1000 
cukraus — tik svajonė.

Kad šis mūsų taip svarbus dar
bas būtų įvykdytas, KLB Šalpos 
Fondo Toronto-Apylinkės Komi
tetas nuo birželio 15 d. pradeda 
skubų aukų rinkimą aplankant 
visų tautiečių *butus.

Lietuvi! Nejaugi Vamia sąžine 
gali galvoti apie savo patogu
mus, kada mūsų, tautiečiai, likę 
dėl nesveikatos Europoje, ba
dauja. Atmink, mielasis, kad lie
tuvis, likęs Europoje, negalvoja 
kas geriau apsimoka užpirkti, 
namą ar automobilį, bet jis su
sirūpinęs, ką valgys rytoj, nes iš 
bedarbio pašalpos prasimaitinti 
negali.

Mes privalome atjausti savo 
tautiečių sunkią dalią, tad atsi
lankius aukų rinkėjams į namus, 

.būkime duosnūs, o mūsų sesės- 
broliai likę Europoje tikrai bus 
mums labai dėkingi.

KLB Šalpos Fondo 
Toronto Apyl. Komitetas.

Tautiečių sušelpimui Vokietijoj, 
KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apyl. Komitetas, birželio 28 d. 
p. Narušio ūkyje rengia didelę 
Petrinių gegužinę.
' Kiekvieno lietuvio pareiga sa
vo atsilankymu prisidėti prie 
kilnaus šelpimo darbo ir gražiai 
praleisti sekmadienio popietę 
tyram kaimo ore.

Meno paroda
Naujųjų kanadiečių meno pa

roda Hart House, apie kurios 
atidarymą “TŽ” buvo pranešta 
prieš mėnesį, dar tęsis iki liepos 
15 d. Lankymo valandos vaka
rais 7-11 vai., o šeštadieniais ir 
sekmadieniais 2-5 vai. pp.

Vyr ateitininkų, susirinkime ■ 
praeitą sekmadienį J. Matulio
nis skaitė paskaitą “Ateitinin
kai ekonomikoje”. Kaip galima 
pasireikšti ar dalyvauti steigiant 
ekonomines verslamones ar ei
nant į kooperaciniais pagrindais 
prekybą, sudarytos sekcijos, ku
rios sekančiam susirinkimui pa
ruoš referatus.

Birželio 14 d.
Pabaltięčių minėjimus, aptarda
mas tos liūdnos sukakties pras
mę, gražiai paminėjo “The En
sign” savo birželio 13d. numery. 
“GI. & Mail” paminėjo torontie- 
čių minėjimą. .

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

772 Dundas St. W 
Toronto

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 18,19, 20 d.d.
Visos spalvotos J

1. DRUMS IN DEEP SOUTH — James Craig, Barbara Payton
2. TAKE ME OUT TO THE BALL GAME — Gene Kelly,

; Esther Williams, Frank Sinatra 
..... > Pirmadienį — trečiadienį, birželio 22,23, 24 d.d. • 
1. BRUTE FORCE —- tilę suaugusiems — Burt Lancaster 
2.. THE KILLERS — tik suaugusiems — Burt Lancaster
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

BER — SKOL 
GENERAL INSURANCE AGENCY

Atlieka visų rūšilį draudimus: gaisro, auto, gyvybių, asmeninės 
nuosavybės, įvairių plėšimų, nelaimingų atsitikimų ir pan. Tar
pininkauja morgičių pardavimui bei pirkimui ir parūpina įvai
rių rūšių paskolas. , .

Draudimo reikalais, kreiptis: r >
TEL. LA. 9547; J. BERŽINSKAS

• 1212 Dundas St West, Toronto

i

> Dėl morgičių:
TEL RA. 5125, Mr. SKOLNICK 

455 Spadina Avė., Jkamb. 417), Toronto

, Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir ML ‘ VEŽAMA |R j PROVINCIJA*

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

VISI Į PIRMĄJĄ TORONTO GEGUŽINĘ,
kuri įvyk* šį sekmadienį, birželio 21 d., tik už 8 mylių nuo liet, bažnyčios, vakariniai 
ronte, SUMMERVILLE, Etobic Criek. Važiuoti: Bloor W. — Kingsway keliu Nd. 5 
tono link, už Malton kelio raudonų šviesų. Gegužinės vieta prie pat kelio No. 5, dešinėjgjpu- , 
sėje, obelų sode. . : "
GERAS ORKESTRAS. ŠOKIAMS PLATFORMA. GAUSUS BUFETAS. LŲgĄįOl^* 
Kelionė autobusais papiginta, o vaikamsjki 5 metų veltui. Autobusai nuo lietuvių bažnyčios . ’ 
išeis 12 - 2.30 vai. Pakeliui jie sustos Bloor - Parkside Drive kampe (ties Hi^i . Parku) •

, . ' Liet. Parapijos Komitetas.

;■ MONTREAL. Cue.
LKM D-jos skyrius birželio 20 <L, 

šeštadienį, 7 vaL vak. ruošia 
JONINIŲ VAKARIENE 

Rialto salėje, 5711 Park Ave. 
jėjimas $1. Linksma programa, 
svaras bufetas, “Meliodijos” mu.

Genecido pradžios 12 m. sukaktį 
ir šiemet visi Toronto pabaltie- 
ęiai minėjo kartu didžiulėje 
Massey Hall. Susirinko apie 
2.500' phbaltiečių ir svečių.

Minėjimą pradėjo organizaci
nį darbą atlikusios Pabaltięčių 
Federacijos pirm. A. Lusis, pri
minęs, .kad 1941 m. birželio 14-15 
d. visame Pabaltijy įvykdytos 
nekaltų žmonių deportacijos yra 
žmonijos istorijoje pavyzdžio 
neturinti gėda. Visą bolševizmo 
pasauliui atneštąjį siaubą dabar 
norima užmiršti, pamirštant, kad 
taika be laimėjimo yra kapitu
liacija. Paprašęs visus minutei 
susikaupti maldoje už persekio
jimo aukas, pakvietė kalbėti pi
lietybės bei imigracijos min. 
Hon. W. E. Harris,. Q.C.

“Kanadiečiai persekiojimų ne
kentėjo, bet supranta, kodėl jūs 
juos minite”, pradėjo p. ministe- 
ris. Priminė sugriautą klestėjusį 
ir nuolat pažangėjusį Pabaltijo 
valstybių gyvenimą, baisius trė
mimus žmonių “be jokio teismi
nio proceso” ir kad kanadiečių 
nuomone tokie reiškiniai pasau
ly turėtų iįnykti. Toliau kalbė
jo apie Kanados padėtį pasauly
je, apie jos milžiniškus rezer
vus ir plačias galimybes naujie
siems ateiviams, galintiems čia 
pritaikyti savo gabumus, įsigy
ti pilietybę ir sukurti ateitį savo 
vaikams. L

Po kalbos p. Lusis padėkojo 
>Hon. W. E. Harris, kad kaip pa- 
baltiečių bičiulis čia atvyko ir 
atminimui padovanojo . . . Bibli
ją. Šią dalį užbaigė L. Kase- 
kamp, perskaičiusi spausdintą 
Pabaltięčių Moterų Tarybos at
sišaukimą.

Toliau sekė visų trijų tautų 
atstovų, kalbos. Estų kalbėjo A. 
Ekbaum, latvių Fr. Freibergs ir 
lietuvių dr. M. Anysas. Kiekvie
nas kalbėjo sava kalba, o po 
kiekvienoj kalbos buvo sugiedo
tas atitinkamos tautos himnas, 
vadovaujant chorams, visą laiką 
buvusiems scenoje išrikiuotiems, 
už visų 3 tautų ir Kanados vė
liavų, laikomų skautų, Šį kartą 
ir Lietuvos himnas nuskambėjo 
darniau, nei pernai. Matyt, dau
giau buvo lietuvių. Minėjimą 
pradedant karalienės himną su
giedojo estų vyrų choras.

Po trumpos pertraukos prasi
dėjo meninė dalis, kurią išpildė 
latvių pianistas bei kompozito
rius T. Kenins, paskambinęs dvi 
preliudas ir visų trijų tautybių 
chorai, sudainuodami po 3 tauti
nes, nuotaikai pritaikytas, dai
nas, o mūsasis dar ir savąjį “Din, 
dan...”: estų vyrų choras, va- 
dov. R. Toi (48 dainininkai) ; lat
vių mišrus choras “Daina”, va- 
dov. E. Freimanis (47 dain.) ir 
lietuvių choras “Varpas”, vadov. 
St. Gailevičiaus (49 dain.).

Pastebėtina dar, kad Pabaltie- 
čių Federacija, pasirodo, ir šie
met buvo išleidusi 4 psl. leidinėlį 
su 2 iliustracijom, pavadintą 
“Facts Warn”, tik kažkodėl jo 
anksčiau niekur nesimatė ir ka
žin ar jis pasiekė ką už Massey 
Hall sienų? Jis gana taiklus, tik 
perdaug susikoncentruota į 1941 
m., kai genocidas juk tebevyksta.

Apvogė J. Beržinsko krautuvę
Naktį iš birželio 15 į 16 d. ne

žinomi vagys išmušė J. Beržins
ko krautuvės, 1212 Dundas St. 
W., langą ir įlindę pagrobė iš ka
sos virš $100 grynais bei prekių 
(žiedų, laikrodžių) už 900 dole
rių? Krautuvė yra pilnai ap
drausta.

estų vyrų choras, va-

REIKALINGAS LIETUVIS-Vt, vyras or 
moteris, dirbti parduotuvėje, mokąs ang
lų ir rusų kolbos. Pageidaujamo dirbęs- 
dirbusi maisto pardavimo srityje. Tel. 
LL. 3222. Skambinti betkuriuo laiku.

PIGIAI PARDUODU naują foto aparatą 
"Exaeta" su objektyvu 1:1.9. Skambin
ti tel. KE. 1080.

Išnuomojami 2 kambariai vienguigiams 
arba šeimai. 44 Gwynne Ave. KE. 1080.

Didelis ir gražus kambarys. Galimo ir su 
virtuve. 98 Givins St. Tel. LL. 0917.

? AUDŽIAME
tautinius rūbus, užuolaidas, 
pagalvėles, staltieses ir kt

E. GAPUTYTE A. STEPONAITYTĖ 
Skambinti batkuriuo laika LL. 0917

DtMESIO!

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

įtoisou virtuvėms spinteles, užsokydo- 
domosz reikolingos medžiagos. Taip 
pot dirbu pagal užsakymus paveiks* 
loms or nuotraukoms rėmelius.

Skambinti «. 7824 . V. TIKUtUS 
3S1 Dovereourf Rd., Torontą

1953 m. birželio 20 d. įvyks ‘

Grandiozinis Vasaros Balius
puikioje PALACE PIER salėje (Lakeshore^Rd.j ‘ ' 

Gros Palace Pier 15 žmonių orkestras. Veiks bufetas su kietais 
ir lengvais gėrimais. Įėjimas $1.50. Pradžia 8.30 vai. vak.

J •Toronto Jūrų Sk. Bičiulių Būrelis. '

Ukrainiečiai skina kelius
Didelė Toronto ukrainiečių 

kolonija išsirūpino J. Em. To
ronto Kardinolo leidimą, kad 
vienoje iš katalikiškų mokyklų 
po pamokų būtų dėstoma ukrai
niečių kalba. Tokia mokykla yra 
.parinkta ukrainiečių gyvenama
jame rajone esanti šv. Ritos mo
kykla, į kurią nuo sekančių 
mokslo metų atkeliamos etatinė
mis mokytojomis dvi seserys — 
ukrainietės. ’

Padėkos diena, 
vad. Thanksgiving Day, šiemet 
bus švenčiama spalio 12 d., t.y. 
iantrą spalio mėn. pirmadienį, 
praneša oficialiai “Canada Ga
zette”. *

Fort York
Senpji Toronto tvirtovė, nuo 

kurios kadaise ir visas, miestas 
buvo vadinamas York (Tbrori- 
to yra indėniškas vardas), pa? 
galiau baigta remontuoti ir per
eitą sekmadienį atidaryta pub
likai kaip istorinis muziejus. 
Tvirtovė restaurdta tokia, kaip 
buvo 19 amž. pradžioje.'^ Tik, 
žinoma, ežeras jau -toebėpritrau- 
kiamas. Tada ji būvo pačiame 
krante, o dabar dar gerokai at
stu — miestas vandenį nūštūmė.

Ir Toronto lietuviams Vertėtų 
aplankyti tą Tvirtovę. Ji yra 
prie pat rytinio. įęjimo U paro
dos aikštę arba iš Bathurst gat
vės nuo geležinkelio tilto. " ' -

Mylimam tėveliui mirus, - :
K A ZI MI E R 4 M A N G LI C A ,. 

gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Toronto Lietuvių Meno Mėgėjų Grupė,

Jaunesniųjų At-kų pirmininkui

jo tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu su juo liūdi

Vyr. At-kų Kuopa.

liūdintiems dėl St .
užuojautą

A. ir P. ŠALNOMS, 
dukrelės Marijos mirties, reiškiu gilią

L. Šalna.

Mirus PETRŲ! GRAICIŪNU1,

jo žmoną ir dukterį nuoširdžiai užjaučia

Saulėnų šeima.

Mūsų mirusieji
Praėjusį šeštadienį savo na

muose po ilgos ir skausmingos li
gos mirė a.a. Petras Graičiūnas. 
Palaidotas antradienį iš.šv. Jono 
Kr. bažnyčios Vilties Kalno ka
pinėse. (Platesnį nekrologą iš
spausdinsime sekančiame nr.).

Sekmadienį staiga mirė kitas 
lietuvis a.a. Ignas Giedraitis, Ka
nados kariuomenės veteranas. 
Mirė nuo širdies smūgio, žygiuo
damas kariuomenės parade ati
darant Fort York tvirtovę. A.a. 
Giedraitis laidojamas trečiadie
nį 9 vai. iš šv. Jono Kr. parapijos 
dalyvaujant ir kanadiečių ka
riuomenės atstovams.

A. ir P. Šalnos buvo susilaukę 
dukrelės, kuri išgyvenusi vos 
vieną savaitę, praeitos savaitės 
trečiadienį mirė.

Čirūnų sūnelis Jonas pirmuo
ju mokiniu baigė šv.; Pranciš
kaus mokyklos 8 skyrių: To iš
vadoje net dvi katalikų berniu
kų kolegijos (šy. Mykolo ir De 
Lasalle) jam pirmiesiems me
tams pasiūlė atleidimą nuo mo
kesčio. Gabus lietuviukas pasi
rinko šv. Mykolo kolegįją.

Dailidžių sūnaus Arafto semes
trinio pažymėjimo mokytojų pa
stabose tilpo sekanti' pastaba: 
“Daugiau tokių mokinių! Jei jų 
žinotumėte, prašom atvesti į šią 
mokyklą”. Arūnas yra pirmasis 
skyriaus mokinys De Lasalle ka
talikų kolegijoje.

Mackenzie muziejus
Toronte 82 Bond ,Str. namas, 

kuris kadaise buvo draugų nu
pirktas ir padovanotas sukilėlių 
prieš Angliją vadui William 
Lyon Mackenzie, grįžusiam iš 
ištrėmimo,.1951 m. buvo atstaty
tas ir paverstas Kanados‘laisvės 
kovotojo muziejumi. Jis ir da
bar yra lankomas visuomenės, 
norinčios pamatyti kaiką iš di
džiojo vyro palikimo ir iš Kana
dos senosios praeities.

- i A
Kun. dr. J. Gutauskas, į- 

virš dviejų metų nebegyveni 
liet, parapijos klebonijoje, šią 
savaitę vėl grįžta.^ šy._ Jonę ;.Kr 
lietuvių parapijos kleboniją dar
buotis šios parapijos pastoraci
jos, ypač jaunimo organizacinia
me darbe. Šiuo metu; kun, dr. G. 
yra išvykęs į JAV-bes. -

Likusiems Vokietijoje sušelpti 
pereitą sekmadienį po haiijdsioš 
parapijos pamaldų surinkta $ 
122.31. Visiems aukojūsietife dė5- 
koja KLB šalpėš Fundi

Toronto Apylinkės Valdyba
Podkka

Prisimindami visus dalyvavusiu^ mūsų 
mylimo Vyro ir Tėvo. a.a. Augustino-' 
Monglico laidotuvėse' ir patyrę visų, mū
sų prietelių gilių užuojautą,; raiškiame 
nuoširdų dėkingumą. ... v,.

Už įspūdingą palaidojimų dėkingi esa
me gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui, 
kun. kapt. B. Pacevičiui,-gerts.- kun; dr. 
V. Skilandžiūnui. t

Dėkingi esame Torontu. JouĄ Ąt;ky 
St. Šalkauskio v. kuopai; Toronto Vyr. 
At-kų kuopai; Toronto Liet. ‘ Jounimd 
Meno Mėg. Grupei. ‘ ;

Daug parodžiusiom'nuoširdumą p. Aj* 
Ankudovičiui, pp. Bekėtidms> p.‘ E. UnĮ 
droitienei.

Visiems už dolyvdylmlj 'laidotuvėse ir 
užuojautą pareiškusiems mūsų liūdesio 
valandoje — prašome priimti mūsų gilų 
ir nuoširdų ožiu. 'j

Žmona, duktė, sūnus.

Birželio 14 d. minėjimas pra
dėtas St. James katedroje pade
dant prieš didįjį altorių gėlių 
vainiką. Toliau sekė koncertas. 
Giedojo estų choras ir baritonas 
Arno Niitof, latvių kol. sopranas 
Ligita Caunitis, op. sol. E. Kar
delienė ir lietuvių AV choras. 
Vargonais palydėjo katedros 
vargonininkas G. Lindsay.

■ Po to sekė vainiko padėjimas 
prie žiivusiems paminklo. Čia 
programinį žodį anglų ir pran
cūzų kalba perskaitė Žmuidzi- 
nas/ Minėjime dalyvavo virš 
1000 žmonių, religinis koncertas 
puikiai derinosi su dienos nuo
taika ir-laikytinas gražiai pavy
kusiu. Minėjimą ruošė drauge 
lietuvių, latvių ir estų Bendruo- 
nienių Valdybos Montrealyje.

AV parap. Liet Šeštad. Mo
kykla baigė mokslo metus. Egza
minų k-ją sudarė klebonas kun. 
J. Kubiliuj, SJ, tėvų k-ta pirm. 
V. ZubaS~ ir kun. J. Aranauskas, 
SJ. Į pirmąjį skyrių buvo užsira
šę .22, lankė 13. Geriausi moki
niai R. Gribaitytė, R. Kličius, K. 
Gailevičiūtė ir B. Bulota gavo 
SoVanų po knygą. Pradžioje dės
tė J. Juknevičienė, antrojoj me
tų pusėj S. Vaišvilienė.

■Į antrąjį skyrių buvo užsirašę 
31, lankė 21. Dėstė mokyt. M. 
Pakulienė. Veikė dvi grupės, 
antroji ir.. trečioj L: Gerie j i moki
niai laimėjo dovanų po knygą: 
N. Barčauskas, D. Dargytė, F. 
Petroaytė ir kitoj grupėj — O. 
Zubaitė, G. Taruškaitė ir A. Bu
lota.

Ketvirtą skyrių lankė 7, sąra
šuose 11. Apdovanoti po knyga: 
E. Rupšytė, G. Vazalinskas ir D. 
A’heliūnaitė. '

Trečią ir ketvirtą skyrių tvar
kė mokyt. B. Lukoševičienė. Vy
riausią klasę, kurioje buvo eina
ma gimnazijos programa, lankė 
13 iš 16 užsirašiusių. Geriausi 
mokiniai: S. Pakulytė — L. albu
mą ir vasaros stovyklos premiją, 
I. Šipelytė ir R. Sihiūs gavo do
vanų po Lietuvos albumą. Sky
rių vedė mokyklos vedėjas A. 
Ališauskas.

Visi mokiniai po egzaminų su
sirinko A V parapijos salėn, kur 
jų laukė tėvų k-to paruoštos vai
šėm ir-tėvai. Mok. vedėjas A. Ali
šauskas.atidarė pobūvį, paragin
damas, kad po vasaros atostogų 
visi, sugrįžtų tęsti lituanistinės 
mokyklos. Mokyklos globėjas 
klebon. J. Kubilius konstatavo, 
kad iš 120 užsirašiusių iki galo 
tęsėjo tik pusė, iš kitos pusės 
mokytojų pagausėjo: naujai pra
dėjo dirbti M. Pakulienė ir S. 
Vaišvilienė. Galop prabilo KLB 
Šviet. ir Kult, k-jos pirm. S. 
Kęsgailą ir išdalino Bendruome
nės skirtas dovanas geriausiems 
mokiniams skyriuose.

Tėvų k-to pirm. V. Zubas pa
dėkojo mokytojams už metų 
darbą, .......

■ Akordas Jurkus baigė antruo
ju ir su pagyrimu gimnaziją — 
’’College. Stanislas de Paris”. 
Nuo rudens,.ruošiasi studijuoti 
techniką.
. Liet. Akad. Sambūris gausiau
siame savo susirinkime užbaigė 
paskaitų ciklą apie impresijoniz- 
mą tapyboj, skulptūroj, literatū
roj ir muzikoj. Valdyba pažadė
jo sekantį susirinkimą šaukti 
kur nors gamtoje už miesto. Sve- 
ČlaiTnielai laukiami. Sekite skel
bimus;
/ “NėHhgos” tunto sueiga įvyko 
AV pafatpijos kieme1 birželio 14 
d. po pamaldų. Trys jaun. skau
tės davė įžodį, 4 jaun sk. per
vestos į skaučių tarpą. Taip pat 
buto paskelbti rašinio konkur
so reziiltatai. Pirmą premiją iš 
skaučių laimėjo Ina šipelytė už 
rašinį “Mano gimtinė”, antrą — 
Silvija Pakulytė ir pagyrimą 
Marija’ Daukšaitė. Iš jaun. skau-

čių pirmą premiją laimėjo Al
dona Gauryte už rašinėlį “Mano 
mėgiamiausias gyvis”, antrą Ka
rutė Gerhardaitė ir pagyrimą 
Irena Gečaitė. Sueigos metu kal
bėjo tunto kapelionas Tėvas Ku
bilius, Bendruomehės švietimo ir 
Kultūros komisjios narys dr. H. 
Nagys ir tuntininkė sktn. Ir. Lu
koševičienė.

“Neringos” tunto stovykla 
vyks liepos 8-19 d. Mokestis $10. 
Registruotis iki birželio 28 d., 
įmokant stovyklos mokestį, pas: 
vienetų vadoves, A V parapijoje, 
St. Kęsgailą ir sktn. Ir. Lukoše
vičienę. Paskubėkim — liko tik 
pusantros savaitės.

Tuo pačiu metu kreipiamės į 
tautiečius, kurie turi automobi
lius — prašome mums padėti 
parvažiuoti iš stovyklos. Tai bū
tų sekmadienį, liepos 19 d. Kiek
vienas, kuris galėtų savo talka 
skautėms padėti, prašomas apie 
tai pranešti aukščiau išvardin
tiems asmenims. Tuntininkė.

Skautų vasaros stovykla. Šių 
metų Montrealio Skautų Tunto 
stovykla įvyks Laurentian kal
nuose nuo liepos 25 iki rugpjūčio 
2 d. Stovykloje gali dalyvauti 
kiekvienas vilkiukas, skautas, 
jūrų skautas ir skautas vytis, 
taipgi ir nesąs skautu, tarp 8 ir 
16 metų amžiaus.

Stovyklos mokestis — $10 — 
privalo būti įmokėtas iki liepos 
5 d. Esant šeimoje daugiau negu 
vienam stovyklautojui mokestis 
sumažinamas iki $7.50 asmeniui.

Verdune užsiregistruoti gali
ma pas s.v. vyr. skilt. J. Rama
nauską, 662 2nd Ave., tel.: YO. 
0934, ir Rosemounte — pas s. v. 
skilt. V. Piečaitį, 5785 12th Avė., 
tellef.: RA. 2-4449.

psktn. St. Naginionis, 
Tuntininkas.

Lietuviška šeštad. mokykla 
Rosemounte norima atidaryti 
nuo šių metų rudens, jei atsiras 
pakankamas skaičius norinčių 
šią mokyklą lankyti. Todėl -jau 
dabar skelbiama mokinių regist
racija. Užsiregistruoti galima 
pas KLB-nės Montr. Apyl. pirm, 
L. Balsį, 6415 3e Ave., Rose
mount, ir pas Apyl. V-bos narį 
E. Navikėnienę, 5515 13e Avė.. 
Rosemount, telef. RA. 24410.

KLB Apyl. Šviet. ir Kult. K-ja.
Pranciškonų vienuolyne, '5750 

Rosemount Blvd., dijakonas- Ra- 
faelis J. Šakalys birželio 21 d. 
gaus kunigystės šventinimus, gi 
28 d. 11 vai. turės AV bažnyčio
je primicijas. Po mišių bus pus
ryčiai salėje.

Rafaelis Jonas Šakalys- visus 
savo buv. mokytojus, mokslo 
draugus ir pažįstamus, kurių as
meniškai pakviesti negali, per 
spaudą maloniai prašo dalyvauti 
įšventinimo iškilmėse ir primici- 
joje.

Dviejų dienų išvyką 
j vasarvietę Dorion. prie kelio 
Montreal-Toronto, 25 mylios nuo 
Montrealio, birželio 27 d. orga
nizuoja LAS Montrealio skyrius. 
Stovyklavimas vyks artimoje sa
loje, kurion teks persikelti lai
veliais. Dorion yra puikus klu
bas, arti kurio yra sukalbėta ka
binos nakvynei — apie $2 asme
niui parai.

Vykstama autobusu iš PTC 
Central Terminai stoties (Dor
chester-Drummond gatvių kam
pas) šeštadienio rytą 8.30 vai. 
Kas pasivėlintų, galės iš tos pa
čios stoties išvykti: 11 vai., 1 vai. 
ir maždaug kas valanda. Kelionė 
ten ir atgal $1.35. Šiai kelionei 
vadovaus Juozas Lukoševičius.

Kas važiuos lengvomis maši
nomis, šeštadeinio rytą 8.30 vai. 
suvažiuoja prie Plateau salės. 
La-Fontaine parke. Šiai grupei 
vadovauja Pranas Baltuonis.

Išvykstant nepamiršti pasiim
ti: ką nors užkąsti, maudymosi 
kostiumą, meškeriojimo įrankius 
ir kitas priemones, kaip kas ma
no laiką praleisti.

Vykstantieji iki birželio 25 d. 
užsiregistruoja pas Praną Bal- 
tuonį, tel. CL. 2232.

LAS Valdyba.

BALTIC CARTAGE & .
MOVERS

pergabena baldus, specialistas

visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Out 
Informacijų kreiptis OL. 1403

24 valandų tarnyba. -

Garbenis rekomenduoja:
\ VALYKLOS — PROSINIMO IR SIUVYKLOS BIZNIS

S5J5ŪO viso kaino, geroi išdirbtos biznis, pojomos savaitinės apie $200. Nuoma 
mėnesiui $60. Didelis langas. Ronceivalles — Dundas rajone. Kreiptis tuojaus.

t NETOLI ST. CLAIR GATVES,
$13.000 atskiros 6 komb. namas, oru-olyvo apšildomos, 2 garažai, didelis dar
žas; įmokėti $3.500.

, . HIGH PARK — ANNETTE RAJONE, 
$15.500, atskiras mūrinis namas, 10 komb., vondeniu-alyvo apšildomas, 2 gara
žai, didelis sklypas; įmokėti apie $4.500; įėjimos tuojau.

SUNNYSIDE RAJONE,
$15.000, atskiras namas, 7 komb., 2-jų ougštų, garažas, automatiškos oru ap
šildymas; įmokėti apie $6.000

INDIANROAD -^B|.OOR RAJONE.
$25.000, gražus atskiras mūrinis namas, 11 komb. Vandens-olyvos apšildymas, 
2 murinioi garažai, privatus įvAžiovimos, įmokėti $8.000-10.000, vienas atviras 
morgiėius balansui.

Klauskite A. SUKAUSKO
■* Vakarais OL. 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 

Tdefooai: LO. 2738, vakarai* HU. *-1343

9




