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Tolerancija
Kultūringos visuomenės vie

nas esminių bruožų, beabejo, yra 
darnios santykiavmio formos — 
žmogui tinka susitikti su kitu 
žmogumi, kaip su žmogumi, bet 
ne būtinai kaip su idėjos bičiuliu 
ar priešu. Mūsuose tų normalių 
žmogiškų santykių ištikrųjų ne 
retai pasigendamą. Daugeliu at
vejų mes linkę sutihkamus žmo
nes rūšiuoti. Nepametame politi
nio ar pasaulėžiūrinio masto ir 
ten, kur žmonės susiduria kaip 
individai, kaip bendruomenės, 
pažįstamų, bičiulių ar šeimų ra
telių nariai Tai jneša tam tikros 
netiesioginės įtampos.

Tai visi juntame ir dažnai gir
dime nusiskundimų apie lietu
viškos visuomenės per didelį su- 

« siskaldymą — kaip sakoma, su
siskaldymą partijomis. Bet iš
tikrųjų juk tai yra natūralus 
reiškinys. Nėra dviejų visiškai 
vienodai galvojančių, vienodai 
gyvenimiškus reiškinius verti
nančių ir vienodai reaguojančių 
žmonių, tai kaip gi visa masė bus 
vienalytė. Uniformiškumas įma
nomas tik totalitarinėse sąlygo
se, užguitoje visuomenėje, pri
slėgtoje tautoje. Kiekviename 
demokratiškais principais savo 
gyvenimą remiančiame krašte 
buvo, yra ir bus įvairiopa dife
renciacija. Ir pasaulėžiūriniu ir 
politiniu pagrindu visuomenė 
niekad nebuvo ir nebus vienaly
tė. Tai natūralaus žmoniškojo in
dividualumo vaisius. Ir blogybė 
yra ne tas visuomenės pažiūrų 
n e vienalytiškumas, bet nesuge: 
bėrimas prasiskverbti anapus' 
savojo mintijimo "rato, nesuge-' 
bėjimas perprasti, kad ir kitų 
branginamos vertybės jiems taip 
pat nepakeičiamos, nesugebėji
mas suprasti, kad tarp pavienių 
asmenų ar grupių be skiriančių- 
jų elementų yra dar daugybė 
bendrų ir psichologinių, ir vi- 

«suomeninių, ir tautinių, ir kito
kių bruožų.

Mes esame tolimi nuo mūsų 
laikais dažnai girdimos minties, 
kad kiekvieno išpažįstamoji te
zė yra objektyvi vertybė ir visų

pripažintina bei vertintina, pa
galiau, kad ir kiekvieno išpažįs
tamoji religija taip pat yra vie
nodai vertinga ir taip vertintina. 
Tiesa yra nedaloma. Kelių tiesų 
negali būti. Negali būti taip pat 
kelių teisingų pasaulėžiūrų. Ta
čiau manyti, kad artimas klysta, 
juk nereiškia, kad dėl to jis tu
ri būti pasmerktas, išskirtas iš 
savos bendruomenės. Juk be 
kaikurių, mūsų požiūriu, klaidų, 
kiekvieno vidiniame pasaulyje 
dar taip daug yra lygiai visiems 
bendrų bruožų, kurie sieja į vie
numą ne tik mus vienos tautos 
narius, pagaliau tos pačios krikš- 
čioniškos\kultūros ir bendrai tos 
pačios epochos žmones. Kiekvie
no vidinis pasaulis yra daugy
bės veiksnių suformuotas, pro
duktas aplinkos, kurioje jis išvy
do pasaulį, augo, brendo, grū
mėsi su gyvenimo bangomis, tad 
kas jį gali dėl to pasmerkti?

Nėra jokios blogybės, kad 
žmonės nevienodi, kad jie ugdo 
savajam vidiniam pasauliui arti
mus sambūrius ar į juos įsijun
gia. Bet yra blogybė, jei tik ši
tuo mastu paremiamas visuome
nės gyvenimas, žmonių santykia
vimas, užmirštant ir^pagarbą ki
to pasauliui ir pas tuos kitus esa
mus tuos pačius bruožus, kurie' 
visiems bendri. Reikalavimas, su
prasti bei pagerbti visa tai, kas 
kitam brangu, yra vadinamas to
lerancija. Ji yra viso kultūringos 
visuomenės santykiavimo pa
grindas. Ji nereikalauja kiekvie
ną pasaulėžiūrą ar visuomeni- 
nes pažiūras-le-tsyH
bet5" reikalauja, pasisekant' šatf 
savąją tiesą, ir priešingai galvo-' 
jantį laikyti žmogumi, su kuriuo 
gali būti ir ginčijamasi ir run
giamas! dėl įtakos visuomenėje, 
tačiau be neprieteliškumo, be 
pagiežos. O šito mūsuose kartais 
— gal ir dažnai — ir trūksta. 
Taigi skųstis tinka ne dėl visuo
meninės diferencijacijos, ne dėl 
pasaulėžiūrinio ar politinio susi
skaldymo, bet dėl kultūringo 
santykiavimo formų stokos.

Mažos tautos gyvuos
Praėjusi savaitė turėjo sustip

rinti pavergtų tautų patriotų ti
kėjimą ateitimi ir išlaisvinimu, 
o sugėdnti tuos “super neo-ka- 
nadiečius” Ir ’’pseudo-yankius” 
viešai besišaipusius iš “glušų, te
kalbančių apie grįžimą Lietu
von”.

Jei Maskvoje jautėsi sąmyšis 
(TSRS ambasadoriai Vašingto
ne, Paryžiuje, Londone buvo 
skubiai iššaukti; Višinskis “žmo
ną gydo” jau seniau), britai 
ūmai persigalvojo — Bermudos 
atidėti negalima. Ir Maskvoje 
jaudintasi dėl balansavimo spe
cialisto Sir Winstono ‘protinio 
nuovargio”; nebesusigaudyta kas 
bedaryti Vokietijoje ir Korėjoje, 
kai atrodė, jog kiekivena diena 
stiprino, JAV “rinkimų” proga 
paskelbtos, dabartinės ideologi
nės užsienių politikos poziciją — 
politikos “taikingomis priemo
nėmis”, kuri eilėje kraštų, ir net 
pačioje TSRS, kėlė masių neri
mą ir viltis. Britų markizas ir 
lordas Salisbury, oir Winstono 
pavedimu, konferencijoje Va
šingtone dar kaftą reikalaus 
Mr. Dulles ir Mr. Bidault gabiai 
išnaudoti ruselių bėdą, atidarant 
duris sovietų ’’gerajai valiai”. 
Visad vengiantiems viešumos 
sovietams “demokratams” britų 
noras “tartis ir balansuoti” ža
dėjo progą savo pražūtį dar at
stumti keliems metams ir ne
nuostabu, kodėl prieš pat išlėk
damas Maskvon, Jokūbas Malik,

Mūsų bendradarbio ALMAUS

jnęonTiff^iįjCITĮjijįt; ICT iltr/CTi
tuoti, kad jiems — britams —- 
Tarybų valdžia ir toliau leisianti 
žvejoti Tarybų teritorijoje 3 
jūrmylės nuo kranto, kai visiems 
kitiems nevalia pasirodyti 12 
jūrmylių atstume. Įspūdžiui pa
gerinti užsiminė, jog tikriausiai 
ir. šiais metais, “visko pertekusi 
Sovietiją” iš Karalijos pirksian- 
ti silkių — už 3 milionus dolerių.

Vos prieš 6 metus sustabdžiu- 
sios sovietinę agresiją ir jos ge
riausius talkininkus — “badą, 
vargą, ignoracijąfr chaosą” —

“Marshallio” planu, Jungtinės 
Valstybės rūpesttogai sekė skli
dimą sovietinę Uraniją sukrėtu
sios, prez. “Ike”-atkartotos, išsi
laisvinimo idėjos. Amerika, 
skaudžiai apmokėjusi savo klai
dingą teoriją barbarus sustabdy
ti pinigais ir produktais, įkarš- 
tingai tęsė savo milžinišką gink
lavimąsi (ir atominis povandeni
nis karo laivas jau būsiąs baig
tas “sekančią vasarą”) ir ruošė 
dirvą tautų “išsilaisvinimo” ar 
’’išlaisvinimo” savaimingam iš- 
bujojimui. Tokia, mat, yra pre
zidento idėjos /pirmoji progra
mos dalis. Kaip vadovaujantis 
Kanados laikraštis pastebėjo: 
“Vakarai, tiesą sakant, visada 
samprotavo, jog Rytų Europa 
privalo pati išsivaduoti” ir skel
bė optimistiškas antraštes: “Sov
iet is losing its grip in Eastern 
Europe”. Komentavo tai kaip 
Eisenhowerio - Dulles politikos 
aiškų pasisekimo įrodymą, 
džiaugėsi, jog Stąlino nebėra — 
riaušių išsiplėtimas jiems liudi
jo. Kremliaus vieningos valios 
stoką. Kiti, lyg ? piktinosi, kad 
“vakariečiai nebuvo ir nėra pa
sirengę po vsių tų “hopla” iš
laisvinimo šūkių 4r apsišarvavi- 
mo, sukilėliams ir maištinin
kams padėti efektyviai”. Treti 
sutiko, jog atominis karas ir jo 
išplanavimas neįmanomi tokiu 
trumpu laiku (tik su atomu So- 
vitiją teįmanorp^ nugalėti; vis 
plito JAV nauib&/£trategine te-

reikalaujama 4r viliamasi, kad 
maištaujantiems turi būti užtik
rinta bent aktyvi moralinė lais
vojo pasaulio parama. Tik Ame
rikos Kongresas tuo reikalu pri-

tarp kūjo ir priekalo.
Pats prezidentas — Išlaisvin

tojas, nors užsiėmęs šiuo gra
žiausiu metų laiku “savaitgaliais 
ir golfu”, paskutinėje spaudos 
konferencijoje “maištus” Rytų 
Europoje laikė “of real import
ance”. Pasisakė esąs šių įvykių 
giliai sujaudintas, čia pat paste
bėjęs, netikįs, kad JAV būtų gal
vojama apie betkokios rūšies fi
zinę akciją, kuri galėtų būti api
būdinta kaip intervencija... 
Daugelis JAV radijuje ir spau
doje praėjusias dienas vadino 
’’kritiškomis”. Nepakeičiamas 
NYTimes aptarė jas ’’perijodu 
disintegracijos ir įtempimo, kada 
pasireiškia vis daugiau dinamiz
mo ir mažiau kontrolės negu bet 
kada anksčiau”. Tiesa, akylus 
pasauliniai stebėtojai jau anks
čiau pramatė naują erą tarptau
tiniuose santykiuose. Riaušės 
Vokietijoje, Rhee ’’revoliucija” 
Korėjoje, nerimas Pabaltijy, Uk
rainoje ją skubino ir išryškino. 
Dvi milžiniškos atominės galy
bės nebesuvaldo dviejų tiek ap
naikintų mažų tautų. Ne geres
nėje padėtyje Prancūzija savo 
santykiuose su Combodijos mo
narchu ir Maroko sultanu, Jung
tinė Karalija—tvarkydama juo
dukus Nigerijoje ir Kenijoje. 
’’Pavasaris eina” per pasaulį ... 
ar ’’neųžtvenksi upės bėgimo” — 
atsidustų romantiškiau nusite
kęs. Karalijos laivynas nebevai- 
dp pasaulio jūrų, rusai ’’kepu
rėmis” (nei su MVD ir tankais, 
dabar) neišvaiko, maištaujančių.

ROMOS PASITARIMU KOMUNIKATAS
1953 m. birželio mėn. 18-24 d. 

Lietuvos laisvinimą liečiančiais 
klausimais įvyko eilinis pasita
rimas tarp Diplomatijos Šefo S. 
Lozoraičio ir VLIKo pirmininko 
M. Krupavičiaus, dalyvaujant 
Vykdomosios Tarybos pirminin
kui K. Zaikauskui ir Lietuvos 
ministeriui prie Švento Sosto S. 
Girdvainiui.

Šio pasitarimo metu buvo ta
riami šie klausimai:

L Ryšium su Sovietų vykdo
mu manevru, siekiančiu užmig
dyti pasaulio budrumą, taip pat 
ir su numatoma Bermudų ir 
eventualia Keturių konferenci
jomis bdvo nusistatyta, kurių 
žygių turi imtis Lietuvos laisvi
nimo veiksniai nepriklausomos 
Lietuvos atstatyjno byloje.

2. Buvo apsvarstytas su min. 
Lozoraičiu VLIKo paruoštas ir 

• Baltų Tarybos priimtas, skiria
mas JTO priklausančioms’ ir ki
toms valstybėms Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos laisvinimo rei-

kalu memorandumas.
3. Iš diplomatų ir VLIKo atstovų 
buvo sudaryta komisija paruoš
ti medžiagai, reikalingai ginant 
Lietuvos nepriklausomybės by
lą. Sutarta, kad min. S. Lozorai
tis ateinančio mėnesio bėgyje su
šauks tos komisijos pirmąjį po
sėdį.

4. Nusistatyta, kad būtų pa
geidaujama sušaukti lietuvių 
politinę konferenciją Jungtinė
se Valstybėse š.m. lapkričio mė
nesį, ir aptarta jos apimtis bei 
uždaviniai.

5. Buvo aptarti ir kiti LDŠ ir 
VLIKo bendradarbiavimo klau
simai. Visais tais klausimais bu
vo pasiektas susitarimas.

6. Dėl numatom

I tinai jam. VLIKo ir VT pirmi- 
nni ninlzni monn Imri fnlrin □fcfnxnininkai mano, kad tokių atstovų 

skyrimas, remiantis II Reutlin- 
geno susitarimu dėl LDŠ ir VLI 
Ko bendradarbiavimo užsienio 
politikos srityje, turi būti daro
mas LDŠ ir VLIKo pirmininkui 
susitarus. Šis klausimas bus pra
neštas VLIKui ir diplomatams.

7. Sekantis VLIKo pirmininko 
ir LDŠ pasitarimas numatomas 
š.m. liepos mėnesį.

Savaitės įvykiai
Korėjoje taikos viltys iš įklimpimo dar neišjudėjo. Gen Clark 

dar birželio 30 d. pasiūlė komunistams tuojaus pat pasirašyti pa
liaubų sutartį, bet tie reikalauja garantijų, kad paliaubas pasira
šius jų tikrai laikysis ir P. Korėjos vyriausybė. Reikalavimą su
gaudyti paleistus 27.000 belaisvių jie jau mažiau kartoja, bet viską 
skelbia JAV ir Pietų Korėjos sutarta intriga. Pagaliau Peipingo 
radijas šį pirmadienį pasisakė griežtai ir prieš Rhee reikalaujamą 
JAV ir P. Korėjos gynimosi sutartį. Esą, tai reikštų, kad JAV pa
remia Rhee nusistatymą ir to->----------------------------------- 1—
liau tęsti karą.

Prezidento Eisenhowerio spe
cialus atstovas Robertson jau tu
rėjo. su prez. Rhee net 8 posė
džius, bet išeities vis neranda. 
Apie derybų eigą neskelbiama 
nieko. Žinomą tik, ką žurnalis- 
tąi-sUuosto — tik tiek, kad vai
sių jokių.

Fronte tebevyksta kovos, taip 
pat orėj o belaisvių stovyklose 
protarpiais pasireiškia riaušės. 
Vienių, tokių riaušių metu ame
rikiečiai kariai 2 belaisvius nušo
vė. Pasklidus gandams, kad ko
rėjiečiai ruošiąsi jėga išvaduoti 
dar likusius stovyklose 8000 an- 
tikomunistų korėjiečių belais
vius, gęn. Oark pareiškė, kad 
amerikiečiai stovyklas gintų 
ginklu.

Europa tebėra sovietinės ofen
zyvos ir Berlyno riaušių sukeltų 
nepasisekimų painiavose. Šio 
kontinento spauda pereitą savai
tę plačiai rašė apie riaušes Va
karinėje Lenkijos dalyje, |>uy. 
Vokietijos srityse, ir net pačioje 
Lenkijoje, tačiau vis tai buvo ne
oficialios žinios, kurios ligi šiol 
nepatvirtintos, o Lenkijos vy- 
riąEEyfre gajį^JtacL'Varšųvoje

žmonijos, sąmoningumas: juodi, 
balti, geltoni žmonės suvokė, kad 
jie nebūtinai privalo būti igno
ruojami dėl to, kad jie priklau
so mažai tautai, ar spalvos kito-

ėmė visą eilę rezoliucijų. Jas pa- i ^ad jie neprivalo būti varg- ___________
teikė sen. Wilev iš Wise., kažkaip ! Pavergti, ignoruojami. TĮie j kiną, kad jie ten reikalingi re- 
nedrąsiai, birželio 17d., sen. New York Times samprotauja - - -
Watkins iš Utah (vokiečiai turi tardamas Amerikos zodj:’’Small

tavo. - . •
Kartu buvo skelbiama, kad 

Berlyno ir kitų Vokietijos mies
tų riaušės malšinusi sovietų ka
riuomenė bei tankai esą pasiųs
ti prie Lenkijos sienos. Vieni aiš-

nedrąsiai, birželio 17d., sen.

būti pagirti ir paremti), sen. H. 
H. Humphrey, gi, dar birželio 18, 
instinktyviai ir amerikietiškai, 
pasiūlė kongresui rezoliuciją, 
spiriančią JAV vyriausybę “pa
griebti iniciatyvą” — pareika
laujant Vokietijai laisvų rinki
mų ir suvienytos Vokietijos.

Kartu su abejotinomis žinio
mis apie maištus sovietų-lenkų 
okupuotose Rytų Vokietijos da
lyse, NYTimes skelbė žinią iš 
Bonnos, kad kongreso ir JAV 
tautos valia buvo bandoma įgy
vendinti. Tam tikros • agentūros, 
bendradarbiaudamos su Bonnos 
vokiečiais, Rytų Vokietijai, ku
riai gresia badas ir skurdas, do
vanojo “duonos ir sviesto” viso 
pasaulio komunistus padėdami

nations have acquired a dignity 
and fierce determination to be 
free. Education, the transmission 
of news and ideas, the swiftness 
of modern communications have 
created what might be called a 
global sense of democracy”.'

Komunistų tiranija šio vyks
mo nepajėgs ilgam sulaikyti.

Sovietai tariasi su Austrija

6. Dėl numatomų, neoficialių 
atstovų prie vyriausybių, kur 
nėra Lietuvos diplomatinių at
stovybių, skyrimo, pasireiškė 
nuomonių skirtumų. Tuo tarpu, 
kai min. Lozoraitis laikosi nusi
statymo, kad tokių neoficialių 
atstovų skyrimas priklauso išim-

Amerikiečiu viltys ir malda”
i

Per - ALTS suorganizuotos 
Mindaugo karūnacijos 700 m. pa
minėjimo iškilmes, kaip pranešė 
į Lietuvą ”Am. Balsas” pagrin
dinę kalbą vakarienėje pasakė 
šventės rengimo pirmininkas 
gen. Wedemayer. Pirmiausia jis 
perdavė prezid. Eisenhowerio 
atsiųstus šilčiausius linkėjimus. 
Prezidentes gėrėjosi, kad 700 m. 
Lietuvos valstybės sukaktis yra 
jungiama su menu ir muzika, 

• kuriais Lietuvos dvasia reiškia
si šiandien ir kuri amžiais išliks 
nemari.

Minėjimą rengusiai Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sąjungai ir 
Amerikos Meno Fondui prezi
dentes Eisenhoweris palinkėjo 
geriausios kloties.

Pats generolas savo kalboje 
gražiai įvertino lietuvių taute# 
įnašą į Amerikos kultūros loby
ną. Istorinės 700 metų sukakties 
proga nuo Lietuvos karalystės

įsteigimo jis perdavė visų ame
rikiečių vardu Lietuvos žmo
nėms giliausius linkėjimus ir vil
tį, užtikrindamas jiems visą ga
limą paramą jų kovoje už laisvę.

“Visų amerikiečių viltys ir 
malda yra”, baigdamas pareiškė 
Wedemeyeris, “kad Lietuvos 
žmonės, o kartu ir visi pavergtie
ji kitose šalyse už geležinės už
dangos greit vėl atsikeltų nuga
lėtojais, jų tebesitęsiančioje ko
voje už laisvę. Telaimina juos 
Dievas!”

“AB” su pakartojimais dabar 
Lietuvoje girdimas 10 kartų į 
dieną, atseit išviso pustrečios va
landos.

— Vašingtonas. — Pasitrau
kęs JAV atominės energijos ko
misijos pirmininkas Dean pa
reiškė, kad pirmasis atomine 
energija varomas povandeninis 
laivas būsiąs nuleistas į vandenį 
1954 metais.

Vašingtono žiniomis S. Rusi
ja jau senokai pradėjusi slaptus 
pasitarimus su Austrija. Tarpi
ninkaujanti Indija, su kuriuo 
Austrijos užsienių r. ministeris 
matęsis du kartus — Londone 
per karūnaciją ir vėliau Švei
carijoj Lucernoje. Čia 
vęs pasitarimuose ir 
ambasadorius Maskvoje 
Turbūt, tų pasitarimų 
buvo rusų įgyvendinti 
vinimai Austrijoje. Jei 
ja susitartų su .Maskva, vakarie
čiams būtų didelis diplomatinis 
smūgis. Juk ir Eisenhowerio rei
kalavimų tarpe Austrijos nepri
klausomybės reikalavimas buvo 
vienas iš svarbiųjų. O ko be- 
reikalautų, jei patys austrai vis
ką susitvarkytų?

dalyva- 
Indijos 
Menon, 
vaisius 

paleng- 
Austri-

Savitarpio pagalbos 
agentūrą panaikins

JAV senatas sumažino prezi
dento paprašytą užsienio pagal
bai sumą 156.000.000 ir sutiko 
skirti 5.318.000.000, kai atstovų 
rūmai tesutiko skirti $4.998.000. 
000. Bilius dabar grįžte į atsto
vų rūmus.

Senatas, dar prieš nubalsuoda
mas sumą, 49 balsais prieš 35 
nutarė visiškai panaikinti Savi
tarpio Pagalbos Agentūrą, ku
rios viršininku dabar yra H. 
Stassen. Jis pats daugelį senato
rių telefonu prašė panaikinti jo 
agentūrą tik nuo 1958 m., bet 
senatas nutarė nuo 1956 m. bir-

želio 30 d., vienu); metus laikant 
likvidaciniais.

Tai, žinoma, dar nereiškia, 
kad JAV po tos datos jokių sve
timų valstybių neremtų, bet to
ji parama toliau galės būti duo
dama tik per Valstybės depar
tamentą.

— Vašingtonas. -— JĄV nu
sprendė savo aviacijon įvesti 
britų Hawker Hunter ir prancū
zų Mystere Mark IV sprausmi- 
nius lėktuvus ir užsako jų dides
nį skaičių. <

— Bonna. — V. Vokietijos par
lamentas nutarė pasienio polici
jos skaičių padvigubinti — vie
toj 10.000, padaryti 20.000.

— Londonas. — D. Britanija 
ruošia Kipro salai konstituciją, 
kuri suteiks pilną savivaldą, iš
skyrus užsienio ir gynybos rei
kalus. Tai bus jau antras projek
tas. Pirmą 1947 m. Kipro parla
mentas atmetė.

— Otava. — Kanada ir N. Ze
landija pareiškė protestą dėl JA 
V-bių naujųjų suvaržymų pieno 
produktų importui. JAV nepajė
gia sunaudoti savų išteklių, kad 
ginasi nuo importo, bet tai be- 
abejo ardo santykius su šitų pre
kių eksporto kraštais.

— Reįina. — Saskatchewan©

su federaline valdžia pagal kurį 
toje provincijoje gyveną naujieji 
ateiviai labdarybės šalpos k 
sveikatos draudimo atžvilgiais

Paleis kardinolą Mindszentį
Amerikoj einanti vengrų spau

da paskelbė žinią iš Vienos, kad 
komunistinė Vengrijos vyriau
sybė nutarė kardinolą Mindszen
tį paleisti. Kartu būsiąs paleis
tas ir vyskupas J. Grės. Kardi
nolo sekretorius Zakaras, kuris 
1949 m. kartu su kardinolu bu
vo nuteistas 6 mt., esąs jau lais
vas. Komunistei tuo būdu norį 
sušvelninti santykius su katali
kų bažnyčia. Katalikai ruošiąsi 
kardinolą sutikti labai iškilmin
gai. Kaip žinoma, kardinolas jau 
seniai yra ligonis.

— Dublinas.—Čionykštis laik
raštis paskelbė savo Triesto ko
respondento žinią, kad kardino
las Stepinac, kuris nuo 1951 m. 
gruodžio, kai. buvo paleistas iš 
kalėjimo, yra uždarytas savo 
gimtosios parapijos klebonijoje, 
sunkiai sergąs — kaip korespon
dentas rašo, palengva mirštąs. 
Prašymą leisti jam išvykti svei
katos pataisyti į Slavenijos Al
pes vyriausybė atmetė.

voliuciniams sąjūdžiams už
gniaužti, o kiti mano, jog šitie 
daliniai yra pasipiktinę darbu, 
kurį jiems čia teko atlikti ir yra 
pakeičiami. Tam pagrindą duoda 
ir faktas, kad Magdeburge net 
18 rusų karių buvo sušaudyti at
sisakę šauti į darbininkus, kurie 
buvo įsiveržę į vietos kalėjimą.

R. Vokietijoje, atrodo, visdėlto 
dar nėra visiškai ramu ir karo 
stovis dar neatšauktas. Kiek ži
noma, sušaudytų yra 82, kaip 
pats zonos teisingumo ministeris 
paskelbė, suimtųjų buvę apie 
50.000, bet jų daugelis esą jau 
paleisti. Atrodo, kad šį kartą ne
bus pasielgta pagal bolševiki
nius papročius, kad nepakenkus 
varomai “taikos” politikai. Va
kariečiai taip pat nepasirodė 
griežtesni, nors Rytų Vokietijo
je okupacija juridiškai yra visų 
sąjungininkų, tik sovietų vyk
doma, jie nieko griežtai neparei
kalavo. Buvo pasitenkinta tik 
kalbomis. Britų Augšt. Komisa
ras pareiškė, kad dėl Vokietijos

nebūsią jokių kalbų, kol Mask
va nepanaikins diktatorinės sis
temos ir neleis laisvų rinkimų. 
Prez. Eisenhoweris maištaujan
tiems užtikrino ... viso laisvo 
pasaulio pritarimą. Daugiau nie
ko. Kad sudarytų sovietams keb
lesnę padėtį, JAV iškėlė suma
nymą pasiųsti į Rytų Vokietiją 
sviesto, kviečių ir kt. maisto pro
duktų, nes ypač dėl streikų ir 
ūkininkų pasipriešinimo ten 
daug kur pasireiškė tikras ba
das. Apskritai JAV padarė kele
tą gestų, paremiančių dabartinę 
kanclerio politiką bei jo viltis 
laimėti ateinančius rinkimus — 
senato užsienių kom. pasiūlė re
zoliuciją, kurioje deklaruojama, 
kad Vokietija tūri teisę būti su
jungta. Iš savo pusės komunisti
nė vyriausybė skelbia naują 
programą: “Sviestas vietoje tan
kų”... ' • i.

Bolševikų taikos ofenzyvoje 
naujas įvykis yra pakeitimas 
Vengrijos premjero Rakosi, žy
do, kitu komunistu Nągy, kuris 
savo deklaracijoje paskelbė eilę 
naujovių: valstybei nepavojin
gus kalinius reikią paleisti, že
mę grąžinti jlkihinkams, baudas 

ninti, kainas numušti, leisti pri
vačius verslus, prisiminė net pa
gerinimą santykių su Bažnyčia, 
iš ko daroma išvada, kad kardi
nolas Mindszenty gali būti pa
leistas. Rakosi, atrodo, visdėlto 
nebus nustumtas — liks ir toliau 
partijos pirmasis sekretorius bei 
politbiuro galiūnas.

Pasitarimai visur vyksta: Mas
kva pasišaukė savo ambasado
rius iš Vašingtono, Londono ir 
Paryžiaus bei aukštuosius parei
gūnus iš Vokietijos Rytų zonos. 
Vietoje atidėtos Bermudos kon
ferencijos šį penktadienį susi
renka pasitarti trijų didžiųjų už
sienių reikalų ministerial. Tai 
būsiąs tik pasikalbėjimas, be ko
kių aiškių susitarimų, kurie pa
liekami ateičiai. Iš Britų atvyks 
lordas Salisbury, Prancūzų Bi- 
dault, kuris sako save laikysiąs 
tik liudininku Britų ir JAV mi- 
nisterių pasikalbėjime.

Italija tuo tarpu be vyriausy
bės. De Gasperi vyriausybė atsi
statydino. Kadangi socialistai iš 
koalicijos išėjo, tai De Gasperi, 
kuriam vėl pasiūlyta vyriausybę 
sudaryti, dabar aiškinasi su ki
tomis grupėmis. Bet yra balsų, 
kad vyriausybę turėtų sudaryti 

' katras kitas iš krikščionių demo
kratų.

Indokinijai grąžina nepriklausomybę
Prancūzijos vyriausybė birže

lio 4 d. trijų Indokinijos valsty
bių — Cambodijos, Laos ir Viet 
Nam—atstovams Paryžiuje įtei
kė notas, kuriomis praneša savo 
nusistatymą suteikti pilną ne
priklausomybę visoms ir siūlo 
pradėti pasitarimus, kaip Pran
cūzijos tebeturimas tose valsty
bėse teises perduoti joms pa

Paleido 20.000 kiny nacionalistu
Kai. komunistei baigė užimti 

Kiniją, beveik prieš 4 metus da
lis kinų nacionalistų kariuome
nės, apie 24.000, perėjo Indoki
nijos sieną ir buvo prancūzų nu
ginkluoti bei internuoti. Inter
nuoti jie išbuvo iki dabar. Prie 
i'ų dar buvo prijungti apie 5000 
tariu šeimų narių bei šiaip ci

vilių pabėgėlių. Kai JT priėmė 
rezoliuciją, raginančią repatri
juoti kinus nacionalistus iš Bur- 
mos, prancūzai nutarė ir savuo
sius pasiųsti Čiang-Kai-šekui į 
Formozą, nors čia yra bent kiek 
kitoks atvejis. Burmoje jie te
bėra ginkluoti ir savaip šeimi
ninkauja, o čia beginkliai ir in
ternuoti

Prancūzai tuos kinus iš Quoc

salos, kur jie buvo laikomi, sa
vo laivais nuvežė į Liaumo įlan
ką, iš kur jie 15 kinų naciona
listų laivų nugabenti į Formozą. 
Dalis jų būsianti panaudota 
Čiang-Kai-Šeko kariuomenei su
tvirtinti.

— Londonas. — Karalienė mo
tina ir princesė Margareta išvy
ko į Pietų Rhodesiją, kur kara
lienė motina atidarys specialią 
parodą paminėti imperijos vieno 
kūrėjų Cecil Rhodes 100 metų 
gimimo sukakčiai.

— Bostonas. — Britų užsienių 
reik. min. Edenas po 3 savaičių 
iš ligoninės išėjo, bet į pareigas

čioms. Pagal 1949 m. sutartis 
Prancūzijai Indokinijoj priklau
sė kariniai ir užsienio reikalai. 
Notosfe Prancūzų vyriausybė pa
reiškė vilties, kad tapusios ne
priklausomos šios valstybės liks 
su Prancūzija unijoje, tačiau tai 
nelaikoma sąlyga — apsisprendi
mas paliekamas joms pačioms.

Kambodija prieš Prancūzus
Kambodijos karalius, kuris 

nesenai buvo apleidęs savo kraš
tą protestuodamas prieš krašto 
suverenumo, varžymą, grįžęs po 
kurio laiko paskelbė tuojaus mo
bilizuojąs tautą kovai prieš pran 
cūzus. Jis savo kariuomenę nuo 
20.000 pakeisiąs iki .100.000 ar 
net 200.000 ir kovosiąs tol, kol 
iškovosiąs visišką nepriklauso- 
mėbę. Jis atsisakė taip pat pri
imti JAV sausumos karinių pa- * 
jėgų Pacifiko rajone vadą O’Da
niel, kuris nogėjęs pasitarti dėl 
JAV ginklų panaudojimo kovo
se su Viet Minh komunistais. 
Karalius Norodon esąs nusista
tęs prieš visus vakariečius, bet 
skelbia, kad iškovojęs kraštui 
nepriklausomybę, nuoširdžiai 
bendradarbiausiąs su visomis 
didžiosiomis demokratijomis, jų
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BARABO
Kelis kartus skaičiau P. La- 

gerquist ’’Barabą”. Gražus. Im
pozantiškas Meistriškas. Bara
bas ieško T -
ją nutverk 
Romos gu 
kryptį. Jis

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

GEDIMINAS GALVA

Svarstymai sutemose

KELIAIS
renka, kas turi išlikti, o kas už 
Ją mirti. Aukojasi visi. Tik ba- 
rabai takų takeliais it net šun
keliais bėga nuo aukos, bet sa
vyje neranda ramumo, neranda 
sąžinės balsui nuraminti rams
čio.' Barabas dar ne Judas. Jį są
žinė veda mirti už Tiesą, bet jos 
už grašius neparduoti. Už šį sa
vo nuklydimą turėsime Tautai 
atsipirkti. Tik ne doleriais • ir 
"pavyzdingu darbu ministerijo
se”, bet visišku savęs paaukoji
mu. Dar ne iš vieno mūsų lau
kia aukos.

Šėlsta Barabas po pasaulį dar 
Tiesos nepažinęs. Jis, rodos, ne
prieinamas savo plėšikų landy
nėje kalnuose. Bet ateina valan- 

lino paskelbtos, milionus prarijo I da, kada patys atbukiausi protai 
gyvybių. iB.et tai tik pradžia. Šių atbus. Pasaulis pažins Tiesą, už 
’’tiesų”. likvidavimas dar dau-, kurią lengva aukotis ir mirti, 
giau pareikalaus aukų. Tiesos 
vardan sugriauta Korėja, jos 
vardu ant kruvinų griuvėsių 
bandoma .pasirašyti taiką. Jos 
vardu šaukiami ’’taikos” kongre
sai ir į pasaulį leidžiami trum
paregiams muilo burbulai. Jos

I.

s, bet jos bijo. Jis 
et ant jos leidžia 
toriui perbraukti 
impulsyviai ilgisi 

ir gilumoje ^a tiki, nuo jos bėga, 
bet ūž ją miršta aht kryžiaus. Jis 
perka Tiesą kankinio mirtimi.

Labai artimas Barabo kelias 
yra šių dienų žmogui. Tiesos il
gesys yra amžinas klausimas. 
Jau senovės graikų filosofai šiuo 
klausimu daug rašė. O kiek aukų 
jos vardu! Kiek kraujo! Visi tiki 
neklystą. Visi skelbia naujas 
dogmas jos vardu. Naujųjų lai
kų ’’evangelijos’^ Hitlerio ir Sta-

R. Medelis.

Pervertinimas vertybių
Vargu galėtume mes būti tik 

žiūrovais gyvendami ir laisva
me savo krašte. Šios visuotinės 
sutemos mus ir ten įpareigotų 
gerokai pasitempti siekiant sa
vo krašto klestėjimo ir taikos.

Šiuo metu mes turime pamirš
ti, kuriuo būdu geriausia pa
puošti mūsų rūmą. Šiandieną 
tas rūmas ne mūsų yra valdo
mas. Lietuvių tauta atsidūrė jos 
istorijoje dar nebuvusioje ver
gijoje. Didžiausia mūsų parei
ga suburti, suorganizuoti, visas 
laisvame pasaulyje turimas jė
gas aiškiems tikslams siekti. Nū
dieną mes negalime turėti ty- 
giagretiškų organizacijų esmi- 
niepis tikslams siekti. Esamos 
organizacijos, jei jos siekia tų 
pačių tikslų, turi rikiuotis į vie
ną tašką, kurią centrinę tam 
tikros srities organizaciją, nors 
ji būtų toli netobula.

Tos organizacijos negali likti 
pasyviomis ir net atitrukusio
mis nuo visuomenės, besidėda- 
mos galinčios iš augšto “valdy
ti” maldaujant tik medžiaginės 
paramos ar net .likviduojant lie
tuvių tautos įnašus kaikuriems

(Pabaiga)

asmenims išlaikyti, nors jų pa
tarnavimas lietuvių tautai yra 
mažiausia abejuotinas.

Tos organizacijos turi patapti 
ne vien veikliomis trumpalai
kiuose nuotoliuose, bet ir turėti 
aiškius tikslus, kurie net toliau 
siektų, kaip paskelbimas nepri
klausomos Lietuvos.

Daugumas tokių planų remia
si techniškais samprotavimais, 
kurių įgyvendinimas priklauso 
eilės nežinomųjų. Nežiūrint 
gausybės profesinių organizaci
jų, iki šio meto mes neturime 
aiškios aptarties pradų, kurie 
būtų pagrindu Lietuvai atkurti. 
Šiuo metu jau yra gerokai pat 
vėluota aptarti visus atkursimos 
Lietuvos pradus, kurie turėtų 
būti visuomenės sambūriuose 
nuodugniai narpliojami. Kodėl 
taip yra daroma kiekvienas ga
li suvokti: ateityje valdanti par
tija sau rezervuoja ką tai lietu
vių tautai pakišti.

Kultūrinėje srityje jau šian
dieną reikalingas aiškus planas, 
kuris palaipsniui čia būtų ban
dytas įgyvendinti. Toje srityje

turime eilę lygiagrečių organi
zacijų, kurios mažiau sugeba pa-

Oro kovos virš Stalingrado
______ Stalingrado pietinėje pusėje 

varduliandien ir mūsų“augštie^ ten> k.ur Volga daro staigų posū- 
ji veiksniai dar neranda per 7 ki i ^tus, maišėsi kaip bi- 
metus bendro kelio. Tenka nusi- čkį spiečius dvidešimt ar trisde- 
vylus liaudies, išmintimi patvir- simt mažų greitų ratas ir se- 
tinti, kad teisybė po pasaulį ke-: nesnio tipo rusiškų modelių. Ne-

metus bendro kelio. Tenka nusi- čių spiečius dvidešimt ar trisde-

(Tęsinys iš pr. numerio)

liauja basa ir akla.
O mūsų privatus kelias daug, 

oi daug kartų susikerta su Ba
rabo pramintu taku. Labai leng
vai sūkuringas gyvenimas mūsų 
neveda prie Tiesos, bet kaskart 
tolina. Šėlsta Barabas mūsų šir- 
cly, šėlsta jis ir mūsų gyvenime. 
Abejingumas, beprincipinis nu
sistatymas, erzlumas ir ’’savų 
idėjų” ligi kraujo gynimas, o gy
venimo vėjui kitaip papūtus, tų 
pačių idėjų lengvabūdiškas pa
mynimas. Labai abejoju, ar mes 
leistume save už Tiesą nuvesti 
artį: Golgotos? Save aukoti — ne! 
Juk yra didvyrių, kurie miršta, 
mes jiems paminklus granito iš- 

t kalsįm. M, 
" \^yzdžiū’ r<

zijos sukursime. .Jie yra mūsų 
gyvybės laidas. Jau kartą pasi
traukdami Tiesą kryžių perbrau- 
kėm. Taip. Pasitraukti reikėjo.. 
Tai buvo šaltas apsisprendimas. 
Jonas galėjo likti — aš ne. Ma
ne iš; pirmos dienos būtų paste
bėję. Bet kažin, šiandien likusis 
Jonas ar nemirė už Tiesą Golgo
toj? Tauta kančios valandą ne-

a-
>e-

i galima buvo patirti, ką jie ten 
taip ant žemės nori apginti. Ru
sai yra tikri maskavimo meiste
riai. Neturėjome ir jokio noro 
jų užkabinti, nes jie skraidė že
mai virš pavojingos lengvos 
priešlėktuvinės ir buvo šiame 
augštyje per daug lankstūs pa
lyginus su mūsų lėktuvais. Rizi
ka pranešė pasisekimo galimu
mus. / . ;

Nesimatant ore jokio • kito 
priešo, visdėlto pabandėme ke
lis susikirtimus su tuo spiečium. 
Rusai pradėjo skraidyti dar že
miau, beveik užkabindami sta
čius Volgos krantus. Smigo, kilo 
virš mūsų ir apsisukdami maž
daug ^tik per sayo mašinos ilgį 
movė tiesiai į muš. Buvo tik pa
sisekimas, jei mes pataikydavo
me į priešą. Po vieno tokio susi
kirtimo, kai aš patraukiau augš- 
tyn paskui “ratą”, kurį jau bu
vau kartą kliudęs, staiga aštrus 
karšto skysčio kvapas pripildė 
kabiną. Skystis tekėjo plačia sro
ve iš dešinio aušintuvo. Priešo 
šūvis jį prakirto. Veltui ranka 
graibiausi už išjungėjo ranke

nos. Senesnio tipo lėktuvas jo iš 
vis neturėjo. Būdamas 2000 pė
dų augštumoje vos galėjau per
skristi Zarepta kalnagūbrius. 
Karštas tepalas su dūmais pa
sirodė iš plyšio. Vožtuvai dirbo 
vis garsiau ir garsiau, kol paga
liau propeleris kryptelėjęs į 
priešingą pusę sustojo.

Bandžiau sklęsti link fronto. 
Viena paskui kitą mažos trum
pos rusų mašinos prašovė pro 
šalį. Kaip akmenys į skardinį 
stogą, taip jų kulipkos barškėjo 
į užnugarinį šarvą. Įtraukęs gal
vą pasislinkau į sėdynės šoną, 
kad išvengus šūvių linijos. Kiek
vienas judesys reiškė nustojimą 
augščio. Priešlėktuviniai sviedi
niai pataikė į sparnus. Kairioji 
pątrankėlė atitrūko. Lėktuvas 
krito žemyn. Dar kartą stipriai 
patraukdamas vairolazdę- -bai
džiau šiek tiek pakelti mašiną 
augštyn, bet ji atsimušė į žemę, 
pašoko, dužo, apsivertė ir sustojo 
gąsdinančioje tyloje.

Du kartu su galva kietai at- 
simušiau į priekinę instrumentų 
lentą. Apkvaišęs, su didelėmis 
pastangomis atstūmiau kabinos 
dangtį ir iššokau lauk. Keturias-

šypsojęs. Jis tai-priėmė kaip su
pratimo ženklą ir su malonumu 
nusijuokė.

Šiuo momentu privažiavo au
to vežimis pilnas prisėdęs lakū
nų. Jie iššoko ir puolė mane grū
modami kumštimis. Vienas di
džiulis milžinas norėjo man duo
ti boksą, jau šokdamas iš ma
šinos. Tai būtų kainavę man ke
letą dantų, jei nebočiau pasilen
kęs. Draugužis persimetė iš iner
cijos per mane tiesiai į “hero
jaus” rankas, kuris nučiupęs už 
uniformos atlapų, pastūmė į ša
lį, palydėdamas riebiais prūsiš
kų barakų žodžiais.

Po apstumdymo ir kelių bok- 
.sų pradinis karštis aprimo. Su
sidomėjimas nukrypo į profesi
nius klausimus. Kodėl aš turėjau 
nusileisti? Kiek lėktuvų esu nu- 
šdręs? Koklius apdovanojimus 
gavau? Ar ved^ ir kur mano 
namai? Visi t^Jfeausimai buvo 
duoti laužyta vokiečių kalbh.

nugabentas lauko aerodromo va- 
dovietėn. Dvidešimt trys laiptai 
žemyn požemyje, prasidėjo pir
mutinis apklausinėjimas.

— Pavardė ir laipsnis? — ka
pitonas su auksine žvaigžde da
vė klausimus.

Suabejojau. Uniforminis švar
kas paliko aerodrome, prie savęs
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Parduodama nekilnojamos nuosavybės visuose Toronto miesto ir 
priemiesčiu rajonuose. Didelis pasirinkimas Įvairiomis kainomis.

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

BLOOR — HIGH PARK
9 kambarių dupleksas, atskiras, gerų plytų, vandeniu alyVa šildomas namas. 

Kambariai gražūs, virtuvės modernios,, kietmedžio grindys. Tuščias, gali
ma tuoj pat kraustytis.' Atiduota skubiam pardavimui. Priede palikta ver
tingų baldų. Garažo ir įvažiavimo nėra. Prašo įmokėti apie$7.000, -ben
dra suma $17.700,

DUNDAS — EUCLID
6 kambarių per 2 augštus pusiau atskiras, senas, apleistas mūrinis namas, 

vandeniu alyva šildomas. Vidus atrodo neblogiausiai, net kietmedžio grin
dys. Prašo įmokėti $2.000, pilna kaina apie $10.000

OAKWOOD — RODGERS »
6 kambarių, gerų plytų, gražus atskiras namas, oru anglim Šildomas. Didelis 

ir jaukus kiemas, galimo net pora garažų statyti, įvažiavimas yra. Arti 
gatvėkoris, krautuvės. įmokėti apie $3.500, visa kaina $12.500.

ŠT. CLAIR — BATHURST
10 kambarių atskiras mūrinis namas, geras kambarių išplanavimas, 3 virtu

vės, oru alvva šildomas. Kieme 2 garažai. Prašo įmokėti $7.000, viso kai
nuoja SI 7.500.

Kasdien gauname daug grožių, gerų, pelningų ir vertų pirkti 
namų, krautuvių ir sklypų pasiūlymų.

* / * Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Apolinaras Sakus-Sakevičius
Skambinkit įstaigon OL. 7971, arba j namus LL. 0656

PERKANT - PARDUODANT
NAMĄ. AR BIZNĮ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
& BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. Toronto
Tel. OL. 8443

Mes taip pat tarpininkaujame pirkimo-pardavimo dokumęntų 
sudaryme bei morgičių ir paskolų reikalais.

dešimt jardų atstu gulėjo išsi
mėtę arklio pasagos pavidalu ru-

i siško lėktuvo liekanos. Vakaru . - .. . , . - . XT- ii nusėie Driežais nusileidžiančia netureJau JoklU ženklų. Niekas
i P . J . .P ... , . negalėjo išduoti mano tapaty-1saulę ėjo pakrikę kariuomenes i, .5 o J -■ , -. F_ . hpc Svarsriau ar npnntii crpnaubės. Svarsčiau, ar nebūtų geriau 

tylėti apie savo laipsnį ir titu
lą? Nusprendžiau sakyti tiesą.

daliniai. Matomai tai buvo pės-t 
tininkai pasimetę nuo savo da-
' Daviau savo motinos pavardęIs rusų pagalbinio aerodromo, 
kurio pakraštyje nusileidau, bu
vo paleisti mano link keli šū
viai. Aerodromo tarnyba skubi
nosi į mane. Iškėliau rankas.

Štai atėjo tas momentas apie 
kurį taip dažnai pagalvodavome, 
bet kurio neįstengėme aiškiai įsi
vaizduoti. Pakeltomis rankomis 

į laukiau rusų. Akys pakrypo į 
> vakarus. Ten tik penkiolika mi- 
Į nučių atstumo lėktuvu, mano 
draugai turėjo stovėti prie nusi
leidimo tako laukdami manęs. 
Buvo viskas baigta. Čia buvau 
vienas nežinodamas ką besu
lauksiu. Mečiau žvilgsnį į savo 
odinį apsiaustą padengtą tepalu, 
sudilusius skridimo batus ir la
kūniškas pirštines.

Pagaliau. Atsegiau diržą ir pa
daviau jį kartu su pistoletu pir
mutiniam atbėgusiam rusui. Be 
žodžių jis ištuštino mano kiše
nes. Nosinė, cigaretės, piniginė, 
pirštinės — visa nukeliavo pas 
jį. Prisistatė karininkas su kai
liniais lakūniškais batais. Maža 
auksinė žvaigždė spindėjo ant jo 
krūtinės. Ištiesė dešinę.

— Drauge (comrade)! — tarė 
pabrėždamas r. Galėjau nuleisti 
rankas. Pajusdamas didelį 
lengvėjimą paspaudžiau jo 
lomą dešinę.

Su eksperto išraiška jis 
žvelgė mano lėktuvą liūdnai gu
lintį ant smėlio perkreiptu lie
meniu, lenktais sparnais ir 
propeleriu. 'Pamatęs mažas bal
tas linijas ant vairolazdės ir 
juosteles su sovietų žvaigždėm 
ant kitų valdymo prietaisų nu
stebo. Greitai suskaičiavo: dvi
dešimt, trisdešimt, trisdešimt 
penkios. Nuleido susimąstęs gal
vą ir, rodydamas su pirštais dvi
dešimt dviejų skaičių, bakstelė
jo į auksinę žvaigždę ant krū
tinės, sakydamas kažką rusiš
kai. Kadangi aš nesupratau, pri
dėjo:

— Aš Sov. Sąjungos herojus!
Nesuprasdamas, kad tai yra 

oficialus dekoravimas duodamas 
tik už labai ypatingą pasižymė
jimą, sunkiai įstengiau nenusi-

pa- 
siū-

ap-

kaip grafaitės Bismark. Karinin
kas pašoko ir pradėjo šaukti:

— Birmarck, Bismarck reicho 
kancleris! Jūs Bismarcko sūnus?

(Bus daugiau)
Vertė P. Brakas.

KANADOS
Č.Sc. — Daugelis iš naujai at

vykusių nustemba, kad šis kraš
tas turi dvi oficialias vėliavas— 
Didž. Britanijos Union Jack ir 
Kanados raudoną vėliavą. Pasta
roji turi Union Jack viršutinia
me kampe ir kfenadišką herbą 
plevėsuojančioje dalyje. Abi 
šios vėliavos yra labai dažnai 
iškabinamos kartu. Katra iš jų 
yra oficialioji?

Faktiškai nei viena. Kanada 
yra vienas iš tų kraštų pasauly
je, ir vienintelė Britų Common- 
wealtho ^dominija, kuri neturi 
savo nuosavos vėliavos. Union 
Jack yra ’’oficiali” todėl, kad ją 
jJilima iškabinti visame britų 
tautų Commonwealthe ir ji tin
ka prie kiekvienų rūmų ir gali 
būti vartojama kiekviena pro
ga. Panašiai gali būti vartojama 
ir kanadiška vėliava.

Pagaliau iš dalies galima su
prasti, kodėl negalima apsispręs
ti dėl valstybinės vėliavos. Isto
riškai imant, Kanada yra dviejų 
tautybių valstybė — britų ir 
prancūzų. Po to, kai britai 18-me 
amžiuje perėmė vadovybę Kana
doje, prancūzų kalbai buvo ga
rantuotas teises. Prancūziška
sis — kanadiškasis tautiškumas, 
kuris tikrai nėra pro-britiškas, 
įsistiprino Quebeko provincijo
je ir Union Jack pasirodo šioje 
provincijoje daug mažiau,; kaip 
Ontario. Iš kitos pusės vėl pro- 
britiškos tendencijos taip stip
riai įsišal^pijo Ontario ir kitose 
Kanados srityse, kur apsigyveno 
anglosaksai, kad ten nenorima 
atsiskirti su Unkm Jack, šios 
dvi jėgos dar niekuomet nesusi
tarė dėl bendros vėliavos.

išvystyti tikrą kanadišką vėlia*

bent literatūros srityje.
Visa, kas paminėta, tačiau, iš

plaukia iš žmogaus. Lietuvis ką 
tik atsidūręs Amerikoje grei
čiau pasineria naujoje srovėje, 
kaip atvykę prieš kelias dešim
tis metų. Praktiškasis materia
lizmas užkariauja vis didesnius 
plotus. Jis- skverbiasi ir giliai 
šaknis leidžia. Individualinėje 
kovoje už didesnę gerovę jun
tamas .vienas kito atšlijimas. 
Asmens krizė jau juntama tuo
se, kurie aiškų žodį tarė sovie
tiniams, agentams, skatinusiems 
grįžti į-sovietus. Ir iš jų jau at
siranda asmenų, kurie kalbėda
mi apie Lietuvos būtinumą, jau 
neigia bendruomenišką organi
zaciją.

'Romos imperija žlugo, kai la- 
tifundijų savininkai' ir vergai 
buvo apatiški priešintis barba
rams. Labai abejotinos vertės 
meilė Lietuvai, kurie net nesu
randa tinkamos pagarbos lietu
viui.

Šiose sutemose turi būti paša
linti bet kurie skirtumai tarp 
seniau ar vėliau atvykusių lie
tuvių. Tas skirtumas gali išnyk
ti tik visiems stojus dirbt* to 
paties darbo. Tuomet išnyks ne
pasitikėjimas ir priekaištai, nes 
sugebėjimas ir ištvermė teiš- 
skirs vertuosius.

Kultūrinės kūrybos srityje 
mes turime paremti atsidėju
sius toje srityje. Toji parama 
tegali būti tik šalutinis veiks
nys. Joki parama neišugdys kū
rėjo, jei jis tokiuo nėra. Tačiau 
negalime palikti visos eilės kū
rėjų, kurie visų sunkumų negali 
vieni pakelti.

Lietuvybės fronte mes turime 
pereiti iš defefizyvos į ofenzy
vą vadovaudamiesi gerai apgal
votu planu. Skundai ir dvejonės 
čia mažiausia pagelbės.

Šiuo metu, kai kiekvienas lie
tuvis laisvame pasaulyje turi 
atlikti savo uždavinį, reikalin
ga tam tikro įsipareigojimo ir 
pasiaukojimo. Tam tikslui ge
riausia tinka demokratinė, vi
suotinė, tautinė organizacija. Ji 
turės jverti iki bent keli lietu- 
Vihi pasiliki ūž Lietuvos sienų." 
Ji bus tuo tiltu tarp lietuvių 
tautos branduolio ir pavienio 
jos nario.

Nei lietuvių tautai įsipareigo
jimas, nei pasiaukojimas nėra 
įmanomas be visuotinio dvasinio 
nio atgimimo, subrendimo ir su
bruzdimo laisvame pasaulyje. O 
tas kelias veda į pilnutinę krikš
čionybę, kuri skelbia: mylėk sa
vo tautietį, kaip pats save ir pa
gelbėk svetimiesiems. Tas atgi
mimas yra būtinybė ne vien bū
ti savyje tvirtam, nevien atsi
dėti tikroviškiems planams su
kurti, jiems įgyvendinti kovoje 
dėl laisvės, bet ir pilnai atsidėti 
įvairiopus lietuviškus dirvonus 
paversti trąšia ir našia dirva. 
Ir visa tai tebūnie laiko ženklu: 
Mane,’ Tekel, Phares.

VĖLIAVA
vą ir ją padaryti oficialia. Fede
ralinė vyriausybė suruošė net 
konkursą geriausiam projektui. 
Šis dalykas buvo tyliai užkastas.

Atrodo, kad kanadiška vėliava 
palaipsniui pasidaro populiares
nė iš tų dviejų ’’oficialių”. Abi 
vėliavos yra pripažintos vie
šiems pastatams, arsenalams ir 
kitoms įstaigoms, kurios iškelia 
vėliavas, bet Otavos ministerijų 
žiniomis kanadiška raudona vė
liava pirmauja. 'Kiekvieną vėlia
vą turi viešieji pastatai įvairiuo
se miestuose bei miesteliuose, 
bet iš dešimt atvejų devyni turi 
kanadišką raudoną vėliavą.

Kanadai priimti savo nuosavą 
oficialią vėliavą reikės parla
mento nutarimo, įstatymo. Bet 
labai sunku pasakyti, kada tai 
bus, kadangi parlamento narių 
tarpe nėra vieningumo. Bet jei 
tai įvyks, tai reikia manyti, D. 
Britanijos Union Jack pasiliks 
vėliavos kampe.

Gal ir dabartinė kanadiška vė
liava bus priimta. Vienas iš di
džiausių sunkumų yra, kad vi
dutiniškam kanadiečiui būtų 
sunku prisiminti, iš ko ji suda
ryta. Ypatingai sunku būtų mo
kyklų vaikams ją nupiešti, nes 
Kanados herbas, kuris dabar at
vaizduojamas vėliavoje, turi 
daug sudėtingų simbolių.

Ir Union Jack yra nelengva nu
piešti su savų trimis kryžiais — 
šv. Jurgio Anglijai, šv. Andrie
jaus Škotijai ir šv. Patriko Airi
jai. Jie primena Anglijos, Ško
tijos ir Siaurės Airijos susijun
gimą. Mažą, patrauklią knygu
tę apie ’History of the Union 
Jack” galima gauti parašius į 
"Citizenship”, IODE, 1S2 Low
ther Avenue, Toronto, Ont

Taitos Fondo Atstovybė Kanadoje 
Visiems lietuviams, organizacijoms ir jų skyriams, TFA skyriams 

Kanadoje
aukojusių Tautos Fondui sąra
šus prašome sudaryti patiems ir 
siųsti skelbimui tiesiog laikraš- 
šių redakcijoms. Prie geriausių 
norų Atstovybės žmonės nespė
ja laiku perrašyti.

6. Apylinkėse’, TFA skyriuose, 
organizacijose yra užsilikusių 
nuo Vasario 16-tos minėjimo me
tu surinktų Tautos Fondo aukų 
ir kitomis progomis surinktų pi
nigų. Norint paruošti tikslesnę 
pusmetinę apyskaitą prašome 
turimus Tautos Fondo pinigus 
prisiųsti Atstovybei iki liepos 
15 dienos.

Pakeistas Atstovybės telefo
nas: RA. 2-3986. Adresas tas pats.

TF Atstovybė Kanadoje.

Liečia: 1. TF nuostatai.
2. Lėšų telkimas.
3. Skyrių steigimas.
4. L. Pasų platinimas.
5. Aukotojų skelbimas.
6. Pinigų prisiuntimefe.

1. Yra gauta VLIKo patvirtin
ti Tautos Fondo Nuostatai. Pas
kutiniame Atstovybės posėdy šie 
nuostatai buvo peržiūrėti ir rasti 
atatinką Kanados lietuvių or
ganizacijų sudarytam būdui T. 
Fondui lėšoms telkti. Su šiuo ap
linkraščiu jie išsiuntinėjami or
ganizacijoms, jų skyriams, TFA 
skyriams, KLB Apylinkių Val
dyboms. Laikraščiai prašomi TF 
Nuostatus perspausdinti visų lie
tuvių žinojimo ir vadovavimosi 
dėliai.

2. Tautos Fondo Atstovybė, 
per skyrius ir organizacijas tel
kia lėšas Tautos Fondui nusisto
vėjusiu laisvu apsidėjimu — au
kos forma. Lėšos TF yra telkia
mos atskirai nuo kitų bendruo- 
meniniųitikslų. Anksčiau prama
tytoji dalis TF reikalams yra iš
skirta iš KLB solidardmo mo
kesčio. Taip yra sutarta su KLB 
Krašto Valdyba- ir patvirtinta 
Tautos Fondo Valdybos. ■

3. Prašome steigti kiekvienoje 
lietuvių apylinkėje TF Atstovy
bės skyrių, taip, kaip buvo su
tarta apylinkių atstovų suvažia
vime ir paskelbta Krašto Valdy
bos aplinkrašty. Apylinkėse, kur 
nėra organizacijos bendruome
niniais pagrindais, skyrių steig
ti imasi betkuri organizacija.

4. Yra būtina suintensyvinti L. 
Pasų ir ženklelių platinimą. Te
gu nelieka nė vieno lietuvio, ku
ris neįsigytų L. Paso ir turėda
mas pajamas metų bėgy nepaau
kotų Tautos Fondui nors 1 dole
rio į metus.

5. Apylinkės V-bas, skyrius,

Naujas Otavos arkivyskupas
Vieton mirusio arkivyskupo A. 

Vachon Otavos arkivyskupu Šv. 
Tėvas paskyrė dabartinį GraveL 
bourgo, Saskatchewane, vysku
pą Maurice J. Lemieux. Naujasis 
arkivyskupas yra gimęs Quebe- 
ke, būdamas tik 34 metų, buvo 
paskirtas Sendai vyskupu Japo
nijoje, bet karui prasidėjus grį
žo Kanadon, ir 1943 m. buvo pa
skirtas Gravelbourgo vyskupu. 
Jis mokėsi Quebec, paskum dor 
mininkonų seminarijoje St. Hy
acinthe, Que., Romoje, Lille ir 
Oxforde.

Suomijoje nauji rinkimai
Lig šiol valdžiusi koalicinė ag- 

rarų ir socialistų vyriausybė at
sistatydino, nes nepajėgė sude
rinti pažiūrų ūkinės stabilizaci
jos reikalu. Kadangi naują vy
riausybę sudaryti pasidarė ne
įmanoma, prezidentas Passikivi 
paleido parlamentą ir skelbia 
naujus rinkimus.

Suomiją ypač spaudžia finan
sinė bei-eksporto krizė.

Lietuviai važiuokite vasaroti į
* O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

'TOUR OAKS” TOURIST HOME 
Leamington, Ont., 318 Erie St. South.

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

Erie ežero krantas '
. . .. . . .. • • . . . '

Point Pelle National Park — gera vieta žuvauti, laiveliais plaukioti. Golfo žaidi
mo aikštė. Šokiams ir roller skating paviltonas. 35 mylios nuo Detroito.

Vietų rezervavimui skambinkite telefonu 233R, Leamington, Ont.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony H4I1\IS
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143e

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$15.500. Dupleksas 10 kamb., vandeniu apšildomas, du atskiri įėjimai, dvi 
virtuvės ir dvi vonios. Kiemas ir privatus įvažiavimas į garažę. Įmo
kėti apie $5.000. High Park Ave., — Glenlake.

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

$23.000. 11 kamb. ir 2 saulės kamb. 3virtuvės 3 vonios, nepereinami kam
bariai, puikus atskiras namas ir mūro garažas. Constance-Indian Rd.

2-jų ougštų mūro namas, 6 kamb. Anglim oru apšildomas. Gražiai atrodo sie
nos ir grindys, vidus reikalingas remonto, namas tuščias. Kaina tik 
$7.500. Bloor — Delaware. r

P. LEDAUSKAS *
TELEFONAS RO. 2301

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

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.

i

EUROPEAN

GALAS KOSULIUI!
Išbandykite tuojau DIANA DROPS, eurapiškus vaistus, 

kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienos europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami toip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Konodoje.

Poro DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus j dieng, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo, 
šie vaistai pagelbsti toip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bran
ch *to, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga 
liavimui ir kitokiom naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kod eurapiškus DIANA MOPS 
galite rasti beveik fciekvie-'uose namuose Konodoje. Šie 
varstai jums padės lygiai tiemg, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Koina $1.50 butelis.

/



TŽVISKŽS ŽIBURIAI
0

BOLŠEVIKINIAME ROJUJE BALSUOJA TIK PILIEČIAI

1953. VU 9. — Nr. 27 (184) 3 PUSI* , iiTTf'inir

SANATORUA, KURIOJE GYDOSI TREMTINIAI (1)

Ligonių gydymas ir priežiūra
išgarsino. Tai gydymas darbuGautingo sanatorijos vardas ir išgarsino. Tai gydymas darbu 

lietuvių ir kitų tautų žmonių j (vokiškai Arbeitstherapie). Be- 
. tarpe yra pagarsėjęs, nes ji turi 

savo specifinę paskirtį — gydy
ti tremtinius, DP. Šiame straip
snyje patiekiu šiek tiek žinių 
apie šios gydymo įstaigos gydy
mo metodus ir ligonių priežiū
rą. Sekančiame straipsnyje ap
rašysiu sanat. vidinį gyvenimą, 
drausmę ir kt.

Gydymo būdai
Pats' pagrindinis džiovininkų 

gydymo metodas yra gulėjimas 
nustatytu laiku. Gulėjimo va
landų — 9-11 rytą, 13-15 p.p., 
iy 22-7 v. naktį — turi būti la
bai griežtai laikomasi. Kiti gu
lėjimo laikotarpiai ne tiek griež 
ti, tačiau ligoniai visad turi bū
ti ramūs, nepervargti. Toks gu
lėjimas, geras maistas ir geras 
oras patys svarbiausi veiksniai 
džiovos gydyme. Tačiau visi* tie 
dalykai Gautinge labiausiai ap
leisti. Griežtas laikymasis gy
domojo gulėjimo dažniausiai ne
įmanomas dėl to, kad ligoninės 
personalas nepajėgia sutvarkyti 
nedrausmingųjų.— tokie trugdo 
ir drausmingiesiems. Sanatori
jos maistas yra blogos kokybės 
ir dar praščiau pagamintas, taip 
kad ir sveikas žmogus netūri 
noro jo valgyti. Vietovė nėra 
džiovininkams idealiame aukš
tyje nuo jūros lygio. Ir šiaip ge
ro oro čia trūksta, nes sanato
rijos pastatus išplėtus, o plotą 
net sumažinus, liko beveik tik 
gatvės tarp trobesių. Šalia tro
besių esąs keliolikos medžių 
’’miškas” tinkamo oro nesutei
kia.

Gautinge labai augštai pasta
tytas gydymo būdas vaistais. 
Naujieji vaistai čia pradedami 
naudoti ankščiau, kaip kitose 
sanatorijose. Taip streptomyci- 
nas, pasas, contebenas ir pas
kutiniu laiku oimifonas (arba 
neotebenas) labai greit po išra
dimo pradėta plačiu mastu var
toti. Pav. streptomycinas kitose 
sanatorijose Europoje negreit 
dar buvo pradėtas naudoti dėl 
jo brangumo, Gautinge tuo lai
ku jau daugeliui žmonių buvo 
pagelbėta. ‘ Tačiau visi šie pui
kūs naujieji vaistai turi ydų: 
po ilgesnio vartojimo išaugina 
rezistencinę tbc bacilą, kuri bū
na daug patvaresnė, o vėliau, 
gavusi tų vaistų, dar geriau vei
siasi. Be to, kaikurie iš minėtų 
vaistų kenkia inkstams, kepe
nims ar kam kitam. Kad veiki
mas būtų efektingesnis ir nėiš- 
sivystytų rezistencinė bacila, 
vaistai naudojami kombinuojant 
nuolatos vieną kitu pakeičiant 
ar maišant. Naujam procese šie j 
vaistai labai daug padeda, ta- ■ 
čiau užsisenėjusiam — mažai.

Sunkesniais užsisenėjusio pro- 
. ceso atvejais daromos operaci

jos. Bet pirmoj eilėj yra išban
doma prileidimas oro į krūtinės 
erdvę tarp šonkaulių plėvės ir 
plaučių plėvės (pneumothorax). 
Prileidžiant į tą erdvę tam tik
rais laiko tarpais tam tikrą kie
kį oro, plaučiai suspaudžiami 
net iki kumščio didumo. Taip 
po 'kelių metų plautis, visą lai
ką būdamas suspaustas, nedirb
damas, visiškai pasveiksta. Kai 
oro papildymas nutraukiamas, 
plaučiai išsiplečia vėl. Bet daž
nai minėtos plėvės būna suau
gusios. Jei būna mažai suaugę, 
daroma operacija, vadinama 
thorakokaustik — suaugimai 
tam tikrais elektriniais prietai
sais nudeginami. Bet jei suau
gimų daug, thorakokaustik ne
daroma, ir gydymas oro spau
dimu yra neįmanomas. Tokiu 
atveju daromos įvairios operaci
jos — kurios kokiam atvejui ge
riau tinka. Dažniausiai daroma 
šonkaulių sutrumpinimas (tho- 
rakoplastik). Sutrumpinus dalį 

• tam tikrų šonkaulių, nesveikoji 
plaučių dalis yra suspaudžiama 
natūraliu būdu, bet jau visam 
laikui. Tačiau liga nugalima. 
Dar daromos, nors labai retais 
atvejais, vadinamos pneumolyse 
ir phrenicus operacijos. Pneu
molyse turi panašią paskirtį, 
kaip thorakokaustik, o phreni
cus — nutraukiamas nervas prie 
kaklo, kad plautis pasikeltų į 
viršų. Po pastarosios operacijos 
leidžiamas oras į piĮyo. tuštumą 
ir tokiu būdu plautis suspau
džiamas iš apačios.

Išvidiniam pūliavimui pritai
komas drenažas ir valymas — 
plovimas.

Paskutiniu laiku pradedamas 
vis dažniau naudoti naujausias 
gydymo būdas, įšvirkščiant vais
tus tiesiog į kaverną (bacilų iš
graužtą skylę plaučiuose), pasi
naudojant specialiu Rentgeno 
aparatu. Šis gydymo būdas duo
da taip pat gerų rezultatų.

Kaulų džiovininkai gydomi 
specialiame skyriuje. Pastarie
ji turi ilgai (net keletą metų) 
gulėti gipse ar nešioti gorsetą, 
bet pasveiksta. t

Paminėtinas dar vienas gy
dymo metodas, kuris Gautingo 
sanatoriją Europoj labiausiai

rods, išskiriant Angliją, Gautih- 
go sanatorija yra pirmoji Euro
poj, kuri šį metodą pradėjo tai
kyti plačiu mastu. Šio gydymo 
pagrindu yra darbas. Kad ir 
lengviausias darbas, bet kad tik 
ligonis būtų užimtas ir jaustų 
iš to malonumą, o tuo pačiu už
mirštų nuolatos galvoti apie sa
vo ligą. Tokiu būdu džiova grei
čiau išgydoma. Paskutiniu lai
ku yra įsteigta speciali mokyk
la, kuri taip pat priskiriama prie 
šio gydymo būdo. Kai ligonis 
po daugelio mėnesių ar net me
tų gydymosi jau pasveiksta, 
vistiek jis yra dar trapus ir gali 
greit atkristi. Todėl dabar to
kius ligonius siunčia į minėtą 
mokyklą. Čia dar turi daug gu
lėti, bet jau būtinai tam tikrą 
skaičių valandų turi ir dirbti. 
Palengva darbo valandų skai
čius didinamas. Jei buvęs ligo
nis šioj mokykloj po gero pus
mečio nesuserga, drąsiai gali 
būti atleistas kaip sveikas. Be 
to, ši mokykla išmoko amat$, 
kuris gyvenime gali būti labai 
naudingas. Čia veikia tokie sky
riai: siuvimo, audimo, šaltkal- 
vystės, knygrišyklos, techn. brai
žybos ir kitokie.

Ligonių priežiūra
Veik visos seserys vokietės. 

Iki 1947 m. pabaigos ligoninę 
vedė seserys vienuolės. Tada 
tvarka buvo tikrai pavyzdinga 
ir ligonių priežiūra gera. Vie
nuolėms pasitraukus, pasaulie
tės seserys mažiau rodė ir rodd 
pastangų ligoniui padėti, o dau
giau žiūri, kad tik jų tarnybos 
laikas greičiau pasibaigtų. To
kiu atveju ligonių priežiūra daž
nai nukenčia. Ypač tai galima 
pajausti sunkiau susirgus. Bet 
yra keletas ir pasauliečių sese
rų, kurios dirba su tikru pasiau
kojimu ir ligonius tikrai idea
liai slaugo.

Gydytojai daugiausiai jauni 
ir taip pat vokiečiai (tik keli 
užsieniečiai). Tačiau daugumas 
gydytojų dirba tikrai rūpinda
miesi ligoniams pagelbėti, todėl 
ir darbo rezultatai būna geri.

Nuo 1945 iki 1950 m. pabai
gos chirurginiam skyriuje pa
grindinio chirurgo pareigas ėjo 
jaunas vokietis, turįs labai.

žą praktiką ir dar mažesnį at
sakomybės jausmą, dirbtiniu 
būdu išgarsintas/Todėl nenuos
tabu, kad dėl šio gydytojo ne
vienas ligonis DP pergreit pa
liko šį pasaulį arba po operaci
jų daugelio ligonių sveikata pa
blogėjo, o vėl kiti paliko krei
vais invalidais. Dar UNRRA 
laikais vienas Prancūzijos jau
nas gydytojas (žydų tautybės) 
taip pat ant nelaimingųjų DP 
kailio atliko savo praktiką. O 
IRO laikais vienas JAV chirur
gas (berods taip pat žydų tauty
bės) bandė daryti sunkias ir 
komplikuotas operacijas, po ku
rių didelė dalis ligonių greitai 
mirė.

Tais laikais ligonių būklė bu
vo juo sunkesnė, kad net grą- 
symais ir bausmėmis, perkeliant 
į kitą sanatoriją, ligonius vers
davo eiti operuotis, kaip kokius 
gyvulius į skerdyklą. Pasirinkti 
norimą chirurgą nebuvo leidžia
ma, nes DP pinigų nemoka, tai 
ir teisių pasirinkti neturi. Bet 
vistiek, daugelis ligonių nepa
siduodavo verčiami ir visiškai 
nuo operacijų atsisakydavo. Ir 
didelė dalis tokių yra be jokių 
operacijų pasveikę.

Sanatorijoj ėjo gandai, kad 
UNRRA ir IRO buvo komunis
tų įtakoj, o šie sąmoningai ne
laiminguosius tokiu būdų kan
kino, patys atlikdami labai bran
gią praktiką. Kad tai būtų tie
sa, sunku įrodyti, bet kad buvo 
tokia sunki ir liūdna ligonių 
būklė, tai yra visiems ligoniams 
žinoma. Tik nuostabu, kad nieks 
to klausimo nėra iškėlęs viešu
mon. Tad šia proga bandau bent 
lietuvių spaudoj paskelbti tai 
viešumai, už faktus prisiimda
mas sau pilną atsakomybę.

Nuo 1951 m. pradžios chirur
ginį skyrių perėmus čekui prof. 
Dr. Hejduk (minėtą vokietį at
leidus), turinčiam virš 20 mėtų 
chirurginės praktikos, šis reika
las sanatorijoj pasitaisė. Opera
cijos atliekamos naujausiais me
todais ir su dideliu atsakomybės 
jausmu bei7 rūpestingumu. Ir 
vokiečiai, perėmę 1951. V. 1. sa
natoriją savo žinion, minėtą 
chirurgą — profesorių savo vie
toj paliko-. Tik jei atsitinka koks 
ypatingai sunkus operacijos at
vejis, ligonis išsiunčiamas ope
ruotis pas geriausi specialistą, 
patiems vokiečiams apmokant 
išlaidas.

Vokietija- . - .-M* Musteikis .

Lenkų laisvoji spauda apie gy
venimą dabartinėje Lenkijoje 
pateikia būdingų faktų iš komu
nistinės spaudos.

§io pavasario pabaigoje Len
kijoje kilo didžiulis triukšmas 
dėl stokos bulvių. Pritrūko jų 
miestuose maistui, o kaimuose 
sėklai. Dėl to prasidėjo tikras te
roras, noras kuo daugiau jų iš
spausti iš ’’buožių”, buvo iškelta 
masės bylų už bulvių duoklių 
nepristatymą, kratos, ieškojimai 
paslėptų, gaudymas turguose, 
kad bulvių nepardavinėtų tie, 
kurie neatidavė duoklės. O žmo
nės stengiasi išsisukti, griebda
miesi ir labai išradingų apgavi
mo priemonių. Spaudoje mini
mas net vienas ’’buožė”, kuris 
vežęs bulves į turgų prie veži
mo prisikabinęs kortelę su pa
varde kito ūkininko, kurio duok
lės buvo atiduotos. Bet jis buvęs 
pažintas, suimtas, ir, žinoma, nu
baustas.

Lenkijos kolchozuose įvestos 
naujos darbo normos nuo liepos 
1 d., o kas jas prašoks pažadėta 
50% didesnis atlyginimas. Tik 
kolchozininkai susirūpinę, kaip 
jie galės pasiekti tokių normų 
ne darbymečiais, kai darbų to
kių karštų nebebūna. Tada pra
žus ir darbymečių prakaite pa
siekti laimėjimai.

Laisvojo pasaulio darbininkai 
gali nustebti, kad komunistinėje 
Lenkijoje iš darbininkų daugiau
siai uždirba darbininkai, kurie 
iš .šiukšlynų surenka pramonės 
žaliavoms tinkamus dalykus. 
Jei toks darbininkas atrenkąs 
’’vertingų” išmestų dalykų — 
skudurų, metalo laužo ir tt. — 
jis uždirbąs iki 700 zlotų, t.y. 
tiek, kiek gauna vidutinis val
dininkas.

Įdomu, ką jie rinks, kai iš 
prieškarinių laikų užsilikusio 
laužo jau nebepasitaikys?

Moteris bolševikiniame 
rojuje

Užsienio žurnalistai seniai pa
stebėjo, kad S. Rusijoje prie vi
sų viešųjų darbų ir pramonėje 
visur pilna moterų, dirbančių 
tuos pačius darbus su vyrais. 
Kaip gyvena moteris neseniai 
subolševikintoje Vengrijoje, ga
lima spręsti iš ’’Esti Budapest” 
balandžio 30 d. paskelbtos gegu
žės 1 d. parado tvarkos:

”.. 7000 dirbančiųjų ir 3Q00

namų šeimininkių atstqvaus Bu
dapešto moteris procesijoje. Jos 
turės ant galvų skirtingų spalvų 
skareles: dirbančios geležies 
pramonėje — raudonas, tekstilė
je dirbančios — margas, statybo
se dirbančios — mėlynas, dir
bančios chemijos pramonėje — 
mėlynas su baltais taškais, dir
bančios biuruose — žydrias, na
mų šeimininkės — raudonas su 
baltais taškais”.

.. Moterų grupės prieky eis 
draugė Mihaly Hegedus, lydima 
jos 8 vaikų... Paskum ją eis 
motinos ... lydimos sveikatos 
inspektorių. Toliau eis 100 mo
tinų, stumiančių vaikų vežimė
lius, o paskum jas motinos su 
’’pionieriais” (komjaunimo prie
auglio vaikų organizacija), mo- 
tinos^u vaikais pramonės moki
niais ir pagaliau motinos su sa
vo sūnumis kariais. Parodant 
įgyvendintą moterų teisių lygy- 
oę, eisenoje dalyvaus moterys 
tekintojos, kasyklų darbininkės, 
traktoristės, policininkės, gele- 
žinkelietės, gaisrininkės, muiti
ninkės, taksi šoferės, kaminkrė- 
tės, konduktorės ir tt.”

Tikrai ’’sulygintos teisės” — 
kasyklose ir kaminuose. Kažin 
ar buvo ir kacetų gyventojų bei 
tardytojų ištampytais sąnariais 
invalidžių?...

Kenčianti motina
Pasaulinė Ukrainiečių Mote

rų organizacijų Federacija, ku
rios centras yra Philadelphijoj, 
nusprendė atskiru leidiniu pa 
minėti 1932-1933 metų baisiojo 
bado Ukrainoje motinos kan
čias. Paskelbtas atsišaukimas 
medžiagai bei atsišaukimams 
siųsti. Leidinys vadinsis “Uk
rainietė motina kentėtoja 1932- 
1933 m.”

Kalbamųjų metų badas Uk
rainoje kilo Stalinui užsispyrus 
vienu mostu sugriauti- individu-

Rugpiūčio 10 d. įvykstančių 
federalinių rinkimų balsuotojų 
sąrašai jau sudaryti. Sąrašai su
daryti specialių žmonių, kurie 
nuo birželio 22 d. aplankė kiek
vieną gyvenvietę bei butą. Są
rašai iškabinti ant telefono stul
pų, medžių ar pastatų, kur kiek
vienas gali patikrinti, ar jis yra 
įtrauktas. Jei kas turi teisę bal
suoti, bet i sąrašus nebūtų 
įtrauktas, galima paprašyti pa
pildomai įrašyti. Kiekvienas to
kiam atveju turi kreiptis į jo 
gyvenamame rajone sąrašą su 
dariusį pareigūną. Jo pavardė ir 
adresas yra tame rajone iška
bintuose sąrašų lapuose. Gali
ma taip pat kreiptis į tos apy-4 
linkės* betkurio kandidato būs
tinę, kuri tą reikalą taip ,pat 
sutvarkys.

Balsuoti turi teisę Kanados 
piliečiai, vyrai ir moterys, suka
kę 21 m.

Surašinėtojai turėjo pareigos 
kiekvieną paklausti ar jis pilietis 
ir ar turi 21 metus. Jie galėjo 
taip pat paprašyti parodyti pilie
tybės dokumentus, bet galėjo 
pasitenkinti ir vien klausimu. 
Kaip girdėti, j sąrašus yra pate
kusių ir lietuvių dar neturinčių 
pilietybės. Tačiau balsuoti to
kiems visdėlto netiktų.

G in tusi nuo sabotažininkų
Konservatorių partijos lyderis 

Drew priešrinkiminėje kampa
nijoje pareiškė, kad šiandien Ka
nados baudžiamajame kodekse 
nėra jokio’ įstatymo, kuriuo re
miantis būtų galima užbėgti už 
akių labai galimiems pavojin
giems sabotažo veiksmams. Ko
munistų agentams patekti Kana- 

• don esą nesunku ir jų esą daug 
priplūdę bei įsiskverbę į gyvy
bingiausias pramonės sritis, kad 
karo atveju ten įvykdytų sabota
žo veiksmus. Drew ypač akcenta
vo uranijaus bei atominę pra
monę ir elektros gamybą. Elekt
ros energija, sako, yra paremia 
didžioji dalis Kanados pramonės 
ir viena vienintelė bombą, iš
jungdama elektrą, ją visą galin
ti sustabdyti. Dabar nesą jokio 
įstatymo, kuriuo remiantis gali
ma būtų tai sutrukdyti. Pagal 
dabartinius įstatymus esą galima 
kaltininką nubausti tik tada, kai 
nusikaltimas jau įvykdytas. Lai
mėję, konservatoriai, esą, pa
ruoštų įstatymą, kuris komunis
tinę veiklą padarytų neįmano
mą, nors pačios partijos ir neuž
draustų, nes tokiam atvejy jie, 
esą, veiktų kitu vardu. Reikią tik 
įstatymo, kuris baustų tarnavi
mą svetimai valstybei.

RYTPRŪSIAI ŠIANDIEN

KOMUNISTAI PER AUKLĖJA LEGIJONININKUS
Tuo metu, kai Prancūzijoj net 

karo akademijų aikštės pavadi
namos Stalino vardu, prancūzų 
legionininkai, surinkti daugiau
sia iš svetimšalių, turi su komu
nistais Indokinijoje vesti žūtbū
tinį karą. Vokiečių žurn. “Deut
sche Illustrierte” įsidėjo vieno 
buv. prancūzų legionininko atsi
minimų pluoštą, iliustruotą nuo
traukomis, kuriame vaizduoja
ma, kaip bolševikai elgiasi su 
prancūzais legionininkais, pate
kusiais jiems į nelaisvę. Tokiu 
būdu varoma propaganda prieš 
prancūzus ir kitus vakariečius. 
Iš aprašymų paaiški, kad ten 
vyksta nepaprastai žiaurūs karo 
veiksmai. /

Sukilėliai nesilaiko nei Že
nevos, nei jokių kitokių su
tarčių.

Be to, didelį belaisvių procentą 
išnaikina ligos. Maitinimas la
bai menkas
vos 600 g. ryžių ir 14 g. druskos. 
Stipresnieji siunčiami į darbo 
vergų stovyklas, mėginantieji 
pabėgti dažnai nušaunami vie
toje arba pasmerkiami mirti. 
Kiti pasiunčiami į vad. “perauk
lėjimo mokyklas ”, kur turima 
išeiti nustatytą politinį kursą. 
Jų grupės dėstytojas anamitas, 
puikiai šnekėjęs prancūziškai, 
dalyvius įtikinėjęs, kad, esą, ka
pitalizmas netrukus žlugs, Pran
cūzijoje uostų darbininkai Saint 
Nazaire ir kitur atsisaką krau
ti į laivus į Indokiniją siunčia
mą karo medžiagą ir tt.

“Kuršininkai” turi atminti
nai iškalti visą eilę Ho-Chi- 
Minho “katekizmo” nustaty
tų klausimų

su drauge prijungtais atsaky
mais, pvz., kaip prancūzai sten
giasi nuslėpti savo žuvusiųjų In
dokinijoje skaičių? Atsakymas 
turi skambėti: “Sulygindami su 
žeme žuvusiųjų kapus” (kai iš 
tikro tą darbą atlieka sukilėliai; 
seniau prie mirusiųjų kapo pri
dėdavo bent pririštą butelį su į jį 
įkištais duomenimis, apie velio
nį: vardu, pavarde, gimimo ir 
mirimo datomis, o dabar jau ir 
to nebedaro). Toliau nurodoma, 
kad į

Europa ieško pagalbos iš
Maskvos”,

kad amerikiečiai mėto Korėjoje 
’’užnuodytus vabzdžius”, kad ir 
Maurice Chevalier pasidaręs 
’’taikos partizanu” ir tt Paskum 
Šie laužo kiekvienai turi viešai 

likti “savikritiką”, turi išsipa
sakoti tiesiog neįtikimų dalykų. 
Tokios ;

bolševikiškos ’Išpažintys” 
net premijuojamos.

per dieną skiria

Jų grupės ’’laimėtojas” išėjo vie
nas lenkas legionininkas, kuris 
save kaltindamas įrodinėjo, kad, 
esą, kapitalistų pakurstytas, pa
deginėjęs, plėšikavęs, prievarta
vęs moteris ir žudęs kitus. Jam 
buvusi paskirta tokia premija: 
trys ’’pakučiai” tabako, keli 
kiaušiniai ir gabaliukas mėsos. 
Tačiau tas ’’stachanovininkas” 
vis tiek nepadarė karjeros — po 
poros dienų mirė šiltine. Po kiek 
laiko sukilėliai leido ’’kuršinin
kams” parašyti į Prancūziją savo 
draugams laiškus, bet visi jie tu
rėjo būti pradėti žodžiais ’’Mie
las Drauge” ir surašyti tokio tu
rinio, kokius rašytų tik perauk
lėtas” komunistas. Savaime aiš- 
ku, adresatai tų laiškų niekados 
nepamatė — jie buvo panaudoti 
kaip proklamacijbs, savo ranka 
pasirašytos... kitiems prancū-

zams kovotojams ’’atversti”.
Jų Kalėdos buvo pačios liūd
niausios gyvenime —

visur pilna utėlių, blakių ir blu
sų, iš niekur jokios žinios, gy
venimas rodėsi be jokios ateities. 
Galiausiai, kai komunistai įsiti
kino, kad jie jau esą pakankamai 
’’perauklėti” ir visur skelbs ko
munistines idėjas, juos ’’paleido 
namo”,

visiems į rankas įspraudę 
transparantus su komunisti
niais šūkiais.

Visur pakeliui jie buvo bolševi
kų iškilmingai išlydimi. Kai ga
lop ’’grįžtantieji iš nelaisvės” 
pasiekė pirmąsias prancūzų sar
gybas, karininkas nusakė pasa
kotojo stovyklos nelaisvėje tiks
lų vaizdą. Joje buvo daugiau 
kaip 200 belaisvių legionininkų 
mirę...

Kanada tautų mišinys
(NCP) Sukurta prancūzų, bri

tų išvystyta į valstybę, Kanada 
vis labiau tampa iš daugelio 
kraštų įvairių tautų gyventojų 
mišiniu. x

1871 m., gyventojų surašyme, 
pirmajam po Konfederacijos, ne 
britų ir neprancūzų kilmės gy
ventojų procentas buvo toks ma
žas, kad nebuvo reikalo net jo 
įrašyti. 1901 m., kai prasidėjo 
imigracijos banga iš Europos, 
europiečių kilmės gyventojai su
darė 8%% viso gyventojų skai
čiaus. Dešimts metų vėliau, 1911 
m. proporcija pakilo iki 13,1%. 
Paskutiniam surašyme, 1951 m., 
buvo rasta, kad vienas iš penkių 
kanadiečių yra europiečių kil
mės, t.y. ne britų ir ne pran
cūzų.

Imigracija sumažėdavo ir pa
didėdavo tarptautinei padėčiai 
bei politinėms ir ūkinėms Ka
nados sąlygoms pasikeičiant. 
Nors po II-jo pasaulinio karo 
imigracija buvo žymiai didesnė, 
negu depresijos laikais, bet di
džiausias imigrantų antplūdis 
buvo tarp 1911 ir 1914 metų, kai 
valdžioje buvo Progresyvių 
Konservatorių Partija, vadovau
jant Sir Robert Borden. Imigra
cija sustojo I-jo pasaulinio karo 
metu, vėliau pagyvėjo tarpkari- 
niame laikotarpyje ir po II-jo 
pasaulionio karo. Ji tačiau nepa
siekė tos augštumos, kaip buvo 
1913 metais.

Pirmieji Europos imigrantai 
didesniame skaičiuje buvo islan- 
diečiai, kurie pradėjo atvykti 
1875 m. ir įsikūrė Manitobos pro
vincijoje. Po to pradėjo atvykti 
ukraifiiečiai, užpildę Kanados

Vakarus devynioliktojo šimtme
čio gale. Taip pat šio šimtmečio 
pradžioje atvyko lenkai ir vo
kiečiai, olandai, skandinavai, 
serbai, italai, kroatai ir čekai.

Šiandien vokiečiai yra trečioji 
savo didumu etninė grupė, uk
rainiečiai— ketvirtoji. Skandi
navai sudaro penktąją grupę, o 
olandai šeštąją. Lenkai seka po 
olandų, o po jų italai ir rusai.

Imigrantai Kanadon atsivežė 
ne tik savo išsifnokslinimą ir 
kultūrą, bet taip pat prisidėjo 
neišmatuojamai prie Kanados 
materialinio gerbūvio. Įkurda
mi naujas įmones ir verslus neo- 
kanadiečiai tapo darbdaviais — 
darbdaviais senųjų ir naujųjų 
kanadiečių.

Nuo 1939 m. naujieji ateiviai 
atsivežė apie $500 milionų vertės 
prekių ir kapitalo. Jų gaminių 
vertė siekia netoli $100 milionų 
kasmet, o algų kasmet išmokama 
apie $20 milionų. '

Be to, Kanadoj su naujaisiais 
ateiviais įsikūrė naujų meninin
kų, dainininkų, šokėjų, dailinin
kų, skulptorių ir kt Prityrę odos 
išdirbinių, keramikos, fabrikatų, 
mašinų ir kt. preciziškų gaminių 
specialistai labai* prisidėjo prie 
krašto gerbūvio.

Imigracija maitina
kraują, raumenis ir smegenis, be 
kurių šis jaunas kraštas negalė
tų augti.

tautos

— Kopenhaga. — Danija, kuri 
neseniai atsisakė nuo JAV pa
galbos, nesutiko leisti JAV pa
statyti Danijoje oro bazes. Prieš 
balsavo komunistai, liberalai ir 
socialdemokratai.

“Ost-West-Kurier” Nr. 19/1953 
rašo, kad Sovietų atlasai jų lai
kinai okupuotą Rytprūsių šiau
rinę dalį, vadinamąją Kalinin
grado sritį, yra atžymėję jau 
kaip integralinę SSRS teritori
jos dali. Laikraštis pažymi, kąd 
dar ir šiandien Rytprūsius skiria 
viena nuo kitos dvi geležinės už
dangos. Laikraščio žiniomis, šiuo 

_______________  metu pajūrio sritis iki pat Klai- 
alų žemės ūkį ir įvesti kolcho- pėdos yra kariuomenės kimšte 
žus. Derlingiausioj i ukrainiečių prikimšta, o karinių įtvirtinimų 
žemė nebegalėjo išmaitinti sa- žiedas rodo stipriausią tos rūšies 
vo gyventojų. Dėl to kilus nėra-! koncentraciją. Prie Aistmarių 
mumams čekistų armijos pra-i pastatytos septynios V ginklų 
dėjo krašte baisiausią terorą,: stotys ir daugybė radaro stočių, 
šaudymus ir trėmimus. Apskai-; Piluva su Klaipėda sujungta dvi- 
čiuojama, kad nuo bado mirė, > dešimčia fortų, kurių patrankos 
buvo sušaudyti arba ištremti J atsuktos į pačius šiauriausius 
tada apie 8 milijonai ukrainie- Vakarų gynybos narius. Sritis 
čių. Sibire tada atsirado ukrai- tarp Karaliaučiaus, Įsrutės (hol- 
niečių apgyventos ištisos sritys, ševikiškai pavadintos Černi- 

Ukraina šių žaizdų niekad ne- • kovsku) ir Tilžės (Sovietsko) 
nžmirša -ir, .beabejo nfužmirš, į Yra tiesiog hermetiškai apskirta 
nes neliko, galima sakyti, šei- nuo likusio pasaulio. Net ir pie- 
mos, iš kurios nebūtų buvę au-' tinę Rytprūsių dalį okupavu- 
kų. Pernai laisvojo pasaulio ūk-: siems lenkams neleidžiama lais- 
rainiečiai paminėjo tų skaudžių vai vykti per spygliuotomis vie- 
įvykių 20 m. sukaktį?________‘ lomis, apsauginiais bokštais ir

" • ’ ■ kulkosvaidžiu lizdais sustiprin-
Malenkovo mokytoja pasakoja į tą sieną. Laikraštis skelbia, kad 

Vokiečių spaudoje pasirodė šiandien šiaurės Rytprūsiuose 
pasakojimas dabar ^tarp Kblno esą apie‘800.000 Sovietų kareivių 
ir Bonnos gyvenančios senutės ,r civiliu, iš ių 100.000 tik viena- 
Gresen, kilimo belgės, bet ište- nie Karaliaučiuje. Iš 450.000 
kėjusiosuž vokiečio, kur i. kadai- valstiečiu ir darbininkų, tarp 
se buvusi dabartinio Kremliaus; L \
galiūno mokytoja. Gresen šeimą t J ■ I '
1914 metų karas užklupo Rygo-i1 SUOSlU VOKI
je, kur vyras dirbo kaip chemi
kas. Prasidėjus karui, jis, kaip 
vokietis, su visa šeima buvo iš

žemė nebegalėjo išmaitinti sa-

1946-1958. m. įkurdintų Rytprū
siuose iš centrinės Rusijos, tik 
iki 1947 m. rudens apie 80.000 
grįžo slapta atgal. Vokiečių be
likę nedaug, jų kolonijos dažnai 
iki 800 dydžio keliaujančios iš 
vienos vietos į kitą. Jos susisie
kiančios su antibolševikiniais 
partizanų daliniais, veikiančiais 
Pabaltijo valstybių teritorijoje. 
Lenkų okupuotoje srtiyje dau
gumą naujai kurdinamųjų gy
ventojų sudarą naujakuriai iš 
Vilniaus srities ir šiaurinių Kon
greso Lenkijos sričių. Geležin
kelio linija tarp Varšuvos ir Ka
raliaučiaus, nežiūrint stiprios ap
saugos, nuolatos puolama parti
zanų. Daugiausia iš jų pasireiš
kia “Husarų divizijos” ir ”Miš- 

sko brolių” atskiri vienetai.
Organizuojasi Rytprūsių 

vokiečiai
Kanados vokiečių laikraščiuo

se pasirodė -atsišaukimai Lį^B^ti- - 
prūsių kilusius vokiečius, ragi
ną visus susiorganizuoti į vieną 
organizaciją “Landmanschaft 
Ostpreussen in Canada”. Jos 
tikslas būsiąs puoselėti savojo 
krašto meilę, palaikyti ryšius su 
Rytprūsių vokiečių organizacijo
mis Vokietijoje, ruošti savojo 
krašto žmonių pobūvius bei di
desnio masto susitikimus ir teik
ti pagalbą naujai atvykusietns 
savo krašto žmonėms.

Iš; Sudėtų vokiečių grupės Va- Vokietijos ir minimosios L. Če- ' 
do dr. Lodgtnano von Aueri pa- koslovakų Tarybos, pažymėjo, :•

tremtas į Rusijos gilumą, į Oren- reiškimų paaiški, kad Sudetų vo- kad tarp Vokietijos federal, vy- i 
burgą. Pasivadinusi prancūze, kiečiai savo reikalams viešai gin-i riausybės ir tremtinių egzil. vy- 
ponia Gresen nebuvo internuota ' ti yra nusprendę dar šiemet su- ; riausybių nepalaikoma jokių • 

daryti “Sudetų vokiečių tarybą”, i diplomatinių santykių. Taip pat 
į kurią įeitų apie 60-1000 narių. | vyriausybė neturinti duomenų, j 
Iš Sudetų vokiečių spaudos to- ,: kurie rodytų, kad minimosios 
liau paaiški, kad jie nė nemano /Tarybos ar kurios nors kitos če- Z 
laikytis 1937 m. sienų. Panašių kų tremtinių grupės Veikla Vo- 
užuominų yra padaręs ir Vokie- keitijoje sudarytų grėsmę jos . 
tijos susisiekimo min. dr. See- ■ tvarkai ar saugu’mui. Tačiau vo- 
bohnas. Sudetų vokiečiai, kaip kiečių vyriausybė laikosi nuo- 
pažymi “Die Stimme” Nr. 22/53, monės, kad teisė į tėviškę yraV 
nori vesti ’’savarankišką Sudetų įgimta žmogaus teisė, todėl daro < 
vokiečių grupės politiką” ir ”lai- 'žygių, kad tokia pažiūra būtlį 
mėti sau amerikiečių tautos sim- įteisinta' kaip tarptautinės teisės 
patijas”, kad tuo būdu ’’galėtų norma. Bendrojo vokiečių bloko 
ginti savo interesus”, atsverdami. — BHE — pirmininkas ir Schles- 
Laisvosios Čekoslovakų Tarybos' wigo-Holsteino krašto min. pir- ; 
įtaką. “Jei mes Vašingtone ne- mininko pavad. Kraftas Bonoje 
patrauksime į savo pusę, visokia' pasakytoje, kalboje, kaip praneąą 
kova ir viąoks organizavimas bus' 
beprasmiai”, pareiškęs dr. Lodg- 
man-Auen Sudetų vokiečių ap
skričių vadovams. Kiek anksčiau 
prof. W. Hallsteinas, Vokietijos

burgą. Pasivadinusi prancūze

ir mieste gyvendama vertėsi 
kaip kalbų mokytoja. Ten ji su
sipažino su taip pat ištremto ge
ležinkelių vyr. inžinieriaus Ge
orgų Malenkov šeima ir po ku
rio laiko pasidarė jų sūnaus, taip 
pat Georgij, prancūzų ir vokie
čių kalbų mokytoja. Pasak senu
tės. tai buvęs vienas gabiausių 
jos mokinių, bet nepaprastai už
sispyręs. Būdavęs labai tylus, o 
kai užsikirsdavęs, nepraverda- 
vęs burnos. Jis tada labai domė- 
davęsis technikos dalykais ir vis 
norėdavęs sužinoti prancūziškus 
bei angliškus mašinų dalių var
dus. Jo tėvai gyvenę gerai, o tė
vas atrodęs visai taip, kaip dabar 
sūnus. » ,

Gresen tekę taip pat mokyti ir 
dabartinį Sovietų vidaus reik, 
ministerį Beriją, kurio tėvas bu
vęs carui ištikimas kazokų kari
ninkas. Kilus revoliucijai jis iš
vykęs į Petrapilį, pasak jo, “ca
ro apsaugoti”.

amerikiečių telegramų agentu- • 
ra AP, reikalaudamas daugiau, 
pasisakė prieš “kvailą ir neap-', 
galvotą reikalavimą atstatyti 
1937 m. sienas”, siūlydamas Bq-

užs. reik, ministerijos valstybės I nos vyriausybei suaktyvinti Ry- • 
sekretorius, atsakydadamas į kai 
kurių parlamento narių paklau
simą, kokie santykiai yra tarp

LAIMĖ NE PINIGUOSE

tų politiką ir užs. reik: minis- . 
terijoje sudaryti Rytų politikos 
skyrių. Atstąčiųs 1937 m. sienas, 
vokiečiams tektų atsižadėti Su- ' 
dėtų krašto, Vakarinių Prūsų, 
Dancigo ir Klaipėdos krašto.

Aną savaitgalį Barbara (Bo
bo) Rockefeller, lietuviams JA 
Valstybėse žinoma kaip Ieva 
Paulėkiūtė, vienu kartu išrinkta 
net Amerikos lietuvių “grožio 
karaliene” Čikagoje, su savo sū
numi “okupavo-” savo vyro 
“Standart Oil” paveldėtojo bu
tą Niujorke ir atsisakė jį apleis
ti. 1948 m. ji ištekėjo už Winth
rop Rockefeller, didžiausiam 
Amerikos piniginių • aristokratų 
nustebimui ir pasipiktinimui, te

būdama tik neturtingo lietuvio 
angliakasio duktė, nors ir prasi
mušusi JAV filmų pasaulyje. Jos 
vyras galiausiai nusileido savo 
šeimos reikalavimams ir pasiry
žo skirtis neturėdamas jokių tam 
teisinių priežasčių. Jis aprūpino 
sūnų Winthropą Paulių (dabar 
keturių metų) milioniniu fondu, 
o žmonai už “divorsą” prižadėjo 
po $20.000 metams. Barbara bet
gi griežtai atsisakė duoti savo su-

tikimą skyryboms, motyvuoda
ma, jog ji ištekėjo mylėdama jį. 
o ne pinigus, ir jokie milionai 
negalės atstoti jos vaikui tėvo. 
Kada, advokatų patariamas, vy
ras išvyko į Arkanzasą, kur sky
rybos lengviausiai gaunamos, 
Barbara su sūnumi įsiveržė į vy
ro butą, užkirsdama kelią net ir 
Arkanzaso įstatymais leidžia- 
mdms • skyryboms.

Ievos užsispyrimas ir panieka 
pinigams pasaulyje sukėlė susi
domėjimą ir net gali sudaryti 
komplikacijų Amerikos psicho
loginei ofenzyvai laisvajame pa
saulyje, kur komunistai įtarinė
ja jog Amerikos kapitalistai už 
pinigus pasiekia viską, ko tik 
nori. Savo ruožtu Ieva Barbara 
sudaro palankią reklamą lietu
viams, kai visos pasaulinės agen
tūros pažymi, jog ji yra netur
tingo lietuvio angliakasio duk
tė. (Alm-TŽ). •

Suskaitys kinus
Kinijos gyventojų tikrojo skai

čiaus niekas nežino. Manoma, 
kad jis yra tarp 450 ir 500 milio- 
nų. Tai daugiausiai gyventojų 
turinti valstybė. Jau Kristaus 
laikais kinų buvo apie 55.000.000. 
Pirmas žinomas gyventojų sura
šymas Kinijoje įvyko 1742 m. 
Tada buvo rasta 143.411.559 gy
ventojai. Oficialus 1945 m. leidi
nys, dar nacionalistų vyriausj* 
bės, pateikia 454.928.992 gyven
tojus, su 5,4 narių šeimos vidur
kiu ir 14,47% daugiau vyrų, kaip 
moterų. 1952 m. vieno Šancha
jaus laikraščio paskelbtam met
rašty teigiama, kad gyventojų 
yra 486.571.237.

Liepos 2 d. komunistinė Kini
jos vyriausybė pradėjo naują 
visuotinį gyventojų surašymą, 
kuris duos beabejo jau daug - 
tikslesnių davinių.

i



»

1953. VII 9. — Nr. 27 (184)

SUDBURY, Ont Lietuviai pasaulyje

4 PUSU TBVISKES ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

"Iki šventinės mugės"
Kad iki "komunzimo" dar toli, liu

dija ir Pabaltijy ruošiamos muges, kol
ūkių turgaviečių teritorijoje, kurias ruo
šia kolūkių turgaviečių valdyba. | jas 
t uvo kviečiami "ir LTSR kolūkiai ir kol
ūkiečiai. P’roduktbm^ taikyti mugių da
lyviai buvo aprūpinti šaldytuvais, baga
žo apsaugo, užvažiuojamais kiemais k 
viešbučiais.. Centralinėš kolūkines turga
vietes "raudonajame kampelyje mugių 
dalyviai nemokamai gavo konsultacijų 
teisės agrotechnikos ir kitais klausimais".

Konferencija kraujų perpylimo 
klausimais

Balandžio 15 d. pasibaigė respubliki
ne konferencija tuo reikalu tik Pavlovo 
mokslo šviesoje. Dalyvavo 175 gydytojai, 
net iš Maskvos. Buvo padaryta 25 pra
nešimai. Didžiausio susidomėjimo susi
laukė aKuno Medicinos Instituto chirur
gines klinikos asistento I. Bredikio pra
nešimos "Kraujo perpylimo išvystymas 
Lietuvoje". Taip pat pranešimus iš tos 
srities darė Maskvos kraujo perpylimo 
instituto bendradarbis Raušenbach ir kt.

Kolūkiuose' dingsta daržinės, 
skundžiasi, tarybinė spauda. Taip atsiti
ko Telšių rajono Žarėnų apylinkės Karlo 
Markso kolūkyje, kur iš po nakties din
go daržine. Kolūkio pirmininku yra drg. 
Monkiene, kuriai vos atvykus kolūkio 
štabas jai padovanojo visuomeninę kar
vę, keletą avių, paršiukų, kalakutų ir 
vištų. Aišku, jog ir Monkienė netrukus 
neteko "regėjimo". Ji nemoto, kad kol
ūkio noriai Jonušas ir Grrkšas kolūkio 
pašaru šeria savo gyvulius. Lapinskiene 
pasigrobė 2 ha 60 arų žemės" Kad paę- 
davinęjamos daržines, švaistomas kitas 
visuomeninis turtą- Kolūkio štabų suda
ro šie. pagrindiniai tarnautojai: puhalte-, 
ris Rytėnas, sandėlininkas Žadeikis, bri
gadininkas Žilevičius, revizijos komisijos 
pirmininkas Janušauskas. . .

' Korsakas prikiša 
lietuviams' ir sau, kad "atsisveikindami 
su Stalinu" jie neparodę, noro susitaikin
ti su marksizmo-leninizmo idėjomis. Lie
tuviai daro perdažnai ir perdideles ideo
logines klaidas. 7$ios klaidos atsirado 
dėl buržuazinės ideologijos liekanų po
veikio ir del institute nepakankamai iš
vystytos principinės kritikos. Ideologinių 
sukyldirhų buvo įsibrovę ir į mano dar
bus išspausdintus "Literatūra ir Kritika" 
1949 m. ir Irėčiančius ypač V. Mykolai
čio romaną "Altorių šešėly", Žemaitės/ 
J. Janonio, A. Vienuolio ir kit. kūry
bą" . Lietuviai, pagal -Korsako, vis dar 
drįsta priduoti:daug reikšmės "Varpo/' ir 
"Aušros" išėjimui, kaip' "nepaprastosJ 
svarbos įvykiui",nors^ jštįkryių. Jiėtyvių 
literatūra ir judėjimas prasidėję žymiai 
anksčiau. Korsakas, dar iškeikęs keikū
nų mokslininkų tendencijas savaip skirs
tyti lietuvius rašytojus pagal jų rašytus 
laikraščius, reikalauja, jog ateityje lietu
viai laikytųsi "G. M. Malenkov prane
šime duotojo gižiai principingo tipišku
mo problemos apibrėžimo, nuolat .vado
vaudamiesi oartijos nurodymais" . ...

Labai trūksta gydytojų
Tauragės rajono Pagramančio apylin

kėje jau 10 mėnesių veikia pilnai įreng
ta ambulatorija, tačiau tikro medicinos 
aptarnavimo nėra. Tik vieną kartą per 
savaitę iš Tauragės atvyksta gydytojas.

Dar blogesnė padėtis esanti Žygaičiuose. 
Čia jau 1952 m. turėjo veikti 10 lovy 
ligoninė, o iki šiol nėra nei ambulatori
jos. Žygaičiuose ligoninę turėjo pastaty
ti pats kolūkis, kuriam vadovauja drg. 
Sapšis. Girdi, jei patalpų ir nebuvo, tai 
kodėl gi neatvyko paskirtas gydytojas 
drg. Rūkaite? Ji pavėlavo pusę metų, o 
oer tą laiką Žygaičių apylinkės gyven
tojai turėdavo iki artimiausio gydytojo 
važiuoti net 20 km. Padėtis nėra pasi- 
eitusi nė dabar.

Trūkumai LTSR visuomeninėje 
gyvulininkystėje

>uvo neseniai prisipažinti LTSR Žemes 
ūkio ministro pavaduotojo N. Glabaj. Jis 
maho, jog jų pogrindinė priežastis, kad 
kolūkiečiai gyvulius šeria padieniui ir 
atlyginimą gauna ne pagal tų gyvulių 
produkciją, bet už dienas. Ir šią žiemą 
daugelyje pavergtosios Lietuvos kolūkių 
labai trūko pašarų. Pavasarį atsiradę ne
maža prieauglio, kuris "daugelyje vietų 
skursta". Jis piktinasi, jog beveik niekur 
nesirūpinama pagerinti pašarų bazę, ne
sirūpina užsitikrinti žolių sėklą. O ne
sirūpinamo todėl, kad nepakankamai ke
liamas lietuvių žemdirbių politinis bud
rumas. .

Kūrena namus
M. Vytėnas iš Vaškų, Linkuvos rajono, 

rašo, jog komunistai vietiniai pareigū
nai dar 1951-1952 m. žiemą malkomis 
apsirūpindavo.. . ■. sugriaudami namus. 
(Reikia manyti išvežtųjų į Sibirą ar pa
sitraukusių į Vakarus). Vien butų valdy
tojas Bartkevičius tiek pasidarbavo, kad 
iš aštuonių namų tik pamatai beliko, o 
visa kita dūmais ir pinigais išvirto. Na
mus kūreno pats, ir negailėjo savo kai
mynams bei pažįstamiems. '

Šviečia Kauno menininkus
Kaune šiuo metu, tarybinės spaudos 

žiaiomis, yra du teatrai; trys muzikos- 
mokyklos dvi dailės mokyklos, visa eile 
muziejų, tad nutarė komunistai jiems so
vietinės kultūros įdiegti. Paskaitas skai
tyti buvo pakviestas meno reikalų sky
riaus dail. Rimas Kalpokas ir aktorė, ko- 
muniztė drg. Borisienė, kurie supažin
dino su "Socialistiniu realizmu" ir "Me
no vaidmeniu komunistinėje visuomenė
je". Klaikaus pavadinimo paskaitą nese
niai ten skaitė drg. ’ Barkauskas apie Sta
lino veikalą ir "Kauno Tiesos" redakto
rius Putrimas apie "Penktąjį penkmečio 
planą ir komunistinės visuomenės pasta
tymo uždavinius Lietuvoje".

SAULT STE. MARIE, Ont.
. Tautos Fondo Atstovybei

Kanądoje, . ._
Siunčiame SS Marie apylinkė

je gyvenančių lietuvių aukas T. 
Fondui — sumoje $218.40.

Su pasigėrėjimu tenka konsta
tuoti, kad renkant aukas Tautos 
Fondui ir aplankant kiekvieną 
tautietį neteko sutikti mūsų apy
linkėje ’’besilikviduojančių” lie
tuvių. Nors tiesa, atsirado ir mū
sų apylinkėje pora tautiečių, ku
rie greičiausiai dėl nerangumo, o 
gal ir dėl šykštumo, kuris sukė
lė baimę, kad čia reikės atsiskir
ti su keletą centų, atsisakė pa-»

Labdara. Sudburio lietuvių 
kolonijoje surinkta $120,50 lie
tuvių Šv. Kazimiero Kolegijai 
Romoje paremti, kad atgimusi 
laisvei Lietuva turėtų savoje 
dvasioje išauklėtų apaštalų. Au
kojo $25 kun. A. Sabas; po $5 — 
Rev. J. C. Humphrey, Rev. F. J. 
Hickey, Rev. C. McKee, V. Ka
počius, J. Kriaučeliūnas, J. Vai- 
čeliūnas, K. Ulys; $4 K. Rimke
vičius; po $2 — J. Bataitis, St. 
Čipkienė, Pr., J. Dženkaitis, Gab
rėnas, P. Gustas, V. Korsakas, 
A. Kusinskis, A. Jasiūnas, J. 
Paulaitis, K. Ramonas, A. Raš- 
kevičius, L. Remeikienė, K. Rim
kevičius, Rev. O’Neeil, P. Vens- 
kevičius; po $1 — J. Adomaitis, 
M. Antanaitis, J. Čebatorius, L. 
Franckevičius, I. Gansįnaitlskas, 
Rev. F. Jacman, St. Jackus, J. 
Jakubonis, J. Jonaitis, V. Kriau
čeliūnas, P. Kraujalis, B. Luko
ševičius, V. Lumbis, P. Mazai- 
tis, V. Montvilas, M. Meškaus
kas, K. Poderis, J. Pėtrėnas, J. 
Stapčinskas, J. Stepšys, A. Stra- 
kauskas, J. Striška, J. Vabuolas, 
M. Zakarevičius, A. Zaranka, 
K. Žukauskas, St. Wilde; 50 et. 
aukojo V. Skripkus.

Bendruomenės vakaras įvyko 
birželio 27 d. kroatų salėje. Ta 
proga buvo pakviestas iš Toron
to paskaitininkas KLB Krašto

Valdybos pirmininkas J. Matu
lionis, kuris skaitė turiningą ir 
įdomią paskaitą . bendruomeni
niais reikalais. Po to buvo gra
žiai suvaidintas^vieno veiksmo 
scenos vaizdelis “Paslaptingoje 
zonoje”. Vaidino: S. Poderienė, 
L. Remeikienė, St. Tolvaišą, J. 
Bataitis, J. Čebatorius, M.- Za
karevičius ir Pr. Būdvytis. Po 
vaidinimo, kaię paprastai, buvo 
šokiai ir veikė lietuviškas bufe
tas. Gaila, kad atšilus orui, buvo, 
palyginti, mažai publikos.

— V. Jasiūnienė atsigulė į šv. 
Juozapo ligoninę operacijai.

Šumnios krikštynos. V. ir G. 
Lumbiai pakrikštijo savo sūnelį 
Gedimino Karolię vardais. Kū
mų buvo net trys 
penas ir L. Kriaučiūnienė, A. Ja
siūnas ir B. Lukoševičienė, P. 
Lukoševičius ir J. Lapėnienė. 
Krikštijo kun. A. Sabas.

G. ir J. Lapenai atvyko iš Či
kagos, o Kriaučiūnai iš Hamilto
no. Tai pirmos tokio masto 
krikštynos Sudburio lietuvių ka- 
pelionijos istorijoje. Vaišės bu
vo Lumbių namuose Garsone.

— Kun. A. Sabas birželio 28 d. 
išvažiavo atostogų į JAV. Grįš 
liepos 18 d. rytą. Dėl to liepos 5 
ir 12 dd. — du sekmadienius iš 
eilės — nebus lietuviškų pamal
dų. / .

DELHI, Ont
Gražus lietuvių solidarumas. 

Mūsų tarpe dar tębėra neišny
kęs gražus lietuviškas talkos pa
protys. Birželio 28 d., sekmadie
nį, iš Waterford, Simcoe, Delhi, 
Tillsonburg ir Aylmer apylinkių 
susirinkę tabako augintojai ag
ronomo Bačėno ūky padėjo aps 
kaupti tabaką.

Agr. Bačėnas pirko Woodstock 
apylinkėje tabako ūkį, bet dėl 
sveikatos sušlubavimo turėjo at
sigulti ligoninėn. Bačėnienė yra 
dantų gydytoja ir jai tabako au
ginimas, tuo labiau su trim ma
žamečiais vaikais, yra tikrai 
sunkus. Todėl, atrodo, kad šis 
gražus lietuvių gestas Bačėnams 
buvo ne tik materialinė parama, 
bet ir moralinis užjautimas.

Koresp.

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 issimokėjimui iki dviejų metų.

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

REAL ESTATE
$11.500, Runnymede-Ahrtefte mūri

nis, 6 kamb., pusiau atskiras, 
dideils kiemas, garažas; įmokė-

9 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
domos, garažas; įmokėti $5.000

$14.500, Annette —Keele, 7 kamb., 
pusiau atskiras, mūrinis, gara
žas, lobai geros namas; įmokė
ti $6.000.

$14.900, Grace —- Harbord, 8 k , 
mūrinis, pusiau atskiros, alyva 
šild., garažas; įmokėti $5.500.

$15.500, Marion prie Roncesvalles, 
8 kamb., pusiau atskiros, vieta 
garažui; įmokėti $5.000. Ba
lanse vieno atviro 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 komb., 3 vir
tuvės, vandeniu šildomas; įmo
kėti $7.000.

ir doug kitų namų, didelių ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.
Nuosavybę perkant, parduodant ar 
keičiant visas informacijas Jums su
teiks ir mielai patarnaus

Jonas Baltakys
1675 BLOOR ST? W.^TairjoTfiMI

ros: G. La-

Queenston, Ont
35-kių metų jubilėjinė 

“Šatrijos” stovykla
Toli, toli uolotoj, verpetais 

kunkuliuojančios Niagaros upės 
pakrantėj išaugo palapinių mies
tas, judrus ir linksmas, pilnas 
darbščių sesių ir jų skambančių 
dainų. Šis miestas, tartum maža 
Lietuva, kur susirinko skautas 
iš visų Amerikos ir Kanados 
kampelių į 35-kių metų jubilė- 
jinę stovyklą ruoštis tolimesnei 
Dievo, Tėvynės, Artimo tarny
bai ir sustiprėti lietuviškoje dva
sioje bedirbant ir besiilsint.

Ir štai iš šito lietuviško kampe
lio sūkuriuotais Niagaros upės 
vandenimis plaukia mūsų sese
riški sveikinimai visiems lietu
viams. Mes džiaugiamės galėda
mos stovyklauti, .džiaugiamės 
galėdamos pasinaudoti ta puikia 
proga, ištrūkusios iš didmiesčių 
mūrų, pagyvent gamtoje, su
kaupt kasdienybės išblaškytas 
mintis ir, įsijungus į tikrąjį 
skautavimą, didįjį. lietuvybės 
ramstį tremties gyvenime, pa
galvot apie savo pareigas Tėvy
nei Budime!

Stovyklos vadovybė ir 
visos stovyklautojos.

JA VALSTYBES J
Am. LB Čikagos apygarda bir

želio 21 d. buvo sušaukusi apy
linkių atstovų suvažiavimą. Da
lyvavo 12 apylinkių atstovai, o 
apylinkių išviso turėtų būti su
organizuota 45. Po visos eilės 
apygardinių organų ir apylinkių 
atstovų pranešimą bei diskusijų, 
priimtos rezoliucijos, o protoko
lą nutarta persiųsti LOKui. Su
važiavime buvo apgailestauta, 
kad ALB organizavimas perdaug 
lėtai vyksta.

Vydūno minėjimas Čikagoje, 
buvęs ruoštas birželio gale; pra
sidėjus karščiams nukeltas į spa
lio 4 dieną.

Kennebunk Port TT Pranciš
konų vienuolyne statoma nau
ja šventovė Marijos garbei Liur- 
das. Projektas inž. J. Muloko.
VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazija, balan
džio 14 d. pradėjus naujus 1953- 
54 mokslo metus, susilaukė 47 
rfbujų mokinių. Nauji mokiniai

J. J. Ellis

remti Tėvynės Laisvinimo Fon
dą. Bet«vistik negalėtume. pri-_ 
skaityti io prie ”besilikviduojan-! 
čių“ lietuvių grupės. Reikia ti
kėtis, kad nežinomojo rytojaus 
ateities ‘akivaizdoje ir tie “pasy
vieji” pakeis savo pažiūras ir pa
seks tuos tūkstančius lietuvių, 
kurie tokį pat, o kiti net ir di
desnį “vargą” vargsta, bet vis- 
tik kiek galėdami remia visuo
meninį ir tautinį darbą.

SS Marie Apylinkės V-ba šir
dingiausią padėką reiškia kun. 
L. Kemešiui, kuris gyvenadamas 
iš gana kuklių pajamų, atsisakė 
bažnyčioje surinktų aukų; jas 
perleisdamas Tautos Fondui. 
Taip pat dėkoja ir Tautos Fon
do vajaus talkininkams J. Meš
kiui, Z. Girdvainiui ir aukoto
jams.

Priede aukotojų sąrašas Nr. 1. 
VI. Mockus,

Apyl. V-bos vardu—pirm.
Tautos Fondo Atstovybė Ka

nadoje nuoširdžiai dėkoja KLB 
Sault Ste. Marie Apylinkės Val
dybai už prisiųstas aukas sumo
je $218.40.

M. Arlauskaitė, 
TF Įgaliotinė.

Stambiausias Toronto 
Realtorius

383 Roncesvalles Ave. 
LA. 800Q

■ •
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 kaina. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamas, neaugš- 
tas įmokėjimos. ,

(mokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerų, 18 metų se
numo, 2 butų namų ir self-serv
ice kroutuvę-grosemę. Savaiti
nė apyvarta apie $3.000.

Churchill — Dovercourt,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuvė, 
9 kamb. namas. Atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Havelock — Bloor, *
$12.600, įmokėti . $3-3.500, 
naujas pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
naujis 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.

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.

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

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.

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
TeL LL. 3744

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

Padėka
Už suruošta staigmeną —- "shower" 

mums ir už taip gerosios dovanas mūsų 
naujagimei Irenai esame nuoširdžiai dė
kingi ruošėjoms pp. P. Laureckienei, A. 
Stonkienei. Taip pat atsilankiusiems ir 
prisidėjusiems: Snj. Augustinavičiams, St. 
Augustinavičioms, Augaičiams, Astraus
kams, Balytei; Balčiūnams, Balniams, 
Budreikai, Daugėlai, Ignaičiams, Gurk
liams, Gulbinui, Grabštoms, Grebliūnui, 
Grincevičioms, Janušauskams, Jurė
nams, Joneikiams, Kuprėnui, Laurec- 
kams, Lapenoms, Liutkams, Mačiuliams, 
Mikelėnams, Porgauskiui, Pociams; Ru
činskams, Rimkams, Rugieniams, Stra- 
domskiams, Stonkams Škudai, Šernienei, 
Šiurnams, Vasiliūnams, Vindašiams, Vid
mantams, Vilkams, Žemaičiams, Žio
gams. Visiems nuoširdus lietuviškas ačiū!

Elena ir iVncas Galeckai.

Renka medžiagą apie lietuvius
Rytprūsiuose ir Lietuvoje. ’’Mes 
esame įsitikinę, kad nėra nieko 
gražiau, kaip pareikšti savo gel
bėtojui didelėje bėdoje padėką, 
jei ji nėra pareikšta veiksmu”. 
Šiuos pranešimus prašoma pri
siųsti iki 1953. VII. 31. ELTA.

RODNEY, ONT., vietos KLB lie 
pos 12 d. ruošia naujai įrengtoje 

‘aikštėje didelę ir linksmą
GEGUŽINE

Gros iš Londono lenkų džazas. 
Pradžia 3 vaL p.p.

Važiuoti -plentrr - Rodney % 
mylios West Lome link ir sukti 
kairėn į pirmą miškelį. (St. Za- 
vackio farmoj).

Rengėjai.

WINDSOR, Ont.
Windsoro lietuviams pamal

dos. Londono vyskupo parėdymu 
Windsore lietuviams pamaldos 
bus kiekvieną sekmadienį St. 
Francis kroatų bažnyčioje, 1479 
Albert Road, 12 valandą. Malo
niai kviečiu visus lietuvius 
Windsoro miesto ir apylinkių da
lyvauti savose lietuviškose pa
maldose. Kun. V. Rudzinskas.

Rytų Vokietijos mokslininkų 
darbo ratelis, ”Der Gottinger 
Arbeitskreiš”, neseniai paskelbė 
į Rytprūsių vokiečius atsišauki
mą, kad praneštų išsamiau apie 
pagalbą, kurią, parodę didelę’ar
timo meilę, lietuviai po 1945 m. 
suteikė didžiojo bado metais į 
Lietuvą pabėgusiems vokie
čiams. Atsišaukimą pasirašė mi
nimojo darbo ratelio pirminin
kas, teisių prof. $r. H. Krausas. 
Panašų atsišaukimą “Gottinger 
Arl^eitskreis” buvo paskelbęs 
jau anksčiau, būtent 1950 m., 
prašydamas atsiųsti aprašymus 
išgyvenimų, kaip užsieniečiai, 
patys pasiaukodami, yra padėję 
vokiečiams per jų trėmimus. Pa
sirėmus gautaisiais pranešimais, 
paskiau buvo atspausdinti ’’Žmo
giškumo dokumentai”, kurie su
kėlė gyventojų susidomėjimą ir 
kurių laidos dabar paruoštos 
taip pat anglų ir prancūzų kal
bomis. Minimajame veikalė, 
kaip pažymi savo atsišaukime 
darbo ratelio pirmininkas, tebu
vo galima tik trumpai suminėti 
tą 'pagalbą,4 ktfffdsf datigf "Rytprū-" 
šių gyventojų buvo sulaukę iš 
lietuvių sovietinės okupacijos 
metais. Šiandien — skelbiama — 
juo labiau pridera pareikšti pa
dėką kaimyninei ir draugiškai 
tautai, dalimi drauge su kitais 
benamiais turinčiais dalintis jų 
nelengva našta, iš dalies privers
tai savo tėvynėje kęsti baisias 
kančias. Lietuviai savo pasiau
kojimu yra daug vokiečių išgel
bėję nuo tikros bado mirties. 
Pranešimuose prašoma nurodyti 
ne tik pačią pagalbos vertę, ypač 
turint galvoje, kad ją teikusiems 
dėl to patiems grėsė pavojus, 
bet taip pat pavaizduoti padėtį

WINNIPEG, Man.
Graži vaikų gegužinė. Sekma

dienį, birželio 28 d., Kildonan 
Parke įvyko liet, šeštadieninės 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas ir gegužinė į kurią atsilan
kė labai daug svečių. '

Pradžioje buvo oficialioji da
lis. Mokyklos vedėjas kun. J. 
Bertašius padarė mokslo metų 
darbo apžvalgą ir pasidžiaugė 
pasiektais vaisais. Dviem stro
piausiems mokiniams: Verutei 
Demereckaitei ir Margiui Matu
lioniui . įteiktos už stropumą ir 
darbštumą dovanos, gražios lie
tuviškų pasakų knygos.

Po to mokiniai, Br. Bujokienei 
vadovaujant, pacįainavo 5 daine
les. Baigiant oficialiąją dalį, tė
vų komiteto vardu J. Malinaus
kas įteikė mokytojams gražias ir 
naudingas dovanas. Lenktynių 
laimėtojams įteiktos tėvų komi- kur ir pereitais metais buvo. Au- 
teto skirtos dovanos.

Turbūt neliko nei vieno vaiko, vės išvažiuos 2 vai. 30 min.

Fort William, Port Arthur, Ont.

kuris būtų grįžęs į namus neap
dovanotas.

Baigus vaikų programą, išju
dėjo ir vyresnieji. Ir dar negreit 
ir nenorom išsiskirstė ir jau sau
lutei leidžiantis grįžo iš žaliuo
jančios gamtos į miesto trukšmą.

Lietuviai pirmieji. Lidija Dąr- 
gužaitė, baigusi mokslo metus 
pirmąją mokine, laimėjo Winni
peg© (anglų) Kat. Moterų D-jos 
dovaną. Be to, daug lietuvių 
vaikų baigė mokyklas su pagy
rimais.

Lietuvių bažnyčios statybai 
ankojo: $10 Simanavičienė, po $5 
— kun. Tautkus, Sof. Yourk, St. 
Želba, Polė Burbulis, P. Burbu
lis. Aukojusiems nuoširdus ačiū.

Liet. Kat. Moterų D-jos ren
giama gegužinė įvyks liepos 12 
d., sekmadienį, St. Vital Parke,

tobusas nuo Demereckų krautu-

Šalpos reikalai. Šį pavasarį pa
siųsta 150 sv. rūbų lietuviams 
Vokietijoje per BALFo* įgalioti
nį p. Rugienių. Dabar pasiųsta 
$70 į Torontą Liet Šalpos Fondo 
Centrui Hanau, Vokietijoje, pra
džios mokyklos reikalams. Vi
siems aukojusiems rūbus bei pi
nigus, o taip pat prisidėjusiems 
savo darbu ponioms: Bružienei, 
Kaminskienei, Druktenienei, Jo
naitienei, p. Bružui ir p. Kajų 
čiui už išsiuntimą daiktų labai 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

Apylinkės atstovė šalpos rei
kalams yra A. Druktenienė, 267 
E. Amelia St (Westfort), Fort 
William, Ont.

Paroda. Mūsų apylinkės lietu
viai dalyvaus vietinėj kanadie-

piūčio 10 d. Visi, kas tik turi ga
limybės, labai prašomi prisidėti 
eksponatais bei darbu. Daiktus 
prašoma prisiųsti ligi rugpjūčio

1 d. Parodos komisiją sudaro p.p. 
Bružienė, Kaminskienė, Drukte
nienė ir mokyt. Mitalienė. »

Daiktus galima siųsti šiais ad
resais: E. Jasevišiūtė, sanita
rium, Fort William, Ont.; p. Bru
žienė, 133 Finlayson St., Fort 
William, Ont.; p. Druktenienė, 
267 E. Amelia St., Fort William, 
Ont.; p. Kaminskienė, 845 N. 
Brodie St., Fort William, Ont.

Mokykla. Nuo rudens pradės 
veikti sekmadieninė lietuvių 
mokykla. Vedėja mokyt. Mita
lienė. Labai sveikintinas darbas.

— Mūsų uolūs talkininkai: St. 
Jonaitis, Juozas Danėnas ir Jur
gis Danėnas susižeidė miškų 
darbuose. KLB Lakehaed apy
linkės lietuviai juos nuoširdžiai 
užjaučia ir linki kuo greičiau pa
sveikti.

— Lietuvis Hermanas KoŠku- 
lis, gimęs 1902 m. Biržuose, at
vykęs Kanadon 1926 m., pasken
do prie Geralton, Ont Ieškomi 
jo giminės ir draugai. Ė. J.

Deportacijos iš Klaipėdos 
krašto

Gottingėne leidžiamas “Pres- 
sedienst der Heimatvertriebe- 
nen” skelbia, kad iš Klaipėdos 
krašto vykdomos ir toliau pri
verstinės deportacijos. Iš to 
krašto vokietės siunčiamos į Ru
sijos gilumą daugiausia miško 
darbams. Tačiau šiaip krašto vo
kiečiai, kurių ten liko visai ne
daug, su lietuviais palaiko gerus 
santykius, vieni kitiems stengia
si kuo galėdami padėti. Pats 
miesto atstatymas eina labai lė
tai. Bažnyčių dar vis teberiogso 
tik griuvėsiai. Uoste pastatytas 
naujas švyturys — tai ir viskas. 
Elbinge yra 40.000 lenkų, iš^ku- 
rių 5,000"dirba Sdvietų icaro lai
vyno dirbtuvėse. Sala yra at
skirta ir saugojama Sovietų šar
vuočių. Sovietinės ir lenkų uni
formos vyrauja taip pat Marien
burge, kuris dabar skelbiamas 
esąs “senos lenkiškos kilmės”. 
Stettine plevėsuoja dvi svetimos 
vėliavos. Kaip dėl jo, taip ir dėl 
kelių* kitų Baltijos svarbesnių 
uostų tarp lenkų ir rusų vyksta 
smarkios varžybos. Vokiečių žo
dis Stettine dar mažiau sveria 
už abiejų kitų. Elta.

turi būti lietuvių kilmės, turi bū
ti baigę atitinkamų vokiečių mo
kyklų skyrius ar klases, o jei ne,. 
tai laiko stojamuosius egzami
nus. . •

Didelė dalis naujai įstojusių 
mokinių paskirti Gimnazijos Rė
mėjų Būreliams, kuriems pra
ėjusiais mokslo metais neprite- 
ko mokinių.

Gimnazija turi 201 Rėmėjų 
Būrelį, o mokinių 204: 169 gim
nazijoje ir 35 paruošiamoje kla
sėje. Keletas iš tų 201 Rėm. Bū
relių pasisakė šiais mokslo me
tais negalėsią surinkti šalpos. ' 
Dar nemaža dalis R. Būrelių nė
ra pasisakę.

Gimnazija labai prašo mielus 
tautiečius padėti ir tiems ki
tiems likusiems dar be globos 
mokiniams ,o be to, remti ir ki
tus’bendrus gimnazijos reikalus.
ARGENTINA

Rosario lietuviai jau baigia 
statyti bažnyčią ir parapijos na
mus su sale. Tai bus jau antra 
lietuvių bažnyčia Argentinoje. 
Tuo tarpu Brazilijoje tėra vos 
viena lietuvių bažnyčia, o Urug
vajuje dar ruošiamasi pradėti 
pirmosios statybą.

Visuose Pietų Amerikos kraš
tuose lietuvių dvasiniais reika
lais rūpinasi dugiausi vienuo
liai: Argentinoje ir Brazilijoje 
marijonai, Urugvajuje jėzuitai, 
Venecueloje ir Kolumbijoje sa
leziečiai, nors yra ten ir pasau
liečių kunigų.

Argentinos lenkų organizaci
jų sąjunga, gindama savo krašto 
reikalus, siunčia spec, delegaciją 
į Jungtines Tautas Niujorke. Or
ganizatoriai kreipėsi taip pat į 
15 kitų pavergtųjų tautų drau
gijas, siūlydami pareikšti savo 
pageidavimus dėl jų tėvynės li
kimo ir kovos savo krašto lais
vei atstatyti. Delegacija vyks per 
visas P. Amerikos respublikas, 
rinkdama tuo reikalu žymių 
valstybininkų parašus bei nuo
mones.

NORTH BAY, Ont
Keliaujančios Fatimos Mari- • 

jos statulos proga buvo viešai 
sukalbėta Sveika Marija 20 kai- ’ 
bų, jų tarpe ir lietuviškai.

pardavėjai
(salesmąn)

Naujai atidarytame namų pirki
mo-pardavimo biure. Geros dar
bo sąlygos ir augštas atlygini
mas.

A. MINIOTA
REAL ESTATE

& Business Broker
1333A Dundas St. W., Toronto

Tel. OL. 8443

Vieša padėka
Nuoširdžiai dėkoju mieliems Montreo- 

lio lietuviams už taip grožiai man su
ruoštas primicijų iškilmes.

Gili padėka didžiai gerb. AV parapi
jos klebonui Tėv. J. Kubiliui, kuris malo
niai leido naudotis jo parapijos bažnyčia 
ir sale, rūpinosi įvairiais techniškais rei- 
kaolis, primicijų metu asistavo iškilmin
goms mišioms, posake gražų pamokslų 
ir sklandžiai pravedė vaišių programų. 
Ačiū kun. A. Vilkaičiui už patarnavimų 
diakonu; očiū mieliems Tėvams J. Kidy
kui ir J. Aranauskui, doug pasidarbavu
siems primicijų paruošime, o taip pat ir 
mano kolegoms pranciškonams, prisidė
jusiems prie iškilmių.

Nuoširdžiai dėkoju muz. p. Piešinei, 
jo vedamam chorui ir solistams už gražų 
giedojimų per iškilmingas mišios, o taip 
pat ir vaišių metu.

Lobai dėkingas esu primicijų ir vaišių 
organizatoriui mielam mokslo draugui p. 
Jonui Goudzei. Už lobai skonių valgių 
paruošimų ir salės papuošimų toriu nuo
širdų očiū vaišių šeimininkėms ponioms: 
Motuzienei, Stonkienei, L. Vaupšienei, 
Girdauskienei, Motiečienei, Zemlickienei, 
PieŠinienei, Genaitienei, Lehktienei, Zo- 
bulertei, Greitoitienei, O. Vilimienei, Bor- 
čioustiene^,- Bendžiūnienei ir Žemaitie
nei. Ačiū pp. J. Valiuliui ir J. Beniui, 
padgusiems tvarkyti stalus ir kt.

širdingai dėkoju pp. Vasiliauskams iš 
Dorchester, Mass., už gražų kielikų. Už 
man įteiktas brangias asmenines dova
nos daiktais ar pinigais esu lobai dėkin
gos mieliems tautiečiams: kun. A. Za- 
noviČiui, New Haven; pp. J. Gritėnui, 
Melrose Park; S. Trumpkkienei, Amster
dam, N.Y.; Vasiliauskams, Dorchester; 
Eenzevičioms, So. Boston; Vasiliaus
kams, Lawrence; Maneliams, Čikaga; 
Graudušiams, Newark; Glinskiams, Syd
ney Mines; Vaštokams, Škėmoms ir Vin
geliams — visi iš Toronto; Hamiltono 
liet, porap. klebonui kun. dr. J. Toda- 
rauckui ir hamiltoniečiams, bwv. mono 
darbo draugams: pp. K. Mikšiui, V. Miš
kiniui, Sf. Naikauskui, J. Žvirbliui,-J. 
Pteiniui, A. Obcarskui, J. LeŠčiui, K. 
Bungardliui, VI. Zaukal, F. Urboičiui,

tiems; B. ir V. Palilionioms iš Kingstono; 
M. Podinienei iš JAV; montreoliečiams: 
pp. M. Arlauskaitei, O. Arlauskienei, B. 
Bagdžiūnui, P. ir T. Cipkams, A. Dvylai- 
tienei, J. Goudzei, K. Gegžnui, D. Gir
dauskienei, L. ir A. Grigeliams, J. ir P. 
Juškevičiams, A. Kebilui, J. Lodygai, V. 
ir M. Murauskams, J. ir M. Pakuliams, 
M. Použėniėnei, K. Paužėnoitei, P. Pa- 
leckui; M., S., J. ir V. Piečaičiams; P. 
Piečaičiui, A. Puidai iš Longlac, A. Ru- 
tovičiui, M. Stonkditytei, S. Stankūnie
nei, M. ir A. Vaikšnorams, J. Valiuliui, 
A. Viskantai, K. ir A. Čižiūnams, J. Be
niui, Liet. Kat. Mot. D-jai; tretininkėms: 
pp. O. Motuzienei, M. Bendžiūnienei, A. 
Stonkienei, M. Vilemienei, O. Vilemie- 
nei, M. Žemaitienei, O. Žiūbienei, P. 
Černienei, E. Greitoitienei, Kairaitienei, 
M. Lenktienei, O. Mikalauskienei, V. 
Rimgailoitei, M. Rugienienei, E. šipe- 
lienei, M. Šekšnienei; gerb. kun. K. Ric- 
kui ir V. Stankūnui; pp. G., A. ir J. Sa
kalams, D. ir L. Barauskams, G. ir J. 
Zabieliauskams; p-lėms: V. Baltuonytei, 
R, Jukonytei, A. Petrauskaitei, R. Son- 
goilaitei, E. Žemgulytei, Iz. NoruŠevi- 
čiūteij pp. M. Vitlipaičiui, Bubeliams ir 
M. Aukštaitei; A. ir S. Kavaliauskams, 
Toronto. Ačiū visiems aukojusiems vai
šių metu.

Mano nuoširdi padėka priklauso iš toli 
otvykusiems svečioms: Tėv. S. Kulbiui, 
SJ, ir kun. A. Vilkaičiui — iš JAV; kun. 
prof. dr. P. Gaidai — iš Gracėfield; pp. 
Al. Puidai — iš tolimojo Longlac, Ont.; 
Vasiliauskams — iš Dorchester; Benzevi- 
čiams — iš So. Boston; B. Petrauskui ir 
O. Paliulytei su draugais — iŠ Toronto; 
K. Mikšiui — iš Hamiltono; B. ir V. Pa- 
lilionioms — Kingstono. Dėkoju gau
siems primicijų dalyviams, visiems svei
kinusiems mane žodžiu ar raštu ir įvai
riais budais prisidėjusiems prie iškilmių 
suruošimo.

Atsidėkodamas už visa tai birželio 28 
d. atlaikiau už Jus šv. Mišios ir kasdienę 
prisimenu Jus šv. Mišių aukoje bei mal-

Jums giliai dėkingos,
ftafoolh Ūkely*, 

pranciškonu '
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Dinamiškojo žmogaus sukaktis
Birželio 20 d. Niujorke Vidu

rio Europos Krikščionių Demo
kratų Sąjungos būstinėje su
rengtam pobūvyo prof. dr. K. 
Pakštas kalbėjo, kaip jisai, prieš 
trisdešimt su viršum mėtų Svei- 
arijoje studijuodamas, su vy
resniu savo mokslo draugu, vė
liau vienu šviesiausių ir žymiau
sių Lietuvos asmenybių, a.a. 
prof. St. Šalkauskiu, svajojo ir 
kūrė planus darbuotis savo vos 
išsilaisvinančios tėvynės gerovei 
ir garbei. Jie svajojo savo tėvy
nę Lietuvą paversti skambia 
dainele, kuria žavėtųsi pasaulis.

Nuo anų entuziazmo dienų 
praėjo jau eilė dešimtmečių, ku
rių kūvy buvusieji studentai, 
apsišarvavę mokslu ir pilni tau
raus idealizmo, darbavosi, kad 
jų studijų dienų svaja taptų tik
rovė — jų tėvynė tarp pasaulio 
kraštų šviestų savo dvasios di
dybe ir kūrybinio genijaus lai
mėjimais. Praėjo dešimtmečiai 
kurių būvy tie du vyrai įnešė į 
mūsų tautinių vertybių lobyną 
svarų įnašą, matė savo tautos 
pastangas būti verta savo di
džios praeities ir pergyveno jos 
tragiškas nelaimes.

Šiandien vieno jų a.a. prof. S. 
Šalkauskio, jau nebėra gyvųjų 
tarpe, o antrasis, prof. K. Pakš
tas, vis dar tebesidarbuoja išti
kimas savo jaunystės svajai, ta
čiau ne tėvynėje, o eidamas sun
kiu ir skausmingu tremtinio ke
liu. Ir minėtam pobūvy prof. K. 
Pakštas minutėlei atsigrįžo į sa
vo ligi šiol nueitą kelią, nes š.m. 
birželio 29 d. sukako jam šešios 
dešimtys metų.

Jubiliatas prof. K. Pakštas gi
mė 1893 m' Alinaukos vienkie
my, netoli gražiojo Alaušo ežero, 
Užpalių parapijoje. Jo tėvas bu
vo stambesnių ūkių nuomotojas 
ir tuo metu kaip tik buvo išsi
nuomojęs minėtą vienkiemį. Ta
čiau Pakštų Kaziukui neilgai te
ko čia gyventi, nes tėvas nuo
mojamus ūkius nuolat kaitalio- 

' jo.
\ Jaunystėje jam teko ne tik 

žemės ūkius dirbti, bet ir sielius 
Šventąja plukdyti. Mokslo troš
kimas ir noras pakilti aukščiau 
už savo gyvenamą aplinką jį iš 

' Aukštaitijos išvedė į platesnį 
pasaulį. Pirmiausia jis darbuo
jasi ir mokosi Kaune, o vėliem 
Birštono vaistinėje bando pasi
daryti vaistininku. Tačiau grę
siančių neramių laikų nuojauta 
ir artėjanti karo tarnyba rusui 
jį skatina sukti kitu keliu — 
1913 m. jis atsiduria jau laisvo
joj Amerikoj.

Naujame krašte K. Pakšto py- 
* ragai taip pat nelaukė. Teko ku

rį laiką net farmos darbininku 
būti. Tačiau ne tokio jis būdo 
buvo, jog būtų galėjęs tokiu li
kimu pasitenkinti. Grįžta vėl 

•į ipiestą, kur yra progos darbuo
tis savo tautiečių tarpe ir savo 
tautos labui. Nors ankščiau, re
daguodamas tėvų marijonų leis
tą laikraštėlį “Tikyba ir Dora”, 
buvo gavęs patirti, jog lietuvio 
spaudos darbuotojo kelias sun
kus bei nedėkingas, 1915 m. sei
me Lietuvos Vyčių išrinktas jų 
organo redaktorium, entuzias
tingai imasi ’’Vyties” redagavi
mo, kartu labai uoliai įsijung
damas į visą Vyčių organizaci
nį darbą.

Nuo to laiko K. Pakštas nuo 
visuomeninio ir spaudos darbo 
jau ir nebenutolo, nors savo 
veiklą ir išplėtė vėliau į visą 
eilę dar kitų barų. Jis darbuoja
si ne tik Vyčių tarpe, bet ir 
įvairiose kitose katalikų organi
zacijose, redaguoja ne tik “Vy
tį”, bet įvairiais laiko tarpais dar 
buvo redaktoriumi “Darbinin
ko”, ’’Draugo” ir bendradarbia
vo kituose laikraščiuose.

Pirmojo Pasaulinio karo metu 
prasidėjus Lietuvos laisvinimo 
akcijai, K. Pakštas visu užside
gimu stoja į šį darbą. Jis važi
nėja po lietuvių kolonijas, ragin
damas tautiečius prisidėti prie 
savo tėvynės laisvinimo, orga
nizuoja katalikiškosios visuome
nės įkurtam Tautos Fondui lė
šas, veikia amerikiečių, visuome
nėje ir JAV vyriausybės sferose. 
1918 m. kaip Amerikos lietuvių 
misijos sekretorius vyksta į Eu
ropą. Su ta misija daugiausia bū
damas Šveicarijoje, jis uoliai 
dirba diplomatinėje ir propa
gandos . srityje, ruošdamas me
morandumus, promeirtorijhs, ra
šydamas straipsnius ir kitais 
būdais.

1919 m. su JAV Raudonojo 
Kryžiaus misija patenka K. 
Pakštas į Lietuvą, kur, priėmęs 
krašto apsaugos ministerio kvie
timą, prikomandiruojamas prie 
užsienių karinių misijų kaip 
ypatingiems reikalams karo val
dininkas. Mokėdamas svetimų 
kalbiu toms tarpininko parei
goms jis ypatingai buvo naudin
gas ir reikalingas.

Lietuvai išsikovojus nepri
klausomybę, K. Pakštas daugiau 
atsiduoda ui. Dar 1918 m.

jorke baigia sociologiją, o Švei
carijoje būdamas studijuoja eko
nomiką ir vėliau geografinius 
mokslus, kuriuos baigia daktaro 
laipsniu, parašęs disertaciją apie 
Lietuvos klimatą. Tad 1925 m. 
pakviečiamas dėstyti Lietuvos 
Universitete, pradžioje Teologi
jos-Filosofijos, o vėliau Matema
tikos-Gamtos fakulteto geografi
jos katedros vedėju.

Savo srityje prof. K. Pakštas 
išvarė labai reikšmingą moksli
nio darbo vagą. Jis ne tik buvo 
patrauklus ir studentų mėgia
mas dėstytojas, bet ir išplėtė pa
tį geografijos mokslo dėstymą 
Lietuvos Universitete, pradėda
mas dėstyti ligi tol jame nedės
tytas geografijos mokslo šakas, 
prądėjo geografinius Lietuvos 
tyrinėjimus, davė pradžią sava
rankiškam geografiniam institu
tui su geografiniu muzėjumi ir 
atskira biblioteka bei suorgani
zavo Lietuvos geografinę drau
giją, kuriai visą laiką ir vado
vavo. Taip pat yra išleidęs ir vi
są eilę veikalų — Lietuvos kli
matą (lietuvių ir prancūzų kal
bomis), Javų pasiskirstymo geo
grafiją, Politinę Baltijos Res
publikų geografiją (vėliau išleis
tą latvių ir lenkų kalbomis),. 
Baltijos jūrą, Vilniaus proble
mą, Ąplink Afriką — du tomus 
kelionės įspūdžių, Regioninę 
Afrikos geografiją, Lietuvos ri
bų problemą, anglų kalba Colo
nization Opportunities in An- 
golaK Lithuanian situation, The 
Baltoscandian Confederation ir 
Lithuania and World War II, gi 
prancūzų kalba mokslinį prane
šimą tarptautiniame geografų 
kongrese Amsterdame 1938 m: 
L’emigration lithuanien et sės 
causes. O ir šiuo laiku rašo ar tu
ri jąu paruošęs eilę mokslinių 
darbų. Pirmoj eilėj jis ypatingai 
atsidėjęs Lietuvos istorinės geo
grafijos paruošimui, o taip pat ir 
platesniam darbui iš Lietuvos 
politinės geografijos.

Prof. K. Pakšto pastangomis ir 
Lietuvos geografai su savo dar
bais išėjo į tarptautinę plotmę. 
Jis pats 1928-31 m. dėstė regio
ninę ir politinę geografiją Rygos 
universitete. O vadovaudamas 
Lietuvos geografinei draugijai, 
jai atstovavo tarptautiniuose ge

džiuliams vokiečių bei rusų blo
kams tik susijungusios, jis gy
vai įsijungia į Vidurio Europos 
federalistų sąjūdį ir organizuo
ja jų klubus Pittsburghe, Cleve- 
lande, Čikagoje, Niujorke. Prof. 
K. Pakštas yra vienas steigėjų ir 
Vidurio Europos Krikščionių 
Demokratų Sąjungos, kurios jis 
yra nuolatinis vicepirmininkas, 
kartų gyvai dalyvaudamas ir pa
čių lietuvių krikščionių demo
kratų veikloje kaip jų centro ko
miteto narys. Bet ir tiek darbų 
turėdamas, jis dar suranda lai
ko aktualiais klausimais pasisa
kyti spaudoje. Jo straipsnių nuo
lat pasirodo “Drauge”, “Tėvy
nės Sarge”, “Aiduose” ir kitur.

Ši suglausta prof. K. Pakšto 
veiklos apžvalga rodo, jog jo še
šios dešimtys gyvenimo metų 
neprabėgo be žymės. Darbų, 
kaip matome, gausu. Ir daugeliu 
atvejų pirmaeilės reikšmės bei 
didelio svorio darbų. Trumpa 
laikraštinė apžvalga neleidžia jų 
reikšmės plačiau nagrinėti. Ta
čiau jau jie, patys kalba, jog 
švenčiame sukaktį didelio tautos 
Darbininko, kuriam šia proga 
norime tik palinkėti sveikatos ir 
jėgų lygiu sėkmingumu kaip ligi 
šiol darbuotis dar ilgą metų eilę 
ir sulaukti laimingo grįžimo į iš
laisvintą tėvynę, kurios tarny
boj prabėgo minimosios metų 
dešimtys.

Pradžioj minėtą pobūvį suren
gė prof. K. Pakšto sukakčiai pa
minėti jo politiniai idėjos drau
gai krikščionys demokratai. Bet 
jame dalyvavo ir įvairių kitų 
mūsų visuomeninių srovių atsto
vai. kurie labai šiltai atsiliepė 
apie sukaktuvininko asmenį ir 
jo atliktus darbus. Tai rodo, kad 
jisai nėra siauras partinis vei
kėjas, bet vienas iš tų plataus 
masto asmenybių, kurie iškelia 
visos tautos mastu reikšmingų
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glaudžius ryšius palaikė su Bal
tijos kraštų analoginėmis drau
gijomis. Jo pastangos plėsti šio 
regijono mokslinį bendradarbia
vimą buvo įvertintos išrenkant 
jį latvių geografinės draugijos 
garbės nariu ir Latvijos prez. K. 
Ulmanio buvo apdovanotas Tri
jų žvaigždžių ordinu. Švedų ge
ografinė ir antropologinė drau
gija 1934 m. jį apdovanojo tik 
vienam į metus skiriamu gar
siojo šiaurės tyrinėtojo K. And
ree medaliu, o karalius 1939 m. 
Vazos ordinu.

1939 m. grįžęs į JAV, prof. K. 
Pakštas dėstė geografiją įvai
riuose Amerikos universitetuose 
bei kitose mokyklose, o šiuo me
tu yra Duquesne universiteto 
Pittsburghe geografijos skyriaus 
vedėjas.

Tačiau, dirbdamas mokslo 
darbą, prof. K. Pakštas nepasi
darė siaurai savo specialybės rė
muose užsidaręs ir nuo visuome
nės nutolęs mokslininkas. Jis gy
vai dalyvavo ir kultūrinėje, vi
suomeninėje bei politinėje veik
loje. 1930 m. išrinktas Ateitinin
kų Federacijos vyriausiu vadu, 
jai vadovavo ištisą dešimtį me
tų. Ne tik savo specialybės, bet 
ir kitais aktualiais klausimais ra
šė “Romuvoje”,'“Kosmose”, ’’Ži
diny”, ’’Naujoj Romuvoj”, “Atei
ty“, ’’Ryte” ir kituose žurnaluo
se bei laikraščiuose. Nuo 1919 m. 
jis įsijungia į lietuvių krikščio
nių demokratų partijos darbą ir 
1924-30 m. laikotarpy buvo ir 
šios partijos centro komiteto na
rys. Dalyvavo jis ir įvairiuose 
kituose sambūriuose, klubuose 
bei sąjūdžiuose. Ir visur įnešė 
naujų idėjų, gyvos dvasios, di
namikos.

1939 m. prof. K. Pakštas išvy
ko į JAV ir,' karui prasidėjus, 
čia pasiliko ligi šiol. Tačiau, nors 
pasikeitė vieta ir sąlygos, jis pa
siliko tas pats veiklos žmogus. 
Lietuvos nelaimės didele dalimi 
apsprendė ir šio laikotarpio jo 
veiklos pobūdį. Jis visa energi
ja įsijungia į kovą dėl Lietuvos 
laisvės. Ieškodamas Lietuvai 
draugų ir jos rėmėjų sunkioje 
kovoje už savo teises, jis skersai 
išilgai išvažinėja JAV, univer
sitetuose, politiniuose klubuose 
ir kitur skaitydamas apie Lie
tuvą ir jos reikalus paskaitas bei 
darydamas pranešimus. Tokių 
paskaitų jis yra skaitęs per tris 
šimtus. Kartu tais klausimais jis 
rašo spaudoje. Iškilus tremtinių 
problemai, jis darbuojasi 1941- 
45 m. kaip BALFo organizacinių 
reikalų direktorius. Tas pats su
sirūpinimas Lietuvos reikalais ir 
jos ateitimi jį paskatina imtis ir 
kitų darbų. Būdamas įsitikinęs, 
jog Vudurio Europos mažosios 
tąųtps gali išlikti ir atsispirti di-

idėjų ir atlieka visų srovių tau
tiečiams brangintinų darbų. Tad 
juo labiau ši sukaktis yra mums 
brangi ir reikšminga.

Jos proga būtų pravartu ne 
tik sukaktuvininką pagerbti, bet 
ir plačiau apsistoti prie jo keltų 
ir keliamų dažnai likiminės 
reikšmės mūsų tautai idėjų, jo
mis daugiau susidomėti. Tai ne 
tik būtų geriausias atpildas pa- 
čiam Sukaktuviųiokuiuž.jo ilgų 
metų darbus, bet ir naudinga vi
sam mūsų tautos gyvenimui, nes 
jo idėjos yra ne kas kita, kaip 
uolus ieškojimas kelio į Švieses
nę mūsų tautos ateitį. Ir ieškoji
mas tikrai įžvalgus. K.Pakšto pa
klausyti ir jo siūlomu keliu pa
sukti daugeliu atvejų reikalaute 
reikalauja gerai suprasti mūsų 
tautos interesai.

A. Gražiūnas.
Brooklyn, N.Y.
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Naujas Bažnyčios istorikas
linės paramos, nebuvo globojan
čios rankos. Nedatekliuose Jur
gis užsigrūdino ir baigęs pra
džios mokyklą, mokėsi D’Arcy 
McGee High School. Karo metu 
Jurgis tarnauja karo aviacijoje. 
Vėliau, baigęs mokytojų semina
riją, įstojo į TT Marijonų kon
gregaciją. Teologijos mokslus 
išėjo JAV Marijonų seminari
joje, Hinsdely. į kunigus įšven
tino pats TT Marijonų kongre
gacijos Vyriausias Vadovas J.E. 
vysk. P. Būčys, MIC, 1949 m. 
birželio 5 d. Po primicijų kun. 
Jurgis dar porą metų studijuoja 
pedagogiką Notre Dame univer
sitete, įsigydamas pedagogikos 
magistro laipsnį. Vyresnieji, ma
tydami jaunojo kunigo gabumus, 
1951 m. siunčia Romon, kad pasi
ruoštų naujai profesūrai. Čia po 
poros metų gilių studijų univer
sitetas įvertino jo mokslinį dar
bą ir suteikė istorijos licencijatą.

Šiuo metu kun. Jurgis akty
viai prisideda prie arkiv. Jurgio 
Matulaičio, MIC, beatifikacijos 
bylos ir ruošiasi tolimesnėms 
studijoms. Mes džiaugiamės ir 
sveikiname kun. Jurgį su naujais 
laimėjimais mokslo srity ir tiki
mės netrukus sulaukti stipraus 
lietuvio kultūros darbininko.

P. D.

t

h

Kanados lietuvis kun. Jurgis 
Navikevičius, MIC, Tarptauti
niame Jėzuitų universitete Ro
moje sėkmingai baigęs Istorijos 
fakultetą, šios vasaros egzaminų 
sesijoje įsigijo Bažnyčios Istori
jos licencijatą.

Jurgis Navikevičius gimė 1924 
m. Lietuvoje, Prienuose. Į Ka
nadą atvyko su tėveliais 1930 m. 
Naujakurių gyvenimas pradžio
je buvo nelengvas: trūko mora-

Kun. St. Ylos Mažasis Maldynas
Maldaknygė, kokios dar neturėjome

minties aiškumo, pačios maldos 
turinio. Šiuo atžvilgiu visur iš
laikytas deramas saikas.

Daugumą šio maldyno maldų 
autorius sukūrė pats, bet ką ra
do gražesnio kituose šaltiniuose 
irgi panaudojo. Čia rado vietos 
net iš 64 autorių paimtos maldos 
ir giesmės. Ką rado gražesnio 
mūsų religinėje poezijoje, auto
rius irgi panaudojo.

Originalūs yra patys malda
knygės apmatai, jos turinio pa-

Ši maldaknygė -išsiskiria iš ki
tų tos rūšies leidinių pirmiausia 
savo gražia estetine forma. Ir 
maldaknygės formatas, ir virše
liai, ir parinktos raidės, ir labai 
dailus puslapių laužymas — me
džiagos išdėstymas — padaro tai, 
kad šį maldyną (tai irgi naujas 
mūsų religinėje terminijoje žo
dis) malonu paimti į rankas. 
Prie dailios maldaknygės daug 
prisideda dail. T. Valiaus pieši
niai. v x .

Autoriui laimingai pasisekė skirstymas, medžiagos išdėsty-
duoti šiai maldaknygei lietuviš
ką “veidą”. Lietuviškasis šios 
maldaknygės charakteris atsi
spindi pirmiausia iliustracijose. 
Pažymėtinas savo lietuviška 
nuotaika pradžioje maldaknygės 
įdėtas dail. T. Valiaus piešinys— 
Marijos apsireiškimas Šiluvoje. 
Be to, maldyne tilpsta net kele
tas Lietuvoje pagarsėjusių Mari
jos šventovių paveikslų -—jų fo
tografijos — -Aušros Vartų Vil
niuje, Žemaičių Kalvarijos, Šilu
vos, Paežerės, Krekenavos, Pa
žaislio.

Išsiskiria ši maldaknygė iš ki
tų maldaknygių taisyklinga kal
ba, puošniu poetiniu žodžiu. 
Ypač tai žymu paties autoriaus 
sukurtose maldose, ■ kur origina
li religinė mintis gauna poetinį 
drabužį. Poetinis puošnumas ta
čiau niekur neužtemdo religinės

Shakespeare teatras Kanadoje
C.Sc. — Kanadoje šią vasarą 

rengiami du Shakespearo festi
valiai, Ivieninteliai savo rūšies 
šiaurinėje Amerikoje. Vienas 
bus pravestas Stratforde, Ont., ir 
užsitęs penkias savaites. Festiva
lyje bus naujai pritaikyta Elz
bietos amžiaus scena, kuri ran
dasi Avono upės krante. Strat
ford, Ont., pusiaukelyje nuo To
ronto į Detroitą, gavo savo vardą 
nuo Anglijos miesto Stratford, 
kuris davė pasauliui Shakespea- 
rą. Festivalio direktorium yra 
Tyrone Guthrie, buvęs Londono 
Old Vic Theatre direktorius 
Anglijoje. Scehos dekoracijos ir 
kostiumai yra sukurti Tanya 
Moiseiwitch, žinomos britų dai
lininkės. Vaidinimo žvaigždės 
yra Alec Guiness, žinomas ar
tistas britų scenoje ir filmoje ir 
Irene Worth, pasižymėjusi britų 
artistė. Atidarymui, liepos 13 d., 
Stratfordo festivalis suvaidins 
“Richard III” ir “All’s well that 
ends well” iki rugpiūčio 15 d. 
pakaitomis.

Kai Stratfordas dar tik prade
da savo veiklą, Torontas jau tu
rėjo savo Shakespearo festiva
lius per paskutinius keturius 
metus ir penktasis Shakespearo 
vaidinimas po atviru dangumi 
bus toje pačioje vietoje, kaip ir 
anksčiau — Toronto universite
to Trinity College kieme. Bus 
moderniškai atvaizduotas garsus 
Globe Theatre, kuriame buvo 
vaidinami Shakespearo veikalai.

Toronto Shakespearo festiva
ly, kuris sutraukia žiūrovus iš 
visos Kanados ir Jungt. Valsty
bių, vaidins Earle Grey Players 
artistai, kuriems vadovauja 
Earle Grey ir jo, žmona Mary 
Godwin, abu prityrę britų 
Shakespearo vaidintojai. Šalia 
festivalio, Earle Grey artistai 
apkeliauja kasmet Toronto ir 
Pietų Ontario mokyklas su 
Shakespearo vaidinimais. Jie 
gauna tam iš Ontario Švietimo 
ministerijos pritarimą, bet atlie
ka viską savo sąskaita.

Earle Grey Players suvaidins 
Šiais metais liepos 1-11 “Much 
Ado about Nothing”, liepos 13-18 
“The Winter’s Tale”, liepos 20 —

rugpiūčio 1 d. “As You Like It”. 
Be to, vaidinimų lankytojai 
kviečiami tris sekmadienius vel
tui į vakarinius koncertus, ku
riuose bus išpildomi 16-to am
žiaus instrumentais Elzbietos 
amžiaus kūriniai.

Atitaisymas
Pereitame TŽ Nr. (26) straips

nyje “Parapija—ne grybas” ant
rojoje pastraipoje atspausta: “O 
tos mūsų parapijos yra dažniau
sia arba patriarchinės, arba ro
mantinės, arba neigiamos”. Turi 
būti: ”0 tos mūsų pažiūros į pa
rapijas...”

Iš kultūros ir knygų pasaulio
L. Enciklopedija pakartotinai 

prašo atsiųsti: a) organizacijų 
trumpas istorines apžvalgas, b) 
žymiųjų lietuvių veikėjų biogra
fijas ir fotografijas. Šiuo atveju 
kreipiamasi ypačiai į tas orga
nizacijas ir atskirus asmenis, ku
rių pavadinimai ir pavardės pra
sideda raide A. Raidės A medžia
gą prašoma atsiųsti iki š.m. lie
pos 1 d. LE pirmasis tomas 
spaustuvėje jau yra pradėtas 
rinkti, tad vėliau atėjus tos rai
dės medžiaga į pirmąjį Lietuvių 
Enciklopedijos tomą nebegalės 
patekti. Adresas: LE, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass. 

I LE taip pat prašo atsiųsti fo
tografijų iš Lietuvos, kurios pa
sinaudojus bus grąžintos.

Jonas Mekas ’’Darbininko” 
birželio 26 d. Nr. 46 rašo, kad At
maus ”Tėv. Žiburiuose” užklaus
tas, kodėl nepasirodo lietuviškas 
filmas, paaiškinąs, jog jis kartu 
su broliu, padedamas D. Šulai- 
čio, dokumentavęs senųjų ir 
paujųjų lietuvių išeivių gyveni
mą filme, tam išleisdamas visas 
savo 3 metų darbo pajamas ir V. 
Joniko keletą šimtų dolerių. Fil
mo archyve esą jau 50.000 pėdų, 
kurių užtektų apie 22 vai. rody
mo laiko, bet joms paruošti ro
dymui dar reikėtų apie $3.000. 
Viltys gauti tam reikalui lėšų 
iš pavienių lietuvių ar organi
zacijų jau žuvę, tad darbą nu
traukiąs, nes vienam pačiam tai 
nepakeliama.

Montrealio Dramos Teatras po 
ilgesnės pertraukos vėl pradėjo

mas. Dieninės maldos, savaitinės 
maldos, mėnesinės maldos, meti
nės maldos, mišių maldos, sakra
mentinės maldos, asmeninės 
maldos, šeiminės maldos, mo
kyklinės maldos, organizacinės 
maldos, parapinės, tėvynės ir 
žmonijos maldos.

Autorius gražiai pasidarbavo 
sukurdamas šį gražų ir. origina
lų maldyną, -Jis-ypač tinka prasi
lavinusiems žmonėms, inteligen
tams. K. J. Gutas.

darbą. Repetuojama A. Škėmos 
drama “Pabudimas”, kuris Cle
veland© Kultūros Fondo konkur
se laimėjo pirmąją premiją. Re
žisuoti pakviestas pats autorius, 
A. Škėma. Vaidina: B. Pūkelevi- 
čiūtė, J. Akstinas, L. Barauskas, 
A. Dikinis ir K. Veselka. Deko
ratorius J. Akstinas. Premjera" 
numatoma rugsėjo mėnesį Tau
tos šventės proga.

Tarybinių jaunųjų rašytojų 
almanachas.

buvo išleistas balandžio mėn., 
pradžioje. Jame pasirodė 33 au
toriai: A. Baltrūnas, A. Pakalnis, 
V. Radaitis, V. Misevičius, E. Ul- 
dukis, R. Lankauskas, E. Pabir
žytė, L. Meras ir kit. Pakalnis 
puola katalikų dvasiškiją savo 
pamflete “Išpažintis”, todėl “Tie-

sa” randa jį įdomiu, nors jis “ne
pakankamai išryškino Vatikano 
agresyvų politikos charakterį. 
padarė popiežių pernelyg menku 
Wall Streeto tarnu...” Reakci
nės dvasiškuos demaskavimas 
buvo ir Radaičio tema “Žolinė” 
Pabiržytė — neįdomų nes ji gra
žiai aprašo kaimą buržuaziniais 
laikais. R. Lenkauskas idėjiniai 
silpnas. Baltrūnas iškreipė gyve
nimo tiesą. V. Misevičius geras. 
Sadauninkas — meniniu atžvil
giu silpnas. Kiti pasirodo eilė
raščiais. A. Jonynas, almanacho 
kritikas, keistai randa, jog “Svar
biausias daugelio šių poetų kū
rybos trūkumas yra tematikos 
bendrumas ir abstraktumas. Jam 
ypač nepatinka A. Skinkis, V. 
Bložė, A. Venckūnas, A. Stan
kevičius, J. Vaičiulionis, kurie 
kolūkiuose temato tik “sodus, 
žydinčias obelis, derlingus lau
kus, vaišėmis apkrautus stalus ir 
visai nepastebi nesutaikomos 
kolūkiečių kovos preiš buožes, 
tinginius, grobstytojus...” Klas- 
čiaus, pjesė “Sveika širdis” pate
ko dėl ’’redakcijos neapdairu
mo“. Ši knyga buvo ruošiama be
ne tris metus ir dviejų redakci
jų. Aim.

VASAROS ATOTOGŲ METU 
nesileisk į kelionę be PASAU
LIO LIETUVIU ŽINYNO, kurio 
pagalba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai susirasi 
lietuvių koloniją, įstaigas, orga
nizacijas ir atskirus veikėjus. Be 
to, ŽINYNE rasite smulkiai iš
aiškintą naująjį JAV Walter-Mc 
Carren Imigracijos ir Pilietybės 
įstatymą, vizų gavimo ir įvažia
vimo procedūrą, rasite plačiai ir 
suprantamai išaiškintą JA Vals
tybių mokyklų sistemą, kaip įsi
gyti specialybę ar patekti į pel
ningesnę profesiją. Turėdami ŽI
NYNĄ jusite, kad po ranka 
Jums yra viso pasaulio lietuvių 
įstaigos, organizacijos, visuome
nininkai, profesoriai, dailininkai, 
muzikai, žurnalistai, rašytojai, 
įvairių religijų dvasininkai ir tt. 
Panašaus leidinio lietuvių kalbo
je dar nėra buvę. ŽINYNAS bū
tinai reikalingas kiąkvienam 
kultūringam lietuviui. Reikalau- j 
kite pas platintojus arba tiesiai 
iš redaktoriaus pasiunčiant pen- z 
kis dolerius: Mr. A. Simutis, 41 
W. 82 St., New York 24, N.Y.

K. J.’ Gutas.
I LATVIJOS

NAUJI ’’ŽIBURIU” 1 
LEIDINIAI

Liepos mėn. pabaigoje Spau
dos Bendrovė “Žiburiai”, vei
kianti Toronte, Kanadoje, išlei
džia į rinką dvi vertingas kny
gas.

Pirmasis išeis kun. dr. J. Gu
tausko pedagoginis veikalas 
“Vaiko Dievas ir religija”. Auto
rius. ilgametis gimnazijos kape
lionas Lietuvoje, sudėjo į šią 
knygą savo didelio pedagoginio 
patyrimo ir mokslinio darbo vai
sius, gaudamas už *tai Quebec 
universitete antrąjį daktaratą.

Antrasis leidinys yra A. Rin- 
kūno naujai parašytas elemen
torius, skaitymai ir aplinkos pa
žinimas I skyriui “Kregždutė”. 
Autorius yra buvęs ilgametis 
mokytojų seminarijos metodinių 
dalykų mokytojas ir vėliau di
rektorius Lietuvoje. Šis elemen
torius yra pradžia serijos vado
vėlių, specialiai rašytų ir pritai
kytų tremties lituanistinei mo
kyklai.

Aby knygos bus gaunamos 
’’Žiburių” Sp. Bendrovėje, 941 
Dundas St. W., Toronto, Ont., 
Canada, ir pas platintojus.

Redakcijai prisiysta
Vinco Kudirkos Raštai, spau

dai paruošė Simas Miglinas, iš
leido Tremties leidykla, 1953 m., 
Spaudė Memminger Zeitung, 
Verlagsdruckerdi G.m.b.H., Mem 
mingen, tiražas 1000 egz., 488 
psl. Kaina $5.

Tai originalių V. Kudirkos 
raštų pilnas rinkinys. Gražiai 
įrištame tome telpa viskas, kas 
buvo kadaise išspausdinta 6 to
muose, išskyrus vertimus. e

Kanadoje knyga gaunama pas 
Tremties atstovą Aug. Kuolą — 
143 Claremont St., Toronto, Ont 
— ir pas visus knygų platintojus.

Gabija, neperijodinis literatū
ros žurnalas, Nr. 4 Red. Stp. Zo- 
barskas. 80 psl., kaina $1. Šiame 
numeryje yra 18 autorių proza, 
poezija ir straipsniai. Adr.: Ga
bija, 335 Union Ave., Brooklyn

Current News on the Lithua
nian Situation, Compiled by the 
Lithuanian Legation, Washing
ton, D.C., Vol. IX, No. 19(123), 
May-June, 1953.

Laiškai Lietuviams, 1953 m. 
birželio* mėn., Vol. IV, No. - 6, 
161-192 psL

The Festival of Lithuanian 
Art and Music, Commemorating 
the 700th Anniversary of Lithu
ania and its Contributions to the 
Culture and Freedom of Amer-

«• S’ *

ica. *
Tai festivalio Vašingtone, bir

želio 5P-21 d., 1953, programa. 
Pradžioje-apibūdintas dail. Jo
nynas, toliau seka A. Rannit 
straipsnis apie M. K. Čiurlionį ir 
M. Gimbutienės strp. apie prieš
istorinę Lietuvą.

Ateitis, 1953 m.,birželis, Nr. 6, 
121-152 psl.

Kan. V. Zakarauskas pamini 
arkivyskupą J. Skvirecką; kan. 
Kapočius a.a. kun. J. Tilvytį-Žal- 
vamį, be to, visas pluoštas ak
tualijų, poezijos, beletristikos.

Kolumbijos Lietuvis, 1953 m. 
(III) kovo-gegužės, Nr. 9, 189-. 
216 psl.

Numery rašo kun. dr. M. V. 
Mankelinas, Iz. Vasiliūnas, A. 
Paukštys, J*. Kūzmickis, V. Gri
galiūnas-Glovackis, J. Žemaitis 
ir kt. Numeris gražiai iliustruo
tas ir gerame popieryje.

Aidai, 1953 m .birželio mėn. 
Nr. 6(62), 241-288 psL

Turiny: vysk. dr. V. Padolskis, 
Arkiv. dr. J. Skvireckas; dr. M. 
Gimbutienė, Gintaro keliai prieš 
istoriniais laikais; J. Šlekaitis, 
Liet, teatro problemos; J. Gri
nius, Žiurkių kamera; Pr. Gai-' 
damavičius, Tikrasis didvyrio 
veidas; Cz. Milosz, A. Vaičiulai
čio, L. Andriekaus poezija; pla
tūs apžvalgų skyriai.

MOTERŲ RUBAI

IX,

Šioje iliustracijoje rodomas gražus kostiumas yra ne
šiojamas Bartos apylinkėje. Sijonas juodos spalvos, 
apsiūtas raudonais su geltonais ar žaliais ornamentais. 
Bliuskutė baltos drobės su prisiūtais juodais ornamen
tais. Gražioji liemenė yra raudona su sidabro apsiuvinė- 
jimais. Mergaitės nešioja raudonos ir sidabro spalvos 
karūną. Ant liemenės nešiojama didelė sidabro segė. 
Tai dar vienas gražus Europos šalių kostiumų pavyzdys.

šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BEADING'S
SHADING BREWERIES LIMITED 

OTTAWA AND WINDSOR

Tariama BREDINGS
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visuose miesto rajonuose!

PATIKIMASAUGU
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NAMAI—BIZNIAI

$17.500.

$17.900.

$15.000.

$18.900.

$15.200.

$17.300.
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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 Street East, Hamilton

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

VACYS VASILIAUSKAS
'skambinkite telefonu: OL 7525 -

PARDUODAMA:
Indian Rd.—Indian Trail, *

15 komb. atskiros mūrinis, van- 
deniu-olyva opėildomas, 3 vir-, 
tuvės, 2 vonios, gerso namas; 
įmokėti $8.000. Kaino $22.900. 
Viena atvira skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mū
ro, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 virutvės, garažai, privatus įva
žiavimas; įmokėta $6.000. Kai
na $18.900. Viena atvira skola.

College—Bathurst,
9 did. komb. mūrinis, švarus na
rnos, 2 virtuvės, 2 vonios ,alyva 
apšildomas, 2 garažai; įmokėti 
$55.000. Kaina $16.500. Vie
no atvira skola.

High Park Ave. prie Bloor,
14 didelių karpįraių mūrinis at
skiras nomsa, vandeniu-alyvo 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.00(7. Kaina 
$23.000.

8 kambarių mūrinis, 2 ougštų 
namas; įmokėti $4.900. Kaina 
$13.900.

Geoffrey—Roncesvalles,
T did. kamb. atskiros mūrinis 
namas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaina $15.500.

High Park—Bloor,
8 did. kamb. gero mūro, neper
einami kambariai, alyva apšil
domas; įmokėti $4.500. Kaina

; $15.000.
High Park—Bloor,

8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis; :priVotu$ įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.000. Kaino 
$16.500.

Wright—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2 
ougštų, garaž.; įmokėti $5.000.

' Kaina $15.900.
Bloor—Ossington,

6 kamb. atskiras, alyva apšildo
mas, 2 garažai; įmokėti $3.500.
Kaino $10.350.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

NAUJI MAMŲ 
PASIŪLYMAI-

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui.
tel. irt. OL. 7525 

namų tek LA. 0248.

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo 
pardavimo įstaiga

Didžiausias namų 
pasirinkimas

Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių 
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 ougštų mūrinis namas, 
patogus susisieikmos, gera
me rajone, mažas įmoke- 
jimas.

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

$16.000. Lansdowne — Dundas, 8 
k., atskiras mūrinis namas, 

v kietmedžio grindys, gora- 
- -------------žasr^gerame stovyje, 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 
įmokėjimas.

$26.000. Bloor — Roxton Rd., at- 
ksiras naujas, tik baigia
mas statyti 10 kambarių 

' mūrinis namas, puikus vi
daus įrengimas, vandeniu- 
alyva apšildomos, labai pa
togioje išnuomavimo vie- 

. . .toje.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

1460 Dundas

High Park—Bloor, atskiras 
mūrinis namas, 9 kamb. ir 
virtuvė, vandens anglių šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. .Namas be margi- 
čių.
Oakmount-—St. Clair. 8 k. 
ir 2 virtuvių mūrinis na
mas,, vandens ir alyvos šil
dymas, bendras įvažiavi
mas. Lbbai gražioje vieto- . 
je. Šiek tiek augštesnis 
įmokėjimas.
Bloor -— Jone, 6 didelių 
kamb. mūrinis atskiras na
mas. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vonia, karš
to vandens alyva šildymas, 
plytų garažas, graži 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
gos, 12 kamb. namas su 
baldais. Dvigubas garažas, 
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 
įmokėti. ^-< 
SKAMB1NKITE:

V. Morkis
KE. 0415

Geriausia 
proga įsigyti 

hanriirs.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

$11.000. Oakwood — Davenport, 6 
kamb., labai gerom stovy- 
je, mūrinis, atskiras na
mas, nedidelis įmokėjimas.

$14.500. Indian Rd.—Annette, mū
rinis,^ 7" kamb. namas, 2 
virtuvės, geram stovyje, 
garažas.

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

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

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

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

Indian Rd. —Glenlake, at
skiras, mūrinis, 9 kamb. 
namas, geram stovy, 2 mo
dern. virtuvės, garažas.

$17.700.

$19.000.

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
KE. 0415

St. West (prie Dufferin), Toronto

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.

$13.500, įmokėti $4.000, Bloor — 
Hovelock, mūrinis, 7 karAb. na
mas, nepereinami‘kamb., 2 vir
tuves.

$14.500, įmokėti $4.500, Roncesval
les rajone, 8 kamb., mūrinis na
mas, moderni virtuvė, garažas.

$14.500, įmokėti $7J)00, Beatrice - 
College rajone, mūrinis, 8 k., 
alyvos šildymas, 2 modernios 
virtuvės.

$14.500, įmokėti $3.500, Crawford- 
Dundas rajone, mūrinis, 8 kamb. 
namas, 2 virtuvės, garažas.

$17.500, įmokėti apie $8.000, Con
cord -— Bloor rajone, 9 kamb., 
mūrinis namas, nepereinami k., 
2 modernios virtuvės, dvigubos 
garažas.

$24.000, įmok. $12.000, High Park 
rajone, 11 kamb., mūrinis, at
skiras, karšto vandens-alyvos šil
dymas, kvadratinis planas, 3 vir- 

; tuvės, 2 modernios vonios, dvi
gubas mūro garažas ir šoninis 
įvažiavimas.

ĮMOKĖTI apie $20.000, kino teatras 
su 6 , butų pastatu, europiečių 
apgyventam vakarų Toronte, 
gryno pelno apie $1.200 į mėne
sį, tikrai susidomėjusiems paja
mų-išlaidų knygos patikrinimui.

Visais nuosavybių pirkimo—pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J. R u kša ir V. Jučas
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. MU. 0746.

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te [mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

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

$12.500, R one es vai les- Dundas, atskiras, 
mūrinis, 6 kamb., garažas, žemas 
įmokėjimas.

$14.300, Westmoreland, į šiaurę nuo 
Bloor, 9 kamb., mūrinis, 2 virtuvės, 
įvažiavimas i kiemą.

$14.500, Indian Rd.. — Annette, 7 k., 
labai gerų plytų namas, 2 |/rtuves, 
garažas.

$15.000, High 
mūrinis, 8

$16.800, High

Park, prie Roncesvalles, 
kamb., vieta garažui.
Park rajone, labai gerų 

plytų, atskiros, 8 kamb. ir 2-jų sau
lės kambarių, vandeniu šildomos, 2 
garažai.

19.000, Bloor Indian Rd., mūrinis, atski
ras, vandeniu šildomas, 3 virtuves, 
garažas.

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

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Yra pavesta skubiai par
duoti nemažas skaičius na
mų, įvairaus dydžio ir įvai
riose miesto dalyse. Tai pa
likimas vieno mirusio tur
tuolio ---- namų savininko.
Tie namai yra nuo dviejų 
iki keturių tūkstančių do
lerių pigesni negu, kad to
kie pat kiti namai rinkoje 
ir kainuoja daugiausia 8-9 
tūkstančiai dolerių.

1. $52.000 pilna kaina.
Kinas su pilnu įrengimu. Kartu ir 
visas namas. 425 sėdimų vietų. 
Dabar išnuomotas už $400 mėne
siui. Butas ten esantis iš 4 kamba
rių irgi išnuomotas už $75.
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$3.000 grynais, 
$8.000 pilna kaina.
6 kambariai. Garažas. Mūrinis, 
pusiau atskiras namas. Lansdowne 
netoli College.

Namai yra gerame stovyje 
(12-15 metų senumo); ge
ros konstrukcijos; gerų 
trug) plytų; atskiri; turi ga
ražus; 6-8 kamb. dviejuose 
augštuose; vandeniu-angli- 
mis šildomi; kietmedžio 
grindys; gražioje rezidenci
nėje vietoje (daugiausia į 
šiaurę nuo St. Clair, kur 
skaitomo yra geriausias 
Toronte oras).

$4.000 gryną is, 
$13.500 pilna , kaino;
8 kambariai. 2 virtuvės. Geram 
rajone Hepbourne gatvėje, netoli 
Bloor ir Ossington.

4.

5

$2.000 grynais, 
$11.000 pilna kaina.
6 nepereinami kambariai. Mūrinė 
siena tik iš fronto. Brock gatvėje 
netoli College.

Visi tie namai yra be skolų. 
Perkant galima užtraukti 
paskolas. Tačiau šovų rei
kia turėti keletą tūkstančių 
dolerių.

$7.500 grynais, -
$22.000 pKno kaina.
13 kambarių, 3 virtuvės, 3 vonios.
2 garažai. Geras pirkinys — pel
ningos biznis. Dovercourt g. ne
toli Dundas.

Kas tik nori įsigyti namus, 
tai geriausia proga. Dėl šių 
namų prašau kreitpis as
meniškai arba skambinti:

6. $3.500 grynais, 
$11.Q00 pilna kaina.
8 kambariai. Mūrinis tik frontas.
2 virtuvės. Garažui vieta yra. Carr 
gatvėj netoli Bathurst ir Queen.

J. KAUKELIS
Telef. EM. 8-2646; EM. 8-2647 

EM. 8-2648

575 Queen Str. W. (prie Bathurst)

Namą telef.: KE. 7536

7. $7.000 grynais, 
$20.000 pilna kaina.
9 kambariai. 2 virtuvės. Alyva ir 
vandeniu šildomas. Dvigubas gara
žas. Namas atskiros, mūrinis. Vir
tuvė ir vonia labai geram stovy. 
St. Clair ir Dufferin kampe. Sko
lų nėra.

8. ? grynais, ***
$18.500 pilna kaino.
10 kambarių. 2 virtuvės. Geras, 
atskiras namas. * Garažas. High 
Park rajone. Grenadier gatvėje.

9. $1.500 grynais, 
59.500 pilna kaina.
6 kambariai. Huron gatvėj prie 
Dundas. , ■ ■

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. KRONAS

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

• Telefonas: 9-3558

TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

863 BLOOR STREET WEST • 575 QUEEN STREET WEST

Mann & Martel
REALTORS

2336 BLOOR ST West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

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

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Turime didelį namų pasi
rinkimą tarp St. Clair—Eg- 
I inton — Lansdowne — Mt. 
Pleasant, nuo $12.000 iki 

/$ 16.000 (pilna kaino), mū
riniai, atskiri namai, dau
giausia vand. - alyva šildo
mi su privačiu įvažiavimu 
ir garažais. Arti prie susi
siekimo ir krautuvių, labai" 
gerame stovyje.

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

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

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

$18.000, įmokėti $4.000, Annette— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienas, lobai pigus šil
dymas, garažai.

$17.000, Dundas—Roncesvalles, 
pleksos, 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 namas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiros namas, vandens-alyvos šil
dymas, garažas.

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

at- 
ga-
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J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tet KE. 7941, namų teL LU 4744

KELETAS PAVYZDŽIŲ: /

$10.900. Bloor.-—Windermere, 6 kambarių atskiras mūrinis namas, puikūs 
kambariai, alyvos šildymas, garažas; įmokėti $4.000.

$10.900. St. Clair —Dufferin. 7 kambarių atskiras mūrinis namas, didelė 
virtuvė, geri kambariai, atskiras įvažiavimas; įmokėti $6.000.

$12.900. Bloor —- Lansdowne, 6 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas, 
gražiai dekoruotos, moderni virtuvė, vieta garažui; įmokėti $4.000.

$14.800. Morion — Roncesvalles, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, geri 
kambariai ir moderni virtuve, 2 garažai; įmokėti $4.500,

$14.500, Garden —- Roncesvalles, 7 kambarių atskiras mūrinis-namas, vandens 
alyvos šildymas, puikūs kambariai, garažas; įmokėti $5.000.

$17.500, Jone -— St. Clair, 7 kambariai plius 3 kambariai rūsy, dvi vonios, 
dvi virtuvės, vandens alyvos šildymas, garažas prijungtas prie namo.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

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

JOffiV J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

Įgyto positikėjimo dėlei mūsų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimų. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingos mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti 
klijentams norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Jūsų pas

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

garažai. Vienas atviras morgičuis.
BELLWOODS — DUNDAS

$11.000, įmokėti $2.500. Pusiau atskiros 6 kambarių namas. Švarus, gražiai 
užlaikytas namas, graži aplinka

GALLEY — RONCESVALLES
$13.000, įmokėti $4.000. Mūrinis 6 kambarių namas; nepereinami kombo-* 

rioi, erdvi virtuvė, alyva šildomas. Gražus kiemas, garažas. Romi gatvė, 
patogus susisiekimas.

OSSINGTON -b BLOOR (romioje gotvėje)
$13.000, įmokėti $3.500. Mūriniš, 7 kambarių namas, gražiai sutvarkytas vi

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

GILMOUR — ST. JONS
$15.000, įmokėti $5.000. Vlsoi otskiros, 9 komborių," mūrinis namas; neperei

nami kambariai, bet reikalingas remonto Yra garažas. Įdėjus rtiūso šis 
narnos liks daug vertingesnis.

OSSINGTON ~ DOVERCOURT (ramioje gatvelėje)
$16.500, įmokėti tik $3.000. Mūrinis, 10 kambarių namas, kambariai erdvus 

ir gražiai dekoruoti. Trys virtuvės, daug patogumų Seimininkei, vandeniu 
apšildomas. Yra dvigubas garažas, gražus kiemas.

ANNETTE
$18.000, įmokėti $6.000. Mūrinis, visai atskiras, 10 kambarių namas; labai 

geras iš om ir vidaus; vandeniu apšildomos. Yra garažas. Prie patogaus 
susisiekimo

SUNNYSIDE AVE.
$22.000. Visai atskiras, mūrinis, presuotų plytų namas. 10 kambarių ir vienas 

sanrūmis, vandeniu-alyva šildomas, 3 virtuvės, garažas. Namas labai 
puikiame stovyje kaip iš lauko taip viduje.

KENDAL — BLOOR
$32.000, įmokėti $10.000, Ažūrinis, visai atskiras 16 kambarių namas; ke

turi apartamentai po keturius kambarius, keturios virtuvės ir keturios vo
nios. Vondeniu-alyvo apšildomas. Penki garažai. Investociįa ir pajamos!

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokė j imą.

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS- ŽEMES IR KOTELIUS

$10.000. 7 kamb. namas. Symington gatveie, garažas, įmokėti $3.000.
$24.000. Indian Rd. —- Bloor St. rajone, 12 kamb. ir puikus svečių kambarys 

su baru, atskiras mūrinis namas, vandeniu-alyva šildomas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 garažai, namas naujai dekoruotas. Įmokėti apie 
$10.000.

$15.300. 9 kamb., Brunswick — College rajone, vandeniu-alyva Šildomas, 
vonois ir 2 virtuves, įmokėti $6.000.

$20.000. Indian Rd. — Roncesvalles, 10 kamb., atskiras mūrinis namas, 
modern, virtuves, vandeniu šildomas, su garažu. Įmokėti $9.000.
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Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
ME. 5725 - - - ME. 5726 

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 - . - - - --- - - - ME. 5726
Mes sudarome paskolas 1 ir 11 morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000

■

John J. ELLIS
REAL ESTATE 

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MEIrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių Jautų agentų. 

, Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

PALMERSTON — QUEEN
$7.000, įmokėti $3.000. Likusi suma vienu atviru morgičiu. 9 kambarių, dvie

jų augštų namas be rūsio. Dvi virtuvės.
KING — BATHURST

$9.000, įmokėti tik $2.500. Visos mūrinis pusiau atskiros, 9 kambarių, dviejų 
ougštų. Šiidytnas alyva. Koridorinė sistema.

GLADSTONE — BLOOR
$10.500, įmokėti tik $2.000. Pusiau atskiras mūrinis, 7 kamb. narnos su nuo

mininkais. Trys garažai. Privatus įvažiavimas. _
NIAGARA — QUEEN

$12.900, įmokėti tik $3.500. Pusiau atskiras, gero mūro, 8 kamb. namas su 
alyviniu apšildymu. Tikrai vertas pirkinys.

BEACONSFIELD — ARGYLE
$15.000, įmokėti $6.000. Visai atskiras mūrinis dviejų ougštų 9 kamb. 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. Yra garažas ir vieta-antrom. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų .tikrai vertingas turtas. **

# BROCK — COLLEGE
$15.800, įmokėti tik $4.500. Likusi suma — lengvu išsimokejimu — vienas at

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

DOVERCOURT — DUNDAS
$18.000 su didesniu įmokėjimu ir loboi lengvom tRirtfokėjimo solygom. Mūrinis 

13 loboi didelių komborių narnos. Šildomos vandeniu-otyvo. Keturios vir
tuvės su sinkom. Loboi tinkamos nuomavimui. Savaitinės po'jomos virš 
$80. Dvigubas garažas. , t

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

1072. BLOOR ST.W. — T< ML 2471, MM. KM 742>.'*^***»

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

9
i
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!
• J-

Mann & Martel
1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) Tel. OL. 8481 
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymai visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$4.500 jmekėti, $15.500; Indian Rd. 

— Howard Park, 7 k., atskiras, 
stilingas, vandeniu ir alyva šil
domas, garažui vieta.

$4.000 jmokėti, $17.000; Sunnyside, 
9 k., atskiras, mūrinis, 2 vonios 
ir 2 virtuvės, alyvos šildymas, 
garažui vieta.

$6.000 įmokėti, $15.500; High Pork 
—Quebec, 6 k., atskiras, gražių 
plytų modernus namas, garažas, 
rodos,, puikus visais atžvilgiais.

^$5.500 įmokėti, $17.000; Dovercourt 
Bloor W.,’11 k., dideli ir šviesus 
k., 2 virtuvės, garažas, alyvos 
šildymas, didelės pajamos, pui
kus mūras.

$4.500 įmokėti, $16.$00; Bathurst - 
Bloor W., 10 k., , mūrinis, lobai 
dideli ir šviesūs k., alyvos ir* 
vandens šildymas, idealus išnuo- 

^mavimui. *
$3.000 įmokėti, $13.000; Dufferin— 

Bloor; 8 k., mūrinis, 2 virtuvės, 
dvigubas garažas. .

$3.000 įmokėti, $12.500; College— 
Sheridan; 6 dideli, šviesūs neper
einami k., mūrinis, ultromoder- 
nios virtuvės ir vonia, virtuvė ir 4 
antrame ougšte, dekoruotas alie
jum,* garažui vieta.

$4.000 įmokėti, $16.000, Parkdale, 
8 k., atskiras, mūrinis, neperei
nami kambariai, 2 virtuvės, van
deniu ir alyvos šildymas. Dvi
gubas garažas.

$2.000 įmokėti, $6.900, Dufferin — 
Dundas; 6 k., alyva kūrenama 
krosnis, garažas.

$? Įmokėti, $8.000, New Toronte, 
mūrinis modernus bungalow, la
bai geras pirkimas.

$10.000 įmokėti; $27,000; Bloor W. 
Clinton; 6 apartamentai po 5 
k. kiekvienas, kambariai neper
einami — galima nuomoti ir 
kaip atskirus k., vandeniu šil
domos, mūrinis, dideles pajamos.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteikiame paskolas ir morgicius. ’ _ >

" ■ > MŪSŲ ATSTOVAS

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

Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba
Telefonas įstaigos OL. 8481 • - - - - - Namą ME. 0667

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto Reikalais mielai pasirengęs padėti ...

Imperial Aute Ccllision
Pilnas DUCO; ir DELUX PATARIMAI DUODAMI

'Uzbaiginias. • VELTUI
Mfisų specialybė — auto korpuso (body and. lender) darbai
Pakraunamos gazo-aly vos baterijos Sureguliuojantis ratai

- 567 KEELE ST. TĖL. junction W3
Block South of St; Clair Namų tel. CE. 1-3444
TORONTO, ONT. . Sav. G. KERAIT1S

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

LAIKRODININKĄ

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! DĖMELIO!
VALGYKLOJE ’’BALTIC”

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

Sav. Feliksas Jonynas

YORK PACKING CO. LTD. ! 
104-106 Trowel! Ave, Tėl? JU. £194, JU. 5197. Toronto 9. Ont. 

y'-*.-**. ‘ ' • ■ f-.
Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkyta ir virtą mėsą, j vairias dešras. 
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

t-r—t

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

s&sš

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 išsimokėjhno sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). TeL EM. 6-MM

Madonos stovyla Anglijoje
Pirmą kartą nuo reformacijos 

pradžios, per 400 metų, Anglijoje 
viešoje viętoje pastatyta Mado
nos stovyla. Vaikelio Jėzaus kon
vente vak. Londone, vedamam 
vienuolių, pastatyta Madona su 
kūdikiu, nulieta iš baro metu su
griautų namų stogo švino. Sto
vy lą padarė skulptorius Jacob 
Epstein. Išlaidoms padengti Lon
dono Meno Taryba paskyrė 
SI.500, arkivyskupo kardinolo 
Griffin paskelbta rinkliava 
vė $5.600, trūksta dar $4.200.

E
likas ar sezoniškas?

— Sezoniškas, pone daktare.
— O kaip ilgi būna tie tarpi

niai perijodai?
— Maždaug viena diena, pone

da

. Kaitinimasis saulėje
Kanados medikų draugijos su

sirinkime Winnipege tarp kitko 
buvo diskutuojamas kaitinimo- 
si saulėje klausimas. Ekspertai 
tęigė, kad kaitinimasis saulėje 
labai dažnai yra gulėjimas sau
lėje, tuo būdu gaunamas poilsis, 
bet ne pats kaitinimasis. Dėl to 
tai beveik tą pačią naudą gauna
ma ir gulint apsiniaukus.

Toliau odos specialistai teigė, 
kad daugumas, parduodamųjų 
tepalų nuo saulės nudegimų, yra 
beveik beverčiai, o kaikurie gali 
net iššaukti. pavojingų odos su
erzinimų. .-Ištikrųjų šaltas van
duo ir “senamadiška” priemonė, 
kaip žąsų taukai, daug geriau 
veikią, kaip visi .moderniškieji 
tepalai, -kurių kaikii'rie net ne
leidžią įdegti. O norint įdegti ir 
iš to turėti naudos sveikatai, ge
riausia, esą, degintis trumpais 
laikotarpiais.

7 rusu

ir

Dr. N. Novošickis
UETUVI5 DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas M1. 2903

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

Grįžo į darbą
MasJfRfts radio pranešimu te

kintojas dr. Bikovas, atlikęs nu
statytas “normas” 40 metų pir- 
myii, šiuo metu dirba 1991 metų 
labui. Gaila, kad negalima su-; daktare... 
prasti, ar- draugas Bikovas turi: 
tuziną rankų, kaip Buda, ar gal. Apsileidęs vyras 
išrado sistemą kasdien dirbti po ^nSa pasakoja draugei: 
240 valandų. Viena yra tiesa, i —Tas mano vyras tai tikras
kad kapitalistų kraštuose tikrai apsileidėlis. Jis visada pameta

— Tai gal jos nebūna tvirtai 
įsiūtos?

— Taigi, jis niekad gerai ne- 
įsisiūna...

Tai tik gaisras
Vilniuje vienų didesnių namų 

gyventojai vieną naktį buvo pa- , 
budinti skardaus ilgo skambu- [ 
čio. Išsigandę gyventojai paga
liau iškišo galvas į koridorių., 
Apačioje pasirodęs namų sargas 
tarė: j

— Neišsigąskit draugai! Šį 
kartą pavojaus nėra. Aš tik no-, 
rėjau visiems pranešti, kad mū-‘ 
sų namas dega...

Abu tokie
— Mano sūnau, — rimtai kal

ba tėvas savo būsimai garseny
bei, — mokykis iš didžiųjų žmo
nių. Kai Avėllanda buvo tavo 
amžiaus, jau buvo baigęs gim
naziją ...

— Taip, taip, tikrai! — atsa
ko jaunolis. — Kai jis buvo ta
vo amžiaus, buvo jau valsty
bės prezidentas.

Išmoko
Morkus grįžo į kaimą metus 

išbuvęs mieste.
— Na ką, Morkau, išmokai 

mieste? < ,
— Gražaus elgesio, mandagu

mo, tu kvailas galvijau...

Anuomet ir-šiandien ;
— Po vedybų aš turėjau pap

rotį pabudinti savo vyrą pabu
čiavimu. ' '

O dabar?
—- O, po trijų mėnesių jis 

sipirko žadintuvą.

gabus vyrukas geriausiu atveju švarko sagas, 
po tiek darbo galėtų gyventi iš 
nuošimčių, o Rusijoje jo tikrai 
laukia nuostabus atlyginimas: 
draugas Bikovas, pav., gavo 
bent du medalius, buvo iškil
mingai pagerbtas spaudoje, ga
vo atostogų ir diplomą, kuriuo 
jam suteikiamas ’’darbo hero
jaus” titulas. O po viso to, pra
neša Maskvos radijas, sugrįžo 
atgal į darbą!

' . _ Aišku kodėl
— Pagalvok tik, kaip nepa

prastai greit lekia saulės šviesa į 
žemę.

— Na, taip, bet, mat, visą lai
ką žemyn.... . .

Sezonai
Alkoholikų ligoninėje gydyto

jas klausia pacijento:
— Tamsta, vadinasi, norėtu

mėt gydytis nuo alkoholizmą. O 
kaip, Tamsta paprastas alkoho-

O. E. CARSON
t -

Stambiausias Toronto Realtorius
90 moderniškų įstaigų 4-riose pagrindinėse miesto dalyse

490 COLLEGE STR. • PR. 3313
‘ - - ■■ ■: • . . i

Mūsų firma daugiausia skelbiasi visuose Toronto dienraš
čiuose, devyniuose svetimų kalbų laikraščiuose ir per radio, 
todėl yra garantuotas geriausias pirkimas ir greitas parda
vimas , '•

1. z$4.500 pilna kaina, 5 kambarių namas, vakarinėje dalyje prie Bloor gatvės.

2. $11.000, 7 kamb. namas, kietomis grindimis, garažas, dlyYO šildomas, Ba
thurst — Bloor rajone. Nedidelis ^mokėjimas. ’

^3. $5.000 įmokėti, 9 kamb. dupleksas, Pacific ----High Park rajone, visai at
skiras, su privačiu įvažiavimu, vandeniu šildomas. Prašo $16.500, bet gali
ma nuderėti. « ,

4 $10.000 įmokėti prie St. Clair, labai gražus namas, visai'atskiras, didžiulis 
sklypas. Prašo $24.000.

Turime ir daugiau kitų namų bei verslamonių.

Jei nori pirkti ar skubiai ir gerai parduoti, prašau kreiptis į mūsų Įstaigą

STASYS PERMINĄS
Telefonai: įstaigos PR. 3313, namu EM. 4-7034

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S
MEAT MARKET 

•ėr • •

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

Mes Turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės,? liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir^įv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti eunopretiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkes buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškos sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

----------- - --- -------- ------------- --- ------------------------ ■ '

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK B O C H U LT S

Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vaL vak. - - 272% QUEEN ST- W., Toronto

Mes dirbame 24 valandas
THEVICTORYFLO-RIST į

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. IĮ 57« ST. W.

TeL’ RI. 5804 fi TW. EM. 3-1618

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

7 r *
Garantuotas' saugojimas. Mokama

atsiimant. Garantuojama.
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
M XLt netinkamai laikomi sugenda. Mfl-

sanc^’uose jūsų- vasariniai rū- 
.Aunnwi. blJS rūpestingai saugomu Kai 

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai: *
TELEF. EM. 8-4557

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR.

nu

97-
19

Paieškojimai
Mrs. Bronė Verbyla, gyv. 

19, 117 St. Richmond Hill, 
New York, USA^ prašo atsiliep
ti" šiuosasmenis: Aldoną Aukšti
kalnis* Genovaitę Stasiukevičiū- 
tę, Liuda Laugalytę.

Ernestas Matulionis ieško bro
lio Roberto Stanislovo Matulio
nio, gim. 1924 m. Ukmergėje ir 
Kostanto Eimonto iš Kauno. Tu
rimomis žiniomis paieškomieji 
randasi Kanadoje, Ontario pro
vincijoje. Atsiliepti prašau per: 
Antanas Sodaitis, 58 Mountview 
Ave.,•Toronto, Ont. >

Paieškomas Kazimieras Kel- 
minskas, kilęs iš Gendviliškių 
km., Papilės v., Šiaulių apskrit., 
atvykęs Kanadon 1910-1911 me
tais, gyv. anksčiau Montrealyje 
ir dirbęs staliaus darbą. Praneš
ti: Marijai Spiriukaitei-Žaiinįe- 
nei, Box 807, South Porcupine, 
Ont.

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina okis, ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

DĖMESIO!

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

įtaisau virtuvėms spinteles, užsokydo- 
domas reikalingas medžiagos. Taip 
pat dirbu pagal užsakymus paveiks
lams ar nuotraukoms rėmelius.

Skambinti KE. 7824 - V. TIKUIŠIS 
3S1 Dovercourt Rd., Toronto

^rij/iLTER KOPPa
gŪKŠtlAUSIOS RŪŠIES NEMOnf/; 

RAW<0ARMM.6AMINIA1^3';

f M
7 - UimMW* M

sidabro papuošalai keramika
odosirmeno išdirbiniai Lietuviškos

' M* JT

Dr. A. Ratiiiow
/ L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdičs Gi

rnos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto >

TeL RA. "

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą .•

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Bacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC
314 BATHURST ST.

Toronto

Telef. kabinėtas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI tyrimai
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vaL ir 7-9 v. 
šeštadieniais nao 11-3 vai.

Dr. Jonas Yčas
GydytofąS-’ir • chirurgas
1390 DUNDAS ST. W, 

(tarp Gladstone ir Rusholme Ra.)
. .. į, į . į . s.-'

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

Telefonas LO. 1794 -.
Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
&Ą., L.M.C.C. ‘ — 
GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS
-Priėmimo vai.: 2-4.30' ir 7-9 vai. pp.
; 386 Bathurst St. Toronto 

Telef. EM. 8-1344

! AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKYARA

■Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

W. A. LENCKI, B.A.; L.L.B.
Teisininkas —•' 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto '

■ •* X. -

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kolbomis 

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

buv,

■: Drl JOHN REKAI
. CWrurgot ir okateri*

Dr. PAUL REKAI
Vidau* ligų specialistas,

Budapešto bendrosios ligoninės 
ė.vi'>^toias-

21 £ W. Toronto, Ont.
, Susitarti telefonu RA. 0237

* *' Kalbarria lenkiškai ir rusiškai

Dr. MICHAEL BALKAN Y
Moterų ligų ir gimdymą specialistas. 
Buvęs Budapešto ligoninėj vedėjps^h, 
vienas iš Miunęhėno universiteto mo
terų klinikų asistentų.
202 STI CLAIR AVE. W., TORONTO 

prie Avenue Road , \ ,
Tel. RA. 9632 ir HU. 7841 M

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

‘ telefonu. . , \

Dr. F« Ticket!
- ■* . - f ■ -

Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
II Grore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754 <

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

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

Prftmo vakarais oogcrl susitarimą.- 
^Telet.BML 8-^822

r

el'ektrikaš
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 SPtNtlR AVĖ.'
:>•/'rTarOnto > •
Telefonas ME. Š809

r

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI -
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio
iki pilno riamų instaliavimo.

119 PERTH AVE. J;
Telefonas KE. 7’808.’

į
I
I

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

persta ta u: ‘
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 patarimus.
Skambmti telef. KE. 1080\

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

j

k

DĖMESIO!’ 
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batųkrautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikųn mote
rų ir vyrų batus —• normalaus ir pla

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

Tef. KĖ. 3881

STANLEY SHOE STORE
Augščfousios rūšies moterų/ vaikų Ir 
vyrų botpir normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

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

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

nuotraukos ir spalvoti portretai. 
Darbos pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS1

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Oht.

Tel. EM. 4-2715

. 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 Hftvelock, Toronto, tėte*. LL. 4576
'■ ANT. JUOZAPAITIS

>



TORONTO, Ont.
Ankstybosios pamaldos

Nuo šio sekmadienio Toronto 
liet. Šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčioje vietoje vėlyvųjų 12 vai. 
pamaldų vasaros metu įvedamos 
ankstyvosios 8 Vai. pamaldos. 
Tuo būdu šv. Jono Kr. bažny
čioje pamaldos vasaros metu 
sekmadieniais yra: 8, 9, 10 ir 11 
valandomis.
Pirmosios Komunijos iškilmės
Praėjusį sekmadienį šv. Jono 

Kr. liet, bažnyčioje 20 vaikučių 
Toronto liet, kolonijos priėjo pir
mosios Komunijos. Puikiai pasi
puošę vaikučiai, apsupti savo tė
vų, iškilmingoje procesijoje bu
vo įvesti į bažnyčios presbiteri
ją. Pamaldas atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. B. Pacevčius, ku
ris 'visu nuoširdumu rūpinosi 
prieš tai ir visa vaikų katekiza- 
cija. Laike šv. Mišių gražiai pa
giedojo K. Granto mokinė Rita 
Juknevičiūtė. Po bažnytinių iš
kilmių parapijos salėje vyko vai
šės, dalyvaujant vaikams ir jų 
tėvams. Jų metu tėvų vardu 
nuoširdų žodį tarė mokyt. E. Mi
liauskas. Priimant šv. Komuni
ją kiekvienas vaikas buvo nufo
tografuotas, o parapijos salėje 
buvo padaryta visų šventės da
lyvių keletas nuotraukų.

.Dėmesio ateitininkams
Liepos 12 d., sekmadienį, 3 vai. 

pp. šaukiamas susirinkimas, ku
riame bus duodami pranešimai 
praeitame susirinkime išrinktų 
komisijų. Susirinkimas įvyks — 
gražiam orui esant High Parke 
(Carlton tramvajaus paskutinio j 
sustojimo vtetoj), blogam orui 
esant — “TŽ” patalpose.

T. Vyr. At-kų Valdyba.
Dainos gr. narių susirinkimas 

įvyksta liepos 11 d. 4 vai. pp. pas 
E. Alšėnienę — 62 High Park 
Ave. Valdyba.
Naujosios parapijos komitetas, 

kuris btts kartu parapijos ir’baž
nyčios statymo komitetas, praei
tą penktadeinį pasiskirstė parei
gomis ir įtraukė dar 2 narius iš 
kandidatų. Įėjo pp. Augustina- 
vičius ir Jurėnas. Pareigomis pa
siskirstė šitaip: pirm. J. R. Si
manavičius, vicepirm. Dervinis 
ir Augustinavičius, sekr. Tamu- 
lionįs, inform.’ sekr. Dargis, meno 
reik, narys dail. Valius, finansų 
reik, nariai: Narbutas, Barškėtis 
ir Jurėnas.

Pakeistas adresas
KLB Kr. Valdybos iždininko 

ir Liet, radijo valandos vedėjo 
J. R.’ Simanavičiaus naujas ad
resas: 77 Salem Avė., Toronto.

Šaudymo pratybos
Liepos mėn. 11 d. visi Toron

to medžiotojai kviečiami daly
vauti šaudymo pratybose. No
rintieji dalyvauti užsirašo skel
bimų lentoje Lietuvių namuose. 
Ten pat bus paskelbtos ir smul
kios pratybų sąlygos.

T. M. ir Ž. Klubo Valdyba
TLNamų loterija

Toronto Lietuvių Namai rug
sėjo 11 ir 12 d. ruošia loteriją 
šalpos reikalams. Fantai — au
kos priimami L. Namų raštinėje 
Il-me augšte. Iki šiol gauti fan- 

* tai: siuvama mašina — paauko
jo Jonas Tumosa; kilimas, stalo 
lempa — Liet, baldų krautuvė; 
2 marškiniai — “Rūta”; medžio 
dirbinių — K. Abromaitis; veid
rodis ir knygų — A. Diržys; kor
tos, skut, įrankiai, odekolonas, 
šokolado dėžė — Germanavičius; 
foto aparatas — J. Margis.

Toronto visuomenė kviečiama 
aktyviai prisidėti prie LN lote
rijos suruošimo. TLN.

Šv. Jono Krikštytojo parapijoj 
susituokė: Jonas Juodis ir Pra
nė Vileniškaitė, Leonas Abromo- 
nis ir Elzbieta Dominaitė.

Pakrikštyta: Ramutė Stanisla
va Plioplytė, James Piley Kirk- 
by, Mykolas Vytautas Gvildys ir 
Viktoras Jonas Sabaliauskas.

Prisikėlimo parapijoje susituo
kė Fredas Butingeris su Valenti
na Lemėžyte.

Pakrikštyta: Silvija Ona Kri- 
vickaitė, Danutė Marija Danai- 
tytė, Marius Kazimeiras Parše- 
liūnas ir Dalia Teresė Kiškū- 
naitė.

Per liet, radiją 
šį šeštadienį bus translčiuojama 
Vašingtono ^Mindaugo karūnaci
jos 700 metų minėjimo iškilmės: 
Vašingtono simfoninis orkestras 
ir Čiurlionio ansamblio išpildy
tos lietuviškos giesmės, prez. Ei- 
senhowerio laiškas lietuviams 
sukakties proga ir kt. Ši progra
ma “AB” buvo transliuota į Lie
tuvą.

Gvildenamas Baltų 
Federacijos klausimas

Kanados lietuvių teisininkų 
draugijos birželio m. 21 d. susi
rinkime buvo aptartas Pabalti
jo Rūstybių federacijos klausi
mas. Prelegentas dr. Martynas 
Anysas supažindino susirinku
sius su šita problema, paaiški
no, kaip apie tai pasireikšta vie
šumoje ir gvildeno dėsnius, ku
riais ateityje būtų įmanomas 
artesnis Pabaltijo valstybių ben
dradarbiavimas. Diskusijos bu
vo gana gyvos ir pasireiškė įvai
rių nuomonių dėl tokios federa
cijos apimties, geografinio ploto 
ir bendradarbiavimo normų.

Sekančiame lietuvių teisinin
kų draugijos susirinkime klau
simas bus toliau gvildenamas.

S.M. LIEPOS 12 D., SEKMADIENĮ, VASAROS STOVYKLOS PROGA, p. NARUŠIO ŪKY, 
PRIE MEDAD EŽERO RUOŠIAMA DIDELĖ

VAiriJ ŠVENTE - eteUZINE
Programoje kelių mokyklų mokinių pasirodymai: chorai, deklamacijos, tautiniai šokiai, spor

to varžybos. Vakare didžiulis laužas, vadovaujamas stovyklaujančių skautų-čių.
VEIKS TURTINGAS BUFETAS

Autobusai į šventę išvyks nuo šv. Jono Kr. liet, bažnyčios Toronte po pamaldų^ Automobi
liais važiuoti plentu Nr. 5 iki stovyklos ženklų netoli Burling on kryžkelės.

Kanados Liet< Bendruomenės Švietimo Komisija.

Š.m. liepos mėn. 11 d. erdvioje UNF Auditorijoje, 297 College St., rengiamas paskutinis šia
me sezone

šokiu vakaras
Šokiams gros TLO “Trimitas”. Šokių metu veiks bufetas su įvairiais gėrimais ir už kan
džiais. Įėjimas 1 dol. '

LAS Toronto skyrius.

MONTREAL, One

Oraniečio laimėjimo šventė
Kiekvienais metais ir lietuviai 

torontiečiai apie liepos 12 d. pa
stebi dideles iškilmes bei puoš
nią procesiją mieste. Tai vadina
moji Oraniečio arba protestan
tizmo laimėjimo’Anglijoje šven
tė. Šiemet ji bus švenčiama šį 
šeštadienį, liepos 11 d. Kaip pa
prastai, viskas prasidės eisena 
nuo parlamento rūmų į Parodos 
aikštę. Eis University — Queen 
—■ Bathurst gatvėmis, o Parodos 
aikštėje, bei jos patalpose bus ki
tos iškilmės.

Oraniečio laimėjimo istorija, 
trumpai tariant, tokia.

Kai karalius James II palinko 
grąžinti Anglijoje katalikybę, jo 
priešai didžiūnai protestantai 
pakėlė revoliuciją ir pakvietė į 
sostą jo žentą, Niederlandų 
Or a Age provincijos kunigaikštį 
William. Po dviejų metų uošvis, 
padedamas Prancūzų, bandė sos
tą atgauti, bet buvo sumuštas 
prie Boyne. Tai buvo galutinis 
protestantizmo laimėjimas. Par
lamentas tada paskelbė įstaty
mą, kad Anglijos karalių tegali 
būti tik protestantas.

Ontario protestantiškos orga
nizacijos šiemet švęs to Boyne 
laimėjimo 263 sukaktį. Sakoma, 
kad jie stovį už visų visišką ly
gybę, prieš betkokias privilegi
jas. Bet kam teko bent kelis kar
tus stebėti jų margas puošnias 
eisenas ir nešamų vėliavų bei 
plakatų užrašus, vargu ar sutiks, 
kad tai pvz. reikalavimas užda
ryti katalikų mokyklas išplauk
tų iš visų teisių lygybės princi
po. Mūsuose kaikas prikiša fa
natizmą katalikams. Ar nevertė
tų pasižiūrėti šitos eisenos ir pa- 

i lyginti jos šūkius su katalikų ei-

KLB ŠALPOS FONDAS
APLINKRAŠTIS Nr. 2

Buvusių Bonnos universiteto 
studentų suvažiavimas

Ne viename Vokietijos univer
sitete tremties metu yra studi
javę arba daktarizavęsi nemažai 
lietuvių. Studijavusieji Bonnos 
universitete tebepalaiko kolegiš
kus ryšius ir pereitą savaitgalį 
buvo susirinkię Toronto Lietu
vių Namuose į eilinį metinį su
važiavimą. Dalyvavo 28 — iš Ka
nados 16, iš JAV 12. Dalyvavo 
taip pat prof. Pasternak, ukrai
nietis,' anuomet buvęs Bonnos 
univ. svetimšalių studentų glo
bėjas. Kaip svečias dalyvavo 
Amerikos lietuvis studentas 
Jack J. Stukas iš Hillside, N.J., 
karštas leituvis patriotas, savo 
gražia lietuviška kalba raginęs 
visus išlikti lietuviais ir dirbti 
savo tautos labui.

Suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją — sveikinimą tautiečiams, 
kenčiantiems okupacijoje, kuri 
pasiųsta paskelbti “Amerikos 
Balsui”; pasiuntė taip pat svei
kinimą Bonnoje dar likusiems 
kolegoms. Jiems, ypač susirgu- 
siems džiova, paremti sukurtas 
šelpimo fondas. į kuri dalyviai 
pasižadėjo mokėti po $1-2 kas 
mėnuo. Fondo vadovybėn išrink
ti: Matas Šerepka, Jonas Bylai- 
tis ir Juozas šeštokas, visi iš Či
kagos.

Kitais metais, sutarė susirinkti 
Niagara Falls Kanados pusėje.

Šeštadienio vakare-įvyko su
važiavimo dalyvių bičiuliška ar-Į - _ . . .. .
baįglė su programa — padainuo- | senose matomais šūkiais, 
ta solo, pašokta liet. t. šokių, Į Beje, eisena prasidės 9.30 
bendrai visų padainuota. Sekma- ryM- 
dienj Įvyko dar vienas posėdis, 
po kurio visi išvyko į Niagara 
Falls " l. . , \. . ! Evangeliku liuterionių lietu-

Tautininkų suvažiavimas vių parapijos pamaldose Toron-. 
Įvyko Toronto Lietuvių Namuo- paskutiniu laiku įvesta kele- 
se pereitą šeštadienį, liepos 4 d. .... . ■ .
Be vietinių ir Kanados skyrių 
atstovu dalvvavo ir svečiu iš JA ; > -V

Muzikinė evangelikų 
pamaldų dalis

vai

vių parapijos pamaldose Toron

tas muzikinių pagerinimų.
Liepos 5 d. pamaldose Toronte 

V-biu. Taip pat iš Niujorko V. i Į?'.™’ k?rt; dalyvavo bažnytinis 
Rastenis savo mašina atvežė dar i dūdų.orkestras. Jis yra geras be- 

į sikunancios parapijos ženklas, 
nes tokio neturi nė seniau įsikū- 
•rusios didžiosios estų ir latvių 
parapijos toj pačioj St. Andrew 
bažnyčioj. Šis lietuvių orkestras 
vadovaujamas klaipėdiečio dir
bančio muzikos studento Rožai- 
čio, tuo tarpu yra dar neskaitlin
gas. Bet jo pirmasis viešas pasi
rodymas buvo gražus. Orkestras 
kombinuotai su vargonais ir vie
nas pats atliko gražų giesmių 
grojimą, kuriam parapijiečiai 
pritarė gyvu giedojimu. Šis ma
žasis dūdų būrelis tremtyje at
vaizduoja didžiuosius lietuvių 
liuterionių parapijinius triūbi- 
ninkus Didž. Lietuvoj ir Klaipė
dos krašte. Jis padeda lietuviams 
krikščioniškai burtis, kukliai ro
dydamas, ką gali nuveikti mažas 
pasižventęs būrelis.

Skaitlingas reguliarių pamal
dų lankymas net atostogų bei di
džiųjų karščių metu ir palaipsnis 
religinio gyvenimo gyvinimas 
yra darnios veiklos vaisius. K.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

pp. Nemicką. pulk. Saladžių, Ali- ' 
šauską, Gurecką, Virbicką.

Centro pareigos ir toliau pa
liktos Montrealio skyriui.

Po darbo posėdžių šeštadienio 
vakare suvažiavimo dalyviai su 
vietos bendraminčiais kartu pa
vakarieniavo viename restorane.

A.a. Ant. Mikailienė
Po ilgos ligos liepos 6 d. mirė 

a.a. Ant. Mikailienė. Velionė pa
šarvota 1498 Dundas W. (prie 
Dufferin). Laidotuvės šį ketvir
tadienį 10 vai. iš šv. Jono Kr. 
bažnyčios.

“Nedaužyk durų”
Namų savininkų ir nuominin

kų sugyvenimas, pasirodo, šlu
buoja ir mūsų lietuvių tarpe. 
Štai birželio 30 d. 7 vai. rytą, na
mų savininkas pasivijo'į darbą 
einantį sfevo nuomininką taip 
pat lietuvį ir jį gerokai apkūlė 
šaukdamas — “Nedaųžyk durų!”

Policijai atvykus į įvykio vietą 
namų savininkas pradėjo išsisu
kinėti, jog, girdi, nuomininkas į 
jį spyręs. __________________

772 Dundas St W.
Toronto 

Reguliuojamas oras!

1. Pranešame Š. Fondo Apy
linkių Komitetų žiniai, kad JAV 
įstatymas, pagal kurį JAV ap
moka į Europą šalpai siunčia
moms gerybėms transporto išlai
das, pratęstas. Todėl ir Š. Fondo 
C. Komitetas nutarė vajų cukrui 
pirkti pratęsti iki liepos męn. 26 
d., kad visos apylinkės galėtų at
siųsti joms nustatytą normą cuk
rui nupirkti, nes tik Toronto, 
Hamiltono, Windsoro ir Wellan- 
do apylinkės iki šiol teatsiuntė.

Tenka apgailestauti, kad dau
guma bęndruomenės apylinkių 
iki šiol dar nesuorganizavo Š. 
Fondo Apyl. Komitetų ir iki šiol 
neatsiuntė pinigų cukrui pirkti. 
Kartu primename, kad kur dar 
nėra ŠF Apyl. Komitetų sudary
ta, visas pinigų rinkimo parei
gas turi atlikti KLB Apylinkės 
Valdybos.

Ontario apygardos vasaros stovykla 
apinkoje, kur tiek erdvės žaidi
mams, kur vaikai išvežti iš mies
to dulkių gyvens atvirame ore 
ištisas dvi vasaros savaites.

7 vai', vak. stovyklos gyvento
jai gavo pirmą stovyklinę vaka
rienę. Tuo metu registracijos la^, 
pas rodė 83 atvykusius vaikus iš 
bene 134 užsirašiusių. Gaila, kad 
dar ne visi susirinko pirmąją 
dieną. Kiti gal atvyks vėliau.

Kai džiaugsmingai nusiteikusį 
vaikų būrį palikome, jie jau bū
riavosi prie palapinių bei ruošėsi 
nakties poilsiui, o vadovai vis 
tebelakstė su rūpesčiais — pirmą 
dieną jų tikrai labai daug. Bet 
jie ne naujokai —- išveš.., P.Š.
Liepos 9 d., ketvirtadienio rytą, važiuo
ju lengva mašina Čikagon. Norintieji va
žiuoti prašomi tuojau skambinti tel. EM. 
3-4265.

REIKALINGI du statybos pagalbininkai. 
Medžio darbas. Telef. M U 5011, po 
6 vai. vak.
DUODAME GERĄ VAKARIENĘ kasdien 
pigia kaina. Prašome užsiregistruoti te
lefonu LA. 3972, 1054 Bloor St. W.

Maloniai pranešame tautiečiams, kad 
atidarėme maisto produktą parduotuvę 
256 Crawford ir Dundas g-vią kampa. 
Prašome tautiečius palaikyti mūsų biz
nį. A. Šerkšnys.

PARDUODAMAS 9 ko m barių namas 
Quebec Ave. prie Bloor. (Vienas blokas 
nuo High Parko). Teirautis po darbo va
landą tel. LO. 0513.
Išnuomojamos kambarys Bloor-Ossington 
rajone, su baldais ir patalyne, karstas 
vanduo. Pageidaujama vedusią pora. 
Kreiptis OL. 5785.____________________
Išnuomojami du dideli kamoariai ir vir
tuvė gražiame rajone. 296 Windermere 
Ave., tel. MU. 6413.
Išnuomojamas trontinis kambarys l-me 
augšte, su teise naudotis virtuve. Tel.
OL. 6926.__________________________
Išnuomojamas be baldu didelis frontinis 
kambarys ir erdvi virtuvė II augšte. Nau
jai atremontuoti. Patogumai. Mažos na
mas. Rami vieta; arti susisiekimo. Kreip
tis vakarais telef. LO. 1657, 287 Mar- 
gueretta St.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė ir 
saulės kambarys, taip pat atskiro vonia. 
76 Mountview Ave., prie Bloor. Telef. 
MU. 3831.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvėlė, su* 
baldais. Pageidaujama suaugusią šeima. 
Tel. KE. 8622.

Išnuomojami 2 kambariai I augšte su ga
limybe virtis. Tinka dviem moteriškom 
ar mažai šeimai. 474 Roncesvalles Avė. 
Tel. OL. 6214.

Išnuomojamas didelis kcųnbarys ir virtu
vė Il-me augšte. 50 Indian Rd. Telef. 
KE. 1794.

Reikia džiaugtis, kad šiemet 
jaunimo vasaros stovyklų pa
gausėjo. Šį sekmadienį, liepos 5 
d., atidaryta KLB Švietimo Ko
misijos rūpesčiu suorganizuota 
mokyklinio amžiaus vaikų sto
vykla prie Medad ežero p. Naru
čio ūky. Atvažiavusiam iš karto 
metasi į akis rūpestingas stovyk
los planavimas. Parengiamieji 
darbai atlikti aš anksto, net ke
lias nuo pagrindinio plento ro
dyklėmis nužymėtas. Nupiautoj 
dobilienoj, apsuptoj lapuočių ir 

i eglių, išdygo didelės palapinės 
j atskiroms mergaičių ir berniukų 
grupėms: Stovyklos vadovybė, 

i pasitelkusi talkos iš Toronto ir 
i Hamiltono liejo prakaitą atlikt
inė j ant-parengimo darbus. Šviet. 
i Kom. pirm. A. Rinkūnas vykdo 
registraciją biznieriškos išvaiz
dos įstaigoje. Greta dr. Norvai
šienė įsirengusi “kabinetą”—am
bulatoriją. Prie palapinių triū
sia, stato vėliavų stiebus, pp. 
Matulaičiai. P. Mikšys, atgabe
nęs iš Hamiltono transportą, ei
na “finansų ministerio” pareigas. 
Su rimtu veidu aplink matosi p. 
Sonda, pasiėmęs sunkiausias vir
tuvės ekonomo užduotis. P. Ja
šiūnai matosi pro virtuvės duris 
— bet nemėginkite gaišinti vi
rėjų!

Aplink palapines budi stovyk
los vadovė p. Prapuolenytė su 
pagalbininkais. Palapinės erd
vios,‘geros. Sunkiai darbavosi p. 
Matulaitis gabendamas jas ir 
statydamas su nedideliu talki
ninkų būreliu (kaikurie pasiža
dėję neatvykę, tad tekę paskubo
mis šauktis kitų).

Nuo pietų pradėjo piltis leng
vos ir sunkios mašinos, gabenda
mos mažuosius ir didesnius įna
mius. Pirmiausia visi užsiėmę— 
kemša šienikuą ir ieško kur tarp 
bičiulių vietos skirtose palapinė
se. Iš Niagaros stovyklos, kaip iš 
poligono po manevrų, tačiau pil
noje aprangoje, atvažiavo skau
tai. Su vaikais suvažiavo daug 
tėvų ir bičiulių. Tėvai džiaugiasi 
palikdami vaikus lietuviškos va
dovybės globoje, šioje gražioje

Ketvirtadienį — šeštadienį, liepos 9, 10, 11 d.d.
1. RED RIVER -—.John Wayne, Joane Dm
2. BOWEltY BATTALLION — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, liepos 13, 14, 15 d.d..
1. SON OF DRACULA — Lon Chaney, Louise Albritton
2. BRIDE OF FRANKENSTEIN—Boris Karloff, EIsa Lancaster

VAIRAVIMO MOKYKLA 
“BALTIC"

Parengiame operatoriaus ir žoferio egzaminams.

Kalbame lietuvių, vokiečių ir rusų kolbomis.

235 SORAUREN AVĖ., TORONTO - - - Tekt. OL. 8060 

INSTRUKTORIUS PAVILONS

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

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

9 Pearson Ave«, Toronto
Telefonas LO. 8828

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

MOHAWK FURNITURE CO
2448 Danforth Ave., Toronto. Tel. OX..,4444 
Šią savaitę turime didelį pasirinkimą kilimų, linoleumu, kny
goms spintų, kambariams stalų ir kėdžių bei Continentalinių 
lovų, taip pat turime miegamųjų komplektų, sofų, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldvtuvų, siuvamų mašinų ir vaikų baldų bei- 
vežimėlių *

Teirautis pas J. Aukštaitį. .... ... . —
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA .

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

2. Šalpos Fondo Apyl. Komi
tetai bei Įgaliotiniai, taip pat 
KLB- Apyl. Valdybos, kur nėra 
atskirų Šalpos Fondo Apyl. Ko
mitetų, Šalpos Fondui gauna
miems ir išleidžiamiems pini
gams turi vesti atskiras nuo KL 
Bendruomenės Apylinkės kasos 
knygas. _

3. Paaukojusiems išduodamuo
se kvituose, įrašant tikslą kam 
paaukota, užtenka įrašyti: “for 
charity”.

4. Pranešame, kad Š. Fondo 
Apylinkių Komitetai bei Įgalio
tiniai šalpos tikslams, gal ruošti 
(bent Ontario provincijoje) tei
sėtu būdu loterijas. Loterijoms 
ruošti reikia gauti leidimus, iš 
burmistrų. Smulkesnes sąlygas 
loterijoms ruošti suteiks bur
mistrai. KLB Šalpos Fondo

Centro Komitetas.

Šv. Jono ir šv. Kazimiero pa- 
šalpinės draugijos likvidavosi 
nebesant užtenkamai narių. Dar 
gyvi d-jos nariai su pirm. Du
bausku ir sekretore M. Arlaus
kaite nutarė d-jų veiklą užbaig
ti ir .esamus kasoje pinigus —

i $46.71 paaukoti A V naujos baž-
■ nyčios statybai.
Į. AV parapijos sklypų prie bū
simos naujosios bažnyčios varžy
tynės sulaukė penkių pasiūlymų 
ir vieną pavėlavusį, kuris var
žytynėse nedalyvavo. Sklypus 
pirko: pp. Kličius, Budrevičiai, 
Keturka, Baršauskas ir Kęsgai
lą. Vienas sklypas liko. Jo parda
vimo tvarką nustatys bažnyčios 
komitetas.

Vyr. at-kų susirinkimas šau
kiamas lieptos 10 d., penktadienį, 
8 vai. vak., privačiam bute 6951 
Mazarin, Ville Emard, telef. HE 
7877. Kviečiami dalyvauti jaun. 
at-kai ir rėmėjai. Valdyba.

Dr. Jonas Mališka atidarė dan
tų gydymo kabinetą 5303 Ver
dun Ave., Verdun. Telefonas TR 
1547. Galima skambinti nuo 9 v. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

AV naujos bažnyčios planai 
šią savaitę bus įteikti J. Em. kar
dinolui ir miesto valdybai.

Pamaldos lietuviams evangeli
kams Montrealyje, St. Jonh’s 
Church, Jeanne-Mance & Prince 
Arthur gatvių kampe, liepos 12 
d., 12 vai. • Dr. M. Kavolis.

Montrealio Skautų Tunto sto
vykla įvyks liepos 25 — rugpjū
čio 2 d. Registraciją veda viene
tų vadovai. Stovyklos mokestis, 
$10, privalo būti sumokėtas iki 
liepos 5 d.

Stovyklavietė bus įrengta ties 
puikiu ir didžiuliu Archambault 
ežeru, išsitiesusiu Laurentian 
kalnų šiaurėje. Astuonios erd
vios kariuomenės palapinės su
darys atskirą miestelį, gi virš jo 
plevėsuojanti trispalvė visai St. 
Donat apylinkei skelbs lietuvių

skautų buvojimą. Kiekviena die
na bus baigiama gražiu laužu 
ežero pakrantėje.

Neskautai yra taipgi priimami 
į šią stovyklą. Tėvai kviečiami 
suruošti išvyką ir aplankyti be- 
stovyklaujantį jaunimą. Smul
kesnės detalės bus skelbiamos 
sekančiuose šio laikraščio nume
riuose.

Vykstantieji į stovyklą pasiima sekan
čius reikmenis: du šiltus dekius, paklo
dę, mažę pagalvę, šiltą pižamą, storoką 
virvę, baltinius, maudymosi kostiumą, 
sportinius botus ir marškinius, ilgos kel
nes, Šiltą megstinj, lietpaltį, dvejas poros 
kojinių, du rankšluosčius, muilą, dantų 
Šepetuką, pastą, metalinę lėkštę ir puo
duką, šaukštą, peilį ir šakutę, turimas 
sporto priemones.

Visi šie daiktai sudedami kuprinėn ar 
surišami į tvirtą ryšulį. Skautai vyksta 
pilnoje stovyklos uniformoje.

Stovyklon išvykstama liepos 25 d., šeš
tadienį, 8 vai. rytą. Verdune ir Ville La
Salle gyvenantieji renkasi Aušros Vartų 
parapijos salėje, Rosemounte ir centre 
miesto gyvenantieji — šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Išvykstamo betkokiam orui 
esant. Turintieji mašinas yra maloniai 
kviečiami patalkininkauti. Prašoma 4š 
anksto pranešti s.v.vyr. skilt. Juozui Pie- 
čaičiui, telef.: RA. 2-4^49.

Iš anksto įspėjama/kad bus maudo
mos! tik skiltimis ir kiekvienas pavienis 
maudytojos bus tuoj pat grąžinamos na
mo. Taipgi patariama šio laikraščio dalį 
išsikirpti, nes atskiri pranešimai nebus 
siuntinėjami.

Stovyklos komendantu yra paskirtas s. 
v. skilt. Vincas Piečaitis. Dvasios vado
vu sutiko būti tėvas St. uKIbis, SJ.

psktn. St. Naginionis 
Tuntininkas.

Birutės Vaitkūnaitės Ritminės 
Mankštos ir Modernaus Šokio 
Studija vasaros atostogoms už- 
daroma-nuo liepos 8 dienos. Nau
jų mokslo metų pradžia bus pa
skelbta.

Birutės Vaitkūnaitės (Birutė 
Nagys vardu programoje) ir Jo
nės Kviety tęs paruošti ir išpil
dyti du šokio dalykai buvo rodo
mi per televiziją gegužės 23 d. 
Be jų dviejų dalyvavo ir vienas 
kanadietis šokėjas, kaip partne
ris. \ '

Dėl birželio 14 d. minėjimo I rioms organizacijoms bei laik- 
. Massey Hali salėje i raščių redakcijoms. Lietuviai iš-

“Tėviškės Žiburių korėspon- • ----- -■
deritas, atpasakodamas laikraš
tyje birželio mėn. 14 d. minėji
mą, straipsnio pabaigoje pažy
mėjo, “kad Pabaltiečių Federa
cija, Ir šįmet buvo išleidusi 4 
psl. leidinėlį su dviem iliustra
cijom “Facts Warn”, tik kažin 
kodėl jo ankščiau niekur nesi
matė ir kažin ar jis pasiekė ką 
Už Massey Hall sienų. Jis gana 
taiklus,- tik per daug susikon
centruota į 1941 m., kai genoci
das dar tebevyksta.”

Norime pasakyti, kad šįmet 
buvo atspausta pamfleto “Facts 
Warn” viso 15.000 egzempliorių. 
10.000 atpirko latvių propagan
dos skyrius, kuris juos platina 
Kanadoje ir kaimynuose. Baltų 
Federacijai teko 5.000 egzemp
liorių, kuriuos pasidalino trijų 
valstybių skyriai. Be išdėstytųjų 
Massey Hall salėje leidinėlis bu
vo išsiuntinėtas dar prieš minė
jimą įvairioms Kanados vie
toms: žymesniems privatiems 
bei oficialiems asmenims, įvai-

siuntinėjo jį kartu su propagan
dos medžiaga kalboms radiofo
ne, beto, mūsų skyriams Hamil
tone, Windsore ir Winnipeg®. 
Vien propagandos medžiagos 
gavo Montrealis, nes pamfletu 
jį šiais metais aprūpino latviai. 
Reikia manyti ir tikėti, kad vie
nas kitas grūdelis bus kritęs ir 
ant derlingos dirvos ir mums - 
atneš vėliau naudos. /

Pamfletai atspausdinami kas 
met kito turinio. Šį kartą' jų 
tekstas buvo taikomas Kanados 
publikai, parodyti žodžiu . ir 
skaitlinėmis bolševikų žiauru
mus, įvykdytus Pabaltijy, ir kas 
grėstų Kanados gyventojams, 
jeigu juos ištiktų toks pat te
roras.

Apie dabar tebevykdomą ge
nocidą ir bolševikų melagingą 
taikos, politiką pasakė gana vaiz 
džiai pirmininkas Lusis ir tauti- 
niai kalbėtojai.

Baltų Federacijos Valdyba 
Lietuvių skyriaus pirm.

Dr. M. Anysas.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠERKŠNYS ANTANAS

Torso įvoirių rūšių laikrodžius. Darbas garantuojamas 1 metus.
Taip pat taiso auksinius žiedus ir kitus aukso išdirbinius.

256 CRAWFORD ST. TORONTO (Dundas SL W. kampas)

' PER — 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

Dėl morgičių:
TEU RA. 5125, Mr. S K O L NIC K 

455 Spadina Avė., «(kamb. 417), Toronto

A L G ARBENS
PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ 
PARDAVIMO — PIRKIMO ĮSTAIGA 

TORONTE

Namų pirkimo-pardavimo ir pa'tarimo, namų apkainavimo, 
paskolų gavimo reikalais kreipkitės:

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.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dnffenn), TORONTO 
Tekfeiral: LO. 2738, vakarai* HU. #-1543

RĖIKALiNGI NAMAI PARDAVIMUI




