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INTERESAI
ti, kad Churchillis nori bičiulys
tės su Kremliumi, o Eisenhowe- 
ris jos kratosi. Prie tam tikrų 
sąlygų labai greitai galėtume iš
girsti priešingų pareiškimų, nes 
nei pirmasis yra Maskvos drau
gas, nei antrasis jos priešas. Iš- 
tikrųjų jie yra savųjų valstybių

ŽODŽIAI IR
Išeivio gyvenimas niekad ne

buvo džiaugsmų kupinas ir ne
bus. Nauja aplinka, neįprasta gy
venimo tvarka bei krašto papro
čiai, vienatvė, lyg koks slogutis 
svetimą? laiko užgulęs kiekvie
ną*. Jub skaudesnės yra dienos 
politinio išeivio, kuris niekad, ____ _ _
niekur neranda ramybės — nei interesų sargai ir galutinam re- 
jis linkęs pastoviau įsikurti, nei i zultate pasielgs ne pagal savo 
įsilieti į naujojo krašto gyveni-' pareiškimus, bet pagal tuos in- 
mą, nes gyvena lūkesčiais, ilge- ■ teresus. Aišku, D. Britanija bijo 
siu naujos kelionės atgal ir nuo- ’ toli eiti, kad nekiltų naujas ka- 
lat seka pasaulio įvykius, vertin- i ras, kuris — tai jau visiškai aiš- 
damas juos savuoju mastu. Visa Į ku — išjotų juos iš Azijos, o gal 
gera pasauly, visa išmintinga, ■ ir iš Afrikos didelės dalies. Ko
kas viltis ugdo, kad aušrelę pra- ■ dėl nebandyti išsilaikyti ten suk- 
našauja. Kam kurtis, kam leisti {tybėmis, kodėl nepabandyti su- 
šaknis į svetimą dirvą, kad gal Į kompromituoti jankį, kuris jau 
rytoj reikės vėl išsirauti"ir savo- ' 
jon dirvon grįžti...

Ir lietuvių išeivių tarpe nū
dien gana didelis procentas taip 
tegyvena. Mes galime tokias 
nuotaikas smerkti, jas apgailes
tauti, tačiau jos yra mūsų gyve
nimo faktas ir žmonių psicholo
gijos lengvai nenugalėsim. Juk

dabar ten švaistosi iškėlęs galvą, 
o po naujo karo britui gal nei j 
menkos prieplaukos nebepaliktų. 
Iš kitos pusės, Kam gi jankiui 
reikalingas karas? Juk naujų že
mių jis nenukariaus, o galios ir 
turtų ir dabar užtenka.

Bet ne nuotaikos svarbu. Svar
bu yra didysis klausimas, kaip gi

nesame kilę iš nomadų, nei iš sutvarkyti pasaulį, kad būtų ra- 
naujų žemių nukariautojų —- j mybė, kad nereikėtų kasmet bi- 
konkvistadorų, tad ir dvasios jų lionus vėjais paleisti, kaip su- 
negalime turėti. Su tuo veiksniu derinti Rytų ir Vakarų sistemas 
turime Skaitytis, bet taip pat ne- tame pačiame pasaulyje, kaip 
turėtume'pamiršti, kad nepriva
lome blaškytis, savo gyvenimą 
leisti užnuodyti kiekvienam mū
sų viltims nepalankiam vėjeliui.

Ir šiandien jau daug kas iš mū
sų veik rankas laužė, kad viskas 
žūna, kad nebelieka kas pasauly
je žmonijos ateitimi rūpintųsi, 
tad ir mums vilčių, nebėrą. Šioje 
vietoje mes jau ne kartą esame 
priminę, kad į pasaulį turime 
žiūrėti blaiviai. Jame viskas yra 

ištiuodūma, iškiirūin^itisfosr 
klaracijos ir tauriausi principai 
laužomi nei nemirksint. Politi
ka tokia buvo nuo amžių,- tokia, 
matyt, ir bus. Tačiau vienas da
lykas politikoje visada stovėjo ir

suderinti galiūnų interesus, kaip 
nuraminti mažuosius, kurie, su
dėti į krūvą, jau šimtus milionų 
sudaro ir niekad nenusilenks di
džiųjų naudai, jei jie taip ir nu- 
spręstų.Interesų susikryžiavimas 
tebėra nepašalintas ir negali bū
ti pašalintas be kurios vienos pu
sės kapituliacijos. Kapituliacija 
neįmanoma nei 'vienai sistemai— 
Rytinei grėstų moraliniu ban
krotu, kuris iššauktų pakrikimą,

Į tokias balas nei viena pusė ne
gali eiti, tad nežiūrint visokių 
kalbų ar manevrų, kurių pras
mė gal tik po eilės metų teišryš- 
kės, sprendimo galima laukti tik

stovės nepajudinamas, tai inte- ! kitokiomis formomis. Gal būt, 
resas. Savo intereso niekas ne-1 mes gyvename išvakarėse dar la- 
laužė ir nelaužys. Dėl to ir mes, ‘ bai didelių pasikeitimų pasauly- 
stebėdami pasaulio įvykius bei j je. tad neprivalome sirgti dėl 
girdėdami*įvairiausius pareiški-' kiekvieno žodelio ar posūkio. Po- 
mus, išvadas darykime ne iš jų, Į iitikoje tiesiai neinama niekad, 
bet iš konjunktūrinės struktū- Visada vingiais bei užuolanko- 
ros. Kai girdėjome JAV prezi-j mjg, visada ieškant pigiausio lai- 
dentą arba D. Britanijos mimste- 
rj pirmininką šaukiant, kad ma
lonusis tėvelis Stalinas esąs jų

mėjimo — mažiausiomis panau
dotomis jėgomis didžiausio re-

gerasis draugas, juk netikėjome, zultato. O dėl tų vingių mes savo 
Kodėl mes šiandien turime tikė- ramybės drumsti neprivalome.
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Antikomunistinė demonstracija Hamiltone birželio 14 d. Lietuvių grupės dalis Dundurn ir King 
gatvių sankryžoje.

Savaitės įvykiai

Nuotaikos prieš Bermuda
Nerimas ir valymai
Lietuvoje
Gegužės mėn. pradžioje žinių 

iš Lietuvos pobūdis pradėjo keis
tis. “Amerikos-Anglijos Imperia
listai” buvo vengiami minėti, iš
ryškinant ataką prieš lietuvius 
“buržuazinius nacionlaistūs”, ko
munistus “susitaikėlius su jais”, 
ir kitokius “pasturlakus”, kurie 
nuklydę nuo lenininės linijos. Ši
tokios žinios pavergtosios .Lietu
vos privačių stebėtojų dar prieš 
Berlyno įvykius, buvo interpre-

j e buvo pirmas ženklas, jog ‘įne- 
rimas plinta TSRS imperijoje. 
Tai parodė, jog Stalinas visgi 
buvo teisus savųjų “taikos ofen
zyvų” neišleisdamas toliau pro
pagandos ir MVD-MGB naganų. 
Amerikiečiai Niujorke interpre
tavo, kad dabartiniai Kremliaus 
vadovai neturi kitokios išeities, 
kaip tik apie “taiką” šnekėti. 
Rozenbergus sutvarkius, sovie
tų atominis ginklas nedarąs jo
kios pažangos, kai tuo tarpu 
paskutinieji bandymai Nevado- 
je, ypač su “Atom-puška” iššau
kė paniką “nenugalimosios” Ąr- 
mijos generaliniame štabe. Bet j 
pavergtieji komunistų kalbas:

Sprendžiamas atstovo Vokietijoje klausimas
VLIKo ir Vykd. Tarnybos pir

mininkai pereitos savaitės vidu
ry išvyko į Romą tęsti pasikalbė
jimų su St. Lozoraičiu. Be tiesio
ginio kelionės tikslo — išsiaiš
kinti VLIKo ir diplomatų ben
dradarbiavimo formos klausimus 
—- ten bus aptarti ir kaikurie kiti 
reikalai. Jų tarpe ir atstovo prie 
Bonnos vyriausybės paskyrimo

daugiau informacijų apie Lietu
vos tarptautinę teisinę padėtį. 
Matyt, tai turėjo būti medžiaga 
ankstyvesniame užs. ministeri
jos rašte minėtoms studijoms. 
Naujasis URT valdytojas P. Kar
velis paprašė Lietuvos diploma
tines atstovybes prisiųsti tuo rei
kalu medžiagos — kaip kur Lie
tuvos teisinė oadėtis vertinama.

klausimas. Tas reikalas yra labai i|Betgi ponai diplomatai pranešė
supainiotas.

Ryšių su Bonnos vyriausybe 
VLIKas pradėjo ieškoti dar 1950 
m. Tada ten lankėsi ir užmez
gė ryšius su kanclerio Adenaue
rio įstaigos bei parlamento žmo
nėmis tuometinis VLIKo politi
nės komisijos pirm. V. Sidzi
kauskas ir UTV J. Brazaitis. Tų 
pačių metų gale vėl Bonnoje 
lankėsi VLIKo bei VT nariai J. 
Brazaitis, J. Kaminskas ir P. 
Karvelis, kurie nuvežė memo
randumą, prašantį atsiriboti nuo 
1939 m. Ribbentroppo-Molotovo 
pakto ir atnaujinti diplomatinius 
santykius. 1951 m/ balandžio 
mėn. vėl atsilankius J. Brazai
čiui su J. Kaminsku netrukus 

'buvo gautas Vok. užsienių reik, 
min. raštas VLIKo pirmininkui, 
kad Vokietijos vyriausybė ap
gailestauja Ribbentroppo-Molo
tovo pakto rezuitate Lietuvą iš
tikusią nelaimę, kad VLIKą lai
ko parte parole (veiksniu su ku
riuo kalbamasi) Vokietijoje 
esančių lietuvių socialiniais ir 
kultūriniais reikalais, o tarptau
tinių santykių atnaujinimo klau
simas dar esąs reikalingas stu
dijų. Toliau santykiai su Bon
nos užsienių r. min. žmonėmis ir 
atskirais politikais buvo palai
komi URT valdytojų: J. Brazai
čio, paskum Z. Ivinskio. 1952 m. 
vasarą, prieš pasitraukiant 
Ivinskiui, Bonnos užs. r. minis
terija paprašė VLIKą suteikti

kad reikalingų žinių suteiksią, 
tik jei gausią nurodymų iš savo 
šefo St. Lozoraičio. Taip diplo
matai jokios medžiagos nepri- 
siuntė. URT valdytojas memo
randumo iki šiol neparuošė, o 
VLIKas jo nepasiuntė. Deja, po
nai diplomatai atsiminė savo še
fą, bet neatsiminė Lietuvos rei
kalo.

Diplomatai medžiagos VLIKui 
nedavė beabejo paveikti savo še
fo, kuris nuo 1951 m. taip pat 
lankėsi Bonnoje'ir ėmė skųstis, 
kad VLIKo ankstyvesni ir vėles
ni žygiai jo pastangoms kliudą, 
kad tai esąs jo reikalas, nors 
Bonnoje jam galutinai buvo at
sakyta, kad, jei turįs ką Vak. Vo- 

I kietijos vyriausybei pasakyti, 
tesikreipiąs į jos atstovą Romo
je. Iš VLIKo minėtos medžiagos 
buvo paprašyta po Lozoraičio 
lankymosi, bet ji buvo sulaikyta, 
nes tai esąs šefo reikalas (kažin 
ar ne Lietuvos?).

Per šefo pasikalbėjimus su 
VLIKu buvo sutarta, kad toks 
memorandumas vistiek turi būti 
paruoštas, nors ir nesutarta, kas 
jį pasirašys. Buvo sutarta papra
šyti tokį memorandumą paruoš
ti prof. D. Krivicką, bet nuo to 
meto praėjo jau 8 mėn., o nieko 
nepadaryta. Klabenimas Bonno
je iš tos pusės sustojo, nes VT 
savo URT valdytojui uždraudė 
ten lankytis, kad Lozoraitis ne
galėtų skųstis, jog jam ten truk-

doma.
Kai Bonnos užs. reik. min. lau

kė medžiagos sprendimui pada
ryti, jai pasišovė trečias preten
dentas — buvęs Įg. min. Vokie
tijoje K. Škirpa, kuris paprašė 
pripažinti jo mandatą.

'Vokietijos vyriausybės prašo
mą memorandumą URT valdy
tojas pagaliau pats paruošė, kai 
balandžio mėn. VT pagaliau at
šaukė draudimą lankytis Bonno- 
je. Tačiau jis dar nepasiųstas — 
pasiųstas peržiūrėti prof. Kri
vickui į Vašingtoną, kurio paties 
tokį memorandumą paruošti, be
rods, taip niekas ir nepaprašė.

Nuo Vokietijos vyriausybės 
paprašymo praėjo jau visi metai. 
Ką ji turi daryti, kai net trys au
toritetai tuos pačius reikalus no
ri tvarkyti? Ar pagaliau bus su
sitarta tuo reikalu per dabartinę 
konferenciją Romoje?

VLIKe yra 'projektas keltis į 
Strassbourgą, bet tai dar nenu
spręsta.

Propagandos įstaiga įsikūrė 
buv. L. Raud. Kryžiaus patalpo
se. Įstaigai vadovauja Zunde, 
dirba dar 2 moterys. Į redakto
rius tuo tarpu yra 2 kandidatai.

Estų memorandumas prezi
dentui Eisenhoweriui dėl pasta
rosios Maskvos taikos ofenzyvos 
buvo pasiųstas taip pat 14 žy
mesnių kongresmanų. Gegužės 
28 d. biudžeto komisijos narys 
narys sen. Ferguson perskaitė 
memonrandumą senatoriams ii, 
pareiškęs, kad jis visiškai prita
riąs memorandumo minčiai (ten

Niujorko bendradarbio
ALMAUS

apie reikalą net taikytis su baž
nyčia paskaitė Rusijos Motinė
lės Imperijos silpnumo prisipa
žinimu, ne kokiu “taktiniu ma
nevru”, kaip sovietinę ofenzy
vą perspėjinėjo visokio plauko 
ekspertai. Niujorko spauda, vi
si didieji laikraščiai,, ketvirta
dienį tuoj po nuotraukų iš- Rytų 
Berlyno reikšmingoje vietoje ir 
pranešimų “London Welcomes

cow Ordėrs Lithuanian Patty 
Shake-up”. Visas AP praneši
mas buvo palankus. Maskva 
įsiutusi dėl trūkumų politinia
me ir kultūriniame LTSR darbe 
ir įsakiusi valymus (“TŽ”dau- 
giau detalių patieks sek. nume
ryje). Maskva netgi šaukusi, 
kad j politini darbą nepakanka
mai įtraukiami vietiniai kadrai. 
Amerikiečių pasaulinė žinių 
agentūra “Associated Press" ra
do reikalinga tarti pagyrimo 
žodžius pabėgėliams, kovojan
tiems neatlyžtamai dėl. savųjų 
kraštų nepriklausomybės: “exil
ed Balts who campaign in the 
Western World for their horn
lands’ independence”. Lietuviai 
pavergtojo krašto stebėtojai stu
dijuoją paskutiniąsias LTSR ži
nias su nepasitikėjimu skaitė 
tokius NYTimes komentarus, 
jog štai girdi "“lietuviai dabar 
gausią daugiau “savivaldos”. 
NYT net spėjo, jog Sniečkus da
bar turėsiąs pasitraukti, nes per-

Eisenhoweris, ūmai vokiečiams 
pasiuntė 50 milijonų žaliųjų — 

. ūkinės paramos, iš dalies at
skleidė ir tam tikrų įrodymų, 
iog Dulles-Eisenhower tezė “iš
laisvinimas taikingomis priemo
nėmis” gal turi ir pagrindo.

Europoje buvo šie įvykiai 
svarstomi įdomiai. Italų krikš
čionys demokratai, pyko, kodėl 
taip neatsitikę prieš tik ką pra
ėjusius jų rinkimus. Vakarų Eu
ropos komunistų partijoms, NY 
Times komentatorės šiuo metu

Tmck fedžiaisf^ist • šie įvyRSĮi* 
buvę peilis •ptHeaklū.

Europiečiai komunistai neti
kėjo, ką lietuviai pabėgėliai pa
sakojo apie mūsų darbininkijos 
išžudymą Pravieniškėse ar Rai
niuose, tačiau jie negali ginčyti 
tai, kas dabar rodoma kino ir 
televizijos ekranuose iš Berly
no.
, Nuotaikos prieš Bermuda

Išryškinę ar atmetę JAV-bių 
“išlaisvinimo” politiką, realaus 
gyvenimo realūs trys “didieji” 
Bermudoje nuspręs pasaulio li
kimą, 13 tėvynės Lietuvos paver
gimo metais. Telikus dviems sa
vaitėms (Šis pranešimas turėjo 
tilpti pereitame numeryje, bet 
pašto nebuvo laiku pristatytas. 
Red.), anglosaksų vadovautoje 
pasaulio dalyje dalykai buvo ši
taip svarstomi:

Jungtinės Valstybės — Jungti
nė Karalija. Suvažiavę karalie
nės vainikuoti Britų viešpatijos 
”50 ar 60-ties parlamentų” gal-

padėtį Lietuvoje sprendžia iš 
įvykių Gruzijoje ar Ukrainoje, 
patys būdami amerikiečiais. Ofi
cialios lietuvių Informacijos įs
taigos, kaip “Elta”, “LAIK”, ar 
LLK. TST dėl šių įvykių nerado 
reikalo svetimtaučiams ar sa
viesiems paskelbti atitinkamo 
komunikato, kaip kad daro ki
tos tautybės.

Ir jei prieš birželio 17, prisi
minus tik prancūzų politinę si
tuaciją, sovietų “taikos” ofenzy
vos sėkmę (Uja Ehrenburg Vie
noje, kongrese, tvirtino, net 
kad jos tikslas yra “užtikrinti ir 
apsaugoti mažųjų tautų suvere
numą nuo didžiųjų valstybių 
užmačių ir taip vadinamų ba
zių, tų mažųjų tautų teritorijo
je”), sovietai savo pažymėtina 
propagandos “priešakine” tech
nika dalį neutraliųjų nuotaikų 
buvo pavojingai palankiai sau 
palenkę, Berlyno, Lietuvos, Uk
rainos, Rumunijos įvykiai ūmai 
viską permainė. Jei prieš savai
tę Benaudoję būtų buvę kalba
ma apie Kremlių su pataikavi
mu ar respektu, po įvykių Ber
lyne, ir valymų Pabaltijy, šian
dien net britai sutiko, jog laikas 
sovietams statyti sąlygas. Pats 
faktas, kad po Willy Goetling 
viešo sušaudymo Berlyne (spe- 

reikalaujama, kad Sovietai pasi- cialiu gen. Dibrova įsakymu, ,be 
trauktų iš Pabaltijo, grąžintų teismo, dėl to Rosenbergo “hu- 
deportuotuosius ir paliktų kraš- manistai” nerado’ reikalo pro
tus gyventi nepriklausomai), pa- testuoti; “Amerikos Balsas” gi 
prašė jį įtraukti į senato “rekor- su džiaugsmu paskelbė, jog jis 
dus”, kaip jo kalbos dalį. • Į buvęs komunistas) prezidentas

daug kraštą “rusifikavęs”. Lie- vos, kaip išsireiškė Čhurchillis, 
tuvių nuomone, tai perdėm klai-
dingas pavergtos Lietuvos žinių! kertasi su JAV tiesiu kursu, 
interpretavimas asmenų, kurie Į Premjerui Winstonui buvo su-

apsprendė liniją, kuri vietomis

teikta valia kalbėti 600 milionų 
Žemės gyventojų vardu. Gi pre
zidentas net laiške Hon. Ch. 
Kersten dėl rezoliucijos HR 231 
tvirtino neatsisakysiąs “išlaisvi
nimo” politikos, kurios pagrin
dines gaires jis buvo pakartojęs 
balandžio 16 d. kalboje, nors jos 
taip balsiai ir neminėjo. Mask
vos ir Vilniaus spauda džiaugs
mingai šiuos JAV—JK “nesuta
rimus” skelbė, duodama supras
ti, kad, ve, dalykai klostosi kaip 
kad mes sakėm. Kai vakariečiai

(Nukelta į 2 psl.)

Rytų Vokietijos riaušės, prasidėjusios pereitą savaitę Berlyne ir 
j išsipiltosios po visą zoną, labai sumaišė Maskvos taikos ofenzyvos 

4 kortas— tai sudaro labai blogą įspūdį pasaulyje, įneša įtampą 
visoje Vokietijoje ir įtempia santykius su vakariečiais.

Riaušės prasidėjo birželio 16 d. 6000 Berlyno darbininkų protes- 
-,to demonstracija prieš 10% pakeltas darbo normas. Vyriausybė tos 
demonstracijos nesudraudė, matyt, išeidama iš savo naujosios lais
vės linijos, ir net paskelbė, kad normos atšaukiamos, o skiriamas ’ 
pridedaįnas atlyginimas tiems, kurie patys daugiau padarys. Bet 
darbiniakija, paragavusi pirmo •-------------------------- -------------
“laisvėS%vėielio”, nenurimo ir Į tijų vadų bei vadovaujančių po-- 
sekančią, dieną pradėjo streikus Į litikų konferenciją,. kad pirma 
bei demonstracijas prieš vyriau- būtų nustatyta programa, o po to 
sybę, -pereidama prie įstaigų ieškomas premjeras.
daužymų ir politinių šūkių: su- Susitikimas Bermudoje nukel- 
.jungti abi Vokietijas, pravesti i tas į liepos 8 d. Churchillio pro- 
laisvus rinkimus ir tuoj aus pasi- jektas čia* aptarti susitikimą su 
traukti esamai vyriausybei. So- Maskvos atstovu dabartinėj pai- 
vietinėje sistemoje riaušės tai niavoj ir kai Eisenhoweris vis 
negirdėtas dalykas ir rusai tuo- reikalauja iš Maskvos darbų, dar 
jaus pasiuntė į Berlyną 270 tan- • mažiau vilčių beturi.
kų ir 12.000 kariuomenės. Nors ■ Korėjos paliaubų reikalą labai 
tuojaus pat buvo 16 žmonių už- sukomplikavo nauja staigmena, 
mušta, keletas šimtų sužeista,' iškrėsta Piet. Korėjos prezidento 
tačiau, visų nustebimui, riaušės i Rhee, kuris pereitą trečiadienį 
nesustojo, bet dar išsiplėtė viso-! davė įsakymą savo kariams, sau- 
je zonoje, ypač Magdeburge,! gojusiems antikomunistinius be- 
Dresdene, Leipcige, Chemnize, Į laisvius korėjiečius juos visus 
Hallėje ir kt. Net 9 miestuose ru- Į paleisti. Kai amerikiečiai suspu- 
sai paskelbė karo stovį. Vakarų ro perimti sargybas, apie 28.000, 
Vokietija dėl rusų pradėto žiau- iš nepilnų 35.000, jau laisvi 
raus malšinimo pareiškė protes- vaikščiojo Korėjos laukais bei 
tą ir Bonnoje vyriausybės vėlia- miestų gatvėmis. Amerikiečiams 
vą gedulo ženklan nuleido pu-: pasisekė jų sugrąžinti į stovyk- 
siau stiebo. Vakariečių augštieji i las vos apie 1000, bet tuo pat me- 
komisarai pasiuntė protesto no- tu bent keliose stovyklose pasi- 
tą, reikalaudami sutrukdyti žiau- kartojo belaisvių prasilaužimai 
rumus ir atšaukti judėjimo su- ir dar pabėgo maždaug tiek pat, 
varžymus. Rusai notą atmetė, kiek amerikiečiams buvo pasise- 
apkaltindami, kad riaušės esą kę sugauti.

-suorganizuotos vakariečių agen
tų ir jų pinigaig palaikomos. Vą- 

TtaflSCrar WT' pStiėigėT “pasketb- 
dami taip pat, kad rusų sugau
tas, tokiuo šnipu paskelbtas ir 
sušaudytas vokietis bedarbis iš 
Vak. Berlyno jokių ryšių su va
kariečių įstaigom neturėjęs. Vė
liau išaiškinta, kad jo būta net 
komunisto. Aukų skaičius gero
kai išaugo.

Kuo visa tai pasibaigs, tuo 
tarpu dar neaišku, bet geriems 
santykiams tikrai nepasitarnaus. 
Vargu rusai ar bevykdys ir savo 
birželio 1 d. nutarimą paleng
vinti susisiekimą tafp abiejų Vo
kietijos zonų bei panaikinimą 
prieš matus įkurtos apsaugos 
mirties zonos visu pasieniu. Juk 
reikės “nusikaltėlius bei agen
tus*’ gaudyti.

Iš rusų taikos ofenzyvos ap- 
• raiškų minėtinas Molotovo pra
nešimas, kad leis išvykti dar 4 
rusėms, ištekėjusioms ūž JAV 
piliečių. Kaip Maskvos laimėji
mas, paminėtinas faktas, kad Ti
to pirmą kartą nuo konflikto 
pradžios praleido Dunojumi iš 
Austrijos plaukiančius ginkluo
tus sovietų laivus.

Prancūzijoje visi bandymai 
parinkti premjerą nedavė jokių 
vaisių. Prezidentas šaukia par-

Vašingtonas iš pradžių tikėjo-

jo jo reikalaujamą savitarpio 
pagalbos paktą paliaubas pasi
rašius, tačiau Rhee nenusilei
džia. P. Korėja negalinti pripa
žinti taikos Korėjos nesuviėnijus 
ir grasina paliaubų nesilaikyti, 
o belaisvių paleidimą laiko savo 
išpildyta humaniškumo pareiga. 
Paliaubų derybos pakibo ore, kai 
komunistai pareikalavo sugau
dyti paleistuosius belaisvius „ir 
duoti garantiją, kad P. Korėja 
paliaubas vykdys. Rhee, įsak
miai paklaustas gen. Clark ar jis 
nusistatęs savo kariuomenę iš JT 
karinės vadovybės komandos at
šaukti, atsakė, kad, jei taip nu- 
spręsiąs, iš ankto pranešiąs. JA 
V-bės jaudinasi, kad Rhee įva
ręs peilį į nugarą JT autoritetui, 
o komunistai šaukia, kad Rhee 
viską darąs su amerikiečių žinia. 
Padėčiai gelbėti iš Vašingtono 
Korėjon išvyko specialus agen
tas Robertson. Ar pasiseks vėl 
suklijuoti paliaubas, tuo tarpu 
dar neaišku. Kaikas jau buvo iš
kėlęs reikalavimą Rhee pašalin
ti, bet tai jau prašoktų JAV 
įprastus demokratinius metodus, 
o be to, ir JAV daug kas Rhee 
veiklą pripažįta teisėta ir tei
singa.

— Maskva. — Argentinos am
basadorius pranešė, kad Sovietų 
Rusija paskyrė 6 asmenų dele
gaciją į Buenos Aires derėtis su 
Argentina dėl naujos prekybos 
sutarties.

— Maskva. — Maskvos spau
da, kuri iš pradžių apie Rosen- 
bergų egzekuciją pranešė be jo
kių komentarų, vėliau apie tai 
rašė kaip apie “gėdingą nusikal
timą žmoniškumui”, ir apie karo 
isterijos aukas”.

— Niujorkas. — Buvęs atomi
nės Energijos Komisijos patarė
jų pirmininkas Oppenheimer pa
reiškė, kad sovietai nuo JAV 
šiuo atžvilgiu esą atsilikę maž
daug 4 metais.

— Tokio. — Didžiausioje avia
cijos nelaimėje netoli Tokio bir
želio 18 d. nukritus transporti
niam lėktuvui žuvo ugny 129 
karia ibei įgula.

NAUJA TAKTIKA LIETUVOJE
Birželio 18 d., kaip praneša 

AP. Maskvos spauda paskelbė 
neregėtą negirdėtą dalyką, kad 
Sovietų valdžia dariusi didelių 
klaidų Lietuvos TSR administ
ravime ten vadovaujamas vietas 
pavesdama rusams, ne lietu
viams.

Beabejo tai reiškia arba labai 
didelį posūkį sovietų politikoje 
užimtuose kraštuose arba didelį 
propagandinį manevrą. Dar taip 
neseniai ir Lietuvoje, kaip ir ki
tose sovietinėse respublikose, 
buvo pravesta administracijos 
reforma, Maskvos pavyzdžiu su
mažinta^ ministerijų skaičius, ta 
proga pagrindines vadovauja
mas vietas atiduodant dažniau
sia rusams. Prieš pora savaičių 
nuskambėjo sensacija, kad paša
lintas Sov. Ukrainos komunistų 
partijos generalinis sekretorius 
L. G. Melnikov kaip tik už tai, 
kam jis “išvaduotąją” Galicijos 
Ukrainą pavedęs valdyti ru
sams. Dabar štai tas pat keliama 
ir Lietuvoje, nors atpiakimo 
ožio ir nenurodoma. Esą tai esąs 
vaisius paskutinios Lietuvos 
kom. partijos centro komiteto 
suvažiavimo, kuris radęs, kad 
tautinė politika krašte esanti iš
kreipiama, ypač tuo būdu, kad

nesą pakankamai paruošiama ir 
neskiriama lietuvių į partijos bei 
ūkinius postus. Centro komite
tas dėlto ėmęsis “konkrečių prie
monių Lenino-Stalino tautinei 
politikai vykdyti” savo krašto 
žmones pastatydamas partijos ir 
administracijos viršūnėse.

Kokie ir iš kokių vietų buvo 
atleisti rusai ir kokie kur pa
skirti lietuviai, tuo tarpu neži
nome. Aišku, kad minėtasis Lie
tuvos kom. partijos centro komi
teto nutarimas padarytas Mask
vos nurodymu. Po Ukrainos ėjo 
Lietuva, toliau seks Latvija su 
Estija ir kitos “respublikos”. Jei 
tai nėra propagandinis triukas, 
jei ištikrųjų kraštų vadovybė 
bus perduota saviesiems žmo
nėms, tai rodys, kad Sovietų Są
junga laukia karo ir švelnina 
santykius pavergtuose kraštuo
se, nes pereito karo metu puose
lėto rusiško nacionalizmo šūkiai 
pavergtųjų tautų noro kovoti už 
Soveitų Sąjungą juk negali išlai
kyti. Maskva karo metui nori 
panaudoti ir pavergtųjų tauti
nius jausmus, nori pašalinti įs
pūdį, kad reikės kovoti nž Rusi
ją. Įdomu ar nebus tik sušvel
nintas ir viso rusiškumo garbini
mas?
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GEDIMINAS GALVA

Tarptautinis bendravimas
Teisininkas p. V. Vaitekūnas,

daktorhis, gan ilgame straipsny
je “Kelias į antvalstybę” “TŽ”

Pabaltinti kapai
Pabaltinti kapai — pariziejai: iš 

lauko pusės jie rodomi žmonėms 
patrauklūs, viduje — pilni puvėsių, 
mirusiųjų kaulų . . .

Plg. Mat. 23, 27.Tarp žodžio ir gyvenimo visada jausime skirtumą, nes idealas nepasiekiamas. Žodžiais lengvai išreiškiama tobulybė, darbais — sunkiai ji įkūnijama. Idealo nuolat siekiama, jam gyvename, kad idealiau gyventume. “Turėti idealą — reiškia gryna sąžine budėti gėrių akivaizdoje ir dėl jo sielotis” (H.—D. Noble, O.P.). 
Siekti idealo — reiškia dėl Gė
rio sielotis, atsimenant, kad gy
venimas yra nuolatinis statymas 
ir atstatymas...Pariziejus kitaip galvoja: jam nesvarbu Gėris, bet graži dekoracija. Jam nebūtina vidaus ver- . tybių grožis, bet pabaltinti kapai. Tokiu būdu pariziejui “lengviau duodasi gyvenime” — ir to užtenka' Kas toliau... — galvos jis nesuka.Pariziejus — veidmainys mielai atiduoda dešimtinę, atiduoda daugiau, n’egu reikalaujama (Plg. Mat. 23, 23), kad žmonės matytų, jų palankiai nuomonei neprasikalstų. Bet čia pat, sukniubęs ant storiausios maldaknygės, tyčiojasi iš artimo, skaičiuoja jų klaidas, silpnybes. Lūpomis maldas kalba, kad kiti jį pagarbintų, širdimi veržiasi kitų pasaulin, kad savojo mažiau jaustų. Apie gyvenimo statymą ir atstatymą jis tiek galvoja, kaip tuščias kapas apie prisikėlimą ...Pariziejus yra pats sau altorius. Todėl jam ir bažnyčia pakeliui, kad stebintų pamaldžiuo- sius savo auka, kartais skambia išmintimi... Jis gerai žino pranašus, bet ne jų tiesos praktikavimą; slapta jis pranašus žudo, kad viešai galėtų uolumą parodyti, puošdamas jų antkapius ir paminklus. Jis visada veikiantis, su visais sutariantis, jei iš to nauda arba garbė: su tikinčiais ' Jtay~  -VcKlie^rrCT“ -—bedievis... Pariziejus yra* naudos' ir viešumos vergas.. Jis gali pagaliau apsieiti be maldų, altorių, Dievo ir tėvynės, jei minios to pageidauja. Priešingu atveju — jis kovos už Dievą, kad Jo sostą užimtų, jis sie- losis ir dėl-tėvynės, kad būtų jos valdžios viršūnėse. Jis nėra, kaip kiti — klystanti, bet gyvenimo statymo ir atstatymo siekianti...Jis nėra toks, kaip muitininkas ir jam panašūs: žmonės nuodėmingi, bet prašą Dievo ir žmogaus atleidimo. Jis yra kitoks: socialinio, dvasinio ir kultūrinio gyvenimo piktnaudotoj as, nepastatau žmonių suvedžiotojas. Pariziejus yra tos “bepartyvios” partijos prototipas, kurioje jis

patsi tikslas ir gyvenimas. Todėl jis nėra toks, kaip nuolankusis muitininkas^ kaip idealo siekiantis žmogus. Tą pripažįsta ir pats Kristus, kad pariziejus yra visai kitoks, jo giminė turi atskirą vardą Evangelijoje ir gyvenime: “Vargas jums, Rašto žinovai'ir pariziejai, vedmainiai, nes jūs panašūs į pabaltintus kapus .kurie, iš lauko pusės rodosi žmonėms labai gražūs, o viduje pilni mirusiųjų kaulų ir visokių puvėsių... Žalčiai, angių veisle, kaip jūs ištruksite nuo pragaro teismo?” (Mat. 23, 27-28; 33-34).Taip ir eina per gyvenimą pariziejus ir muitininkas: pirma.-' sis tampa paskutiniuoju idealo atžvilgiu, antrasis — pirmuoju; pirmasis lieka savo pabaltintame kape, antrasis išteisintas grįžta į savo namus (Plg. Luk. 18,14). Gyvenimo statymas ir atstatymas priklausys pirmiausia nuo to, ar mes tuodu keleivius laiku atpažinsime, kurį jų kelią pasirinksime!
Tomas Žiūraitis, OP.

aptaria tarptautinį ±>endravimą. To straipsnio paskutinėje dalyje, paskelbtoje “TŽ” 1953. 6. 4 numeryje, paminėta ir manoji pavardė.Užbaigdamas tą daugiau istoriografinį straipsnį autorius stabteli, autoriaus žodžiais tarus, ties Lietuva ant valstybės, statyboje. Ten sakoma: “Apskritai mūsuose antvalstybės klausimas didesnio susidomėjimo nesukelia. Tai sritis, kurioje veik išimtinai partizaninės jėgos be- sireiškia. .Tokiomis pirmiausia tenka laikyti -prof. Pakšto pastangas ... Tokia partizanine jėga tenka laikyti ir G. Galvos pastangas sovietų pavergtųjų tautų sambūryje. Nenuvertinant šių taurių pastangų reikšmės, vis tiek reikia pažymėti, kad mūsų tautos valstybinis status reikalauja didelio apdairumo, dalyvaujant bendruose sambūriuose, su tomis tautomis, kurių valstybinis status yra skirtingo pobūdžio, kurios nepriklausomybės nėra turėjusios”.Šioje trumpoje ištraukoje yra du ryškūs netikslumai ir viena prielaida, kuri gali būti įvairiai svarstoma. '
FrrmaSiS netikslumas: antyals- tybės klausimas didesnio sušido-

Žemaičių vado palikuonis”Vokiečių pabėgėlių savaitrašty ”Ost-West-Kurier” Nr. 19/53 įdėtas Villingene, Schwarzwal- de, gyvenančio piliečio, pasivadinusio Alfred Szmeitzke, laiškas, kuriame tas įrodinėja buvęs “žemaičių vyresniojo palikuonis”. Tą dalyką viešai paskelbti jį paskatinęs ankstesniame “0-W-K” numeryje įdėta Rambyno kalne, Nemuno pakrantėje, aukuro nuotrauka. fToliau laiške nurodoma, kad, jo šeimos padavimais, daugiausia remiamais senelio pasakojimais, jo 74 metų tėvas, kuris dar ir dabar tebėra gyvas, esąs seniausias gyvas vaikaitis žemaičių vado, prieš 700 metų vedusio žemaičius prieš riterių ordiną. (Autorius savo kilmę taip mėgi- ’ na. įrtJtlliičtŽT-jtr ^enrerrclė- uDe-Szo- meitske”, tariama augštaičių vokiečių tarme, reiškianti “der von den Szamaiten”, arba “der. ūber den Szamaiten”). O pats laiško rašytojas, Alfredas, sakosi esąs vyriausiasis jo sūnus. Jo senelis, tvirtina toliau, “per metus bent kartą vykdavęs į Rambyną — ten pagerbti Perkūno su Pi- kulu ir savo sentėvių”. Toliau autorius rašo, kad “žemaičių giminė yra išlikusi vienintelė prūsų kiltis, kuri niekad nebuvo vokiečių riterių ordino nugalėta, bet su laiku amžių bėgyje priėmė krikščionių tikėjimą. Žemaičiai, negalėdami atsispirti prieš didesnę jėgų persvarą, pasitraukė i sunkiai pereinamas pelkes ir iš ten toliau puldinėjo įsibrovėlius. Seniesiems prū-

sams ordino riteriai buvo agresoriai, norėję iš jų pagrobti jų žemę ir laisvę. “Ypač laisvę, kuri dar ir šiandien tebesruvena mūsų kraujuj e ir mums yra šventa. Kai skaitau savo tėviškės istoriją, skelbiančią, kad ordino riteriams teko vesti sunkią kovą su “laukinėmis prūsų giminėmis”, tai tuo padavimai apie mano pirmtakus tik dar labiau susitip- rinami, ir aš tegaliu jų narsumu tik didžiuotis”, šiais žodžiais baigiama^ laiškas. Tokių žodžių apie riterių “Drang nach Osten” vokiečių spaudoj pasitaiko ne tiek daug. Elta.

“apdairumo” reikalas nenuosekliai pagrįstas ir formaline prasme, nes remiantis straipsniu tūlo Vt. Vt. manau, skaitytojui ne paslaptis juo esant Vytautą Vaitiekūną, su kuriuo turiu malonios progos čia šnekučiuotis, — paskelbtu “Lietuvos” 1 n-ryje, 81 pusi., kai apie’Patariamąją Grupę, štai ką dėsto: “Grupė yra sumezgusi ryšius ir su sovietų pavergtomis tautomis, kuries neįeina į Laisvosios Europos Komiteto veiklos orbitą, būtent: su gruzinais, gudais . bei ukrainiečiais, taip pat su rusų socialistais, kurie pripažįsta tautų laisvo apsisprendimo teisę”. Numanau, kad geriau tiktų autoriui išdėstyti kas iš komiteto palaiko tuos ryšius ir ar čia tas “apdairumas” nenuvertinti Lietuvos valstybinio status. Šio sugretinimo išvadas palieku padaryti gerb. skaitytojui.Baigdamas nuoširdžiai dėkoju p. V. Vaitekūnui, kad jis sudarė malonią progą šūktelti: tik vieningi pavergtieji tegali laimėti laisvę.

viso Niujorko apibėgimu Lietu
vos neišlaisvinsi...

Tačiau autorius tą apdairumą 
priskiria kitam reikalui: nepa
žeisti Lietuvos valstybės, nes ji 
kitų tebepripažįstama, bendrau
jant su tais, kurie neturi jokio 
tarptautinio juridinio status. Čia 
teišpoula tik paminėti prez. Ei
senhower neseniai pasakytus žo
džius: “Ir vien JAV yra per silp
nos kovoti prieš sovietus. Todėl 
visam laisvam pasauliui reikia 
susijungti”.Mes esame dėkingi kaikurioms valstybėms, o ypač JAV, kad Lietuvos pavergimas neprpiažįs- tamas. Tačiau mes negulime būti stručiais, tegalvodami, kad vieni pajėgsime kovoti prieš bolševizmą. Šį izoliacionizmą iš savo tarpo turime išrauti, jei norime, kad svetimuosiuose jis dingtų, nes jis dar pavojingesnis už prancūzų iliuzijas garbinant Maginot liniją. Mes turime išeiti iš urvų, kuriuos patys išsikasėme ir ištraukti galvas iš smėlio, nes mes

, mėjimo nesukelia, šį pavasarį 
paskelbtais mano straipsniais.

• TŽ, Drauge ir Aidų gegužės mėn. 
num., spėjant iš man rašytų laiš-

, kų, skaitytojai ne vien domisi, 
, bet ir savus samprotavimus reiš

kia. Tuo klausimu ganėtinai pla
čiai išdėsčiau savuosius sampro
tavimus. Čia jų nekartosiu, nes 
skaitytojams jie yra žinomi.Ko gi galima laukti iš mūsų visuomenės, kuriai nebuvo pa- . teiktos aiškios tezės tuo klausimu? Ką visuomenė gali pasakyti, kai LLK sekretorius šaukėsi visuomenės paaiškinti dėl Lietuvos dalyvavimo tarptautiniame gyvenime, savo keliu, pažymėdamas: specialių institucijų tas klausimas yra studijuojamas?Lietuviškoji visuomenė yra veikli tikroviškais reikalais. Ji norėtų, kad veiksniai, kurie nekvaršinami materialių bėdų, rastų laiko bent gaires aptarti. Jei lietuviškoji visuomenė tuo klausimu 'entuziastiškai neklabena, matyti, tą reikalą randa dar nepribrendusiu. Mano ankstesniu posakiu, pirmiausai reikia turėti savo sklypą, t.y. atgauti nepriklausomybę pradedant kalbas apie federaciją. Antra, tą reikalą gali apspręsti ne išeiviai, bet pati lietuvių tauta išmušus valandai.

Antras netikslumas:—mes partizanai. Aš čia nepasišaunu kalbėti prof. dr. Kazio Pakšto vardu, nes jis sumaniau už mane gali pratarti.Jei jau kas yra partizanais, tačiau ne aš. Ne partizanaudamas, bet LTB vardu, drauge su dr. Petru Daužvardžiu šūkūrėva Baltic American Committee, kuris derina pabaltiečių veiklą Čikagoje. Ne partizanaudamas sukūriau ir The American Friends of ABN, nes mandatą turiu iš ALB Čikagos apygardos LOK. Nepartizanąuju ir politinėje srityje, jau neminint nuolatinių pasitarimų su ALTo pirmininku p. L. Šimučiu, tuo reikalu buvo sukviestas ALTo Vykdomojo Komiteto posėdis.Tiek dėl formalinės dalies.Tačiau nelaikau nusikaltimu
valome žinoti, ko norime, ko sie
kiame ir atsidėjus ginti lietuvių 
tautos reikalus. Tie, kurie pasitiki tarptautiniu teisingumu yra ne vien tinginiai, nes tingi kovo
ti, bet taip pat tingi ir galvoti, kad, pasirinkus teisingus kelius savo tikslams įgyvendinti. Numanu, kad tas reikalas tegali pajudėti, kai turėsime iš esmės, bet, ne iš vardo veiksmihgas politines organizacijas.

Ginčytina tezė. Sutinku su autoriumi: politikoje reikia būti apdairiam, bet jau ne bailiui ir tuo labiau ne dvasios baudžiauninkui, kuris už lėšienės dubenėlį, jei jau visai svetimam nepar- siduoda, tai liaunų nugarkauli linkčiojimais mankština. Tokiais linkčiojimais, nei kasdieniu net

ta, tarčiau, “bajoriška”, suirutė, kai jai padidinti mušama į pirmą pasitaikiusią surūdijusią skardą, šaukiant: čia mano įgaliojimai, bet be darbų; čia mūsų programa, bet be įgyvendintino; čia partinis seimas su deklaracijomis ir įtartinomis, tuščiaviduri- nėmis kombinacijomis, turi palaidoti nors ię muškietininkišką iniciatyvą?Jei gerbiamas autorius mudu su prof. dr. K. Pakštu laiko partizanais, tėra bloga atestacija išeiviams lietuviams, jei neatsirandi net trys, kad sekant A. Dumas pasaką, susidarytų bent trys gaivūs muškietininkai.
Paaiškinimas. Čikagiškė ABN nors turi tradicinį sąsiejį su europine, tačiau yra vfcai savistovi organizacija. Kai tos organizacijos statutas buvo svarstomas, turėjau nemaža vargo, kad ją įpainiojus sienų klausimų sprendime, pavienių tautų taikyme ir pagaliau, dar organizacijai esant naujagimiui, jau kovoti su viso pasaulio imperializmais. Visi tie polėkiai buvo atlaikyti visai neįsipainiojus į kitų žemynų klausimus, tesitęnkinant Europos išlaisvinimu. Tos organizacijos-svarbiausi tikslai yra: kovoti prieš komunizmą, bolševizmą ir rusiškąjį imperializmą, remti pavergtųjų tautų apsisprendimo teisę, pągelbėti išsilaisvinti nerusų tautoms iš bolševikinės vergovės, pagelbėti pavergtoms tautoms atgauti tikėjimo ir kitas laisves.Statute vengiau klausimų, kurie lietuvius bet kuo ateityje įpareigotų. Gerai žinau istorinius vingius politikoje, kad tikėčiau betkuriais sąvokoj imais atitrauktais nuo tikrovės. Laikau oolitiniu nesubrendimu, kurie ti- ki į sienų ar kitų politinių ginčų išsprendimą pasikliaunant tarptautiniu teisingumu, nes bijau, kad teisingumas lietuvių nenuvestų į tas palapines, kurios šiandieną sėdi arabai pabėgėliai, “globojami” JTO. Tolygus politinis nesusipratimas, kad emigrantai, neturėdami ko veikti, stengiasi išspręsti ginčytinus klausimus. Mūsų sąlygose, kartą pri-

nesame stručių veislės. Tas
NUOTAIKOS PRIEŠ BERMUDAmalonius priekaištus vieni kitiems, svarstė būtinybę suderinti britų gyvenimo patyrimą, pastovumą jų esminį gyvenimo būdą su amerikiečių energija, išradingumu bei idealizmu. Tuo atveju — girdi — laisvojo pasaulio niekas nenugalėtų. Kiti iš tų protingųjų priekaištavo abiems dėl neturėjimo ateities žygių plano — net Pietų Azijoje apsaugoti kaučiuko ir mineralų šaltinių, visad ir visur laukiant komunistų iniciatyvos. Kaikurių įtakingų anglosaksų, beveik de- featistų, galvoseną gal charakterizuoja Rockfellerio Fondo ve- Į dejas Dean Rusk, neseniai kalbėjęs Pittsburghe, Pa. Jis užsipuolė j JAV politikos Korėjoje gausius I kritikus: “Jei mes imsimės vado- ’ vauti pasaulio politikai, pagalvokite tik apie pinigus ir šitokios politikos išdavas!... Korėjos paliaubų kritikai ar sutiktų apsidė- ti naujais mokesčiais, pradėjus naująją ofenzyvą Korėjoje arba apmokėti pasitraukimą iš ten? Negalima nei izoliuotis, nes priešui pradėjus puolimą užjūriuose, po to neišvengiamas mūsų įvėlimas Į karą pareikalautų dar dau- i giau kaštų”. Jam nepriimtina nei i Jungtinės Pasaulio Valstybės, nes ir “tada bus čiulpiami Amerikos pinigai bei žmonės. ..” Amerikiečių, kaip pasaulio vadų “sūbrehdimą” liudijo ir NY Times kitą dieną rašęs: “Mes darėme klaidų, tad mes ir korėjiečiai turime jas apmokėti”. Pats prezidentas, kurį dar tebedrįs- tame vadinti “išlaisvintoju”, nors šis vardas ir tapo nepopuliarus pasaulyje, praėjusiomis savaitėmis pasakė visą eilę kai- ■ bų, kurių pagrindinės mintys buvo: “Do not attack us except at your peril, because we are going to live under God as a free,. secure and peaceful nation”; ir čia pat: “Totalinės grumtynės reikalauja Totalinės gynybos. ’ Tam nėra ginklo per mažo, krašto — per tolimo, kad jų nematyti; negali būti nė vienos laisvos tautos, kuri taptų užmiršta... tautos privalo susivienyti, nes “vienybėje galybė”. Prezidentas, lyg atsakydamas į britų ir savųjų egoistų priekaištus tarė: “Mes negalime kapituliuoti principe, nes to neleistų nė ūkinės sąlygos” ... Azijoje milionus pavergtųjų priešas panaudotų prieš mus, Europoje — didžiulę pramonę. Bene dėl tos tai priežasties, jis, respublikonų partijos prezidentas, “at the same time, we will try to encourage strains

(Atkelta iš 1 pusi.) susipeš, TSRS netruks visoje Žemėje “sovietinį rojų” įgyvendinti. Sovietams tačiau buvo nesuprantama, kaip JAV “vasalai” gali taip drąsiai reikšti savo nuomonę ir net ginčytis su “vyriausia valdžia Vašingtone, kuri visiems pinigus ir ginklus duoda. Jų satelitai kitokį. Pabandytų! Amerikiečiai gi net Pietų Korėjos nemoka sutvarkyti, stebėjosi Maskvos radijas.Su kažkokiu netikrumu Niujorko didžioji spauda tikrino, kad anglosaksų pasaulio ryšiai esą tampresni negu spėliojama. Buvo sakoma, kad senis Winsto- nas visokiausiomis kombinacijomis bandąs Eisenhowerj suvesti akis į akį su Jurgiu Malenkovu — po Bermudos, kur nors netoli Potsdamo. Parvažiavę po karūnacijos iš Karalijos sostinės, amerikiečių stebėtojai dėl anglosaksų santykių buvo pesimis- tiškiau nusiteikę. Esą. britai labiausiai jaudinęsi dėl kataliko McCarthy kivirčų su JAV “rausvaisiais”, komunistais ir žydais; britai esą pavydūs; esą, amerikiečiai nesibaidą karo, juk karas atneša Amerikai tik naujus turtus” — Wall Street© reakcija į Korėjos paliaubas esanti pirmutinis įrodymas; britai baidėsi, jog JAV kapitalistinė ’’free enterprise”* sistema neišvengiamai vedanti laisvąjį pasaulį į kitą pasaulinę įerizę (sovieto Varga idėjos!); amerikiečiai esą ir žiaurūs, nes galvoją ir planuoją panaudoti atominius ginklus. Bet užvis skaudžiausias amerikiečiams kaltinimas buvęs (yra ir bus), kad jie nesą politiškai subrendę (inept), kad jie nesugebą panaudoti savo galybės. Plačiosios britų masės, pasidžiaugusios karaliais ir paradais, kaip ir kita dalis europiečių, spaudė savo vyriausybę betkokips “taikos”. Bet intelektualai, apėję ne-

nūdien veikti ir partizaniškai, jei tat patarnauja lietuviškiems reikalams. Toks partizaninis veikimas, manau ir p. V. Vaitekūnas pritars, bu^ymiai našesnis Tiz kaikurių veiksnių - peštynes dėl autoriteto ir kaikurių veiks- nelių tūpčiojimą, kuris pavadintas taip kukliai: “savęs ieškoji- m u .Aš ypatingai vertinu organizaciją, nes ii visuomeniniame gyvenime yra būtina. Ar kas drįs apšaukti partizanais ir tuos, kurie gesina gaisrą, nelaukdami

Smunka komunistinė įtakaKaip apiplėšiami krašto gyventojai, pavaizduoja, anot švei- -- _ --- _ -paskutinė “valiutos reforma” -Čekoslovakijoje. Senosios valiutos pakeitimas nauju kursu faktiškai yra santaupų konfiskavimas ir krašto apiplėšimas. Jei i seniau darbininkas svarui Sviesto užsidirbti turėjo prakaitą lieti 50 minučių, tai šiandien jau 5 kartus daugiau. NYTimes pažy- : mi, kad valdžios pareigūnai iki: paskutinės minutės melavo, Į iki ugnis viską nusiaubs, bear- neigdami gandus apie galimą valiutos keitimą. Devalvacija nušlavė visa, kas darbo žmonių buvo sutaupyta.
— Berlynas. — Per gegužės mėn. iš rytų zonos į Berlyną atbėgo apie 40.000 bėglių. Per tą patį mėn. lėktuvais į Vak. Vokietiją išvežta 42.000 bėglių. Laukiančių liko dar apie 30.000.
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manuojant: vaje, gaisrininkų komandos neturime. Deja, šiuo gaisramečiu, mes neturime komandos daugelyje sričių ir apstybėje politinių klausimų. Ar’
Oro kovos virš Stalingrado

Kanadoje mes naudojamės
idzio laisve

\ ■ •.

Teisė viešai reikšti savo nuomonę 'yra viena iš Kanados 
piliečių laisvių. Kiekvienas gali nesivaržydamas reikšti 
savo nuomonę be baimės, kad dėl to nukentės, jei tik tuo 
nesiekiama griauti valstybinės ar visuomeninės saūtvatkos. 
Žodžio laisvė yra viena iš brangiausių laisvių, kuria mes 
naudojamės Kanadoje.
Naudokis ja visuomet.

COMPANY LIMITED

Šiame aukštyje mes buvome j (Tęsinys iš pr. numerio) greičiu ir kilimu i viršų daug pranešesni už rusus.Mano apskaičiavimai buvo per greiti. Šis vyras buvo ne- naujokas, bet senas vilkas, kuris naudojo savo žinias šaltai. Jis su nepalyginama akrobatika sugebėjo išvengti mano puolimų. Du ar tris kartus jis atsisuko visiškai į mane taip, kad mes rankos atstumu pranerda- vome vienas pro kitą sudėtiniu 700 myl. į vai. greičiu.Kelias minutes sukom ratu apie vienas kitą be jokių vaisių. Abiem rankom suėmęs vairo- lazdę verčiau savo ME skristi vis aukštesnius ir aukštesnius ratus, sekdamas, rodos, visai laisvus ruso judesius. Išcentrinė jėga išspaudė kraują iš galvos kad net akys aptemo.Pagaliau pasisekė. Rusas vieną dalelę sekundės pavėlavo pasisukti. Buvau jo rato viduje. Už dvidešimt jardų, pasisukdamas ruso lėktuvas, susikryžiavo su mano kulipkų pėdsakais. Susvyravo, smigo nosim žemyn ir pateko į suktuką.
Tačiau vėl jis mane apgavo. 

Už dviejų mylių išsilygino ir 
skrisdamas žemai bandė pabėg
ti Stalingrado link. Besivydami 
du tūkstančiai pėdų aukštumo
je pakliuvome į tirštą priešlėk
tuvinės artilerijos ugnį. Daviau 
ženklą savo puskarininkiui pul
ti. Lyg medžioklės šuo šoko ant 
grobio, bet prašovė skrendantį 
ratu rusą keliais jardais ir dėl 
savo didelio karštumo pakliuvo 
tiesiai į jo priekį. Rusas tučtuo
jau pastebėjo progą, metėsi pas
kui, šovė.. > bei tuo pačiu mo
mentu krito mano paskutinės 
jau nelygios šūvių serijos auka. 
Lėktuvas Šoktelėjo aukštyn, kri
to ir sprogo.

Buvo tai jai! man ketvirtos

kautynės šią. dieną. Nors kova tęsėsi gal neilgiau kaip dešimt minučių, bet skaudėjo akis, galvoje ūžė, o baltiniai buvo prilipę prie nugaros. Man užteko. Norėjau ko greičiau grįžti namo. - ’Staiga pamačiau, kodėl tas rusas taip aklai save aukodamas vėlėsi į kautynes. Trisdešimt bombonešių ir nemažiau kaip šešiasdešimt naikintuvų jau buvo virš Kalač, rengdamiesi bombarduoti mūsų bazę. Tik dešimt minučių beliko. Maždaug apie 40 Ju52, didesnė dalis transporto laivyno, tiekiančio reikmenis Stalingrado armijai, buvo išrikiuota greta vienas kito. Viena gerai pataikyta bomba galėjo išvesti kuriam laikui iš rikiuotės kelias divizijas.
Spaudžiau kiek galėdamas 

apie keturias, penkias minutes 
savo mašiną, kad1 užbėgčiau už 
akių. Per radiją daviau signalą: 
“Dėmesio! masinis puolimas?”

Tuojaus pastebėjau debesis 
dulkių virš Dono, sukeltus pa
kylančių Messerschmittų. Pasi
sukome ir metėmės tiesiai į ru-. 
sų vidurį. Mūšis tęsėsi apie 20 
minučių. Trisdešimt vokiečių 
prieš devyniasdešimt rusų. Vi
sa mano amunicija jau buvo iš
baigta, todėl be nurodymų sa
vo puskarininkiui negalėjau nie
ko daugiau daryti.

Pagaliau rusai buvo nuvyti. 
Bombos krito kažkur laukuose, 
rtiešas turėjo didelius nuosto
lius. Visur matėsi degančių lėk
tuvų dūmai, liepsnos ir besilei
džią parašiutai. Grįždami į bazę 
Meserschmittai maišėsi netvar
koje.

Pilotai susibūrė prie eskadri
lės vadovietės apžvelgti pasek-

mes. Trisdešimt lakūnų saulės nudegintais veidais su laukimu stovėjo prieš vadą “princą”, kaip mes jį vadinome, laukdami pranešimo. Jo galvos formoje buvo kažkas panašaus į tas sudvasintas statulas, matomas didžiosiose vakarų Europos katedrose. Vakaro žarose žmonių grupė teikė spalvotą vaizdą. Vienas buvo apsivilkęs kaip traperis nuo kojų iki galvos odiniais dra-bužiais, kitas kailiniais batais ir pant stresses within the ranks ofliemene, trečias spalvotu saliu ir išsiuvinėta ukrainiška kepure. Atrodytų kad tai linksmai įsižaidusi grupė, jei nematytum jų spinduliuojančiuose veiduose įtampos ir susijaudinimo ką tik praėjusios kovos ir jei nežinotum, ką ji ką tik buvo nuveikusi.40 priešo lėktuvų buvo užtikrintai pasiųsta žemyn. Nė vienas IL2’s nepasiekė savo bazės. Bandžiau įsivaizduoti tas pačias mūšio pasekmių apžvalgas rusų pusėje. Kaip dažnai jiems

the 800.000.000 people in the Soviet world” Tiek Eisenhower’s- tepaminėjo savąją “išlaisvinimo” politiką, kurios aptarimo ir deklaravimo tiki ir laukia tie pavergtųjų tautų “strains and 
stresses” Bermudos saliukėje.

Tarybų Sąjungos 
imperijojeJoje nebuvo jokių (išviršinių) ’’nesutarimų”. Ukrainiečiai ar lietuviai, visi, buvo “laimingi ir Sų patenkintf’, “didžiosios rusų tau-atsitikdavo, kad visa eskadrilė t°s pagalba ir dėmėsiu joms. 120 negrįždavo namo. Ir vis dėlto d’.ejių senumo nauĮoji^ atrodė, kad jie gausėja ir gausėja ir skraido geriau kiekvieną savaitę. Kaip jie tai įstengė, turėdami tokius nuostolius, buvo man nesuprantama. Juo labiau buvo keista ir nesuprantama, matant papuolusius į nelaisvę rusų lakūnus, kurie kaip taisyklė visi buvo primityviais, be išraiškos veidais.

— Rusai yra paprastai per 
kvaili pabėgti iŠ mūšio. — ra
šė Goebbels. * - '

Šį išsireiškimą mes priėmėm 
kaip įžeidimą frontui. Tačiau, 
iš kur šalis ėmė šią jėgą, kuri 
atrodė didėjanti kiekvieną ka
ro dieną, aš nesupratau. Atrodė 
kaip pasaka apie didelį nenuga
limą milžiną, imantį savo jėgą 
iš motinos žemės. (b. d.)

• “naujoji” TSRS 
vyriausybė — laisvajam pasau
liui dar nesisekė nustatyti nau
jojo caro vardo — paskelbė “tai
kos ofenzyvą ir daug kas gąsdi
nosi, jog ji iniciatyvą išplėšusi 
ne tik iš Eisenhowerio, bet ir iš 
Churchillio rankų. Taip pat. ji 
sugriovė ne tik *‘containininkų” 
svajones, jog Stalinui mirus TS 
RS pati subyrės, bet suktai pa
siryžo apeiti ir TSRS gaivalingą - 
JAV “išlaisvinimo“ politiką. Sa
vo tarpe, politbiure, stumdyda- 
miesi, jie vieningai vedė tarpiau- 
tinę politiką, siekdami Bermu
dos, o vėliau ir Berlyno 1953,m. \ 
susitikimą neišvengiamai panau
doti savajam tikslui. Pasaulio 
spaudoje buvo spėliojama apie 
visokiausius bolševikų vadų vie- 

(Nukelta į 7 psl.)
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VLIKo pirm. prel. M. Krupavičiaus kalbaPASAKYTA PER VATIKANO RADIJĄ 1953 m. BIRŽELIO MEN.3. Vokiečiai padeda lietuviamsVargsta ir vokiečiaiVargsta užsieniečiai Vakarų Vokietijoj, bet daug vargo pakelia ir patys vokiečiai Jų pačių pabėgėlių našta jiems be ga
lt nežiūrint didžiausių bei puikiausios organizacijos (išskiriant suomius, turbūt pavyzdingiausios pasauly), pabėgėlių našta vis labiau ir labiau slegia. To priežastis —nenutrūkstanti pabėgėlių masė iš sovietų zonos. Skaitoma, kad kasdien atbėga apie 1.500 naujų pabėgėlių. Jau apie 10 milijonų vokiečių pabėgėlių ir tremtinių turėjo priglausti Vakarų Vokietija. Todėl nenuostabu, kad nuolatos yra“ apie 1,5 mil. bedarbių. Taip pat be galo sunki butų problema. Nors statoma labai daug ir labai praktiškų bei pigių vadinamų siėdlung’ų (kolonijų), tačiau dar didelė dalis pabėgėlių turi tenkintis barakais. O ten gyvenimas, ypač šeimoms su mažais vaikais, tikrai nepavydėtinas.Daugelis nuo karo nukentėjusių vokiečių tikisi palengvėjimo pradėjus veikti vadinaiųam naštos išlyginimo įstatymui (Lastenausgleichgesetz). Šiuo įstatymu norima padėti per karą netekusiems turto, sąskaiton turtingųjų, kurių turtas išliko ar mažai nukentėjo. Bet daugelis šį įstatymą kritikuoja ir sako, kad pagal dabartinę jo formą nedaug pagerėjimų įvyksią.Vokiečiai bedarbiai turi tenkintis ta pačia keleto dešimčių markių parama, bet kas turi darbo, tas pragyvenimui pakankamai užsidirba.Sustiprėjęs humaniškumo jausmasKai šių metų pradžioj Bavarijos radijo vyr. redaktorius Walter von Cube išsireiškė, kad naujų pabėgėlių priėmimas į Vakarų Vokietiją yra savižudybė iš pasigailėjimo ir reikią ieškoti būdų, kaip tą pabėgėlių srovę sulaikyti — pasipylė begalės protestų ir pasipiktinimo banga perėjo visą Vokietiją. To pasėkoj ieškoma būdų, ką padaryti, kad vyriausybė galėtų kontroliuoti radiją ir galima būtų išvengti neatsakingų pareiškimų (visi Vakarų Vokietijos radijo siųstuvai yra privačiose rankose). *Ne tą kiaulę paskerdėVisą laiką , po karo vokiečiai jautė amerikiečiams begalo didelę neapykantą. Tą lengvai buvo galima jausti iš pasikalbėjimo su paskirais vokiečiais. Bet ir viešai, pavyzdžiui per vadinamus radio kabaretus, tyčio- davosi ir rodė neapykantą. Bet amerikiečiai į tai nereaguodavo, davė visišką laisvę. Jei pradžioj vokiečiai buvo labai atsargūs, tai -vėliau net perdrąsūs. Tačiau kartą, prasidėjus Korėjoj karui, teko pastebėti tokį įvykį Muen- cheno centre. Vienas amerikiečių karininkų vairuojamas džy- pas staiga kažkodėl sustojo vidury gatvės ant tramvajaus bėgių. Tuoj po to važiavęs tramvajus turėjo taip pat sustoti. Tada išlipo iš tramvajaus vokietis konduktorius ir bavariška tarme pasityčiuojamai pradėjo maž daug taip kalbėti: “Ei jūs, kvaili amerikonai, jūs važiuokit į Korėją kariaut,,,užu'ot čia mums Vokietijoj susisiekimą trugdę”. Tuomet iš minėto džypo labai lėtai ir ramus išlipo augšto rango amerikiečių karininkas, priėjo prie ano konduktoriaus, paėmęs už krūtinės supurtė ir pasakė aiškiai vokiškai: “Tu kiaule! Perdaug jau nusipenėjai mūsų duona! Mes savo kraują liejam Korėjoj už kitus ir čia taip pat saugojam, kad jums to kraujo nereikėtų lietų o tu dar tyčiojiesi ” Ir ėmė vokietį boksuo- ti tol, kol tas susmuko. Tada pakėlė, pastatė ant kojų, liepė skubiai lipti į tramvajų ir važiuoti, o paskutinėj stoty susitiksią vėl... Pats gi sėdo į džypą ir važiavo iš paskos.Bet paskutiniais metais vokiečiai, atrodo, jau persiorentavo. Jau laiko amerikiečius savo draugais, ir mažiau nugirsti pasityčiojimų. Turbūt kaskart daugiau aliarmuojančios žinios iš Rytų zonos pabėgėlių galutinai paveikė. Tačiau praeities vistiek dar neužmiršta; vis dar reiškia 

t

suveniru, ir (vairią reikmenų kraatuv*n

ta
„ J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami tr petitu.

nepasitenkinimą, kad amerikiečiai ne tą kiaulę paskerdę (fal- sches Schwein geschlachtet), reikėję pirmiausiai Staliną nudobti Kažin, ar mes, lietuviai, kitaip galvojam?Vokiečiai ir užsieniečiaiIr svetimtaučių tremtinių atžvilgiu (dabar vokiečiai DP vadina “Heimatlose Auslaender” — benamiai užsieniečiai) vokiečiai yra jau sušvelnėję. Jau žino, kad užsieniečiai tremtiniai Vokietijoj liko ne vokiečius norėdami išnaudotų bet dėl to, kad jų jau nieks nepriima, o grįžimas už geležinės uždangos būtų lygu savižudybei Be to, DP skaičius ne taip jau krintąs į akis, nes yra sumažėjęs iki minimumo.Nuo 1952 m. pradžios Gąutin- go ’sanatorijon pradėjo priimti ir vokiečius. Šian8ien vokiečiai čia sudaro jau didžiausią tautinę grupę. Tačiau jokių rimtesnių nesutarimų ar nesusipratimų neįvyksta. Su rimtais užsieniečiais vokiečiai mielai draugauja, be reikalo nieko neužka- binįja. Tačiau, jei būna reikalas, nenusileidžia. Štai kartą bendroj valgykloj vienas slavų tautybės ligonis pavalgęs nusis- piovė... į lėkštę (pasitaiko čia ir tokių!..). Šalia sėdėjęs vokietis mndagiai pastebėjo, kad čia prie stalo esą ir daugiau žmonių, kad čia ne tvartas ir taip daryti netinka. Slavas į tai reagavo kirsdamas vokiečiui į veidą kumščiu. Vokietis grąžino su procentais, ir tuo incidentas baigėsi. .Nori būti lietuviuYpač, vokiečiai ir lietuviai puikiai sutaria. O vienas vokietis iš rytprūsių pradėjo aiškinti, kad jam lietuviai labiausiai patinką ir jis pats norėtų būti lietuviu. ■Yra labai daug atvejų, kur vokiečiai lietuviams paskirai labai daug padeda. Pora pavyzdžių. Vienas nesenai vedęs lietuvis su žmona apsigyvena viename kaime. Savo nuoširdumu, rimtumu ir tvarkingu gyvenimu greit atkreipė kaimynų vokiečių dėmesį. Kada minėto lietuvio žmona tuoj po gimdymo sunkiai susirgo, vokiečiai patys siūlė savo pagalbą ir padėjo prižiūrėti vaikutį. O kai sužinojo, kad žmonos sveikata jau pagerėjo ir vyras išvažiavo traukiniu jos parsivežti, tai vienas kaimynas skubiai sėdo į nuosavą lengvą mašiną ir nuvažiavo keliasdešimt kilometrų į kitą miestą — į ligoninę, kur gulėjo minėta lietuvė. Kai atvažiavo traukiniu ir jo.s vyras, vokietis paėmė abu į savo mašiną ir parvežė tiesiai į namus. Viena vokiečių šeima jau keli metai nuolatos šelpia ir lanko vieną lietuvį, kuris karo metu prie tos vokiečių šeimos buvo prisiglaudęs. Viena vokietė, be jokių asmeniškų išskaičiavimų vieną sunkiai sergantį lietuvį nuola- . tos lankė ir globojo, o kai buvo operuojamas, dieną naktį prie jo budėjo, kol pasveiko, nes minėtas lietuvis jokių artimųjų daugiau neturėjo. Ir taip galima būtų suminėti labai daug panašių atvejų.Lietuviai daug pagelbėjo vokiečiams tuoj po karo Lietuvoj, daugelį išgelbėdami nuo bado. Tačiau yra ir vokiečių, kurie mums daug padeda.Vokietija M. Musteikis
Bolševizmas visur toks patsStuttgarte žymi vokiečių anti- bolševikinės kovos organizacija “Volksbund fūr Frieden und Freiheit” buvo sukvietusi susirinkimą, kuriame apie padėtį Rytų zonoje išsamiai pranešė iš Berlyno atvykęs prof. Hoffma- nas. Jame iš lietuvių pusės dalyvavo IT valdytojas M. Gelži- nis. Iš pranešimų paaiškėjo, kad šiuo metu bolševikai Rytinėje zonoje yra pasiryžę sudaužyti visas ekonomiškai pajėgesnes grupes. Viena iš tokių grupių kaip tik ir buvo ūkininkai. Rytų Vokietijoje šiuo metu siaučia didelė maisto krizė. Ten sviesto, margarino ir kt panašių gėrybių galima gauti tik specialiais priedais. Pereitais metais zonoj pritrūkus miltų, ūkininkai turėjo

Baisusis birželis — bolševikų vergijos padaras. Jie mums jį atnešė pamynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir vergais pavertę lietuvių tautos vaikus. Baisusis birželis — tai bolševikų paskelbto lietuvių tautai sunaikinti sprendimo vykdymo pradžia. Jis tęsiasi ligi šiol ir tęsis, kol Lietuvoj bus bolševikas ir kol dar bus Lietuvoj lietuvių. Bolševikų vergijos tikslas — vienus lietuvius sunaikinti, kitus išgyvendinti iš jų gimtosios žemės, išblaškyti po plačiąją maskoliją ir, išplėšus iš jų lietuvišką sielą, juos paversti maskoliais. Štai kur yra baisiojo birželio tragiką ir grėsmė. Štai kur mes turime kaupti visas savo gyvąsias jėgas ir sutelkti visą savo dėmesį.Vergija mums atnešė ne tik baisųjį birželį. Vergija skaldo, vergija silpnina ir pūdo, vergija švirkščia į sielas marių tautos gyvenimui bakterijų ir visa, kas sava, naikinančių nuodų. Vergija vieniems kirvapenčia kerta į jautriausius ir gyvybingiausius centrus, kitus klastinga ranka lyg glosto ir jiems pataikauja. Bet tai yra apgaulės ir svaigini- mo priemonės, kad, jų padedama, pavergtąjį patrauktų į kompromisus, j nuolaidas ir suąitiky- mą su savo likimu ir naujomis gyvenimo sąlygomis, atsižadėdamas kovos už pavergtosios tėvynės laisvę. Vergija palieka pūliuojančių tautinėj sieloj žaizdų, kurias sunkiau pagydyti, negu atstatyti vergijos padarytus medžiaginius griuvėsius. Vergijoje tik didžiosios sielos grūdinasi ir bręsta pavergtųjų naudai.Gyvenamosios nelaimės mūsų tautą padalino į dvi dalis. Viena liko savo žemėj. Ji gyvena bolševikų kirviapentinę vergiją. Kiti atsidūrė už Lietuvos sienų laisvuose kraštuose, kur nesiekia bolševikų ranka. Bet ir šie, antrieji, gyvena rimtuose lietuviškai sielai pavojuose, nes ir svetimo krašto laisvė, ir visa atmosfera atitrūkusiam nuo gimtosios žemės išeiviui lietuviui teikia tautinėms savybėms naikinti nuodų. Tad žūvam ir ten, ir čia, ir Lietuvoj, ir tremty. Lietuvoj mus žudo bolševikas, trem- ty žudomės mes patys, ar nesugebėdami arba nenorėdami išvengti pražūtingų spąstų. Ir ten, ir, čia pirmas tautinės mirties kirčio taikinys — jaunimas, ta tautos brangi-atžala, kuri ar visai neprisimena laisvos Lietuvos, ar labai nedaug. Antras — lankstaus nugarkaulio minkštakūniai, kuriems ten tėvynė, kur pilnas gardaus ėdalo loVys ir piniginė pinigo prigrūsta.Senovės išeivis lietuvis be “rašto ir druko”, dažnai nežinodamas, kokiai jis tautybei priklauso, apsišarvavęs tik lietuvišku poteriu ir močiutės išsineštu pamokomuoju žodžiu, buvo ilgus metus atsparus svetimoms įtakoms ir už savo lietuviškąjį žodį ir sielą ilgai didvyriškai kovojo. Bet laiko rūdys jį pakando, ir jis žūsta tautai, kaip nelygioj kovoj nugalėtas riteris. Nauji išeiviai tremtiniai turi nepalyginti daugiau priemonių gintis nuo tautinės mirties pavojų. O tačiau jų tarpe atsiranda tokių, kurie be pasipriešinimo, o gal ir sąmoningai suka į tautinės mirties kelius. Tokie lietuviai yra savižudžiai, maironiški nelietuviai, nes užmiršta ir pamina, “ką bočiai gynė per amžius milžinų
pagal įsakymą atiduoti valstybei visus sėklinius grūdus. Tačiau šiemet partija ne tik jų neparūpino sėklai, bet, norėdama valstiečiais nusikratyti, tiems, kurie neturi sėklos, kaip “sabotažnin- kams” kelia bylas. Kadangi niekas sėklinių'grūdų neturi, o visiems paruoštos bylos, tai tenka rinktis arba eiti į kalėjimą, arba bėgti į Vakarus. Todėl dabar atbėgančių į Berlyną didžiausią procentą kaip tik ir sudaro valstiečiai. Ūkininkų luomas bolševikų palaipsniui naikinamas visose užimtose srityse, iš jų stengiamasi padaryti paklusnūs bernai. Netenka stebėtis, kad pasirenka laisvę žmonės, gavę palikti šimtmečiais saugotą žemę, kaip didžiausią brangenybę. Bolševizmo mašina visur yra ta pati. ELTA.— Paryžius. — Garsindamiesi komunistai vis skelbia tai vieną, tai kitą pasaulinę garsenybę savo šalininku ar pirmtaku. Prancūzų komunistai taip savu skelbia V. Hugo, o dabar pradėjo garbinti 16 amžiaus humoristą Fr. Rabelais ir ruošiasi paminėti jo mirties 400 metų sukaktį, nors jo mirties data nežinoma.— Roma. — Italijoje pagamintas naujas religinis filmas “Slaptoji konklava”, pavaizduojąs po- pižiaus Pijaus X gyvenimą. Filmas trunka 1 vai. 20 min. 

keliais”. Tad baisusis birželis mums mina ant kulnų ir gyvenantiems laisvuose kraštuose.Kas gi mums daryt, baisaus birželio šešėlyje gyvenantiems lietuviams? Ir ten, ir čia, ir Lietuvoj ir tremty lygiagrečiai su •kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę gelbėti jaunimą ir tautinę lietuvio sielą nuo tautinės mirties. Tai mūsų pagrindiniai uždaviniai. Čia mes turime sukelti visas savo jėgas ir išmintį, nes nuo to priklausys ir mūsų tautos gyvybė, ir mūsų ateitis.Kokiais keliais ir priemonėmis? Vieno recepto visiems kraštams nepakanka, nes kiekvieno krašto lietuviai turi skirtingų įtakų ir gyvenimo sąlygų. Kiekvienas kraštas turi stiprių vadovaujančių organų — Lietuvių Bendruomenių ir kitų organizacijų. Jie tuos kelius ir priemones suras ir nustatys. Tačiau visiems kraštams tinka ir privalu iš siaurų asmens reikaliukų pasukti į platų tėvynės reikalų kelią. Tėvynės reikalus statyti aukščiau visa ko. Asmens reikalams naudoti tik tai, kas liks nuo tėvynės reikalų. Pirma tėvynė, paskui aš. Mūsų pastogėse gyvena
LAIŠKAS REDAKCIJAIDidž. Gerb. p. Redaktoriau, Tamstos bendradarbi^ p. A. Stanys, “T. Ž.” 22 nr. (1953 m. birželio 4 d.) prikergė mano atsakymui į “Eltos” iškeltą klausimą eilę minčių, visiškai neatitinkančių to atsakymo turinio. Kadangi kalbamasis atsakymas “T. Žiburiuose”, berods, nebuvo atspausdintas, tai prašyčiau neatsisakyti paskelbti čia jungiamus patikslinimus.Su gilia pagarbaV. Rastenis,Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Pirmininkas.1. Mano pareiškimas “Eltos” biuleteny įdėtas ne “pasikalbėjimo forma”, kaip p. A. Stanys teigia. Tai yra tik mano* atsakymas į man patiektą vieną klausimą. Ar “Eltai” reikėjo to klausti ir atsakymą skelbti, tai jau jos redaktoriaus reikalas. Kol yra tokių pažiūrų į žurnalistų organizavimosi ,prasmę, kaip p. A. Stanio, gal ir reikėjo...2. Pagal A. Stanio atpasakojimą, mano buvę pareikšta, kad “į svetimą spaudą rašyti ne mūsų uždavinys”. O tikrumoje mano atsakyta: “Lietuvos reikalą judinti nelietuvių pasaulio spaudoje, ypač įtakinguosiuose laikraščiuose,' yra. ne vien mūsų žurnalistų, bet apskritai visų dabar svetur gyvenančių lietuvių inteligentų uždavinys”.3. ’ Toliau, anot p. A. Stanio, buvę pareikšta, kad “informacija rūpintis taip pat esą ne būtinai žurnalistų reikalas”. O atsakyme buvo: Informacinei medžiagai (“žaliavai”) parūpinti irgi maža vien “gabių plunksnų”. Tam reikia ir atitinkamos priemonių organizacijos. O tai jau ne vien žurnalistų ar net kartais ir visai ne žurnalistų specialybė.”4. Pagaliau, p. A. Stanys taip atpasakoja: “Žurnalistai nesą planuotojai ar vadovai, bet tik talkininkai. Jų reikalas tik patobulinti savo ginklą — plunksną, o kur ją panaudoti, jau kažkas kitas nurodys”. O iš tikrųjų buvo štai kas pasakyta: “Žurnalistai, kai jie veikia kaip žurnalistai, yra visuomeninio bei politinio darbo talkininkai, gal net jo tam tikrų šakų vykdytojai, bet ne planuotojai. Atskiras žurnalistas gali būti drauge ir visuomenininkas, politikas, gali dalyvauti ir planavime bei vadovavime, bet tie jo veiksmai jau išeina iš žurnalistų organizacijos ribų”. Apie “kažkieno kito nurodymus” kalbamajame atsakyme nebuvo netgi užsiminta.
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visu platumu ir turtingumu lietuvybė. Šeima — lietuvybės stip- rovė. Lietuviškoji mokykla — atominis ginklas prieš nutauti- mą. Lietuviškoji knyga ir laikraštis — tautinės stiprybės gyvybingi šaltiniai. Bendruomenė su kitomis organizacjiomis—lietuvybės vadai ir kurstytojai bei palaikytojai. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, apie kurį turi spiestis visi lietuviai, — vyriausias vadovas kovoj dėl Lietuvos laisvės ir leituvybės. Silpninimas to Komiteto — priešui pagalba, nes silpninamas vieningos kovos frontas. Tai mūsų keliai ir mūsų priemonės kovai su baisiuoju birželiu ir jo autoriais — ir Lietuvoj, ir tremty. Iš jų išsukti — išeiti į klystkelius, iš kurių grįžimas į lietuvišką kelią sunkus.Padėję rankas ant lietuviškai plakančios širdies, šią baisiojo birželio skaudžią ir liūdną sukakties dieną pasižadam Dievui ir tėvynei —Darbuosimės ir eisime, kur šaukia tėvynė!Mylėsim ir gerbsim, ką proseniai gynė!O Tėvas Augščiausias pagalbos mums ranką išties.
Tie pavyzdžiai pakankamai parodo, kad p. A. Stanys jo oponuojamą pareiškimą yra, jei ne sąmoningai klastojęs, tai bent jau neapdairiai iškraipęs.Savuose samprotavimuose p. A. Stanys irgi teigia dalykus, toli vedančius skaitytoją nuo normalaus žurnalistikos ir žurnalistų organizacijų vaidmens supratimo. Būtent:a) “O kaip gį su tais žurnalistais, kurie pasaulio pačias sunkiausias problemas . sprendžia — ir ūkines, ir politines, ir ir strategines ir visokias kitokias, kurių straipsnius kabinetai ir ministerijų ekspertai svarsto? Ar jie nieko neplanuoja?”'Deja, dar neteko girdėti, kad koks ners žurnalistas, kol nėra tapęs parlamento, vyriausybės ar kito kokio sprendžiamojo organo nariu, spręstų tokias problemas. Žurnalistai tik nuomones reiškia, pasiūlo galimus, bet ne sprendžia. Tikrai, yra žurnalistų, kurie būdami drauge ir politikais ^žr. į'tikrąją citatą 4 punkte) bei dėstydami savo arba formuodami ar net lemdami savo laikraščio (kartais laikraščių koncerno) nuomones, yra labai įtakingi Linkėtina, kad ir iš mūsų žurnalistų nors vienas kitas sugebėtų pasiekti panašaus įtakingumo. Bet aš nesitikiu, kad p. A. Stanys galėtų rasti pasaulyje bent vieną žurnalistų sąjungą, kuri kištųsi į savo narių tokius individualius pasireiškimus ir nustatinėtų, ką ir kaip jie turi “spręsti” bei kaip kabinetus ir ministerijas mokyti.b) “Ar mūsų visi, o ypač propagandos reikalai jau taip puikiai sutvarkyti ir įstaigos taip puikiai funkcionuoja, kad LŽS ten nebegali rasti vietos savo darbui?”Tuo mūsų visų reikalų su-(Nukelta į 8 psl.)

ALIASKA KYLAAliaskos reikšmė kaskart vis kyla tiek ūkiniu, tiek strateginiu atžvilgiais. Jau ano karo metu ir pokariniam laikotarpy čia įrengta visa eilė oro bazių.Iki 1867 m. Aliaska priklausė caristinei Rusijai, kuri ją pardavė už $7.200.000, t.y. po 1 centą už paviršiaus akrą. Tuo metu Aliaska teturėjo vos keliolika tūkstančių vietinės kilmės gyventojų ir neturėjo nei jokių kelių, nei jokių kitų visuomeninių įrengimų, tuo tarpu dabar šis kraštas yra jau gerokai pa-
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ONTARIO VASAROS STOVYKLAKLB Švietimo Komisija savo paskutinį posėdį turėjo p. Naručio ūkyje, kur konkrečiai susipažino vietoje su stovyklos sąlygomis. Stovyklos programa yra vykdoma taip, kaip buvo numatyta. .Kaip jau pranešta, tėvai suvežą vaikus į stovyklą sekmadienį, š.m. liepos mėn. 5 d. Jaunimas, vyresnis kaip 10 metų gali atvažiuoti vieni. Stovyklautojai būtinai atsiveža visus, ankstyvesnėje informacijoje nurodytus, dalykus.P. Narušio ūkis pasiekiamas taip: iš Toronto važiuoti plentu Nr. 5 iki kelių sankryžos į Burlington. Už tos sankryžos važiuoti tolyn iki balto ūkio ant kalno dešinėje ir augštumos kairėje. Tarp šių dviejų punktų bus kelias į dėžinę su rodykle į stovyklą. Iš Hamiltono važiuoti plentu Nr. 6 iki plento Nr. 5. Toliau Nr. 5-j u Toronto link apie 5 mylias. Čia kairėje pusėje bus rodyklė į
PILIETYBĖ IR LOJALUMAS(Serijos Nr. 1 — Konfederacija)(NCP) — Birželio 8 d. Windsore, Ont, 27 neokanadiečiai gavo Kanados pilietybės pažymėjimus. Ceremonijų metu Mr. W. E. DILLON naujiesiems piliečiams tarė: “Kanada šiandien yra vienas iš Dievo pasirinktųjų kraštų ’pasaulyje, kuri atidarė jums savo duris, priėmė tikrai nuoširdžiai ir pasiūlė jums, ką geriausio pasaulyje gali pasiūlyti. Ji priėmė jus, kaip savuosius ir tikisi, kad jūs visuomet būsite gerais piliečiais ir branginsite ka- nadiškąjį gyvenimo būdą”.“Kanada Visuomet pageidauja, kad jūs prisimintumėte savo gimtines ir brangiuosius asmenis, kurie tenai pasiliko, bet dabar, kuomet jūs pasirinkote Kanadą ir ji pasirinko jus, ji nuo vandenyho iki vandenyno tikisi, jūsų ištikimybės. Išmokite Kanados papročių, kalbos, pažinkite vyriausybę, siekite visuomet gyventi J^anadiškuoju gyvenimo būdu. Meilė kraštui, taip kaip ir tėvams, nėra tik sentimentas, tai yra pareiga, uždėta dieviškojo Įstatymo”.“Visagalis palaimino jus. Bandykite savo gyvenime už tai atsilyginti. Ištikimi visuomet Dievui, ištikimi savo kraštui”.Kanada yra svetimas kraštas, neišajigęs iš vienos etninės jąm- pės, kaip Saugumas Europos kraštų, neišaugęs iš revoliucinių karų, kaip JAV; ji išaugo iš politinio akto. Faktas, kad Kanada per paskutinius 85 metus atsiekė didžiausių politinių ir ūkinių laimėjimų. Net Europa nepasiekė to, nes Kanada yra sukurta žmonių rankomis. Nuo vandenyno iki vandenyno didžiulis plotas užpildytas tik plona gyventojų juosta — 15-ka milionų, iš kurių apie 6% miliono kilę iš Britiškų salų, 4% mil. iš Prancūzijos, 3 mil., yra kilę iš Europos ir Azijos kraštų. Kaip Šveicarija, taip ir Kanada sustiprėjo sujungdama priešingus elementus.Norint suprasti valstybės pradžią, yra ^būtina susipažinti su aplinkybėmis, iš kurių kilo minėtas politinis dokumentas. Rytinėje Kanadoje buvo trys kolonijos, apgyventos anglų, airių ir 

kilęs. Gyventojų skaičius taip pat padidėjo. Dabar Aliaskoje gyvena apie 30.000 vietinių ir apie 80.000 amerikiečių ir vis naujų dar atvyksta. Aliaskoje yra jau dvi geležinkelių linijos. Viena eina iš Kanados Yukono Whitehorse miesto į Skagway už 111 mylių. Kita linija eina iš Seward į Fairbanks net 509 mylias. Taip pat jau išplėstas vandens, oro ir telefono susisiekimas.Didžiausia neseniai įvykdyta statyba yra vad. Aliaskos kelias, 1527 myliųCreek, Br. C. iki Fairbanks. Jį pastatė Amerikos kariai 1942 m. nuo kovo 12 iki gruodžio. Jis kainavo 130 milionų dolerių. Kadangi žymi šito plento dalis eina per Kanados teritoriją, tai ir tos dalies išlaikymui sumas skiria Kanada.

nuo Dawson

pa-
ba-Grims į jūrų dugnąTulono uosto kariniame seine Bathysphere vykdomi bandymai su plieno rutuliu leistis į dugną. Su šiuo rutuliu prof. Piccard (jam jau 69 metai) šią vasarą ruošiasi nusileisti į -3000 metrų gylį prie Italų salos Pon- za. Rutulys yra sukonstruotas povandeninio laivo principu, nėra pritvirtintas, lynu prie laivo, bet pats gali nusileisti ir pakilti Jo apačioje yra geležų balastas, prilaikomas galingo elektromagneto. Srovę išjungus geležys atsipalaiduoja ir palengvėjęs rutulys kyla į viršų.

stovyklą. Paklydus, klausti Me- dad ežero. Tėvai, negalį savo priemonėmis vaikų atvežti, susisiekia tuo reikalu ne vėliau š. m. liepos mėn. 1 d. Toronte su p. širka, telef. LY. 9189, Hamiltone su P. Mikšiu.Švietimo Komisija yra kreipusis į organizacijas ir pavienius asmenis, prašydama paremti stovyklautojus. Malonu paskelbti, kad jau gauti pirmieji atsiliepimai. Toronto Šalpos- Draugija “Caritas” yra paskyrusi apmokėjimą už stovyklavimą keturiems gausių neturtingų šeimų vaikams. Prekybininkas J. Demi- kis, High Pūrk Food Market savininkas, paskyrė $10 sviediniui nupirkti. JVisiems aukotojams Švietimo Komisija nuoširdžiai dėkoja. Jei dar kas norėtų prie paramos prisidėti, prašome paskambinti Toronte A. Rinkūnui, LL. 9397, Hamiltone S. Prapuolenytei.KLB Švietimo Komisija.
škotų imigrantų, kurie ieškojo laimės naujoje žemėje. Žemutinėje Kanadoje, dabar vad. Quebeku, gyveno prancūzai, kurie griežtai laikėsi iš Prancūzijos atsineštų 'tradicijų. Dabartinėje Nova Scotia, New Brunswick ir Prince Edvard Island provincijose gyveno yad. lojalis- , tai, kurie dėl religinių persekiojimų buvo apleidę Britų salas, bet įsteigus JAV respubliką iš ten atbėgo Kanadon.Maždaug iki 19 šimtmečio vidurio tos trys kolonialinės grupės pradėjo instinktyviai siekti unijos. Nors jose buvo nepaprastai daug įvairių skirtumų, bet 1864 m. rugsėjo 1 d. dabartinėje Prince Edward Island sostinėje Charlottetown įvyko pirmasis visų provincijų (Upper Canada, dabar Ontario, Lower Canada, Nova Scotia, New Brunswick ir Prince Edward Island) * susirinkimas, išviso 33 asmenys. Šiame susirinkime John MacDonald, vėliau Sir. John A. MacDonald, pasiūlė federalinės unijos principus. Jis nurodė JAV konstitucijos silpnumus, kaip civilinio karo pasėką ir reikalavo stiprios centralinės institucijos — tai ir buvo Kanados tautos gimimas. Tie, kurie nuvyks į Charlottentown, parįarnento rūmuose galės pamatyti’ graviruotą lentą, pažyminčią Kanados Dominijos Įsteigimą. Šioje konvencijoje atsirado naujas politinis dokumentas, kuris ir yra Kanados konstitucija, vad. Britų Šiaurės Amerikos Aktas, pagal kurį 1867 m. liepos 1 d. Kanada tapo konfederacija.Kai mes švenčiame liepos 1 d. tautinę šventę, prisimename tuos vyrus, kurie sutvėrė Kanadą. Pagal konstituciją buvo įsteigtas parlamentas (federalinis), kuris sprendė visos dominijos reikalus, t.y. Kanados Parlamentas Otavoje.ROSENBERGAMS SPRENDIMAS ĮVYKDYTAS Vargu ar buvo kada pasauly kitas toks teismo sprendimas, kurio įvykdymas būtų užsitęsęs daugiau 2 metų. Ethel ir Julius Rosenbergai buvo suimti 1950 m. birželį, 1951 m. balandį nuteisti mirti elektros kėdėje kaip šnipai, išdavę atomines paslaptis rusams. Nuteisti daugiausia remiantis Rosenbergienės brolio Greenglas parodymais, kurį jie kurstę vogti paslaptis ir jas perdavinėti toliau. Už tai brolį, kuris gavo 15 metų, sesuo pavadino Kainu. Advokatų pastangomis sprendimo įvykdymas buvo vis atidedamas net ir po to, kai vasario mėn. prezidentas atmetė malonės prašymą. Kai sprendimą įvykdyti buvo paskirta šio* mėn. 18 d. atsirado vėl nauja apeliacija, kurioje buvo nurodoma, kad jie neteisėtai pasmerk- , ti remiantis 1917 m. generaliniu šnipų įstatymu, kai 1946 m. Atominės Energijos Įstatymas mirties bausmę numatė tik tokiais atvejais, kai sąmoningai norima pakenkti valstybei Tačiau Augščiausias Teismas ir šią ir dar dvi apeliacijas, o prezidentas naują malonės prašymą atmetė, nes jie savo nusikaltimu pastatę į pavojų milionų gyvybes. Taip sprendimas pereito penktadienio vakare buvo įvykdytas, ners viso pasaulio komunistai kėlė baisiausi triukšmą, ruošė demonstracijas ir ttKai buvo paskelbta apie egzekuciją protesto demonstracijų banga perėjo vėl per visą pašau- . lį. Paryžiuje per 'susidūrimus su policija 1 net užmuštas, apie 1000 suimta. • ✓Sakoma, kad kominterno nebėra, kominformas neva mi o visdėlto kaip gerai komunistai organizuoti ir kaip tiksliai visur vienodai veikia.
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje
Veda ALMUS

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

TEVISKES ŽIBURIAI

NeiHoįoj Vilnioj no u jo įmonė
"Jaunos" Naujosios Vilmos dažymo 

aparatų gamyklos konstruktorius A. Lei- 
šis praneša, jog ši įmone gamina išim
tinai "didžiosiomst komunizmo staty
boms" naujos konstrukcijos kompreso
rius. Tai esą dvicilindrinioi kompreso
riai, duodą suspaustą orą dažymo įran
kiams.

Kaune ^prisodino medžių
"Tiesa" rašo iš Kauno, jog gegužės 

I ,1-sios proga, mieste buvo dažomi na
mai, sodinami dekoratyviniai krūmor, 
liepos gotveseJi įdomiausia, jog atsodi
namas Ąžuolynas, kuris 1945-46 metų 
žiemomis buvo iškirstos. Ten esą paso
dinto 500 ąžuolo, uosio ir klevo me
džių. "Naujai perplanuojamas miesto 
sodas, pagerinamos jo apšvietimas".

Disertacija
Gegužes 5 d. Vilniaus Universiteto 

Medicinos Fakulteto rūmuose (čiurlio- 
nies 23) didžiojoje auditorijoje, Medi
cinos fakulteto mokslinėje taryboje, vi
daus ligų propedeutinės katedros asi
stentas Ujo Sklutouskos gynė diserta
ciją "Žmogaus kraujo koloidų disper- 
siškumo klausimu, kintant organizmo 
reaktyvumui". Oficialiaisiais oupnentais 
buvo prof. J. Kairiūkštis, doc. Ch. Ki- 
barskis ir doc. E. Griškun.

Rusei LTSR Teismo medicinoje
Vilniaus Universiteto Teismo medi

cinos katedros ir respublikinės teismo 
medicinos laboratorijos darbuotojai, 
daugumoje rusai. Neseniai vyr. Respub
likinio Teismo Ekspertu buvo paskirtas 
A. A. Serdiukov.

Trūksta braižybos įrankių
LTSR Valstybinio Projektavimo Insti

tuto Architektai J. Lapenos ir G. Va- 
liuškis, konstatavę faktą, kad. mūsų res
publikoje smarkiai plečiasi pramonė, 
žemės ūkis, augo gyvenamieji namai", 
dėlto išsiplėtę inžinerijos įstaigos, ku
riose dirbą "daug inžinierių, architektų, 
technikų ir braižytojų". Projektavimo 
darbą apsunkinanti braižybos įrankių 
stoka. Esą ypatingai LTSR trūksta įvai
raus formato bespalvių permatomų brai
žymo trikampių. Visi ligšioliniai "rim
tom darbui del savo k6kybes nėra tin
kami". Trūkstą permatomų reissinų, 
(kampoininių liniuočių), įvairių lekalų 
bei šoblcjpų, be to, "reiktų 
davimui ir kitus braižymo

Tvarko turgus
Beveik puse reikalingo 

binioi Lietuvos gyventojai 
"turgavojančių'< kolūkiečių,

gaminti por- 
prietoisus".

maisto tary- 
nusiperka iš 

, kurie par
davinėja savo daržuose išaugintus pro
duktus arba "pasiskolintus" iš visuome
ninio ūkio. Dėlto turgavietės visada bū
na aktyviausios prekybos vieta. Vilniaus 
Centrinėje kolūkinėje turgavietėje įren
giamos naujos prekyvietės. Mažojoje 
kolūkinėje turgavieteje Basanavičiaus 
gatvėje statomas šaldytuvas ir kameros 
produktams laikyti. Baigiamas statyti 
mėsos povilionos kolūkinėje turgavie
tėje Dzeržinskio gatvėje. Produktai iš 
šaldytuvų bus keliami į viršų liftu. Prie 
prekystalių bus įrengtos praustuvės su 
karštu ir šaltu vandeniu. Turgaviete 
būsianti asfaltuoto ir apželdinta. Kol
ūkinėms turgavietėms, kaip dideliam 
palengvinimui valstybinėms maisto krau
tuvėms, sutvarkyti asignuotos dideles lė
šos. Trigubai daugiau, negu 1951 me
tais —- džiaugiasi "Tiesa". Prekiau
jantiems kolūkiečiams naudotis būsią 
duodami balti chalatai, svarstyklės ir 
kitas inventorius.

Šakiuose gaudo sabotažninkus
Dar uoliau Amerikos imperialistų 

agentų. ieško provincijos komunistiniai 
laikraštukai. "Socialistinis Kelios", Ša
kių rajono laikraštis, puola vykdomojo 
komiteto pirmininką Balčiūną, kuris 
įgalinęs išeikvoti valstybines lėšas "jo 
panosėje". Gelgaudiškio plytinėje bro
liai Zymonoi užpojamuodavę tūkstan
čius nepagamintų plytų. Ždonovo vardo 
kolūkyje dirbę buože Žibutis. . . Tačiau 
"Socialistinis Kelias" gauna vėliau labai 
daug pylos už neleistiną nesaikumą, kai 
viename numeryje stato tūlą Undraitie- 
nę pavyzdžiu, kaip "reikia pakelti, kiau
lių produktingumą", o po poros nume
rių apkaltino ją esant buože.

Vilniuje minėjo Kutuzovę
Kaio keistai tai beskambėtų, balan

džio 28 d. "Tiesa" įsidėjo milžinišką 
"Didžiojo Rusų karvedžio M. I. Kutu
zov" nuotrauką su visais medaliais ir 
ordinais ir pasidžiaugė, jog "didžiojo

Kutuzovo vardo s yra glaudžiai susiję* 
su senę ja Lietuvos sostine — Vilniumi. 
Čia jis praleido kelerius sovo gyvenimo 
metus, būdomos Vilniaus gubernatoriu
mi. Vienoje iŠ miesto aikščių, dabar pa
vadintoje Kutuzovo vardu, tebero gra
žus pastotos, kuriame gyveno ir dirbo 
didysis karvedys. "Tiesa" įrodinėjo, jog 
"išvijus iŠ Vilniaus Napoleono kariuo
menę, kurios triuškinimui vadovavo Ku
tuzov, šie nomoi buvo pertvarkyti j rū
mus. Dobor šiame name yro Vilniaus 
Karininkų namai. Balandžio 27 d. ten 
buvo atidaryta paroda. LTSR Valstybi
nes Politinės* ir mokslinės literatūros lei
dykla ten eksponavo Lietuvoje Valsty
biniame Archyve rastų M. I. Kutuzov 
štabo dokumentų •rinkinį. Knygoje iš
spausdinti "didžiojo karvedžio įsakymai, 
potvarkiai, paliepimai, ir raportai, pri- 
klousiontieji laikotarpiui, kai Rusijos 
Armija vygdė puikią karinę operaciją, 
pavadintą Kutuzov Marš manevru". 
Negali patikėti, jog taip rašo proletarų 
spauda ir įdomus butų progresyviųjų 
Bimbos-Ylos paaiškinimas. Pasakykit, 
draugužiai, kaip ten yra?

Architektai
Juokas, juoku, tačiau "Architektūros 

Reikalų Valdyba prie Lietuvos LTS Mi
nistrų tarybos" paskelbė "Atvirą kon
kursą geriousiems gyvenamiesiems ir vie
šojo naudojimo pastatams, kurie 1953 
metais pastatyti LTSR miestuose ir gy
venvietėse" (įdomi redakcija). Premijos 
yro trys: 8.000 rublių ir mažiau. Nepa
žymima nei terminas nei data. Dėl są
lygų reikia kreiptis į Valdybą. •

"Tarzanas" neišeina iš sovietinio
* ekrano

Pavergtieji lietuviai džiaugia^ viskuo, 
kas primena buvusią nepriklausomybę ir 
laisvąjį pasaulį. Treti metai LTSR pa
grindiniuose miestuose ištisais menesiais 
eina persenę amerikoniškos produkcijos 
‘'Tarzano" filmai. Sovietai už jas ame
rikiečiams nemokėjo. Nėr durnių! Jie 
skaito jį karo grobiu, rado Vokietijoje, 
užmestus archyvuose. Štai kur kultūra, 
štai kur leninis-marksistinis auklėjimas.

Trūksta smulkiojo inventoriaus
Bolševikinė propaganda be pertrau

kos triūbija apie iš broliškųjų respublikų 
prisiunčiama priešakinę technika—trak
torius, kombainus, kurie . . . sugenda 
antrą dainą. Labai nenoromis komparti
jos oficiozas prisipažįsta, ko^ kolchozi
niai baudžiauninkai negali ponui-vals- 
tybei atlikti savo prievolių, nes neturį ge
ležies noragams, virvių pakinktams su
lopyti, nesą račių ratams sutaisyti. "Tie
sa" rašo: "Reikia pripažinti, kad dauge
lyje rajonų, kaip Jonavos, Kupiškio, Ma
žeikių ir kitur, kolūkiai nėra aprūpinti 
smulkiuoju inventoriumi. Juose net visai 
negaminami tokie dalykai kaip pakink
tai, ratai ir tt. Negaminami visai tokie 
dalykai,- ir- jie -oet visai . -nebuvo užpla
nuoti Tytuvėnų, Obelių, Vabalininko ra
jonuose. Daugelis kolchozų patys gami
nasi pakinktus, rotus, vežimus. Rajonų 
kooperatinės įstaigos jų net neaprūpina 
geležimis, oda, kalvės anglimi, pasagvi- 
niois" . . . s

Socialistinės medicinos aptarnavimas 
pavergtojoje Lietuvoje

Rietavo rajono ligonines poliklinrkinis 
skyrius įsikūręs senom pastate. Skyriaus 
laukiamasis ne tik mažos, bet nėra jokių 
baldų. Personalas gi dažnoj vėluoja iš
tisomis valandomis ir iš tolimų apylin
kių suvažiavę ligoniai turi laukti gydyto
jo stovėdami. Nežiūrint pakartotinų 
skundų valdžiai, padėtis nepasikeitusi.

Nesiseka platinti sovietines knygas
J. Mickevičiaus, poligrafijos pramonės, 

leidyklų ir knygų prekybos valdybos vir
šininkas nusiskundžia, jog nežiūrint to, 
kad visi kolchozai privalo turėti sovo bib
liotekėles atskiri kolchozininkai jomis ne
sidomi. Dėlto knygų bazė^ esančios už
verstos knygomis, ką bekalbėti apie san
dėlius. Toliau jis skundžiasi, jog kadrai 
esą labai prasti, visokiausi perėjūnai. 
Bolševikinės knygos nėra nei kaip rei
kiant reklamuojamos.

Prisipažįsta dėl partizanų
Tarybinė spaudo, niekad po karo ne

prisipažino dėl partizanų egzistencijds 
TSRS. Tačiau balandžio 15 d. "Tiesa" 
priekaištauja kažkam, kodėl buvo suža
lotos Petro Cvirkos apsakymas "Pabu
čiavimas" naujajame jo raštų leidinyje. 
Girdi, joje rašytojos pavaizdavęs "darbo 
valstiečių kovą prieš lietuviškųjų buržua
zinių nacionalistų baditų gaujas pokario 
metais".

Todėl visi, kas dar ieško ar radę, bet nori prisiminti PAPARČIO ŽIEDO 
baį laukiami. Laužo programą išpildys Amerikos ir Kanados

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

ieškojimą, yra la- 
skautai.

HAMILTON, Onti

Pamaldos lietuviams evangeli
kams Hamiltone, St. Paul’s baž
nyčioje, Gore & Hughson gatvių 
kampe, birželio 28 d. naujai nu
statytu laiku — 1 vai. pp.

Dr. M. Kavolis.
TF gegužinė.‘Ateinantį sekma

dienį, birželio 28 d. vykstame į 
TE rengiamą didelę trečią meti
nę gegužinę, kuri įvyks italo 
Bridgeman ūkyje, primenančia
me mūsų tėvynės gamtovaiz
džius ir todėl labiausiai mėgsta
ma. TF Hamiltono sk. pirmąją 
gegužinę šioje vietoje surengė 
1951 m.Jiepos 15 d. Tada į ją at
silankė ’372 svečiai. 1952 m. lie
pos 6 d. dalyvavo jau 730 lietu
vių. Rengėjai tikisi ir laukia 
šiais metais, jei duos Dievas gra
žų orą, daugiau svečių, negu per 
praėjusias abi gegužines kartu. 
Neapvilkime rengėjų lūkesčių.

Kas Tautos Fondą remia — 
tas visus lietuviškus reikalus pa
laiko. Sk. St.

Birželio liūdnųjų dienų pami
nėjimas Hamiltone šiemet pra
ėjo ypatingai įspūdingai. Centre 
iškilmių, birželio 14 d., buvo vi
sų pabaltiečių vieša eisena nuo 
lietuvių bažnyčios į Gore Park, 
kur buvo padėti vainikai prie ne
žinomojo kareivio kapo. Minėji-

mo prasmę paaiškino p. H. Nor
kienė, o pagrindinę kalbą pasa
kė progr. konservatorių kandi
datas į federalinį parlamentą W. 
Frolik, priminęs visą Pabaltijo 
tautų tragediją. Toliau protesto 
mitingas vyko Royal Connought 
Hotel patalpose.

Demonstracijos praėjo labai 
įspūdingai ir visur vadovaujant 
lietuviams. “H. Spectator” se
kančią dieną iškilmes -paminėjo 
palankiai ir įsidėjo didoką kli
šę, vaizduojančią demonstrantų 
grupę su vėliavomis ir didžiuliu 
plakatu, skelbiančiu, kiek 1941 
m. birželio 14 d. kurios tautos 
žmonių buvę išvežta (skaitlinės, 
deja, netikslios ir nesutinka su 
ten pat kitų minėtais daviniais).

WINNIPEG, Man.
Baisiojo birželio minėjimas. 

Birželio 14 d., tuoj po pamaldų, 
kuriose dar dalyvavo latviai ir 
estai, buvo padaryta centrinėmis 
miesto gatvėmis eisena ir prie 
žuvusiems paminklo padėti vai
nikai. Šalia kitų kalbėtojų, prie 
paminklo pasakė kalbą ir vienas 
parlamentaras. Ta proga Winni
peg© ir St. Bonifaco radiofonai 
davė lietuviškos muzikos pusva
landžius ir padarė pranešimą 
apie baisias Lietuvos kančias.

— Simcoe. — Priešrinkiminė
je kalboje prekybos ministeris 
Howe čia paskelbė, kad šiemet 
Anglija supirksianti Kanados 
tabako dar daugiau negu 1951 m.

Lietuvių pagalba Indijai

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBJL IŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

1638 Bloor Street W., Toronto 
Tel. OL. 2371

Informacija vakarais 18-21 v., 
šeštadieniais 10-13 vai.

CHURCH MOTORS LTD.

Kažkur tarp Tibeto Himalajų 
kalnyno ir Burmos, gal netoliese 
dabartinio Burmos ir kiniečių 
“tautininkų” (taip nacionalistus 
vadina “Amerikos Balsas”) kau
tynių lauko, yra Indijoje Assa- 
mo provincija. Per ją teka di
džiulė upė Ghaugati, džiunglės 
ten ir kalnai. Kai kiniečiai ko
munistai Maskvos įsakymu pra
dės Indijos ir Burmos puolimą, 
apie Assamą bus daug rašoma. 
Assamiečiai indusai apie Vaka
rus ir krikščionybę žino iš Ka
talikų Misijų. Vienos tokios mi
sijos N. Lakhimpur vadovas yra 
kun. Jonas Svirnelis, vienuolis 
misionierius. Jis ten jau 19 metų. 
Prieš tris metus Assamo provin
ciją, kaip gal daugelis atsimena 
iš spaudos, nusiaubė žemės dre
buliai. Nenuostabu, jei ir šian
dien tos katastrofos pasekmės 
dar ir šiandien labai skaudžiai 
atjaučiamos. Neatsigavo nė kun. 
Svirnelio misija: gyvenamieji

SUMALI JOS
Htllll KUBAI

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. 92035.

GALAS KOSULIUI!
Išbondykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuriuos jau daug metų vartojo kiekvienos europietis. 
Dobor Šie voistoi yra pordovinėjomi toip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Poro DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kortus j dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo, 
šie voistoi pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui. .

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
voistoi jums padės lygiai žiemą, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaino $1.50 butelis.

Šumadija yra Centrinės Serbijos dalis, žinoma savo 
gausiais gaminiais. Šumadijos moterys paprastai 
nešioja trieilius karolų arba dukatų karolius. Vie
toje bliuskutės jos nešioja namų darbo marškinius.* 
Jos taip pat nešioja berankovę liemenę, pasiūtą iš 
somoto, rudą arba mėlyną, žiūrint mergaitės plaukų 
spalvos. Namų darbo vilnoniai sijonai būna tamses
nių spalvų. Priekaištės išsiuvinėtos gėlėmis. Mer
gaitės ypatingai didžiuojasi šiomis gėlėmis ir varžo
si dėl jų gražumo. Kojinės iki kelių yra vilnonės, 
o mokasinai yra tipiški šiai Serbijos daliai
Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BRADINGS
tanams BRED'NGS

*

SHADING BREWERIES LIMITED 
OTTAWA AND WINDSOR

namai vargais negalais atsistie- 
bė, bet vidurinė mokykla, tik 
1950 metais užbaigta, visai buvo 
sugriauta. Praėjusiais metais bu
vo pasiryžta statyti naują bažny
čią. Ji bus dedikuota Marijos 
Pagalbos garbei. Lėšų kun. Svir
nelis tam tikslui neturi, tačiau 
jis pasitikįs “Dievo Apvaizda, 
Marijos Kr. Pagalbos užtarimu 
ir mūsų gerųjų brolių ir sesučių 
Amerikos kontinente duosnu- 
mu”. Jis net tikįs, jog ši bažny
čia bus pastatyta vien tik lietu
vių pastangomis.

Prie to galima prisidėti:
1. Visados malda, kad Augš- 

ciausiasis laimintų mūsų žygius;
2. Pasiųsdami nors ir mažiau

sią auką mūsų darbams paremti;
3. Pasiuntę $5 galite išpirkti 

vieną pagoniuką ar pagoniukę 
parinkdami jam vardą ir jo fo
tografija bus Jums pasiųsta, kaip 
įsūnijimo ženklas (Gausių šeimų 
indai vaikų nebrangina, _ ypač 
mergaičių, kurias laiko šeimos 
nelaime ir neša jas į aikštę par
duoti. Misionieriai nuperka jų, 
kiek gali ir pasiunčia auklėti į 
seselių vienuolių laikomas prie
glaudas. Red.).

4. Pasiųsdami šv. mišių inten
cijų dėl savo gyvųjų ar mirusių
jų, tėvynėje ir svetur.

Už mažiausios aukos prisiūn- 
tėją atlaikomos šv. mišios, o už 
aukas didesnes kaip $35, laiko
mos iškilmingos gregorijoniškos 
šv. mišios.

Misijos vedėjas prašytų jog vi
sos aukos būtų siunčiamos čekiu 
arba Money order, nes grynus 
pinigus dažniausiai iš laiško iš
vagia. Misijos adresas: Rev. Jo
nas Svirnelis, Catholic Mission, 
North Lakhimpur, India.

A. Jogėla.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

JA VALSTYBES
Prof. J. Kaminskas, liet, so

cialdemokratų vadas, kalbėda
mas LDD suvažiavime Brookly- 
ne pasisakė už VLIKo personali
nį sutvirtinimą, kai bus įmano
ma, jo perkėlimą į JAV ir prieš 
Lozoraičio pretenzijas .perimti 
Lietuvos vadavimo vadovybę. 
Viskas teisinga, tik kodėl soc. 
dem. tada laiko VLIKe savo at
stovą, kuris tokios protingos li
nijos nesilaiko?

ALB Čikagos apygardos suva
žiavimas įvyko birželio 21 d. Či
kagoje, Liet. Auditorijoje.

Illinois universitete Čikagoje 
mokosi apie 80 lietuvių studen
tų. Jie turi savo klubą “Lithua
nia”, kuriam priklauso 71 stu
dentas. Lietuviai studentą* čia 
yra pasižymėję įvairiose sporto 
šakose: šachmatų turnyre pirmą 
vietą laimėjo L. Sabaliūnas, nu
galėjęs konkurentą R. Viskan
tą, stalo teniso meisteriu liko J. 
Šoliūnas, o' antrą vietą gavo B. 
Žemaitis; mišraus dvejeto stalo 
teniso komandų rungtynės^ pir- 
mąvietą laimėjo D. Miceviciūtė 
su B. Žemaičiu; tinklinio mišrių 
komandų rungtynėse lietuviai 
laimėjo I vietą, o vyrų tinkliny
je II vietą.

Neatsilieka lietuviai ir moksle. 
Iš 46 studentų, įrašytų į augštes- 
nę garbės klasę 2 yra lietuviai: 
stud. inž. Algis Avižienis ir stud, 
med. Algis Kavaliūnas. Į garbės 
studentus įrašyti: R. Gaška, J. 
Variakojis, K. Ječius, A. Kliorė, 
I. Neimanaitė, V. Tautvydaitė, 
D. Valančiūtė, A. Zalinskas ir B. 
Žematiis.

III. univ. Čikagoje turi tik 2 
metų kursą, o toliau studijas ten
ka tęsti Urbanoje arba pereiti į 
kitą augštąją mokyklą Čikagoje. 
Šiemet anuos 2 metų kursus bai
gė 22 lietuviai — 5 chemikai, 1 
medikas, 3 ekonomistai, 4 archi
tektai ir 6 kūno kultūros stud.

Atostogas daugumas studentų, 
žinoma, praleis fabrikuose, kal
dami pinigus kitiems mokslo me
tams.

Čikagos Liet. Mokytojų Sąj. 
perinkta valdyba: Tamulevičius, 
Binkis, Gulbinskas, Kavaliūnas 
ir Orvydas. Į rev. kom.: Rudys, 
Kliorė ir Bagdonas.

“Vaizdų” daugiau nebeleidžia
ma.
VOKIETIJA

PLB Europos kraštų atstovų 
suvažiavimas šaukiamas birželio 
28129 d. Hanoveryje, Vokieti
joje. Laukiami atstovai iš visų 9 
Europos bendruomenių. Suva
žiavime padarys pranešimus VL 
IKo ir VT, taip pat atskirų kraš
tų bendruomenių atstovai. Be to, 
bus svarstomi šie klausimai: 
bendruomenės ir Lietuvos laisvi
nimo veikla, Europinis Sąjūdis 
ir. k t. •

Rusų emigrantų kongresas
Rusų emigrantai Vokietijoje 

pastaruoju metu rodo gyvą veik
lą. Gegužės 6 d. Mūnchene buvo 
sušauktas vad. 4-sis rusų emi
grantų kongresas. Jį atidarė kal
ba rusų emigrantų Vokietijoje 
pirm. dr. N. Fabricius; į prezi- 
diuman išrinkti ats. gen. Golu- 
bincevąs, kunigaikšt. Trubeckoj, 
dr. S. Joninas, Krevenka, Mosič- 
kinas ir G. Prasolovas. Kongresą 
telegrama sveikino Vokietijos 
vid. reik. min. Lehras, be to, 
Mūncheno vyr. burm. T. Wim- 
mėris, užsieniečių pabėgėlių Vo
kietijoje pirm. dr. O. Pirkmaie- 
ris, serbų tautinės sąjungos at
stovas Momeilo ir kt. Iš lietuvių 
stebėtojų buvo nuvykęs VLIKo 
narys J. Kairys.

Ankstesnieji rusų emigrantų 
kongresai yra buvę Stuttgarte, 
Mūnchene ir Frankfurte. Gegu
žės 5 d. Rosenheime posėdžiavo 
rusų tautinė sąjunga RONDD, 
gegužės 6 d. Mūnchene Rusių 
Tautinė Sąjunga.

, MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony HCLIIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 > Vakarais LL. 5143

PRANCŪZIJA
Prancūzijos LOKui atsistaty

dinus, Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos Valdytojas paprašė LŠ 
D-jos pirmininkę sudaryti naują 
LOKą. Atsižvelgiant į vietos ap
linkybes ir reikalo svarbumą, 
d-jos pirmininkei pasiūlius, LŠ 
D-jos valdyba apsiėmė eiti LO 
Ko pareigas Prancūzijoje ir LIT 
Valdytojas tai patvirtino.

Tad, dabartinį Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės LOKą Pran
cūzijoje sudaro: O.^Bačkienė, V. 
Baranauskas, J. Masiulis, V. 
Gravelis ir kun. dr. Jucevičius. 
Ruošiantis Krašto Tarybos rin
kimams jau sudaryta ir Rinkimų 
Komisija į kurią įeina: dr. S. 
Bačkis ir buvusio LOKo nariai 
prof. J. Baltrušaitis ir Pr. Du- 
levičius.

LOKo pirmininkė O. Bačkie- 
nė yra pakviesta dalyvauti bir
želio 29 d. Hannoveryje įvyks
iančiame Europos kraštų PLB 
pirmininkų suvažiavime.

LŠ D-ja Prancūzijoje nuo š.m. 
vasario 1 d: gauna mėnesinę pa
ramą iš Tautinio Amerikiečių 
Europos Laisvės Komiteto, skir
tą apmokėti LŠ D-jos buto nuo
mą (butas pernuomotas iš VLI 
Ko) ir išlaikyti reikalų vedėją, 
kuriuo dabar yra Zubrys. Be to, 
LŠ D-jos bute vienas kambarys 
yra užleistas Liet. Kat. Misijai.

LŠ D-jos susirinkimas gegužės 
3 d., kuris pasižymėjo prelegen
tų gausumu bei svarstytų klau
simų įvairumu: Zajauskas trum
pai nušvietė buvusių karių-legi- 
jonierių santykius su visuomene 
bei paskiromis organizacijomis. 
Norkevičius, senosios lietuvių 
kolonijos atstovas, palygino 
prieškarinę lietuvių būklę bei vi
suomeninę veiklą su šiandienine. 
Vaicekauskas vykusiai iškėlė 
sunkumus, su kuriais susiduria 
lietuviškoji šeima Prancūzijoje 
Pukteris išskaičiavo visą eilę 
priežasčių, kurios priverčia mū
sų vyrus likti vienugungiais. 
Kesminienė keliais žodžiais nu
sakė, kokį vyrą žmona norinti 
matyti šeimoje. Po to vyko dis
kusijos, kurių metu iškeltieji 
klausimai buvo dar geriau nu
šviesti bei papildyti. Apskritai 
susirinkimas praėjo tvarkingai • 
ir jaukioje nuotaikoje. Gaila tik, 
kad teatsilankė nedidelis lietu
vių skaičius.

Į Lietuvos draugų skaičių pa
staruoju laiku aktyviai įsitraukė 
gen. št. pulk. J. Chabanier, bu
vęs Prancūzijos karo attache pa
dėjėjas Pabaltijo valstybėms 
nuo 1922 ligi 1932 metų. Gyven
damas Paryžiuje jis š.m. gegužės 
16 ir 30 d. skaitė paskaitas apie 
Baltijos valstybes Prancūzų Ka
rininkų Karinės Istorijos Drau
gijoje,. kurios nariais yra labai 
daug prancūzų generolų, pulki
ninkų besidominčių kaųp istori
jos klausimais. Šios draugijos 
būstinė yra Paryžius. Būstinės 
vitrinose J. Chabanier išstatė ne
maža Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos istorijos, krašto vaizdų, me
ninių dalykėlių ir žemėlapių.
Q. BRITANIJA

Karalienės Elzbietos H vaini
kavimo iškilmės buvo tiesiai žiū
rovams perduotos televizijos 
aparatais. Per televiziją buvo ga
lima matyti taip pat lietuviai 
skautai, dalyvavę vainikavimo 
proga suruoštame skautų sąskry
dyje. Lietuviai skautai su lat
viais buvo vieninteliai atstovai 
kraštų anapus gelež. uždangos.
ARGENTINA .

Argentinos Cordobos provinci
jos gubernatorius lietuvį dakta
rą J. Kuncaitį, Cordobos Centri
nių laboratorijų serumų, skiepų 
ir antigenų skyriaus viršininką, 
pasiuntė į patį geriausį Buenos 
Aires institutą išstudijuoti seru
mų ir vakcinų gaminimo tech
nikos. Šiam iš Šveicarijos atvy
kusiam lietuviui mokslininkui 
suteikta Argentinos pilietybė.
AUSTRALIJA

Australijos LB krašto valdyba 
nutarė kasmet rengti lietuvių 
menininkų, gyvenančių Austra
lijoje ir N. Zelandijoje, meno pa
rodas. Šiemet tokia paroda ren-1 
giama rugsėjo 7-19 d. Sidney. 
Tam reikalui sudaromas specia
lus fondas išlaidoms apmokėti.

Dr. A. Brundza, iš Australijos 
prieš kiek laiko išvykęs į Abisi
niją gydytojo darbo dirbti, kaip 
praneša “MP”, sėkmingai įsikūrė 
Kaffos provincijoje, Jimma 
mieste. Modernioj ligoninėj dir
ba ginekologo ir chirurgo darbą 
ir yra gerai įsitaisęs. Jo įsitiki
nimu, Etiopijoje galėtų įsikurti 
ir daugiau lietuvių gydytojų. 
Norintieji darbo turi kreiptis su 
prašymu, pridėdami reikalingus 
dokumentus, į etiopų sveikatos 
ministeriją Adis Abebos mieste. 
Priimtieji gaus apmokamą ke
lionę sau ir šeimai, 800 etiopinių 
dol. mėn. algos ir nemokamą na
mą. Australijoje gauta žinia, kad 
N. Gvinėjoj mirė ten gydytojo 
darbą dirbęs Česlovas Kocėnas.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 PUSJU

J. Chlivickas.

PASKAITA
i , . : , , Apsakymas

♦ t * -
Sovietų okupuotoje Lietuvoj ^ ne

lietuviškos pavardės rašeiva ‘vaiz
duoja pavergtųjų lietuvių gyveni
mų komunistinėmis akimis. Mums 
gi "Paskaita" atvaizduoja mūsų 
brolių baudžiavų, jų viltis, iŠtikimu- 

r fcjmų savo tautai ir nepolūžtomų ti
kėjimą "išlaisvinimui". Aim.

l

= T

TĖVAI IR VAIKAI Iš kultūros ir knygy pasaulio
rys juos brutaliais. Čia reikia 
takto įr .kantrumo.

Štai ko turėtų vengti tėvai 
-savo jįąunuolh| atžvilgiu:

1. Neperdėti niekuomet kai-' 
bant apie mokykloje gaunamus 
pažymius. Kiekvienas pasityčio
jimas ir pasijuokimas būtų ne
vietoje: Visuomet stengtis įver
tinti. jaunuolio-ėę dedamas pa
stangas moksle, nes mes nežino
me jų gabumų laipsnio.

2. Vengti pikto palyginimo • jaunuoiįUQSe nepasitikėjimą ir
tarp savo vaikų ir jų draugų. Jneap kan, tėva^,s jie
Žiūrėk, tavo draugas Petriukas - - J

daug geresnis ir daug geriau mo
kosi!” — būtų labai įžeidžiantis • 
ir suniekinantis.

3. Nėklausti nuolatos, kur ir
kaip jūsų sūnūs ar duktė pralei- uolis 17 ar 18 met ti

Tiži noTVC nocmocolzne 7 ■ 1

Mūsų tėvų didžiausias rūpes
tis, yra tinkamai išauklėti savo 
vaikus. Tačiau kasdieniniame 
gyvenime dažnai esti taip, kad 
tas auklėjimas vienpusiškai te- 
vykdomas. Vaiko biologinis-fizi- 
nis išsivystymas statomas pirmo
je eilėje, visiškai nepaisant jo 
psichinės - dvasinės struktūros. 
Jeigu vaikas sotus, sveikas ir 
linksmas, manoma, kad jau vis
kas tvarkoje. Dažnai užmirš-ta- 
ma, kad Vaikas yra žmogiškoji 
būtybė, turinti ne tik kūną, bet 
ir sielą, kuri yra net mūsų kū
niškosios gyvybės ir sveikatos 
šaltinis. Dvasia turi vladyti kū
ną, o ne kūnas dvasią. Todėl kai 
tesirūpinama vien kūno gerove, 
ir prieinama perversijos žmogiš
koje asmenybėje, kuomet kūnas 
ir jo aistros užvaldo dvasią, pa
darydamos iš žmogaus vergą, 
tarnaujantį ne Dievo garbei ir 
žmonijos gerovei, bet vien tik 
šavęf žemiems polinkiams.

“Maži vaikai — maži vargai, 
dideli vaikai — dideli vargai” — 
dažnai kartoja tėvai. Čia ir yra 
toji “didelio vargo” silpnoji pu
sė, kad tėvai yra pratę rūpintis 
vięn tik savo vaikų kūnu, o prieš 
beiškylančias jaunuolių dvasines 
problemas jie nuleidžia rankas, 
pavadindami, tai “dideliais var
gais”, ’ šū kuriais kovoti dažnai 
paliekami Beaugą vaikai vieni 
be jokio vadova ar patarėjo.

Todėl čia ir norui duoti mūsų 
tėvams, keletą sugestijų, kaip 
elgtis su paaugliais-jaunuoliais 
tarp 13-19 metų amžiaus,

Šiame laikotarpyje jaunuolis- 
jaųnuolė išgyvena brendimo lai
kotarpį, todėl is ar ji esti nepa
prastai jautrūs visam išoriniam 
pasauliui. Jie jautriai reaguoja į 
visus įvykius vykstančius jų ap
linkoje, bet ypatingo jautrumo 
parodo.žmonėms, jų elgesiui, jų 
kalbai, jų džiaugsmams ir skaus
mams.; Kiekvienas sakomas žodis 
jų adresu veria jiems širdį. Ge
ras žodis darys gera, blogas — 
bloga. Gera aplinka veiks teigia
mai, bloga — neigiamai. Todėl 
pagrindinis tėvų rūpestis turė
tų būti kreiptis visuomet į jau- 
nuolį-ę su meile, parodant jiems 
didžiausią supratimą ir užuojau
tą. Fizinės prievartos vartojimas 
čia . būtų didžiausia klaida. Žiau
rus elgesys su savo vaikais pada-

• • * 
ieškojo patogaus momento rim
tai pasikalbėti su Valerija,'bet 
šoferis, kad ir geras vyras, vis- 
tik pasirodo buvo labai smalsus 
žmogus. Jis taip ir gaudė kiek
vieną jų ištartą žodį ir kišosi į 
kalbą.

“Užteks laiko, prisikalbėsime
— pagalvojęs nusiramino Jonas 
ir atkreipė dėmesį į vis artėjan
čius didžiulius malūno — lęnt- 
piūvės kaminus. Pravažįavo 
ežerą.

— Kapčiūnai! — pažino Vale
rija. Mašina, šiek tiek sumaži
nusi greitį, skriejo siauromis 
miestelio gatvėmis. Valerija ati
džiai stebėjo pravažiuojamus 
namus, nurodinėjo posūkius.

— Štai ir mūšų namai. Ir Jur
gis, kaip tyčia, kažkur išeina. 
Sustokite.

Kalnėnas pirmą kartą matė 
i Valerijos giminaitį ir. apžiūrinė-

Jurgis pirmiausia apkabino Va
leriją, abu pasibučiavo,- paskui 
jis ištiesė Jonui savo minkštą ir 
drėgną ranką.

— Laukiame, laukiamė ne
kantriai. Girdėjome apie jus, la
bai malonu susipažinti, prašome 
į vidų, — Jurgis stengėsi būti 
kuo malonesnis. Valerija, pasi- 
tvėrusi dovanas, nuskubėjo į 
trobą, bet ir vėl tuojau grįžo.
.— Iš kur jūs apie mane galė

jote girdėti? — nustebo Jonas.
— Tai aš apie jus rašiau, ne

pykite, — nusišypsojo Valerija. 
Ji dabar buvo ypatingai links
ma ’ ir švytinti/ Jonas nustebo. 
“Rašė. Ką ji galėjo apie mane 
rašyti?” — dingtelėjo, jairi. Pro 
namo langą į gatvę žiūrėjo ber
niuko ir pagyvenusios moters 
galvos.

— Gal užeisite pas mus? Žmo
nelė užkandėlį paruoš. Juk nėra 
kur skubėti?

— Pas pirmąjį sekretorių no
riu užeiti. Ar toli jis nuo čia?

—. Aname įsikūręs, čerpėm 
dengtas. Visų aukščiausias na
mas Kapčiūnuose, — parodė 
ranka. —Tik negerai, kad pas 
mus didžiuojatės užsukti. Malo
nu su žmogum iš didelio miesto 
pasikalbėti.

— Pasišnekėsime. Vakaras to
li. Aš pas jūs vėliau užeisiu,— 
pasižiūrėjo Kalnėnas į Valeriją 
ir pasuko prie mašinos. Atsisu
kęs . prie kampinio -namo galo, 
jis pamatė skelbimą apie savo 
būsimą paskaitą. Didžiulėmis 
raidėmis parašytas šakinys —

Buržuaziniai nacionalistai -—. yaoiuaujuaw pv *x m.-
pikčiausieji lietuvių tautos prie- Į draugiškomis akimis pažvelgda- 
šai” — matėsi iš tolo. Prie jo vo i jį. “Ne prie širdies jam 
stovėjo du kolūkiečiai ir skaitė, mana žodžiai”, — dingtelėjo Jo- 
Jurgis pastebėjo Kalnėno žvilg- nui mintis.
snį: Po paskaitos valstiečiai užda-

į — Paskaitėlę labai įdomią at-į vė Jonui daugybę klausimų, į 
ku suprasti. . _ . . i vežėt, labai įdomią. Tokių pas^uriuos jis išsamiai ir neskubė-

Valerija stengėsi būti maloni j mus ^ar nebuvo. Mes jau kalbė- damas atsakinėjo. Valerija su 
ir vaišinga. Ji kvietė Joną sės
tis, siūlė valgyti.

— Ne tuo tikslu atėjau. Kvie-

nieko nepadės, nes jaunuoliai 
daug daugiau mato, girdi ir jau
čia,, negu mes nuvokiame. Blo
gas ir veidmainiškas elgesys na
muose gali sugriauti visą jų gy
venimą.

6. Prisiminkite visuomet, kad 
jaunuolių problemos ir jų nuo
monės jiems yra lygiai taip pat 
svarbios, kaip mumymūsų. Pa
sakymas — "Tylėk. tu dar per 
jaunas, nieko nesupranti!” — 
būtų didelė klaida, sužadinanti

Srities kultūros-švietimo dar
bo skyriaus vedėjas Jonas Kal
nėnas neslėpė savo pasitenkini
mo. Jo ilgai ruošta paskaita bu
vo apsvarstyta ir teigiamai įver
tinta. Kai partijos srities komi
tete nurodė vietovę, į kurią pir
miausia reikėjo vykti, Kalnėnas 
nudžiugo. Tai bent sutapimas. 
Važiuoti tenka į tą patį rajoną, 
kuriame pirmuoju partijos ko
miteto sekretoriumi dirba jo se
nas kovų draugas. Bet svarbiau
sia, Valerija... Juk Valerijos 
gimtinė Kapčiūnai. Jos giminės 
ir dabar ten tebegyvena.

Kalnėnas su Valerija susipa-1 jo jį neslėpdamas susidomėjimo, 
žino neseniai, kai jį pradėjo ’ ■ “ '
dirbti finansų skyriuje. Jis, jau 
nebejaunų metų vyras, iki šiol 
vis nebuvo susiradęs gyvenimo 
draugės. Pradėjęs susitikinėti 
su Valerija, Kalnėnas, Kažkur 
giliai giliai, tolimiausiuose šir
dies užkampiuose puoselėjo ne-: 
drąsią, jam vienam težinomą 
mintį. Tiesa, jis nekartą sau 
griežtai priekaištavo už tai, kad 
jį domina moteris, apie kurią 
jis labai mažai težino, kurios 
vidinis pasaulis jam beveik vi
siškai neaiškus.

Kalnėnas matė, jog Valerija 
vengia su juo kalbėtis atviriau, 
labai dažnai yra tiesiog atšiau
ri, o paskui, tarytum stengdama
si atitaisyti skriaudą, nenatūra
liai maloni. Bet jis stengėsi tai 
išaiškinti nepakankama pažinti
mi, raminosi, kad ateityje tai 
pasikeisią, nors ir pats suprato, 
jog jis tuo būdu tepridengia tai, 
kad jam sunku atsisakyti bend
ravimo su šia jauna, patrauklia 
mergina.

Užlipęs laiptais Kalnėnas jau 
iš prieškambario pamatė Valeri
ją besitvarkančią kambaryje, 
Jis vos girdimai pasibeldęs ati
darė . duris. Valerija krūptelėjo 
ir atsigrįžo išsigandusi.

— Nelaiku atėjau?
— Ką jūs, ką jūs. Labai pra- 

r šau, — lyg sumišusi atsakė Va
lerija ir kažkodėl neramiai apsi- 
daitė,tafsi tikrindama^ ar Viskas 
tvarkoje. Pribėgusi įjungė radi
jo aparatą. Švelnūs muzikos gar
sai užtvindė kambarį. Jonui mi
nutėlę pasidarė kažkaip malo
nu ir gera. Jis įdėmiai stebėjo 
jos veidą. Ką ji tą minutę gal
voja? Apie ką mąsto jos tru
putį suraukta kakta ir aštrios 
atrodo, nelabai ^nuoširdžios ir 
dargi nedraugiškos akys? Sun
ku suprasti.

i

Jis rankos mostu paliepė pir
majame suole sėdėjusiems jau
nuoliams užleisti vietą, pasodi
no Vąįęrįj ą įr^pats- atsisėdo,, 

„■ Skaitydamas Jonas dažnai pa
žvelgdavo- į Valeriją ir Jurgį. 
Valerija sėdėjo sukandusi lūpas 
ir giliai susimąsčiusi. Jurgis daž
nai pasidairydavo po salę ir ne-

nusikreips nuo tėvų ir ieškos pa
tarimo ten, kur galbūt ir patys 
tėvai būtų tam priešingi.

7. Nesielkite su jaunuoliais - 
ėmis kaip su mažais vaikais. Jau-

do ląiką. Jie patys pasipasakos, 
neš to amžiaus jaunuoliai yra at
viri ir ieško širdies draugo. Lai
mė, kai tąjį širdies draugą gali 
rasti tėvų asmenyje.

4. Niekuomet negėdinti savo 
vaikų jų draugų akivaizdoje. 
Tai, kas mums atrodo nereikš
minga, jiems gali padaryti daug 
žalos ■— gali įgauti menkavertiš
kumo jausmą.

5. Vykdykite patys tai, ko mo- savio meilę tarp tėvų ir jaunuo- 
kote savo vaikus. Slėpimasis čia lių.

nėra dar suaugęs vyras ar mote
ris, bet taip pat nėra ir vaikas. 
Savo proto ir valios gali.omis jie 
pilnai prilygsta suaugusiems, 
nors jų veido ir nevagoja gyve
nimiško nusivylimo raukšlės.

Sąmoningas, rimtas, abipusiš
kas visų pasitaikančių sunkumų 
sprendimas gali kaip tik atnešti 
daugiau susiklausymo ir tarpu-

Vikt. Skilandžitinas/

PUOLA INTELIGENTIJĄ
Lietuvos Komunistų .Partijos ■ grindinius LTSR tarybinius laik- 

Centro Komiteto IV Plenume,! raščius. LTSR Politinių ir Moks- 
kuriame dalyvavo ir kalbėjo 
daugiau rusų nei lietuvių komu
nistų, LKCK sekretorius drg. 
Niunka, apkaltinęs “Tiesą”, “So- 
vietskaja Litva”, -žurnalą “Ko
munistą”, jog blogai nušviečią 
žinias, išnagrinėjo, kaip vykdo
mas lietuviškosios inteligentijos 
auklėjimas. “Darbe, idėjiškai 
auklėjant inteligentiją, tebėra 
rimtų trūkumų’’, keikiasi vienas 
iš uoliausių maskolbernių. Gir
di, visai teisingai ibuvo kaltina
mi Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
kompartjios komitetai dėl lietu-

linių Žinių skleidimo draugijos 
pirmininkas Matulis taip-pat pa
sirodė uolus. Jo vadovaujama 
draugija paruošusi virš 3.000 pa
skaitų, tačiau “jų jokiu būdu ne
galima laikyti patenkinamomis”. 
Jų kokybė esanti visai prasta. 
“Paskaitų tematika yra siaura. 
Maža pilnaverčių paskaitų skai
toma apie tarptautinę padėtį, 
apie penktojo penkmečio užda
vinius toliau keliant tarybinės 
liaudies materialinę gerovę ir 
kultūrinį lygį, apie tarybinę lite
ratūrą ir meną, maža paskaitų, 

viškoąios’ inteligentijos tinkamo demaskuojančių buržuazinę-na- 
neperauklėjimo: “kad jie nepa- cionalistinę ideologiją, Amerikos 
deda inteligentijai įvaldyti ‘ -Anglijos imperializmą”. Tą pa- 
marksistinę - lenininę teoriją”.! čia mintį beveik tais pačiais žo- 
Apleistas darbas esąs ir kaimiš- j džiais atpylė ir Justas Paleckis 
kuoduose rajonuose, kaip Var- Į-— “prezidentas”. Galutinį žodį 
niuose, Lazdijuose, Simne ir ki- tarė pats Antanas Sniečkus, 
tur. “Kaikurios partinės crgani- Aim.
zacijos idėjinį darbą dirba be 
reikiamo užaštrinimo prieš bur
žuazinio nacionalizmo liekanas,!
silpnai demaskuoja reakcinę .. ,
buržuazinės ideologijos esmę, romanas, išvertė Ant. Valiukė- 
supuvusią buržuazinę kultūrą, nas, išleido “Terra”, tiražas 1000 
nepakankamai demaskuoja- kos
mopolitizmą, kaip amerikinių- 
angliškųjų karo ^kurstytojų ide-J toriaus portretas, kaina nepažy- 
ologiją, nepakankamai propa- mėta.
guoja inteligentijos tarpe sočia-- The Festival of Lithuanian 
listinio internacionalizmo idė-; Art and Music, commemorating 
jas”. Diskusijose pragydo kitas the 700 anniversary of Lithu- 
“aktyvistas”, drg. Šarmaitis, ra- ania and its contributions to the 
dęs, Jog “svarbų vaidmenį šiam culture and freedom of Ameri- 
auklėjimo darbe vaidina lietuvių ca. sponsored by the National 
tautos istorijos, kultūrinio pali- Lithuanian Soc. of America un- 
kimo, revoliucinio liaudies ju- der the auspices of the National 
dėjimo klausimų teisingas nu-j Arts Foundation, Hotel Statler, 
švietimas”...! Esą, blogiausia, Washington, June 20, 1953.

silpnai demaskuoja reakcinę Prosper Mėrimė, Kolombą,

Maclean žurnalas, išeinąs To
ronte, paskelbė romano konkur
są, paskirdamas iki 3 premijų 
po $5.000. Premijuoti romanaj 
bus dalimis ar ištisai išspausdin
ti žurnale ištraukomis ar san
traukomis, o vėliau atskira kny
ga išleisti autorius galės duoti 
betkuriai leidyklai Kanadoje ar
ba betkur kitur. Kviečiami kon
kurse dalyvauti ir neokanadie- 
čiai, bet jų rankraščiai turėtų 
būti išversti į anglų kalbą. Rank
raščius siųsti šiuo adresu: Edi
tor of Maclean’s Magazine, 481 
University Ave., Toronto, pažy
mint “Novel Avard”. Nepremi- 
juoti rankraščiai bus grąžinti 
prisiuntus pašto ženklus.

Miškininkų 5 žmonių komisi
ja ruošia miškų terminologijos 
žodynėlį. Susidarys iš viso apie 
5.000 terminų.

“Amerikos Lietuvių Vardy
nui”, kurį leidžia “Lietuvių Die
nos”, klausimų lapai ir išsiunti
nėtos suredaguotos žinios apro
bavimui, grąžintinos iki liepos 1 
dienos. Asmenys to nepadarę iki 
to laiko, nebus įtraukiami į tos 
knygos pirmąją laidą.

Montrealio univ. Slavistikos 
studijų centras, sukurtas ir va
dovaujamas prof. T. F. Doma- 
radzkio, šiuo metu turįs “arti 30 
profesorių ir asistentų ir 170 
studentų, priklausančių visoms 
Rytų Europos tautybėms. Yra 
ten ir pabaltikos sekcija, kuriai 
vadovauja prof. dr. Paplauskas- 
.Ramūnas. Ten dirba ir dr. H. Na- 
gys. Gegužės 11 d. šio Studijų 
centro gausi delegacija aplankė 
J. Em. kardinolą P. E. Leger. 
Tik be reikalo delegacijoje da
lyvavusį prof. Ramūną lenkų 
spauda ta proga vadina. “Lietu
vos vyriausybės delegatu švieti
mo reikalams”.

Latvių Lietuvių Vienybės C. 
Valdyba vėl pradėjo leisti in
formacijos biuletenį “Aistija”. 
Amerikoje prenumerata $1 (oro 
paštu $3). Adresas: Lettisch Li- 
tauische Union, Sekretoriat, 
Hannover/Stacken, Garbsener 
Landstr. 7, H. 18, Germany.

B. Brazdžionis parengė spau
dai naują eilėraščių rinkinį 
“Dangaus paguoda”.

P. Jurgėla rašo knygą “Lietu
vos skautija”.

Redakcijai prisiųsta

egz., spaudė-M. Morkūno spaus 
tuvė, Chikago 1953, 222 psl., au-

L. Enciklopedijos I L apimsiąs 
visą A raidę ir esąs baigiamas 
parengti perspaudinimui. Spaus
tuvė pradedanti tekstą rinkti

St. Būdavas atidavė Gabijai iš
leisti naują romaną “Uždraustas 
stebuklas”, vaizduojantį pabėgi
mo dienas.

Latvių kalbininkė Mag. Phil. 
V. Rūke-Dravina žurnale “Cela 
Zimes” dar 1951 m. išspausdinę 
straipsnį apie kalbų susiartinimą 
Pabaltijy — kaip laipsniškai su- * 
artinti lietuvių ir latvių kalbas.

Latvės dr. Žentą Maurina kny
ga apie Dostojevskį yra išversta 
į anglų, vokiečių, švedų ir rusų 
kalbas. Ji teigia, kad Dostojevs
kis yraJietuviškos kilmės. Auto
rė dabar gyvena Uppsaloj, Šve
dijoje.

Dail. V. Kasiulis balandžio 11- 
25. d. buvo surengęs parodą Bar- 
reiro-Stiebel galerijoje, .,

Z. Petkevičiūtė, nuo Tytuvė
nų, atvykusi į Prancūziją 4926 
m., yra poetė-mėgėja. Savąją kū
rybą daugiausiai paremtą' liau
dies motyvais ir tėvynės ilgėsiu, 
dažnai deklamuoja įvairiuose lie
tuviškuose parengimuose Pary
žiuje.

Dail. - vitražistas A. Bielskis- 
Elskis buvo išvykęs studijų tiks
lais ketvertui savaičių į Italiją. 
Aplankė Romą, Florenciją, Ve
neciją ir kitus žymesnius meno 
paminklais Apeninų pusiasalio 
miestus. .
, Muz. Bronius Jonušas suorga
nizavo pramogini orkestrą Čika
goje.
“Keleivio“ redakcijon, vietoje 
susirgusio J. Januškio, pakvies
tas J. Sonda. *

L. Algminas, klaipėdietis, 18 
m., prieš 3m. atvykęs į JAV, Har
per augšt. mok. mokinys laimė
jo “Chicago Tribune” rašinio 
konkurse 6000 mylių kelionę lėk
tuvu po JAV. Tema buvo: “Ame
rikos vėliava ir ka ji man reiš
kia”." •

Lietuvių - Brazilų Kultūrinio 
Bendradarbiavimo Klubas Įkur
tas Sao Paulo, vietoje buvusio 
menininkų klubo, ir stengsis su
kaupti senosios bei jaunosios 
imigracijos ir ten gimusius lie
tuvius. Yra pasisekę klubą ir įre
gistruoti.

Australijos lietuviai kunigai, 
susirinkę eucharistinio kongre
so proga, įsteigė savą sekretoria
tą, kurio uždavinys suderinti pa
storacijos darbą. Sekr. pirmi
ninku išrinktas kun. P. Butkus.
■_T ModemiosiosXietuvos 

simboliai
Leidykla “Sūduva” veikianti - 

Čikagoje ir Niujorke neseniai 
pradėjo platinti skulpt. Vytauto 
Kašubos tikrai meniškai pareng
tą moderniosios Lietuvos simbo-

? apie ja. Tik žinote, ne visi ’Jurgiu laukė nekantraudami ir “kad iki šioliai Partijos Istorijos Tai liuksusihė 12 psl. progra- 
supranta tokių paskaitų reikš-į vos Jonui baigus išsitempė į ...
me. Dar yra tokiu, atsiprašant, I gatvę.

čiu pasivažinėti. Prie durų lau- inteligentu, I ‘ ‘ “
kia mašina, renkitės. valstiečiai politika nesidomikia mašina, renkitės.

Valerija iš nustebimo net at
sistojo.

<* — Važiuojam į Kapčiūnus. Aš
skaitysiu paskaitą, o jums pui
kiausia proga aplankyt gimines.

> Ji, kaip pasirodė Kalnėnui, 
trupučiuką susijaudino, o pas
kui priėjusį paspaudė jam ran
ką.

— Važiuoju! Būtinai važiuo
ju! O koks jūs vis tik geras. 
Man būtinai reikia į Kapčiūnus, 
seniai prižadėjau ativažiuoti...

Jonas, nenorėdamas trugdyti 
Valerijai apsirengti, išėjo. Jis 
šilčiau, negu kada nors anks
čiau, šnekučiavosi • su šoferiu. 
Netrukus ryšuliais nešina išėjo 
Valerija. Kalnėnas padėjo juos 
ant sėdynės šalia šoferio, o pats 
atsisėdo greta jos. Važiuodami 
kalbėjosi apie orą, apie įvairius 
kasdieniškus dalykus. Kalnėnas

kurie kalba, esą,

Institutas Vilniuje -neparuošė ma su istoriniu 5 psl. įvadu, ap- 
apibendrinančio veikalo apie žvelgiančiu Lietuvos istoriją

SVEIKA
MĄRI3Ą
MĄL D Y b/ĄS

KUV. STĄSYS YLĄ

IMMACULATA LEIDlb/VS

Naujo moldaknygė—plono popieriaus, 
patogaus formato, 37) psl., su Mari
jos poveikslois, kaina $2.50. Užsaky
ti: Nek. Pr. Seserys, R.F.D. 2, Putnam, 
Conn

— apsidairė Kalnėnas.
— Neprapuls. Dabar iau pas 

mus prašom. Visą dienelę lau
kiame.

kalnėnas nusileido. Jis paėmė 
už parankės Valeriją, iš kitos 
pusės prisišliejo' Jurgis ir visi 
trys patraukė gatvės viduriu.

— Matote, koks susidomėji- 

skaitėte tikrai meistriškai. Ži\ 
note,' negiriant jūsų, paskaita 
man labai patiko. Koks minties 
gilumas, koks logiškumas, iš tik
rųjų, — pradėjo girti Jurgis, 
kad Jonui net nepatogu pasida
rė. Jurgis kalbėjo lyg gerai sa
vo vaidmenį išmokęs aktorius. 
Jam žodžių nestigo. Senas kap- 
čiūnietis geriau už kitus žinojo, 
kokie Kupčiūnai buvo buržuazi
niais laikais ir kokie tapo da
bar., ;O kaip pasikeitė per tą 
laiką žmonės.

— Taip, taip. Visai -kitokie 
žmonės šiais laikais. Išaugo, iš
prašo, nepažinsi. Čia didelė dar
bo dalis priklauso ir mums, in
teligentams. Štai aš. Jau penkio
lika' metų tuose pačiuose Kap
čiūnuose šviečiu, tafp sakant, 
liaudį. Man čia pažįstamas kiek
vienas vaikas. Ir visada su vi
sais gerai sugyvenau, tik dabar 
kažkas pasidarė. Pradėjo mane 
skųsti, ech, nesinori ir pasakoti. 
Manęs nekenčia už tarybišku- 
mą, mat, aš nesibijau tiesos žo
dį pasakyti. •

Kalnėnui nereikėjo klausinėti 
kas tie skundikai. Jurgis savaip 
charakterizavo kiekvieną moky- 
Hja, o paskui pradėjo paeiliui 
lalbėti apie atsakinguosius ra
jono darbuotojus.

— Iš pavydo daugumas, tik iš 
pavydo. Aš randu, su žmonėmis 
kalbą," jie mane, kaip -tarybini 

— Valerijos nebuvo. Ir -tik vė-| mokytoją* myli, o kiti to negali 
liau, kai paskaita jau buvo įpū- pakęsti. Ir prasideda. Skundi- 
sėta, ji, alkūnėmis skverbdama- mai, visokie rašmėjimat. Tiesiog 
si per sausakimšai prigužėjusią įkyrėjo. Aš ir į partijos komi- 
salę, atėjo prie scenos. Jai iš tetą norėjau eiti. Tik pažįstamų 

(Nukelta į 8 psl.)

— Su sekretorium pasimečiau Lietuvos Komunistų partijos is- nuo Mindaugo iki 1940 m. Įdo- grafiją rašo mokyt. Krausas

Steigiamojo Seimo konstituci
jos įvedamoji dalis.

Skautų Aidas, 1953 m. birže
lio mėn., Nr. 6, 24 psL

Pelėda, Juokdary bos susivie
nijimo mėn. organas, 1953 m. 
gegužės mėn. Nr. 5. Chikago, 
26 psl.

Pelėda, Visų neklystančių ir iš 
klaidų prisikelti negalinčių opo- 
zicijozas, Nr. 2(11), 1953 m. bir-i - . .
želio mėn., IV metai, Welland, I bareljefą. Jei senąją Lietuvą 
Ont 90 psl j vis simbolizuodavo Vilniaus pi-

Tėvlškėlė, lietuviu vaiku laik-Į įis;. G^ino .^uipai ar Vytis
raštis, 1953 m. gegužės mėn., Nr.! (oficialiai), Suduva nepriklau- 
5 94 psl ■ ? : somosios Lietuvos atminimui pa-

Hermanas Jakužaitis rašo Vy
dūno biografiją. Jis naudojasi ir 
Vydūno likusia biblioteka bei ki
tais šaltiniais. Kitą Vydūno bio-

Girdi, nuobodus dalykas. Nacio
nalistai, anot jų, istorinis reika
las. Girdi, kur tie nacionalistai 
dabar, vien vardas beliko. Po 
karo vienas kitas apie Kapčiū
nus pasipainiodavo. Seniai jų 
nebėra, — išdrožė Jurgis vienu 
atsikvėpimu, skubėdamas ir ,ry- Į — 
damas žodžių galūnes. Jonas rhas paskaita, aš sakiau. O jūs 
įsidėmėjo: Jurgis kalba nežiūrė
damas į akis, lyg išsigandęs.

Kalnėnui įėjus, sekretorius 
pakėlė galvą nuo knygos ir 
džiaugsmingai išskėtė rankas. 
Juodu Senokai buvo besimatę.

— Iš pat ankstaus ryto prie 
knygos? •

— Reikia, brolau. Neakivaiz
dininkas aš dabar, nemanyk. At
simeni, dar kalėjime svajojome 
apie mokslą, a? Štai kada teko

į rimtai pradėti.
Besikalbant nepastebimai pra

bėgo laikas. Reikėjo eiti. Sekre
torius palydėjo Joną iki pat kul
tūros namų, nes ir pats norėjo 
pasiklausyti paskaitos. Kai ei
nant Kalnėnas priminė Jurgį, 
sekretorius pasakė:

— Tas senas mokytojas man
iki šiol neišsprendžiama mįslė. 
Vaizduoja tarybinį patrijotą, 
skambiu frazių pilnos kišenės, 
nors rieškučiomis semk, o darbe 
paskutinis. Mokinių pažangu
mas žemas, netgi priešiškų nuo
taikų pasitaiko... ,

Jonas susimąstė.
— Štai kaip, sakai... Gal vi

sa tai sąmoningai, nepagalvojai?
— Kažin, seno raugo tai, ži

noma. užtenka, bet' kad sąmo
ningai tai vargu.... . »

Prie didžiulio aukštais langais 
pastato jau rinkosi kolūkiečiai. 
Jonas įėjęs -akimil apmetė šalę •

paskos spraudėsi įraudęs Jurgis.

toriją”. Ir Šarmaitis puolė pa- mū, kad yra pacituota 1922 m. Australijoje.

PIRKITE ŠĮ PUIKU NAUJĄ

su daugybe profesionalinių priedų:

NAUJIEJI KANADIEČIAI!
Per šį SPECIALU PASIŪLYMĄ 
susipažinkite su GEVAERT..

GEVABOX 120 APARATU **

pilnas apšvietimo komplektas %
plus

gražus dirbtinos odos kabūras
plus
GEVAERT filmosdvi

Gevapan arba Gevachrome 
pirmaujančios Europos filmos

VISKAS TIK UŽ

Jeigu jus domėjotės fotogrofovimo menu Europoje, gol- 
bu* jūs noudojote Gevoert roll-filmdS ~ dožhiouSioi ____ w____ r ________ _ ______
Europos foto profesionolu ir mėgėjų vortojomos To» yra už $14.98, — visai paprastai išplėsk šj skelbimų ir 
greito, smulkaus grūdo filmo, kuri duoda daugiau pus- nuneik j ortimiousig vaistine or foto reikmenų krautuve, 
tonių, geresnių negatyvu. 1 ” ; . • ' Jeigu arti jūsų nėra Gevoert pardavėjo, rašyk Gevoert

, • • - (Canada) Limited^ 345 Adelaide St. Wi; Toronto. Pri,
_ dėk grynais, čekį arba pašto perlaidų ir mes viskų

Pirmos rūšies nuotraukoms jūs naudokite Gevabo* I/O prisiusime Jums.
foto.aparatų—specialiai pagamintų Vokietijoje Gtv^Rtrt t ’
fflmoms. Jis yra 3-jų su linzių otidarymu: F8, 11 ir 16, a - I \ I a •> ' J
tinkamo artimoms, vidutinėms ir begalinėms distance- I fa SIU I I llftllPn
joms. Pilnas apšvietimo komplektas veikia puikiai ir UflVaGl | \VaIl(lll<l/ LIIHItvII
sougfoi. 345 ADELAIDE ST. W.r TORONTO

Norėdomos įsigyti šį puikų stebuklingo foto oporotg, su 
oošvietimo įtoisu, kobūru ir 2 Gėvoert roll-filmomis tik

teikė vaizdą Kauno Vytauto Di
džiojo muziejaus sode, A. Zika
ro Laisvės Statulą su muziejaus 
moderniškosios architektūros 
kuoru-ir arkiniu tiltu fone. Jie 
byloja lietuviams pabėgėliams 
ir sąmoningiesiems lietuviams 
išeiviams, jog tik laisvėje mažy
tė Lietuva sugebėjo tapti “ma
žąja Amerika”, primena Ameri
kos lietuyių dovanotą kuoro var
pą su įrašu “Skambink per am
žius vaikams Lietuvos, tas ne
vertas laisvės, kas negina jos” ir 
visą aplinkumą kur tautos di
džiosiomis šventėmis būta tiek 
entuziazmo, noro kurti ir augti. 
Šis bareljefas tinka visur: virš 
rašomojo stalo, valgomajame 
kambary’ir svečių — kad grįžus 
iš sunkaus darbo dėl dolerio ir 
sotaus pilvo, retkarčiais, vakaro 
prietemose bareljefo puikiai 
bronzuoti kuoro ir statulos at
spalviai, pavaidentų iš muzie
jaus varpų meliodiją: “Lietu
viais esame mes gimę”...

(Alm-TŽ)

• Paryžiuje parapijų klubai 
aprūpinami televizijomis.

• Neseniai Koelno vyskupija 
įstegė Bonnoje dvi pasauliečių 
seminarijas. Vienoje mokosi vy
rai, kitoje moterys. Mokslas 
trunka dvejus metus. Tikslas — 
paruošti gerus religijos mokyto
jus ir tinkamus kunigams padė
jėjus sielovadoj — labdaroš ir 
organizacijų darbuose. Mokosi' 
dogmatikos, moralinės teolo
gijos, šv. Rašto, liturgikos, kate- 
ketikos, bažnytinės teisės; Baž
nyčios istorijos, psichologijos, 
charakterologijos, religinės pe- 
dagogikos, sociologijos. Praktiką 
atlieka jaunimo ir. labdaros or
ganizacijose. Mokslas fc išlaiky
mas kainuoja 20& markių.« No
rintiems. teikiama paskola. Kan
didatai turi būti baįgę vidurinį 
mokslą, 21-33 m. amžiaus. Po viė- 
nų bandymo metų gauna nuola
tinį darbą ir atlyginimą priklau
sydami arkivyskupijos general- 
vikariatui. Dėstytojai — pasau
liečiai ir kunigai.
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pasirinkimas
irisuose miesto rajonuose!

SAUGU — PATIKIMA

NAMAI—BIZNIAI

$10.500.

$15.000.

PARDUODAMA:

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

Dundas—Rusholme, atski
ras, alyva šildomos namas, 
gerom stovyje.

’ $8.500. Bloor — Show St. 6 komb. 
mūrinis nomas, garažas.

TESLIA
REAL ESTATE

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

- BIURAI:
-863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Strėet East, Hamilton

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

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: O L. 7525

Hiflh Park—Bloor,
8 kambarių mūrinis, 2 augštų 
namas; įmokėti $4.900. Kaina 
IU.900.

fįeą|frey—Roocesvalles,
T did. komb. atskiras mūrinis 
namas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5-500. Kaina $15.500.

|<ięh Perk—Bloor, '
,8 did. kamb. gero mūro, neper
einami kambariai, alyva apšil
domos; įmokėti $4.500. Kaino

High Park—-Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.000. Kaina 
$16.500,

Wright—*Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2 
augštų, garaž.; įmokėti $5.000. 
Kaina $15.900.

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

Indian Rd.—Indian Trail
15 kamb. atskiras mūrinis, van- 
deniu-alyva apėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa namas; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atviro skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mu
ro, vandeniu-alyvo apšildomas, 
2 virutvės, garažai, privafus įva
žiavimas; įmokėti $6.000. Kai
na $18.900. Viena atvira skola.

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

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

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

TĘVItK£8 ZIBU-RIAI 1953. VI. 25. — Nr. 25 (182)

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE Didžiausias namų

Pirkdami ir pardiiodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na
mų. Taip pat duodame paskolas. *

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
namas, didele virtuvė, gra
žiai dekoruotas, vieta ga
ražui, įmokėti tik $3.000. 

$11.000. Ossington — Davenport, 6 
k. 2/augštų mūrinis namas, 
patogus susisieikmds, gera
me rajone, mažas įmoke- 
jimas.

$11.000. Ossington — Davenport, 
mūrinis, atskiras, 6 kam
barių narnas, kietmedžio 
grindys, gerame stovyje, 
įmokėti apie $3.500.

$16.000*. Lansdowne — Dundas, 8 
k., atskiras mūrinis namas, 
kietmedžio grindys, gara
žas, gerame stovfje, nedi
delis įmokėjimas.

$17.600. Bloor — Roxton Rd., at
skiras ^mūrinis namas, šilto 
vandens - alyvos Šildymas, 

’ kietmedžio grindys, pato
gus išnuomavimui, arti prie 

' tromv. susisiekimo, mažas
w įmokėjimas.
$26.000. Bloor — Roxton RcL, at- 

ksiras naujas, tik baigia
mas statyti 1.6 kambarių 
mūrinis namas, puikus vi
daus įrengimas, vandeniu- 
Olyvo apšildomas, labai pa
togioje išnuomavimo vie
toje.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

$17.500. High Park—Bloor, atskiras 
mūrinis narnos, 9 kamb. ir 
virtuvė, vandens anglių pil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Namas be morgi- 
čių. z

$17.900. Oakmount—St. Clair. 8 k. 
ir 2 virtuvių mūrinis na
mas,, vandens ir alyvos šil
dymas, bendras įvažiavi
mas. Labai gražioje vieto
je. šiek tiek augštesnis 
įmokėjimas.

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

$21.000. Parkdale — Sunnyside, du
pleksas, 11 didelių kamba
rių, 2 verandos, 2 alyvos 
šildymo krosnys. Gražus 
geltonų plytų namas.

$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin
gas, 12 kamb. namas su 

. baldais. Dvigubas g’aražas, 
privatus įvažiavimas. 3 vir
tuvėlės rūsyje. Pajamų apie 
$4.000 metams plius 3 k. 
butas šeimininkui. ;

$13.900. Dovercourt — Dundas, ply
tinis, atskiras, 8 kamb. na
mas ir garažas. $4.000 

i įmokėti.
SKAMBINKITE:

V. Morkis -
KE. 0415

$15.200.

$16.000.

$17.300.

$17.700

Bloor —Indian Rd., 8 kam
barių mūrinis namas, aly
va šildomas, dvigubas ga
ražas.

Dundas — Crawford, 8 di
delių kambarių, namas la
bai gerame stovy, garažas.

Bloor — Indian Rd., 8 k., 
mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu-alyvo šildomas. 
Dvi modern, virtuvės. Dvi
gubos garažas.

High Park —'septynių k. 
moderniai įrengtas, atski 
ras namas, garažas.

SKAMBINKITE:

B. Serga utis
KE. 0415

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto

Nuosavybių pirkimo - 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W 
Toronto

Parduodanie ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.

Savininkė prašo $12.500 už 6 kamb. 
mūrinį namą, Shaw g-vėje, į šiaurę 
nuo Bloor. Skambinkite, mes jums 
parodysime ir, jei patiks, darykite pa
siūlą.
$13.000, įmokėti $4.000, 6 kamb., 

mūrinis — rock brick — na 
mos, St. Clair — Lansdowne, 
alyvos šildymas, nepereinami 
kamb., moderni virtuvu ir vonia, 
garažas ir šoninis įvažiavimas.

$14.000, įmokėti $5.000, 8 komb. 
dupleksas, Dundas — Dufferni 
rajone, karšto vandens-alyvos 
šildymas, 2 virtuvės ir 2 vonios, 
svečių — recreation kamb. rū- 

.. sy, garažas.
$14.500, įmokėti $4.500, 8 komb., 

mūrinis nomas, Bloor—Bathurst 
rajone, alyvos šildymas, parke
tas, 3 virtuvės, $40 pajamų sa
vaitei, 3-jų komb. butas savinin
kui arba tuščias namas.

$14.500, įmokėti $6.000, 8 kamb., 
mūrinis namas, 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.

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te įmokėjimui pinigų r- mes pa- 

rodysime Jums namą!

$11.500, Runnymede-Annette, mūrinis.
6 kamb., didelis kiemas, garažai 
labai gerai užlaikytas namas.* •

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

$14.500, Ossington (į šiaurę nuo Bloor), 
gerų plytų, 8 kamb., garažas, že
mos fmokejimos.

$13.900, Bloor-Poc.ific, mūrinis, 6 k., 
aliejum šildomas, garažas. Žemas 
įmokėjimos.

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

$16.800, High Park rajone, lobai gerų 
plytų, atskiros, 8 kamb. ir 24ų sau
lės kambarių, vandeniu šildomas, 2 
garažai.

$19.500, Roncesvalles-Wright, mūrinis, 
atskiros, 10 kamb., vandeniu šil
domos, 3 virtuves.

$19.800, St. Clair-Oakwood, mūrinis, at
skiras, 11 kamb., vandeniu šildo
mos, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7M1 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

$14.700. Dundas g-vėj, lietuvių ra
jone. Namas su dviem tuš
čiom krautuvėm ir 5 nau
jai atremontuoti kambariai. 
Alyva šildymas. Įmokėti 
apie $5.000.

$8.000 įmokėti. Kampinis namas 
su maisto krautuve ir du 

/ šalutiniai pastatai — krau
tuvės. Dundas g-vėj lietu
vių rajone. Dideli 9 kam
bariai. 2 modernios virtu
vės. Vandeniu alyva Šildy
mas. Mėnesinės pajamos 
apie $500. Tinkama vieta 
restoranui arba kitos rūšies 
bizniui.

$19.000. Roncesvalles g-ve j. 10 k. 
ir krautuvė. 2 virtuvės, at
skiras įėjimas. Vandeniu 
alyva Šildymas.

$8.000 įmokėtu prie Sunnyside, 
gražioje ir ramioje gatvėje, 
susisiekimas į visas puses.
5 butai — 24 kambariai. 
Atskiri įėjimai.” 11 kamba
rių' naujai atremontuoti; 5 
kamb. reikalingi pagrindi
nio remonto. Mėnesin. nuo
mininkai. Vandeniu šild.

į Stocker. Kieme talpinamo
- 15-20 automašinų. Didelės

pajam. Kaina tik $25.000.

$36.000. (Kaina žymiai sumažinta).
6 apartamentų — 36 k. 
-—namas. 6 pagrindinės ir 
6 pagalbines virtuvės. Pa
naudoja kaip ' 2 butų. Iš

ilginiai kor'doriai Vande
niu šild. Gerai apsimokan
tis namo;. Įmokė.* >d.OGO 
-9 000. Anglai * senukas 
skubiai nori parduoti.

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

$3.000 įmokėti. Miesto centre. Vi
sa kaina $12.500. Mūrinis 
namas. 9 kambariai dvie
juose augštuose. Naujas 
apšildymas. Garažui gali
mybės.

Be Šių pavyzdžių turime įvairia koma 
namu, krautuvių, valgyklų, gazolino 
stočių. Skambinkit #

J. KAUKELIS
Telef. CM. 8-2646; EM. 8.2647 

575 Queen Str. W. (prie Bathurst)

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namų tel. LA. 0248.
863 BLOOR STREET WEST

v (netoli Ossington g.)

1. $8.000 grynais,
$24.000 pilna kaina.
7 kambariai ne mūriniame name.
2 virtuvės. Šildymas moderniškas. 
Didelis sklypas — galima pasta
tyti dar kitą namų. Skolų nėra. 
Ossington gatvėj netoli Dundas.

2. $4.000 grynais, 
$17.900 pilna kaina.
10 kambarių — 2 augštai, 3 vir
tuvės. 2 vonios. Vanduo ir alyva 
Šildymui. Dvigubas garažas. Visi 
boldai eina kortu. Dufferin—Du
pont rajone.

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

$1.500 grynais, 
$10.500 pilno kaino.
10 kambarių. 2 virtuves su 2 vo
niom. Verto susidomėti šiuo pigiu 
namu. Clinton — Bloor rajone.

$5.000 grynais, 
$12.800 pilna kaina.
7 kambariai, šviesūs, dideli. Mo
demiškas alyva šildymas. 2 augš
tai. Didelis kiemelis. Mūrinis tik 
frontas. Crowford 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 kaino.
9 kambariai. 2 virtuves. Alyva ir 
vandeniu šildomas. Dvigubos gara
žas. Namas atskiros, mūrinis. Vir
tuvė ir vonia labai geram stovy. 
St. Clair ir Dufferin kampe. Sko
lų nėra.

$5.000 grynais, .' /
$17.500 pilna kaina.
9 kambariai geram name. Viskas 
yra tik nėra garažo. Netoli St. 
Clair—Hilton gatvėj.

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

3

4.

5

6

7

8

9.

MIELI HAMILTONIEčlAl!

Mann & Martel
I

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo ištaiga. 
Galimos pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

REALTORS
2336 BLOOR Sj.West, prie Windermere. Teh MU. 8255

ERNEST RIDOUT
RI AL ESTATE I IMIII I KEALTCES

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Tyrime didelį namų pasi
rinkimą tarp St. Clair—Ėg
li nton — Lansdowne — Mt. 
Pleasant, nuo $12.000 iki 
$16.000 (pilna kaina)/mū
riniai, atskiri namai, dau
giausia vand. - alyva šildo
mi su privačiu įvažiavimu ’ 
ir garažais. Arti prie susi
siekimo i< 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. TAMULAIT1S
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., 
atskiros, mūrinis namas, vande- 
niu-olyvos šildymas, 3 viętuvės 
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.

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

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

$15.000, Lisgor—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiros nomas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiras nomas, vandens-alyvos šil
dymas, garažas.

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

du- 
ot- 
ga-
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$11.500, Duffertn —- St. Clair, 6 kambarių mūrinis namas, gražūs kambariai,’ 
kietmedžio. grindys,^garažas, įmokėti apie $4.000.

$12.900, Bloor -— Lansdowne, 6 kambarių mūrinis namas, dideli 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.

$17.500, Cowan —- Kmg, 8 ir saules kambario atskiras mūrinis namas, neperei 
narni kambariai, vandens šildymas, 3 virtuves, tualetas rūsy. Įmokėti apie 
$6.000.

$19.800, Indian Rd. — Bloor, dupleksas iš 13 kambarių, atskiras mūrinis na
mas, gražūs kambariai, vandens šildymas, kietmedžio grindys, 2 gara
žai. Įmokėti apie $10.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

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

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

lgyto pasitikėjimo dėlei, mūsų firma auga sparčiausiais tinginiais. 
Kiekvienu laiku čia rosite didžiau*; namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimų. Kiekvienu laiku įimtai namų visuose Toronto 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriama* 
klijentams norintiems įsigyti namu* High Parko rajone.

rajonuose, 
patarnauti

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR MOTELIUS

$10.000. 7 komb. nomas. Symington gotvėie, garažas, įmokėti $3.000.
$24.000. Indian Rd. — Bloor St. rajone, 12 komb. ir puikus svečių kambarys 

su baru, atskiras mūrinis narnos, vandeniu-alyvo šildomos, 2 mo
dernios virtuves, 2 garąžoi, narnos naujai dekoruotos. Įmokėti apie 

; $10.000.
$15.300. 9 kamb., Brunswick -— College rajone, vandeniu-alyvo šildomas, 2 

vonois ir 2 virtuvės, įmokėti $6.0(50. ■ ’
$20.000. Indian Rd. —- Roncesvalles, 10 kamb., atskiras mūrinis narnos, 2 

modern vrrtuves, vandeniu šildomas, su garažu. Įmokėti $9.000.

Klauskite: V. flndrejausko-Andrews
ME. 5725 * - - ME. 5726 

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO 

ME. 5725 - . - - - - • • ^726 M
Mes sudarome paskolas I ir II morgičiųi ir skolinome privačiai iki $2.000

John J. ELLIS
REAL ESTATE 

Tel. MElrose 24711072 BLOOR ST. W.

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:
Jūsų pasirinkimui: 

OAKWOOD — ST. CLAIR 
$11.000, įmokėti $5.000. Puikaus mūro 5 kambarių namas - 

aorožai. Vienas atviros morgičuis. 
' EGLINTON — KEELE

$12.900, įmokėti tik $1.000. Mūrinis, visai atskiras, 7 kambarių namas; kom- 
arbiai per du ougštu. Yra garažas.

GALLEY — RONCESVALLES 
$13.000, įmokėti $4.000. Mūrinis 6 kcmbdrių namas; nepereinami kamba

riai, erdvi virtuve, alyva Šildomas. Gražus kiemas, garažas. Romi gatvė, 
patogus susisiekimas .

OSSINGTON — BLOOR (romioje gatvėje) 
$13.000, įmokėti $3.500. Mūrinis, 7 kambarių namas, grožiai sutvarkytas vi

duje, nepereinami kambariai, dvi virtuvės. Geras pirkinys, pagal įdėtą 
pinigą. 

GILMOUR — ST. JONS
$15.000, įmokėti $5.000. Visai atskiros, 9 kambarių, mūrinis namas; neperei

nami kambariai, bet reikalingos remonto. Yra garažas. Įdėjus rtiūso šis 
nomas liks daug vertingesnis.

HIGH PARK BLOOR
$16.500, įmokėti $6.000. Mūrinis, dviejų augštų, 8 didelių kambarių narnos.. 

Garažas ir privatus įvažiavimas.
OSSINGTON — DOVERCOURT (romioje gatvelėje) 

$16.500, įmokėti tik $3.000. Mūrinis, 10 kambarių namas, kambariai erdvūs 
* ir gražiai dekoruoti. Trys virtuvės, daug patogumų šeimininkei, vandeniu 

apšildomas. Yra dvigubos garažas, gražus kiemas.
. v ANNETTE 9

$18.000, įmokėti $6.000. Mūrinis, visai atskiras, 10 kambarių namas; labai 
geros iš oro ir vidaus; vandeniu apšildomos. Yra garažas. Prie patogaus 
susisiekimo

bungalow. Trys

BROCK — DUNDAS
$4.000 visa kaina. Įmokėti apie pusę. Visai atskiras 5 kambarių namukas, šil

domas krosnimis. Didelis žemės sklypas, vieta garažui. Nėra rūsio.
king — BATHURST

$9.000, įmokėti tik $2.500. Visas mūrinis pusiau atskiros, 9 kambarių, dviejų 
augštų. Šildymas alyva. Koridorinė sistema-

RONCESVALLES — HIGH PARK
$12.000, įmokėti apie $4.000. Pusiau atskiros'8 kambarių mūrinis namas. Šil

domos oru-onglimis. Yra "Soockeris". Koridorinė* ssitema.
BEACONSFIELD — ARGYLE

$15.000, įmokėti $6.000. Visai atskiros mūrinis dviejų augštų 9 komb. nomas 
su centroliniu Šildymu. Garažas. Dvi virtuvės, dvi vonios: du atskiri butai. 

GILMOUR — ANNETTE
$15.500, įmokėti $5-6.000. Visai atskiros masyvinis 9 didelių kambarių mūro*- 

namas. Koridorinė sistema. Yro garažas ir vieta antrom. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų tikrai vertingos turtas.

BROCK — COLLEGE
$15.800, Įmokėti tik $4.500. Likusi suma — lengvu išsimokejimp — vienas at

viros morgičius. Mūrinis, visai atskiros, kdmpinis, 10 kambarių, dviejų 
augštų namas. Dvi virutvės, dvi vonios. Kietos grindys. Yro net 4 garažai.

CLENDENAN — ANNETTE
$16.500, /mokėti apie $6.500. Visai atskiros mūrinis 11 kambarių vandeniu- 

alyvo Šildomas namas. Dvigubos garažas. Slypas 40x210 pėdų, su dide
liais medžiais

vienas ot-

J. KARPIS

P. LEONASParūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

Nerodė mo«nęs įstaigoje, malonėkite 
poitKri sovo reierono numeri-

KENDAL — BLOOR
$32.000, įmokėti $10.000, Mūrinis, visai atskiros 16 kambarių namas; ke

turi apartamentai po keturius kambarius, keturios virtuvės ir keturios va

1072 BLOOR ST. W. — TeL ME. 2471, bate teL KE. 742$.

Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
. .. E.

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9 3558

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST • 575 QUEEN STREET WEST 
TORONTO

K. Wiles Real Estate
(Centrinė fstoiga)

1 ST. CLAIR AVL W. ■ 
TORONTO

Tel. Kt 7941, namų teL LU 4744

Buto tek EM. 34711

DOVERCOURT — DUNDAS
$18.000 su didesniu įmokėjimu ir lobai lengvom išsimokėjimo sąlygom. Mūrinis 

713 lobai didelių kambarių namas. Šildomos vondemu-alyva. Keturios vir
tuves su sinkom. Lobai tinkamas nuomavimui. Savaitines pajamos virš 
$80. Dvigubas garažas. *

Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namą, bet kokį biznį, ūkį . 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savo pažįstamiems 
primink, jog šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei-. 
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja
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DOMINIJOS DIENA
C.Sc. — Kanada švęs savo 86- 

tą gimtadienį liepos 1 d- Tą die
ną, 1867 metais, susiformavo 
Britų Šiaurės Amerikos Akto są
lygomis suvienyta Kanada. Jos 
sienos pradžioje nesiekė “nuo 
jūros iki jūros”, kaip dabar, bet 
visos britiškos provincijos šiau
rinėje Amerikoje buvo pirmą 
kartą sujungtos vienos vyriausy
bės ir nauja valstybė buvo su
kurta. ,

Kanada yra dar savo jaunystė
je, nes 86 metai nėra ištikrųjų di
delis amžius. Mažiausiai 25.000 
kanadiečių amžius yra didesnis 

) už savo krašto. Gal dėl to kana
diečiai nemėgsta demonstruoti 
šią sukaktį. Amerikiečiai, kurių 
krašto gimtadienis yra liepos 4 
d., dažniausiai tą pačią savaitę, 
daug jausmingiau atsiliepia į šį 
įvykį, negu kanadiečiai. Yra ir 
keistų dalykų. Gegužės mėn. 
mes švenčiame seniai mirusios 
karalienės Viktorijos gimtadienį 
feierwerkais, o Dominijos dieną 
mes plauname žolę prie namo 
arba einame žuvauti. Seniau Do
minijos diena buvo daugiau 
švenčiama negu moderniais lai
kais. Pirmoji Dominijos diena, 
tai buvo 1867 m. liepos 1 d., bu-

vo įspūdingiausias momentas 
Kanados istorijoje—žygiavo ka
riuomenės daliniai, buvo sako
mos prakalbos ir nepaprastai di
delės gegužinės buvo ruošiamos, 
kai nakties dangų virš mieste
lių nušvietė bengališkos ugnys ir 
raketos. Gal tai dėl to, ka'd pava
sarį, perdaug patriotinių dienų, 
iš kurių kiekviena būna per ma
ža didelei šventei. Pirmiausia tai 
Pilietybės diena gegužės pra
džioje, po to Viktorijos arba Im
perijos diena, kaip ji dar vadina
ma, gegužės 24 d., kuri pasižymi 
savo tradiciniais feierwerkais, 
bet kuri laiko bėgyje ir britiškos 
tautų šeimos pasikeitime yra 
praradusi šiek tiek savo svarbu
mo. Toliau turime Dominijos 
dieną, liepos 1 d., kuri turėtų 
būti didžiausia patriotinė «diena 
metuose. Tačiau dar nėra nu
spręsta ar ta diena turėtų būti 
vadinama “Dominion Day” ar 
“Canada Day”.

Ne vieni neo-kanadiečiai sun
kiau supranta valstybinių šven
čių eilę. Dauguma senesnių ka
nadiečių, turbūt, norėtų švęsti 
Kanados gimtadienį daug iškil
mingiau.

Jų dvasia tebėra išdavikiška
Nesenai The Royal Canadian 

Mounted Police išleido “Law 
and Order in Canadian Demo
cracy”. Leidinys suskirstytas į 
21 skyrių, kuriuose gan išsamiai 
peržvelgiami įvairūs nusikalti
mai bei nurodoma -Kanados įs
tatymų ir tvarkos palaikymo 
dvasia. Būdinga, kad leidinyje 
paskirta itin daug vietos ir Ka
nados raudoniesiems, kurie šiuo 
kartu jau vadinami visiškai tik
ru vardu — išdavikais.

RCMP kovoje su komunizmu 
laisvoje Kanadoje skiria didelę 
atsakomybę ne vien valdžios įs
taigoms bei policijai, bet ir vi
siems geros valios piliečiams. 
Leidinyje pabrėžiama, jog.visų 
kanadiečių bendra pareiga išei
ti į nedviprasmišką kovą prieš 
Kanados komunistų šnipinėji
mą, jų maištingąsias intencijas 
ir subversyvinę veiklą, nes, esą, 
visi komunistai yra išdavikai 
visko, kas Kanados demokratijai 
yra šventa.

Toliau minėtame leidinyje vi
siškai teisingai rašoma, jog visi 
.Kanados raudonieji. be jokių 
išimčių, laikomi po Maskvos 
nykščiu. Dėl to jie visais laikais

ir stovėję Kanados išdavimo 
sargyboje. Kas juos seka, yra 
kvailys arba išdavikas. Kitokių 
nėra. Šie įspėjimo žodžiai, atro
do, labai tiktų mūsiškiams (lie
tuviams) raudoniesiems, nes jų 
didelė dauguma yra tik suklai
dinti ir be ryškios nuovokos pa
kliuvę į raudonųjų voratinklius.

Minėtoj knygelėj rašoma apie 
“The Labor — Progressive Par
ty”, kuri yra ne kas kita, kaip 
Kanados komunistų partija, tik 
prisidengusi “nekaltesnių” ap
daru. Ir mūsų lietuviškieji ko
munistai priklauso tai partijai, 
kaip atskira partijos filiale. •

Šitą reikalą labai gerai su
pranta ir Kanados saugumo or
ganai. Apie “Labor Progressive 
Party” knygelėje pažodžiui ši- 

‘taip rašoma: “Toji partija, tai 
tikra įpėdinė visų revoliucinių 
tradicijų, kurias kadaise turėjo 
Kanados Komunistų partija. 
Taipogi ji yra surišta su Mask
va lygiai tais pačiais ryšiais, ko
kiais jungėsi ir anoji. Visiškai 
nesvarbu, koks tos partijos bū
tų apsiaustas ir._kokiuo -vardu 
ji besivadintų. Kanados raudo
nieji, paskutiniųjų 27 metų bė-

Mes norime Dievo
Londono “Daily Express” ko

respondentas labai jautriai apra
šo milžinišką Dievo Kūno eiseną 
Varšuvoje, vadovaujant pačiam 
kardinolui Wyszynski. Tokios 
demonstracijos Varšuvoje dar 
nebuvę, kaip ji pateko už gele
žinės uždangos. Minia giedojo: 
“Mes norime Dievo Lenkijoje, 
mes norime Dievo mūsų knygo
se... mūsų mokyklosemū
sų teismuose... mūsų armijo
je ...” Procesija buvusi apstaty
ta milicijos, bet ji netrukdžiusi, 
o autobusai ir visas judėjimas iš 
praeinamų gatvių buvęs nu
kreiptas į šonines. Visas miestas 
šventęs, tik sovietiniai darbinin
kai dirbę “Kultūros Rūmų” sta-

tyboje, kurie statomi kaip “Len
kų tautos dovana Stalinui”. Jie 
žiūrėję nustebę į procesiją iš 15- 
tojo augšto.

Bėg(i ar laukti
Austrijoje 47.000 kvalifikuotų 

darbininkų gavo Sovietų pakvie
timus “aplankyti Sov. Sąjun
gą”. Pakviestieji austrai nežino, 
ką daryti: ar bėgti į vakarus, ar 
važiuoti “į svečius”. Į Berlyną 
šiemet atbėgo jau 190.000 žmo
nių. Kaip komunistai net per 
meną varo propagandą, išsamiai 
pavaizduoja į vakarus atbėgusi 
su savo vyru vengrų balerina 
Kovač. Pabėgęs antrasis lenkų 
lakūnas Jazwenskis,- “NZZ” ži

niomis, sakosi apie pirmojo pa 
bėgimą sužinojęs iš LE radijo. 
Visi lenkų aviacijos vadai ir in
struktoriai yra rusai. Lenkijoje 
daug kur viešai skelbiama apie 
Vakaruose esantį skurdą, jų 
ginklavimąsi ir ruošimąsi pulti 
komunistus, bet jis pats labai 
nustebo, kai Bdrnholmo saloj ne 
tik nerado jokios “įtvirtintos 
amerikiečių bazės”, apie kurią 
kaip tikriausį faktą skelbė jo 
bolševikiniai komisarai, bet net 
ir betonu išgrįstos lėktuvams nu
sileisti aikštės. E.

Medicinos istorija filme
Hollywoodas planuoja filmuo

ti medicinos istoriją. Filmas pra
sidės pirmaisiais priešistoriniais 
chirurgais, kūrė aštriais akmeni
mis operavo galvos kaukolę. 
Tuojau seks medicinos studijų 
pradžia senųjų civilizacijų tau
tose, kaip Asyrijoj, Babilonijoj, 
Egipte, Indijoj, Kinijoj. Ši pa
staroji 27 amžius prieš krikščio
nijos erą pradėjo vaistų leidimą 
po oda. Vėliau sekė Graikijos 
medicina ir garsieji medikai, 
kaip Alcmeone, Pitagorą, Em- 
podocle. Štai ir medicinos die
vaitis Eskulapijus, apie kurio 
šventoves buvo statomos medici
nos studijų kolegijos. Garsesnės 
buvo Rodi, Cnido ir Coo. Pasta
rojoje baigė studijas anų laikų 
pasaulinio masto gydytojas Ippo- 
kratas, kuris ligonį pavadino 
“dievaičiu”. Aristotelis,- gyvulių 
anatomijos specialistas, davė 
pirmuosius anatomijos braiži
nius. Jau turime ir Aleksandri
joje medicinos mokyklą, garsė
jusią higienos ir sanitarijos prak
tika. ypač odontologijoje.

Pagaliau iškyla Romos mo
kykla su Katonu, empirinės me
dicinos žinovu; Celsu, giliu tera- 
peutikos tyrinėtoju; Pliniju, pla
čios erudicijos natūralistu; Ga-

gyje, jau daug kartų savo rūbą 
keitė. Tačiau po tuo rūbu — 
kaip plakė, taip ir tebeplaka jų 
juodos širdys.

“Jų mintyse ir troškimuose 
kaip buvo, taip ir tebėra du 
pagrindiniai siekiai: teroras ir

bėra išdavikiška ir antidemo
kratiška”... Pr. Alšėnas

lenu, autentišku milžinu žmo
gaus anatomijoj ir organų funk
cijose.

Krikščionijos epochoj praside
da nauja medicinos fazė. Klasiš
koji medicina persiorientuoja į 
krikščioniškąją dvasią. Vienuo
lis Kasiodoras perauklėja Go
tų medikus; šv. Bazilijus, garsus 
gydytojas ir pirmosios ligoninės 
įsteigėjas. Vienuoliai Benedikti
nai duoda ligonių slaugymo tai
sykles.

šiuo momentu pasirodo ara
bų medicina: ir garsusis Salerno 
medicinos fakultetas. Iš čia pasi- 
skleidžia į visą civilizuotąją Eu
ropą. Katalikų Bažnyčios pagal
ba statomi didieji universitetai: 
Romoje, Paduoje, Neapolyje, 
Montpėlliėry, Paryžiuje, Oxfor- 
de, Cambridge. Medicinos profe
sorių tarpe iškyla šv. Izidoriaus, 
šv. Alberto Didžiojo ir šv. Hde- 
gardos vardai.

Su Renesansu atidengiamos 
naujos medicinos studijos, ana
tomija, fiziologija, terapeutika. 
Čia jau prasideda ir chirurgija.

Išrastu mikroskopu atidengia
mas kelias į kūno audinių struk
tūrą ir kraujo cirkuliaciją. Che
mijos pagalba išryškinama pa
razitologija, mikrobiologija. Jau 
išdrįstama leisti vaistus į venas.

18- tame amžiuje Galvani, Vol
ta, Laplace, Franklin nauji išra
dimai duoda impulsą ir naujiems 
medicinos išradimams, naujai 
pažangai.

19- tas amžius išvydo naujas 
medicinos idėjas. lenner jau 
praktikuoja skiepijimą; Pasteur. 
Koch atidengia bakteriologiją.

" - Kas bėgalT aprašyti mūsų am- 
žiaus mediciną! Ją pamatysime 
filme. B. Mikalauskas.

— Varšuva. — Čia nuolat pri- 
trūkstama duonos prieš šven
tadienius ir šeštadienius. Valdžia 
paskelbė potvarkį, kuris krautu
vininkams grasina didelėmis 
bausmėmsi, jei prieš šventes ne
pasirūpins pakankamai duonos.

i—Stockholmas. — Lenkų lai
vo “Jednosc robotnisza” vienas 
jūrininkas pabėgo Švedijos uoste 
Vaesteraas, kai iš jo laivo buvo 
iškraunamos anglys.

— Atėnai. — Maskva pasiūlė 
Graikijai atnaujinti normalius 
diplomatinius santykius.

— Berlynas. — Vokietijos paš
tas išleido 10 pfenigių ženkliu
ką, primenantį iš Rusijos dar ne
grįžusių 300.000 belaisvių vokie
čių. Ženkliuke vaizduojamas ka
ro belaisvis už spygliuotos tvo
ros.

A A. Petras Graičiūnas
gai persekiojamas ir visą laiką 
turėjo slapstytis. Žiauriųjų de
portacijų metu, 1940 m. birže- f 
lio 14 d. naktį, enkavedistai, ne
radę Petro Graičiūno namuose, 
išvežė į Sibirą jo tėvą, sergan- 

i čią motiną ir jauniausiįjį brolį.
Dar keturi velionies broliai ir 

I sesuo likę Lietuvoje ir jų liki- 
i mas nežinomsa.

1944 m. Petras Graičiūnas ve
dė Bronę Kianytę ir augino 
dukrelę Živilę, kuri šiuo metu 
7 m. amžiaus.

Nebenorėdamas būti antru 
kartu žiauriausiai persekioja
mas, 1944 m. su tūkstančiais ki
tų lietuvių pasitraukė į Vokie
tiją, o 1949 m. — atvyko į Ka
nadą. Visą laiką gyveno Toron
te, dirbo Eaton Co. Ltd. Įsigijo 
nuosavus namelius ir tikėjosi 
sulaukti grįžimo dienos.

1952 m. pabaigoj sušlubavus 
sveikatai, lapkričio mėn. bu
vo priverstas mesti darbą. Š. m. 
sausio mėn. buvo padaryta ope
racija. Deja, sveikatos nebepajė
gė atgauti ir grįžęs iš ligoninės 

. mirė 1953 m. birželio mėn. 13 d.
Palaidotas birželio 16 d. Vilties 

, Kalno kapinėse.
Liūdinčiai žmonai Bronei ir

• mažai dukrytei Živilei pareikš-
• tina nuoširdi užuojauta, o ve- 

lioniui — tebūna lengva nors 
svetima žemė, kuri jį, išsiilgusį

Pirmosios bolševikų okupaci- savo Tėvynės, priglaudė.
jos metais velionis buvo ypatin- ' Pr. Al.

Ir jis laukė tėvynės laisvės 
aušros. Tikėjosi į ją grįšiąs. De
ja, negailestingoji mirtis nutrau
kė gražias svajas ir pasiėmė sa
vo globon.

A. A. Petras Graičiūnas gimė 
1907 m. gegužės 14 d. Grauže- 
liškių km. Kupiškio vaisė., Pa
nevėžio apskr. Mokėsi Kupiškio 
ir Panevėžio gimnazijose. Vė
liau apie 10 metų tarnavo Lie
tuvos policijoje nuovados virši
ninku — Kupišky, Krekenavoj, 
Vilkavišky ir Ašmenoj.

NUOTAIKOS PRIEŠ BERMUDAi

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

MOHAWK FURNITURE CO
2448 DANFORTH AVE., TORONTO TELEFONAS OXford 4444

l=jų metų sukakties proga skelbia didelį

ISPARDAVIMA
Miegamieji komplektai:

3 gabalų specialus $89.00 ...... su tinklu ir matracu tik $109.00
3 gabalų Reg. $124.00, dabar tik $99.00 .. ....su spiruokliais ir spiruokliniu matrasu $129.00
3 gabalų (Meaford gamybos) Mahagony, Riešuto ar Ąžuolo (šviesus) Reg. $269.00 ........... Dabar tik $229.00

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

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

< ...

Hepworth gam. No. 94S kompl. ar pavieniais gabalais: 
Rūbų spinta, Reg. $79.50 .. ...  dabar $69.00
Didelė rūbų spinta, Reg. $119.50, dabar $99.00 
Spintelė, Reg. $69.50 dabar $57.00
Lova, Reg. $64.50 dabar $49.00
Mot. tualet. štai., Reg. $104.50, dabar $79.00

Ir daug kitų prekių labai nupigintomis kainomis: 
Lovos, likusios nuo komplektų tik 
Spiruokliniai matrasai tik .... ............
Mieg. kamb. 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

KROSNYS. SKALBIMO MAŠINOS. VIRTUVĖS KOMPLEKTAI, 0/1% /VT/ZIT /i 1 0/3 € 
LEMPOS IR PELENINĖS, NECCHI SIUVAMOSIOS MAŠINOS 4 V '° llLJ

Vaikų baldai ir vežimėliai 15% nuolaidos

Sofos:
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 2ab ' grynos vilnos (žalios spalvos), Reg. $368, dabar $299*00
2 gabalų, 100% Nylonas, Reg. $450.00, dabar............. $299.00

Į • - ------------------------------------------------------------------------------ ♦

Šaldytuvai:
e

ASTRALAS: 3-jų metų garantija

Reg. $139.50 dabar tik $119.00

7 kub. pėdų šaldytuvas tik....... .......... $199.50

9% kub. pėdų DELUXE tik................. $269.00

Visiems suaugusiems ir MOHAWK FURNITURE CO Teiraukitės raštu
vaikams turime daug dovanų Danforth Ave-< Toronto. Tel. OX. 4444 "

(Atke.lta iš 2 psl.) 
nų prieš kitus susigrupavimus. 
Iš tokių naujų variacijų įdomes
nė, kad Molotovas, girdi, esąs la
bai artimas su armija (maršalu 
Sokolowski) priešais — Malen
kovas ir Berija. Kiti mini Molo
tovą su Berija prieš Malenkovą 
su Chruščevu. Churchillis, ir no
rįs juos piudyti. Katras gi iš jų 
prasimuštų atstovauti TSRS Ke
turių susitikime? Kita versija 
fantazuoja, jog tai paaiškėsią iš 
to, kiek katras susodins savo 
prietelių vyriausiuose postuose, 
respublikose ir Maskvoje. Iš to 
ir dabartiniai valymai. Ir keis
čiausiu pretekstu. Kaltinamieji, 
esą, buvę “rusifikacijos” vykdy
tojai tokioje Ukrainoje! Ukrai
nos TSR L. G. Melnikov buvo 
apkaltintas, kad pasodinęs rusą 
į “išvaduotąją”. Galicijos. Ukęai^ 
ną 1940 metais! Šis pranešimas 
turėjo iššaukti sensaciją ir pa
vergtojoje lietuvių, latvių ir es
tų žemėje. Juk dar gegužės 21 d. 
“tiesa” “LTSR” reikalavo “tei
singai” perrašyti Lietuvos isto
riją, pažymint, kad “didžioji ru
sų tauta” išgelbėjo ją nuo sunai
kinimo prieš šimtmečius. O NY 
Times nedelsė su sprendimu, jog 
tai reiškią, kad Malenkovas ir 
Churščevas yra pralaiminčių pu
sėje. Mums gi atrodytų, jog tai 
yra gudrus manievras apgauti 
“JAV išlaisvinimo” politikos pa
veiktas ir subruzdusias TSRS 
sąmoningas tautas, tarp kurių 
Pabaltijis ir Ukraina yra išskir
tinos. NYTimes netiki, jog iš to 
reiktų laukti reikšmingesnių įvy
kių. Nieko nelaukė ir Valstybės 
Departamentas Vašingtone, nors 
baiminosi, jog Vakarų Europo
je sovietams sekąsi. Net Rūgeno 
saloje sovietai nustojo tvirtintis, 
jie, Europos pusiasalyje, džiau
gėsi. Rytų Vokietijoje komunis
tai prisipažino darę klaidų (so
vietai akivaizdoje JAV atominės 
strategijos nenori rizikuoti savo 
kariuomene Rytų Vokietijoje), 
Austrijoje, atsisakę pasirašyti 
sutartį, sovietai žaidė “draugiš
kumu”. Turkams sovietiškai už
tikrino praradę norą išlaisvinti 
rytines Turkijos provincijas, bet 
vis dar norėtų, kad Dardanelus 
kontroliuotų Juodosios jūr. kom. 
valstybės. Pavergtojoje Lietuvo
je ir kitose respublikose ūmai 
buvusi nutraukta “Nekęsk Ame
rikos“ kampanija (vietoj “Ame
rikiniai - angliškieji imperialis
tai” naudojant “kapitalistinės iš
peros”). Bent taip mano didieji 
JAV laikraščiai. Patys naudoda
mi diplomatiją, bet tylėdami, so
vietai šia politika pasiekė, jog 
“platūs^ sluogsniai” Anglijoje ir 
Prancūzijoje, betkokia kaina rei
kalaus. po Bermudos, Keturių 
konferencijos, gi nemažiau stip
rūs pavergtųjų tautų, ir plačiaū 
galvojančių amerikiečių sluogs
niai spyrė JAV prezidentą nenu
sileisti. Jų tarpe pažymėti len
kai, o iš pabaltiečių — lietuviai. 
Lenkų nusistatymas buvo toks: 
Iš paskutinių Churchillio pareiš
kimų matyti, jog “išlaisvinimo”

politika yra pavojuje. Mūsų su
pratimu JAV nusileidimas Chur- 
chilliui būtų pralaimėjimas”. Jie 
siūlo, kad visi JAV lenkų kil
mės kongresmenai, kartu su va
dovaujančiais kitų Rytų Euro
pos. tautybių vadais, prieš Ber- 
mudos konferenciją, apsilanky
tų pas prezidentą ir prašytų, kad 
Bermudoje laikytųsi “išlaisvini
mo” politikos, sakydami, jog 
kiekvienas privalo suprasti, jog 
daugiau naudos pasiekiama re
miantis didžiaisiais principais, 
nei “laikina taika”, didžiuosius 
principus paneigus.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
tuo tarpu, savo veikla Vašingto
ne prasimušė ne tik iš kitų lietu
viškųjų veiksnių, bet ir iš visų 
kitų tautybių tarpo, perimdama 
JAV-bių psichologinės ofenzy
vos išjudinimo reikalą. H. Rezo-

ėmus, norima atidengti sovieti
nį melą apie Pabaltijo valstybių 
“prijungimą” 1940 metais, o tuo 
pačiu norima parodyti, ko verti 
sovietiniai taikos pažadai, pama
žėl stūmėsi pirmyn, kai anos sa
vaitės pabaigoje JAV lietuviai 
— bent Niujorke — siuntė į Kon
gresą šimtus laiškų, telegramų. 
Kaikurie kongresmenų vadovai 
tik “abejoję” ar tikslu, šitokią 
akciją pradėti dabar, kada visi 
kalbą apie “taiką”. HR 231, kon
gresmeno iš Wisconsin Ch. Kers
ten rezoliucija, buvo birželio 14 
minėjime Niujorke svarbybė, 
nors lietuviškas pasirodymas 
bendrame minėjime su pabaltie- 
čiais būtų buvęs skandalingas, 
jei ne didi Lietuvos patriotė ir 
dainininkė Vincė Jonuškaitė, 
kuri pasiryžo atstoti du “nega
lėjusius atvykti lietuvių parapi
jų chorus” ir visuomenė, kuri pa
ti sugiedojo Lietuvos himną. 
(Latvių ir Estų himnus giedojo 
jų chorai scenoje). Sakoma, kad 
chorai atsisakę dėl to, kad lie
tuviškoji spauda “perdaug” išgy
rė Niujorko Latvių chorą Čika
goje, o Mr. Kersten nedalyvavęs 
“dėl tam tikrų iš lietuviškų 
veiksnių išplaukiančių priežas
čių”. Priimtojoje rezoliucijoje 
JAV vyriausybei susirinkimas 
išreiškė savo pritarimą JAV “iš
laisvinimo” politikai ir pasižadė
jo tautybių vardu daryti viską, 
kas galima iš savo pusės. Jie pra
šė JAV administracijos paramos 
tai pačiai HR 231 rezoliucijai, 
kuria bus pažymėtas svarbus Pa
baltijo istorijos tarpsnis. Susi
rinkimas susikaupęs išklausė pa-

čio prezidento Eisenhowerio 
laiško šios rezoliucijos iniciato
riams:

“... I recall the March 26 visit 
of the Lithuanian American 
Council and our discussion... I 
believe that a usefull purpose 
might be served by bringing be
fore the Americon people a fac
tual record of what actually took 
place in the “incorporation” of 
the Baltic States, which never 
was recognized by this Govern
ment“. Šitaip galvojąs JAV pre
zidentas Bermudoje neišduos 
mažųjų tautų pasitikėjimo juo, 
buvo tikima Niujorke.

Tą prezidentui Eisenhoweriui 
išreiškė ir Rytų bei Centro Eu
ropos konferentai - egzilai, kurie 
Lietuvos Laisvės Komiteto buvo 
sukviesti į Baltijos Laisvės Klu
bą Niujorke “paminėti Williams- 
.burgp dęklaracijos“. ~Dalyvau- 
jant'visai eilei žymiųjų Šmefi^ 
kiečių, JAV diplomatui Mr. Ber- 
le, Jr., kitiems, bei ėgzilams poli
tikams, kaip F. Nagy, V. Sidzi
kauskas pasakė trumpą kalbą. 
Atstovaudamas “The Central 
and Eastern European Confer
ence” V. Sidzikauskas priminė, 
kad jau 1952 metų savo suvažia
vimo Londone jo atstovaujama 
organizacija savo memorandu
me pasaulio valdovams užtikri
no, jog “no real peace is pos
sible which accept the present 
division of Europe. Europe can
not remain half-free, half slave. 
To speak of lasting peace while 
hundred million europeans groan 
in bandage, is a mockery”. V. Si- - 
dzikauskas visų egzilų vardu pa
dėkojo “amerikiečiams drau
gams”, už jų paramą sunkioje 
kovoje atgauti pavergtųjų lais
vę., Baigdamas savo kalbą V. Si
dzikauskas aptarė dabartinę pa
dėtį Europoje kaip “tikrai ne
padrąsinančią ir miglotos atei
ties”. Susirinkimas priėmė 10 
pavergtųjų tautų vardu rezoliu
ciją prezidentui Eisenhoweriui, 
kurią pasirašė už visus, šiuo kar
tu susirinkimui vadovavęs Lie
tuvos Laisvės Komiteto Niujor
ke pirmininkas.

Goltfe gauti dobor 

rašomąją mašinėlę

m ANGLIŠKU arba LIETUVIŠKU rai
dynu ižtimakijimui par 10 mėnesių. 
Reikalaukite ir mes tuojau pasiusima 
raš. mažinti* j jūsų namus. Siunčia
me be* kur Kanadoje.

I. J. SHAROUN 
TYPEWRITER CO.

Taranto, Ont. 781 Queen St. West.

Krautuvė atidaryto kasdien iki 9 v.v.!

Vasarvietė 
atostogoms

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

Kambariai ir atskiros kabinos. 
Autobusai priveža prie pat vie
tos. Užtikrinimui vietos atosto
goms telefonuokite: Roches 
Point 184M.

\ Dėl karo nuostolių 
pretenzijų Vokietijai tuo tarpu 
negalima kelti oficialiai, kaip 
praneša Lietuvos Atstovybė Va
šingtone. Jei kieno turtas buvo 
ir buvo sunaikintas Vokietijoje, 
sakoma, individualiai kiekvienas' 
gal ir galėtų nuostolius ieškoti.

Kolumbijos vyriausybė briže- 
lio 10 d. sutiko oficialiai pripa
žinti Lietuvos konsulą Kolum
bijoje. Tuo reikalu rūpinosi Liet 
Kat. Komiteto ir Leit. Bendruo
menės nariai: kun. Myk. Tamo
šiūnas, kun. N. Saldukas ir dr. 
St. Simutis.

Mažlietuvių rezistencijos cent
ras dabar yra Amerikoje, jos 
valdybos narių dalis gyvena Ka
nadoje, o kita dalis — JAV-se, 
Čikagoj. Centras šiomis dieno
mis pranešė VLIKo pirmininkui, 
kad jų atstovu VLIKan paskirtas 
E. Simonaitis.

Pripažįsta Lietuvos pasus
Atitinkamos Prancūzijos įstai

gos yra oficialiai painformavu
sios Pabaltijo valstybių diploma
tinius atstovus Prancūzijoje, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pi
liečiai. kurie galutinai apleidžia 
Prancūziją a) gali vizas gauti 
ant savo tautinių užsienio pasų; 
b) tie, kurių pasai buvo prefek
tūrų paimti prie jų bylų, gali 
išvykdami savo nebegaliojančius 
pasus atsiimti.
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Leidykla TERRA atpigino knygas { 
▼osoca, •vosrsgos gMHOjo —— tai goriausia proga prmmiun uąruvimų 
knygų. Ktakvtana žiu knygų įdomi, vertinga ir būtina jūsų knygų ieirtync|:

1. Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA, apysakos .....
2. Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA, novelas
3. Dr. P. Johikas, LIETUVIU KALBOS ISTORIJA
4. Putinas, KELIAI IR KRYZKELIAI, poezija .......
5. ’ Mil ‘ ““
6.
7.

10.

Kazys Binkis, LYRIKA, poezijos rinktinė ...............
Prosper Merimee, KOLOMBĄ, romonos .................
August Goilit, TOMAS NIPERNADIS, romans 
Francois Mauriac, GIMDYTOJA* romėnas ............
Luigi Pirandello, PIRMOJI NAKTIS, novelės ..........
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romonos ... 
Kazys Boruta, BALTARAGIO .MALŪNAS, rofnonos 
Balys Sruoga, KAZIMIERAS SAPIEGA ....................
Balys Sruoga, GIESMĖ APIE GEDIMINĄ .................
Guy de Maupassant, KAROLIAI, novelės ...............

12.
13.
14.
15. Axel Munthe, SAN MICHELE KNYGA I
16. Axel Munthe, SAN MICHELE KNYGA II
17. Poer Logerkvist, BARABAS, romonos ...............

Kitų leidyidg leidiniai:
J. Simonaitytė, AUK5TUJŲ $IMONIŲ LIKIMAS
A. Baronas, DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU .....
Šatrijos Ragana, SENAME DVARE ......L

2.S0
3.00
2.50 
2.00 
2.25

0?
1.50
2.50
2.50
2.50
2.00 .
2.50
2.50
2.50
2.25

3.50
2.50
2.00

18.
19.
20.

Pirkdami TERROS leidinių už $10 ar daugiau, gaunate TERROS Knyga* 
nartams taikamg 30% nuolaidų. Pasinaudokite iiuo papiginimu, ir neteks 
mūsų knygų brangumu.

Užsakymams adresas: TERRA, 748 W. 33rd Street, Chicago 16. III.

Lietuviai važiuokite vasaroti j
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

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

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

• _. Erie ežero krantas
Paint Pelle National Park — gera vieta žuvauti, laiveliai* plaukioti. Golfo žaidi

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

MES TURIME VISKĄ, 
.KAS VERTINGA IR GERA

boehnke’s
MEAT MARKET

730 QUEEN ST. W.
> Telefonas EM. 4-8080

TORONTO, ONT.

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kroujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, *Wėstf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai,-romo pupos ir. tt.

■ . t •

PASKAITA4

(Atkelta iš 5 psl.) 
ten neturiu... Sekretorius nau
jas, negi supras mane iš karto...

— Visai be reikalo. Toks se
nas vietos gyventojas turėtumėt 
būti nuolatinis partijos komite
to svečias, — pabrėžė Kalnėnas, 
bet Jurgis apsimetė jo žodžių 
neišgirdęs.

— Galėtumėt Jurgį užtarti. 
Jūs su sekretoriumi draugai, 
jūsų vienas žodis... — koketiš
kai pasimaivė Valerija, jau vi
sai priėjus prie namų.

“Matai, kur suka”, — pagal
vojo Kalnėnes. Valerija jam da
bar pasirodė kone atstumianti, 
ir jis jau ėmė gailėtis, kad pa
siėmė ją į kelionę.

Pas seserį Valerija jautėsi 
laisvai. Ji, tartum šeimininkė, 
bėgiojo iš vieno kambario į ki
tą, garsiai juokėsi virtuvėje. Iš 
visko matėsi — rengiamos duos- 
nios vaišės. Didelis, apskritas 
stalas stovėjo apkrautas įvairio
mis lėkštėmis, pyragais, o šei
mininkė vis dar kažką ruošė. 
Jurgis pasisukinėjo kambaryje, 
susiieškojo portfelį.

— Aš tuojau, minutėlę, ne
nuobodžiaukite. Vytuk, pakal
bink dėdę, — ir pirštų galais iš
slinko pro duris. “Ką jie visą 
dieną veikė, kad neprisiruošė” 
— pagalvojo Jonas.

Vytukas paštovyniavo ant vie
nos ko jos,, paskui ant kitos. Ma
tyt, nežinodamas ką sakyti, pa
sirausė indaujoje ir ištraukęs 
padavė Jonui storą šeimyninį 
albumą. , Viename iš pirmųjų 
puslapių šypsojosi dar visai jau
nutė Valerija. Buvo fotografijos 
žmonių su senomis kariškomis 
uniformomis, sutanotų. Jonas 
greitai pervertė neįdomius, nu
tukusius veidus. Jam vėl pasi
darė nesmagu. Mintis, kad pa
teko Į svetimą aplinką, vis la
biau ir labiau erzino jį.

Jono mintis nutraukė durų 
girkštelėjimas. Vytukas sutiko 
nediduką, mokyklinio amžiaus

savo draugą. Berniukas, pama
tęs svečią, šiek tiek suglumo.

— Aš pas poną mokytoją. Ar 
jo nėra?

Jonas išplėtė akis. “Ponas?”
— Knygą atnešiau pakeisti... 

—- nedrąsiai iškošė pro dantis 
ir sustojo netoli durų.

Vytukas patraukė beminką 
už alkūnės.

— Eik toliau, nebijok. Sėskis.
Berniukas, nenuleisdamas nuo 

Jono akių, pagarbiai atsisėdo. 
Jo melsvose akyse spindėjo vai
kiškas naivumas ir gerumas.

— Kurioje klasėje?
— Penktoje.
— Ar mokyklos bibliotekoje 

knygų neužtenka?
Berniukas glamžė parudavu

sią, gerokai sulamdytą kny
giūkštę. Jonas perskaitė ant vir
šelio išraizgytu šriftu: “Kovų 
aidai”1. 1934.

— Tokių bibliotekoj nėra. 
Mokytojo įdomesnės. Jis dar pa
pasakoja, jei ko nesupranti, pa
aiškina.

— Parodyk.
Berniukas greit užkišo už nu

garos ranką.
—Negalima.
— Kodėl?
— Mokytojas liepė jo knygų 

niekam nerodyti. Aš pažadėjau.
— Nebijok, nebijok. Čia mano 

dėdė, jis su Valerija ..., 
terpė Vytukas.

Berniukas padrąsintas 
knygą. .

— Mokytojo paslaptį 
koti bijai? .

— Jei mokytojo giminė, iš
eina savas žmogus. Nėra ko bi
joti, — ir pasižiūrėjo į Vytuką.

— Ir aš nieko nebijau. Mes 
daug visokių knygų turime. Aš 
tau galiu pakeisti, nori? Tuojau 
gausi naują knygą! — pašoko 
Vytukas. — Atsistok, dėde.

Jonas pasikėlė nuo sofos. Vy
tukas nudengė raštuotą uždan
galą ir abiejomis rankomis įsi
spyrė į viršų. Berniukas pribė-

gęs padėjo atkelti
— Čia mūsų tautos patriar

chai ir kunigaikščiai guli, — iš
didžiai pasakė Vytukas. Sofos 
dugne gulėjo gausybė prieška
rinės makulatūros. Jonas paėmė 
prieš dvidešimt metų leisto bur
žuazinio žurnalo įrištą komplek
tą. Knygoje atskirais lapais su
kaišioti tūnojo lietuviškosios 
buržuazijos ideologų ir buržua
zinio nacionalistinio judėjimo 
vadukų portretai

Iš virtuvės atėjo moterys.

kio? — nustebusi ir, Jonui pasi
rodė, išsigandusi žiūrėjo Valeri
ja. Jurgio žmona stovėjo išba
lusi. Atsipeikėjusi ji atsargiai 
padėjo ant stalo padėklą su 
kepsniais ir drebėdama žiūrėjo 
į tik ką įėjusį vyrą.

— Geriausiai paaiškinti galė
tų senasis Kapčiūnų mokytojas. 
Čia jo dvasios penas. Iš to mėš
lyno jis semiasi stiprybę žaloti 
priaugančiai kartai, — Kalnė
nas jau kaisdamas pakišo Jur
giui prie pat nosies komplektą. 
Jurgis smulkiais žingsniais pri
bėgo prie stalo ir dirbtinai juok
damasis dėliojo iš portfelio bon-

įsi

ištiesė

išpasa-

— Neverta dėmesio kreipti. 
Smulkmena. Prieš karą 'ant 
aukšto radau. Nuomininkas gy
veno. Paveiksliukų daug, taip 
ir neišmetu. Vaikams kartais 
pažaisti...

Visi tylėjo. Jis klausiamai pa
sižiūrėjo į žmoną, paskui į Va
leriją ir, pamatęs atkeltą sofos 
viršų, nuleido akis. Iš rankų ant 
grindų bamptelėjo portfelis.

Įėjo sekretorius. .
— Štai kur tu, o aš tavęs ieš

kau, ieškau...
Jis sekundę pastovėjo, apžvel

gė, visus ir, tuojau suvokęs rei
kalą, priėjo prie sofos.

— Matai, kiek pagalbinės me
džiagos. Vaizdinės priemonės, 
taip?

Sekretorius pasilenkęs pavar
tė makulatūros krūvą ir iš apa
čios ištraukė nedidelį, Jonui jau

DARBAI KALBA"
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Laiškai Red a kci jai
(Atkelta iš 3 psl.) 

tvarjcymo gerumo klausimo LŽS 
nariai turi teisę būti ir yra ga
na įvairių nuomonių. Jie gali 
viešai spaudoje reikšti negero
vių nurodymus bei jų pataisy
mo planus. Dažnai jie taip ir 
4aro..Kiti, kurie mano, kad vis
kas gerai ar bent ne viskas blo- Į 
gai, jiems oponuoja ir net pik
tinasi kritikuojančiųjų nerima
vimu, kartais juos netgi dasbo 
trukdytojais pavadindami.. . 
Pagal p. A. Stanį, LŽS turėtų 
pripažinti, kad mūsų visuome
ninės bei politinės institucijos

kui žurnalistus, lyg rikiuotės 
tvarka, paskirstyti į darbus, t.y. 
panaudoti (!) tinkama krypti
mi... čia tai jau, to paties p. 
A. Stanio žodžiu tariant, būtų 
tikra “kazionšeina”, jei ne dau
giau. Šitokios rūšies rašytojų 
bei dailininkų sąjungos kaip tik 
dabar veikia Lietuvoje. Bet 
žurnalistų tokios sąjungos ir ten 
negirdėti, nes p. A. Stanio siū
lomąsias žurnalistų sąjungai 
funkcijas tenai yra pasiėmusi 
kompartija •

d) “LŽS pirmininkas mano, 
kad žurnalisto pirmasis uždavi- 

savo uždavinių tinkamai neat- nys yra mokėti rašyti ir pado- 
lieka ir... imtis pati šalia ar 
vietoj jų tuos uždavinius atliki
nėti. Argi tai nebūtų tipinga 
“seperatinė veikla”? Pagalvoki
me.

‘ c) “Ar jie (žurnalistai) negali 
ir ar neprivalo padiskutuoti pa
čių pagrindinių mūsų problemų 
ir padarę iš to išvadas ką nors 
nuveikti taip apleistoje infor
macijos bei propagandos dirvo- galėtum daryti tik žurnalistų 
je” j sąjungos diriguojamas, o ne sa-

“LŽS pirmasis uždavinys —i vo nuovoka? Ar gal čia norima, 
sukaupimas jėgų, jų panaudoji- ■ kad ir visi kiti žurnalistai tik 
mas tinkama kryptimi, sudary- į tokias iš gyvenimo stebėjimo iš- 
mas sąlygų, kad jos ten nukryp- vadas tedarytų ir tik taip veik
tų”. ' tų sluogsnius,, kaip gerb. A.

Vadinasi, žurnalistų sąjunga Staniui atrodys būsiant geriau- 
turi virsti tikra “propagandos šia? - -
ministerija”! Ji turi sukaupti Beje, kaip gi tuos sluogsnius
jėgas (mobilizuoti žurnalistus?)/ paveiksi, jei visų pirma nemo- 
nustatyti kas ir kaip turi būti
rašoma (išvados iš pagrindinių
problemų apsvarstymo) ir pas-

riai rašyti, o man atrodo, kad 
jo pirmasis uždavinys yra ste
bėti gyvenimą, sugebėti jį per
prasti ir su savo žodžiu tinka
mai paveikti mases ar atitin
kamus sluogsnius”.

Gerai, gerbiamasis, stebėk gy
venimą, perprask jį ir savo žo
džiu veik mases ar sluogsnius, 
bet kodėl būtinai nori, kad tą

tų”.

matytą ryšuliuką.
— Čia mano, atsiprašau, — Va

lerija pripuolusi visa jėga bandė 
išgriebti iš rankų. Iš praplėšto 
ryšulio ant grindų nukrito kele
tas nedidelių lapelių. Vytukas 
greitai visus surinko ir ištiesė 
Valerijai.

— Jie tetos Valerijos, tikrai. 
Ji šiandien atsivežė.

— O, Jėzau, Marija! — sudeja
vo Jurgio žmona, sudribdama 
ant kėdės.

Valerija susižvelgėv su Jurgiu 
ir bandė išeiti, Kalnėnas ryžtin
gai atsistojo jai skersai kelio.

kėši gerai rašyti?
e) “Susikūrė organizacija, tur

būt, gi darbui, o sakoma, kad 
to darbo nėra”.

Tai netiesa, taip nesakoma. 
Sakoma, kad Lietuvių Žurna
listų Sąjungai darbo yra ir tas 
darbas stengiamasi dirbti. Bet 
taip pat sakoma, kad LŽS ne- ą 
turėtų imtis ne savo darbo, nes 
tada tai būtų ne žurnalistų są- . 
junga, o kažkoks nesusipratimas.

A. Stanio žodelis. Iš p. Pir
mininko replikos man visdėlto 
nei kiek nepaaiškėjo, kam gi ta
da LŽS reikalinga ir kokio dar
bo esama, kai jis neaptartas nei 
aname pareiškime, nei dabarti
nėje replikoje. O kad LŽS dar
bo suplanavimas virstų “ka- 
zionščina” visdėlto nenorėčiau 
tikėti.

OF < Ii

Jonas su sekretoriumi grįžo 
nekalbūs. Sekretorius paskambi
no į įstaigą, pranešė būsiąs na
muose ir priėjo prie lango. Netoli 
jo atsistojo Jonas. Abu žiūrėjo į 
namų stogus ir tylėjo. Matėsi, 
kaip tirštos vėlyvo rudens ūka
nos iš visų pusių gaubia miestelį. 
Temo; Tuojau pat gatvėse suži
bo elektros žiburiai. Netoliese 
girdėjosi malūno ir lentpiūvės 
motorų dundėjimas.

— Tai tokius paukštelius į ma
no rajoną vėžio j i, a? Tai žioplu
mas.

— Aš žioplys, tiesa. Aš gal ir 
dvigubas žioplys, senas kvailys, 
kuris ima elgtis, kaip piemuo ... 
Bet kur. buvo tavo budrumas? 
Prie pat nosies lizdą sukosi, o tu: 
“senas raugas”!

— Edinburgh. — Škotų presbi- 
terioniška bažnyčia pradėjo pa
sikalbėjimus su Maskvos pravo
slavų patriarchu dėl bažnyčių 
suartėjimo. Šie, žinoma, sutiko. 
Bet argi patriarcho ir išviso argi 
bažnyčia ten. gali tokius reikalus 
spręsti. Propagandos reikalams 
tuos pasikalbėjimus Maskva tik
rai išnaudos.

— Londonas. — Britų Cambe- 
ra sprausminis bombonešis pa
siekė naują augščio rekordą —- 
63.668 pėdas. Ankstyvesnis re
kordas, buvo 59.446 pėdos, t.y. . 
4.222 pėdom mažesnis, pasiektas 
1948 metais.

— Bonna. — V. Vokietija šių 
metų biudžete numato $220,000.- 
000 deficito. l

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojarrias. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

KELETAS PROGRESYVIŲ 
KONSERVATORIŲ PARTIJOS 

NUOPELNU

“Už KANADA”
Konfederacija
Vakarų Kanados įjungimas 
Pirmasis imigracijos aktas 
Šiaurės Vakarų Raitoji Policija 
Canadian Pacific geležinkelis 
Visuotinė balsavimo teisė 

vyrams
Moderni bankų ęistema 
Civilinės tarnybos komisija 
Kanados užsienio politikos 

kontrolė
Pirmasis darbo unijų 

pripažinimas
Pirmasis darbo žmogus darbo 

ministeris
Federalinių tarnautojų 

kompensacijos
Canadian National geležinkelis 
Senatvės pensijų principai 
Balsavimo teisė moterims 
Veteranų pašalpos ir pensijos 
Diplomatinė reprezentacija 

užsieny
Nacionalinis butų įstatymas
Žemės ūkio gaminių prekybos 

įstatymas
Kanados kelionių biuras 
Kanados radijo komisija 
Kanados kviečių komisija 
Bedarbių reikalų pavedimas 

federalmei valdžiai
Kanados Bankas

uo 1867 m. Progresyvių Konservatorių 
Partija Kanados'likimo istorijoje vaidino 

- pagrindinį vaidmenį.

“Mūsų tikslas”, — prieš beveik šimtą metų 
pasakė Sir John Macdonald, — “yra padidinti 
mūsų partijos rėmus taip, kad jon tilptų kiekvie
nas asmuo, norįs prisidėti prie veiklūs, kuri už
baigtų korupciją, sužliugdžiusią dabartinę vy
riausybę”. ..

Progresyvių Konservatorių Partija be per
traukos vykdė šio steigėjo nurodymus: ji buvo 
instrumentas, kurio pagalba Kanada pasiekė da
bartinius materialinius ir socialinius laimėjimus, 
o taip pat įkvėpė ir pradėjo tai, ką mes dabar 
vadiname kanadišku gyvenimo būdu.

Progresyvių Konservatorių Partija su pasidi
džiavimu gali priskirti sau sekančius laimėjimus: 
pirmasis pripažinimas darbininkų teisių organi
zuotis į unijas, priėmimas senatvės ir kitų pensijų 
principų, paskyrimas pirmojo darbo unijų žmo
gaus darbo ministeriu, įsteigimas bedarbių drau
dimo, federalinės paramos provincijoms ir mies
tams namų statybos planuose ir pagalbos nedarbo 
atvejais.

Progresyvių Konservatorių Partija įsteigė, 
nežiūrint nepaprastos opozicijos, Canadian Pacific 
geležinkelio bendrovę, kuri surišo į vieną skur
džias ir išblaškytas provincijas, o vėliau prisidėjo

prie Canadian National geležinkelio, Kanados 
radio bendrovės, Trans-Canada Airways aerodro
mų statybos, Kanados Banko ir hydro suvisuomė- 
ninimo. Vėl ateina krizė mūsų gyvenime. Dabar
tinė valdžia, turėdama per ilgai valstybės vairą 
savo rankose, pradėjo siekti jėgos, tapo arogantiš
ka per daug pasitikinti. savimi, pradėjo nesirū
pinti eiliniu piliečiu, nekreipti dėmesio į piliečių 
atstoviis Parlamente, nerūpestinga ir negriežta 
naudodama visuomenės pinigus, beatodairiškai 
kraudama piliečiams, o ypač darbininkijai, mo
kesčius, dažniausiai iššauktus bereikalingo iš
laidumo.

Progresyvių Konservatorių Partija akivaizdo
je tokių negerovių kartoja savo pažiūrą apie 
valdžios organų autoriteto išsaugojimą; 'reikia vėl 
sukurti vyriausybę, kuri tarnautų visuomenei 
tiksliai ir garbingai; pasižada atstatyti Parlamen
to vyresniškumą, o taip pat sumažinti nereikalin
gus mokesčius, kurie taip spaudžia neturtin
guosius.

Visiems, kurie tiki, kad ne viskas tvarkoje 
Otavos valdžioje ir kad šimtmečio ketvirtis yra 
per ilgas lajko tarpas sėdėti vienai partijai prie 
valdžios vairo, Progresyvių Konservatorių Partija 
primena, kad ji tėra viena ir vienintelė, galinti ♦
išgelbėti dabartinę padėtį, yra pasiruošusi tęsti 
savo istorinę rolę, kad išgelbėjus Kanadą iš kri
zės. Įsitikinę, kad mūsų pareiga yra aiški ir būtina 
šią valandą, prašome jūsų paramos, siekiant prieš 
mus stovinčio tikslo. .

the Progressive Conservative party of Canada

K. Wiles
REAL ESTATE

$11.500, Runnymede-Annette mūri
nis, 6 kamb., pusiau atskiras, 
dideils kiemas, garažas; įmokė
ti $3.500. .

$12.500, Dundas — Howard Park, 
atskiras, mūrinis, 6 kamb., gara
žas; įmokėti $2.500.

$14.000, Pacific -— Bloor, mūrinis, 6 
kamb., pusiau atskiras, alyva šil
domas, garažas; įmokėti $5.000

$14.500, Annette — Keele, 7 kamb., 
pusiau atskiras, mūrinis, gara
žas, labai geras nomas; įmokė
ti $6.000.

$14.900, Grgce — Harbord, 8 k., 
mūrinis, pusiau atskiras, alyva 
šild., garažas; įmokėti $5.500.

$15.500, Marion prie Roncesvalles, 
8 kamb., pusiau atskiras, vieta 
garažui; įmokėti $5.000. Ba
lanse viena atvira skola.

$15.000, Bloor — Lansdowne, 7 k., 
pusiau atskiras, mūrinis, gara
žas; įmokėti $4.000.

$15.5000, Annette — Runnymede, 9 
kamb., atskiras, mūrinis, 3 vir
tuvės, garažas; įmokėti $5.500.

$19.500, Wright — Roncesvalles, at
skiros, mūrinis, 10 kamb., 3 vir
tuvės, vandeniu šildomas; įmo
kėti $7.000.

ir daug kitų namų, didžių ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.
Nuosavybe perkant, parduodant ar 
keičiant visos informacijas Jums su
teiks ir mielai patarnaus

Jonas Baitakys
1675 BLOOR ST. W. Tel. KE. 7041

J. J. Ellis
Stambiausias Toronto 

Realtorius

383 Roncesvalles Avė. 
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 pilna kaino. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neougi- 
tas jmokėjtmos.

įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerą, 18 metų se
numo, 2 butų nomq ir self-serv
ice kroutuvę-groseme. . Savaiti
nė opyvorto apie $3.000.

Churchill — Dovereourt, >
$14.000,'įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuvė, 
9 komb. narnos. Atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Hovelock — Bloor,
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujas pečius, garažas, didelis 
kiemos. Arti parko. Priedo apy- 
noujis šaldytuvas irvirt. krosnis.

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

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000 

Buto tel. LY 2048.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel
1245 BLOOR ST. W. (prie LansdownelTd. OL. 8481 
Daugelio lietuvių išbandyta patikima nuosavybių'pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$2.000 įmokėti, $6.900. Dufferin —

Dundas; 6 k., alyva kūrenama 
krosnis, garažas.

$2.500 įmokėti, $11.500, Dundas —
Ossington; 7 k., garažui vieta, 
Švarus, naujai dekoruotas, viena 
ksolo balansui.

$4.000 įmokėti, $12.500, Yarmouth
— Dupont; 6 k., mūrinis, dvigu
bas garažas, moderni virtuvė, la
bai geras morgičius.

$4.000 įmokėti, $12.500; Sheridan
College — Lansdowne; kvadrati
nis planas, mūrinis, 6 k., ultra- 

. modernios virtuvės ir vonios, 
antrame augšte taip pat mo
derni virtuvė, garažui vieta, de
koruotas aliejiniais dažais.

$4.500 įmokėti, $15.000; Wallace-
Emerson; 9 k., mūrinis, alyva šil
domas, dvi modernios virtuves, 
garažas.

$4.000 įmokėti, $16.000, Porkdale
r., 8 k., atskiras mūrinis, neper
einami kambariai. 2 virtuvės, 
vandeniu ir alyva šildomas, dvi
gubas garažas.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

$6.000 įmokėti, $16.000, Roxton r. 
— College; 10 k. dupleksas, 
mūrinis, dvigubas garažas, van
dens ir alyvos šildymas, didelės 
pajamos.

$4.000 įmokėti, $14.000, Indian Gr. 
— Bloor W., 7 k., alyva šildo
mas, garažui vieta, geri morgi- 
Čiai.

$6.000 įmokėti, $15.500; High Park 
— Quebec, 6 k., atskiras, gra
žių plytų modernus namas, ga
ražas, sodas, puikus visais at
žvilgiais.

$4.500 įmokėti, $15.500; Howard 
Pork — Indian Rd., 7 k., atski
ras, stilingas, vandeniu ir aly
va šildomos.

$5.000 įmokėti, $18.500; High Park 
10 k., atskiras, gero mūro* na
mas, ant dviejų augštų, 2 vonios 
ri 2 virtuvės, vandeniu ir aly

va šildomos, dideles pajamos.
$4.000 įmokėti, $17.000; Sunnyside, 

9 k., atskiras, mūrinis, 2 vonios 
ir 2 virtuvės, alyvos šildymas, 
garažui vieta.

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 
Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba

Telefonas įstaigom OL. 8481 Namų ME. 0667

GERIAU PASLIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
1V2 Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. 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!

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

Sav. Feliksas Jonynas

To paties tikėjimo
Pas ūkininką užsuka praeivis 

miesčioniokas. Klausęs, klausęs 
jo plepalų, ūkininkas klausia:

— O kokio gi tamsta tikėjimo, 
kad taip kalbi?

Miesčioniokas, nusišypsojęs at
sakė, kad jis pažangus, kad žmo-

— O, kaip gaila man Amerikos gus gyvena ne tam, kad poteriau- 
kareivių, kurie kovoja Korėjoje, 
— atsakė rusas. — Juk jie nega
lės grįžti namo...

Skirtumas ...... .  ............ ....
Per anglų kalbos pamokas mo- turiu šešetą kūtėje. 

kytojas aiškina:
— Vedusi moteris — Mrs., ne-' 

vedusi — Miss, o vyras — Mr. 
Na, Petriuk, pasakyk, koks skir
tumas tarp Miss ir M.rs.?

— Skirtumas — tai Mr., pone 
mokytojau. "

Ir vėl negera
— Kaip jaučiatės, kai išsigy- 

dėte reumatizmą?' Puikiai?...
— Žinot, ne visai. Dabar aš vi

siškai nebejaučiu, kada pradės 
lyti...

Gaila kareivių
Vienam buvusiam Vlasovo ar

mijos kariui, norinčiam imigruo
ti į JAV, imigracinėje komisijoje 
pareigūnas sako;

— Tamsta kovojai prieš vieną 
iš sąjungininkų, tad negalėsit 
įvažiuoti į JAV.

tų, bet kad gerai pavalgytų, ge
rai išsimiegotų ir turėtų sau ge
rą kampelį...

— Tai gražus tikėjimas, — at
sakė ūkininkas. — Tokių ir aš

Geometriją sugriauta
— Ar iš Toronto iki Čikagos 

tiek pat kiek iš Čikagos iki To
ronto?

— Žinoma.
— Kodėl gi?
— Dėl to, kad atstumas tarp 

dviejų taškų visada yra toks pat, 
vistiek iš kurio galo matuotume.

— O ir netiesa. Pvz. nuo sausio 
1 d. iki vasario 1 d. yra daug 
čiau negu nuo vasario 1 d. 
sausio Ii...

ar- 
iki

ĮVAIRENYBĖS
— JAV 1 dolerio banknoto 

amžius tėra 4 mėnesiai. Tuo 
tarpu $5 — nuo 3 iki 5 metų.

— Vyrai kosmetiniams reika
lams per metus išleidžia $32.000. 
000. ;

— Kanados importe trečioje 
vietoje stovi Venecuela.

— Penki didžiausi Kanados 
uostai, pagal 1951 m. apyvartą 
buvo: Montrealis su 9.406.899 to
nų, Vancouveris — 6.142.191 to, 
Sault Ste. Marie — 4.492.874 to, 
Hamiltonas — 4.091.220 ir Port 
Alfred — 3.116.738 to.

— Karvelių paštas ir dabar 
dar sėkmingai panaudojamas. 
Taip belgų dienraščiui “La der
nier heure” pranešimą apie bei-i 
gų-anglų futbolininkų varžyty
nes karvelių estafetė pristatė 
per 10 minučių.

— Heliostatas yra naujas išra
dimas, kuris pastatytas ant pa
stato stogo surenka saulės šili
mą ir paskirto ją po kambarius 
jų apšildymui.

— Didžiausi honorarą yra ga
vęs Churchillis už savo atsimi
nimus — lygiai 1 milioną dole
rių. Buv. prezidentas Trumanas

DĖMESIO! <

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

įtaisau virtuvėms spinteles, užsakyda- 
damas reikalingas medžiagas. Taip 
pat dirbu pagal užsakymus paveiks
lams ar nuotraukoms rėmelius.

Skambinti KE. 7824 - V. TIKUIŠIS
351 Dovercourt Rd., Toronto

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 dešraa.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus," specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON ST., Toronto, Ont.
Informacijų kreiptis OL. 1403

24 valandų tarnyba.

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Tek RA 3924

Rekordiniai metai Kanados 
plentų statyboje

C.Sc. — Kanadiečiai iki šiol 
‘neturėjo tinkamo trans-konti- 
nentinio kelio. Provincijos su
jungė savo plentus, kurie buvo 
skirtingos kokybės, ir tokiu bū-Į 
du galima buvo keliauti per Ka
nadą.

Kanada dabar stato Trans
Canada Hihgway plentą beveik 
5.000 mylių ilgumo, didžiausia 
dalimi dviem takais, o kaikur 
net keturiais. Šis plentas ves nuo 
Newfoundland© iki Vancouver 
Island. Jį norima užbaigti 1956 
m. Federalinė vyriausybė sumo
ka 5O'< statybos išlaidų, kurios 
sudaro 150 mil. dol., o dalyvau
jančios provincijos sumoka kitą 
pusę.

Manoma, kad 1953 metais bus. 
rekordiniai Kanados plentų sta-l 
tyboje, neskaitant Trans-Can- 
ada plento. Provincijų parlamen- 
tai paskyrė savo biudžetuose 382 t 
mil. dol. naujų kelių ir tiltų sta
tybai, užlaikymui, administravi 
cijai ir vietinių valdžių paramai 
1953-54 metams.

Ontario prov. yra pasiryžusi į 
vykdyti didžiausią programą ir, 
tam paskyrė 153 mil. dol. Tai yra ‘ 
didžiausia suma provincijos išto- i 
rijoje. Quebec stovi antroje vie
toje su 73 mil. dol. biudžetu. Al
berta paskyrė 48 mil. dol., Bri
tish Columbia 39 mil. dol. Visos 
kitos provincijos paskyrė kelių 
statybai tiek pat kiek pernai ar
ba net daugiau.

t

savo atsiminimus, kurie dar 
šomi, yra pardavęs už $600.000.

— Kadaise buvo rūkoma tik 
pypkėmis. Pirmoji “cigaretė” 
buvo surūkyta tik 1832 m. vieno 
egiptiečio kareivio apgultoje

žodis, kad išradimų motina bė- — Vašingtonas.

ra-

Aleksandrijoj. Pasitvirtino prie-
— Vyriausybė 

da. Apgultame mieste buvo daug neišsprendžia sunkaus klausi- 
tabako, bet negalima buvo gauti' mo, kur dėti 2 milionus svarų 
pypkės. Vienas kareivis ir su-1 pieno miltelių, kuriuos supirko 
galvojo susisukti tabakos žiups-. paremdama ūkininkus ir nerada 
nelį į popierių.  I pirkėjo.

DĖMESIO! DĖMESIO!
NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA ir GEROMIS IŠSIMOKĖJIMO 

r SĄLYGOMIS su ilga garantija parduodame 
RAŠOMAS MAŠINĖLES (OLIVER) 
AUTOMATIŠKUS ROTATORIUS (PRINT O-MATIC) 

ADRESAMS ŠTAMPUS (PRINT-O-STAMP)
Rotatoriams kalkę, rašalą, braižymo įrankius, įv. įstaigoms bal
dus. ir kt. reikmenis. Skambinkite ir Jūs gausite išbandyti mūsų 
gaminius be įsipareigojimo. <

Visuomet Jums mielai patarnaus ir pademonstruos 
mūsų firmos atstovas P. MALIŠAUSKAS 

57 Queen Str. W., Toronto. Telef. EM. 8-4263 
NAUTA BROS.

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$15.500. Dupleksas 10 kamb., vandeniu apšildomas, du atskiri įėjimai, dvi 
—virtuvės1 tr^vFvonios. Kiemas ir privatus’fvdžlflrvimos į garažą.- Įmo

kėti apie $5.000. High Park Ave., — Glenlake.

$18.500. Per du ougštus 7 kamb., vandeniu-alyva apšildomi. Kiemas ir ga
ražas. Colbech— Runnymede Rd.

$23.000. 1 1 kamb. ir 2 saulės kamb. 3virtuvės 3 vonios, nepereinami kam
bariai, puikus atskiras namas ir mūro garažas. Constance-Indian Rd.

$3.500 įmokėti, 5 kamb. ir garažas. Pilna kaina $11.000. Gludenen — 
Bloor St

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

| Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

chromo komplektas — $59.50
- 99.00
- $79.50

9 PUSu

Dr. N. Novošickis
LIETUVIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetę Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 5 v.v. ir 
pagal susitarimą.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5798

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies asu 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
<k‘79% Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.
f

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
syr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškaiDr. Aleksas Valadka

Gydytojas ir chirurgas 
1081 BLOOR ST. W.

(tarp Dufferin ir Dovercourt)
- ♦

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

susitarimą 
• *

Telefonas ME. 2933

Dr. MICHAEL BALKANY
Moterų ligų ir gimdymo specialistas. 
Buvęs Budapešto ligonines vedėjas ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo
terų klinikų asistentu.
202 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO 

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

Priėmimo vai.: 3-6 vai. pp., trečiadie
niais 3-8 vol. pp. Priimamo susitarus 

telefonu.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų 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. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
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 
kampos Euclid Ave.

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

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

. . ■ __  \ Į ' ■.
Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

S.A., M.D., L.M.C.C.
GYDYTOJAS ir

CHIRURGAS
- -Priėmimo vet.: -tr-7-9 vok pp.

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

LICENZIJUOTI
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo. 

119 PERTH AVE. 
Telefonas KE. 7808.

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su il

gamete praktika.
Šveicarų diplomas (Basei).

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

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

europietiŠkus 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 oatarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

e ~ _ _  ,

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

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

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų 

nuotraukos ir spalvoti portretai.
Darbas pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kolbų stovų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St
Office EM 6-17S3. Res. tel. LY 5797

5 gab. virtuvės <
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 V AL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 

Skambinti Midway 1213

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

I 749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuoto ir padvigubinta 

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

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

Te!. KE. 3881

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadine). Tel EM. HIM

W MALTE? UŪPPEL
pOT&tAUSTDS RŪŠttS 

hkdarmu suminiai

kitu tautų Martines murtos

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
57« OIIFFN ST. W.

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
. ___ _______ netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Gnuteei. sanc*ėliuose jūsų vasariniai rū- 
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudenini apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai: «

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. v
138-48 CLAREMONT STB. — TELEF. EM. 8-4557

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

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

• 7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAIT1S
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Ir trečioji metinė Tautos Fondo gegužinė Hamiltone
suteiks mieliesiems tautiečiams gražių įspūdžių, o miesto dulkėmis persunktiems plaučiams — neaprėpiamą kiekį gryno, kaip krištolas laukų ir miškų oro!

Fetrinių išvakarėse, birželio 28 dieną, kviečiame visus lietuvius Į GEGUŽINĘ, kuri įvyks italo Bridgeman ūky, (ten kur ir praėjusiais metais)

AUTOBUSAI iš TORONTO eis 13 vai. nuo lietuvių bažnyčios, 941 Dundas Street West. 
Iš HAMILTONO — nuo lietuvių bažnyčios, 58 Dundurn Street N., išeis tuoj po pamaldų 
ir paskutinis 3 vai. p.p.
PASTABA: Vykstantiems, lengvomis mašinomis iš Hamiltono važiuoti Toronto kryptimi 
5-tu keliu ir maždaug už 12-kos mylių, skaitant nuo York ir Du ndurn gatvių kryžkelės, pa
sukti į kairę “Boy Scouts Camp” rodykle pažymėtu keliu. Pravažiavus 4-rias mylias, — ge
gužinės vieta.

Sv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 
savo dangiškojo Globėjo šventė
je, ateinantį sekmadienį, iškil
mingos pamaldos su specialiais 
dienai pritaikintais pamokslais 
bus laikomos prie išstatyto Švč. 
Sakramento.

Sekmadieniais per 10 vai. pa
maldas pamokslus nuolat sakys 
kun. dr. J. Gutauskas, kuris šį 
pirmadienį persikėlė gyventi į 
kleboniją. .

Prisikėlimo parapijos mišių 
tvarka

Nuo ateinančio sekmadienio, 
birželio 28 d., naujoje parapijoje 
— “Parkdale” teatro salėje — 
bus laikomos dvejos šv. Mišios: 
9.30 ir 11.00 vai. Išpažinčių bus 
klausoma prieš abejas šv. Mišias. 
Šeštadieniais Hl. Family bažny
čioje išpažintys nebebus klauso
mos.

Visais parapijos reikalais pra
šome kreiptis šiuo adresu: 91 
Jameson Ave., antras augštas, 
telefonas KEnwood 4996.

Pranciškonai pas kardinolą
Penktadienį, birželio 19 d., J. 

Em. Toronto kardinolas su Tė
vais Pranciškonais apžiūrėjo 
naujai bažnyčiai statyti parink
tus sklypus. Visos vietos yra va
karinėje miesto daly, kur lietu
vių tankiau apgyventa. J. Em. 
dėl pasirinktų vietų pasisakė la
bai teigiamai.

Po to, abu šiuo laiku gyvenan
čius praciškonus, T. Bernardiną 
ir T. Placidą, J. Eminencija pa
kvietė savo vilon pietų, kurių 
metu ir popietiniam pašnekesy 
buvo aptarti įvairūs organiza
ciniai ir statybos reikalai.

Antrosios Prisikėlimo) 
parapijos susirinkimas

Praėjusį sekmadienį, birželio 
21 d., tuoj po pamaldų buvo su
šauktas pirmas visuotinas antro
sios Toronto leituvių RK para
pijos narių susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė klebonas T. Ber
nardinas, OFM, pasiūlydamas 
susirinkimui pravesti pakviesti 
J. Simonavičių ir sekretoriauti 
J. Tarnuiionį. Šį pasiūlymą susi
rinkimui vienbalsiai priėmus, 
pirm. Simonavičius paprašė T. 
Kleboną padaryti pranešimą.

Savo trumpame pranešime T. 
Klebonas pareiškė, kad po ilgų 
ieškojimų, pagaliau rasta pora 
sklypų, kurie būtų tinkami nau
jai bažnyčios statybai. T. Klebo
nas pareiškė viltį, kad greitu lai
ku galės paskelbti pasirinktojo 
sklypo vietą. J. Em. Toronto kar
dinolas dėl vietos parinkimo pa
sisakęs teigiamai.

Sklandžiai pravestuose rinki
muose parapijos komitetas buvo 
sudarytas iš šių asmenų: M. 
Barškėtis, S. Dargis, M. Dervi
nis, A. Narbutas, J. Simonavi
čius. J. Tamulionis ir dail. T. Va
lius. Komiteto nariai pareigomis 
pasiskristys savo tarpe.

Vedybos — krikštynos
Šv. Jono Kr. parap. bažnyčio

je sutuokta: Stasys Jakaitis ir 
Irene Jones. Pakrikštyta: Dalia 
Marija Besasparaitė, Valentinas 

♦ Bernardas Ribikauskas, Liudvi
kas Petras Bražukas, Jonas Kęs
tutis Pavsevičius, Jonas Rimas 
Maurukas ir Marija Bernadeta 
Aušra Matulaitytė.

New Canadian Service
Ontario naujųjų kanadiečių 

patarnavimo įstaiga, kuri buvo 
71 King St. W., persikėlė į 415 
Jarvis St. į St. Andrew’s Memo
rial House. Nauji telefonai: RA. 
5581 ir RA. 8381. Įstaiga patar
navimus teikia veltui.

ateitininkams 
studentams ir

TORONTO, Cnt. 
t 

Ateitininkų dėmesiui
Kaip jau buvo skelbta, nuo lie- 

■ pos 26 iki rugpiūčio 9 d. prie Me- 
į dad ežero (netoli Hamiltono) 
ruošiama linksma vasaros sto
vykla visiems 
(moksleiviams,
sendraugiams). Laukiami sve
čiai ir iš JAV. Geras maistas, už
dara lietuviška nuotaika, jodinė
jimas arkliais, plaukiojimas laL 
vėliais ežeru, sportas, žaidimai 
ir mūsų pačių įvairi programa. 
Rugpiūčio 2 d. ten pat (p. Naru
šio ūkyje) įvyks didelė, vieša 
gegužinė. Visi ruoškimės ir se
kime smulkesnes informacijas 
sekančiame .“TŽ” numery.

KVAt-kųS-CV.
Ateitininkų arbatėlė

Birželio 28 d., sekmadienį, 8 v. 
vak., parapijos salėje yra rengia
mas pobūvis — arbatėlė. Kvie
čiame visus atetiininkus ir pri
jaučiančius skaitlingai dalyvau
ti. T. Vyr. At-kų V-ba.

Prof. Jakubėno mirties 
minėjimas

Lietuvių evangelkių liuterio- 
nių parapija minėjo lietuvių 
evangelikų reformatų generali
nio superintendento prof. dr. Po
vilo Jakubėno mirtį liuterionių 
bažnyčioj Toronte birželio 7 d. ir 
Montrealyje. birželio 14 d., liu
terionių pamaldų būdu, t.y. spe
cialia malda ir giesme. K.

Evangelikai minėjo birželio 
įvykius

Lietuviai evangelikai liuterio- 
nys Toronte, St. Andrew bažny
čioj, birželio 21 d., pamaldose, 
minėjo birželio mėn. įvykius: 
Lietuvos okupacijos, ir didžiųjų 
lietuvių tautos ištrėmimų 1941 
m. Šis minėjimas padarytas spe
cialia liturgine malda ir atitin
kamo turinio pamokslu pagal 1 
Petro 5, 8-10: “Būkite blaivūs ir 
budėkite!”. Tuo buvo nustatytas 
visai konkretus lietuvių laisvės 
kovos uždavinvs. K.

Toronto universitete
Menų fakultete I metus baigė: 

naujųjų kalbų ir literatūros sk. 
— I. G. Ancevičiūtė, soc. ir filo 
sof. — R. Nickevičiūtė (gal Mic
kevičiūtė?); gen. course — K. j 
Manglicas ir A. F. Vasiliūnaitė;; 
gen. kursus mokytojams — L. 
M. Strazdaitė.

Inžinierių pareiškimas
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Archi- i 

tektų Sqjungos — PLIAS Kanados sky- Į 
nūs, Toronto m., Valdybos išdavos dėl į 
arch. dr. A. Kulpovičiui padarytų užme-! 
timų Toronto Lietuvių Prisikėlimo bež-j 
nyčios projekto sudarymą reikalu. ■

Savo š.m. birželio men. 3 ir 17 dd. i 
posėdžiuose PLIAS Kanados Skyriaus ■ 
Valdyba svarstė arch. dr. A. Kulpovi- 
Čiaus š.m. gegužės men. 27 d. raštą apie 
jam padarytus užmetimus š.m. gegužės 
men. 24 d. Sv. Jono parapijos susirin
kime dėl gauto honoraro už atliktą darbą 
projektuojant Toronto Lietuvių Prisikėli
mo bažnyčią.

Valdyba susipažino su pristatytais 53 
Įvairaus dydžio bažnyčios projekto brai
žiniais, medžiagų, specifikacija ir sąma
lo ir rodo:

1. Šie braižiniai apima didžiąją baž
nyčios statymui reikalingų brėžinių dalį.

2. Arch. dr. A. Kulpavičious gautos 
atlyginimas už padarytus braižinius, ei
nant Ontario Association of Architects 
"Schedule of Professional Charges and 
Conditions of Engagement", tesudaro da
lį honoraro, kurį jis galėtų gauti už tą 
darbą pagal kalbamos normos.

3. Kaikieno pareikšta nuomonė, kad 
arch. dr. A. Kulpavičious atliktos dar
bas nėra vertas tiek, kiek už tai už
mokėti, neatitinka tikrelybes ir nepagrįs
to.

Šias išvados nusiųsti Toronto Lietuvių 
Prisikėlimo bažnyčios Statybos Likvidaci
jos Komisijai ir paskelbti spaudoje.

Pasirašė:
J. Sližys, V. Bolsys, St. Kryževičius, 

Drogntius, S. Voifiekūnos.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 25, 26, 27 d.d.
1. SAILOR BEWARE — Dean Martin. Jerry Lewis
2. NEVADAN — spalvota — Randolph Scott, Dorothy Malone

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 29, 30, liepos 1 d.d.
1. MR. MUSIC — Bing Crosby, Nancy Olsen
2. GOLDEN HORDE — spalvota — Ann Blyth, David Ferrar

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

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kiL VEŽAMA IR | PROVINCIJĄ.

9 Pearson Aven Toronto
Telefonas LO. 8828

Leiskim mūsų doleriui dvigubai veikti: jis suteiks mums šioje gegužinėje jaukiai malonų 
poilsį ir tuo pačiu musų svarbius tautinius reikalus parems!
Pradžia 3 vai. pp. Gros nuotaikingas Benni Ferri orkestras — jo garsus perduos skambus 
mikrofonas. Veiįcs įvairus bufetas! Visus maloniai sutiksime, visus skaniai pavaisinsime!

TF A-bės Kanadoj Hamiltono sk.
F

KLB SALPOS FONDO TORONTO APYLINKĖS KOMITETAS, šių metų birželio mėn. 28 d.,

Petrinių išvakarėse, rengia didelę ir linksmą

MONTREAL. Oue

kuri įvyks visiems lietuviams gerai žinomoje vietoje, pono Narušio ūkyje, ant Medad ežero 
kranto.
Autobusai iš Toronto, eis tarp 1-2 vai. pp. nuo lietuvių bažnyčios, 941 Dundas Street West, r
Jūsų patogumui veiks gaivinantis bufetas, kuris be įvairaus išgėrimo teiks ir užkandą.

TAUTIEČIUS LINKSMINS GERAS ORKESTRAS

Atsilankę į šią gegužinę ne tik linksmai praleis sekmadienio popietę gražiam gamtos prie
globstyje, bet ir savo atsilankymu parems Vokietijoje likusius tautiečius.

VISI NUOŠIRDŽIAI LAUKIAMI.

KLB Šalpos Fondo Toronto Apyl. Komitetas.

K. Liet. Kat. Moterų D-jos 
Toronto skyrius 

pereitą šeštadienį pp. Šakalių 
bute suruošė vaišes, skirtas atsi
sveikinti su buvusia pirmąją KL 
KMD centro valdybos pirminin
ke dr. Aldona Užupiene, kuri, 
pradėdama stažavimą ligoninėje 
gydytojos praktikos teisėms gau
ti, priversta kuriam laikui iš 
veiklos pasitraukti. Jaukiai besi- 
vaišinant, buvo pasakyta kalbų, 
ir pasikalbėta organizaciniais 
reikalais. Dr. Užupienei atmini-, 
mui įteiktas albumas.
Gražiai pagerbtas lietuvis karys

Praėjusį trečiadienį iš Šv. Jo
no Kr. parap. bažnyčios buvo 
palaidotas a.a. Ignas Giedraitis. 
Velionis ilgą laiką tarnavo kana
diečių kariuomenės rezerve To
ronte ir, Port York atidarymo 
metu širdies smūgiu krito rikiuo
tėje negyvas. Pasirodo, kanadie
čiai kariai tinkamai moka pa
gerbti savo mirusiuosius drau
gus. Per visą šermenų laiką prie 
vėliava ir gausiais vainikais pa
puošto karsto budėjo kariai. 
Laidotuvių procesijoje karstas 
buvo vežamas ant patrankos., 
palydint apie šimtui karių, kurių i 
tarpe keletas karininku net iki | . .
pulkininko laipsnio. Kapinėse, di”9oi dėkojome gerbiomom mūsų dirt-;

i po gedulingo maršo ir šūvių sal- v;crns# tG;p.grcije;prj£;^i..e;^e kir. i -. 
į vės, kiekvienas karys susikaupi- želio 14 d.” minėjimo; i-.-
mu individualiai pagerbė savo kaip ir mūsų kaimyninių valstybių chorų • Kenterberio katedros klebono' 
kritusi draugą.

Aplankykime ligonę
Wellesley ligoninėje, 2 augš- 

! te, Medical skyriuje, serga lietu- 
I vė p. Pabunauskienė. Ligonė yra 
j hamiltonietė, keturis metus kan- 
i kinama didelių fizinių skausmų, 
Į kurie daktarų manymu yra su
siję su tam tikru nerviniu jaut
rumu, šiuo laiku yra tyrimų sta
dijoje Toronte. Ligonė yra itin 
reikalinga moralinio sustiprini
mo. Būtų gera, kad liet .organi
zacijos, ypač moterų ar pavieni 
asmenys rastų progos aplankyti

Ukrainiečių ligoninė
Toronto ukrainiečių tarpe jau 

kuris lakias buvo svarstomas sa
vo ukrainiečių ligoninės steigi
mo reikalas. Pagaliau birželio 
10 d. Ukrainiečių Kanados Legi- 
jono patalpose buvo sušauktas 
tuo reikalu pirmasis .susirinki
mas, kuris sudarė specialią įga
liotinių komisiją iš 7 asmenų, 
vadovaujamą dr. Vachna. Jai pa
vesta išsiaiškinti visus reikalus, 
paruošti konkretų planą ir su
tvarkyti formalumus su valdinė
mis įstaigomis.

ŠIO ŠEŠTADIENIO, BIRŽELIO 27 D., VAKARE 

vėsioje šv. Kazimiero lenkų salėje (156 Roncesvalles Avė.) 
rengiamas viešas

JOGINIU POBŪVIS
Erdvi vėsinama salė- Europietiška muzika. Puikus bufetas su 
šaltu alučiu. Visiems puiki proga Jonų-Petrų tarpe linksmai 
praleisti vakarą!'

Šv. Jono Kr. parapijos Komitetas.

DĖMESIO/
... MES GERAI ŽINOME, kad jūs visur galite puikiai 
praleisti laiką, bet... SPORTO KLUBAS “VYTIS” jus 
maloniai kviečia į paskutinį šio sezono

ŠOKiy VAKARĄ
kuris įvyks š.m. liepos mėn. 4 d. UNF salėje. Pradžia
8 vai. vakaro. Veiks bufetas su konkrečiais gėrimais. 
Gros gera kapela.

Sporto Klubas “Vytis”.
Sovietinė Elta apie raudonąjį 

dekaną Toronte
štai kaip sovietinė Elta pra- 

k^^i^o?l?ešė aPie “Hjuleto Džonsono.

Viešo po dėka *i
Bolių Federacijos Kanadoje vardu sir-į

Liet. Akad. Sambūris turės su-1 
sirinkimą liepos 2 d., ketvirta
dienį, 8 vai. vakare. Patalpa dar 
tiksliai nežinoma, bus pranešta 
sekančią savaitę. Prasidėjusios 
atostogos Sambūrio išvykas pa
stūmėjo į liepos antrą pusę, to
dėl šis susirinkimas bus perdėm 
atostoginis. Programoje komiš
kų paskaitų ciklas, “Kočėlas” su 
žemaitišku kampeliu ir linksmo
ji dalis su vaišėmis.

Dr. J. Mališka liepos mėn. pir
momis dienomis pradės darbą 
dautų gydymo kabinete 5303 
Verdun Ave. (kampas Malrose).

“TŽ” Montrealio koresp. sky
rius, vasaros metu, mielai laukia 
žinių sekmadieniais po 8 vai. va
karo telef. HE. 0890. Norintieji 
paskelbti ilgesnius tekstus, pra
šomi juos siųsti teisiog redakci
jai taip, kad ten būtų gauti bent 
penktadienį prieš numerio pa
sirodymo savaitę. Kitaip ilges
nius tekstus išspausdinti redak
cijai dažnai neįmanoma.

T. R. J. Šakalio, OFM, primi
cijos įvyks šį sekmadienį AV pa
rapijos bažnyčioje 11 vai.

Bendruomenė švietimo reika
lams leidžia laimėjimui puikų 
televizijos aparatą. Bilietų kai
na tik $1.

AV klebonijos ir vienuolyno 
planai prie keletą savaičių baigti 
ir pasiųsti Romon patvirtinti. Jie 
turėtų sugrįžti po 2-3 savaičių ir 
tada prasidės statymo darbai. 
Iki rudens šalčių klebonija turės 
būti įrengta.

Prie AV bažnyčios vienuoly- 
nas-klebonija bus statoma pačių 
TT Jėzuitų pinigais. Paskola bus 
užtraukta Amerikoje,- kur gau
nama už žymiai mažesnius pro
centus.

AV bažnyčioje pakrikštytas 
Stasio ir Reginos Pocauskų sū- 
nus. * ; .

Padaryta operacija Juozui 
Burbai.

T. St. Kulbis, SJ, keletai die
nų atvyko Montrealin. Jis daly
vaus skautų stovyklose ir. aplan
kys keletą vietovių su dvasiniais 
patarnavimais.

gentui Stasiui Gailevičiui ir choro daly- i 
viams, taip gražioiprisidejusiems prie bir- ’

REIKALINGA MOTERIS restoronui kaip 
virėjos padėjėja, arba šiaip suprantanti 
virtuvės darbą. Kreiptis tel. EM. 6-0091 
''Europa'' restoranas, 756 Queen St. W.

PARDUODAMAS “Astrai" šaldytuvas. 
1 metų garantija, su staliuku. 4 kub. 
pėdos. Kaina $60. Skambinti LY. 4449.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
ougžfe. Tclct. LO. 8268.

Didelis ir gražus kambarys. Galimo iv su 
virtuve. 98 Givins St. Tef. LL. 0917.

287 Morgueretto St., arti Bloor West 
g-vės, išnuomojami ll-me ougšte neap- 
stotytos didelis frontinis kambarys iv gre
ta virtuvė. Mažos namas, visi patogumai, 
romi gatvė. Apžiūrėti ar kreiptis telef. 
10. 1657 po 6 vai. vok.

Knuemojumus froirttni* komburys IUm« 
eugite, vienam arba dveim asmenim*. 
Manning — Dupont, galima naudotis 
virtuve. LL. 89S7.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvėlė be 
’ baldų, ll-me augite, vienam arba dviems

dėka, praėjo taip nepaprastai gražiai ir | vizitą Toronte: 
iškilmingai. j

Mes giliai Įvertinome didelį darbą ir ! 
pasiaukojimą pono Gailevičiaus ir visų 
choro dalyvių. Kaip tik mūsų choras pa
rodė savo augštai menišką sugebėjimą ir 
gražiai pritaikintą programą šitam iškil
mingam aktui. Tai pripažino net mūsų 
kaimynai estai ir latviai pasikalbėji
muose.

Mes taip pat širdingai dėkojame mūsų 
skautams ir skautėms, kurie savo draus
me ir organizuotumu žymiai prisidėjo 
prie šito akto iškilmingumo.

Galiausiai dėkojame ir visai lietuvišš- 
kai visuomenei, kuri šį kartą taip gausiai 
dalyvavo minėjime, parodydama, kad ji 
dar neužmiršo mums padarytų žaizdų ir 
kortu parode dalyvaujančiam Kanados 
federalinės valdžios ministeriui ponui 
Harris, ir gausingai dalyvavusiai anglų 
publikai, kad čia turime reikalo su poli
tiniai pribrendusiomis tautomis.

Niekuomet birželio 14 d. minėjime ne
skambėjo mūsų himnas "Lietuva tėvyne 
mūsų" taip galingai kaip šį kartą.
Baltų Federacijos Valdyba Lietuvių sk.:

Rr. M. Anysas, Emilija Jurkevičienė, 
A. Pauloitis.

“Salė, kurioje 
. įvyko mitingas, buvo perpildyta.

Daugelis norinčiųjų negalėjo pa
tekti... Džonsonas pasakojo, 
kaip TS užtikrinama lygybė tarp 
nacijų, kodėl skleidžiamas šmeiž
tas apie Tarybų Sąjungą ir kaip 
draugystė su Taryba Sąjunga 
gali padėti Kanadai. Reakcijos 
mėginimas sužlugdyti Džonsono 
kalbą nepavyko. Pasiųsti chuli
ganai, kurie' mėgino šūkavimais 
sutrukdyti kalbėtojui, buvo mi
tingo dalyvių pašalinti iš sa
lės”. O skaitytojai atsimena, kad 
per paskutinį Johnsono vizitą 
Toronte nebuvo jokio triukšmo 
ir į salę buvo įleidžiami tik ko-r 
munistinių organizacijų nariai. 
Po jo kalbos tik vienas prekybi
ninkas Faulkner tenorėjo kalbė
ti prieš, bet jam neleido. Už tai 
jis vėliau suorganizavo atsaky-

P o d ė k «
Ponui VI. Germanavičiui už eudarytus 

dokumentus atvykimui iš Anglijos į Ka
nadą, reiškiu nuoširdų lietuvišką ačiū*

VI. Melnykas.

Padėka
Širdingai dėkojame mieloms windsorie- 

tems, mūsų išsikėlimo į Torontą proga 
suruošusiom mums išleistuves ir įteiku
siam mums puikią dovaną. Ypač dėkin
gi tą organizavusiai poniai Birutei Ja
nuškienei ir pp. V. Meilienei, Z. Zators- 
kieneiVikt. Kožukouskaitei, Br. Statkevi- 
čienei, E. Kazlauskienei, Dumčienei, Eug. 
Pakouskienci, Leparskienei, A. Čiuprins- 
kienei, St. Simonavičienei ir Ir. Sležoi- 
tei. A If. ir Sof. Petravičiai.

Chateau de Ramezay
C.Sc. — Vienas iš seniausių 

Kanados pastatų yra Chateau de 
Ramezay, Montrealyje. Pirmąjį 
akmenį šiam pastatui padėjo 
Claude de Ramezay, vienuolikta
sis Montrealio gubernatorius 
1705 m. De Ramezayo statyba 
buvo tvirta, nes sienos jo namo, 
kuris atrodė kaip pilis ir kuris x 
yra dar gerame stovyje, yra iš 
trijų pėdų storumo akmenų, at
sparios ugniai ir kulkom. Daug 
kas iš pasižymėjusių to amžiaus 
asmenų perėjo per šitas duris.

Šis pastatas vėliau buvo nau
dojamas kaip britų gubernato
riaus rezidencija. 1775 m. gene
rolas Richard Montgomery įkur
dino čia kontinento armijos vy
riausią būstinę, kai Montrealis 
laikinai buvo užimtas Amerikos 
revoliucinių pajėgų. Vienu laiku 
čia gyveno Benjamin Franklin. 
Jis turėjo pilies rūsyje spaus
tuvę. Pilis priklauso šiandien 
Antiquarian and Numismatic 
Society of Montreal ir yra žy
mus istorinis muziejus.

' Visuomenė gali jį lankyti. Ja
me yra išstatyta istorinių doku
mentų, paveikslų, senienų ir ki
tų įdomių dalykų kolekcija. Čia 
galima rasti senų spausdinių, ka
ro ginklų, monetų, indėnišką 
lopšį, wampum diržų, neapdai
lintų baldų, ankstyvesnių sniego 
batų, didelį kepimo pečių su 
žvakių laikytuyaiš, ir kumpių 
rūkymo įrankių, kurie buvo šu
nų sukami rate.

Ši pilis yra pastatyta ant kal
nelio, iš kur matytis gražus šv. 
Lauryno upės vaizdas, kuri plau
na šv. Elenos salos pakraštį.

Padėka
"Neringos" skaučių tuntas nuoširdžiai 

dėkoja Montrealio Apylinkės Valdybai 
paskyrusiai $20 ir Aušros Vartų para
pijos klebonui ir komiteto norioms, su
aukojusiems $10 rašinio konkurso pre
mijoms. Taip pat mūsų padėka Stp. Kęs
gailai ir dr. H. Nagiui, dalyvavusiems ra
šinio konkurso vertinimo komisijoje.

- Padėka
Gerb. AV parapijos kleb. kun. J. Ku-_ 

biliui„SJ, operos sol. E. Kardelienei, mu
zikui A. Piešinai bei jo vadovaujamam 
AV parapijos chorui, teis. J. Žmuidzinūr 
ir visiems kitiems tautiečiams, prisidėju- 
siems one birželio .1 # dienos liūdnųjų 
įvykių paminėjimo suruošimo, nuoširdžiai . 
dėkojo *

KLB Montrealio Apyl. Valdyba.

Jūrų kelio reikalas vis gerėja
JAV senato' užsienių komite

tas 13 balsų prieš 2 patvirtino 
paruoštąjį bilių apie bendrą su 
Kanada jūrų kelio statybą. Tuo 
būdu Kanados nusistatymas sta
tyti kanalą ir vienai amerikiečių 
nusistatymą keičia, nors stam
bioji pramonė ir uostai yra prieš. 
Vien Niujorko uosto tonažas, sa
ko, sumažėsiąs per metus net 
3.500.000 tonų.

, BEK — SKOL 
GENERAL INSURANCE AGENCY

Atlieka visų rūšių 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:
TEL. LA. 9547, J. BERŽINSKAS 

1212 Dundas St. West, Toronto

BERNARDI - MATHEWS LTD.
REAL ESTATE

1075 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO. TEL. OL. 7971
Perduodama nekilnojamos nuosavybės visuose Toronto miesto ir 

priemiesčių rajonuose. Didelis 'pasirinkimas įvairiomis kainomis.

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

ST. CLAIR — ROBINĄ
kambarių atskiros, gerų plytų namas, vandeniu olyvo šildomos. Geros išpla-

navimos. Arti susisiekimas, krautuvės. Džiaugsis, kas spės nupirkti. Jmokėti 
apie $7.000.

ST. CLAIR — GLENHOLME
9 komboHų atskiros, mūrinis narnos, vandeniu alyva šildomas, pražus kiemas, 
garotos, šoninis įvažiavimas. Vidus probngii atrodo. Įmokėti pie $9.000.

LANSDOWNE — DUFFERIN
11 kambarių' atskiros mūrinis namas, olyvo Šildomos, 3 modernios virtuves, 
kietmedžio grindys, elektros didieji laidai, garažas. Pelningo išnuomoti. Pra
šomo kaino $15.000. i

" SHAW — DUNDAS
10 komborių pusiau atskiros namas, kietmedlio grindys, geros kambarių 
planavimas, vieta garažui. Patogu išnuomoti. Skolų nėra, prašo $13.500.

Turime keli* šimtus 9«tv, gražių pelningų ir vertų pirkti namų, 
krautuvių ir* sklypų.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Apolinaras Sakus-Sakevičius
Skambinkit įrtaigo. OL. 7971, arba i minus LL. 06S6

Dėl morgičių:
TEL. RA. 5125, Mr. SKOLNICK 

455 Spadina Ave., Xkamb. 417), Toronto

AL GARBENS
PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ 
PARDAVIMO — PIRKIMO ĮSTAIGA 

. TORONTE

Namų pirkimo-pardavimo ir patarimo, namų apkainavimo, 
paskolų gavimo reikalais kreipkitės:

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
TelefoMl: LQ. 2738, vakarais HU. *-1S43

reikalingi namai pardavimui




