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ŠALUTINIAI
Į mūsų tremties bei išeivišką- 

ją kalbą įėjo naujas terminas — 
politiniai veiksniai. Bet Vie apie 
juos čia norime kalbėti. Mums 
rūpi tie veiksniai, kurie veikia 
mūsų kasdienišką gyvenimą bei 
savitarpio santykius, santykius 
tarp mūsų kaip žmonių ir tau
tiečių.

Amžinos atminties Vaižgan
tas, kanauninkas Tumas, kadai
se, grįžęs iš kelionės po užsie
nius, rašė, kad, girdi, beklajo- 
jant po svetinias šalis, ir sutik
tas žydelis iš Lietuvos toks mie-

VEIKSNIAI
ka, nors tie žvėreliai visaip kai
taliojo vietas. Tautai, krašto 
laisvės bylai iš šitokių ginčų 
dėl kėdžių ar sėdimųjų vietų, 
titulų, jokios naudos, tad vieną 
kartą visa tai reikia baigti. Am
bicijas ir kitoniškas tuštybes 
senai laikas palikti nuošaly ir 
imtis darbo, kad nereikėtų me
tus ginčytis, kas turi pasirašyti 
raštą, net tokį, dėl kurio svar
bos visi “veiksniai” sutaria. Ši
to užtenka.

Giminingas šiajam, taip pat 
šalintinas, yra grupinio ar par-

las, jog, rodos, apkabinęs išbu- Ąįnio atsiribojimo veiksnys, taip
čiuotum jį kaip brolį. Tik kai 
grįžti namo, sako, ne tik tas žy
delis, bet ir nežinomas lietuvis 
mūsų nebedomina. Tą patį pa
tyrė kiekvienas, kuriam teko 
kada kur pasaulyje vienišam 
pasijusti, ilgesnį laiką savųjų 
nesutikti. Tą patį ir šiandien 
matome išeivijoje. Juo kur dau
giau mūsų yra, tuo daugiau in
dividualizmo, trinimosi, nesusi
pratimų ir net intrigavimo, tuo 
rečiau prasiskleidžia mūsų glė- 
bis artimui, broliui lietuviui. 
Juo kur savųjų mažiau, tuo su
gyvenimas geresnis. Kur koks 
keletas tėra, gyvena kaip bro
liai, o kur vienišas koks nukly
dęs, ilgisi savųjų ir kiekvieną 
sutiktą, kaip Vaižgantas, išbu
čiuoti pasiryžęs.

Beabejo, visa tai suprantama 
psichologiškai. Tačiau mūsų tar
pe jau visdėlto perdaug toli nu
einama, užmirštant, kad pasau
linėse mariose tik saujelė tesa
me. Perdaug suindividualėjome, 
perdaug griežtų rėmų jgrupelė- 
fniš~~susidalėme -if ’IfSjfeūs&al- - 
bame. O kai panagririėji, dėl ko, 
taip ir nerandi žmogus atsaky
mo.

Mūsų vadinamieji politiniai 
veiksniai — taigi vėl tie veiks
niai — nesutaria. Pešasi ir tiek. 
O kodėl? Dievas žino. Vieni ir 
kiti, ir treti, ir visi kartu kalba 
apie tą patį, rūpinasi to paties 
savojo krašto išvadavimu, bet ... 
nesusikalba. Nesusikalba pir
miausia dėl šakotų ambicijų, dėl 
pirmenybės, titulų, tarytum ti
tulais galima ką pasiekti. Besi
varžant taip ir pamirštamas pir
masis uždavinys — darbas kraš
to laisvinimo naudai. Tų “veiks
nių pridygo tiek, kad ir nebe
aišku, koks ryšys tarp jų. -Ar 
nebūtų sveikiau ambicijas mes
ti ir darbo imtis. Mūsų galva, 
nuo to, kam bus pripažintas 
koks titulas, darbingumas nepa
kils nei vieno. Lygiai, kaip ne
pagerėjo Krilovo kvarteto muzi-

pat ardąs mūsosios visuomenės 
vidaus sugyvenimą, veikiąs ir 
jau minėtas ambicijų varžybas.

Argi neprieinama prie to, kad 
neraustant ardomi patys pagrin
dai, gyvybingiausieji lietuviš
kieji reikalai vien dėl to, kad 
kas nepajėgė kur praeiti. Nesi- 
gėdima šaukti “šlecheckos” de
mokratijos šūkių: “Nihil de me 
sine me” (Nieko apie mane bė 
manęs), tarytum kas kitas — 
kitokios pasaulėžiūros ar kitokįo 
politinio įsitikinimo — jau išda
vikas, kažko kito siekia, visam 
lietuviškajam reikalui duobę 
kasa. Oi, kaip tai kvepia krem- 
liškos moralės raugeliū. Tary
tum miniatūriškos Berijos by
los prokuroriški akteliai. Nebū
tų ko jaudintis, galima būtų tik 
liūdnai nusišypsoti, jei tai ne
veiktų gyvenimo, jei nenuodytų 
kolonijų sugyvenimo. O dėl to 
juk net į bendras vakaruškas 
nebesutelpama, po vienu stogu 
nesueinama.

filį, ū? žvirbliai ir bčhnuojasi iš 
tolo. Tik kai pasitaiko nejučiom 
visiems kur sueiti, ir baidyklių 
nebeslimato. Visi žmonės kaip 
žmonės. Pasikalbama, pabuvoda
ma ir visi. .v su savais rageliais 
— net nepaliestais — išsiskirs
to. Pasirodo, kad tuo kart kipšo 
būta ne taip baisaus, kaip “ma- 
liavojama”. O kodėl nepagalvo
ti’ kad tas kipšas ne tik tuokart 
buvo, bet ir nuolat netoks bai
sus, kad su juo galima ir bend
rauti ir kartu dirbti. Dirbti tą 
patį darbą, kuris visiems vieno
dai mielas ir vienodai rūpi. Ži
noma, mus visus daug kas ski
ria, bet dar daugiau jungia, ypač 
jungia tas pats didysis sielvar
tas, tas pats rūpestis. Tai kodėl 
jis negali būti vairuojantis, jei 
jį me;; visi vienodai didžiuoju 
vadiname? Kodėl kasdienybėje 
vis pirmyn išlenda ardantieji 
veiksneliai?

Praėjusi savaitė buvo nepa
prastai karšta Rytinėje Ameri
koje. Tiek karšta, jog net 20 me
tų Dariau-Girėno žygio daug kur 
neminėjo. Pasaulis gi, neboda
mas gražiausios vasaros, pavir
šutiniškai sprendė 1953 metų 
atominį ’’būti ar nebūti”. Tiks
liau — du pasauliai: Rytai ir Va
karai. Tiranija ir Demokratija 
improvizavo žmonių gyvenimą. 
Vieni kartuvėmis ir slaptosios 
policijos metodais, kiti paviršu
tiniškai, lengvabūdiškai. ”Ma- 
tuškos Rosijos” ištikimi vaikai, 
improvizavę tarptautinį komu
nizmą, paskutiniaisiais mėne
siais stengėsi vaidinti Rusijos 
pavergtų tautų vieningumą ir iš
tikimybę Kremliui. Bet nesėk
mingai. Pats ’’Daily Worker”, 
Maskvos nuomonės reiškėjas JA 
Valstybėse išsidavė: ’’Gruzino 
Berijos areštas reiškia Eisenho- 
werio administracijos .’’išlaisvi
nimo” politikos pralaimėjimą”; 
o NYTimes sovietų žinovas Har
ry Schwartz praėjusią savaitę 
jau sutiko, kad Berijos ’’išvaly
mas” yra didžiųjų rusų sėkmin
gos kontrrevoliucijos prieš tuos, 
kurie siekė pavergtų tautų suly
ginimo su rusais, sovietų, impe
rijoje įrodymas. (New York 
Times atrodo pagrindinai nusi
vylė rusų jmperializmo maska
radu ir aiškiai perėjo pavergtų
jų tautų pusėn). Pagaliau ta pa
ti ’’Tiesa” praėjusiomis savaitė
mis kaltino, jog Lavrentijus, dė
damasis neva kovojąs už sovietų 
tautybių teisių išlyginimą, tikru
moje bandęs sukelti tarpusavio 
neapykantą ir pykti tarp Sovie- 
tijos^tautii ir rasių f^ižodžiūi 
buvo sakoma, kad Berija suklas
tojęs Stalino tautybių politiką 
— ’’politiką, kuri vadovavo san
tykius tarp didžiųjų rusų ir dau
gybės tautų ir rasių, kurios su
daro Sovietų Sąjungą”. Gi iš 
Maskvos, liepos 12 d., amerikie
tis korespondentas Salisbury ra
do reikalinga pastebėti, jog Beri
ja ypač stengėsi įsitvirtinti kraš
tuose, kuriuose šis nacionalizmas 
yra ypatingai stiprus. Tai Gruzi
ja. Lietuva, Ukraina.

Laisvųjų tautų Ispaudh pla
čiai rašė apie įvykius tiranijoje. 
Minėjo daugelį be galvų, spėlio
jo, komentavo. Minėdama Sovie- 
tijos režimo naujai prasidėjusį 
valymą (bene Platonas sakė, jog 
tironuose glūdi jų susinaikinimo 
pradai), prisiminė ir gruziną 
Vladimirą G. Dekanozov, Lie
tuvos susovietintoją. NYTimes: 
’’Sovietiška ironija ir poetinis 
teisingumas, tas Mr. Dekanozov

Niujorko bendradarbio 
ALMĄUS

TAIKOS
Princetono, N.J., ’’The Presid
ential’s Committee on Interna
tional Information Activities” 
pirmininkas beveik sučiupo, kur 
glūdi demokratijos ’’psichologi
nės”. ofenzyvos nepasisekimo 
paslaptys. Kodėl JAV Informa
cinė Tarnyba nesugeba laisvaja
me ir pavergtajame pasaulyje 
sukelti nuotaikų ir pasiryžimo 
kurie šventu kryžiaus karu tie
siog nurautų tą išpūstą balioną 
— Sovietiją. Mr. Jackson komi
teto raportas buvo rimtas ban
dymas tą ’’netikusią improvizaci-

Savaites įvykiai

Vilniaus katedra uždaryta
Kai Vatikano radijas per lie

tuvišką pranešimą paminėjo, 
kad Lietuvoje įšventinti 3 ku
nigai, sekančią dieną Maskvos 
radijas atsiliepė pavaizduoda
mas tikėjimo laisvę Lietuvoje ir 
teigdamas, kad šiais metais buvę 
įšventinta 16 naujų kunigų. Maž
daug po tiek pat buvę įšventinta 
ir kiekvienais metais. Lietuvoje 
esą atvirų 700 bažnyčių, o senų 
bažnyčių atstatymą paremianti 
stambiom sumom vyriausybė. 
Kaune veikianti kunigų semina
rija. kurios rektorius esąs kun. 
Kazys Sirūnas. Vilniuje buvu
sios didelės religinės iškilmės. 
Tada, greičiausia kovo 4 d., Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje buvę 
išstatyti didžiajame altoriuje šv. 
Kazimiero palaikai.

Kaip žinome, nuo 17 amžiaus 
šv. Kazimiero palaikai buvo lai
komi Vilniaus katedroje specia
lioje koplyčioje. Pagal Maskvos 
pranešimą, jie dabar šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Antakalnyje. 
Tenka daryti išvadą, kad žinios 
apie katedros uždarymą yra tik
ros. Matyt, bolševikams nepato
gu buvo tautos šventojo palai
kus laikyti mieste, tad iškėlė į 
užmiestį.

Esamomis žiniomis, vysk. Pal
tarokas dar yra gyvas ir valdo 
Panevėžio vyskupystę, bet taip 
pat dažnai buvoja ir Vilniuje, 
net lanko Vilniaus arkivyskupi
jos kaikurias parapijas. Nėra 
abejonės, Lietuvos Bažnyčia dar 
laikosi. Kunigų atsiskyrusių nuo 
Bažnyčios nedaug. “Tautinės”, 
tikriau bolševikams tamaujan-

ka sukurti. Yra žinoma pora at
sitikimų, kad valdžia bandė į 
kaikurias parapijas paskirti nu
klydusius kunigus, ekskomuni
kuotus, bet žmonės jų nepriėmė, 
į jų pamaldas nėja, sakramentų 
iš jų neėmė, tad jie turėjo išsi
nešdinti. '

— Varšuva. — Dabar įvairiose 
Lenkijos vietose vyksta ’’pažan
giųjų” kunigų konferencijos, ku
riose skelbiama, kad jie veikią 
’’visuomenės ir religijos labili” ir 
grasinama vyskupams, kad atsi
sakysią jų klausę, jei jie ir toliau 
būsią neigiamai nusistatę tų ku
nigų atžvilgiu, kurie ’’įsijungė į 
liaudies valstybės kūrimą”.

Pasmerkė grožio varžybas
Lafaętte, La. vyskupas J. B. 

Jeanmard savo dijecezijos laik
rašty paskelbė, kad moterys ir 
mergaitės, kurios maudymosi 
kostiumuose dalyvaus grožio 
varžybose, bus neprileidžiamos 
prie sakramentų. Tas pats taiko
ma nepilnamečių mergaičių tė
vams,kurie savo dukras į tokias 
varžybas leis. Vyskupas kvie
čia moteris bei ^mergaites “ne
pamiršti savo vertės, saVigar- 
bos ir krikščioniškojo kuklumo 
elementariųjų principų” ir neda
lyvauti varžybose, kuriose žmo
gus nepadoriai eksponuojamas.

čios, bažnyčios Lietuvoje nesise- Kiniją.

JAV senato tyrimo pakomisi- 
ja, vadovaujama sen. McCarthy, 
paskelbė savo nuomonę, kad va
kariečių prekyba su kom. Kini
ja neabejotinai buvo apmokėta 
amerikiečių ir kitų KoTėjoje ka
riaujančių sąjungininkų karių 
mirtimi. Nuo Korėjos karo pra
džios vakariečių prekyba su ,Ki- 
nija^ prašokdavusi £2.000.000. Ir 
po trijų karo metų ji nesumažė
jusi bet dar padidėjusi. Prekia
vimas su priešu, su kuriuo ka
riaujama, esąs nepateisinamas, o 
tuo taip buvę dėl to, kad JAV 
vyriausybė nebuvusi ryžtinga, 
kad tuo reikalu nesusitarusi ir 
nepaveikusi pakankamai sąjun
gininkų. Net daugelis strategi
nių medžiagų buvę įvežamos į

ištikęs likimas ... 1940 m. jis at
sirado Lietuvoje, kaip sovietinis 
bosas, kuris remdamasis Raudo
nąja armija, sunaikino Lietuvos 
nepriklausomybę Ir ištrėmė gy
ventojų gražiausi žiedyną pri
verčiamiesiems darbams anapus 
Uralo”.

Pikto improvizacija, kuri va
dinasi Sovietija, šūskeldėjo lais
vam pasauliui tik prabilus apie 
žmonių teisę gyventi laisviems, 
kurti ir bujoti. ’’Išlaisvinimo” 
idėja tiek patiko pasauliui, jog 
nežiūrint, kad ir laisvojo pasau
lio - vadavo, Amerikos, prabilta 
irgi tik ’’netikusia improvizaci
ja”, ji vis plėtėsi, ir turėjo būti 
respektuojama. Net Trys Minis
terial, baigę pasikalbėjimą Va
šingtone, rado reikalinga šitaip 
pareikšti: ’’...trys ministerial 
įsitikino, jog solidi taika galės 
būti atsiekta tik konstruktyvia 
akcija užbaigus priespaudas ir i ruošę šitam atsakomingam dar- 
pašalinus priežastis bei konfiik-1 bui ir tiesiog aryistai). Komite
to židinius pasaulyje. Tikrai no-; tas reikalavo sudaryti prie ”Na- 
rintieji taikos turi bandyti at- i tional Security Council” specia- 
statyti žmonių laisvę, viltis ir i ]ų skyrių ”the Opperations Coor- 
žmogiškąjį taurumą. Ministerial i dinating Board”, kuris privalė-

.posėdžiuose ’ savo darbotvarkę 
svarstė remdamiesi šiais princi
pais. .. Ta pati dvasia įkvėpė* jų 
troškimą matyti atstatytą tikrą 
laisvę Rytų Europos kraštuose” 
— skelbė ir Jungtinės Karalijos 
bei Prancūzų Unijos užs. reik, 
ministerių pasirašytas komuni

Pereita savaitė praėjo politikams tebetęsiant propagandinio po
būdžio žaidimą, vaisiams vis neišryškėjant. Tik Korėjoje prieita 
arčiau prie sprendimo.

Iš Sovietų Rusijos ateina žinios apie Berijos bičiulių žvejojimą. 
Be, jokių platesnių komentarų paskelbta, kad transporto ir sun
kiosios pramonės ministeris Malyšev pakeistas Iv. I. Nosenka, išvy
tas ir suimtas Berijos neseniai paskirtas Gruzijos vidaus reikalų 
min. Dekanozovas, 1940 m. pravedęs Lietuvos susovietinimą; Uk
rainos vicepremjero ir saugumo viršininko Mešik vietoje paso- ' 
din tas anksčiau buvęs vidaus r. ----------------------------- ---------
min. Strokač; Estijos teisingumo
min. Usenko pakeistas W. Rand-

ją” aptvarkyti. Komitetas kalti-, salų; padaryta pakeitimų Latvi-
joje ir berods sudorotas tik ne
seniai Lietuvos vidaus r. min. 
paskirtas Kondakovas. Rytų 
Vokietijoje liaudies priešu pa
skelbtas teisingumo min. Fech- 
ner, sudorotas statybos ir trans-

no, jog iki šiol JAV-bės vedė 
klaidingą užsienio politiką. Jai 
nepakartoti ateityje, Komitetas 
prezidentui įteikė labai slaptą 
memorandumą. Iškėlė atsako
mybe žmonių, vadovaujančių ir 
vykdančių JAV psichologinę porto min. Weinberg, SĖD par- 
ofenzyvą. (Tarptautinėje spatr- tijos sekretorius Hengst, kalba-
doje nekartą buvo nusiskųsta, 
kad tokiame ’“Amerikos Balse” 
dirba žmonės net neturį suprati
mo. kas yra ta Sovietija, nepasi-

tų integruoti JAV programos 
kryptį pasaulinėse grumtynėse 
ir užlygintų tą plyšį, kuris būda- 

(Nukelta į 2 psl.)

- Madridas. - Ispanų spauda 
ministerių pasiremtas komurii- kaitina Churchillį, kad jis sabo- 
katas. tuojas Ispanijos ir JAV susitari-

Demokratija yra, geriausias ' •" • ’ •
gyvenime būdas ^fcfcrendusioms 
tautoms. Tai bendravimo forma 
paremta artimo meile ir broliška 
talka, kur vyriausybė yra žmo
nių tarnas, o ne valdovas ar 
viešpačiai. Bet gal dar ir 20 am
žiaus antrojoje pusėje žmonija 
nėra jai dar pribrendusi pakan
kamai? Prezidentas — Išlaisvin
tojas prieš mėnesi sakė nenaudo
siąs fizinės galios Rytų Europos 
tautoms išlaisvinti demokrati
niam gyvenimo būdui. Tačiau jis 
sutiko, jog psichologinė akcija 
būtina. Ir čia štai patiriame, jog 
Amerikos demokratijos ’’psicho
loginės akcijos ’’veiksniai tėra, 
pagal New York Times, ’’tik ne
tikusi improvizacija". Kai liepos 
vidury susėdo posėdžiui JAV 
Tautinė Saugumo Taryba — tu
rinti vadovauti šiam kraštui — 
prezidentas’ Eisenhoweris buvo 
nustebintas, jog nei vienas netu
rėjo ką pasakyti dėl Berlyne ki
lusios revoliuciįos. Visa eilė Ru
sijos ir Rytų Europos ’’eksper
tų”, pasak ’’Washington Whisp
ers”, kurie metų metais /studija
vo tų tautų reikalus; įvykių bu
vo pagauti ’’flatfooted”! Jei vis
ką pirma pastebinti spauda pa
gavo, kad su Rusija, jos impe
rializmu ir tiranija turės kautis 
laisvasis pasaulis, tai Valstybės 
Departamente, matyt, pūtė se
ni kennaniški vėjai. Vėjai, ku
rie ’’Amerikos Balsą” ir visą 
tarptautinę JAV informacijos 
Tarnybą padarė visokiausių ty
rinėjimų ir net nusišaipymo ob
jektu. Ęiek kalbėta apie jos re
formas ir žygius... Vėjai, kurie 
ilgai vis nupūsdavo Pabaltijo 
laisvės Veikalą, ”VoA” pabaltie- 
čių transliacijų, o dabar ’’Euro
pos Laisvės Radiofono” pabaltie- 
čių transliacijų būtinybę .

Miela, jog William Jackson iš

Vieni smerkia, kiti ruošiasi prekiauti
Prieš kurį laiką, kaip tik tuo 

metu, kai atrodė, kad paliaubos 
Korėjoje jau pasirašomos, prieš 
pat prezidento Rhee pasiprieši
nimą apie 50 Anglų firmų pa
siuntė savo atstovus į Kiniją iš
siaiškinti prekybinių galimybių. 
Jie vykę valdžiai žinant, bet sa
va iniciatyva ir sava rizika. Da
bar Kinų žinių agentūra ^skel
bė, kad tie pirkliai sudarę su Ki
nija prekybinių sutarčių už 30 
milionų svarų arba 80 mil. do
lerių apyvartos. D. Britanijos 
pirkliai pasižadėję parduoti Ki
nijai metalo bei metalo gami
nių, mašinų, elektros reikmenų, 
cheminių medžiagų, dirbtuvių 
varstotų, medienos bei chirurgi
jos instrumentų, susisiekimo bei 
transporto reikmenų ir tt Tuo 
tarpu Kinija pasižadėjusi už tiek

pat parduoti augalinio aliejaus, 
maisto produktų, arbatos, šilko, 
rankdarbių ir tt.

Kai tai buvo paskelbta, Britų 
vyriausybės kalbėtojas pastebė
jo, kad vargu ar galima būsią 
daugumą sąrašuose suminėtų 
prekių parduoti dėl veikiančio 
embargo — JT nutarimo, drau
džiančio Kinijai parduoti strate
gines medžiagas. Atseit, vargu 
ar duos vyriausybė leidimą tuos 
dalykus eksportuoti.

— Taipeh. —■ Kinų nacionalis-

JAV siūlymą, kad jos armijoje 
visuose stambiuosiuose daliniuo
se, pradedant nuo pulko, vadų 
pavaduotojais būtų paskirti 
amerikiečiai.

Išeina, kad JAV visdėlto nesi
ruošia Ciang-Kai-Šeką apleisti.

nius dėl amerikoniškųjų bazių 
'įfėhgimo'Tspanijojė.' T

— Vašingtonas. — čia atvyko 
pirmoji po karo Vokiečių karinė 
msiija iš 7 asmenų, vadovauja
ma T. Blank “federalinio saugu
mo komisaro”.
Taisyklės gali būti nesuprastos

Windsore Livingston Co. vie
nas italas darbininkas buvo at
leistas kaip nemokąs kalbos ir 
nevykdąs įsakymų — jis susiko- 
liojo su savo viršininku ir atsi
sakė eiti į raštinę išklausyti 
bausmės.

Kai reikalas atsidūrė teisme, 
teisėjas Hanraham padarė spren
dimą darbininko naudai: “Jei 
kompanija duoda darbo nemo
kantiems anglų kalbos ir jei to
kie darbininkai nusikalsta kom
panijos taisyklėms, kurios jiems 
įteikiamos knygos formoje, to
kioje kalboje, kurios jie nesu
pranta, tai tas dar nesudaro pa
grindo juos atleisti”.

Bylos metu teisėjas pareiškė, 
kad jis netikįs, jog kompanijos 
direkcija remtų paliestojo virši
ninko nusistatymą bei elgesį.

Svarsto naują imigracijos 
bilių

JAV atstovų rūmų teisių pa- 
komisija liepos 13 d. nutarė pa
siūlyti per du metus įsileisti dar 
247.000 imigrantų be kvotų. Ko
misija prezid. siūlomą skaičių 
padidino 7000, tačiau jo siūlytas 
grupes pakeitė. Prezidento bu
vo pasiūlyta įsileisti 125.000 bėg
lių iš už geležinės uždangos, 75.- 
000 italų, po 20.00 olandų ir grai
kų. Komisija bėglių skaičių su
mažino iki 11.000, italų iki 60.- 
000, bet graikų ir olandų skaičių 
padidino iki po 25.000, be to, pa
gal atstovo Walter siūlymą pri
dėjo: 2000 arabų tremtinių, 3000 
kinų iš Hong Kongo, 3000 japo
nų. turinčių JAV giminių ir 2000 
portugalų. Be to, pagal Walter 
pastabą dar galėtų atvykti: 8000 
tremtinių, kurie galėjo, bet ne
spėjo atvykti pagal -DP aktą, 
3000 našlaičių, įsūnytų JAV pi
liečių. 3000 europiečių pabėgėlių, 
dabar esančių Kinijoje jr 3000 
buvusių Lenkų armijos karių.

Cambodia siūlymą priima 
su rezervais

Prancūzijos naujajam premje
rui Laniel trims Indokinijos 
valstybėms pasiūlius pradėti pa
sitarimus dėl jų visiškos nepri
klausomybės, Vietnam ir Laos 
tuojaus sutiko tuos pasitarimus 
pradėti. Tuo tarpu Cambodia 
nepatenkinta. Esą, pasiūlymo 
nota ne visai atitinkanti to kraš
to trokštamos nepriklausomybės 
formai. Ji, esą, norėtų likti su 
Prancūzija tokiuose ryšiuose, 
kaip Pakistanas su D. Britanija.

ma, kad labai pasvjrę pozicijos 
vidaus r. min. Stpph ir kad išvi
so vyriausybė būsianti pakeis
ta — net prezidentas senelis 
Pieck, kuris dabar gydosi Rusi
joje, gal būsiąs pakeistas štabo 
šefo gen. Mūller. Pastebėtina, 
kad Vokietijoje visa tai rišama 
su birželio mėri. darbininkų riau
šėmis, bet žinoma, jau dabar 
rankiojami ir Berijos agentai 
Jie visi turės kristi šiomis die
nomis įvykstančiame politbiuro 
posėdy, kuriame augšt. kom. Se- 
mionovas ar jo pavaduotojas Ju
din padiktuos Maskvos valią.

R. Vokietijoje buvo laukiama 
neramumų pereitą penktadienį, 
pirmųjų riaušių mėnesio sukak
ties progą. Berlyno, o gal ir kitų 
miestų gatvėse lai/di'išstatė taj>. 
kus, tad demonstracijų ir nebu
vo, nors kaikuriose įmonėse dar
bininkai tebemaištauja, strei
kuoja, reikalaudami paleisti su
imtus draugus, pakeisti komu
nistus ’’bosus” ir parūpinti mais
to, Meiserburgo Buna įmonėse 
aną šeštadienį prasidėjus strei
kui, rusų komendantas pagra
sino kas dešimtą darbininką su
šaudyti. Jie nuo antradienio grį- 

’ žo į fabriką, bet tęsia sėdėjimo 
streiką. Panašiai' yra Jenos Zeiss 
fabrikuose. Komunistai šaukia, 
kad “fašistų lizdai” įmonėse dar 
tebesą neišdraskyti, bet jie ilgai 
nebeišliksią.

Ypač jautrus R. Vokietijoj pa
sidarė maisto klausimas. Kai 
Maskva atmetė JAV pasiūlymą 
dovanoti zonai maisto už 15 mil. 
dol., Berlyne buvo suorganizuo
tas šelpimas maistu rusų sekto
riaus žmonių Vakarų zonoje. Ka
dangi rusai jau anksčiau buvo 
paskelbę susisiekimo palengvi
nimus, tai iš rytų sektoriaus to 
maisto plaukia minios. Jis duo
damas iš vokiškų sandėlių. JAV 
maisto pirmieji transportai jau 
atvyko, bet jis būsiąs atiduotas 
vakarų vokiečiams vietoje jų 
duodamo rytiečiams. Tai tam, 
rusai neturėtų pagrindo šaukti, 
jog tai JAV propagandos prie
monė. Rusai savo rėžtu pradėjo 
skubiai gabenti maistą į R. Vo
kietiją, ne vien savą, bet taip pat' 
iš Lenkijos ir net Kinijos.

Apskritai Vokietijoje dabar

vyksta labai griežtos abiejų pu
sių rungtynės artėjančių V. Vo
kietijos rinkimų akivaizdoje. Ir 
jau minėtos varžybos dėl aprū
pinimo maistu beabejo yra taip 
pat susietos su ta pačia kampani
ja. Su tais rinkimais susijęs yra

Trijų užsienio reikalų minis
terių konferencijos Vašingtone 
nutarimas pasiūlyti Maskvai 4 
užsienių r. ministerių konferen
ciją apsvarstyti Austrijos taikos 
ir Vokietijos suvienijimo, bend
ros vyriausybės sudarymo ir rin
kimų ,pravėdimo reikalus. Už- 
šachuodama vakariečius, Mask
va per Rytų Vokietijos vyriausy- * 
bę pasiūlė derybas dėl rinkimų 
Vak. Vokietijos vyriausybei.

Vašingtono konferencija pasi
baigė Churchillio siūlymus nu
stūmus į šalį. Atpuolė ir Bermu- 
dos konferencija ir 4 didžiųjų su
sitikimas. Londonas apsivylęs, 
nors guodžiasi, kad ministerių 
konferencija vis geriau, kaip 
nieko.

Korėjoje pagaliau, atrodo, ei
nama prie pabaigos, nors ir labai 
sunkiai. Prezidento Eisenhowe- 
rio ypatingasis atstovas Robert- 
išvyko, sako, :gavęSvRhee užtHjri^ 
nimą, kad P. Korėja paliaubas 
saugosianti iki būsimos politi
nės konferencijos pabaigos, jei ji 
neužsitęs ilgiau 6 mėn. Jei per 
tą laiką konferencijos nebūsią 
galima užbaigti, Rhee sako 
svarstysiąs su JAV, ką daryti. 
Atnaujintos derybos, Panmun- 
jome vyko slaptuose posėdžiuo
se. Viešumoje težinoma, kad pas
kutinės derybos vyko sunkiai, 
JT delegacija vieną kartą net iš
ėjo, po 4.0 pareiškė ultimatyvų 
reikalavimą tampymąsi baigti. 
Taip šeštadienį komunistai pa
skelbė sutinką paliaubas pasira
šyti, nes reikalaujamas garanti
jas dėl P. Korėjos laikysenos ga
vę. Tuo tarpu gen. Clark pareiš
kė, kad dar esą likę išaiškintinų 
dalykų. Laukiama, kad paliau
bų sutartis šiomis dienomis vis 
dėlto bus pasirašyta.

Korėjos karui einant į galą, 
pasaulio a*kys nukrypsta į

Indokiniją, į kur, pasak Pran
cūzų, iš kom. Kinijos parama 
plaukte plaukianti. Prancūzų 
naujasis. vadas gen. Cogny per
eitą savaitę sudavė komunistams 
ten didelį smūgį. Jo 5000 oro de
santas nelauktai užpuolęs sunai
kino Kinijos pasieny buvusią ko
munistų strateginę bazę Long- 
song, kur buvo sukauptos me
džiagos ruošiamai rudens ofen
zyvai. Operacija praėjo sėkmin
gai. Parašiutininkai grįžo į savo 
bazę be didelių nuostolių.

Pranešimas Lietuviu Dienos reikalu
KLB Hamiltono Apylinkės 

Valdyba savo paskutiniam posė
dyje galutinai nustatė Lietuvių 
Dienos Kanadoje rengimo datą 
ir numatomą programą. Ši data 
yra kitų kolonijų pageidavimu 
nukelta į 1953 m. rugsėjo 5-6 d.d.

Programa prasideda šeštadie
nį, rugsėjo 5 d. sporto varžybo
mis: krepšinis, stalo tenisas ir 
šachmatai. Varžybose dalyvauja 
vyrų komandos. Jeigu kuriose 
kolonijose yra moterų koman
dos, maloniai prašome ir jas da
lyvauti. Tą pačią dieną vakare 
vienoje iš gražių Hamiltono salių 
įvyks bendras susipažinimo po- 
būvis-vakaras.

Sekmadienį, rugsėjo 6 d. šven
tė prasideda iš ryto pamaldomis 
katalikų ir protestantų bažnyčio-

ma pradedama 6 vai. vak., kurio
je pasirodys atskirų apylinkių 
chorai ir tautinių šokių grupės. 
Jungtinis choras dainuos vado
vaujamas muziko St. Gailevi- 
čiaus. Meninėje dalyje kviečiami 
dalyvauti ir keli operos solistai

Ryšium su Lietuvių Diena Ka-

nadoje išleisime propagandinį 
leidinėlį-programą, kuriame bus 
patalpinti prekybininkų skelbi
mai. Skelbimų kaina 50 centų už 
kvadratinį colį. Norintieji pasi
skelbti, prašomi skelbimus ir pi
nigus prisiųsti iki š.m. rugpiūčio 
15 d, šiuo adresu: V. Antanaitis, 
283 MacNab St. N., Hamilton, 
Ont. Tel. 3-1554.

Primename visiems Lietuvių 
Dienos Kanadoje programos da
lyviams, kad bus parūpintas iš
laikymas ir nakvynė, o taip pat 
stengiamasi apmokėti nors dali
nai kelionės išlaidas.

Smulkesnes informacijas pa
teiksime vėliau per spaudą, o 
Apylinkių Valdyboms atskirais 
raštais. O dabar visus kviečiame 
ruoštis šiai šventei ir dalyvauti 
kuo didžiausiu skaičium!

KLB Hamiltono Apyl. V-ba.

Mūsų skaitytojams
Sekančią savaitę “T.Ž.” redak

cija atostogaus, tad numeris ne
išeis. Sekantis numeris išeis.

piūčio 6 d. data.
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Vokietijos gyvenimo apžvalga

MIRUSIOS SIELOS
Genialusis 'Gogolis savo veika

le “Mirusios sielos” sukūrė amži
nų tipų, kurie yra gyvi ir šian
dien.

Šiandien išgyvenamos dienos, 
reikia sakyti, yra pačios kritiš
kiausios pasaulio istorijoje. Eina 
kova žmoniškumo prieš barba
riškumą. Šiandien barbaras 
triumfuoja, po savo kojų pamin
damas aukas, rydamas jas be jo
kio gailesčio. Krikščionybė, lais
vės, tautos jau neegzistuoja, o 
ateizmas, teroras ir superrusiš- 
kas nacizmas yra naujoji dog
ma. Pavergtosios tautos naikina
mos. Po keleto metų ten bus ne
gailestingai palaužtas ne tik pas
kutinis pasipriešinimas, bet ir 
laisvesnis galvojimas! Kai blai
vesnio galvojimo — kurie nepa
klusta komunistiniam bizūnui — 
išmirs prie Volgos kanalų, o jų 
vietoje sup.lūs mongolai su vieš
pačiais rusais, ten gali likti tik 
buvusių tautų mitas, jei pasaulio 
geroji valia -tūpčios vietoje, ne
surasdama griežtesnių ir reales
nių žygių.

Šiandien visų mūsų tremtinių 
pareiga, kada mūsų tauta kovo
ja likiminę kovą, burtis, ieškoti 
kelių, būdų, priemonių prabilti į 
pasaulio sąžinę. Pradžia jau pa
daryta, bet to negana. Mūsų žu
domai tautai yra krauju perka
ma kiekviena diena. Šiandien vi
sų bendras siekimas, tai gelbėji
mas tautos. Negali būti partinės 
kovos ir asmeniškų ambicijų.

I Šiandien tėra vienas kovojantis 
lietuvis už tautos laisvę.

Daugelis esam atskilę nuo šios 
kovos, pasinėrėm į kasdieninį 
gyvenimą ir privačius reikalus. 
Atsiranda net manančių čia įsi
kurti. O kiti galvoja į Tėvynę 
grįžti po 4-5 m. jai laisvę atkū
rus. ”Ką ten pradžioje veiksi? 
Nieko nebus. Ką sutaupei; teį
žiūrint išgaruos”... Tai miru
sios sielos. Ne tau tauta, o tu tau
tai gyveni. Ne tam liejamas 
kraujas ant laisvės aukuro,' kad 
grįžęs Jonas su Petru gražiai įsi
kurtų, o dėl amžinosios lietuvy
bės laisvės. Mes esam šių dienų, 
mūsų tautos istorijos kūrimo na
reliai, jos tęsėjai. Mes esam atsa
kingi už šių dienų istorijos la
pus prieš būsimas kartas. Mažai 
buvo istorijoje Judų Iskarijotų, 
bet jų visų likimas vienodas. -

Mes turime šiandien parodyti 
pasauliui mūsų tautos politinį 
subrendimą, jos apsipsprendimą. 
ir nenuilstama kova siekti, ge
rųjų jėgų pagalba, mūsų tautos 
laisvės. Visos gyvybinės jėgos 
turi būti telkiamos į kovą, į nau
ją kryžiaus žygį. Kova sunki, at
kakli ir žiauri. Čia nėra ir negali 
būti nuolaidų, nes jos jau ir taip 
išpaikino Maskvos viešpačius.

Kas trokšta tautos laisvės, tas 
jungiasi į bendrą bekompromisi- 
nę kovą. Mūsų broliai^ partiza
nai be kompromisų miršta, rašy
dami krauju mūsų laisvės testa
mentą. R. Medelis.

Paskutinės žinios iš Rytų Vo
kietijos skelbia, kad padėtis ten 
pamažu aprimsta. Ryt Berlyne 
ir daugelyje vietovių provinci
joje draudimas naktį išeiti *iau 
atšauktas. Tai pat dėl akių lei
džiamos demonstracijos, tik pir
ma reikia gauti joms “leidi
mą”... Taip pat skubiai palei- 
dinėjami per demonstracijas su
imtieji, tačiau vietoj jų suimi
nėjami nauji. Visuose okupuo
tuose kraštuose taip gerai pa
žįstami “juodieji varnai” tik 
siute siuva. Jie yra aklinai už
daryti, tačiau žmonės ir be to 
gerai žino, koks yra jų “turi
nys”. Vis dėlto dėl akių stengia
masi pavaizduoti, lyg sovietai 
iš tikro norėtų kiek atleisti sa
vo vadžias. Tačiau gyventojai 
gerai žino:

tai yra ne kas kita, kaip 
priešrinkiminis manevras 

turįs pavaizduoti “taikius bolše
vikų norus” ir geriau jų taktikos 
nepažįstančius įtikinti, kad tik 
tada, jei bus su jais gražiuoju 
šnekamas!, galės būti Vokietija 
suvienyta. Priešingu atveju nie
ke neišeis. Asieit, viskas pri
klauso išimtinai tik nuo jų ma
lonės ... Kadangi nemaža vo
kiečių gali leistis šios rūšies pa
žadų suklaidinami, tikėdami, 
kad tik šis kelias tesąs vieninte
lis Vokietijai sujungti, tai da
bar bolševikai visokiais būdais 
ir stengiasi kuo plačiausiai pa
skleisti savo propagandą.

Mestas šūkis — sudaryti 
plačios koalicijos vyriausy
bę, bet tik ne Adenauerio, 
kuris apšaukiamas pačiu di
džiausių “reakcionierium” 

ir liberalų vado Dr. Maierio, 
dabartinio Bundesrato pirminin
ko, tvirtinimu esąs ’’nužengęs” 
per toli į Vakarus”. Ar tokia 
vyriausybė ir koalicija bus su

daryta, dabar dar būtų per anks
ti spėlioti. Tačiau tiek aišku, 
kad Šiuo metu dabartinės Vo
kietijos koalicijos padėtis yra 
gerokai pasunkėjusi, ji pučia
ma koncentruotai iš visų pusių, 
o

IMPROVIZACIJOS NEDUOS
i direktorius kalba. Taip pat ir 

r mes stebimės.
(Atkelta iš 1 pusi.) 

vo tarp bendrosios politikos ir 
jos paskirų tikslų Įgyvendinimo.

Komitetas panaikino “The 
Psychological Strategy Board”. 
Patarė vengti žodžių “šaltasis 
karas” ir “psichologinė karyba”, 
kaip netiksliai apibūdinančius 
laisvojo pasaulio seikius užtik
rinti pasaulyje laisvę ir taiką. 

K. ^Laisvųjų 4auiųQse)idąrumųi‘ iš
reikšti esą reikalingi nauji ter
minai. Komitetas reikalavo, kad 
JAV Informacinė Taryba užtik
rintų kitoms tautoms, jog JAV 
visada rems jų aspiracijas atgau
ti laisvę, tuo pat pažangą ir tai
ką, kad JAV visa Informacijos 
Tarnyba yra skirta to show the 
identity of our goals with those 
of other peoples”. Kiekvienai ša
liai atitinkamą informacinę pro
gramą turi sudaryti tos tautos 
žmonės. Vašingtonas teturėtų 
pasitenkinti globalinei^ ir regio
nalinėm direktyvom. Paskirų 
tautybių kolektyvai, vadovauda
miesi direktyvomis, turį sudary
ti specialias pavergtų kraštų 
nuotaikoms pritaikytas progra
mas. Kad nebūtų įtarinėjimų, 
JAV Informacinė Tarnyba pri
valo informuoti apie savo progra 
mas Amerikos visuomenę. (Ste
bėję JAV Informacijos Tarnybos 
įstaigas asmenys abejoja ar šios 
komiteto rekomendacijos bus 
įgyvendintos, kol kaikuriuose 
”AB” skyriuose nebus padaryta 
personalinių pakeitimų; jie ypač 
sveikina siūlymą pateikti ’’Ame
rikos Balso”- programas viešajai 
JAV kritikai).

Prezidentas, matyt,' svarstė 
Komiteto rekomendacijas ir ne
delsdamas atleido taip neseniai 
paskirtą Informacijos Tarnybos 
direktorių dr. Rogert L. John
son — pedagogą, kuris ūmai ’’pa
sijutęs silpnos sveikatos”. Jis dar 
praėjusią savaitę įtikinėjo, jog 
“Amerikos Balsas” ir kitos in
formacijos įstaigos esą bereika
lingai kaltinamos “esančios per 
švelnios komunizmui”. Vienas 
senatorius nusistebėjo nesupran
tąs, apie ką “Amerikos Balso”

Komiteto raportas yra gera 
pradžia. Jis sutiko, kad JAV de
mokratijos informacinėje tarny
boje būta daug improvizacijos, 
klaidų ir bandymų, net labai 
nuostolingų. Net dabar Korėjo
je. Ir Sovietijoje. Pavergtų Ru
sijos tautų pabėgėlių ir ”antiko- 
munistų” talką, ir patarimai, ti
kima, padėtų 'improvizaciją pa
šalinti. Net ir NYTimes sutiko: 
“On matters of that sort we 
need the constant counsel of our 
non-American friends”.

Laisvųjų karinių pajėgų 
persitvarkymai
Gen. Eisenhowerio vyriausy

bės viltys reorganizuoti JAV 
Krašto Apsaugos ministeriją su
silaukia vis naujų priekaištų ir 
opozicijos. Ypatingai įvairus 
ekspertai puola reorganizacijos 
plano 6 paragrafą. Generalinio 
štabo viršininkas privalo vado
vauti dabartiniam JAV Genera- 
niam Štabui (jei jį galima taip 
būtų vadinti, kai oficialus jo var
das buvo “Joint Chiefs of 
Staff’). Ekspertai, liudydami 
Kongreso Karinėje komisijoje, 
sutiko, su visa eile administraci
jos plano detalių, bet visi buvo 
priešingi paragrafui 6. Girdi, tai 
būtų nusileidimas ’’ilgalaikiam 
generalinio štabo troškimui 
įgauti lemiamą balsą tautos rei
kaluose”. Griežčiausiai prieš 
bandymą suteikti JAV Gen. šta
bo viršininkui daugiau galios 
pasisakė buv. ministeris Finnle- 
teris, siūlydamas šį etatą iš vis 
panaikinti ir daugiau galios su
teikti civiliams atskirų ginkluo
tųjų pajėgų ministeriams.

Europoje busimosios ’’Išlaisvi
nimo” (NATO) kariuomenės 
Centralinės Europos dalies vyr. 
vadu paskyrus prancūzų marša
lą Juin, praėjusią savaitę Čent- 
ralinės Europos Oro Pajėgų vir
šininku paskirtas britų Air Chief 
Marshal Sir Basil Embry. Nors 
jie abu tiesiogiai priklausys nuo 
vyriausio “išlaisvinimo” armijos 
vado gen. Gruenther, jų vado-

TAIKOS
vaujamos pajėgos laikomos “es
minėmis”. Manoma, jog šių pa
jėgų baran ieis ir Pabaltijo 
kraštai. Kitas būdingas pertvar
kymas yra JAV gen. Cortland 
van Rensselaer Schuyler pasky
rimas “Nato“ gen. štabo virši
ninku. Jo paskyrimas patvirtina 
mūsų terminą “atominis išlaisvi
nimas”, kadangi paskutiniuoju 
laiku šis 53 metų artilerijos ge
nerolas buvo NATO specialus 
patarėjas atominės strategijos 
reikalais. Tas leidžia spėti, ko
kiu ginklu remsis NATO strate
giniai planai.

Centralinės NATO komandos 
sausumos kariuomenė susideda 
iš Vakarų Vokietijos, Belgijos, 
Olandijos, Luksemburgo ir 
Prancūzijos divizijų, gi oro pa
jėgos iš JAV, JK, prancūzų, bel
gų ir olandų naikintojų eskadri
lių. Centrinės komandos lengva
jam (upių) karo laivynui vado
vauja prancūzų vice-admirolas 
Robertas Jaujard.

Niujorke buvo galvojama, jog 
Europoje esantys lietuviškieji 
veiksniai turėtų sustiprinti ir su
rasti ryšius su SACEUR (Nato 
yyr. būstine), o ypač Vidurionio- 
jo Fronto komanda, kurios ka
riai žygiuos per Lietuvą.

gerokai pasunkėjusi, ji pudla-
_  

reikia žinoti, kad 
belšev&ai nesigailės jokių 
pastangų, kad tik, kaip jie 
sako, ’’išplėštų Vokietiją iš 
Vakarų kapitalistų nagų...” 

Artimiausioj ateity to spaudi
mo ir propagandinių mostų bus 
dar daugiau. Gi katalikų ir pro
testantų gynimasis, < neturint 
plačios ir įtakingos spaudos, ne
galės būti toks sėkmingas, ko
kio galima būtu ir pelnytai 
laukti. . Tačiau šiaip — visos 
grupės, išskyrus, žinomą, »kbmu- 
nistus, sutaria, kad svarbiausias 
šio meto uždavinys — visa da
ryti, jog Vokietija, kaip yra iš
kilmingai prisiekęs kancleris, 
būtų sujungta laisvėje.

Vokietijos katalikai ir dėl ki
tų priežąsčių ne be susirūpini
mo žvelgia į ateitį. Liberalizmas 
plinta ir kitose viešojo gyveni
mo srityse. Katalikams ypač 
jautrūs švietimo reikalai ir tei
sė, kad tėvai galėtų savo vaikus 
leisti į tokias mokyklas, kurios 
pakankamai garantuotų, jog jų 
mokymas bus vykdomas pagal 
tėvų valią. Deja, ir čia katalikai 
pamažu kai kur išstumiami iš 
ankščiau turėtųjų pozicijų. Šį 
kartą tat visai aiškiai parodė 
įvykiai Žemut. Saksonijoj arba 
kad ir naujai iš 3 atskirų kraš
tų sudarytame naujajame Wūr- 
tembergo-Badeno krašte. Nors 
čia po rinkimų į krašto .parla
mentą stipriausia partiją’ išėjo 
CDU (krikšč. demokratai), ta
čiau buvo sudaryta, koalicija iš 
FDP (liberalų), socialdemokra
tų ir pabėgėlių vokiečių BHE, 
kurie dauguma (labai maža) 
balsų nusprendė panaikinti kon- 
fesines mokyklas ten, .kur jos 
ligi šiol buvo, o vietoj jų įvesti 
vad. su tikybos dėstymu. Savai
me aišku, kad tokios mokyklos 
katalikų tėvų patenkinti negali, 
nes jose mokymas nebus vyk
domas tokia dvasia, kokios tė
vai norėtų, kad būtų jų vaikai 
auklėjami. Tai savotiškas kul- 
tūrkampfas, tik vedamas labai 
švelnia skraiste prisidengus. Dėl 
to katalikai gyventojai su vys
kupais pareiškė griežtą protes
tą. Neseniai prieš katalikų lais
vę varžančithr-projektus Hano
very protestavo 35.000, Stutt- 
garte 10.000 tikinčiųjų, gausin
gi protesto pareiškimai buvo 
atsiųsti ir iš kitur. Artima CDU 
spauda Maieriui prikiša, kad jis 
ar tik nenorįs būti porinkimi- 
nės ’’plačiosios koalicijos vyriau
sybės galva”, nes ir šiaip jis la-

bai nenorįs išeiti iš valdžios kad 
ir Wurtemberge-Badene, kur 
kitas jo vietoję būtu jau seniai 
pasitraukęs po paaiškėjusių kai 
kurių ję žygių* Dėl jo paskelbtų 
kanclerio Adenauerio adresu 
kai kurių užsipuolimų, griežtą 
protestą pareiškė ir visa CDU 
frakcija fed. parlamente. Ap
skritai,

tenka laukti nepaprastai 
įtemptbs rinkiminės kovos, 

nes daug kas galvoja, kad atei
ties Vokietija nulems žymia da
limi ir visos Europos likimą. 
Tiesa, kad- bolševikai galį pada
ryti nuolaidų jai apjungti, bet 

tremtiniai ' politikai' baimi
nasi, kad nėbūtų- sutikta su 
bolševikų reikalavimais už 
jų padarytas Vokietijoje ir 
Austrijoje.. nuolaidas . juri
diškai pripažinti jų “laimė
jimus Rytų - ir Vidurio Eu
ropoje”. ,

Kol kas kiečiausiai bolševikų 
kėslams priešinasi amerikiečiai. 
Daug kam. atvėrė akis, net su-. 
griaudami “Rytų Locariio” min
tį, paskutiniai įvykiai Rytinėje 
Vokietijoje. Tačiau gaunamos 
iš anapus gelež.; uždangos žinios 
patvirtina kai kieno spėlioji
mus, kad bolševikai, darydami 
dėl akių nuolaidų vienur, kitur 
faktiškai okupaciją dar daugiau 
stiprina ir drastiškai “valo” vi
sus tuos, kurie kaip reikiant 
neįvykdė partijos reikalavimų. 
Taigi

Europa įžengia Į labai pa
vojingą ir laipiną įvairiau
sių netikėtumų laikotarpį.

Daugumas laikosi nuomonės, 
kad jei dabar.nepavyks susitarti 
per numatomą 4 susitikimą, :ai 
po poros metų ar kiek Vėliau 
karas, neišvengiamas. Kiekvie
nas Vakarų, o ypač amerikiečių 
stiprėjimas todėl kovotojų prieš 
bolševizmą sveikinamas, kaip 
realus artėjimas į jų tėvynių 
išlaisvinimą. Tik Europoj ištiži
mo ir-lepšiškųmo dar yra labai 
daug, ir negreit jis bus pašalin
tas. Šveicarų “Die Weltwoche” 
dėl to nėbet tuo raminasi, kad 
šiuo metu Rytų išgyvenama kri-

zė yra didesnė net už Vakarų,
— tai visa paguoda... _

Vokiečių spaudoj yra pasirodę 
žinių, kad amerikiečiai turi pa-‘ 
ruošę vokiečių kariuomenei — 
žinoma, kai tik ji bus sudaryta
— visą modernųjį apginklavimą. 
Tuo tarpu, kad bolševikai per 
daug neįkištų per sienas savo 
agentų,

pasienio apsaugos kiekis iš
10.000 padidintas iki 20.000.

Tačiau jiems* toli iki vad. Rytų 
zonos “kareivinėse laikomos mi
licijos”, kurią bolševikai jau se
niai ruošia karo reikalams. Bū-’ 
dingas dalykas, kad Ryt. Vokie
tijoje jau prasidėjo veik masinis 
išstojimas iš komunistinės SĖD

(Vienybės partijos, sudarytos iŠ 
komunistų ir socialistų). Dau
gelis vokiečių reiškia įsitikini
mą, kad bus įmanoma Vokietiją 
sujungti ir ją padaryti laisvą 
tik tuo atveju, jei Sovietai atsi
sakys .rytinėje zonoje sudarytai 
komunistinei vyriausybei rei
kalauti specialių privilegijų ar 
ją taip “sujungti su visos Vokie
tijos vyriausybe”, kaip tat jie 
jau buvo kartą padarę“vieny- 
dami” Lenkiją. Su tuo Vokieti
ja niekad nesutiktų, nes tokiu 
būdu būtų sudarytas postas ko
munistiškai infiltruoti Vak. Vo
kietiją. “Rheinischer Merkur” 
reiškia nuomonę, kad tereikėtų 
pravesti laisvus rinkimus tik 
Rytinėje znoje, nes vakarinės 
jau turi išsirinkusios savo par
lamentus ir susidariusios • kraš
tų vyriausybes.

Naujas “Drang nach Osten
Tarp vokiečių atsiranda tokių, 
kurie dar ir dabar tebesvajoja 
apie ’’garbingus” kryžiuočių žy
gius Pabaltijy ir naują ’’Drang 
nach Osten”. Pvz. ’’Ląuterbacher 
Anzeiger”, 1953. VI. 6, gėrisi vo
kiečių kolonistų ’’nuopelnais” 
Pabaltijo kraštuose. Tai esą vo
kiečių ’’priešakiniai postai ordi
no žemėje”, kurių negalėję pa
laužti nei švedų, nei lenkų, nei 
rusų interesai. Tačiau laikraštis 
nutyli, kaip du diktatoriai, tar
pusavyje susitarę, pasigrobė 
jiems nepriklausančias teritorr- 
jas ir jas savo tarpe pasidalino.

’’Vokiečių kampelyje” Koblen- 
ze vokiečių pabėgėlių sritinių 
organizacijų sąjungos vadovybės 
pageidavimu, šalia vėliavų ir in
signijų Vokietijos rytinių pro
vincijų, bus laikomos taip pat in- 
signijos vokiečių kolonistų, bu
vusių už 1937 m. sienų. Vokiečių 
pabėgėlių spauda kaip reikšmin-. 
gą paskelbė* žinią, kad į Pabal
tijo vokiečių sueigą Lūneburge 
atsilankė ir Vokietijos parlamen
to pirm. Ehlers. Pabaltijo kraš
tų vokiečiai savo pirmininku iš
sirinko baroną Manteuffel-Szol- 
gą, o jo pavaduotojais — parl. 
narį Axel de Vries ir dr. Wester- 
manna.

’’0-W-K” rašo, kad Klaipėdos 
trėmimai į Rusijos vidų dar nėra

pasibąįgę. Rygoje Gertrūdos . 
bažnyčia buvo perduota komu
nistiniam jaunimui, .kuris ją pa
vertė klubu. Talino un-te veikęs 
evangelikų fakultetas uždarytas. 
Stingant evangelikų dvasinin
kų, dabar evangelikų tikinčiųjų 
dvasiniais reikalais rūpinasi pra
voslavų dvasininkai.

”Pressedienst der Heimatver- 
triebenen” Nr. 22/1953 įsidėjo 
ištrauką iš instrukcijų, išleistų 
dar Prūsų karaliaus Fridricho 
Wilhelmo zalcburgiečiams, kai 
jie buvo kurdinąmi dabartiniuo
se Rytprūsiuose, senojoje Prūsų 
žemėje. Taip pat įdėtas Fridri
cho Didžiojo, tada dar kronprin- 
co, iš Įsrutės 1739. VII. 27 pran
cūziškai Volterui parašytas laiš
kas. Jame pavaizduojama tuo
metinė Rytprūsių padėtis: Laiš
ke minima, be kita ko, kad to 
meto Prūsų Lietuvoje, pavers
toje vokiška hercogija, buvo 
daugiau kaip pusė milįono gy
ventojų.

Allėnsteine dėl to, kad sugriu
vo jų pastatytas bolševikinis ’’iš
laisvinimo paminklas”, architek
tas ir du mūrininkai bolševikų 
”už sabotažą”, nubausti kiekvie
nas po 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Oro kovos virš Stalingrado
Vakarop mūsų sunkvežimis 

persirito per Volgos pąptoninį 
tiltą. Pro šį tiltą aš dažnai skri
dau, darant žemo skridimo puo
limus ant gretimo aerodromo. 
Sustojome miestelio gatvėje. 
Vienas mano palydovų dingo 
ūkininko stiliaus namelyje. Su
grįžo lydimas jauno karininko. 
Tai buvo asmuo, kokio dar nema
čiau Rusijoje. Gražios iWaizdos,

(Tęsinys is pr. numerio)

Niežai pranašauja karą
Įvairių pranašautojų niekad 

netrūko ir gal netruks. Vieni 
pranašauja ateitį, kiti įvairias 
gamtos nelaimes, dar kiti — ku
ri partija laimės rinkimus ir tt, 
o bene populiariausi bus — karų 
pranašautojai.

Pranašavimai turi būti kuo 
nors paremti, o ne šiaip sau iš 
piršto išlaužti teigimai. Ir taip 
vieni remiasi matomais (tik 
jiems vieniems!...) žvaigždžių 
bei kitų dangaus kūnų ženklais, 
kiti — neklaidingais” Mikakios 
pranašavimais, treti sapnais ir 
tt. Na, neatsilieka ir medikai: ir 
jiems tam tikri ženklai rodo ar
tėjantį karą...

Štai vienas Britų gydytojas, 
♦urįs ilgametę praktiką, pastebė
jo, kad jo miestelyje — Bradfor- 
de ėmė dažnėti susirgimai nie-

žais. 1951 metais jis turėjęs tik 
keturis niežuotus pacientus per 
visus metus, o 1952 m. — jau še
šis. Gi per pirmas dešimt savai
čių šiais metais — jau turėjo 19 
niežais sergančių pacientų! Aiš
ku, iš to didelių išvadų dar ne
reikėtų daryti, bet... šis dak
taras susidomėjo praeitimi ir nu
statė, kad žymus skaičius susir-

prieš pat pirmąjį pasaulinį karą 
(1914-1918 m.), e taip pat ir 18 
mėnesių prieš antrąjį pasaulinį 
karą (1939-1945 m,). Kaip šį reiš-

žmonės darosi pik-

veikla

pama-
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jūsų žmonių taip yra įsibauginę 
gauti šūvį į pakaušį, ką Gebelsas 
jiems pripasakojo, kad pasako 
viską net neklausiami. Nors vo
kiečiai yra labai nesukalbami, 
kalbant apie žmonių teises.

Momentui karininkas nutilo.
— Pakalbėsime apie tai vėliau, 

jaunas, sveikas vyras, kurio ap- grįžkime dabar prie šimto lėktu- 
siėjimas ir drabužiai nebūtų bu-, vų, juk tai labai maža, sutinkat? 
vę geresifi, jei jis ir vakarų karo i — Matomai pakanka, — atsa- 
akademijoje būtų buvęs. Man- kiau rodydamas į atdarą langą, 
dagiai taisyklingai vokiškai be per kurį kelios minutės lėktuvų 
jokio akcento ir lyg’su draugis- variklių ūžimas, šūvių garsai ir 
kūmo gestu pakvietė į vidų.; dundėjimas lengvos prišlėktuvi- 
Kambarys švarus, gėlių puokštė nės artilerijos buvo girdima, 
ant stalo, švari lova, kitas stalas * ’1 ‘ ~ 
apkrautas popieriais, dvi kėdės, 
ant sienos Lenino atvaizdas.

Pastūmė man savo portsigarą 
sakydamas:

— Vaišinkitės! Jūs esate grafas 
Einsiėdel, trečios grupės, Udet 
naikintuvų eskadrilės, tiesa?

— Iš kur jūs tai žinote? — at
sakiau nustebęs. — Pakol kas 
niekam savo dalinio nesu minė
jęs.

— Oo, esate nebe pirmas iš jū
sų eskadrilės, su kuriuo kalbu. 
Jūsų nuostoliai virš Stalingrado 
dideli . /

— Priklauso, kaip jūs tai skai
čiuojate. Kiekvienam prarastam 
lėktuvui mes numušame šešis- 
dešimt jūsiškių. .

Tai buvo perdėta. Panašūs da
lykai neatsitikdavę nuo 1941 m. 
Rusas pakraipė galvą.

—Jūs netikite tam pats. Jei 
tai būtų tiesa, kodėl ^ad turite 
tiek maža lėktuvų pne Stalin
grado? Kiekvienu atveju jūsų 
skaičiai yra klaidingi. Jūs nega
lite palyginti jūsų naikintuvų 
nuostolius su nuostoliais mūsų 
visų rūšių lėktuvų.

Ruso argumentai iš dalies bu
vo teisingi.

— Taigi, kodėl vokiečiai turi 
taip maža naikintuvų virš Sta
lingrado? — neatleido jis.

— Daug ar mažai— vargu su
lauksite informacijų šiuo kalu- 
simu iš manęs.

— Man nereikalingos informa- 
pasakė ir pradėjo var-

o
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cijos, 
tyti popierius.

Jis išskaičiavo man vokiečių 
eskadriles ir padalinius Stalin
grade? rajone k jų apytikrį pajė
gumą. Geriausiu atveju vos virš 
šimto lėktuvų. Rusas juokėsi.

— Nenorėjau tikėti pradžioje 
šiems skaičiams, bet jie vis ir vis 
iš naujo belaisvių parodymais 
patvttrinamL

—Jūs neturite skrupulų tardy
dami belaisvius. Grasinimais ne

H»-144 — Buvote muštas” Žinoma, 
pasitaiko kartais, bet dauguma

Ženklas, kad vėl viena arši oro 
kova vyko virš aerodromo apie 
40-50 mylių už fronto.

— Virš mūsų bazių tokie daly
kai neatsitinka. Neseniai, kada 
apie devyniasdešimt jūsų lėktu
vų prisiartino tiktai dvylikos 
mylių nuotolyje nuo fronto prie 
mūsų aerodromo, nei viena bom
ba nepataikė į taikinį ir neteko
te keturiasdešimt bombonešių 
su naikintuvais.

Rusas mostelėjo nutilti.
— Jūsų armijos pranešimai 

meluoja!
— Kieno armijos pranešimai 

nemeluoja? Šiuo atveju aš pats 
dalyvavau toj pažymėtinoj Oro 
kovoj ir ji, turiu pridurti, buvo 
ne vienintelė iš tos rūšies.

— Nesiginčykime. Atsakykite 
man vieną klausimą. Paruoškite 
rytojaus dienai. Kaip galvojate? 
Ar. laimės Vokietija karą? Pa
galvokite apie tai, ryt pasikal 
bėsim.

Buvau išvestas dviejų sargy- 
nių lydimas. . i

Po šaltos nemiegotos ožkų 
tvarte nakties buvau vėl nuves
tas į tą patį kambarį. Storas, pli
kas vyras, matomai augštesnio 
laipsnio karininkas, paprašė at
sisėsti.

— Kaip jums patinka 
mus? — užklausė ironiškai.

— Velyčiau kitą pusę.
Iš kitų karininkų kreipimosi į 

jį patyriau, kad tai pulkininkas 
Tulpanov.

— Mes nekvietėme jus pas sa
ve ir kaip neprašytas svečias tu
rite pasitenkinti, ką gaunate.

Su ta pačia ironiška išraiška 
išklausinėjo viską apie mano as
menį, išsimokslinimą, apie mano 
šeimą, šeimos ryšius su Bismar
ku, ir mano nusitebėjimui pa
klausė, ką aš žinąs apie Marksą. 
Atsakiau kaip mokėjau, kad jis 
žydas ir komunizmo tėvas. Pa
klausė kokias knygas esu skai
tęs? Man nurodžius autorius tarp 
jų ir keletą rusų, suniekino, kad 
aš labai maža žin 
literatūros. Ką

pas

galvojo? Man dvidešimt vieneri 
metai amžiaus, iš kurių trys ka
rinėj tWnybb j, kiek aš galėjau 
žinoti apie pasaulinę literatūrą? 
Norėjosi paklausti ar rusų lakū
nai yra daugiau apsiskaitę? Ne
atrodė.

— Taigi, kaip galvojate ar lai
mės Hitleris karą?

— Bijau, kad ne.
— Šiuo atveju, kam jūs dar 

kariaujate?
— Tai neturi nieko bendro su 

tuo, ką pasakiau. Vokiečių tau
ta yra karo padėtyje ir tiki į per
galę. Pažįstu tik penkis ar dešimt 
žmonių Vokietijoje, kurie netiki 
į laimėjimą. Mano draugai visa
da juokiasi iš manęs, kai suabe
joju.

— Ar norite parašyti namo 
laišką?

— Taip, bet kaip jūs nusiusi
te?

— Proklamacijos formoje, jei 
išreikšite. abejojimą i pergalę.

— Dėkui, to nedarysiu.
— Kodėl?

j Tai buvp prieš visas kariškas 
taisykles. Tačiau žinia, kad aš 
dingau be žinios greit pasieks tė
vų namus ir kas tada? Paskutinis 
išlikęs šeimos sūnus dingo be ži
nios Sovietų Rusijoje. Blogiau 
kaip žuvimas fronte. Kaizerio 
karininkas, turėtų tiesų atsaky
mą. Dabar kitos sąlygos. Ar tū
riu aš vaidinti herojų dėl tų be
pročių, girtuoklių ir avantiūris
tų,' kurie valdo mano tėvynė? 
Tačiau vos prieš penkias diė^ 
nas aš koviausi kiek tik pajėgda
mas jų pusėje. Jaučiau gėdą ir 
pyktį, turėdamas padaryti tokį 
sprendimą. Visa kariška ištiki
mybė ir įžadai stojosi prieš akis. 
Tai gal būtų didelis išdavikišku- 
mas. Kodėl, kodėl nebuvo pašto 
karo belaisviams? Ar turėjau 
teisę daryti, ką noriu, kai buvau 
laisvas, be savo krašto “globo
jamų” varžtų?

Norėdamas savo motinai duoti 
šiokią tokią viltį, vėl pakartoti
nai paklaustas, tariau:

— Gerai, aš parašysiu.
Parašiau sveikinimus namiš

kiams, sakydamas, kad pakol kas 
rusai elgiasi su manim gerai ir 
kad esu nuomonės Vokietiją pra
laimėsiant karą. Bismarko per
spėjimas nekariauti su Rusija, 
pasilieka nepakeičiamas.

Išeinant rusas norėjo paduoti 
ranką tardaihas ’’Sudiev”. Ne-tardarhas ’’Sudiev”. Ne

su nieko.
. . 1942. spalio 1 d.

Varomas pėsčias ‘ir vežamas 
traukiniu į belaisvių stovyklą 
mačiau, kad milžiniška armija 
yra gabenama į Stalingrado ra
joną. Be pertraukos traukiniai 
su kariuomene, ginklais ir kito-

A
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Maskolių sapaliojimai nieko nesu klaidins
VUKo PIRMINIKO M. KRUPAVIČIAUS KALBĄ, PASAKYTA PER AMERIKOS BALSĄ 

ROMOJE 1953. VL 25 D. ”LIAUDIES SEIMO” LIEPOS 21 D. SUKAKTIES PROGA
— sėkminga priemonė iščiulpti 
darbininko jėgas, sunaudoti lie
tuvio pagamintas medžiagas, o 
pagamintus gaminius išgabent į: 
Maskolių žemę. Štai ką neša 
Lietuvai bolšdvikiniai pažadai, 
paskelbti Seimo sukakties pro
ga. Ir kitaip būti negali. Bol
ševikas yra iš prigimties plėši
kas. Jis visada ir visur plėšia, 
bet niekur ir niekad neduoda. 
Iš lietuvio jis išplėšė miškus, 
kilnojamąjį turtą, pinigūs, pra
monės gaminius, tautos laisvę, 
plėšia tautos sąžinę ir religiją, 
kraują ir gyvybę — visa, ką tik 
pasiekia jo kruvinoji ranka. JTie- 
sa, jis atnešė Lietuvai ir bolše
vikinių dovanų — bolševikinių 
naikinamųjų stovyklų, kalėji
mų, vergijos pančių, nenuilsta
mą mirtį, skurdą, badą, ašaras 
ir maskoliškų utėlių.

Tešoka padūkęs maskolius sa
vo trepaką Liaudies Seimo su
kakties šventėj. Mums, Lietu
viai, ta diena — gilaus liūdesio 
diena, bet kartu ir tvirtų pasiry
žimų ištesėti kotvoj už laisvę 
ligi laimėjimo. Šarvuokimės, 
mieli Broliai ir Sesės, plieno "kie
tumo ištverme ir kantrybe bei 
išmintimi kovoti su mažiausiais 
lietuvių gyvybių ir kraujo nuos
toliais. Kovodami už tautos gy
vybės išlaikymą ir jos kultūros 
bei papročių apsaugojimą, žen- 
kim savo dienos keliu, tikėdami 
tvirtai, kad per vargus ir skaus
mus įžengsim vėl į laisvą ir lai-

• tinis. Jis pratęs savo šlykščiau
sius veiksmus 

žodžiais ir patrauktomis idėjp- 
mis apkaišyti. Reikėjo ir Lietu
ves pavergimą bei katorginės 
vergijos įvedimą apgaubti gražia 
skraiste, kad buržuazinis pasau- 
lįs ir nesipiktintų, ir: pagalbos 
rankos Lietuvai nesugalvotų iš
tiesti. Tam tikslui Maskva i yra 
įvedusi ir. Liaudies Seimo šven
tę. Tos šventes tiksiąs — jtikįn- 
ti pasaulį, kad Maskva tik lietu
vių tautos prašoma ją priglaudė 
Ir ..vergo pančiais apdovanojp. 
Mės, kurie gyvenam laisvąjąnie 
pasaulyje, tuos bolševikų kėslus 
irmelus žmonijai atskleidžiam. 
Mes iš skausmo sugeltos 'širdies 
gelmių šaukiam ir šauksim: — 
Pasauli, ne lietuviai ir ne LiętU- 

davo. Ne lietuviai sprendė tame 
sekne, ne lietuvio ranka rašė re
zoliuciją prisijungti prie Mask
vos. Tame seime sėdėjo Maskvos 
enkavedistai/ir. jos klusnūs ber
nai. Per tą seimą 
vės komisarai,-7
lįętuvišką - kepurę. Malonės ’ pra
šomoji rėzoiiucija buvo pagamin
ta Kremliaus melo, ir apgaulės 
kalvėse. Ne lietuvių valia buvo 
tame seime pareikšta. Lietuviu 

bolševikams, bet mums tiki. Pa
saulis žino, kad, ko Lietuva su
silaukė iš Maskvos šiandien, to 
susilauks iš jos jis pats ryt. Tai 
yra laidas mūsų viltims — Lie
tuva bus laisva.

Raudonieji maskoliai, švęsda
mi Liaudies • Seimo šventę^ąvo 
tradicinį trepaką šoka ir nori, 
kad su juo šoktų visas laisvasis 
pasaulis ir ura šauktų. To dar 
jiems maža. Jie nori, kad patys 
lietuviai ant savo kapų ir Savo 
ašarų ir krau j o klanuose šoktų. 
Pragariški metodai ir šėtoniškos
ųžmačios. Smauglys,; prarijęs galutinai. Bolševikiška pramo

nės-įmonė tai, kad jo .sunkveži
mis, privažiavęs prie lietuvio so- 
dįš)ds, į "’kurį sumetę visą jo 
mantą ir sugrūdę gyventojus iš
dangina nesugrąžinamai į Ru
siją. Pramonės įmonė Lietuvai

Savo auką, ramiai ją virškina. 
Raudonasis gi smauglys, visą 
Lietuvos į - žemę f prarijęs, '.'iš 
džiaugsmo rujoja ir kitus — net 
savo auką — verčia rujas kelti. 
Bęt kantrus ir šaltas savo nėlai-

Didžiai Gerb, p. Redaktoriau, 
tiesos ir spaudos laisvės vąrdąų, 
prašome Tamstą . išspausdinti šį 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Vyriausiosios Valdybos viešą 
pasisakymą dėl Tamstos reda
guojamame • ląikrąštyje -nr. 24 
(ĮSI) š. m. birželio 18 d. išspaus
dinto Straipsnelio “LAS preten
duoja į Vliką”.

LAS įstatai ir programa nu
sako, kad LAS yra pasaulio lie
tuvių politinė jr kovos organi
zacija ..., kuri siekia Lietuvos 
valstybės atkūrimo ir amžinu
mo. Kaip tokią, ji ne tik palai
ko ir gina pretenzijas į Vliką, 
bet ir ateityje aktyviai-dalyvaus 
kr. kovos dėl - savo įstatuose ir

Kodėl šias pretenzijas LAS 
Vyr. Valdyba iškėlė ABN biu
letenyje, paaiškės ateityje. Tuo 
tarpu norime atkreipti malonų 
Tamstos dėmesį, kad, nors ’’Tė
viškės Žiburiai” yra leidžiami 
Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugijos, /L. i Vienybės 
džib reikalus jie' giria labiau, 
negu katalikų. Nemanome^ kąd 
katalikų organui vertėtų vienus 
niekinti, e kutus ginti Ir tuo. . .. ... _
skaldyti ir atstumti nuo savęs ViltHUje leido "Naują Žygį” ir 
katalikus. <Ar taip ir yra? Red.) i—j-

LAS težino šiuo metu tik vie
ną priešą — bolševizmą, su ku
riuo ir kovojama , vardan Lietu
vos valstybės atstatymo. L. Vie
nybės Sąjūdis LAS-ui niekad 
nebuvo priešas. Turėti vienos 
ar kitos politinės grupės atžvil
giu nuomonę tai nereiškia “at
siskaityti su politiniais prie
šais”. “Savaitės Žiniose” buvo 

« tik palygintos dvi katalikinės 
politinės grupės: LVS irLietu- 
vių Frontas. Kiekvienas, kuris 

• lietuvių politikoje nusimano,

politinė jėga> negu LVS. Bet 
tuo nenorėta pasakyti, kad Vli
ke nėra dar silpnesnių politinių 
jėgų už LVS.,

. LAS pirmtakas negalėjo būti, 
iš Vliko pašalintas, nes LAS sa
vo pirmtakais laiko: “Auszrą** 
su Basanavičiumi, L. Savanorius

kurie 
tuvos ir jie negali būti 

:o. “TŽ*’, tur būt, 
L. Nacionalistų

mėse ir kančiose lietuvis atsako 
savo kietu — NE, kad tu, gude

ti*
Bolševikų partijos centro ko

mitetas, norėdamas pavergtuo
sius ir kryžiuojamus lietuvius 
laime apsvaiginti, paskelbė nau
jų melų bangą. Jis pažadėjo lie
tuviams atskleisti platesnius ke
lius, antra, priminė apie sujun
gimą su Lietuvos kamienu' tų 
lietuviškų žemių, kurios nepri
klausomybės laikais kitų buvo- 
valdomos, ir trečia, — pasigyrė 
sparčių pramonės plėtimu. Jų 
teigimu, Lietuva jų dėka esanti 
pusiau pramonės ir pusiau že- 
mėsūkio kraštas. Negudrūs mas
koliaus postringavimai. Jo sapa- 
Rpjimėi ir mažo vaiko nesuklai- 
dins. Juodasis caras visa darė, 

juoda. Raudonasis gi Maskvos 
caras visa daro, kad Lietuva bū
tų maskoliška ir kad nebekal
bėtų joje lietuviška kalba. Štai 
dėl ko ne tiesia plačiuosius ke
lius. Tik tiesia ne vieniems lie
tuviams, bet ir maskoliams. Pla- 
ęiuoj u keliu greičiau išbugdins 
Jietuvius į Rusijos taigas, o tuš
čią Lietuvą greičiau mongolais 
apgyvendins. Štai kur tikra tų 
kelių -prasmė ir uždaviniai. Ne 
kįtam tikslui ir Lietuvos admi- 
nistracija skubama surusint. 
Skelbti apie administracijos su- 
lietuvinimą — akiplėšiškas me
las. Juo nieks nepatikės.- Toks 
pat.melas ir vadinamasis lietu

Vilnių Lietuvai^prijungė, bet tik 
tam, kad tą. patį Vilnių, bet jau 
sii visa Lietuva, sau prisijungtų. 
Bet ir čia komedija ne visai li
gi galo vaidinta. Juk visa Mažo
ji Lietuva su Karaliaučium ir 
Tilže bolševiko sau pasisavinta. 
Taup pat padaryta su grynai lie
tuviškomis žemėmis Švenčionių 
ir Gardino srityse. Punsko-Sma- 
lėnų-Suvalkų sritys paliktos už: 
Lietuvos sienų. Perdėm melas,; 
ir dar pigios rūšies melas.

Kad bolševikai galvoja ar net' 
ir mėgina pramonę plėsti Lietu
voje, -galima patikėt. Bet ir tai 
ne lietuvio džiaugsmui ir gero
vei. Bolševikiška pramon. įmonė 
Lietuvoj yra priemonė greičiau 
apiplėšti Lietuvą ir ją nualint

LAIŠKAS REDAKCIJAI
narių yra dalyvavę ir šios par-, 
tįjos veikloje. Bet nemaža dalis 
narių yra atėję iš “Vieningos 
Kovos”, LLKS ir kitų tautinių 
grupių. Todėl LAS negalima su- 
tapdinti su kuria nors buvusia 
politine grupe ar partija. Kal
bant apie L. Nacionalistų parti
ją, tenka jos garbei pažymėti, 
kad ši partija kovoje su nacių 
okupacija suvaidino didesnį 
vaidmenį, negu kitos politinės 
grupės. Jos išmetimas iš Vliko 
buvo grynas nesusipratimas. 
Apie jos išmetimo motyvus kai 
kurioje spaudoje ir lūpinėje pro
pagandoje buvo ir tebėra sklei
džiama daug neteisybės. Ir to
dėl ne visiems yra žinoma, ko
dėl ji buvo išmesta iš Vliko. 
Nenorėdami tai aiškinti, prašy
tume užinteresuotus malonius 
skaitytojus paieškoti “Laisvo
sios Lietuvo” nr. 9 (145) 1952 
m. kovo 21 d. ir ten persiskaity- 
ti visus LNP liečiančius doku- 
mentus. Objektyvus skaitytoj as 
galės pasidaryti ir objektyvias 
išvadas.

.Krašto rezistencijoje LAS da
lyvavo įvairiais vardais ir kana
lais. Vieną LĄS veikėjų grupė

“Mūsų* Žemę”. Kita grupė leido 
ten -pat spausdintą “Vieningą■ 
Kovą”. Daugelis idėjos draugų 
žuvo nacių kacetuose Arba bol
ševikų kalėjimuose.

LAS nėra organizacija kokio 
nors vieno asmens interesams 
ginti. Ji yra Lietuvos valstybės 
ir lietuvių tautos interesams 
ginti- Joje, kaip demokratinėje 
organizacijoje, asmehys teturi 
tiek reikšmės, kiek jie atstovau
ja daugumos valią ir nusistaty
mus.

/Mes džiaugiamės “TŽ” teze, 
kad Vyriausioje politinio orga
no sudėty turi būti visos realios 
(mūsų pabraukta. LAS Vyr. 
Valdyba) visuomenės pajė
gos... Tačiau pastaba, “jei jos 
nėra susitepę”, yra labai prob
lematiška. Juk Vlike yra gru
pių, kurios tikrai nemažiau yra 
“susitepusios” nacių laikais, ne
gu kaltinamoji LNP. Pav. vi-

pareigas nacių adminis-

mingą Lietuvą. Kad Dievas duo- rėš teisę balsuoti šį kartą. 1949 
tų greičiau. metais buvo 40.000 reguliarinės

Dėl mano rašinio “Kelias į 
antvalstybę” gerb. G. Galva at
siliepė su savais patikslinimais 
bei paaiškinimais (“TŽ” Nr.25), 
kurie savo ruožtu privalo taip 
pat patikslinami ir paaiškinami.

Savo rašiny, negvaldydamas 
priežasčių, buvau trumpai pa
žymėjęs, kad “apskritai mūsuo
se antvalstybės klausimas dides
nio susidomėjimo nesukelia”. 
Turėjau galvoj (tatai iš rašinio 
visai aišku) tiek mūsų vadina
mus veiksnius, tiek pačią visuo
menę. Dėl veiksnių gerb. G. G. 
savo patikslinimuos reiškia vi
sai tą pačią nuomonę, kaip ma 
noji, tik kietesniais žodžiais. 
Dėl Visudmehės' gėrb. G. G. yra 
priešingos nuomonės ir jai pa
remti mini savo rašinius ir savo 
privatų susirašinėjimą. Nors

dominantams.
Ar Vliką LAS' niekina, jei 

LAS tenori tik Vliko politinio 
tobulumo? Gal būt tada ir “TŽ” 
p. Ged. Galvos straipsniais ne
mažiau Vliką niekina už LAS-ą? 
Būti kieno nors opozicijoje ar 
reikšti savo laisvas nuomones, 
tai nereiškia niekinti.

Apie kokį neveikiantį “kara
lių” ”TŽ” rašo, mums nėra aiš
ku. LAS Vyr. Valdyba gali tik 
pabrėžti, kad LAS nėra ne tik 
monarchistinė, bet ir jokia dikta
tūrinė organizacija, o yra gry
nai demokratinis sąjūdis, išau
gęs iš praeities ir dabarties de
mokratinių principų.

Apie pozityvų nusiteikimą ir 
pozityvų t darbą leiskite mums 
turėti savo nuomonę. Jei “TŽ” 
mano, kad pozityvus yra nusi
teikimas sabotuoti vienybės idė
ją su diplomatais, tai mes nesa
me toki pozityvistai. Jei kelių 
metų ginčas dėl Mažosios Lietu
vos atstovo priėmimo į Vliką 
yra pozityvus darbas, tada mes 
nesame tokių ginčų pozityvis
tai. LAS labiau buvo linkęs 
tremtyje steigti laikraščius: 
“Mintį” (dienraštį ir žurnalą), 
’’Laisvąją Lietuvą”, ABN etc., 
steigti Vargo Mokyklas, organi
zuoti dainos ir literatūros vaka
rus, organizuoti moralinę pagal
bą okupuotam kraštui etc.

Dėl pajėgiausių žmonių Vlike 
taip pat manome, kad “TŽ”'sie
los gilumoje kitaip mano, negu 
rašo. Daugiausia pajėgiausių po
litinių žmonių išemigravo, ir 
partijos ar sąjūdžiai yra privers
ti siųsti į Vliką, ką dar beturi 
Vokietijoje. Mes manome, kad 
geriau atvirai tiesą pasakyti, 
negu rašyti tai, į ką netikima.

Baigdama, LAS Vyr. Valdyba 
dar akcentuoja, kad LAS de
mokratinėje santvarkoje kovos 
demokratiniais būdais dėl savo 
politinių teisių lygybės Vlike ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje ak
tyviai dalyvaus kiekvienoje rin
kiminėje kovoję.

Malonėkite priimti, p. Redak
toriau, aukštos pagarbos pareiš-

Stp. Vykintas, 
LAS Vyr. Valdybos pirmininkas.

Kariai Kanados rinkimuose ELTOS
Kanados ginkluotos pajėgos, 

kurios dabar tarnauja šešiuose 
svetimuose * kraštuose, taipogi 
turės savo balsą rinkimuose rug- 
piūčio 10 d.

.Kiekvienas iš tų 105.000 vyrų 
įr moterų uniformoje, kurių tar
pe yra ir 16 metų amžiaus,' turi 
teisę balsuoti jau nuo konfedera
cijos .laikų. Jie galės balsuoti, 
nesvąjbu kur jie atlieka savo 
tarnybą. Kiekvienas balsuos už 
savo namų apskrities kandidatą.

Balsavimo lapeliai bus pridėti 
prie civilių bendros sumos ati
tinkamame apskrityje tiktai po 
savaitės. Balsavimo lapelių skai
čiavimas prasidės vieną dieną 
po civilių balsavimo dienos ir 
bus užbaigta tik sekantį šešta
dienį.

Kariuomenės balsavimas ankš 
čiau iššaukdavo nepasitenkini
mą, ypatingai 1917 metais, kai 
14 kandidatų kurie civilių buvo 
išrinkti, buvo nugalėti kariuo
menės7 ir 1945 metais, kai Mac
kenzie King, tada ministeris pir
mininkas, buvo atmestas Prince 
Alberfe, kai atrodė, kad jis iš
rinktas.

Karių skaičius šiais metais 
yra 5.000 didesnis negu karo me
tu 1940 m. ir užtai yra galimas 
dalykas, kad kai kurių kandida
tų rinkimas bus nulemtas karei
vių.

Turime kai kuriuos skirtumus 
tarp 1949 ir 1953 metų kariuo
menės balsų. Pirmas dalykas, 
turbūt, yra tas, kad tris kart 

i daugiau asmenų uniformoje tu-

Daugiau aiškumo
žmoniu išmintis sako, kad vie
nas karys — ne karys, bet gerb. 
G. G. valia save tapatinti su 
visuomene, bet lygiai V. V. va
lia būti dėl to skirtingos pažiū
ros, suprantant visuomenę pla
čiau. Be kita ko, prof. Pakštas 
(žiūr. 1953. 5. 9. “Draugą”), kal
bėdamas apie europinę federa
ciją, taip pat pastebi,'kad “kol 
kas dar nematau šviesuomenėje 
palinkimo prie to darbo dėtis ar 
jį labiau paremti”. Matyt, ir jis 
gerb. G. G. netapina net su 
šviesuomene, ne tik su visuo
mene.

Antrąjį mano netikslumą 
gerb. G; G. įžvelgė-mano teigi
me, kad mūsuose antvalstybės 
problemų srity “veik išimtinai 
partizaninės jėgos besireiškia”. 
Esą gerb. G. G. nesąs partizanas 
šioj srity, nes veikiąs drauge su 
dr. Daudžvardžiu, turįs manda
tą iš Amerikos lietuvių bend
ruomenės Čikagos apygardos 
LOKo, nuolat tartasis su ALT 
pir-ku. Atrodo, lyg tuo mano 
teigimu gerb. G. G. net būtų 
įžeistas. Tuo tarpu tas teigimas 
tėra neišvengiama faktinės pa
dėties išvada. Ir gerb. G. G. sa
vo “patikslinime” neneigia, kad 
tremties Lietuva “antvalstybės 
klausimu apskritai, lygiai ir pa
vergtosios Centro ir Rytų Euro
pos regioninės antvalstybės 
klausimais lig šiol savo nusista
tymo neturi”. Neišspręstas taip 
pat klausimas, ar Lietuvai tiks
lingiau būtų betarpiai dalyvauti 
Centro ir Rytų Europos .antvals- 
tybiniame organizme, ar į tą re
gioninį antvalstybinį organizmą 
tikslingiau eiti per Baltijos ant
valstybinį vienetą. Ir jeigu taip, 
tai kaip šita Baltijos antvalsty- 
bė turėtų praktiškai atrodyti? 
Ir. šitais klausimais tremties 
Lietuva savo nusistatymo netu
ri”. Ar ši faktinė padėtis neper
ša logiškos išvados, kad mūsų 
tremties politinė vadovybė ne
rodo pakankamos iniciatyvos ir 
kad; todėl belieka atskirų žmo- 
nhj’pastangos. Ar šios pastangos 
eina |ik gerb. G. G. vardu, ar 
drauge su dr Daudžvardžiu ir 
su. lietuvių bendruomenės vieti
niais organais, Visokiu atveju 
jos yra partizaninės, ne pagal 
bendrą politinės vadovybės pla
ną, kurio nėra. Pačių partizani
nių pastangų aš visai neverti
nau, tik konstatavau faktinę pa
dėtį, kurią gerb. G. G. savo “pa
tikslinimu patvirtino.

Dėl mano teigimo, kad “mū
sų tautos valstybinis status rei
kalauja didelio apdairumo, da
lyvaujant bendruose sambūriuo
se su tomis tautomis... kurios 
nepriklausomos valstybės nėra 
turėjusios”, gerb. G. G. prime
na mano kito rašinio teigimą, 
kad PLG ’’yra sumezgusi ryšius 
su*<> gruzinais, gudais bei uk- 

ąžftįėčiais” ir išvadas palieka 
jui. Atsieit, žiūrėkite, 

^kairioji nežino, ką nese
niai teigė dešinioji. Žinoma, jei 

biavimą su gudais, ukrainiečiais

kariuomenės, iš kurių tik tie, 
kurie buvo 21 metų amžiaus ar 
daugiau, galėjo balsuoti.

gos buvo pervestos 1950 m. rug
sėjo mėn. į aktyvią tarnybą, 
kiekvienas šios pajėgos narys 
tūri teisę balsuoti neatsižvel
giant į amžių. Tai reiškia, kad 
šimtai 16 metų armijos ir lai
vyno mokinių galės balsuoti.

Užjūrių balsuotojams yra įs
teigtos dvi balsavimo teritori
jos, viena Europoje su vyriau
sia būstine Londone ir viena To
limiesiems Rytams su vyriausia 
būstine Kure, Japonijoje. Kana
da yra padalinta į tris teritori
jas kariuomenės balsavimui.

Balsavimas užsitęs visą savai
tę prieš rinkiminę dieną. Karys 
galės pasinaudoti kandidatų są
rašu, kuriame bus atžymėta jų 
politinis nusistatymas. Piliečiai 
šiuo sąrašu negalės pasinaudoti.

Kareivio balsavimo lapelis 
yra įdėtas į mažą paprastą vo
ką, kuris įdedamas į didesnį vo
ką, ant kurio yra atžymėta jo 
pavardė, balsavimo sritis ir jo 
adresas. Šie du užklyjuoti vokai 
yra siunčiami atitinkamam val
dininkui. Balsai sudedami į at
skiras dėžes kiekvienai sričiai.

Jūroje ar tolimoje šiaurėje 
esančių vyrų balsavimo lapeliai 
pasieks regionalines vyriausias 
būstines, nors juos tektų atga
benti lėktuvais. Kai kurie tikrai 
bu^ atsiųsti lėktuvu. Vieno lai
vo balsavimo lapeliai buvo at
gabenti lėktuvu iš Panamos Ka
nalo, kaip ir 1949 metais.

Lietuvos interesas yra su tomis 
tautomis bendradarbiauti. Ta
čiau negalima išleisti iš akių, 
kad šiam bendravimui ir ben
dradarbiavimui Lietuvos vals
tybinis status diktuoja tam tik
rus rezervus, kurie eįna iš to, 
kad Lietuva tėra sovietų oku
puota valstybė, kad Lietuvą nuo 
laisvės teskiria ta pati geležinė 
uždanga, kuri atitveria ir Len
kiją, Čekoslovakiją, Vengriją, 
Rumuniją, Bulgariją, kai Gudi
ja, Ukraina yra Sov. S-gos sie
nose, taigi nuo laisvės atskirtos 
bent dviejų geležinių uždangų. 
Būtų tikrai neapdairu Lietuvos 
valstybės laisvinimą iš sovieti-

S-goš teritorijoje esančių pa
vergtųjų tautų apsisprendimo 
siekimais. Teisininkas pasakytų, 
nėra pagrindo Baltijos valsty
bių ir Sov. S-gos tautų byloms 
sujungti. O politikas tikrovinin- 
kas turėtų pasakyti, kelyje į lais
vę Lietuva turi stengtis patekti 
į bendrą vežimą su vadinamais 
satelitais, visur pabrėždama sa
vo solidarumą, savo padėties 
tapatumą su jais, ir vengdama 
tokių žygių, kurie Baltijos vals
tybes pastatytų Ukrainos, Gu
dijos lygyje. Aš būčiau paten
kintas, jei klysčiau, bet iš gerb. 
G. G. poetinių figūrų apie stru
čius, nugarkaulius, lešienę man 
susidarė įspūdis, kad jis, jeigu 
dar nesėdi, tai nebūtų pries lais
vinimo kelyje sėsti į bendrą ve
žimą su ukrainiečiais bei gudais. 
Esą izoliacija blogiau už viską. 
Kodėl sėdėjimas bendram lais
vinimo vežime su Lenkija, Ven
grija, Čekoslovakija, Rumunija, 
Bulgarija yra izoliacija? Bent 
šiuo metu apie izoliaciją kalbėti 
nėra mažiausio pagrindo. Kas 
bus ateityje — nežinome, bet 
juk politinis tikrovininkas pir
miausia turi atsiremti tikrove 
tokia, kokia ji yra. O kas neda
ro skirtumo tarp ’’remti paverg
tųjų tautų apsisprendimo teisę, 
pagelbėti išsilaisvinti nerusų 
tautoms iš bolševikinės vergo
vės” ir tarp Lietuvos valstybės 
išlaisvinimo iš sovietinės okupa
cijos, tas nėra politinis tikrovi
ninkas.

Tačiau užvis nesuprantamas 
yra gerb. G. G. besąlyginis nei
gimas tarptautinio teisingumo 
vaidmens ir diskvalifikavimas 
politiniais nesubrendėliais tų, 
’’kurie tiki į sienų ar kitų poli
tinių ginčų išsprendimą pasi- 
kliaunant tarptautiniu teisingu
mu”. Iš to peršasi išvada, kad 
gerb. G. G. pasisako už ’’Macht 
vor Recht”. Mintis nenauja, bet 
lig šiol tik galingieji, pirmiausia 
visokie diktatoriai bei agreso
riai, tarptautinę teisę, kaip ir 
kiekvieną teisę, buvo linkę ap
šaukti ’’politiniu nesubrendi
mu”, nes teisė kliūva jų sauva- 
liai ir grobuoniškumui. Bet kad 
’’Macht vor Recht” idėją skelb
tų kaip politinę išmintį mažos 
pavergtos tautos atstovas savos 
valstybės išsilaisvinimą apspren 
džiančiu principu, tai mūsuose 
tikra naujovė. Norėčiau tikėti, 
kad šis gerb. G. G. šūktelėjimas 
liks ’’tyruose šaukiančiojo bal- 

santykiuose įsigalėjus, paverg- 

išsilaisvinimo vilties. Klaida yra

VUKo posėdis įvyko liepos 
13 ir 14 dienomis.
Baltų Taryba buvo Ludvigsbur- 

pinš; iš latvių dalyvavo latvių 
bendruomenės Vokietijoje pirm. 
A. šildė’ir gen. Skaistlauks; iš 
estų senas Baltų Tarybos narys 
pulk. Jakobsenas, iš lietuvių — 
URT valdytojas Dr. P. Karvelis 
ir IT valdytojas M. Gelžinis.

Platų politinį pranešimą pa
darė min. Liepinš, įrodinėda
mas, kad bolševikai šiuo metu 
sąmoningai stengiasi sudaryti 
įspūdį, jog esą silpnesni, negu iš 
tikro yra. Tokiu būdu jie patys 
stengiasi išprovokuoti neramu
mus, streikus, sukilimus, kad 
galėtų susekti ir lengviau likvi-‘ 
duoti prieš juos reiškiančių ne
pasitenkinimą vadus. Tokių reiš
kinių šiandien yra visuose jų 
okupuotuose kraštuose. Demons
truodami: savo tariamąj ^silpnu
mą laisvajam pasauliui, jie tuo 
būdu nori sutrugdyti, kad tik 
Europa nesusijungtų. Šios .rū
šies bolševikų “ofenzyva” vis 
dėlto yra radusi Vakaruose tam 
tikro atgarsio. Baltams svarbu, 
kad dėl to nenukentėtų Pabalti
jo valstybių padėtis. Todėl ant
rojoje -pasitarimo dalyje buvo 
aptartos priemonės, kokių reikia 
imtis, kad nepablogėtų tarptau
tinė Pabaltijo padėtis. Apie jas' 
referavo Dr. P. .Karvelis. Tary
ba pasiūlytosioms priemonėms 
pritarė.

— Baltų Politinė Taryba šil
tai pritarė pasiūlymui, kad busi
moji spaudos konferencija vo
kiečių ir užsienio spaudai pa
informuoti apie aktualiuosius 
Pabaltijo reikalus būtų suruoš
ta Hamburge. Šiuo reikalu imtis 
iniciatyvos pavedė Vykdomosios 
Tarybos Informacinei Tarnybai.

Argentinos Lietuvai Išlaisvin
ti Centras, sudarytas tuoj po 
Lietuvos užgrobimo iš beveik 
visų Argentinos lietuvių organi
zacijų atstovų, dirba jau 14 me
tų. Centras yra nemaža nuvei
kęs tiek tarp Argentinos lietu
vių, tiek tarp krašto gyventojų 
argentiniečių. Nekartą tuo rei
kalu Centras yra daręs žygių 
įvairiose Argentinos valstybės 
įstaigose ir Lietuvos bylos rei
kalu kreipęsis taip pat į įvairias 
tarptautines institucijas. Cent
ras, išsirinkęs naują vadovybę, 
dar kartą kreipėsi į VLIKą, kaip 
aukščiausią lietuvių valios yyk- 

gentinos lietuvių troškimą ma
tyti juo greičiau Lietuvą vėl ne
priklausomą, iš savo pusės pasi
žadėdamas kuo galėdamas padė
ti. VLIKui už jo žygius pareikš
ta nuoširdi padėka.

“Amerikos Balsas”, minėda
mas Lietuvių Demokratų Parti
jos auksinę sukaktį, liepos 5 d. 
savo pranešime iš JAV plačiau 
nušvietė, kiek valstiečiai liau
dininkai buvo įsijungę į Lietu
vos valstybinį darbą ir dabar 
aktyviai reiškiasi įvairiose lie
tuvių gyvenimo srityse. Liau
dininkai su kitų 13 pavergtųjų 
kraštų ūkininkų partijomis įei-

galvoti, kad, jei tarptautinis tei
singumas dažnai stinga vygdo- 
mosios jėgos, tai, teisingumą pa
neigus, atsiras teisinga vykdo
moji jėga.

Negalima sutikti ir su gerb. 
G. G. mintim, kad ’’pirmiausia 
reikia turėti savo sklypą, t.y. 
atgauti nepriklausomybę, pra
dedant kalbas apie federaciją... 
reikalą gali apspręsti ne išei
viai, bet pati lietuvių tauta iš
mušus valandai”. Esu įsitikinęs, 
kad šiuo atžvilgiu teisinga yra 
prof. Pakšto pažiūra: jeigu trem
ties Lietuva neparsiveš plates
nio ar siauresnio masto federa
cijos, ji nebus atlikusi savo mi
sijos. Sklypą atgavęs, kiekvie
nas rūpinsis mažesne ar didesne 
tvora nuo kaimyno atsitverti, 
iki vėl kuri didžioji jėga visas 
tvoras ir pačią laisvę nušluos. 
Be abejojimo, galutinis dalykų 
sprendimas priklauso tautai, ly
giai kaip jai priklauso ir galuti
nis žodis dėl pačios Lietuvos iš
laisvinimo. Bet turbūt ir gert. 
G. G. neabejuoja, kad tremties 
Lietuva turi išlaisvinimu sielo
tis.

Ger-jam G. G. labai įstrigęs 
PLG vienoj spaudos konferenci
joje mano pavartotas posakis 
apibūdinti PLG veiklos pirmų
jų metų sąlygoms, nusakant jas 
kaip savęs ieškojimą, atseit ga
limybių ryškinimą, sumanymų 
bei užsimojimų pritaikymą tik
rovei. Tas savęs ieškojimas gerb. 
G. G. suteikė malonią progą ke
liais atvejais, net ir savo ’’pa
tikslinimuose”, paleisti lakių 
frazių PLG — LLK adresu. Ką 
gi, kiekvienam valia gyvenimo 
reiškinius savu matu matuoti, 
jų nusakymą savaip aiškintis. 
Visokiu betgi atveju ieškąs tu
ri perspektyvą susirasti. Blo
giau jei kas tartųsi neprivaląs 
ieškoti, atseit viską turįs, viską 
išmanąs. Kuklumas nėra'yda.

’ Vt Vt

ŽINIOS
na į tarptautinę valstiečių są
jungą, vad. Žaliąjį Internacio
nalą, ypač aktyviai kovojantį 
dėl jų kraštų išlaisvinimo iš so
vietinės vergijos. Liaudininkai 
yra davę savo sąjūdžio žmogų, 
K. Zaikauską, vadovauti Vyk
domajai Tarybai, kaip jos pir
mininką, o dabartinis valstiečių 
liaudininkų sąjungos pirminin
kas J. Audėnas vadovauja Lie
tuvos Atstatymo Komisijos eko
nominei sekcijai. *Savo žodyje į 
kraštą J. Audėną^ pareiškė tvir
tą įsitikinimą, jog kova dėl Lie
tuvos išlaisvinimo bus laimėta 
—- joje “vėl žydės ir šviesa, ir 
tiesa”.

Įsteigta Pabaltijo Valstybių 
ūkininkų Unija, į kurią įeina 
visų trijų Pabaltijo valstybių 
ūkininkams atstovaujančios po
litinės partijos. Iš lietuvių pusės 
įeina Lietuvos'ūkininkų Sąjun
ga ir L. Ūkininkų Partija. Cent
ras yra Niujorke.

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga 
vykdo centro valdybos rinki
mus. Kandidatais išstatyti: K. 
Baranauskas, inžinierius, Bosto
ne; J. Diementis, ūkininkas, Či
kagoje; P. Karvelis, ekonomis
tas, Tūbingene; A. Keturakis, 
teisininkas, Bostone; J. Paukšte
lis, ekonomistas, Čikagoje; J. 
Petronis, agronomas, Bostone; 
V. Šmulkštys, ekonomistas, Wa
terbury; B. Špokas, agronomas, 
Rockforde; A. Trimakas, ekono
mistas, Brooklyne; B. Vitkus, 
agronomas, Brocktone. Balsuo
jama bus korespondenciniu bū
du. Rinkimų komisijos pirm, 
yra Dr. P. Kaladė.

Bent garbė!
Pasak latvių spaudos, ’’Prav

da” rašo, kad lietuviai, latviai ir 
estai turėję “garbės pareigą” pa
dėti atstatyti Gudijos sostinę 
Minską. Pastaruoju metu buvę 
atstatyta apie 100 didesnių bei 
mažesnių įmonių ir kiek gyve
namu namu.

Įsrutės apylinkėje, kaip prane
ša ”Ost-West-Kurier”, labai daug 
pagausėjo vilkų. Dar ne taip se
niai tarp Gumbinės ir Įsrutės jų* 
gauja užpuolė vieną Sovietų ve
žimų koloną.

Latviai įvertina lietuvių 
vadovybę

Užpraėjusį šeštadienį Niujorke 
įvyko Amerikos Latvių Sąjungos 
ir Laisvosios Latvijos Komiteto 
bendras posėdis, kuriame dau
giausia būvo svarstoma Kersteno 
rezoliucijos eiga. Latviai stebė
josi lietuvių energija ir darbštu
mu ir pageidavo dar didesnio 
bendradarbiavimo, kad jie galė
tų kuo nors daugiau prisidėti.

Ryšiui su Amerikos Lietuvių 
Taryba palaikyti latviai pakvie
tė Čikagos Latvių Sąjungos pir- . 
mininką Mr. Dįrkalis.

Skiepai nuo polidmelyčio
Montgomery, Ala., gydytojai 

nusprendė beplintantiems polio- 
melyčio susirgimams užkirsti 
kelią masiškai įskiepijant vi
siems vaikams žemiau 9 metų 
Gamma globulino, kurio veiki-

i mas dar niekad plačiai nebuvo 
išbandytas. Buvo įskiepyta 31.- 
200 vaikų. Rezultatai yra puikūs, 
bent taip atrodo po pirmos sa
vaitės. Skiepyta buvo birželio1 
30 d. Po 10 d. tebuvo tik 6 susir
gimai ir lengvos formos, kai per 
10 d. prieš skiepijimą buvo 27 
susirgimai. Gydytojai patenkin
ti rizikavę ir tariasi nesuklydę.

— San Francisko. — Vaikų pa
ralyžiaus fondas nusistatė pada
ryti didelį bandymą kovoje su 
paralyžiumi — įskiepyti 1.2000.- 
000 vaikų. Skiepus yra iš;adęs 
Pittsburgh© universitete dr. Jo
nas Salk (gal lietuvis?). Jie esą 
veiksmingesni už gamma globu- 
liną. . ;

Strasserio byla dar nebaigta
Kanadoje, Bridgetown, egzile 

gyvenančiam, buv. ’’Schwarze 
Front” vadui, Hitlerio artimam 
bendradarbiui jo veiklos pra
džioje, dr. Otto Strasser, admi
nistracijos teismas- Koine buvo 
pripažinęs vokeičių pilietybę, 
nes einant Vakarų Vokietijos 
konstitucija jokiam vokiečiui 
negalima atimti pilietybės. Bon- 
nos vyriausybės atitinkama mi
nisterija esanti įpareigota paten
kinti dr. Strasserio prašymą pa
sui išduoti.

Bonnos vyriausybė nepripa
žįsta šio sprendimo ir įteikė ape
liaciją vyr. administracijos teis
mui Mūnstery. Vyriausybės 
sluogsniai prisibijo, kad Strasse- 
ris, sugrįžęs Vokietijon, gali su
sidėti su hitlerine opozicija ir su 
ja griauti dabartinę demokrati
nę tvarką.

Strasseris ligi neseniai rašy
davo politinius straipsnius Ka
nadoje išeinančiuose vokiečių 
kalba laikraščiuose: Nordwesten 
ir Courier. Straipsniai visuomet 
buvo pilni piktumo prieš vakarų 
aliantus ir demokratinę Vakarų 
Vokietijos vyriausybę. Dabar, 
atidarius vokiečių pasiuntinybę 
Otavoje, jo straipsnių anuose
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

"Drobėje" nėra dantisto, skundžiasi 
darbininkai. "Drobės" valstybinis vilno
nių audinių fabrikas — įsteigtos Ameri
kos lietuvių kapitalu nepriklausomybės 
laikais — Šiuo metu yra tapęs vienu 
stambiausių fabrikų visame Pabaltijyje, 
tačiau neturi savo dantų gydymo kabi
neto, kai "daugelyje įmonių, fabrikų ir 
gamyklų įsteigti medicininiai punktai".

Petras Biuztnanas gegužės 26 d. W 
Universiteto jungtinėje gamtos, fizikos- 
matematikos, chemijos fakultetų moksli
nėje taryboje gynė disertaciją "Vitami
ninių medžiagų įtaka kai kurių kultūri
nių augalų derliui" biologijos mokslų 
kandidato laipsniui įsigyti. Oponentais 
buvo prof. A. Minkevičius ir doc. K. 
Brundza.

Kurčių-Nebylių kombinatas Vilniuje 
atlieka įvairius sienų ir krosnių staty
mo ir dažymo darbus. Prie kombinato 
veikia individualinio rūbų siuvimo ir ava
lynės dirbtuvės.

Eilinio LTSR piliečio poilsio dieną ap
rašo tarybinėje spaudoje tūlas korespon
dentas St. Voitkūnas. Girdi, vis dažniau 
piliečiai geriau nusiteikia. "Nespėji nė 
apsidairyti vis dygsta nauji namai, fab
rikai . . . gatvės asfaltuojamos, laivai 
plaukiojo Nerimi (2). Užeik į parduotuvę, 
į vplgyklą, šiemet ten pigiau, nei pernai. 
O uždarbis pakilo.. . Gyventi kur kas 
linksmiau. Tiesa, prieš savaitę bemėgi
nant sėstis į autobusą jam gerokai šo
nus opIomdėC!) . , . Todėl šiuo kortu jo 
žmona jokiu būdu nesidavė prikalbina
ma. Tad jie nuėjo į Vingio parką. Par
kas yra miesto teritorijoje, todėl pilietis 
nepasiėmė nei sumuštinių nei gėrimų. 
Dukrelei ištroškus jom taip ir nepasisekė 
surasti bufetą, iki pagaliau suradęs visą 
E>ūrį kartu. Deja, ten buvo galima gauti 
alaus dr degtinės, vietoj sumuštinių "ašt
resni dalykai". Apie pietus negalėjo būti 
nė kalbos. Kodo norėjęs grįžti namo, 
negalėjęs rasti jokios sususiekimo prie
monės ir tekę visą kelią pareiti pėsčio
mis. Girdi, galimybių yra, bet reikia, kad 
miesto tevoi pagalvotų truputį daugiau 
apie miestiečius, kuriais jie privalėtų rū
pintis.

Komjaunimas dirba blogai, prisipažino 
Komjaunimo — LKJS — CK sekretorius 
J. Petkevičius. Tai neseniai išryškinęs CK 
II plenumas. Daugelis komjaunimo kuo
pų neskiria reikiamo dėmesio ideologi
niam darbui. Ypač esą blogai Mariompo- 
les rajone. Komjaunimas nesirūpina nei 
kultūriniu auklėjimu. Komjaunuoliai kon
statavę, kad "mūsų rašytojai, kompozi
toriai iki šio laiko dar labai maža suku
ria vertingų veikalų, ypatingai draminio 
žanro srityje. Labai maža teturime ori
ginalių dainų apie-kūrybinį jaunimo dar
bą, jo patriotinę kovą už komunizmo per
galę". Komjaunuoliai randa dar daug 
spragų auklėjamame darbe. "Komjauni
mo organizacijos svarsto komunis
tinio jaunimo auklėjimo pagerinimo 
klausimus". Mažai rūpinamasi Vilniaus 
augštųjų mokyklų studentais. Netikusi 
esanti ir tarybinio jaunimo spaudo kaip 
"Komjaunimo Tiesa", "Molodiož Litvy", 
žurnalas "Jaunimo Gretos". Spauda ma
žai propaguojanti "tarybih' patriotizmo", 
maža rašanti apie broliškų tautų para
mą lietuvių tautai vystant ekonomiką, 
stiprinant valstybingumą.

Vilniuje išvesta nauja gatvė, kuri pa
vadinta "Ndujoji". Ji jungs Sodų ir Ge
ležinkelio gatves išlaisvindama nuo sunk
vežimio judėjimo Geležinkelio stoties 
aikštę. Prie jos bus pastatyti gyvena
mieji namai.

Pajėgiausi teleskopai Pabaltijy poka
rio metais buvę sumontuoti Vilniaus uni
versiteto astronomijos observatorijoje, 
dėstytojams kartu su studentais susidė
jus. Vilniaus observatorijoje sistematin- 
gai stebimos mažosios planetos ir jų pa
dėtis tarp žvaigždžių. Observatorijos pa
tiekto medžiaga spausdinama TSRS 
Mokslų Akademijos astronominių prane
šimų biuletenyje ir Leningrado teorinio 
astronominio instituto leidinyje "tyažųjų 
planetų efemeridos". Observatorija jau 
dabar ruošiasi 1954 m. birželio 30 d. 
įvykstančiom saulės užtemimui, kuris 
prasidės nuo Nemuno upės žiočių, Klai
pėdos rajone, praeis pro Vilnių, Kijevą, 
Poltovą, užgriebs Kaukazo mineralinių 
vandenų kurortus, Kazbeko viršūnę, po 
to eis į Šiaurę nuo Tbilisi pro Baku ir 
Kuros upės žiotis. Iš viso užtemimas truks 
46 minutes. Observatorija sprendžia, 
jog busimasis užtemimas bus įdomus 
studijuojant viršutinių saulės atmosferos 
sluogsnių fizinę sudėtį. Stebėjimui va
dovaus speciali komisija prie TSRS 
Mokslų Akademijos.

Ožorskis nepatenkintas. Gegužės me
nesį Kaune buvo sušauktas kolūkių pir
mininkų, MTS darbuotojų pasitarimas, 
kur "pamokslus" sakė Kauno srities 
kompartiįūos sekretorius Ožarskis, ir da
lyvavo Paleckis bei Gedvilas "pavaduo

tojos" Pisorev. Ožorskis pasigyręs, 
Kauno kolūkiai 1952 m. sustiprėję; 
bėjęsis, kodėl daugumos kolūkių derliai 
esą tokie žemi, neįvykdomi gyvulinin
kystei vystyti planai. Jis nurodęs, jog 
dėlto kolūkiai netenką daug pajamų, 
o kolūkiečiai (baudžiauninkai) gauną 
maža produktą bet pinigų už darbadie
nius. Daugelyje kolūkių visuotiniai pa
žeidžiama darbo drausmė. Pasitarime iš
ryškėjo viso eilė reikšmingų "trūkumų". 
Kauno srities kolūkiai iš rudens suarę vos 
25% dirvų. Kolūkiai nesudorineję sekios 
fondų. "Ypatingai blogai daugumoje Jėz- 
no rajono kolūkių buvo išnaudojami ark
liai bei inventorius. Štai "Naujojo Kelio"' 
kolūkyje laukų darbuose tebuvę užimta 
tik trečdalis arklių. Kiti arkliai stovį be 
darbo dėl pakinktų ir kito inventoriaus 
trūkumo arba jais dirbama individualiuo
se kolūkiečių sklypuose... MTS Jiezno 
rajone nevaidiną lemiamos rolės. Jau 
pačiomis pirmosiomis dienomis Stakliš
kių MTS direktorius Novoselcov negalįs 
pasitraukti nuo telefono. Skambiną ir 
skambiną beveik iš visų zonos kolūkių. 
Ir vis ta pati įkyri žinia: "Sugedo jūsų 
traktorius".... Sugenda dėl blogo re
monto arba prastovi dėl kuro ir tepalų 
trūkumo. Kitur vėl traktorininkai negau
na pavalgyti tai sugaištama trejetas va
landų iki traktorininkas nueina pavalgy
ti namo pietų keliolika kilometrų. Tokie 
trūkumai kelionių MTS direktoriaus drg. 
Babič nejaudina. Jo gi visai nepajėgiąs 
sutvarkyti drg. politrukas Skugarev, ku
ris į darbą ateinąs neblaivus ir čia pra
dedąs nepabaigiamus ginčus su drg. Ba
bič. Dėl šitokio MTS darbo "Naujojo Ke
lio", "Piliakalnio" kolūkiai sėjo pakrika: 
rankiniu būdu į blogai traktorių pareng
tą dirvą, o kryžminis ir eilinis sėjimo 
būdas neįdiegiamas. Nenaudojamos nei 
traktorinės, nei arklinės sėjamosios, ku
rios išmėtytos pakluoniais". Gal tai vier 
na priežasčių, kodėl "Pravda" norėtų į 
darbą Lietuvoje pritraukti vietinius kad
rus?

jog 
ste-

Birštone
atrastas naujas šaltinis, kuris pavadintas 
"Taikos" vardu. Parke pasodintos nau
jos liepų* ir beržų alėjos. Koikunos sana
torijos nuo karo nėra naudojamos. Kitoje 
kurorto pusėje atremontuota didele sa
natorija, kuri atiduota pionierių organi
zacijai.

Kauno Dailės Mokyklos pirmoji laida 
išleista birželio mėn. pradžioje— 20 dai
liosios tekstilės, medžio apdirbimo ir da- 
žymo-dekoravimd specialistų. Ši viduri
nė mbkykla buvo sudaryta prieš penkis 
metds. Be minėtų skyrių dabar mokyklo
je įsteigti keramikos ir pedagoginis skyr.

DAVINIAI AP

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

WINNIPEG, Man.
Gražios vestuvės. Liepos 4 d. 

moterystės sakramentu sujungti 
Janina Nolytė ir Antanas Kun- 
saitis. Gražiai išpuošta Imma
culate Conception bažnyčia sken
do gėlėse ir žvakėse, o žmonių 
prisirinko daugybė.

Vestuvinis banketas įvyko uk
rainiečių parapijos salėje.

Antanas ir Janina Kunsaičiai, 
tai tikras lietuviškas žiburėlis 
tremties kelyje. Abu giliai tikį 
katalikai, uolūs choristai, taurūs 
lietuviai, o darbštūs, kaip bi
tės. Neveltui pralietas prakaitas. 
Tuoj po jungtuvių parvyksta į 
savo nuosavus didelius, alyvose 
paskendusius gražius namus, ku
rie, tikimės, bus tikras lietuviš
kas židinys.

Lietuvių bažnyčios statyba jau 
pradėta ir eina pilnu tempu pir
myn. Kviečiami į talką visi lietu
viai.

— Sekmadienį, liepos 12 d., 
įvyko graži ir kultūringa LK Mo
terų D-jos suorganizuota geguži
nė St. Vital parke, į kurią atsi
lankė ir iš Amerikos atvykę sve
čiai.

— Stasys ir Julija Ramančaus- 
kai Osborn - McMillan kampe 
pirko maisto ir smulkių daiktų 
krautuvę. Tai jau trečia lietuviš
ka krautuvė Winnipege.

— Vytautas ir Genė Galinan
čiai nusipirko naują automobilį 
— Buick; Bronius ir Eelena Vyš
niauskai — Kaiser; ir Algirdas 
Lingė — Fordą.

— Kazlauskas nusipirkę 
mus Henry gatvėje.

Delhi, Ont.
Padėka

Didelė ir nuoširdi mūsų padėka 
Vilkienei ir jos talkininkei p. O.
domskienei už surengtą- mums netikėtą 
staigmeną — "shower" mūsų mažajai 
Rytai-Morijoi.

Didelis ačiū visiems už taip gaustas 
dovanas ir širdingas dėkui visiems daly
vavusiems ir prisidejusiems: pp. Ozolams, 
Žilvyčiams, Šiuroms, Vilkams, Stradoms- 
kiams, Mikelėnams, Dumšams, Račiams, 
Alūnams, Alf. Kairiui, St. Augustinavi- 
čiams, Snj. Augustinavičioms, . F. Bal
niams, V. Balniui, M. Norkams, Nor- 
kams, Astrauskams, Taraškevičiui, Ma
žeikoms, Galdikams, Tuinyloms, Rakš- 
čiams, Cepliams, Augaičiams, Tamošaus
kams, Masiuliui, Augustmanioms, Joku- 
bickams, Joneikoms, Stonkams, Mik- 
nevičiui, Razokams, Lingaičiams, Ignai- 
čiams, Jakub-Preikšoms, Loureckams, 
Klemkoms, Gendreliams, Klimavičiui, 
Škudai. Dar kartą visiems didelis ačiū!

Birutė ir Bronius Dirsės.

na
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E KANADOS MIESTUS

HAMILTON^ Cntaric

Gyventojų skaičius _ su priemiesčiais 1951 metais 
' — 259,685.

Vieta — randasi Wentworth apskrity
je, 41 mylia į vakarus nuo To
ronto. Aptarnaujamas 3-jų gele
žinkelio linijų ir 12 garlaivių 
kompanijų.

Pagrindinė pramonė— būdamas industrijos centru,

Hamiltonas taip pat yra vaisių 
_________________________ ir žemės ūkio rajono centras.

Pagr. geležies ir plieno .......... ....
Elektros aparatų ir tiekimo .......... 
Transporto priemonių ... ....
Žibalo ir anglių produktų ..........
Vielos ir jos gaminių ............. .....
Skerdyklų ir konservų ............
Medvilnės ir rūbų
Skardos ..................

- 10 įmonių
- 20 „
- 8 „
- 5 „
-15 „
-6
- 5- ••
- 18 „

Mašinų ir pramonės gaminių .... - 8 „
Verpyklų ..... ...... ......... ....... ........ - 6 „
Mišrių popieriaus gaminių ........ -10 „

The Canadian Bank of Commerce
HAMILTONE IR JO APYLINKĖJE TURI 13 SKYRIŲ 

JŪSŲ APTARNAVIMUI.
CENTRINĖ ĮSTAIGA RANDASI:

6 JAMES STREET SOUTH.

The Canadian Bank of Commerce turi 
virš 625 skyrių visoje Kanadoje, kurie at
lieka pilnas bankines operacijas. Artimiau

sias skyrius Jums visuomet mielai 
patarnaus.

The Canadian

PLB pirmininkų suvažiavimas
Per Europos L. Bendruomenių 

pirmininkų suvažiavimą Hanno- 
veryje, įvykusį birželio 27-29 d. 
d„ svečiais dalyvavo VLIKo 
URT valdytojas Dr. P. Karvelis, 
VLIKo nariai J. Glemža ir J. 
Tyris, MLT pirm. E. Simonaitis, 
“Amerikos Balso” atstovas ir kt. 
Atstovais suvažiavime dalyvavo 
D. Britanijos DBLS pirm. M. 
Bajorinas, Belgijos — Pr. Sek- 
mokas,, Danijos — Č. Šliašins- 
kas, Italijos LB atstovavo kun. 
V. Kazlauskas, Prancūzijos — 
O. Bičkienė, Šveicarijos — J. 
Stankus ir Vokietijos — Pr. Zun
de.

VLIKo ir Vykd. Tarybos var
du suvažiavusius pasveikino VL 
IKo URT valdytojas Dr. P. Kar
velis, priminęs, kad VLIKo veik
lai šiemet sueina 10 metų.

LIT vardu pranešimą padarė 
J. Tyris. PLB tikslas yra lietu
vybės išlaikymas. Numatyta 
prie LIT įsteigti švietimo komi
siją, kurios funkcijos būtų pa
ruošti vargo mokykloms litua
nistines programas, tarti savo 
nuomonę išleidžiamų vadovėlių 
reikalu, ruošti tinkamų vadovė
lių parengimą spaudai ėtc. Vi
sos lėšos ateityje turėtų būti 
koncentruojamos į dir fondus: 
Tautos Fondą, kurio funkcijos 
yra finansuoti politinę akciją, 
ir Kultūros Fondą, kurio užda
vinys būtų įgalinti PLB vykdy
ti kultūrinę veiklą. Turint gal
voje, kad Vasario 16 gimnazija 
bus išlaikoma visų pasaulio lie
tuvių pinigais, būtų tikslu atei
tyje sudaryti tam tikrą specialią 
priežiūros komisiją, į kurią įeitų 
ir LIT, kaip einančios PLB Vyr. 
V-bos funkcijas, atstovas.

Šiuo metu sunku pasakyti, ka
da galima bus šaukti PLB kon
gresą — seimą, nes stambiausio
ji lietuvių kolonija — JAV — 
dar tebėra organizacinėje padė
tyje. Tačiau vyriausiojo rinkto 
organo nebuvimas negali trug- 
dyti ir faktiškai netrukdąs ats
kirų kraštų bendruomenių vei
kimo. Šiuo metu esąs aktualus 
kaimyninių kraštų bendruome
nių glaudesnio bendradarbiavi
mo klausimas. Šiuo metu dar 
anksti būtų kalbėti apie PLB 
statuto pakeitimą, įvedant re
gionų valdybas, tarybas etc. 
Pats gyvenimas turėsiąs parody
ti, ar atskirų regionų įkūrimas 
būtų pateisinamas. Pakaktų, jei 
tuo tarpu būtų tenkinamasi re
gionų generaliniais sekretaria- 
tais, kurių funkcijas pavesti bū
sią galima vienai ar kitai bend
ruomenei, nekeičiant jau turi
mo statuto.

PLB yra kultūrinio pobūdžio

organizacija. Pastangos PLB su- 
politinti yra priešingos jos pa
grindiniams tikslams ir neleistų 
atlikti jai tenkančių uždavinių. 
Nepaprastai žalingos PLB esan
čios partinės kovos, kurios pa
sireiškia ypač -ka|i kuriose P. 
Amerikos valstybėse. “Bet kokį 
norą paglemžti PLB vienai ku
riai nors srovei, tenka kvalifi
kuoti kaip nusikaltimą savo tau
tai... Tik visi kartu dirbdami, 
glaudžiai vienas su kitu bend
radarbiaudami, jaūsdamies tik
rais broliais, mes galėsime at
likti tuos uždavinius, kuriuos 
laikas ir dabartinė padėtis mum 
iškelia” — baigė pranešimą LIT 
atstovas.

Iš bendruomenių atstovų pra
nešimų paaiškėjo, kad ypač gy
va veikla pasižymi Šveicarijos 
bendruomenės pirmininkas inž. 
Stankus ir visa valdyba. Šveica
rijoje yra dar apie 50 lietuvių. 
D. Britanijoje PLB sudaryta 
kiek skirtingu būdu, būtent, iš 
atskirų organizacijų, pati būda
ma kaip rėminė org-ja. Iš ten 
veikiančių organizacijų yra stip
riausia D. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga, kuri turi apie 40 sky
rių ir 4 apygardas. Škotijoje 
daugiau yra senųjų lietuvių. D. 
Britanijoje veikia dvi Vargo 
mokyklos. Belgijoje labai sun
kios gyvenimo sąlygos, tačiau 
veikia du knygynai — Lieže ir 
Nimburge. Yra likę apie 260 lie
tuvių, lietuviškoje veikloje gy
vai dalyvauja apie 30%. Į Lie
tuvą išvyko tik trys žmonės. 
Danijoje lietuvių yra 128 žmo
nės, iš jų keturi vaikai ir 87 
moterys. Nutautimas plinta. Ko
penhagoje daromi kas mėnuo 
susirinkimai. Su danų draugijo
mis ir politinėmis partijomis pa
laikomas reikalingas ryšys ir 
visur, kiek įmanoma, ginama 
Lietuvos byla. Italijoje lietuvių 
yra 182. PLB organizuojasi. Tu
rine veikia lietuvių saleziečių 
gimnazija. Prancūzijoje iš viso 
lietuvių yra apie 1.500, iš jų 
apie 650 — senųjų lietuvių. Su 
aukštuoju mokslu yra apie 20, 
studentų — 21, menininkų — 3. 
Paryžiuje gyvena apie 300 
Ko pareigas eina Lietuvių 
pos Draugijos vadovybė.

Europos bendruomenių 
bui koordinuoti sudarytas

Lietu viaiypasa ulyje

LO 
Šal-
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gen. 

sekretariatas, kurio pareigas da
bar eina Vokietijos bendruome
nės vadovybė. Kai kurioms ben
droms sritims finansuoti (švie
timo, kultūros, spaudos ir k t.) 
nutarta steigti bendrą iždą.

TILLSONBURG, Ont,
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas liepos 26 d., sekmadie
ni. 2 vai. pp. rengia didžiulį PIK
NIKĄ - GEGUŽINĘ pp. Norkų 
ūkyje, prie Turkey Point kelio, 
toj pačioj vietoj, kur buvo Apy
linkės V-bos piknikas. Numato
ma įvairi programa. Tarp kitų 
bus pravestas kliūtinis bėgimas 
per kelmus atskirai vyrams ir 
moterims. Laimėjusiems klubo 
veteranai skiria dovanas. Ka
dangi tabako skynimas jau čia 
pat, tai visiems gera proga susi
tikti su ūkininkais. Tad kviečia
me visus! Gros puikus Londono 
lietuvių orkestras. Pikniko vieta 
prie 3-čio kelio, apie 5 myl. nuo 
Simcoe miest. į vakarus ir apie 
4 myl. nuo Delbi į rytus. Sekite
ženklus. Rengėjai.

Pietų Vokietijos radiofono 
iniciatyva liepos 6 d. Stuttgarte 
buvo suruošta, paskaita “Europi
nė bendruomenė ir Rytų Euro
pa”. Ją skaitė Dr. Gerstenmeier, 
Montanos unijos parlamento, 
Europos parlamento Strasburge 
ir Vokietijos federal, parlamen
to narys. Pranešėjas pažymėjo, 
kad Europos gynyboje padary
ta jau didelė pažanga. Perėjęs 
prie išlaisvintos Rytų Europos 
koncepcijos, Dr. Gerstenmeier 
išdėstė savo pažiūras, daugiau 
reikšdamas savo paties nuomo
nę, kad išlaisvintoje Rytų Euro
poje valstybinis suverenumas 
turėtų būti kiek galint daugiau 
apribotas federacijos arba ats
kirų tautybių labui. Tačiau ši 
koncepcija ne tarp visų rado 
pritarimo. Be vokiečių veikėjų, 
dalyvavo taip pat daug tremti
nių atstovų. Iš lietuvių dalyvavo 
Dr. P. Karvelis ir M. Gelžinis.

JA VALSTYBĖS
BALFas per birželio mėn. iš 

Kanados gavo aukų: $4 iš A. Ži
lėno, Coniston, Ont, $5 iš P. Si- 
daro, Toronto, Ont. ir 112 svarų 
daiktų, persiųstų TT Pranciško
nų iš St. Catharines, Ont.

Išviso BALFas per birželio 
mėn. yra gavęs $4.115,03 ir 3.470 
svarų daiktų.
' BALFas skubiai renka pini
gus Vokietijos lietuvių jaunimo 
vasaros stovykloms. Tuo tarpu 
turi lėšų išlaikyti 100 stovyk
lautojų. Pirmoji stovykla prasi
dės rugpiūčio 1 d.

Thompson, Conn., T. Marijonų 
kolegijoje liepos 4 d. vysk. Pa- 
dolskis pašventino naują koply
čią, išdekoruotą dail. K. Varne
lio. Dviejuose altoriuose du nau
ji V. Kašubos bareljefai. Vienas 
vaizduoja Marijos pasirodymą 
Šiluvoje, antras—Kristų su gru
pe žmonių. Koplyčioje įrengta 
lietuviška koplytėlė, kurioje pa
dėtas stiklinis indas su Flossen- 
burge nacių sudegintų lietuvių 
pelenų likučiais.

Kunigų Vienybės seimas šie
met įvyks rugsėjo 16-17 d. Čika
goje, Marijos Augšt. Mokykloje.

Čikagoje gyveną buv. Memin- 
geno stovyklos gyventojai sudė
ję pasiuntė tos kolonijos vargo 
mokyklai $47.

J. Būga, tautosakos rinkėjas, 
jau kuris laikas serga. Gyvena 
jis vienoje lietuvių šeimoje, kar
tais yra aplankomas ir sušelpia
mas liaudies dainų dainininkių.

Worcester spauda plačiai pa
minėjo 5 lietuvaites iš naujųjų 
ateivių, pasižymėjusias mokines 
Classical High School: Daivą 
Kuodytę, Jūratę Micutaitę, Vitą 
Matusaitytę, Mariją Leknickai- 
tę ir Danutę Pajaujytę.

Jonas Ciplickas, niujorkietis, 
savo gimnazijos baigimo 25 me
tų sukakties proga per BALF 
paaukojo Vasario 16 d. gimna
zijai $25. -
D. BRITANIJA

D. Britanijoje senosios kartos 
lietuvių emigrantų bus apie 10. 
000. Jie turi ir savo atskiras or
ganizacijas, - nors kaikur į jas 
yra įstoję ir naujųjų ateivių, o 
tokiam Manchesterio klube nau
jieji ateiviai net turi persvarą.

D. Brit. Liet. Sąjunga įkurta 
1947 m. Ji turėjo apie 3000 na
rių, o dabar beturi apie 1000, 
nes daugelis išvyko į kitus .kraš
tus. DBLS turi apie 40 skyrių, 
4 apygardas. Dar veikia 6 cho
rai, 2 teatro grupės, 4 tautinių 
šokių grupės, Bradfordo progim
nazija, yra 2 jau veikiančios sa
vaitgalio mokyklos ir 2 dar stei
giamos.

Akc. Liet. Namų B-vė turi 
apie 1300 akcininkų, kurie sudė
jo apie 8000 svarų. Bendrovės 
žinioje yra namai su sale, spaus
tuvė, valgykla baras, posėdžių 
kambariai ir butai. Namai turi 
4 tarnautojus, o spaustuvė 5.

Estų prekyb. laive “Dahaibe”

ruo-

Bri-

dirba 4 lietuviai jūrininkai. Lai
vas plaukioja su Panamos vė
liava. Jie yra jau pora kartų 
apiplaukę aplink žemę ir nese
niai . viešėjo Londone Lietuvių 
Namuose.
AUSTRALIJA

Karaliaus Mindaugo Institu
tas savo veiklą tęsia jau antrus 
metus, Melbourne yra.suruošęs 
visą eilę paskaitų, institutas tu
ri savo statutą, kuris jo pagrin
diniu tikslu nurodo tyrimą liet, 
mokslo, literatūros bei kultūros 
bei švietimo darbą. Institutas 
turi narius, korespondentus ir 
rėmėjus. Dabartinę vadovybę 
sudaro: direktorius P. V. Rau- 
linaitis, sekr. A. Vaičaitis, kal
bos ir lit. sekc. vedėjas A. Zem- 
ribas-Zubras, kultūros ir meno 
sekc. ved. A. Vaičaitis, Teisės 
ir Soc. m. Raulinaitis ir istori
jos sekr. v. B. Zumeris.

Kaikurie instituto nariai 
šia mokslinius darbus.
BRAZILIJA

Brazilija. Ryšium su D.
tanijos karalienės Elžbietos II 
vainikavimu Lietuvos įgaliotas 
min. Brazilijoj Dr. Frikas Meie- 
ris padarė vizitą Anglijos amba
sadoriui Rio Geoffrey Thomp- 
sonui, kuriam perdavė lietuvių 
sveikinimus karalienei. Ta pat 
proga paprašė ambasadorių per
duoti sveikatos linkėjimų ir 
Edenui, užs. reikalų ministeriui, 
laukiančiam trečiosios operaci
jos. Vizitas truko 30 minučių ir 
praėjo labai nuoširdžia nuotai
ka. D. Britanijos gen. konsulo 
pakviestas, karalienės Elžbietos 
II vainikavimo proga suruošto
se iškilmėse dalyvavo ir Lie
tuvos konsulas Sao Paolyję, A. 
Polišaitis su žmona.
ARGENTINA

Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje savo met. sukaktį mi
nėjo liepos 11, d,, o liepos 18 d. 
ruošia spec, vaidinimą.

Naujoji Liet. Centro Valdyba: 
pirm. L. J. Mičiūnas, 1 sekret. — 
B. Petrauskaitė, 2 sekret. — A. 
Misiūnas, iždininkas J. Gradec-Misiūnas, iždininkas J. 
kas.

Perrinkta Liet. Išl 
Argentinoje vadovybė:
Juknevičius, sekret. J. — 
ir kasininkas P. Sakalauskas. 
Be to, perrinkti ir organizacijų 
atstovai "L. I. Centre.

Dr. J. Mikelionis, pernai at
vykęs iŠ Australijos, dirba kaip 
chirurgas sanatorijoje “Avella
neda”.

Cordoboj veikia šeštadieninė 
lituanistikos mokykla, kurios 
vedėja yra p. A. Zotovienė.

Argentinos užsienio reikalų 
ministerija dabar jau legalizuo
ja metrikus, jei prie jų prideda
mas Lietuvos užsienio pasas, ku
riame yra Argentinos konsulo 
viza. Netrukus Mendozoje įvyks 
tarptaut. paroda, į kurią vizos 
bus duodamos svetimšaliams ne 
mokamai.

Centro 
pirm. Z. 
Gilvydis

Sprendžia tremtiniu reikalus

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

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

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

Erie ežero krantas
Point Peik Notional Park — gera vieta žuvauti, laiveliais plaukioti. Golfo žaidi

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

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

I4K

1212 DONBAS STW. T«L LA-9547
J. Beržinska&

Birželio 17 d. įvyko Schles- 
wig-HoIsteino patariamosios ta
rybos posėdis, kuriame dalyva
vo, be kitų, Darbo, Socialinių 
Reikalų ir Pabėgėlių Ministeri
jos atstovai, federalinės vyriau
sybės atstovas ir UN pabėgėlių 
reikalams komisaras Mr. Pear
man-Wilson. Lietuviams atsto
vavo Krašto Valdybos narys E. 
Žilius. '

Posėdyje aptarta: l)Pasų rei
kalai. Numatyta visiems buvu
siems DP išduoti vadinamuosius 
“London Traveling Dokuments”. 
Šių pasų negaus tik tie asmenys, 
kurių išvykimas į kitą valstybę 
sudarytų grėsmę vokiečių vals
tybei. Jiems bus išduoti tik. 
“Fremdenpass” su teise gyventi 
Vokietijoje. Pabaltijo valstybių 
piliečiams, turintiems savo kraš
tų vyriausybių išduotus pasus, 
LTD nebus duodami ir jie bus 
traktuojami nebe kaip benamiai 
užsieniečiai, bet kaip tikri užsie
niečiai, kurių globa privalo rū
pintis tų kraštų atstovybės. Pa- 
baltiečių bus atsiklausiama, ar 
jie toliau nori likti “heimatloser 
Auslaender”, ar nori likti tik 
po savo atstovybės konsularine 
globa. LTD nepasiturintiems iš
duodami nemokamai.

2) Schleswig-Holsteino yy- 
riausybė numatė Hamburg apy
linkėje pastatyti užsieniečiams

tuose namuose apsigyventi, nes 
užsieniečiai prisibijo, kad, bū
dami bedarbiai, negalės išsimo
kėti augštos mėnesinės nuomos, 
kuri vienai šeimai atsieitų vid. 
79,-DM.

3) Dėl emigracijos ir perkėli
mo Vokietijoje federalinės vy
riausybės atstovas pareiškė, kad 
vedamos derybos- dėl eniigraci- 
jos į JAV. Numatoma, kad JAV 
priims ypatingą kvota apie 240. 
000 pabėgėlių, jų tarpe ir bu
vusių DP. Bus stengiamasi, kad

emigraciniai įstatymai būtų su
švelninti, kad galėtų ligoti ir 
vyresnio amžiaus ’žmonės išemi
gruoti. Buvusiems DP numato
ma suteikti lygias teises kaip ir 
rytų pabėgėliams pasinaudoti 
vyriausybės parama kėlimaisi į 
Nordrhein-Westfalijos ar kitus 
kraštus, kur darbo sąlygos ge
resnės. Tuo reikalu kraštų vy
riausybės išleis DP liečiantį po
tvarkį.

4) Jaunimo mokslinimo pro
grama Sshleswig-Holsteine nu
matyta ųžsięniečiųt jaunimui su
teikti galimybę lavintis “Ju- 
gendaufbauwerk” įmonėse ir in
ternatuose. Stovyklų vadovybės 
kviečiamos sudaryti sąrašus, pa
gal kuriuos jaunuoliai-ės galėtų 
būti įtraukiami į produktingą 
darbą.

5) Įsikūrimo paskolas “Las- 
tenausgleichs-Bank” Bad Go- 
desberge, su kapitalu 6,9 mil. 
DM, numato buvusiems DP pa
greitintai išmokėti. Vienai šei
mai pagal būtinumą duodama 
4 ir 8 tūkstančiai. Formuliarus 
galima gauti “Vertriebenen 
Bank”, Bad Godesberg. Norin
tieji paskolų turi nedelsdami 
prašyti formuliarų ir juos ban
kui įteikti. Šiuo metu bankas 
turi apie 5800 prašymų. Atski
romis grupėmis bankas išmokė
jo: lenkų tautybės buvusiems 
DP virš 320.000 DM, estų tau
tybės virš 40.000 DM, o kitų tau
tybių po mažiau.

Ar tiek suvalgėm?
1952 m. Kanadoje sunaudotų 

kiaušinių kiekvienam jos gyven
tojui išeina po 22,7 tuzino, svies
to — po 22.07 svaro, margarino 
po 7.34 svaro.
.Atrodo, kad mes kiekvienas 

tiek nesukirtom. Bet tiek vis- 
dėlto buvo-sunaudota.
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PKANYS ALŠ2NAS

Sudužusi vaza
* '■ Lietus sodriais lašais tapšnojo į palangėje augančius medžius, 

i bet pavasario oras buvo žavus ir pilnas gaivinančio kvapo. Tokiu 
' ■ laiku kiekvienam norėjosi pasėdėti lauke, kur nors pastogėje, ir 

pasidžiaugti gražiu gamtos reginiu.
Buvo šeštadienio pavakarys. Studentas Algirdas Bražėnas 

sėdėjo gimtinio namelio priegonky ir, įbedęs plieninį žvilgsnį, 
, sekė monotonišką vandens sruvenimą nuo namo stogo.

Dęja, jo kietas žvilgsnis nebuvo sukoncentruotas vien iš smal- 
sumd sekti' sidabrinių vandens lašų žaismą. Jo širdį slėgė skaudi 
tikrovė, kuri kasdien nedavė ramybės ir krūtinę varstė aštriais 
dygliais.

— Ach, Viešpatie, gal jau nebeilgai teks gėrėtis šia žavinga 
aplinkuma, gal greit jau nutrūks šis gražusis gamtos filmas, kurį 
ligi šiol regėjau, gal greit jau nematysiu šių nuostabiai gražių 
vasaros saulėleidžių ir nejausiu savo mamytės glamonėjančių 
rankų...

.0 rytuose vis aiškiau girdėjosi patrankų dunksnojimas. 1. Tai 
buvo 1944 metų gegužis... r ' ;

Lietaus lašai nesiliovė sruvenę iš prakiurusio dangaus, tačiau 
išlytais ir ištysusiais kaklais, kieme stypčiojo būrelis vištų, kurių 
tarpe patenkintai kukendamąs ir retkarčiais iš gilumos gurklio 
smarkiai sušukdamas, išdidžiai žingsniavo raudonskiauteris gai
dys. Pagal senų žmonių spėjimus, tai buvo ženklas, kad dar ilgai 
lis ... .. . .

Čia pat palangėje augančiame alyvų krūme, čirškė ir pešėsi 
nenuoramos žvirbliai — besipešdami net į pastogę pamiršo slėp
tis...

Atbudęs iš slegiančių minčių raizgalynės, Algirdas staiga pri
siminė, kad rytoj jo motinos vardadienis. Tos dienos išvakarėse 
kasmet jis jausdavo pareigą motiną pasveikinti ir įteikti kokią 
dovanėlę ar gėlių. Tai būdavo jo padėka už nemiegotas naktis, 
už vargą ir rūpesčius išleidžiant į mokslą.

Jis pašoko tartum iš miego ir per lietų pasileido Giedraičių 
sodybos link:

Pas Giedraičių Nastutę gėlių įvairumas traukdavo visų akis. 
Tuo pasinaudodavo ir Algirdas. Norėdamas pagerbti senutę mo
tiną, jis kreipdavosi pas Nastę ...

Pamačiusi per lietų atšlepsint Algirdą, Nastė šypsodamosi jį 
pasitiko ir paklausė, koks reikalas tokiam ore jį atvijo.

— Gėlių, Nastute, gėlių norėčiau gauti...
. parodyti linksmesnį veidą, atsakė Algirdas. - 
metais man paskini, paskink ir šiemet. Juk rytoj mano mamos 
vardadienis, o nieko kito neturiu jai padovanoti, — sveikinda-. 
masis tarė jis. ; '

Nastutė pritariamai šyptelėjo ir išstriksėjo į smarkiai rasotą 
darželį.

—O gal gi ta Bražėnienė ir uošve galės būti? — skindama gė
les galvojo Nastė. — O be to, ji ir taip gera senutė...

Po keletos minučių ji grįžo su gražiausių gėlių puokšte ir pa
davė Algirdui. Šis, gražiai padėkojęs, ruošėsi išeiti. Nastė draudė 
dar pabūti, bet Algirdas teisinosi, kad motina vakarienės jo lau- 
kianti.

Vos įžengęs pro duris, jis pasveikino motiną, pabučiavo jai abi 
rankas, veidą ir pratarė: T

— Mama, juk rytoj Tavo vardadienis. Niekuo kitu Tavęs ne
galiu apdovanoti, tad, žinodamas Tavo didelę meilę gėlėms, jų 
gavau pas Nastę ir atnešiau ... Imk, mama, jas... '•

< Senutės veidu nuriedėjo keletas džiaugsmo ašarų. Ji paglostė 
sūnaus papurusią galvą ir rodydama gražią vazelę ant staliuko 
paprašė, kad Algirdas pats įpiltų vandens ir gėles pastatytų.

Baigusi ruošos darbus, Bražėnienė padavė sūnui vakarienę, 
kartu ir pati prisėsdama prie stalo. Jos akys visą laiką nenukrypo 
nuo sūn&us’if gėlių; ^Priėjusi glosto jas:Motihbs šffdyje'džiaugs
mas vos begalėjo sutilpti/Ji džiaugėsi, kad Algirdas supranta, ko 

e motinos širdis trokšta. Juk kiekviena motina už savo didelį vargą 
iš vaikų tetrokšta tik mažo įvertinimo,’ tik vieno gražesnio žodžio 
ar nors kuklios, kuklutės dovanėlės — ir to jai užtenka...

Vienas vaiko gražus žodelis ar menka dovanėlė ištirpdo moti
nos širdy visą kartėlį, prasklaido neramumus ir priduoda naujų 
jėgų tolimesniam vargui...

Bevalgydamas vakarienę Algirdas panoro kiek daugiau išsi
šnekėti su motina, nors šiaip — jis būdavo tylus ir nekalbus. Jis 
jautė, kad toji graži tradicija — motinai gėlių įteikimas — gal 
šiais metais bus ir paskutinis... Nors ir tuo metu buvo kraštas 
vokiečių okupuotas, bet... iš rytų artėjo frontas, o kartu su juo 
-r-, ir baisūs bolševikai. s ; . .

Todėl šiuo kartu jis pasiryžo išpasakoti motinai viską, kas jo 
širdį seniai slėgė. Motina, besitrūsdama apie ūkį, artėjančio pavo
jaus lyg ir nejautė...

— Mama, kas bus? Bolševikai vėl artėja prie mūsų žemės... 
Atrodo, kad reikės palikti viską ir trauktis tolyn nuo to baisaus 
siaubo...

Motina ilgai patylėjusi ir giliai atsidususi tik tiek tepasakė:
— Tu, vaikeli, traukis tolyn nuo tų baisybų, oi aš sena — kur 

t kaulus benešiu iš gimtos pastogės... Aš tave palaiminsiu ir mel
siuos, prašydama Dievo, kad tau padėtų... Jis tave ir sergės... 
Tu vėl grįši į namus...
t Su. tais žodžiais,, nurijusi karčią ašarą, ji nukiūtino užpečkyję 

stovėjusios lovos link. Nebeliko kas veikti ir Algirdui. Jis išslinko 
į svirną, kur visuomet miegodavo.

Einant per kiemą gaivi nakties vėsuma veržėsi jam į krūtinę, 
tartum norėdama stoti į kovą su draskančiu Algirdo širdį nerimu.

Ilgai vartėsi lovoj ir tik prieš patį rytą kiek akis sumerkė. Ne
migo ir senutė motina likusi viena. Ji ilgąi poteriavo ir meldėsi, 
lad atitolintų Viešpats tą baisiąją rykštę...
, Ankstų rytą ir vėl jie buvo ant kojų. Tačiau patekanti saulė 
atnešė dar neramesnių žinių. Rytuose frontas jau buvo visai pra- 

’ laužtas ir bolševikai siekė Lietuvos sienas. Keliai buvo užtvinę 
- bėgliais ir vežimų voromis... • - •

' Algirdas aiškiai matė, kad ilgiau pasilikti namuose nebegali
mą. Jis, springdamas ašaromis, išbučiavo motinai raukšlėtas ran
kas ir ėmė ruoštis. Pasiruošė kuklutį lagaminėlį, į kurį įsidėjo kiek 
maisto, drabužių ir atsiprašęs motinos, kaip brangiausią relikviją 
pasiėmė gėlių vazelę, į kurią statydavo skirtas motinai gėles.

Seni sodybos topoliai nukarusiomis šokimis palydėjo Algirdą 
nežinomon kelionėn. O motina, žegnodama jį dideliu kryžium, dar 
ilgai stebėjo pradingstantį akiratyje sūnaus siluetą. Ji laužė 
rankas ir pasikukčiodama verkė...

- stengdamasis 
Tu kiekvienais

VASA
Vok. LB Krašto Valdyba pa

skelbė platų, 19 psl., rotatorių 
spausdintą leidinį, pavaizduo
jantį Vasario 16 gimnazijos rei
kalą vispusiškai ' ’

Leidiny nurodoma, kad 1948- 
1950 m. emigracijos įtakoje lie
tuvių švietimo įstaigos Vokieti
joje sunyko. Pateiktoji lentelė 
rodo, kad 
1946-7 mokslo mitais buvo dar 
116 vaikų darželių su 148 auklė
tojais ir 2280 vaikų; 97 pradžios 
mokyklos su 364 mokytojais ir 
3655vaikais; 15 progimnazijų su 
185 mokytojais ir 509 blokiniais; 
25 gimnazijos su 528 mokytojais 
ir 2613 mokinių; 7 specialios mo
kyklos su 84 mokytojais ir 349 
mokiniais.

1948-9 mokslo metais viskas 
sumažėjo: vaikų darželių 41 su 
62 auklėtojais ir 1346 vaikais; 
pradžios mok. 52 su 166 mokyt, 
ir 2826 vaikais; gimnazijų . 15 su 
195 mokyt, ir 1181 moL; spec, 
mokyklų 2 su 25 mokytojais ir 
193 mokiniais.

1950 m. mokyklų praktiškai 
nebeliko visiškai. Jei kur mo
kyklos išliko, tai normaliai ir 
pastoviai veikti jau nebegalėjo. 
Tai buvo vaisius emigracinės 
bangos ir tremtinių pervedimo 
į vokiečių ūkį.

Nepajėgusi apginti lietuviškų 
mokyklų atskirose kolonijose, 
Krašto Valdyba nutarė švieti
mą koncentruoti ir kurti centr. 
gimnaziją Diepholze, — dar te
beveikusią paversti bendra, su
kaupiant mokinius įsteigtame 
bendrabuty. Tuo metu Vokieti
joj dar veikė Wehneno progim- 
>nazija, kurią, uždarius mokinių 
dauguma persikėlė į Diepholzo 
gimnaziją, pavadintą Vasario 16 
gimnazijos vardu.

Steigimo momentu joje buvo 
40 mokinių, po keleto mėnesių 
— jau 90. Jie bendrabuty buvo 
šiaip taip išlaikyti didelėmis 
pastangomis: pačios Kr. Valdy
bos, BALFo parama, VLIKo 
auka 4.500 DM, tarptautinių or
ganizacijų parama ir 1.1. Vėliau 
pereita prie aukų rinkimo lietu
vių užjūrių kolonijose per ži
nomus gimnazijos rėmėjų bū
relius.

RI0 16 GIMNAZIJA
Gimnaziją oficialiai atidaryta

1951 m. sausio 15 d. iškilmingu 
aktu. Mokytojų sudėtis iš pra
džių labai svyravo, bet nuo 1952 
m. sausio 16 d., kai buvo paskir
tas naujas direktorius p. A. 
Giedrius-Giedraitis, pasikeiti
mų didelių nebuvo, mokytojų 
mažai be emigravo, nes emigra
cijos; banga jau buvo praėjusi. 
Mokinių skaičius taip pat pas
toviai augo: 1950 rudenį buvo 
40, 1950-51 m.m. — 94, 1951-52 
m.m. — 80, 1952-3 man. — 155, 
1953-4 m.m. buvo pradėti su 177, 
o š. m. gegužės mėn. buvo jau 
202.

Nuo 1951-2 m.m. Vasario 16 
gimnazija pradėjo taikintis prie 
Vokiečių Švietimo Ministerijos 
reikalavimų, piagaliau šiemet 
įvedant net 9-tą klasę.

Abiturientai: 1950 m. — 4,
1952 — 3. Daugumas jų studi
juoja.

Finansiniai reikalai: ' 1951 m. 
.pajamų gauta 91.873,22 DM, o 
išlaidų turėta 99.027,73 DM. Trū
kumas padengtas paskola. 1952 
m. pajamų gauta-151.753,23 DM, 
o išleista 127.568,24 DM. 1953 m. 
pirmam ketvirty pajamų gauta 
63.255,23 DM, o išleista 52.963,24 
DM.

Hūttenfeld pirktieji rūmai 
kaštuos išviso (su. remontu) 
apie 297.500 DM.

Dabar gimnazijoje veikia atei
tininkai, evangelikų jaunimo ra
teliai ir skautai, judrūs ir gra
žiai reiškiasi sportininkai, ypač 
krepšininkai skina laurus.

Vokietijos lietuviai, nors patys 
sunkiai gyvena, tačiau visu nuo
širdumu prisideda prie naujai./ 
užpirktų gimnazijos namų įsigi
jimo. Per Sielovados -Vyriausią
jį Tvarkytoją Tėvą A. Bemato- j 
nį yra gautos šios aukos iš pri
vačių asmenų ir iš lietuvių vy? 
rų, gyvenančių įvairiose lietu
vių kuopose.

K.A.S. paaukojo 400 DM, T.K. 
G.—100, ponia Teodora Kamins
kienė paaukojo visą savo mėne
sio uždarbį — 100 DM.

Lietuviai vyrai, gyveną kuo
pose, taip pat nuoširdžiai atjau
tė gimnazijos namų įsigijimo

Lenkai bėgliu nepasitiki
Pavergtasis Protas (The Cap

tive ’ Mind), (Zniewolniony 
Umysl), Česlovo Milašiaus (Czes
law Milosz),' išleista 1953 m. Pa
ryžiuje.ir Niujorke. Į anglų kal
bą išvertė Jane Zielonko. Jei 
lietuvių ’’vadovaujantys veiks
niai” jau treti metai leidžia 
’’bent trims kalboms” J. Dau
manto ’’Partizanai už Geležinės 
Uždangos”, lenkai per labai 
trumpą laiką pasaulio knygų are
noje pagarsėjo su šia knyga. Įdo
mu, jog autorius turi kai ką ben-. 
dra su lietuviais. Knygos apval
kale, šone, net parašyta, kad Mr. 
Milosz ’’yra gimęs Lietuvoje”. 
Jis pats knygoje rašo, jog ”aš 
buvau įtariamas- simpatijomis 
komunistams ir dėl perdidelio 
draugiškumo lietuviams ir gu
dams” (165 psl.). Tačiau auto
rius taip ir nepasisako, kas jis 
yra, lietuvis ar lenkas, o gal žy
das, tik pažymėdamas, kad stu
dijavo Vilniaus universitete, o 
karo metu dirbo kairiųjų par
tijų pogrindyje, Varšuvoje. Bu
vęs komunistinės Lenkijos kul
tūrinis atašė Columbijos univer
sitete JAV, kuriam Sov-Lenkija 
paskyrė $60.000 fondą studijuoti

lenkų kultūrą, dezertyras Mila
šius rašo: ’’Mano gimtoji kalba, 
pasišventimas; darbui mano mo- 
tinos~kalba/-yHa« mano gyvenimo 
tikslas. Mano nelaimė, — tęsia 
Milašius, — jog mano tėvynė, 
kur viskas, ką aš parašau, galėtų 
būti spausdinama ir pasiektų vi
suomenę, yra sovietų imperijo
je. Mano pasiryžimas buvo pa
vergtuosiuose- išlaikyti minties 
ir protavimo laisvę ... Tačiau 
neišvengiamai atėjo momentas, 
kada turėjau prisipažinti esąs 
nugalėtas”. Milašius slapyvardė- 
mis maskuoja dabartinės Lenki
jos svarbiuosius rašytojus/ bet 
vienas iš jo knygos kritikų, dr. 
S. J. Sluszka atpažįsta juos. Dr. 
Sluszka, Milašiui yra griežtas ir 
vadina jį ’’neaiškiu vilniečiu”, su 
kuriuo laisvieji lenkai nenorį tu
rėti nieko bendro. Tik kito ’’vil
niečio” Giedroje redaguojamas 
''lenkų mėnesinis žurnalas ’’Kul
tūra” tespausdinąs Milašiaus ap
sakymus ir poeziją. Sluszka rei
kalauja, kad,. Milašius neveid- 
mainiaūtų, nesisakytų ėjęs len
kams komunistams keliaklups
čiauti dėl-Lenkijos; o prisipažin
tų, nusikaltęs. ' Aim.

reikalą, paaukodami vienos die
nos uždarbį. Kuopų vyrų asme-! Liepds 27 d. prasideda at-kų 
niškai sudėtos gimnazijai aukos 2-jų savaičių stovykla p. Narušio 
atrodo šitaip: Schwetzingeno lie- ūkyje ant Medad ežero kranto, 
tuvių darbo kuopos vyrai, / ku- netoli Hamiltono. Registracijos 
riems vadovauja V. Sutkus, sa- laikas baigiasi, ir prašome pavė- 
vo aukomis balandžio mėn. Sūdė- Į lavusius kuo skubiausiai regist- 
jo 256 DM ir gegužės mėn. 251. i ruotis pas kuopų valdybas ar ad- 
Kaiserlautern lietuvių darbo resu: p. S. Vanagaitė, 442 Craw- 
kuopos vyrai, kuriems vadovau-; ford St., Toronto, tel. ME. 6663. 
ja R. Bėrentas, sudėjo 217,48 Kuopų valdybos prašomos ne- 
DM, taip pat Kaiserląutern til- delsiant prisiųsti likusius regist- 
tų statybos vyrai, kurių vadas racijos sąrašus.
yra Valiūnas, sudėjo 200 DM. Be Stovyklos vieta randama taip: 
to, Uhlerborno prie Mainzo ke- Iš Toronto: važiuoti plentu Nr. 
turi sargybų kuopos vyrai sūdė- 5 iki kelių sankryžos į Burling- 
jo 23 DM. Iš viso lietuvių kuo- ton. Pravažiavus sankryžą toliau 
pos. vyrai aukomis sudėjo 947,48 važiuoti keliu Nr. 5 iki baltai da- 
DM. Be to, daugumas kuopų vy- žytų pastatų ūkio dešinėj ir 
rų yra pasižadėję kas mėnesį pa- augštumos — prieky kairėj. Tuoj 
aukoti vienos dienos uždarbį. 1 pat pravažiavus ūkį, dešinėj bus

Lietuvos teisininku karo aukos
’’Teisininkų Žinios” Nr. 4 ra

šo apie teisininkų draugijos su
rinktus davinius, kiek ir kaip 
nukentėjo lietuviai teisininkai 
šio karo metu nuo bolševikų ir 
nuo vokiečių.

Pirmoje bolševikų okupacijo
je teisininkų nužudyta 15, patys 
nusižudė 2, kalinti ir slaptai nu
teisti bei ištremti 30, išvežti Si
biran 61, su šeimom išvežta 14 
— išviso žuvo arba ištremta 122. 
Kalinta, bet išlaisvinta 25, pabė
go į užsienį 19, repatrijuodami 
paspruko 32 —- Lietuvą apleido 
išviso 51. Tuo būdu išviso nuken
tėjo suminėtais būdais 198. Iš 
tarnybų be jokios kaltės buvo 
atleista 166 teisėjai, t.y. visi iki 
vieno; prokurorų ir tardytojų 
94 — taip pat visi; advokatų 35 

' (14,70%), privatinių. gynėj ų 25 
(31,64%). .

Kanados ateitininky vasaros stovykla 
PRIE MEDAD EŽERO (Paskutinės informacijos) 

rodyklė ir kelias į stovyklą.
Iš Hamiltono: važiuoti plentu 

Nr. 6 iki plento Nr. 5. Toliau 
plentu Nę. 5 Toronto link apie 5 . 
mylias. Čia kairėj pusėj rodyklė 
nurodys kelią į stovyklą.

Paklydus klausti Medad ežero.
Iš tolimesnių vietovių atvykus • 

į Hamiltoną, smulkesnių infor
macijų reikalu prašome kreiptis . 
pas p. Grajauskaitę ar p. J. Plei- 
nį 113 Cannon St. E.. Hamilton 
ar tel. 2-2698.

Patalpos, palapinės, čiužiniai 
ir indai vietoje. Reikia pasiimti 
patalinę ir asmeninius reikme
nis. Prašome taip pat pasiimti 
sporto įrankius ir muzikos inst
rumentus. '

Visus, negalinčius dėl darbo 
sąlygų stovyklauti, prašome at
vykti stovyklon bent ilgą pirmą
jį rugpjūčio savaitgalį (pirma
dienį, rugpiūčio 3 d. nedarbo 
diena) ir jaukiai čia praleisti lai
ką. Tam tikslui bus numatyta 
vietos nakvynėms ir maistas. 
Prašome vietas rezervuotis iš 
anksto Toronte: tel. ME. 6663 ir 
Hamiltone tel. 2-2698.

Mielai kviečiami į stovyklą 
JAV at-kai ir kitas lietuviškasis 
jaunimas.

Iki greito pasimatymo'

Vokiečių nacių laikais:. nužu
dyta 27 teisininkai, nukankinti 
kalėjimuose, koncentr. lageriuo
se ir getuose 8, kalinti, bet išlais
vinti 127, ištremti iš Lietuvos 3, 
nelaimėse žuvo 7 — išviso nu
kentėjo 172. A

Taigi nuo abiejų okupantų nu
kentėjo 370, iš kurių 50 nužudy
ta, 91 be šeimų ir 14 su šeimo
mis išvežta į Sibirą. Tuo būdu 
nukentėjo 56% Lietuvos teisi
ninkų.

Jau praslinko trejetas metų nuo tragiškojo žygio iš namų. Per 
tą laiką daug tamsių dienų prabėgo Algirdo gyvenime. Nacių 
laikais teko sunkiai dirbti fizinį darbą, teko būti alkanam, sunkiai 
nusidirbusiam ir niekas jo Čia nepaguosdavo, niekas netardavo 
švelnesnio žodžio. Motina buvo toli...

Jis gyveno tremtinių stovykloje ir studijavo pabaltiečių uni
versitete. Kartą, grįžęs iš studijų, Algirdas sėdėjo prie staliuko ir 

* svajojo apie praeitį. Besvajodamas jis nuklydo į gimtąją pasto- 
*• gę, aplankė mintimis senutę motiną ir staiga prisiminė, kad tai 

buvo tas pats gegužės vakaras, kuomet jis pagerbdavo ją.
. " Tai buvo jos vardadienio išvakarės... Kitais kartais Algirdas 

stengdavosi nieko neprisiminti, kas buvo gražaus jo gyvenime, 
nes tie prisiminimai dar labiau širdį draskė, dar pilkesnes diet as 
padarydavo.

Šiuo kartu tai prisiminęs, jis paš>>ko nuo aplūžusio? kėdės ir 
vienplaukis išbėgo laukan. Lauke švietė skaisti saulė, medžiai buvo 
pasipuošę. įvairiaspalviais žiedais, lygiai taip čia Vokietijoj, kaip 
kitados Lietuvoje.... " .

Algirdas, spausdamas kišenėje keletą cigarečių, kažkur sku
bėjo už stovyklos' ribų. Jis pasuko vieno ūkininko sodybos link. 
Čia palangėje žydėjo alyvų krūmai. Ach, kaip gražu čia buvo. 
Lygiai kaip jo gimtosios gryčios palangėje...

Už keletą cigarečių visdėlto buvo leista Algirdui pasiskinti gra-

barelį. Pakeliui jo išvargusios ir apkepusios lūpos šnabždėjo: '
— Čia bus mano mamai, mano senutei mamai. Pagerbsiu ją, 

nors toli, už tūkstančių kilometrų. ' z-
Atsiradęs savam barakėly, Algirdas pagarbiai įmerkė gėles 

į tą pačią vazelę ir pastatė ant staliuko, šalia motinos fotogra-' 
f i jos. O pats panarino veidą delnuose’ ir užsisvajojo.

Tuo pačiu metu kažkas pasibeldė į -duris ir, vos Algirdui prata
rus “Prašau”, įvirto į kambarėlį kolega Bernardas, kuris “univer- 
koj” visuomet pasižymėdavo padaužiškumu.

— Servus, Algirdai! Ką gi čia nusiminęs svajoji, tartum motiną 
palaidojęs!... sveikindamasis išklojo'.Bernardas.

Nė neprašomas nusivilko paltą ir •pasikabino ant vinies šalia 
Algirdo motinai skirtų gėlių. _ r ’

— Matai, ir gėlių atsinešęs... Matyt, ir širdyje pavasarį jau
ti... — nesiliovė pliauškęs Bernardas.

Algirdas vis dar nieko nekalbėjo, tik žiūrėjo į smagiai nusi
teikusį kolegą, o tas ir toliau plojo:.

— Klausyk, Algirdai, šiandien yra gera proga pasišokti. Mesk 
tu tas savo “meditacijas” ir liūdnas svajones. Juk reikia gi žmo
gui bent kiek išsiblaškyti... Kitaip — be laiko susenri ir palysi 
po vokiška žeme...

— Ne, Bernardai, aš niekur neisiu ir palik mane ramybėje, — 
atsakė Algirdas.

— E, tai tu man ne draugas! — griebė paltą Bernardas ir ren
gėsi išeiti. Bet... kažkas subildėjo ir žemėje pasipylė šukių 
gabalai.____ _________ _____ ~~ ■____

Bernardas, vilkdamasis paltą,' u^diudė' vazą su gėlėmis ir 
nuvertė ant grindų. Čia sekė minutė tylos ar... Algirdo akyse su
žibo ašaros. .'«• *

— Ko gi čia verki, tartum vaikas? — sumurmėjo Bernardas. — 
Aš tau kitą vazą nupirksiu, dar gražesnę, kaip Ši...

— Ne geriau nieko tu man nepirk, — pro ašaras pratarė Ai— Ne geriau nieko tu man nepirk, 
girdas. \

Sumišęs Bezjaardas išpyškėjo prųįdttris, o Algjrdas^pasilikęs vie
nas. pagarbiai rinko sudužusios vazos šukes ir sunkiai dūsavo...

Sunku Algirdui buvo pergyventi, šį įvykį. Jis galvojo, kad tai 
blogas ženklas... Sudužo atsivežtoji iš Lietuvos relikvija, sudužo 
ir skaidresnės ateities viltys...

Po to kelias dienas Algirdas vaikščiojo tarytum suglumęs. 
Jo širdis jautė kažką negera...

. „ „ ______o - Ir... koks sutapimas!... — po keletos dienų, per Ameriką
žiųjų alyvų. Susiskynęs jų puokštę, skubėjo į savo kuklutį kam- gauta žinia, kad Lietuvoje mirė jo senutė motina...

VASAROS ATOSTOGŲ METU 
nesileisk į kelionę be PASAU
LIO LIETUVIŲ 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 JAVals- 
tybių mokyklų sistemą, kaip įsi
gyti specialybę ar patekti į pel
ningesnę profesiją. Turėdami ŽI
NYNĄ jusite, kad po ranka 
Jums yra.^asa-pasauUaJietr””” 
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 kiekvienam 
kultūringam lietuviui. Reikalau
kite pas platintojus arba tiesiai 
iš redaktoriaus pasiunčiant pen
kis dolerius: Mr. A. Simutis, 41 
W. 82 St., New York 24, N.Y.

Iš kultūros ir
Lietuvos Profesorių Draugija 

Amerikoje savo sąrašuose turi 
70 narių. 23 gyvena Čikagoje, o 
visi kiti — išsiblaškę po visą 
plačiąją šalį. Maža dalis — apie 
15 žmonių — dirba savo srityje: 
arba mokomąjį darbą augštosio- 
se mokyklose, arba tyrimų laba- 
ratorijose. Visi kiti verčiasi fi
ziniu darbu fabrikuose. Yra ir 
tokių, kurie, dėl savo senyvo 
amžiaus arba nesveikatos nega
lėdami sunkaus darbo dįrbti, 
yra patekę į vargą.

LPDA yra dar jauna organi
zacija — tegyvuoja vos trejetą 
metų, tad nedaug ką tegalėjo 
nuveikti. Stambiausiu dr-gijos 
nuopelnu reikia laikyti Litua
nistikos Instituto įsteigimą.

Kiek yra JAV aukštosiose 
kyklose lietuvių studentų, tiks
liai sunku pasakyti. Ten veikia 
visa eilė jų organizacijų. Daugu
mas priklauso L. Studentų Są
jungai,. kuri turi per 400 narių.’

knygy pasaulio 
kutinis vakarėlis”, “Vai gudri’ 
ir “Stikliukėlis”.

Sidney gyveną lietuviai daili
ninkai, pastebėję, kad garsio
sios meno istorijos “Goschichte 
der Kunst” autorius prof. Ka
manas Čiurlionį laiko rusu, krei
pėsi į jį, kad tą klaidą atitaisy- ■ 
tų. Prof. Hamannas per dail. A. 
Bistricką atsiųstu “Aitvarams” 
laišku pažadėjo naujajame lei
dime šį dalyką atitaisyti.

Pianistas A. Kuprevičius atei
nančiais metais vėl koncertuos 
JAV-se, o grįžus Argentinon, 
pasiūlyta jam vykti su koncer
tais į Pietų ir Centro Amerikos 
šalis. Gavęs geriausius pasiūly
mus reikštis meno srity, jis ža
da su laiku visai persikelti gy
venti į JAV. Paskiausiai jis į 
patefono plokšteles įskambino 9 
Čiurlionio kūrinius. Po koncer
tų Vak. Europoje į JAV vyksta 
ir jo sesuo smuik. EI. Kuprevi- 
čiūtė. - '

99

a*®* -Sąjuilga-ĮiflOĮ skyrių. Kai ku^~-yltaiL'-J^Rtaišos'kūrinių pato
rie -skyriai gražiai atstovauja 
lietuviams savo -- pasirodymais. 
Centro Valdyba palaiko ryšį su 
LĖK, prašydama transliacijų 
lietuviu kalba, taip pat laiškais 
tuo reikalu kreipėsi į Eisenho- 
werį ir Stevensoną. Literatūros 
konkursui buvo parinkta raši
nio tema: “Kaip aš geriausiai 
galiu prisidėti prie Lietuvos ats- 
statymo dirbdamas savo profe-

da'Buenos Aires mieste atidary-. 
ta liepos 13 d. ir truks iki rug
pjūčio 1 d. Joje išstatyti 24 nau
jausi dailininko kūriniai.

Prof. Z. Ivinskis vasarai iš 
Romos išvyksta Į Vokietiją Ten 
tarp kitko aplankys Goettinge- 
ną, kur ten saugomame Kara
liaučiaus archyve pasirinks pa
pildomos medžiagos savo rašo
mai knygai apie vysk. Merkelį

— Bičių gėlimo nuodus reuma
tizmo gydymo reikalams anks
čiau .gaudavo tik bitės mirties 
kaina. Dabar . Wiirttemberge 
įkurta reumatizmo vaistų farma, 
kur bičių nuodai paimami ir jos 
nežūna. Joms duodama gelti į 
specialią medžiagą, kuri gėluo- 
nies neišplėšia, o nuodai išimami 
chemišku būdu.

— Popierius Europoje pradė
tas gaminti 12 amž. Ispanijoje 
arabų, tačiau praėjo dar daug 
laiko, kol jis išstūmė pergamentą 
— kailį.

— Pirmoji pasaulyje priešal- 
koholinė sąjunga buvo Įkurta 
1500 metų prieš Kristų Egipto 
faraono Ramzes II.

sijoje”. Taip pat rūpinamasi Pa-į Giedraitį.
šaulio Lietuvių Studentų Atsto-! Kipras Bielinis, yra parašęs 
vybės suorganizavimu. Tam tiks-; naują dalį savo atsiminimų ir 
lui priimtas naujosios organiza- netrukus išspausdinti. K. 
cijos struktūros ir veikimo pla- b. yra buvęs Lietuvos Seimo 
nas. . ,.1 narys, žinomas socialdemokratų

Argentinoj pagaminta jau 4-ji veikėjas, žinomo knygnešių ka- 
lietuviškų plokštelių laida. Pir-i paliaus Bielinio sūnus. Atsimi- 
miausia Odeoų6 atstovybė paga- j nimai sieks spaudos grąžinimo 
mino K. Petrausko ir O. Kaskos i iaikus.
įdainuotų plokštelių, paskum Prof. J. Endzelynas, Rygos ra- 
savo plokšteles šv. Cecilijos cho- dijo žiniomis, baigė didėlį moks- 
ras, toliau — smuik. E. Kupre- linį darbą, apimantį apie 120. 
vičiūtė su savo broliu pianistu qqo asmenvardžių ir vietovar-
vienoj pusėj Budriūno “Raudą , 
o kitoj Čiurlionio — “Preliudus”. 
Dabar “Daina” išleido pirmojoj 
plokštelėj “Kur giria žaliuoja” 
ir “Pasisėjau žalią rūtą”, ’’Vai 
žydėk”, antrojoj — ’’Vai liūd
nas liūdnas žalias berželis” ir 
“Vėjo dukrą”, treciojoj —

džių, kurie palyginti su lietuvių, 
senosios prūsų k. ir kt. atitik
menimis.

Dail. Vaclovas Ratas jau keli 
metai gyvena Vak. Australijos ” 
sostinėje Perthe. Šiemet jis 
švenčia savo mėriinės veiklos

į TARP MŪSŲ KALBANT
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Ar yra kas mieliau, kaip ankstus vasaros rytas? — Oras toks tyras, jokio 
vėjelio. Tą laiką oš pasirenku sunkiausiom namų ruošos dabui — prieš karš
čiui užeinant. Kai diena tompa sunkiai pakeliama, dėl karščio, kas dažniau
siai būna, aš galiu atsikvėpti. Tai aš vadinu "energijos išlaikymo" programa. 
Kodėl nepomeginti jums? »

uVCllviCl V VyilYJVU

Pas-1 20 metų sukaktį. V. Australijos 
—— j meno galerija yra nupirkusi 4

I dail. Rato kūrinius — medžio 
“f i rėžinių, kurie yra iškabanti pir- 

mame salės plane, dar prikergus J platoką paaiškinimą apie daili-J ninką. Liepos mėn. dail. Ratas
Perthe suruošė savo darbų pa
rodą. Apžvalgines parodas žada 
suruošti Sydnejuje, Melbourne 
ir Adelaidėje.

Vok. L B. Kr. Valdyba' išlei
do atvirutę su Vasario 16 gim
nazijos naujai pirktųjų rūmų 
vaizdu. _ '

----¥.
Vasara Kanadoje tai atsigaivinimo ir malonumo laikas. Mūsų mėgiamiausia 
pramoga iš šeimos malonumų tai piknikai . . . kartais gamtoje, o kartais 
sovo sodelyje. Bet kur jie bebūtų, mes visi sutinkame, kad skanioji DEMP
STER'S duonų valgyti yra maloniausia. Prašyk DEMPSTER'S duonos pas savo 
krautuvininkus, jei jos neturėtų, lai užsako jums. Atsiminkite, kad duona 
yra didelis energijos šaltinis, ko mes esame reikalingi karštomis vasaros die
nomis. DEMPTER'S duonoj yra gausu sveikatos teikiančių vitaminų 
taip pat skani.

Mes potariome jums taupyti laiką ir vargą — ne tik va
sarą, bet per visus metus. Tegul* IMPERIAL BANK OF 
CANADA — bankas, kuris patarnavimui sukurtos, tvar
ko jūsų knygvedybą. Per IMPERIAL BANK "einamąją 
sąskaitą" jūs galite mokėti savo mokėjimus čekiais. 
Bankas doro "apyskaitą" jūsų indėlių ir perėjusių čekių 
"apyskaita" yra prisiunčiama jums kas mėnesį kartu su
jūsų Hratytors čekiais, kurie lieko jum$ kaip išmokėjimų kvitai. Ar negražiai 
fr praktiškai viso toj atrodo? Artimausos IMPERIAL BANK OF CANADA ve
dėjas jums su malonumu išaiškins kaip "Einamoji sąskaita' veikta..

— Ilgiausia mūsų laikų laišką 
parašė italė R. Graudi savo duk
rai į Montreal}. Suklijavus lapą 
prie lapo, gavosi 43 metrų ilgu
mo laiškas. Motina jį pradėjo ra
šyti 1953 m. sausio 1 d. ir po 19 
dienų pabaigė šiais žodžiais: 
’Turėčiau dar daug ką papasa
koti ir daug ko ' paklausti...” 
Dukra su žentu jai pasiūlę taip 
pat atvykti į Montreal}... gal 
kad tokių ilgų laiškų nebereikė
tų rašyti.

Viena amerikietė motina savo 
sūnui, kareiviai. į Korėją pasiun
tė 33 Ifietrų ląiŠką..

— Anglijoje išrastas maudy
mosi kostiumas iš specialios me
džiagos, su kuriuo negalima pa
skęsti. Tai patvitrino jau daugy
bė bandymų. Manoma, kad toks 
maudymosi kostiumas labai tiks 
maudyklose gydantis nuo vaikų 
paraližiaus.
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R. TESLIA
f REAL ESTATE

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga. .

' -V:* 1

BIURAI?/V
863 Bloor Street West,Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1284 King Street East, Hamilton

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

VACYS VASILIAUSKAS 
skambinkite telefonų: OL» 7525 

PARDUODAMĄ:
High Bloar, Indian Rd.—Indian Trait,

8 kambarių mQrinls. 2 augštų 15 komb- atskiras mūrinis, van-
namcs; įmokėti $4.900. Kairia deniu-alyva apėildomas, 3 vir- 
$1X900., . tųvės, 2 vonios, garso nomos;

GMfftėyfjttotpyąHlf, . įmokėti $8.000. Kaino $22.900.
“ end.’ kainį>. atskiros mūrinis ':' Vieng atviro skola. >
narnas, kiemas it garotos; i"»- .... . S«. *5.500. 515.500. "-TjSSįSj gero mū.

ro, vandeniu-alyva apšildomas, 
. 2 virytvės, garažai, privatūs įva-
1 Žiavimas; įmokėti $6.000. Kai

na $ tą. 9001 Viena atvira skola.
College—Bathu^f,

9 did. kamb. .mūrinis, švarus na
mas, 2 virtuvės, 2 vonios /alyva 
apšildomos, 2 garažai; įmokėti 
$55.000. Kaina $16.500. Vie
na atvira skola.

High Pork Ave. prie Bloor,
. 14 didelių kambratų mūrinis at

skiras namsa, vandeniu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

8jdid:’k<wr:‘’^nb mfcto; neper- 
Oihąmi kamboriąi, olyvo ąpšil- 
domčs; įmokėti $4.500.Kalno 
$15.000. r

8 dfcL kambariai, 2 augštų mū- 
privętus ivtfiqyimas |r go-

įmokėti $6.000. Kaino 
$16.500. ’ 1 .

Wri#frt^-iRa«e»»vaHe»,
7 dfd. komb. atskiras mūrinis, 2 
augštų, garai.; įmokėti $5.000. 
Kaina $15.*00. '

6 kamb-^atskiras, alyva apšildo
mas, 2 garažai; įmokėti $3.500, 
Kaina; $10.350.

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie -p a rd ii o d 9 mus namus* paskolas, biznius ir tt. 

• " 1 863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SAUGU — PATIKIMA .
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ėkspertais. "Mes turime šimtaųs įvairiausių na-

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
gro
gą-

namas, didelė vi 
žiai dekoruotas, 
ražui, įmokėti tik $3.000. 
Ossington —? Davenport, 6 
k. 2 augštų mūrinis namas, 
patogus susisieikmas, gera
me rajone, mažas įmoke- 
jimas.
Ossington 
mūrinis, atskiras, 6 kam
barių namas, kietmedžio 
grindys, gerame stovyje, 
įmokėti apie $3.500.
Lansdowne ‘— Dundas, 8 
k., atskiras .mūrinis namas, 
kietmedžio grindys, gara
žas, gerume stovyje, nedi
delis {mokėjimas.

$17.600. -Bloor — Roxton Rd., at
skiros mūrinis namas. Šilto 
vandens - dlyvos šildymas, 
kietmedžio grindys, pato
gus išnuomavimui, arti prie 
tramv. susisiekimo, mažas 
{mokėjimas.

$26.000. Bloor
ksiras naujas, tik baigia
mas statyti 10 kambarių 
mūrinis namas, puikus vi
daus įrengimas, vandeniu- 
alyva apšildomas, labai pa
togioje išnuomavimo vie
toje.

$11.000.

$11.000.

$16.000.

Davenport,

- Roxton Rd., at-

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

$17.500. High Park—Bloor, atskiras 
mūrinis namas, 9 kapib. ir 
virtuvė, vandens anglių šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Namas be morgi- 
čiW-

$17.900. Oakmount—St. Clair. 8 k. 
ir 2 virtuvių mūrinis* na
mas,, vandens ir alyvos šal
dymas, bendros įvažiavi
mas. Labai gražioje vieto
je. Siek tiek augštesnis 
{mokėjimas.

$18.900. Bloor — Jane, 6 didelių 
kamb. mūrinis atskiras na
mas. Moderni virtuvė ir 

‘1 plytelių 4’daHų vonia, karš
to vandens alyva šildytnas, 
plytų garažas, graži op- 

/' jmka.
$21.000. Parkdale — Sunnyside/du- 

pleksas, 11 didelių kamba
rių, 2 verandos, 2 .alyvos 
šildymo krosnys. Gražus 
geltonų plytų namas.

$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin
gas,’ 12 kamb. namas 3u 
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.
SKAMBINKITE:

V. Merkis
KE. 0415

$11.000. Oakwood — Davenport, 6 
komb., labai geram stovy
je, mūrinis, atskiros no
mas, nedidelis įmokėjimas.

Indian Rd.—Annette, mū
rinis, 7 
virtuvės, 
garažas.

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

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

$17.300. Bloor - 
mūrinis,

$14.500.

$15.000.

$15.200.

komb. narnos, 2
gerom stovyje.

Indian Rd., mūri-

- Indian Rd., 8 k., 
atskiras namas, 

vandeniu-alyva šildomas. 
Dvi modern, virtuvės. Dvi
gubas garažas.

$17.700. High Park — septynių k., 
moderniai įrengtas, atski
ros namas, garažas.

$19.000. Indian Rd. — Glenlake, at
skiras, mūrinis, 9 komb. 
narnos, geram stovy, 2 mo
dern. virtuvės, garažas.

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
KE. 0415

1460 Dundas^ St. West (prie Dufferin), Toronto 

ERNEST RIDOUT 
REAL ESTATE LIMITED EEALTCES

Pragyvenimo minimumas
Toronto Socialinės Globos įs

taigos daviniais pragyvenimui 
minimumas vienam mėnesiui 
yra: vyrui su žmona $90.59; vy
rui, žmonai ir 1 vaikui iki 10 m. 
$116.67, o su virš 10 m. vaiku 
$127.48; vyrui, žmonai ir 2 vai
kams iki 10 m. $142.01, o su virš 
10 metų — $163.63; vyrui, žmonai 
ir 3 vaikams iki 10 metų $165.66, 
o su virš 10 metų — $198.09; vy
rui, žmonai ir 4 vaikams iki 10 
metų $189.13, o su virš 10 metų 
— $232.37.

Į šias sumas neįeina buto nuo
ma, draudimo mokesčiai, pramo
gų išlaidos.

— San Francisko. — Iš Angli
jos uosto Plymouth 45 pėdų bur
laiviu čia atplaukė du amerikie
čiai, per 7 mėn. nuplaukę 11.000 
mylių.

Apelsinas ir citrinas
Apelsinų ir citrinų tėvynė 

yra pietų Kinija. Citrinas mini 
kinų senieji raštai jau 2000 me
tų prieš Kristaus gimimą. Per
sų pirkliai per Arabiją citrinas 
atgabeno į Viduržemio jūrų 
kraštus, kur ilgus amžius jos 
buvo laikomos liuksusiniu vai
siu. Citrinų ūkiai buvo paplitę 
visoje Italijoje; bet tautų kilno
jimosi epochoje barbarų buvo 
sunaikinti. Išliko tik Sicilijoje.

Apelsinas, taip pat per Ara
biją, Viduržemio jūrų regioną 
pasiekė daug vėliau — vos XI 
amžiuje. Tada atsiradusios plan
tacijos Sicilijoje ir šiandien te
beduoda geriausias, atmainas. Is
panijon apelsinus atgabeno ara
bai. Amerikon jos. pateko su 
antrąja Kolumbo kelione. 1654 
m. apelsinai buvo nugabenti į 
pietų Afriką, kur dabar randasi 
milžiniškos plantacijos dirbtinai 
drėkinamuose slėniuose.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi 
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$11.500 Bloor—Lonsdowne rajone, mū
rinis 6 kamb., į važiosimas į kiemą; 
įmokėti $2.000.

$12.800 Parkdale rajone, 8 kamb. mū
rinis, įvažiavimas į kiemą.

$14.300, Westmoreląnd į šiaurę nuo 
Bloor, 9 komb., mūrinis, 2 virtuvės.

$16.000, High Pork prie Roncesvalles, 
mūrinis labai gerame stovyje 9 k., 
2 virtuvės, 2 garažai, kamb. nau
jai dažyti.

$17.500, Bloor — Ronnymede Rd., mū
rinis atskiras, aliejumi 'Šildomos, 
šiuo metu 9 komb., 3 toiletai, gara
žas, komb. skaičių galima padidin
ti, vienos morgičius.

$17.800, Bloor — Indian Trail, mūrinis 
vandeniu-oliejumi šildomas, 2 vo
nios, garažas. Parduodamos su bal
dais.

$19.000, Bloor—Pacific, 10 kamb. mū
rinis, atskiras, vandeniu - aliejum 
šildomos, 2 vonios, 2 virtuvės, 3 
garažai.

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

Geriausia 
proga įsigyti 

namus.
Yra pavėstaSskubioi par
duoti .nemažas šučius po- 

; rrtiį įvairaus dydžio ir įvdf- 
rioše miėltb dalyse. Tai po- . 
likįihas viėhbmirusio tuf- 
tuolio'-*— namų savininko. 
Tie riamOt yra nuo dviejų 
iki .keturių tūkstančių do- 
&rių; pigesni negu, kad tp- 
kiĮs kiti namai rinkoje 
it įkainuoja daugiausia 8-9 
tūkstančiai dolerių.

Namai yra gerame stovyje, 
d Ž-l 5 metų senumo); ge
rbs•• - konstrukcijos; gerų 
(tųg)į>Mų;'Olslciri; turi,-go- 
rožife; ,6^8. kcmb. dviejuose- 
ougštūosė; vandeniu-angli- 
miš Šildomi; . kietmedžio 
grindys; gražioje rezidenci
nėje vietoje (daugiausia į 
Šiaurę nuo St. Clair, kur 
skaitoma yra geriausias 
Toronte oras).

Viši tie namai yra be skolų, 
perkant galima užtraukti 
paskolos. Tačiau savu rei
kią turėti keletą tūkstančių 
dblerių.

Kos irk nori įsigyti namus, 
tai geriausio proga. Dėl šių 
npmų prašau kreitpis as
meniškai arba skambinti:

J. KAUKELIS
Tėlėf. EM. 8-2646; EM. 8.2647 

. EM. 8-2648

575 42ueėn Str. W. (prie Bathurst)

Namų telėf.: KE. 7536

„ SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
Mįšt.OL752$ 

namų tėl. LA. 0248.

$63 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

1. $52.000 pilno komo.
KThąš šu* pilnu įrengimu. Kartu ir 
visos .hanws. 425 sėtinių vietų. 
Dabar Nuomotas už $400 mėhs* 
^ųįr.Sįjtgš ten esantis iš 4 kamba- 

uz -$75. r .

2. $3.000 grynais, 
$8.000 pilna kaina."
6 kąrhbarioi. Garažas. Mūrinis, 
pusiau ,atskiros namas. Lansdowne 
netoli. College.

3. $4.000 grynais,
S13.50Č pilna kaina.
8 kambariai. 2 virtuvės. Geram 
rajone Hepbourne gatvėje, netoli 
Blooį rr Ossington.

4. $2.000 grynais, 
$11.000 pilna kaina.
6 nepereinami kambariai. Mūrinė 
siena tik iŠ fronto. Brock gatvėje 
netoli College.

5. $5.000 — grynais, 
$15.500 — pilna kaina.
8 kambariai. 3 .virtuvės. 2 toiletai. 
Namas atskiras) mūrinis. Covan 
gatvėje — Parkdale rajone.

6. $3.500 grynais, 
$11.000 pilna kaina.
8 kambariai. Mūrinis tik frontas.
2 virtuvės. Garažui vieta yra. Carr 
gatvėj, netoli Bathurst ir Queen.

7. $7.300 grynais, 
$17.600 a— pilna kaina.
7 kambariai per 2 augštus. Mote
rų svajonė! High parko rajone. 
Viskas — kas reikalinga geram 
namui turėti — yra.

8. $5.500 — grynais, 
$15.800 — pilna kaina.
8 kambariai. Namas atskiros, mū
rinis. Visas vidus švarus — eik ir 
gyvenk? Margaretos gatvėj visai 
netoli Bloor. , w -

$6.000 — grynais, 
$24.000 — pilna kaina.
10 kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios. 
Gražūs, tvirtas, atskiros nomas. 
Didžiulis sklypas. Pirkinys visais 
atžvilgiais vertas dėmesio. Dvigu
bas jvožiavimas prie garažo. High 

i Parko rajone — netoli Annette.

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

Nepamirškit manęs!
E.. KRONAS

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Turime didelį., namų, pasi
rinkimą 4arp St. Clair—Eg- 
tinfon —LanšdownėMt.
Pleašahf, nuo $ 12.000 iki • 
$1 6.000 (pilna kaina), mū
riniai, atskiri namai, dau
giausia vand. ? alyva Šilda
nti su privačiu įvažiavimu 
ir garažais. Arti prie susi
siekimo ir krautuvių, labai 
gerame stovyje.

Taip pat turime naujų namų 
su žemu {mokėjimu nuo $2.500 
iki $3.000 šiauriniame Toronte. 
Meilai Jums parodysiu ir su- 
tėiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAIT1S
1 Tel. MA. 1177

♦ . Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

Mann & Martel
REALTORS

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

Gerai žinoma ir tietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimė įstaiga. 
Galimas pasrnwkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

: KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$10.500. Bloor Windermere, 6 kambarių atskiras mūrinis namas, puikiam 
Swansea rajone, alyvos šildymas ir garažas; įmokėti $3.500.

$11.600. Bloor — St. Clarens, 7 kambarių pusiau atskiras namas, geri kam
bariai, vandens Šildymas,- 2 garažai; įmokėti $4.000.

$13.000. Roncesvalles — Galley. 6 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas, 
geri kambariai ir kiek grpjanti laiptai, alyvos šildymas ir garažas; įmo
kėti $4.500.

$15.900. Dorval .-^— Bloor. 8 kambarių atskiras mūrinis namas. Labai dideli 
kambariai, kieto medžio, kiek susilenkusios, grindys, oro-anglių šildymas; 
įmokėti $4-5.000.

$16.900. Alhambra — Bloor. 8 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas, geri 
kambariai. Vandens-alyvos šidlymas, garažas; įmokėti $6.000.

$17.500. Fern — Roncesvalles, 10 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas, 
labdi dideli kambariai, vandens-alyvos šildymas. Baldai priskaityti į parda
vimo kainą; -įmokėti apie $7.000.

$22.500. Grenadier — Roncesvalles, 11 kambarių atskiras mūrinis namas, pui
kūs kambariai, 3 virtuvės, 3 vonios, vandens-alyvos šildymas, 2 garažai;

7 įmokėti opie $10.000 \

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS- ŽEMES IR MOTELIUS

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

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

$10.500. Glodstone Avė., 7 k. mūrinis nomos, 3 gorožoi; įmokėti $2.500.
$10.200. St. Clarens Avė., 7 k. mūrinis nomos, alyva šildomos, 2 garažai; 

įmokėti S3.20C
$17.500. Queen-Lansdowne rajone, 9 k. mūrinis namas. 2 vonios, 3 virtuvės, 

alyva-vandeniu šildomos; įmokėti S4.50G
$15.000. Beaconsfield Ave., 9 k., — dupleksas — vandeniu šildomas, su gara- 

. žu; įmokėti $6.000.
$16.500. Clendenan Avė., 10 k. atskiras mūrinis namas, alyva šildomos nau

jai dekoruotas; įmokėti $6.000.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
ME. 5725 - - - ME. 5724

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 - - - - ME. 3726
Mes sudarome paskolas I ir II morgiėiui ir skoliname privačiai iki $2.000

John J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR -ST. W. — Tel. MElrose 2471

JOHA J. ELLIS
REALESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimą. Kiekvienu taiku Šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas musų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti 
klijentams norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga hei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. §iuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 
J dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mūs ir jų pasirinkimas 

. tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

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

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

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

GLADSTONE — BLOOR
$10.500, įmokėti tik $2.000. Pusiau atskiros mūrinis,7 komb. namas su nuo

mininkais. Trys garažai. Privatus įvažiavimas.
NIAGARA — QUEEN

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

BEACONSFIELD — ARGYLL
$15.000, įmokėti $6.000. Visai atskiras mūrinis dviejų augštų 9 komb. namas 

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. Koridorine sistema. Yra garožos ir vieta antram. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų tikrai vertingas turtas. ,

BROCK — COLLEGE
$15.800, Įmokėti tik $4.500. Likusi sumo — lengvu išsimokėjimu — vienas at

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

DOVERCOURT — DUNDAS
$18.000 su didesniu įmokėįimu ir loboi lengvom išsimokėpmo sąlygom. Mūrinis 

13 lobo* didelių kambariu namas. Šildomas vandeniu-Olyva. Keturios vir
tuvės su sinkom. Loboi tinkamos nuomavimui. Savaitinės pajamos virš- 
$80. Dvigubos garažas.

I

NAIRN — ST. CLAIR '
$10.200, įmokėti $3.000. VisOt atskiras 5 kambarių gražus namas. Vondeniu- 

alyva šildomos. Yra garažui vieta. Lengvos mokėjimo sąlygos. Tinka nau
jai vėdusiems. *' 'L*

CttRDENAN avė.
$12.500, įmokėti $3.000. Visai atskiros, gero mūro, 7 kambarių namas, dviejų 

ougŠtų. Yra garažas su privačiu įvažiavimu.
RUSHTON — ST. CLAIR

$15.500, įmokėti $6.000. Visai atskiras, šiurkščių plytų namas, 6 erdvūs kam
bariai, alyvos šildymas, square planas. Garažas subendru įvaŽidvimu. La
bai gražus kiemas .

\ ANNETTE — RUNNYMEDE
$16.000. Visai atskiros, mūrinis, 8 kambarių namas, vandeniu šildomas, nėra 

pereinamų kambarių, dvi virtuvės. Yra garažas.
CLINTON — BLOOR

$16.000, įmokėti $5.000. Visai atskiras, gero muro namas, 7 kambariai, van
deniu-alyva šildomas, square planas, garažas

BORDEN — BLOOR >
$16.000. Visai atskiras, gero muro namas — dupleksas, du butai po 5 kamba

rius, vandens-alyvos šildymas, privatus įvažiavimas su vieta garažui. 
Sklypas kitom namui.

Buto teL EM. 3-6711

£ — HARBORD
Jaros, gero muro narnos, 9 nepereinami kom-

AND INSURANCE , 
.TON, ONTARIO

TESLIA

$18.000, jmokėH $6 000. Visai atskiras, gero mūro namas, 9 nepereinami kam
bariai, alyva šildomas, du garotai. Geros pajamos.

INDIAN RD. — WRIGHT
$20.500. Visai atskiros, gero mūro narnos — dupleksas, 11 kambarių per du 

butu, vandens šildymas, garažas su bendru įvažiavimu.
INDIAN RD. — HOWARD PR. RD.

$22.000, įmokėH; $8.000. Visat ats!kiras, gero mūro, 11 kambarių namas, trys 
virtuvės, 2 vonios Ir 3 tualetai, vandens šildymas su stokeriu, du mūri- 
ntai garazau

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS

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

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W. — Td. ME. 2471, bwto fd. KE. 7423.
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Ontario vasaros stovykla uždaryta
KLB Švietimo Komisijos su

organizuota Ontario lietuvių 
vaikams vasaros stovykla prie 
Medad ežero, užpraeitą sekma
dienį stovyklos šventės metu 
pakrikštyta Karaliaus Mindau
go stovyklos vardu, pereitą šeš
tadienį uždaryta.. Dvi savaites 
išstovyklavęs, jaunimas išsi
skirstė sustiprėjęs lietuviškoje 
dvasioje, susidraugavęs ir lauk
damas, kada vėl galės susirinkti 
laukų platybėse lietuviškoje šei
moje.

Stovyklos pareigūnai šeštadie
nį jau iš ryto pradėjo likvidavi
mo darbus. Palapinės išnyko, 
šienikai buvo iškratyti, stovyk
lautojų daiktai sukrauti kelionei 
į namus, o netrukus pasirodė ir 
pirmosios mašinos tėvų, atvyku
sių parsivežti savo vaikus. Tie, 
kurių tėvai savo susisiekimo 
priemonių neturi ar negalėjo at
vykti, į Torontą buvo išvežti au
tobusu lygiai 2 vai. pp. Dar liku
sius tėvai baigė *išsivežioti į pa
vakarį. O vakare stovyklos ra
jonas jau buvo visiškai plikas ir 
tylus.

Stovykloje buvo 97 vaikai — 
47 berniukai ir 50 mergaičių, bet 
ne visi jie susirinko nuo pat

pradžios ir ne visi išbuvo iki pa
baigos — kaikuriuos tėvai, iš-, 
vykdami kur vasaroti, atsiėmė, 
kiek anksčiau. Stovyklos ambu
latorijoje dr. Norvaišienė 77 vai
kų sveikatą patikrino du kartus.

Malonu, kad ši pirma stovykla 
praėjo be jokių nelaimių, be di
desnių susirgimų. Tik pora pa
lapinių pasirodė neatsparios lie
tui ir vieną kartą dviejų palapi
nių gyventojams teko laikinai 
net persikraustyti į p. Narušio 
daržinę.

Mūsų pranešimuose iš stovyk
los^ gyvenimo dar nebuvo minė
ta, kad stovykla turėjo ir spėčiau 
lią gražią maldą, kuri būdavo 
perskaitoma per vėliavų pakėli
mo ir nuleidimo apėigas.

Begyvenant stovykla įsigijo ir 
savą dainą, pavaizduojančią sto
vyklos gyvenimą iš linksmosios 
pusės — paliečiančią malonumus 
ir nemalonius “varžtus”...

Stovyklos vadovams buvo, be 
abejo, daug vargo, tačiau gražūs 
vaisiai — jų atpildas. Tai buvo 
pirmas bandymas, atnešęs paty
rimo, kuris sekančių metų sto
vyklai laiduos dar didesnį pasi
sekimą. St.

TtVISKĖS ŽIBURIAI i

Ontario apygardos Karaliaus Mindaugo vardo vasaros stovykla:

LENKUOS KOLCHOZINIMAS

PADtKA
Kanados Lietuvių Bendruome

nės Švietimo Komisija, organi
zuodama Karaliaus Mindaugo 
vardo vasaros vaikų stovyklą 
Ontario apygardos lietuviams 
vaikams, visą laiką buvo nuošir
džiai talkininkaujama eilės pa
sišventusių tautiečių. Negalėda
ma kaip nors kitaip talkinin
kams atsidėkoti, komisija reiš
kia nuoširdžią viešą padėką že
miau išvardintiems asmenims:

1. Stovyklos personalui, pakei
tusiam savo atostogas į darbą 
stovykloje:

Stovyklos vadovei S. Prapuo
lenytei, kapelionui ir meno va
dovui kun. B. Bacevičiui, gydy
tojai dr. Norvaičienei, berniukų 
stovyklos vadovui p. Pažėrai, 
ūkio vadovams p. J. Mikšiui ir p. 
V. Sondai, mergaičių palapinių 
vadovėms pp. B. Grigaitytei ir 
Verbickaitei, berniukų palapinių 
vadovams pp. S. Verbickui, V. 
Verbickui ir A. Dailydei, virtu
vės vadovei p. Mašalaitienei ir 
virėjui p. Jasiūnui.

2. Stovyklos organizatoriams 
ir pagelbėjusiam personalui:

Švietimo Komisijos pirminin
kui p. A. Rinkūnui, pakėlusiam 
nemažą dalį- stovyIrios^urganiza^ 
vimo darbų ir pravedusiam vai
kų šventę, p. V. Matulaičiui, pa
rūpinusiam stovyklai palapines 
ir dirbusiam stovykloje kelias 
dienas, p. Iz. Matusevičiūtei, pa
dėjusiai suorganizuoti virtuvę, 
Hamiltono Aušros Vartų para
pijos klebonui kun. dr. J. Tada
rauskui, parodžiusiam nuolati
nį rūpestį ir pagalbą stovyklai, 
sporto vadov. p. Šapočkinui, tal
kininkams pp. Žolpiui ir Dapkui, 
Sapijonienei, Tamulionienei, Go- 
cetui, padėjusioms stovyklos 
personalui, Toronto liet, mokyk
los vedėjui p. Širkai ir Hamilto- 
rfo liet, mokyklos vedėjui p. 
Mikšiui, tvarkiusiems vaikų są
rašus ir transportą.

3. Talkininkams, padėjusioms 
įvykdyti vaikų šventę:

Programos paruošė  jams kun. 
B. Bacevičiui, P- Širkai, p. Mik
šiui, p. Grajauskaitei, p. Mer
kelienei ir visiems programos 
dalyviams.

Kalbėtojams: Lietuvos Konsu
lui Kanadoje p. V. Gyliui, KLB 
Kr. Valdybos pirmininkui p. J. 
Matulioniui, kun. dr. J. Tada- 
rauskui ir p. S. Prapuolenytei. 
Bufeto vadovėms: p. J. Rinkū- 
nienei, p. B. Sapijonienei, p. Ta- 
mulionienei, p. Šapokienei, p. 
Pusvaškienei, p. Augaitienei.

Talkininkams: pp. Tamulio- 
niui, Šapočkinui, Širkai, Macke
vičiui, Gaižučiui, J. Simanavi
čiui. Stovyklos vietovės savinin
kui p. Narušiui.

4. Aukotojams:
KLB'Toronto Apylinkės Val

dybai — $100, KLB Hamiltono 
Apylinkės Valdybai — $80, To
ronto šv. Jono parapijai ir kleb. 
kun. P. Ažubaliui — $50, Toron
to Prisikėlimo parapijai ir TT 
Pranciškonams — $50, Hamilto
no Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. dr. J. Tadarauskui -— 
$44.22, Toronto Šalpos draugijai 
Can tas •— $36^~prekybininkui- 

p. Demikiui — $10, p., B. Milte
niui $10; inž. Razgaičiui — $5, 
nežinomam aukotojui per p. 
Sondą—$2, visiems aukojusiems 
prie įėjimo į vaikų šventę — 
$375, p. V. Matulaičiui, p. V. Gy
liui ir Toronto skautams už do
vanas. Ačiū! Ačiū!

KL Bendruomenės 
Švietimo Komisija.

Lauko teniso rungtynės
RugpiūČio 2 d., sekmadienį, 5 

vai. pp., įvyks draugiškos lauko 
teniso rungtynės tarp Hamiltono 
sporto klubo “Kovas” ir Toronto 
sporto klubo “Vytis”. Susitiki-

JEIGU DRAUGAI APSILANKO
PAVAIŠINK COKE IR UŽKANDŽIAIS
Kaikada jūs laukiate svečių 
•— kaikada nelaukiate. Bet 
jūs esate visada pasirengę 
laikydami COKE ir tinkamų 
užkandžių.

Take enough home 
today/

»-»-x
6KV36c

Jtkoitant fed«rolinHH mokesčius, 
plius 2c deposltos už buteli.

yw» registruotos že«He» COCA-COLA LTD.

Viršuje: iš kairės palapinės, dešinėje stovyklos šventės metu šoka Toronto šeštadieninės mokyk
los tautinių šokių grupė; apačioje: Toronto ir Hamiltono šeštad. mokyklų suvestinis choras dai
nuoja, vadov. kun. B. Pacevičius; Hamiltono šeštad. mokyklos mokinės šoka baletą. “Drugeliai”.

Nuotraukos J. DvilaičiO.

Lietuviams kunigams JAV ir Kanadoje
jimo ’dogmos 100 metų sukakties 

__ o_________ j___ --r-j — j. minėjimą lietuvių kolonijose, 
praveda JE vysk. V..Padolskis. Rezoliucijų priėmimas.

Didžiai Gerb. Konfratrai,
Kunigų Vienybės seimas šie

met šaukiamas Čikagoje rugsėjo 
16-17 dd., Marijos Augštosios mo
kyklos patalpose. Čikagos KV 
Provincija yra sudariusi seimui 
ruošti komitetą, kuris maloniai 
kviečia visus Didžiai Gerb. Kon
fratrus atvykti į seimą ir žada 
nuoširdų priėmimą. KV Centro 
Valdyba tiki, D. G. Konfratrai, 
kaip visuomet, taip ir šiemet, 
gausiai seime dalyvaus ir akty
viai prisidės prie tų. problemų 
spr,endimo, kurias Centro Val
dyba yra numačiusi ir seimui pa
tieks.

KV Seimui numatyta tokia 
darbų tvarka:

Rugsėjo 16 d.:
10 vai. pamaldos, laiko KV C. 

V-bos pirm. prel. J. Balkūnas;
11 vai. seimo pradžia, prezidiu

mo bei komisijų sudarymas, 
sveikinimai. Centro Valdybos 
pirmininko, sekretoriaus ir iždi
ninko pranešimai;
- -2- vai.- pf>- paskaita-—Religinis^ JlSLJ^^^lSL^kalto ^rasidj^ 
jaunimo auklėjimas jų organiza
cijose. Diskusijos. KV Provinci
jų pirmininkų ir Centrinių org. 
dvasios vadų pranešimai. Nau
jos Centro Valdybos rinkimai;

5 vai. pp. paskaita — Pašauki
mų į kunigus ugdymas katalikiš
ko jaunimo tarpe — skaito JE 
vysk. V. Brizgys. Diskusijos;

6 vai. vakarienė;

7.30 vai. Šv. Valanda Marijos 
Augštosios mokyklos koplyčioje,

Motinėlės d-jos narių posėdis.
Rugsėjo 17 d.:
9 vai. šv. mišios už mirusius 

bei žuvusius lietuvius kunigus;
10 vai. paskaita •— Parapijų Po akademijos palaiminimas 

bendradarbiavimas gyvenimo šv. sakramentu, seimo užbaiga, 
praktikoje — skaito kun. K. A. Praveda naujas KV Centro Val- 
Vasys, konferuoja kun. Ign. Al- dybos pirmininkas.
bavičius. Diskusijos. Komisijų • Visi sveikinimai bei praneši- 
pranešimai — Šv. Kazimiero Ko- mat seimui įteikiami raštu. Di- 
legijos rėmėjų, prel. A. Briška, į džiai Gerb. Kbnfratrai labai pra- 
kunigų Elenchaus, tikybos va- i šbmi iš anksto pasiruošti patiek- 
dovėlių ir kitų leidinių komisi- toms temoms išsamiai išdisku- 
jos, “Lux Christi” redaktoriaus tuoti.
ir adminstratoriaus pranešimai K V Centro Valdyba maloniai 
irkt.; prašo Didžiai Gerb. Konfratrus

12.30 pietūs; ■ dalį Shvo atostogų skirti KV sei-
2 vai. pp. — Kunigų Šelpimo mui. kad jis būtų gausus ir savo 

Fondas — referuoja J E vysk. V. | dalyvių skaičiumi ir-efektingas 
Padolskis, KŠF įstatų reikalą re
feruoja-kun. B. Gauronskis ir 
kun. M. Čyvas. Kan J. B. Kon
čiaus pranešimas apie tremtinių 
šalpos reikalus ir BALFo veiklą. 
Prel. P. Juro pranešimas apie

6 vai. vakarienė.
7.30 vai. JE Kauno Arkiv. Met

ropolito 80 metų jubilėjaus pro
ga pagerbimas — akademija.

Komunistinės Lenkijos spau
da praneša, kad šiemet per pir
muosius 5 mėn. buvę suorgani
zuota 2.826 kolchozai, gegužės 
mėn. vos 293. Vasaros metu tas 
kolchozų kūrimas sulėtėjo, bet 
esą sudaryta net 3.300 organiza
cinių komitetų, kurių uždavinys 
paruošti naujų kolchozų sukūri
mą. Išviso dabar Lenkijoje esą 
7.682 kolchozai, į kuriuos su
jungta 157.000 ūkių ir kuriuose 
dirba 189.000 valstiečių šeimų, 
atseit 34.000 šeimų priimta be 
žemės.

Tačiau kolchozų kūrimas sun
kiai vyksta^ Kaikurie ir sukurti 
nepajėgia išsilaikyti ir yra pri
jungiami prie sovehozų, t.y, 
valstybinių dvarų, o jų gyven
tojai paverčiami kumečiais. 
Valstiečiai kolchozų kratosi. Ko
kia pažiūra valstiečių į kolcho
zus, gerai parodo vienas vals
tiečio laiškas laikraščiui, kurį 
tas išsispausdino labai kolioda- 
masis ir viską primesdamas 
“btiožių propagandai”, kurie bi
ją netekti bernų iš smulkiųjų 
ūkininkų tarpo. Tas valstietis iš 
Jasielsko pavieto rašo, jog ten 
valstiečiai maną, kad -įsijungęs 
į kolchozą “pasidarysi kaip dva
ro bernas, nešiosi kiaurą skry
bėlę ir vaikščiosi susijuosęs pan
čiu”. Ūkininkai saką, kad taip 
Sovietų ' Sąjungoje atrodą kol- 
choznikai, kad kolchoze būsią 
bendros žmonos, bendras kati
las, tad “net mažažemiai prieši
nasi kolchozų kūrimui, nes pa
sak jų, neverta grįžti į prieš 300 
metų buvusią baudžiavą”.

Vertimas į koleozus pasta
ruoju metu sulėtintas. Iki šiol 
visa ūkinė sistema stengėsi su
žlugdyti į kolchozus neinančius 
privačius ūkininkus. Privatūs 
ūkininkai iki šiol negalėjo gau
ti jokios valstybės paramos, ne
galėjo pasinaudoti jokiuo patar
navimu. Taip jokiam privačiam 
ūkininkui buvo nevalia nusam
dyti kokių mašinų arba pirkti 
valdžios sandėliuose mineralinių 
trąšų, nors privačių jokių ne
bėra. ’Bet štai dabar prieš piū- 
ties pradžią kompartijos orga
nas “Trybuna Ludu” toną stai
ga pakeitė. Esą, “mūsų laimėji
mai kaimo socialistinio pertvar
kymo kovoje nepakeičia fakto, 
kad mūsų kaimo pagrindą tebe
sudaro individualūs valstiečių 
ūkiai,... jų negalima pamiršt! 
nei minutei”. Dėl to partijos or
ganas mašinų stotis ragina sa
vo pajėgumą išnaudoti iki mak
simumo ir padėti apdirbti lau
kus taip pat ir individualiems 
ūkiams.

Tai didelis posūkis. Tik tuo 
tarpu dar neaišku ar tai tik der
liaus nuėmimo laikotarpiui ar 
gal tai jau žymės Visiškai nau
jos žemės ūkio politikos, pradė
tos skelbti iš Kremliaus dar 
prieš Berijos kritimą, kurios li
kimas taip pat dar nepaaiškėjo.

— Paryžius. — Oficialiais duo
menimis Prancūzijoje dabar yra 
423.500 lenkų, iš jų 65.000 dirba 
žemės ūkyje, 56.691 kasyklose, 
kiti gyvena miestuose.

LENKIJOS
MOTEKIJ IIIAI

savo nutarimais bei naujų pro
blemų svarstymu.

Tad iki malonaus pasimatymo 
i seime rugsėjo 16-17 dd. Čika
goje.

ALRK Kunigų Vienybės 
' Centro Valdyba.

mas bus Campbell parke — va
žiuoti Lansdowne autobusu iki 
Lappin gatvės, ja paeiti į vaka
rus. Kviečiame visus lauko teni
so mėgėjus ir entuziastus atsi
lankyti. Sp. Kl. “Vytis”.

Pabėgėlių į olimpiadas 
nepriima

Tarptautinis Olimpinių Žaidi
mų Komitetas buvo, savo laiku 
prašytas leisti tremtiniams spor
tininkams dalyvauti ateityje 
olimpiniuose žaidimuose savo 
pavergtųjų tautų vardu. Jų pra
šymą parėmė Europos Taryba. 
Po ilgo susirašinėjimo su Komi
tetu dabar gautas jo neigiamas 
atsakymas, kuris motyvuojamas 
tuo, kad, girdi, olimpiniuose žai
dimuose atstovaujamos ne tau
tybės,'bet nepriklausomos vals
tybės. O egzilai, būdami privers
ti savo kraštą palikti, jiems dau
giau atstovauti nebegalį, be to, 
kai kurių tų kraštų buvusios 
panaikintos net nepriklausomy
bės.

• Respublikos tenisininkų tur
nyras prasidėjo Kaune gegužės 
mėnesio pabaigoje.

• Vilnius yra fechtavimo res
publikinis meisteris, išplėšęs 
pergalę iš Kauno komandos. Iš 
pradžių po dvi pergales buvo iš
kovoję ir vieni ir kiti vilniečiai 
— komandines moterų varžybas 
ir vyrų susitikimus su špaga, o 
kauniečiai — vyrų susitikimus 
rapyra ir espadronu. čempionai 
paaiškėjo po varžybų durtuvais, 
kuriais rezultatu 6:3 laimėjo vil
niečiai.

• Vilnius užėmė septintą vie
tą TSRS futbolo pirmenybėse 
gegužės 17 d. iš 12 žaidžiančių 
šiame rate komandų.

— Viena. — Austrų profesio
nalas boksininkas Kari Machain, 
rugtynių metu su vokiečiu A. 
Farmella gavęs teisėjo H. Fra- 
bergerio pastabą dėl taisyklių 
laužymo, atsisukęs taip smogė 
teisėjui, kad tas veik 3 minutes 
išgulėjo be sąmonės. Machain 
už tai suspenduotas iš bokso

1

Kanados lietuviams kunigams
Jubiliatą, daroma speciali rink
liava jo labdaros reikalams. Ku
nigai prie rinkliavos prisideda 
laisva auka.

d. Kur galima, rugsėjo 6 d. 
Jubiliatui pagerbti organizuoja
ma speciali akademija: pięmoje 
daly paskaita apie Arkivyskupą, 
o antroj daly meninė dalis.

e. Klebonai ir kapelionai at
kreipia organizacijų dėmesį į 
besiartinantį Arkivyskupo Met-

| ropolito jubilėjų, kad tinkamu 
laiku jį pasveikintų.

2. Šiais metais Kanados lietu
vių kunigų suvažiavimas — sie
lovados studijų dienos įvyks 
rugsėjo 9-10 dienomis pas Tėvus 
augustinijonus Mary lake (IVz 
mylios į šiaurę nuo miestelio 
King, Ont., 23 mylios nuo To
ronto). Dalyvaus J. E. Vysk. Dr. 
V. Padolskis. Paskaitas skaitys 
kun. dr. Pr. Gaida. Smulkesnė 
darbotvarkė bus paskelbta vė
liau.

Toronto, 1953. 7. 17 d.
Kanados L. K. Kunigų 

Vienybės Valdyba

I. Ryšium su Jo Ekscelencijos 
Arkivyskupo Metropolito Dr. 
Juozapo J. Skvirecko 80. m. am
žiaus jubilėjum, kuris išpuola 
š. m. rugsėjo 18 d., Kanados 
Liet. Kat. Kunigų Vienybės Val
dyba prašo konfrahtų imtis šių 
darbų:

a. Klebonai (resp. kapelionai) 
imasi iniciatyvos sudaryti iš 
bendruomenės, organizacijų ir 
pavienių asmenų jubilėjui pa
minėti komitetus.

b. Ragina tikinčiuosius, broli
jų ir organizacijų narius mels
tis už Garbingąjį Jubiliatą, iš
klausant už jį mišias, priimant 
šv. Komuniją, apeinant Kryžiaus 
Kelius ir t.t. Maldų rezultatus 
pranešti iki rugpjūčio 20 d. Dva
sinių dovanų puokštė bus įrašy
ta 4 sveikinimą-adresą, kurį pa
rūpins Valdyba.

c. Rugsėjo 6 d. suruošti už Ar
kivyskupą Metropolitą iškilmin
gas pamaldas: jo intencija lai
komos šv. mišios, sakomas pri
taikytas pamokslas, kviečiami 
tikintieji aukoti savo maldas už

Kanada ruošiasi rinkimams
Rinkimai į federalinį parla

mentą įvyks rugpjūčio 10 d. 
Šiuo metu priešrinkiminė kam
panija pačiame įkaršty. Iš trijų 
vyraujančių partijų daugiausia 
aktyvumo rodo progresyvieji 
konservatoriai. Jų propagando
je pagrindinis šūkis, kad libe
ralai jau per ilgai užsibuvę val
džioje, apipelėję, pradėję su nie
kuo nesiskaityti, aikvoją valsty
bės pinigus,,gyventojus perkrau
ną mokesčiais, tad laikas juos 
pakeisti ir apsivalyti nuo visų 
sąnašų. Jei konservatoriai lai
mėsią, mokesčius jie tuoj aus pat 
sumažinsią bent 500.000.000. 
Ypatingo dėmesio konservato
riai skiria ir neokanadiečiams, 
mielai siųsdami į jų susirinki
mus net savo lyderius, kurie 
ten pasisako už imigracijos varž
tų atpalaidavimą, už visų pilie
čių teisių sulyginimą ir už aiš
kų pasipriešinimą komunizmo 
augimui, jų pragaištingą veiklą 
suvaržant net įstatymais.

Liberalai, valdanti partija, ne 
tiek garsinasi pažadais, , kiek 
dengiasi savo ilgamečio valdy
mo nuopelnas. -Nurodo, kad jie 
išvedė kraštą iš ūkinių sunku
mų, bei kripės, siautusios kon
servatorių valdymo pabaigoje, 
perspėja, kad valdžios pasikeiti
mas galėtų neigiamai paveikti 
ūkinę krašto padėtį. Liberalai

taip pat labai akcentuoja savo 
norą sukurti viešojo draudimo 
bei gydymo sistemas, iškelia ką 
padarę ir kad esą .pasiryžę se
kančioje kadencijoje dar dau
giau padaryti.

Šis momentas beabejo kelia
mas pirmiausia prieš CCF, ku
rios pagrindinis rinkiminis šū
kis ir yra visuotinis socialinis 
draudimas ir sumažinimas mo
kesčių mažiausiai uždirbantiems, 
pakeliant pelno mokesčius. Pla
tesnio masto programos CCF 
dar nepaskelbė.

Yra dar ir smulkesnių varžo
vų, jų tarpe ir komunistinė 
progr. darbo partija, kuri pa
statė taip pat net 80 atstovų, 
tačiau platesnio sąjūdžio sukel
ti nepajėgia.

Ekspedicija i Šiaurę
Šią vasarą ruošiama jau ket

virtoji ekspedicija į šiaurę — 
Beaufort jūrą. Ekspedicija skir
ta okeanografinėm ir hidrogra- 
finėm studijom. Ją ruošia JAV 
ir Kanada kartu. JAV ledlaužis 
bandys nuplaukti į Mould Bay 
Prince Patrik’ saloje, maždaug 
1.100 mylių į šiaurę nuo Br. Co- 
lumbija — Alberta ir Northwest 
Ter. susidūrimo taško.

Lėktuvai iš Cornwall salos 
ekspędicijos metu žvalgys jūras 
—— ledynus. *

Mergaites tokiuose spalvinguose rūbuose gali pa
matyti Pietvakarių Lenkijoje. Puikus sijonas yra 
išpuoštas didelėmis raudonomis gėlėmis, ir išsiuvi
nėta gražia priekaište. Ilgomis rankovėmis bliusku- 
tė' nešiojama suveržta baltos medvilnės liemene. 
Jaunos moterys nešioja augštus raudonos odos 
batus. Prie šio kostiumo ant galvos nešiojamas lau
kinių gėlių vainikas, prtivirtintas su ilgais daugia
spalviais kaspinais. Be to, ant kaklo nešiojami rau
donų koralų karoliai. Apie moterų turtingumą 
sprendžiama iš karolių didumo ir jų eilių skaičiaus.

Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited 

♦ 1 ■

BBADUfGS
BRADING BREWERIES LIMITED

OTTAWA AND WINDSOR 
. i

NATIONAL MOTORS LTD.
909 BAY ST., TORONTO 

NAUJIEJI KANADIEČIAI LAUKIAMI
Hfttla'O Tl'Ilf'lfC — nau j i vartoti, tinka kontrakjoriams, 
UvUgG I 1 UUKa farmeriams ir pan.
Taip pat

Nauji Dodge ir De Soto lengvos mašinos,
vartotos ir įvairių rūšių bėi modeliąmašinos.

GARANTUOJAME, būsite patenkinti. — Prašykite katalogų ir 
kaiharaščio — prisiusime. ,

Mūsų atstovai kalba latvių, vokiečių ir rusų kalbomis.

Kreipkitės j ROBERT RAITS
/ Office: KL 4177 .... Res.: ML 7088



(NSP) Nuo it įsikūrimo

daug nusipelnė dirbdamas Kana
dos ukrainiečių organizacijų su- 
Szenime. Tai buvo labai nau- 

ga tiek Kanados labui, tiek ir 
patiems ukrainiečiams, kurių 
dauguma dar tebėra už “geleži
nės uždangos”, q kiti vargsta iš- 
vietintų asmenų stovyklose Eu
ropoje.

saugumas tarp žmonių, kurie 
gerai pažjsta tą grėsmę ir mūsų 
krašto vadų laikymąsi jos at-

niečių buvo palaidota, 
netrukus po to lankėsi 
ir matė tą tragediją ir

je jis pats* buvo

Kanados valdžią atidaryti duris 
Kanadon tiems žmonėms laisvo
se Europos zonose, kurių tūks
tančiai surado rojų Kanados 
krašte. 8i federalinės valdžios 
politika buvo labai sveikintina,

čijps politiką suvaržyti. Nors ir 
nematyti tam ypatingo reikalo. 
■Hon. W. Harris, imigracijos mi- 

. nisteris įvairiuose pasisakymuo
se pareiškė, kad šis kraštas yra 
_pąjėgus priimti kasmet po pusę 
jniliono imigrantų, o pasirodo, 
kad:per paskutinius 2 metus imi
gracija tepasiekė apie 50% to 
skaičiaus. ,

Kanados Ukrainiečių Komite
tas suvaidino didėlę rolę daugely 
įvairių šo krašto reikalų, kaip, 
tautos nelaimėse, finansiniuose 
reikaluose ir kt. Mes Ukrainos

me vieni iš laimingiausių ukrai- 
niečiiL peš gyvename krašte, ku
rio ’yaĮdymosi forma yra geriau
sia’ pasaulyje, kuriame turime 
teisę laisvai kalbėti, tikėt, kaip 
kas nori, kritikuoti ir jaustis lais
vėje, kuri yra taip brangi ir 
trokštama visų žmonių pasauly. 

„ Aš jaučiu, kad svarbiausia šių 
dienų pasaulio problema, —pro-

žvilgiu.
Iš tikro baugu, kai skaitai 

laikraščiuose straipsnius, atsa
kingų žmonių kalbų ištraukas. 
Pavyzdžiu aš norėčiau pateikti 
jūsų dėmesiui vieną straipsnį, 
pasirodžiusį Toronto Daily Star 
1953 m. birželio 17 dieną, kur 
pranešama apie susirinkimą, ku
riame užs. reik. min. Hon. L. 
Pearson pareiškęs, “reikia skirti 
“agresyvųjį komunizmą” nub 
“socialinio ir politinio komuniz
mo”. Pasak jo, “būtų einama per 
toli, sakant, ka<| norima nuvers
ti jėga komunistinę valdžią Azi
joje”. Kol toks nusistatymas pa
saulio vadų tarpe vyraus, tebe
bus ir sunaikinimo grėsmė pa
vergtiems bei laisvės netekimo 
grėsmė laisviesiems. Aš džiau
giuosi galėdamas pristatyti šian
dien asmenį George Drew, Ka
nados Progr. Konservatorių va
dą ir Jos Did. lojalų opozicijos 
vadą Otavoje, kuris narsai ir su
maniai stovėjo prieš šią grėsmę. 
Jo laikysena davė vilties daugy
bei pavergtųjų.

Mes, Ukrainos kilmės kanadie
čiai, žinome Sovietų Sąjungoje, 
vykdomus žiaurumus. Blogiau
sia, ką Ukrainiečiai prisimena, 
yra 1932 m. badas, Kremliaus 
specialiai suorganizuotas, norint 
palaužti pasipriešinimą laisvę 
mylinčių ukrainiečių prieš so
vietinę diktatūrą. Kremliui tai 
gerai pavyko, nes daugiau kaip

darė keletą nuotraukų.

K. Wiles
REAL ESTATE

$11.500 — Bloor-Lansdowne — 6 k. 1 
pustau atskiras mūrinis namas,: 
vieta garažui. įmokėti $2.000.

$11.500—^Runnymede-Annette, mū-; 
rints 6 kamb. pusiau atskiras. \ 
Didelis kiemas. Garažas. Jmokė-

* ti $3.800.
$15.500 -— Marion prie Roncesval-, 

les, 8 k., pusiau atskiras, vieta * 
garažui. Įmokėti $5.000. Bolan-'į 
se viena jatvira skola.

$15.500 — Annette-Runnymede, ’9: 
k. atskiros, mūrinis, 3 virtuvės,; 
garažas. Įmokėti $5.500. e

$16.000 —.Dundas-Howard Park, 9. 
kamb. pusiau atskiras, dvigubos- 
garažas. įmokėti $5.500. Ba-' 
lanse viena atvira skola.

$19.500 — Quebec-High Park — 10: 
k. atskiras, mūrinis, šoninis į va' 
žiavimąs, didelis kiemas, 3 ga-' 
ražaL įmokėti $7.000. '

$20.000 — Wright-Roncesvolles-----
: 10 kamb. atskiras, mūrinis, 3'

virtuvės, vandeniu šildomas.
Įmokėti $7.000. >

$25.000 —- Annette-Clendenan —: 
i 2 -kamb., vandeniu šildomas,; 
atskiras, mūrinis. Šoninis įvažia
vimas. 2 garaž. Įmokėti $8.000.-

$26.500 — lAdton Rd. — 14 kamb., 
atskiras, mūrinis, vandeniu-aly-; 
va šildomas, 3 virtuvės, garažas,: 
pajamų namas. Įmok. $ 10.000.

Stambiausias Toronto 
Realtorius

383 Roncesvalles Ave<
LA. 8000

Mūsų , firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly-i 
.ti patį didžiausį namų ar biz-< 
nių pąsisirinkimą.

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

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugŠ- 
tas įmokėjimas. •

Įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro- I 
ga nusipirkti gėrę, 18 metų se
numo, 2 butų namą ir self-serv- ’ 
ice krautu vę-groįprnę. Savaiti-’ 
nė apyvarta apie $3.000. i

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

Havelock -— -Bloor, 
$12,600, įmokėti $3-3.500, į 
naujas pečius, garažas, didelis: 
kiemas. Arti parko. Priedo apy-: 
naujis šaldytuvas irvirt. krosnis. ‘

munizmo Maskvoje ar kur kitur 
pasaulyje, tai yra dalis Krem
liaus kromelio, iš kuf eina įsa
kymai visam pasauliui kur tik 
komunizmas klesti.Nėra skirtu
mo kokiu būdu tai dirbaiąa. Ir 
kai mūsų krašto vadai sako, kad 
mes turime atsargiai elgtis su šia 
problema, tai rodo, kad jie. ne
prisiima atsakomybės apsaugoti 
Kanadą nuo grėsmės pavojų.

Mano nuomone, Ukrainiečių 
D-jos Kanadoje, kaip ir pavie
niai asmenys, komunistiniam 
veikimui yra daug pakenkę. Aš 
manau, kad šio komiteto parei
ga yra kovoti kiekvienu įmano
mu būdu. Nors tai gal ir bus sun
kus uždaviny^. Kaip esu sakęs, 
dabartinė valdžia laikosi nuolai
dų politikos. Man rodo, kad uk
rainiečiai ir kiti už geležinės už
dangos pavergtų kraštų žmonės 
turėtų pasakyti mums, kaip mes 
turėtume elgtis dėl jų ateities. 
Ar mes esamą už jų laisvę ar 
prieš? Dabartinės valdžios poli
tika, žaidimas su pavergtųjų 
laisve, kelia tik jų nusiminimą. 
Tiems žmonėms turėtų būti duo
dama išlaisvinimo vilties, kad jie 
būtų paskatinti savo kovoje. .

Tik vienu keliu taika pasauly
je gali būti įgyvendinama, tik 
per laisvę visiems įmonėms, tei
sę valdytis patiems kaip nori, 
teisę, garbinti Dievą, kaip jiems 
patinka ir teisę turėti žodžio 
laisvę. ' '

1945 m. San Francisko mieste 
kada J. Tautų Charteris buvo 
surašytas, Rusija pažadėjo duoti 
žmonėms laisvai balsuoti ir iš
rinkti valdžią, ,«kokią ge» norės 
Ukrainoje, Lenkijoje, Rumuni
joje, Vengrijoje, Jugoslavijoje, 
Čekoslovakijoje, Pabaltijo vals
tybėse ir kt. Iš Sovietų Rusijos 
nereikalaujama perdaug — tik 
kad laikytųsi tų pažadų ir duotų 
progos žmonėms pasisakyti lais
vu būdu už tokią valdžią, kokios 
jie norės. Mes negalime nurodyti 
Rusijos' žmonėms kokią valdžią 
jie norėtų turėti ąr turėtų turėti 
— tai yra jų pačių reikalas, bet 
mes turime teisę to reikalauti 
kiekvienai tautai, esančiai So
vietų rankose.

Ukrainiečių Komitetas Kana
doje turi didelį uždavinį. Jis tu
ri kiekviena proga Ukrainos kil
mės narių tarpe skleisti idėją 
būti ‘gerais kanadiečiais. Jie turi 
dalyvauti visose Kanados gyve
nimo srityse. Bet vienintelis ke
lias būti gerais kanadiečiais yra 
būti gerais ukrainiečiais.

BALSUOK, > .
BET BALSUOK PROTINGAI!

Rugpiūčio 10 d. šimtai tūkstančių naujųjų kanadiečių tu
rės pirmą progą paduoti balsą Kanados valstybiniuose rin
kimuose. Pagal slaptą rinkimų balsavimo sistemą jūs ga
lite balsuoti už tą asmenį, kurį jūs pasirenkate, niekam ne- 
sužinant už ką būsi balsavęs. Ta yra viena iš brangiausių 
demokratijos teisių. Bet žiūrėk, kad balsas išmintingai bū
tų paduotas ir būtum kandidatą gerai pasirinkęs. Atsimink, 
PROGRESSIVE CONSERVATIVE partija stovi už daugy
bę reikalingų reformų ir pagerinimų Kanadoje. Ji atneš 
mažesnius mokesčius, naujus namus, įmokant tik 10% su 
pakeliamais mėnesiniais išmokėjimais ir valstybinį svei
katos draudimą jums ir jūsų šeimai.

Ji įves protingą priežiūrą subversyvinei komu
nistų veiklai. Ji nustatys Kanadai aiškią imigracinę politiką. 
Ir ji atstatys parlamentarinę vyriausybę, pašalindama Li- 
benplų partijos ministerių diktatūrą. Balsuodami už PRO
GRESSIVE CONSERVATIVE jūs balsuosite už GERESNĘ 
KANADĄ!

AR JŪS ŽINOTE?
• Ar žinai, kad norėdamas išrinkti Progressive 

Conservative Vyriausybę Otavoje, turi balsuo
ti už Progres. Conserv. kandidatą savo rajone?

• Ar žinai pavardę Progr. Conservt. kandidato 
savo rajone?

• Ar žinai, kad pavardę jūsų P. C. kandidato 
gali sužinoti iš jūsų rajono klubo ar viešosios' 
organizacijos.

• Ar žinai, kad išrinkus P./ C. vyriausybę, jūs 
gausite žemesnius mokesčius, namus už ma
žesni įmokėjimą, valstybinį sveikatos draudi
mą?

■SKELKIME LAISVĖS VĖLIAVĄ
RUGPIŪČIO 10 DIENĄ

BALSUOKITE Už PROGRESYVIUS KONSERVATORIUS

Kanados parlamento sudėtis
(C. Sc.) 1952 m. padarytas 

naujas parlamento vietų paskirs
tymas provincijomis pagal 1951 
m. gyventojų surašymo davi
nius. Vietų skaičius padidėjo* 
nuo 262 iki 265. Pirmieji rūmai* 
1876 m. po konferencijos turėjo

ir daug kitų namų, didelių ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose. 
Nuosavybę perkant, par< 
keičiant-visas informacija 
teiks ir mielai .patarnaus

Jonas Baltakys

odant ar 
Jums su-

1675 BLOOR ST. W. T«L KE. 7941 
Namų Id. LL. B31O

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

Vytautas LUNYS

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

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

TORONTO, ONT.

• Buto tel. LY 2048.

O. E CARSON
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 keršto dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, olond. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsoi, Ementhaler ir šveicariškos sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

rausias Toronto Realtorhis

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas/

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
• i

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, 4741 ^odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

181 narį, t.y. 84 mažiau negu dar 
renkamieji.

Provincijoms vietos taip pa
skirstytos: Newfoundland 7, 
Prince Edward Island 4, Nova 
Scotia 12, New Brunswick 10, 
Quebec 75, Ontario 85, Manito
ba 14, Saskatchewan 17, Aiber- 
at 17, British Columbia 22, Yu
kon ir Mackenzie River rinki
minės sritys 2.

Senato, kurio nariai paskiria
mi visam gyvenimui, skaičius 
pasiliks toks pat: Newfound
land 6, Prince Edward Island 4, 
Nova Scotia 10, New Brunswick 
10, Quebec 24, Ontario24, Mani
toba 6, Saskatchewan 6, Alber
ta 6 ir British Columbia 6 .

Atstovavimas Žemuose Rū
muose yra paremtas provincijų 
gyventojų skaičiumi. Šiokių to
kių pataisų įneša tik Britų Šiau
rės Amerikos Aktas, Kftnados 
konstitucijos pagrindas, kuris 
nustato, kad nei viena provin
cija neturėt!} mažiau narių Že
muose Rūmuose negu ji turi Se
nate.

Prince Edward Island pagal 
gyventojų skaičių turėtų tik du 
narius Žemuose Rūmuose. Ši 
sala, tačiau, turi keturias vietas 
senate ir turi užtat ir keturias 
vietas Žemuose Rūmuose.

Į Yukoną ir Northwest Terri
tories ypatingai nukreipiama 
dėmesio. Šiaurinė sritis turėjo 
iki šiol tik vieną atstovą. Nau
juose Žemuose Rūmuose Yuko- 
nas turės vieną atstovą ir North
west Territories -vieną.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
Z ŠERKŠNYS ANTANAS

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

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

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$19.000. Gražiai atrodo iš lauko ir vidaus 11 kamb. vandeniu apšildomos 
mas ir vieta su privačiu įvažiavimu prie garažų, (mokėjimas 
mas. Grenadier Rd. — Roncesvalles.

$19.500. 2-jų augštų dupleksas, 10 kambarių vandeniu apšildomi, dvi 
nios ir dvi virtuvės. Kiemas ir garažas. Viena skola balansui. Įmo
kėti apie $7.000. Willard -— Annette.

$13.000. 6 kamb. atskiras plytų namas, vandeniu - alyva apšildomas ir 2 ga
ražai. Įmokėti apie $3.500. Margaretta — Bloor St. W.

$11.700. 9 kamb. ir saulės-kamb. Oru alyva apšildomas, nereikalingas remon
to, arti krautuvių'ir susisiekimo. Įmokėti apie $4.000. Lansdowne 
Ave. — Bloor St. W. " • v

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

na

na $9.500. Dundas—Euclid rajone.

$2.500 įmokėti, 7 kambarių College gatvėje prie Lansdowne. Turi garažų, 
tinka bizniui.

$5.000 įmokėti, High Park rajone, labai gero muro 8 kambarių visai atskiras 
namas, gražus -sklypas. Pilna kaina $14.000. Įeiti galima laike 16 mė- 
nėšių nuo pirkimo.

STASYS PERMINĄS

GALAS KOSULIUI!

Kairo 51.SO butalli.

Išbandykite tuojau DIANA DROVS, europiškuf,vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje. ’

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai žiemų, lygiai vasarų. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Poro DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į diena, tuojau gali iš- 

kietg kosulį, kurį Jus gavote nuo persišaldymo, 
vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau

dančios gerklė*, krutinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

Dėl ligos nedarbo 
pašalpa nebežus

Pagal iki šiol veikusį įstaty
mą kiekvienas bedarbis nedarbo 
pašalpas turėjo atsiimti asme
niškai kas savaitę. Nuo rugpiū- 
čio 3 d. pradės veikti paskuti
nėje parlamento sesijoje priim
tas įstatymas, pagal kurį, susir
gęs bedarbįs gali pašalpą atsi
imti ir ne pats. Dėl to, kad nega
li atvykti, jos nenustoja, bet ir 
toliau gauna tiek pat laiko kaip 
ir būdamas sveikas, ty. pašal
pos mokėjimas dėl ligos nesulai
komas, ji nežūna, bet įstatymas 
nenumato jokios paramos, jei 
bedarbis nepasveiktų prieš pa
sibaigiant jo teisei pašalpą gauti.

PERKANT - PARDUODANT
NAMĄ AR BIZNĮ 

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
& BUSINESS BROKER

133ŠA Dundas St. W., Toronto
Tel. OL. 8443

$32.500. Parkdale rajone, 4-rių butų atskiras mūrinis namas ir didelis kie- 
jamų. Viso pajamų $400 

;ėti $12.000 ir vienas
mas. Vien iš kiemo yra $190 mėnesinių pajon _ ...
į mėnesį ir 5 kamb. butas savininkui. Įmokėti $12.000 ir vienas 
atviras morgičius likusiai sumai. ' ♦ .

$28.000. Crowford — College rajone, 10 kamb. modemiškas atskiras mūri
nis namas — dupleksas. Namo pajamos apmoka morgičius. įmo
kėti tik $2.000.

$15.500. High Pork rajone, 8 kamb. pusiau atskiras mūrinis namas, vande
niu ir alyva apšildomos, 3 modernios virtuvės. Įmokėti $6.000.

» -
$14.500. Brock — Dundas rajone, 9 kamb. atskiras namas, vandeniu-alyva 

apšildomas, įmokėti $4.000. %

$7.900 pilna kaina. 5k omb. atskiros nomas, rūsys po visu namu, didelis 
kiemas ir vieta garažui. Crowford — Bloor rajone.

$7.200. Ossington — Dundos rajone, 6 komb^ pusiau atskiros nomas, ga
ražas. įmokėti $L500.

Mes tajp pat tarpininkaujame pirkimo-pardavimo dokumentų

■a-
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Maim & Martel
i y pi

1245 BLOOR ST. W.*OU 8481
Daugelio lietuvių išbandyta —* patikima nuosavybių* pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$3.000 įmokėti/ $16.500; Bathurst • 

Bloor r./ 10 k., vandeniu-alyva 
šildomas/ mūrinis, ultramoder- 
ni virtuvė, nepereinami, dideli, 
šviesūs k., romioje gatvėje, di
deles pajamos.

$3.000 įmokėti, $ 15.000; St. Clair— 
Annette Rd., 8 k. dupleksas, 2 
virtuvės, 2 vonios, $160 paja
mų mėn. ir 3 k. butas savinin
kui, alyva šildomas.

$4.000 įmokėti, $16.500, High Park 
— Bloor, 8 k., mūrinis, 2 vonios, 
garažas, prie puikaus susisieki
mo, vandeniu-alyva šildomas.

$4.000 įmokėti, $19J00; High Park 
— Parkside Dr^ mūrinis, gara
žas, vandeniu-alyva šild., 2 mod. 
virtuvės.

$4.000 įmokėti, $13.700, High Park 
—Garden; 7 k., mūrinis, alyvos 
ir vandens šildymas, 2 virtuvės, 
garažas. *

$6.000 įmokėti, $14.800; Crawford 
Bloor; 9 k., mūrinis, 2 virtuvės, 
šviesūs, dideli k., vietos bent 3 
garažams, idealus nuomoti.

$4.000 įmokėti, $19.000; Kingsway- 
Dundas; 8 k., naujas gražaus 
mūro rezidencinis namas, 2 ga
ražai, žaidimų salė, vandens Ir 
alyvos šild.; vertas daugiau ne
gu prašo.

$4.500 įmokėti, $16.800; High Park 
— Westminster, 10 k., mūrinis, 
atskiras, dvigubas garažas, nau
jai dekoruotas, tuojau galima 
užimti.

$3,000 įmokėti, $10.000; Winderme
re — Bloor, 6 k., atskiras, ga
ražas, alyvos šildymas, balansui 
vienas morgičius.

$3.000 įmokėti, $11.500; Dundas— 
Roncesvalles, 8 k., mūrinis,.aly- 
vos šildymas, dvigubas garažas.

$3.000 įmokėti, $12.500, High Park 
— Sunnyside, 6 k., mūrinis, aly
vos šildymas, garažas.

$1.500 įmokėti, $6.000; Gordon —; 
Dufferin; 6' k., alyvos krosnis, 
garažas. ?

$3.000 įmokėti, $11.000; Bloor — 
Clinton, mūrinis, garažas, 7 di
deli k., 2 virtuvės.

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

MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas UMBRAŽŪNAS
mielai Tamstoms suteikę plačių informacijų, aprodys .ir padės iisirinktL 

Prašom kreiotis į jj asmeniškai arba
Telefonas įstaigos OL. 8481 • - - - - Namų MĘ. 0667

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI

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

561 - 567 KEELE ST. TEL. junction 4773
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai
1203 DŪNDAS STREET WEST. TORONTO

Visai -patikima
Jaunuolis f radinių biurą at

nešė tuščią piniginę. Valdinin
kas jį apklausia su nepasitikė
jimu.

— Tai Tamsta piniginę radai 
visiškai tuščią, sakai?

— Nebuvo nei skatiko.
— O kur ją radai?
— Mokesčių inspekcijoje.
— Ach šitaip. Tai ko tamsta 

tuoj aus to nesakei?
Reikia nusidėti

— Na, Jonuk, pasakyk, ką 
mes pirmiausia turime padary
ti, kad galėtume 'gauti nuodė
mių atleidimą.

— ... turbūt, pirmiausia nu
sidėti. ‘ .

Advokato reikalas
Pas advokatą ateina Mikaitis 

ir sako: .
. — Norėčiau Mikniui Skelti 
bylą- '

— Už ką gi? •
—O tai jūsų reikalas surasti 

už ką.
Išmoks

—Ši papūga dar nekalba.
— Tai nieko. Iš mano žmonos 

greit išmoks.
Knygų mėgėjai

Pas knygų mėgėją ilgose len
tynose matyti tik viena knyga.

— Kas tai per knyga? — klau
sia7 bičiulis.

— Tai sąrašas knygų, kurias 
mano draugai pasiskolino tik 
vienai dienai... /

Ne džentelmenas
— Ir vėl sriuba prisvilus — 

susiraukė Jurgis padėdamas 
šaukštą. 1

— Jei tu būtum džentelme
nas, kalbėtum apie pikantišką 
skonį — tarė žmona pakraipius 
galvutę. , • t

Skauda dėl vaikų
Bičiulis sako skerdikui:
— Tu tikrai laimingas. Visi 

tavo vaikai puikiai įsitaisė.
— Šitaip! O kas gi jie. Vienas 

profesorius, kitas gydytojas, tre
čias kunigas, o skerdyklai visi 
jie pasirodė negabūs. Tikra ne
laimė, kai tokius kvaišus vai
kus turi...

Du skutėjai
Kai Tito lankėsi Londone, vie

nas reporteris jį paklausė, kodėl 
jis^š tikrųjų nutraukęs su Mas-

—. Leiskit man atsakyti pa
vyzdėliu — atsakė nusišypsojęs 
Tito. — Kai šiandien rytą čia 
pabudau, adjutantas pas mane 
atvedė skutėją. Tai buvo dvaro 
prisiųstas skutėjas, pražilęs sa
vo karalių tarnyboje. Jis sku
to gerai, tik jo rankos truputį 
drebėjo, kai jis skuto mano 
gerklę...- _

Kai paskutinį kartą buvau 
Maskvoje, buvo panašiai. Kai 
rytą pabudau, adjutantas pra- 
nešė, kad Kremlius prisiuntė 
skutėją. Aš jį prėmiau ir1 jis 
skuto gerai. Tai buvo pagyve
nęs vyras, pražilęs Rusijos vieš
pačių tarnyboje. Tik, kai jis 
skuto mano gerklę, drebėjo... 
mario rankos... -f

Nesusipratimas
— Aš prašau Tamstos dukre

lės rankos...
— O kaip Tamstos reikalai? 

Ar galėsit šeimą išlaikyti? 
. — Kaip tai -šeimą? Aš noriu ■ 
vesti Tamstos dukterį, ne šeimą.

Sovietų kalėjime
— O tu kuo nusikaltai? — pa

klausė kameros gyventojai nau
jai įstumtą kalinį.

— Įmonės švietimo pamokoje 
manęs paklausė, kas yra dirban
čiųjų, tėvas...

— Ir tu nežinojai ką atsakyti. 
Tai žioplys.

— Taigi, kad nepataikiau, 
atsakiau, kad Stalinas...

■Prieš vedybas
Ji prisiglaudė ir tarė:
— Žinai, mielasis, vakarais 

bijau viena namuose būti...
—' Tai nieko, brangioji,

Baisiosios audros sukeltas pot
vynis vasario mėnesį palietė di
džiulius Olandijos pajūrio plo
tus. Dabar 0,9 buvusio aplieto 
ploto jau vėl nusausinta, van
duo nustumtas į jūras, dirvože
mis apvalytas nuo jūrų druskų 
bei kitų sąnašų ir iki rudens sė
jos vėl viskas bus paruošta 
žiemkenčiams. Iš 67 pralaužtų 
užtvankų nesutvarkytos tebėra 
vos 4. Be metų pabaigos nesiti
kima nusausinti tik vien Schou- 
wenduivelande salos, 55.000 ak
rų ploto.

— Londonas. — Pirmą kartą 
povandeninis laivas perplaukė 
Atlantą neišnėręs iš vandens — 
iš Bermudų į Angliją, 2.875 myl.

Or. Peter MORRIS
FEBKtLt

savo dantų kabinetą įx .
1082 BLOOR ST. W.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)Aš

as

— lai nieko, brangioji, as 
įtaisysiu tau vieną puikų sargą 
— mažytį gražų šunelį.

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

TRUPUTIS APIE LAMNINKYSTf

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovęrcourt) Telef. LL. 8871

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖMESIO! DĖMESIO!
VALGYKLOJE ’’BALTIC”

370 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 Trowell Ave., Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9. Ont.

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus: '

’ šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. — x
’ Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėm^, 
piknikams, pokyliams.

Vardų prasmė
Šiandien^d.augumąs;mūsų yar-į 

dų mums yra beprasmiai. Bet jie 
visi turi savą reikšmę, tik sveti-2 
mose kalbose, kurių daugumas 
nemokame ir nesuprantame. Tik 
kaikurie lietuviški vardai mums 
suprantami, pvz. Audronė, Ra
mūnas, Žygūnas ir tt.

Štai kaikurių vardų vertimai į 
lietuvių kalbą:

Adomas — Iš žemės sutvertas, 
Adelė — Kilnioji; Agnietė — 
Skaisčioji; Adolfas —Broliukas; 
Agota — Geroji; Aleksandras — 
Vyrų apgynėjas; Alfonsas — 
Stropusis; Antanas — Garbin
gasis; Anicetas — Nekaltasis; 
Benediktas — Palaimintasis; 
Bronius — Šaunusis arba Ruda
sis; Feliksas — Laimingasis; Ele
na—Švenčiausioji; Elijas—Vieš
pats Mano Dievas; Emilis — 
Uolusis; Genovaitė — Burtinin
kė; Katryna — Švarioji; Jonas— 
Dievo Dovana (tą pat reiškia ir 
Teodoras); Jurgis — Žemdirbys; 
Julius — Pienaplaukis; Leonas
— Liūtas; Liudvikas — Garsus 
Kovotojas; Morkus — Marso sū-. 
nūs; Morta — Nuliūdusioj!; Ona
— Maloningoje; Paulius — Ma
žutis; Regina — Karalienė; Teo
filius — Dievo mylimasis; Valė— 
Galingoje; Vincas — Nugalėto
jas. Iš G. -Š.

Laivininkystė siekia senojo 
akręens amžiaus laikotarpį, ka
da žmogus, apsikabinęs nulaužtą 
medį, persikeldavo per upę. Iš 
to ilgainiui kilo idėja surišti ke
lis medžius ir padaryti plaustą. 
.Naujajame akmens amžiuje 
žmogus geresnių įrankių dėka 
sugebėjo išskaptuoti medžio ka
mieną ir šu šitokiu loviu išdrįs- 
dąvo leistis į upių ir ežerų kelio
nes. Šiandieninės Pacifiko salų 
tautelės su panašiais loviais lei- 
.džiąsi net į jūros keliones.

Kadangi senajame Egipte ne
buvo medžio, tai laivai buvo da- 
romi, tam tikras pintines ište
pant neperšlampama medžiaga. 
Senieji Mezopotanijps gyvento
jai laivams naudojo apvalainas 
pintines, išteptas derva arba ap
trauktas žvėrių kailiais. Su ši
tokiais laivais jie keliaudavo 
Tigro ir Eufrato upėmis.

Maždaug prieš 6 tūkstančius 
metų žmogus išmoko statyti lai
vus, su kuriais išdrįso leistis į jū
ros keliones. Tai buvo augštu 
priešakiu ir giliu dugnu valtys, 
varomos irklais. Vėliau buvo su
prasta vėjo reikšmė ir laivai bu
vo varomi burėmis ir irklais. Tai 
buvo panašūs į šiandieninius 
laivus savo išvaizda laiveliai. 
Pirmieji, atrodo, juos ėmė varto
ti finikiečiai ir gretimai' seno
vės egiptiečiai maždaug prieš 
5.000 metų. Šitokie laivai buvo 
vadinami birome. Keli šimtai 
mėtų prieš Kristaus gimimą ši
tokių laivų tipą perėmė graikai

Dr. N, Novošickis
LIETUVIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigės universitetų Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

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

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

Dirbęs Europos ir Konados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies asi 

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

TeL RA. 670&

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

•
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. Pacevlčius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dimdas Str. West 
prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5798

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai f

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

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

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

telefonu.

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandas 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50 LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BMIUJLIS !

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

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

ir jį patobulino. Šitokie graikų 
laivai vadinosi trireme ir būda
vo irkluojami nuo 100 ligi 200 
irklininkų su 9 mylių greičiu per 
valandą. Laivai būdavo apie 150 
pėdų ilgio ir apie 1 pėdų pločio. 
Irklininkai dažniausiai būdavo 
vergai ir nusikaltėliai, prirakinti 
visam amžiui prie irklo.

Prieš pat Kristaus gimimą lai
vai buvo gana ištobulėję ir turė
jo moderniškųjų laivų modelį. 
Tuo laiku buvo, statomi dideli 
būriniai ir gerai vairuojami lai
vai, aprūpinti žemėlapiais ir ga
na komplikuotais vairavimo 
prietaisais. Pav., Sirakūzų mies
tas 230 m. pr. Kr. dovanojo Egip
to karaliui laivą, kuris turėjo 
60 kambarių, dideli sodą, rųau- 
dykles ir virtuves. Tas laivas bu
vo 4.200 tonų talpos ir 408 pėdų 
ilgio. Romėnų imperatorius Au
gustus turėjo imepratorišką lai
vą su vad. moderniškais įrengi
mais, talpinantį virš 1000 kelei
vių. Šitie senovės laivai buvo 
nelyginant to laiko moderniškie
ji laivai Queen Mary ir Queen 
Elizabeth. Queen Mary turi 
80.773 tonažą ir talpina 3.000 
keleivių su visais patogumais. 
Jos mašinų galingumas yra 200 
tūkstančių arklio jėgų ir plaukia 
30 mylių per valandą. (Ją jau 
pralenkė amerikoniškas laivas 
“USA”, paveržęs Mėlynąjį kas
piną. Red.).

Povandeninių' laivų idėja kilo 
dar prieš Kristų, tačiau ją reali
zuoti pirmajam pavyko danų 
mokslininkui 1620 m. Pirmasis 
povandeninis laivas buvo išban
dytas Thames ir išsilaikė po van
deniu kelias valandas. Povande
niniai laivai ėmė nepaprastai to
bulėti Pirmojo karo metu ir var
tojami ligi šiandien tik grynai 
karo reikalams.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

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

GYDYTOJAS ir r 
” CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

TeL RA 3924

Il4u —Į

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto
> •

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Br. Zumeris.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. 

Tel. RI. 5804
570 OUEEN ST. W.

IK KM. 3-1618

DĖMESIO!

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

jtoisou virtuvėms spinteles, užsokydo- 
domos reikolingos medžiogos. Toip 
pot dirbu pogol užsokymus paveiks- 
loms or nuotraukoms rėmelius.

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

Suite 410
. 394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
43» QUEEN ST. W. (prie Sp«lhuO.Tel. EM. «-WM

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

_ Ja Garantuotas saugojimas. MokamatSR 1
S atsiimant Garantuojama.

e|| Pasiimam e ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
UI TT J& * netinkamai laikomu sugenda. Mū-

%^TBK2)kCf6 SM sandėliuose jūsų vasariniai rū-
bai rūpestingai saugomi. Kai 

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

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

2TInto $lrbinicti
V UALTER KOPPEL

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kolbomis 

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais oagal susitarimą.
Telel. EM. 8-9822

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

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

8B SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata 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.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKŲ 
naujai atremontuoto ir padvigubinta 

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

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

Tel. KE. 3881

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų bota ^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. 
Darbas pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS! ‘

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

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

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576.
ANT. JUOZAPAITIS
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IOKONTO. Ont.
Gautos mokyklai patalpos

Šiomis dienomis vyriausioje 
katalikiškųjų mokyklų būstinė
je gautas leidimas* iv. Pranciš
kaus mokyklos patalpas ir se
kantiems metams kiekvieną šeš
tadienį naudoti Toronto Mairo
nio vardo lituanistinei mokyklai 
Taip pat ir mokyklos sargas lie- 
tuvsi P. Jarašiūnas mielai suti
ko ir sekantiems mokslo metams 
talkininkauti šeštadienio lietu
viškajai mokyklai.

Toronto liet, mokykla pradžio
je kukliai įsikūrusi šv. Jono Kr. 
klebonijos patalpose, dėka kana
diečių katalikų paslaugumo, jau 
trečiuosius mokslo metus galės 
džiaugtis erdviomis šv. Pranciš
kaus mokyklos patalpomis ir di
deliu mokyklos Kiemu.

Ateitininkų dėmesiui
>. Liepos 24 d., penktadienį, 7.30 
vai. vak., parapijos salėje, šau
kiamas vyr. at-kų visuotinis na
rių susirinkimas. Reikalingi iš
rinkti delegatus į at-kų suvažia
vimą, įvyksiantį at-kų stovyklo
je ateinančią savaitę. Prašome 
visus būtinai dalyvauti.

Kuopos Valdyba..
Kelionė į Midlandą

Rugpiūčio 9 d. TT Pranciško
nai organizuoja maldininkų ke
lionę į Ontario žymiausią šven- 

' tovę Midlande, kur žuvo ir pa
laidoti pirmieji misijonieriai jė
zuitai, paskelbti šventaisiais 
kankiniais ir Kanados apaštalais. 
Ten dabar labai gražioje vietoje, 
augštai ant kalno, stovi didžiulė 
bažnyčia kankinių gabei, įreng
tas jų muziejus, kryžiaus, keliai, 
restauruota anų laikų misijonie- 
rįų būstinė.

Kaip tik rugpiūčio 9 d. Mid- 
ląnde vyksta didieji atlaidai ir 
suplaukia ten didžiulės maldi
ninkų minios iš visos Kanados. 
Organizuotai atvykę maldinin
kai ten paprastai turi savo atski
ras pamaldas. Šį kartą jas turės 
ir .lietuviai. Su maldininkais 
vyks Tėvas Bernardinas Graus- 
lys, kuris ten atlaikys pamaldas. 
Reikia laukti, kad ta proga į 
Midlandą lietuviai patrauks ne 
vien autobusais, bet ir lengvo
mis mašinomis. Jei jau išeiname 
į viešumą tokioje vietoje, tai rei
kia pasirodyti. O ten pasirodyti 
visiems-leidžiama. Slovakai ten 
yra pastatę net savą kryžių, pa
aukotą už tėvynės laisvę, ir tai 
pačioje gražiausioje vietoje — 
pačioje kalno viršūnėje, kuris 
patraukia kiekvieno lankytojo 
akį. Šventovės tvarkytojai visus 
priima maloniai ir vienodai. 
Maldininkams yra išspausdintos 
specialiois tos vietos maldos dau
gybe kalbų. Dabar jos spausdi
namos ir lietuviškai. Iki kalba
mos kelionės maldos turės būti 
išspausdintos.

Kun. dr. J. Gutauskas 
dviems savaitėms išvyko vasaros 
atostogų pas Tėviis Augustijo
nus Marylake vasarvietėn. Rug
piūčio pradžioje knygų rinkoje 
pasirodys profesoriaus veikalas 
"Vaiko Dievas ir religija”.
Sesuo Marija Huliata Greičiūtė,. 
lietuvaičių katryniečių seserų 
vyresnioji Toronte, sėkmingai 
baigė šv. Juozapo gailestingųjų 
seserų mokyklą Hamlitone ir ga
vo gail. sesers diplomą. Šiuo me
tu sės Huliata grįžo į Torontą 
ir kaip registered nurse dirba 
šv. Juozapo ligoninėje, kartu va
dovaudama savo kongregacijai. 
Toronte seselės kotrynietės jau 
antrus metus išlaiko lietuvišką 
vaikų darželį.

Lietuvių evangelikių moterų 
ratelis

Evangelikių liuterionių lietu
vių parapijoje Toronte susidarė 
moterų ratelis’. Jo uždavinys rū
pintis krikščionišku auklėjimu ir 
socialinė veikla.

Moterų ratelio valdybą suda
ro: Elzė Jankutė — pirm., Betty 
Vaitkienė — vicepirmininkė, 
Greta Buntinienė — iždininkė, 
Anyta Šaukelienė — sekretorė ir 
Gertrūda Dičpetrienė, Olga Sa
kalauskienė ir Marija Stundžie- 

. nė — narės.

Liet Radijo valandos 
šį šeštadienį, liepos 25 d., nebus 
dėl tuo pačiu metu transliuoja
mų sporto rungtynių.

DĖMESIO 
LIETUVIAI 
PREKYBININKAI!
Rugsėjo. 5-6 d. Lietuvių Dienos 

Kanadoje proga yra išleidžiamas 
informacinis leidinėlis - progra
ma, kurioj bus talpinami preky
bininkų, įmonių ir laisvųjų pro
fesijų asmenų skelbimai. Norin
tieji pasiskelbti šiame leidinėly
je, prašomi iki rugpiūčio 10 d. 
pranešti “Tėviškės Žiburių” ad
ministracijai skelbimo turinį ir 
dydį.

KLB Hamiltono Apyl. V-ba.
Iš “Dainos” veiklos

’’Dainos” Grupės susirinkimas 
įvyko pas narę p. Ališauskienę 
liepos 11d. Esant gražiam orui ir 
atostogų laikui,"narių atsilankė 
nelabai gausiai. Prieš pradedant 
susirinkimą, svečias iš Amerikos, 
PKS Martirologijos skyriaus ve
dėjas, J. Rimašauskas, kuris tuo 
metu laukėsi Toronte, tarė kele
tą žodžių susirinkusioms dainiė- 
tėms, sveikino ir linkėjo toliau 
sėkmingai dirbti. Pats pasižadė
jo būti “Dainos” rėmėju ir įtei
kė $10 auką.

Dainietės džiaugiasi, kad jų 
rėmėjų vis gausėja. J. Rimašaus- ( 
kui “Dainos” Grupės veikla bu
vo žinoma dar jam esant Vokie
tijoje. Turime dar kitą rėmėją, 
tai garbės narys p. Jauniškis, 
kurio laiškai su dešimtinėmis 
mus dažnai aplanko, taip pat ir 
šį kartą jo auka mūsų neaplenkė.

Susirinkimas praėjo geroje 
nuotaikoje —buvo aptarti patys 
svarbiausi reikalai. Gauta laiškų 
iš Vokietijos, kuriuose prašoma 
rūbų. Susirinkimas nutarė jiems 
nusiųsti. % Gautos padėkos už 
anksčiau siųstus pinigus ir siun
tinius.

Numatyta surengti keletą pa
rengimų, nes iždas jau ištuštėjo, 
o šelptinų daug.

Sekančiam susirinkimui visas 
nares ir norinčias būti narėmis 
kviečia O. Kalinauskienė. Ji gy
vena už miesto, taigi kartu turė
sime susirinkimą ir iškylą. Būtų 
gera, kad kuo daugiau narių atsi
lankytų, ries po vasaros atostogų 
yra daug darbo. Važiuoti į susi
rinkimą reikia Bathurst St. iki 
St. Clair, nuo ten reikia imti 
North York autobusą ir važiuoti 
iki Wilson gatvės. Išlipus eiti 
pirmyn iki -23 Invermay gatvės.

Tiksli susirinkimo data bus 
paskelbta vėliau. ~

Už susirinkimo priėmimą p. E. 
Ališauskienei dėkojame.

Dr. M. Kavolis
Evangelikų Liuterionių Bažny
čios Kanados sinodo egzaminų 
komisijoje išlaikė teologinius eg
zaminus. Kunigų kolegija (93 
kunigai) nutarė jį priimti savo 
tarpan ir sinodo plenumas pada
rė atitinkamą nutarimą. Apie tai 
paskelbta bažnytinėj ir politinėj 
anglų spaudoj. Home Mission 
Committee nutarė toliau remti 

•liet, parapijos reikalą ir dr. Ka
volį rekomenduoti bažnyčios 
centrui Niujorke. Liutheran 
World Federation centras iš Že
nevos (Šveicarijoje) prisiuntė 
piniginę pašalpą liet, parapijai. 
Vyskupas dr. Reble liepos 8 d. 
Toronte informavosi parapijos 
reikalu. z ,

Šv. Jono Krikštytojo Het. para
pijoje susituokė: Stanislovas 
Kasperavičius ir Marija Nami- 
kaitė. Pakrikštyta Teresė Dzer- 
meikaitė.

Prisikėlimo parapijoje priėmė 
moterystės sakramentą: Mečys 
Pranys ir Birutė Levickaitė.

Pakrikštyti: Robertas Algi
mantas Bartusevičius, Vladas 
Juozas Mikalainis.

Sveiksta B. Petrulytė
Prieš kurį laiką aštriu plau

čių uždegimu susirgusios Birutės 
Petrulytės sveikata gerėja. Li
gonė šiuo laiku randasi Westono 
sanatorijoje._________________

KIHO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W.
Toronto 

Reguliuojamas oras!
Ketvirtadienį —* šeštadienį, liepos 23, 24, 25 d.d.

1. FLAME & THE ARROW — spalv. — Burt Lancaster,
Virginia Mayo

2. DAUGHTER OF ROSIE O’GRADY - spalv. — June Haver,
Gordon McRae 

Pirmadienį — trečiadienį, liepos 27, 28, 29 d.d.
1. REDHEAD & THE COWBOY — Glenn Ford, Rh. Fleming
2. RHUBARB — Ray Miland, Jan Sterling

Ketvirtadienį — šeštadienį, liepos 30, 31 d. ir rugpiūčio 1 d. »
1. HALF BREED — spalvota — Robert Young, Janis Carter
2. WISTFUL WIDOW OF WAGON GAP — Abott & Costello
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai' perveža baldus*
bagažą, prekes ir kit VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

PASINAUDOKIME RETA PROGA linksmai praleisti ilgą 3 dienų savaitgalį ir atsilankyki- 
me rugpiūčio 2 dieną į

p. Narušio ūkyje. PUIKUS ORKESTRAS IR BUFETAI.
Iš Toronto autobusai išeis nuo šv. Jono Kr. parapijos bažnyčios po paskutinių pamaldų.

At-kų CV-ba.

, MONTREAL. One

“Liaudies Balsas” apie Beriją
Kai pasaulyje pasklido žinia 

apie Berijos suėmimą, daug kas 
iš Toronto ir apskritai Kanados 
lietuvių klausė, o ką dabar gal
voja mūsų raudonieji ir kaip vis
ką aiškins “L. Balsas”. Liepos 17 
d. numery jiš jau išaiškino.

Esą, Tarybų Sąj. vyriausybė 
neseniai nustebinusi pasaulį pa
leisdama suimtuosius gydyto
jus ir apkaltindama vieną augštą 
pareigūną, o dabar suėmusi 
(iš kur “LB” žino, kad suėmu
si, kai Maskva to neskelbė?) 
Beriją, siekusį Tar. Sąj. sukelti 
tautų nesantaiką. Tai “išrovi- 
mas pačios šaknies, iš kurios au
go ir plėtojosi priešiška veikla, 
atsakominga už minėtų gydyto
jų suėmimą”... Tai esąs smūgis 
liaudies priešų pastangoms. ’’Pir
ma buvo iškelti titoistai, paskui 
slanskiai (Draugužiai, juk Slans- 
kis buvo ne Tarybų Sąj., bet 
’’laisvoje Čekoslovakijoje” —- 
sumaišėt!), o dabar čiupta už pa
čios galvos”. Tai nesanti ’’kova 
už galią”, o prieš elementus, ku
rie . .•. stengėsi iškreipti T. Sąj. 
iš teisingo kelio, atiduoti ją im
perialistų rykliams”. Berija ir jo 
draugai būsią už.tai teisiami...

’’Liaudies Balso” draugai, kaip 
matom, ištikimi Kremliui. Liks 
ištikimi, kiekvienam, kas ten 
per savo draugų lavonus. įkops. 
Mes tik norėtume ”LB” vieno 
paaiškinimo. Berijos draugas De- 
kanazovas, kaip praneša Mask
va, taip pat jau sudorotas. Pas
kutiniu metu jis buvo Gruzijos’ 
vidaus reik, ministras. 1940 m. 
jis pravedė Lietuvos sovietiza
ciją, atidavė ją Kremliaus ryk
liams. Ar už tai jis dabar sudoro
tas? Kaip atrodo ’’Liaudies Bal
sui”? Ar tada jis darė nusikalti
mą ar didelę misiją atliko?

Naujo nuostato nevykdys
North Yorkp gyventojų susi

rinkime labai karštai buvo svars
tomas naujas nuostatas, tą rajo
ną laikąs vienos šeimos namų 
rajonu. Buvo reikalaujama duoti 
tą klausimą nubalsuoti gyvento
jams. Oficialūs pareigūnai už
tikrino, kad nuostatas nuo rug
sėjo 1 d., kaip-numatyta, nebū
siąs vykdomas.

— Toronto. — Spalio 10-12 d. 
Toronte įvyks Kanados žydų 
kongresas.

DĖMESIO! Tabako nuėmimui reikalingi 
darbininkai: rišėjos, dalintojos ir skynė
jai. Prašome kreiptis šiuo adresu: Alber
tas Augustinovičius (Augustine), R.R. 1, 
La Salette, Ont.

Išnuomojami 2 butai po 2 kambarius ir 
virtuvę ir vienas kambarys ir virtuvė. 
Tel. OL. 2636.

REIKALINGI DU VYRAI tabako ūkiui. 
Tel. Rodney 622 R41. Mr. St. Paketūras.

Nuo rugpiūčio 1 d. reikalingas butas iŠ 
2 kambarių ir virtuvės. Skambinti telef. 
EM. 6-7060.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė su baldais l-me augšte suaugusiems. 
13 Penning St, Telef. LO. 6491.

Išnuomojamas kambarys High Parko ra
jone, estų name su galimybe virti. 37 Pa
cific Avė. Telef. LY. 8692 po 5 v.v.

Išnuomojamas gražioje vietoje prie upės 
ir ežero vasarnamis iš 5 kambarių tinka
mas ir žiemai gyveriti, taip pat išnuomo
jamas namas iš 9 kambarių miesto cenet- 
re. Skambinti nuo 5-7 vai. vak. telef. 
CL 1-2381.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
augšte Dundas-Dufferin rajone; pagei
daujamo mergaitė. Telef. LO. 3190.

Išnuomojami du arba vienas kambarys 
ir virtuvė ll-me augšte. 143 Claremont 
St. Tel. EM. 4-1581..

PUIKI VIETA ATOSTOGOMS prie Sim
coe ežero. Duodamas lietuviškas maistas. 
Labai prieinamos kainos. Lakeshore 
Beach, Rainbow End, Vi mylios nuo Kes
wick. Dėl informacijų skambinti telef. 
LL. 5990._____________

John Anderson Cartage
238’/s Bathurst str., EM 8-9742 atlieka 
visokius patarnavimus su sunkvežimiais.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERSpergabena baldus, specialistas pervežti šaldytuvus. Transportas visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

30 DEWSON ST., Toronto, Ont
Informacijų kreiptis OL. 1403

TORONTO JŪRŲ SKAUTA I 
kviečia visus į

GEGUŽINE.
liepos 26 d. p. Narušio ūkyje. Programoje numatomi sportiški 
žaidimai su premijomis! Autobusai 1 vai. nuo lietuvių bažnyčios.

Toronto jūrų skautės ‘ 
kelia būręs

Jūrininkių uniformos Toronto 
visuomenei yra gerai pažįstamos 
iš skautų sueigų ir įvairių pa
rengimų bei minėjimų’ kur jos 
mielai atlieka savo pareigas kaip 
kasininkės, tvarkdarės, . aukų 
rinkėjos ir pan. Jūrų skaučių 
rengiami šokių vakarai buvo vi
sada mielai ir gausiai lankomi ir 
visi jų pasižymėjo gera nuotai
ka. Taip pat jos buvo pirmos ir 
vienintelės Toronte, kurios iš
drįso suruošti šokius puikiame 
Palace Pier, įvesdamos lietuvius 
į vieną puošniausių šokių salių 
Toronte.

Šį pavasarį jos realizavo savo 
didelę svajonę: įsigijo būrinį 
pastatą, “Comet” klasės jolė. 
Jos ją pirko iš lietuvių buriuo
tojų p.p. Jonaičio ir Žukausko, 
kurie su ja pernykštėse klubo 
regatose laimėjo pirmąją vietą. 
Lietuvos jūrų skaučių istorijoj 
joms pirmoms pavyko pasiekti- 
šitą visų buvusių jūrų skaučių 
tikslą! — Per paskutines dvi 
vasaras jos buriavo su broliais 
jūrų skautais, naudodamosios jų 
pastatais, ir kelios jų jau net pa
sižymėjo savo išbūriuotų valan
dų skaičiumi: pirmauja pati lai
vo vadė Gražina Anysaitė, seka 
Aušra Liaudinskaitė ir Birutė 
Petrulytė. Nuo šios vasaros, jos 
galės pačios tobulėti ir kitas se
ses to gražaus ir sveiko sporto 
mokinti jau ant savo nuosavo 
laivo.

Toronto Jūrų Skaučių laivui 
’’Vandenė” linkime ir toliau 
sėkmės ir Gero Vėjo! R.-M.

nStulpai gatvėse
Toronto didmiesty net pa

grindinėse gatvėse tebėra pilna 
stulpų su daugybe laidų virš 
žemės — elektros, telefono, te* 
legrafo, gaisro pranešimo ir t.t. 
Kai kur jų susidaro visas miš
kas. Tačiau šito miško pašalini
mo programa jau vykdoma. Te
lefono laicįų 85% jau pravesti 
požeminiais kanalais. Toronto 
Hydro ir Bell Telephone kom
panijos tuo reikalu yra sudarę 
specialią sutartį veikti bendrai. 
Tai programai labai padeda pra
vedama požeminio traukinio li
nija. Kur ji praeina, viršutinės 
linijos nuimamos.

Visai programai įvykdyti nu
matoma išleisti $50.000.000 vien 
miesto centre, 200 mylių gatvė
se. Tuo tarpu požemin sukišta 
vos 12 mylių gatvių laidai.

Hamilton, Ont.
Pamaldos lietuviams evangeli

kams Hamiltone, St. Paul’s 
Church, Gore & Hughson gatvių 
kampe, liepos 26 d. 1 vai. pp.

Pamaldose gros Toronto para
pijos dūdų orkestras.

' Dr. M. Kavolis.

Nelaimė stovykloje
Praėjusį antradienį, skaučių 

stovykloje Karutė Gerhardaitg 
pajuto rankoje skausmą. Sto
vyklos gailestingoji sesuo, nieko 
nerasdama, patarė tą patį vaka
rą nuvežti' į Hawdon miestelį 
pas gydytoją apžiūrėti. Nuvežti 
pasišovė vienas kunigas. Karutę 
lydėjo p-lė Ona Šarkaitė ir pran
cūzė vyskupijos skaučių komisa
rė. Kelyje, užsukime, jų auto
mobilis susidūrė, stačia galva, 
su kitu automobiliu. Abu vai
ruotojai žuvo vietoje. P-lei. Šar
kaitei sulaužyta kairioji koja 
virš kelio ir apdaužyta galva. 
Karutė Gerhardaitė išbuvo be 
sąmonės porą parų, bet jos kau
lai nesulaužyti. Ji penktadienį 
grįžo į Montrealį, o Šarkaitė ti
kisi parvažiuoti po kokios savai
tės. Dabar ji guli Joliette miesto 
ligoninėje, apie 45 mylios nuo 
Mpntrealio.

Kai kas pasišovė kaltinti sto
vyklos vadovybę, bet nežinoda
mi, kas ir kaip tjkrai įvyko. At
sargumas ,reikalavo vežti mer
gaitę pas gydytoją.

Vienintelė susisiekimo prie-

monė buvo automobilis, tad rei
kėjo ja naudotis. Kas buvo kal
tas dėl automobilių susidūrimo, 
jau nusprendė Aukščiausias Tei
sėjas. Žmonėms vargiai bepa
vyks tikrai nustatyti, kas buvo 
kaltininkas, nes abu vairuotojai 
žuvę. .

Mėgstantiems automobiliais 
“lėkti kaip be galvos” prisimin
tina jog, “vienas kartas neme
luoja”.

AV bažnyčioje paskelbti už
sakai: Justinas Pikūnas iš De
troit, Mich., USA, su mūsų para
pijiete p-le Regina Liesiūnaite;

Petras Brikis su Regina Dėdi- 
naite, abu A.V. parapijos.

Vytautas Kažameika, Hamil
tono liet. par. su Aldona Pinke- 
vičiute A.V. parapijos.

VI. ir J. Juknevičiai pereitą 
ketvirtadienį, sulaukė sūnaus.

B. Vaitkutaaitės modernaus 
šokio ir ritminės mankštos stu
dija liepos 8 d. uždaryta vasa
ros atostogoms.

Kostas Toliušis baigė specia
lią technikos mokyklą, studijuo
damas laisvu nuo darbo metu 
net tris metus.

BRANGŪS 
HAMILTONIEČIA1

Rugsėjo 5-6 dd. į Hamiltoną 
suplauks tūkstahčiai lietuvių į 
rengiamą pirmą kartą šiame 
krašte Lietuvių Dieną Kanado
je. Su svečiais iš įvairių koldni- 
jų atvyks apie 150 choristų, tau
tinių šokių šokėjų ir sportinin
kų, kuriuos teks čia dvi dienas 
apgyvendinti. Garsus yra Ha
miltonas savo vieningumu ir 
svetingumu. Tad ir šį kartą, mie
li hamiltoniečiai, pilnai atlikime 
mūsų uždavinį, priimdami po 
vaišingu Hamiltono stogu Mont- 
realio, Londono, Sudbury ir kitų 
vietovių programos dalyvius.

Galintieji priimti pas save ap
gyvendinti programos‘dalyvius, 
prašomi pranešti KLB Hamil
tono Apylinkės Valdybos narei 
V. Subatnikaitei, 11 Pearl St. N., 
tel. 3-4144. Iš anksto visiems nuo
širdžiausiai dėkojame.

KLB Hamiltono Apyl. V-ba.

Susituokė
Pereitą šeštadienį Hamiltono 

bažnyčioje sutuokti at-kai A. Ra
monaitė ir B. Liškauskas. Jaukus 
pobūvis įvyko 'jaunosios tėvelių
— Ramonų ir Žiūraičių namuose
— Brontėj. Svečių buvo iš JAV 
ir apylinkės vietovių.

Lenkai atidengė paminklą
Toronto lenkai savo pernai 

įsigytame ūkyje, pavadintame 
“Wieš polska” liepos 5 d. atiden
gė paminklą generolui Sikors- 
kiui. Bronzinis paminklas pasta
tytas Sikorskio vardu pavadin- 
tme parke. Kalbamoji vieta yra 
netoli Milton, Ont, į šiaurę nuo 
Palermo, kur prie 5 kelio ukrai
niečiai komunistai pastatė iš 
Maskvos prisųstą Ševčenkos pa
minklą bei jo vardo muziejų. I

— Toronto. — Rockfellerio 
fondas paskyrė $215.000 Toronto 
universitetui suorganizuoti spe
cialias studijas Kanados gyveni
mo raidai nuo Įkonfederacijos 
pradžios.

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, šaldytuvų, siuvamų mašinų ir vaikų baldų bei- 
vežimėlių ' ’'' '

Teirautis pas J. Aukštaitį.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA"

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

BERNARDI - MATHEWS LTD.
v REAL ESTATE

1075 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO. TEL. OL. 7971

Pa r du ode m e nekilnojamos nuosavybės visuose Toronto miesto ir 
priemiesčių rajonuose. Didelis pasirinkimas {vairiomis kainomis.

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI
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, BLOOR — HIGH PARK
kambarių dupleksas, atskiros, gerų plytų, vandeniu alyva šildomos namas. 
Kambariai gražūs, kietmedžio grindys. 2 modernios virtuvės, įvesto elekt
ros didieji aidai. Paliktas naujos šaldytuvas ir eletrinis modemus virimo 
pečius. Geros pajamos. Įmokėti tik $5.000. pilna kaina $16.500.

Daržovių ūkis
akrų daržovių ūkis, Hallond-Landing, apsodintas įvairiomis daržovėmis, 5 
kambarių namas, naujas Ford traktorius ir kitos mašinos. Derliaus vertė 
įkainuota apie $15.000 Iki Toronto 30 mylių, prie No. 11 Htgwoy, tik 2 
mylios nuo Bradford miestelio. Pardavimo kaino su derliumi $22.000, be 
derliaus tik $13.000. (mokėti $5.000. Dviejų metų derlius lengvai apmoka 
visas išlaidas. Graži ateitis. t

Kasdien gauname daug vertingų namų, krautuvių, sklypų ir kitokių pasiūlymų. 

Teisingai patarnaus Ir sandaria reikalus sutvarkys (

A. SAKUS
Skambinkit IsMijM OL 7971, «rb« j namu* LL. 0456

KLB ŠALPOS FONDAS
Kanados ir Jungt. Valstybių kad plaučių uždegimo virusas, 

medikai įspėja visuomenę, kad kuris užpuolė vaikutį, yra at- 
ji nevartotų be žinovo patari- sparus penicilinui.
mo vaistu kurie pagaminti iš Daktarai įspėja, kad tik dide- 
pelėsių. Medicinos mokslininkai ; lės vaistų dozės, kurios žinovo 
pastebėjo, kad kai kurios baci-' yra suteikiamos, gali išlaisvinti 
los pasidarė atsparios, arba be- Į žmogaus kūną nuo bacilų, Nu
veik atsparios, penicilinui arba ■ rias norima pašalinti. Penicilino 
kitiems tos pačios rūšies vais- preperatų, kuriuos galima gauti 
tams. vaistinėse, vartojimas yra tik

Šios bacilos išvystė atsparu- kovai su mažom ligom ir jie ga
mą, kadangi žmonės, kurie buvo ■ Ii sumažinti arba sunaikinti pe- 
jais užsikrėtę, vartojo arba nicilino naudingumą sunkesnių 
jiems buvo duodamas per ma- ligų gydyme.
žas kiekis šių pelėsių vaistų ir i ----- ------- -
ngtinkamu laiku. Šie maži kie-;
kiai vaistų nusilpnino bacilus Naftos pramone auga 
laikinai ir, kaip atrodo, bacilai Kanados naftos pramone šių 
po to vėl atsigavo ir nebegalėjo metų sausio menesį žalios nriftos 
būti nugalėti dideliais kiekiais, i pagamino 5.286.000 bosų, t.y.

Vienas pavyzdys yra mini- j 1-314.000 bosų daugiau kaip per
inąs, kai Montrealio vaikutis su-;na^ M Pa_^ manesi- Tuo pačiu 
sirgo plaučių uždegimu ir mirė, metu natūralaus gazo, tiekimas 
kadangi penicilinas nebeveikė. Per tą menesį pašoko iki 11.929.- 
Pomirtinis patikrinimas parodė,; 332.000 kub. pėdų, kai pernai tuo 

; pat metu tesieke 10.617.746.000 
————————— kub. pėdų.

1952 m. atrasta Tiaujų naftos 
RODNEY, Ont. I šaltinių 300.000.000 bosų tūrio.

KLB Valdyba rugpiūčio 2 d.,
3 vai. pp., St. Zavackio farmoje 
ruošia prieš pradedant tabako 
nuėmimą, šiemet PASKUTINĘ 
GEGUŽINĘ. Gros gera muzika. 
Gera proga norintiems gauti 
darbo prie tabako nuėmimo.

Važiuoti W mylios plentu iš j romą didelė pažanga. Šiais me- 
Rodney į West Lorne ir sukti ’ tais^ bus baigtos dvi didžiulės 
kairėn į pirmąjį miškelį.

. Rengėjai.

Daktarai įspėja, kad tik dide-

Kanados naftos pramonė šių

kub. pėdų.

Sava nafta Kanada jau aprūpina 
38% rinkos. Daugiausia naftos 
pagamina Albertos provincija: 
šalusio mėn. 5.040.000 bosų. Sa- 
skatchevanas — 174.000 bosų, 
Manitoba — 40.600 b.. Šiaurės 
Vat. Ter. — 14.000 b.. New Brun
swick — 1.400 bosų.

Naftos pristatyme taip pat da-

naftos vamzdžių linijos — vie
na ši Edmontono i Pacifiko kran
tus, o antra nuo Superior ežero į 
Samia.

t

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MORRIS
•Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

- BER — ‘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:
TEL. RA. 5125, Mr. SKOLNICK

455 Spadina Avė., /kamb. 417), Toronto

AL GARBENS
PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ 
PARDAVIMO — PIRKIMO ĮSTAIGA 

TORONTE

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
TdcfoiMi: LO. 2738, vak«rah HU. *-1343

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




