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Rugpiūčio 3 d. sukako 13 metų 
nuo tos liūdnos'dienos, kai en
kavedistų pasiųsta Lietuvos va
dinamojo liaudies seimo delega
cija Maskvoje “paprašė” priimti 
Lietuvą į “Tarybų Sąjungos tau
tų šeimą”, o sovietų augščiausio- 
ji taryba malonėjo tą “prašymą 
patenkinti”. Kaikurių to tragiš
ko vaidinimo dalyvių jau nebėra 
gyvųjų tarpe — Cvirkos, L. Gi
ros, S. Neries. Niekas neabejojo 
tada, žino ir šiandien, kad di
džioji jų dalis nebuvo komunis
tai, jautėsi nelaimingiausiais 
žmonėmis, kuriems su pašonėn 
įremtu durtuvu buvo įsakyta at
sistoti kaip Lietuvos atstovams 
kruvinoje arenoje tautų ir žmo
gaus budelių akivaizdoje. Mask- 

-•va visur tiesė melo skraistę, nu
sagstytą gražių žodžių vainikais.

Melas buvo, kai Lietuvos “ap
saugai” buvo įvestos sovietinės 
įgulos į kraštą, melas buvo, kai 
Maskva apkaltino Lietuvos vy
riausybę, kad esą ji persekiojan
ti ir terorizuojanti,' net pagro
bianti raudonosios armijos ka
rius; melas buvo, kai tuojau po 
to į kraštą įvedė neribotą kiekį 
savo kariuomenės, pasauliui 
skelbdami, kad tai tik savo sau
gumo sumetimais, kad Lietuvos 
valstybinis gyvenimas ir jos lais
vė nebūsianti paliesta. Negau
sūs Lietuvos komunistų būreliai, 
dar nespėję gauti tikslių nurody
mų, tuojaus pradėjo šaukti apie 
tryliktąją sovietinę respubliką, 

* bet tuojau buvo nuraminti ir vėl 
užsičiaupė, gavę teisę kolioti

čiau pristatyti duokles — pa
reikšti padėką “tėvui bei moky
tojui” ir partijai. Kiti grobikai 
bent nesityčioja, o čia ir už api
plėšimą verčia dėkoti. Melo ka
ralystė! ...' '

Nuvargęs, suskurdęs, nebetu- 
rįs ne tik rūbo padoresnio, bet ir 
duonos kąsnio, netikras dėl ry
tojaus, o dėl savo vaikų ateities 
negalįs nei pagalvoti, darbinin
kas taip pat turi save prievar
tauti, tylėti, kai jo vardu skel
biamos soclenktynės darbo na
šumui pakelti, atseit intensy
viau, be poilsio ir ilgiau dirbti 
arba kai jis priverstas pasirašyti 
savo mėnesio uždarbį skiriąs 
valstybinės paskolos lakštams 
pirkti. Esą, reikia * pasiruošti 
prieš kapitalistinio pasaulio puo
limo pavojų. Melą tenka patvir
tinti kiekvienam ir dar nerodyti 
liūdno veido, ne tik kad nemur- 
mėti.

Yra pasaulyje kraštų, kurie 
vargsta, kur žmonės nedateklių 
kenčia, bet ten bent niekas ne
verčia dėl to džiaugtis. Ten bent 
galima pasiguosti, pabėdoti. O 
Tarybų Sąjungoje ir kariamam 
tenka dėkoti, kad tave karia, 
maldauti, kad, gink Dieve, gyvo 
nepaliktų. O visdėlto šita šėto
niška santvarka randa pasekėjų 
ir laisvajame pasaulyje. Atrodo, 
niekur taip netinka Kristaus žo
džiai nuo kryžiaus: “Atleisk 
jiems, Viešpatie, nes jie nežino, 
ką daro”.

Žinia, demokratija subrendu
sioms tautoms būdas gyventi 
geras. Kada valia priklauso tau
tai — gyventojams, vyriausybė
— administracija yra dėl tautos, 
ji ir eina su tauta. Politinė ter
minologija, bėda, nevienodai in
terpretuojama. Rusai kai ėmė 
ją pritaikyti TSRS konstituci
jos pavidalu Lietuvoje — atsi
menam kas pasidarė. Tai mask- 
vinės demokratijos “gyvenimo 
būdas”.

Kitaip yra “Amerike”. Tauta 
—gyventoj'ai administraciją (vy
riausybė, žodis nemėgstamas ir 
naudojamas daugiau tarptauti
nėje arenoje) išsirenka kas keli 
tai metai. JAV “tauta” jauna, 
besusiklijuojanti iš Europos imi
grantų ir pabėgėlių. Jos rūpes
čiai todėl ilgai sukosi apie nau
ją tėvynę. Yankiams nerūpėjo 
kontinentai, kuriuose jie patyrė 
baudžiavas, tironiją, vargą; inte
lektualų mažai važiuodavo iš 
Europos. Atatinkamai ir admi
nistracija deklarodavo “Monroe 
doktrinas”. XX amži vidury per
krikštijo ją “stabdymo” (con
tainment) politika ir tikėjo — 
viskas okey. Tauta apsižiūrėjo j
— šitaip neina. Pirmieji šūkauti : 
dėlto ėmė 15 mil. Rytų Europos 
kilmės amerikiečių, aiškiau ne
gu Mississippi juodukai ar Kali
fornijos ispanai pajutę gręsiantį

i pavojų. SOS šauksmas šimtų 
tūkstančių jų kilmės pabėgėlių, 
kurį laiką internuotų UNRRA — 

! IRO stovyklose, galiausiai iki

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

JAV prasiveržęs, išgazdino. Bu
vo suprastas' naujos JAV dina
miškos politikos reikalas. Eisen- 
howeris, išlaisvintojas —• karžy
gys iš profesijos Buvo pastatytas 
naujosios administracijos prieša
kyje. Bet patirta, jog šis išlais
vinimas bus kitoks, nei 1944 m. 
Išplėstomis akimis, naujoji JAV 
vyriausybė skelbė garsius išlais
vinimo šūkius, delsė ir vėlavo 
tris savaites ’su pagalba Berly
nui, kaitaliojo savosios netiku
sios “psywar” direktorius ir lyg 
laukė (iš savosios tautos) tiks
lesnių bei detališkęsnių direkty
vų. Jos atėjo iš daugianaciona
linės JAV tautos (net juokas) 
tūkstantinės dalelytės — lietu
vių kilmės amerikiečių. Impul
syviai kažkaip. Praėjusių metų 
lapkričio 24 d., NY Lietuvių Ta
rybos Pirm. adv. S. Bredes, Jr., 
atstovaująs saujelę, kaip Brook- 
lyne čia sako, “senoviškų” —

“Valstybės”, su kuriomis JAV 
neturi diplomatinių ryšių. Sovie
tai 1945 m. — Hisso laikais ’— 
siekė prakišti kaip galima dau
giau savo respublikų, kad gautų 
balsų JT. Siekė įsodinti ir Pa
baltijo respublikas! HR 58 rezo
liucijos tikrasis sponsorius Lev.

Savaites įvykiai
Per dvi savaites, per kurias mes buvome išsiskyrę su skaityto

jais, pasaulyje nieko žymesnio nei neatsitiko. Vis tebegyvenama 
laukimo bei užkulisinių ėjimų atmosferoje.

Tik Korėjoje pažengta žingsnis pirmyn liepos 27 d. pasirašant 
paliaubų sutartį, paruoštą jau žymiai anksčiau. Jos pasirašymas

Dobriansky tikina, jog bet ko- susitrukdė dėl komunistų reikalavimo duoti garantijų, kad Pietų 
kia šios rezoliucijos eiga labai ” 
pasitarnautų “išlaisvinimo” po-

tųvą susovietinti jau seniai bu
vo nuspręstą ir netrukus prof. 
Krėvei su visu cinišku atvirumu 
tai patvirtino pats Molotovas. 
Melas buvo reikalingas tautai 
užmigdyti, leisti jai dar gyventi 

. vilties likučiais. Ir kas tais liku
čiais negyvena. Net išrinktosios 
aukos — “liaudies seimo” nariai 
— iki pat liepos 21 d., “seimo” 
posėdžio išvakarių guodėsi, kad 
gal dar ne viskas žuvę, kad Mas
kva nenorės bent sugriauti kles
tinčio ūkio ir paliks Lietuvai 
nors vad. “Mongolijos statutą”. 
Bet posėdžio išvakarėje, o iš kitų 
prieš pat posėdį, buvo pareika
lauta patvirtinti didįjį melą savo 
vardais, prisiimti išdavikų vardą 
arba... atsidurti ten, kur atsi
dūrė visi tomis naktimis taip 
gausiai išvedami iš namų... Ir 
nei vienas iš “atstovų”, sėdėda
mi sumaišyti su čekistais teatro 
salėje neišdrįso pasakyti žodžio. 
Balsuoti jiems niekas nedavė. 
Buvo paskaitytas pasiūlymas 
prašyti Lietuvą priimti Sov. Są
jungos nariu, pritarimą triukš
mingai pareiškė salėje paskirs
tyti čekistai bei komunistai ir vi
sokie karjeros iešką pataikūnai, 
o ką tada jautė tie, kurių vardu 
taip buvo šaukiama, ir ką jie 
būtų ryžęsi pasakyti, jei jų kas 
nors būtų paklausęs, niekas nesi
rūpino. Jie parėjo namo tarytum 
su kakton įdegintu gėdos ženklu 
ir jo nepamirš, nes jie leido savo 
vardu patvirtinti didįjį melą...

Melo sekantis aktas, kaip mi
nėta, įvyko Maskvoje, rugpiūčio 
3 d., o tolimesnieji ir šiandien 
tebevyksta tautai vergų pančius 
nešiojant.

Visas pasaulis, ne tik tie, ku
rie patyrė savo kailiu, šiandien 
jau gerai žino baisųjį gyvenimą 
bolševikiniame terore, žino žmo
nių kančias, tautų vargus ir lie
jamą kraują. Bet ir vėl viską pri
dengiant cinišku melu.

Lietuvis ūkininkas prievarta, 
grasinimais ir net kankinimais 
nuvarytas į kolchozą nešti bau
džiavos jungo, dar baisesnio ne
gu seneliai nešė, o sakoma, kad 
jis ten sava valia nuėjo, įsipra
šė. Grasomas kalėjimais, darbo 
stovyklomis ir Sibiro tremtimi, 
lietuvis valstietis skaudama šir- 
džia veža į sandėlius savo darbo 
vaisius, dūsaudamas, ką jis ir jo 
šeima visus metus valgys, o lyg 
pasityčiojimui iš jo, dar giles
niam širdies skausmui, jo veži
mas išpuošiamas raudonomis vė
liavomis, sudaroma “raudonoji 
gurguolė”, ūkininkų vežimuose 
susėdę komjaunuoliai traukia 
rusiškas dainuškas, skelbia vals-

, AMJįUBr SOiM ,
Pereitos savaitės 'pirmhdienį 2J negali savo pajėgų didinti. Gali 

metus ir 17 dienų trukusios de- j tik kas mėnuo pakeisti po 35.000 
rybos dėl paliaubų Korėjoje pa- savo karių kitais. .
sibaigė atitinkamos sutarties pa- 6. Paliaubų priežiūrą vykdys' 
sirašymu. Tris metus ir 1 mėnesį mišri, iš abiejų pusių po 5 na- 
užtrukę karo veiksmai antradie- rius, komisija.
nio rytą sustojo. Dabar paini j: 7. Neutralioje zonoje tvarkos 
problema perduota diplomatams, žiūrės komisijos žinioje esąs 
Įdomu, kiek laiko truks derybos mišrus dalinys.
dėl taikos sąlygų? Pietų Korėjos ; 8. Abiejose* Korėjose parinkta 
prezidentas Rhee pareiškė pa- i po 5 uostus per kuriuos galės

problema perduota diplomatams.

dėl taikos sąlygų? Pietų Korėjos ;

liaubų laikysiąsis tik pusę metųj būti transportuojama kariuome- 
— 90 d. kol bus sprendžiamas nė ir ginklai.
belaisvių klausimas ir 90. skirtų 9.4 tautų —- Švedų, Šveicarų, 
politinei konferencijai. Kad per i Lenkų ir Čekoslovakų — neut- 
tą laiką visos problemos būtų iš- i rali komisija turės 20 inspekci- 
spręstos, galima labai abejoti, j nių grupių, kurių po 1 bus vi- 
Tik tolimesnę taiką ar karą ta-' suose minėtuose uostuose, o kita 
me rajone nuspręs be abejo ne P. 10 atsargoje laikomi.
Korėja, kuri pati viena kariauti 10. Visais belaisviais bus pasi-. 
negali. Tai nuspręs JAV, kurios keista 60 d. laikotarpyje.
Rhee taip pat pažadėjo politinę 1L Atsisakantiems grįžti be-« t 

laisviams tvarkyti sudaryta 5 
tautų komisija.

12. Nutrali komisija šiuos be
laisvius turės savo žinioje 60 die
nų paliaubas pasirašius.

13. Komunistai 90 d. laikotarpy 
turės teisės atvykti į stovyklas 
ri kalbinti grįžti namo.

14. Po 90 d. atsisakančių grįžti 
belaisvių likimą nuspręsti bus 
perduota politinei konferencijai, 
kuri dar 30 dienų svarstys belais
vių nuomones. Tie, kurie belais
vių stovykloje tebebus ir po tų 
30 dienų, bus pripažinti civiliais

kuotį. ir galės išvykti į neutralius kraš-
5. Nei viena iš abiejų Korėjų i tus. .

konferenciją apleisti, jei joms 
atrodys, kad komunistai ten ne
nori nuoširdžiai susitarti.

Pasirašytos paliaubų sutarties 
sąlygos: ■'

1. Karo veiksmai sustabdomi 
po 12 vai. paliaubas pasirašius.

2. Visos ginkluotos pajėgos iš 
neutralios zonos pasitraukia per 
72 vai. (60 vai. karo veiksmams 
sustojus). Neutralioji zona yra 
4 klm.

3. Per 5 d. sąjungininkai pasi
traukia iš salų užimtų Korė
jos pakraščiuose.

4. Korėjos niekas negali blo-

Rinkiminė kova aštrėja

socialistų, parašė laišką idėjos i ląisvmtoją pateikdami savo pa- 
bendrui dr. P. Grigaičiui, ALT siūlymus. Tikrumoje tai buvo 
sekretoriui, kad, girdi, būtu ge-! lakūno - dezertyro Pranciškaus 
ra, jei “JAV Kongresas imtųsi* Jareckio, ipilietimmo pasirasy- 
ištirti Sovietų agresijos ir kja^ : mo aktas Tadui M. Machrowicz 
tos veiksmus prieš Lietuvą, pa-!ls M1?h- demokratui, vadovau- 
našiai kaip buvo ištirta Katyno jaut, buvo išreikštas jų pagei- 
skerdynė”. Praėjusia savaitę davimas sudaryti sąlygas gen. 

— Anderso kariuomenei atkurti.
Kaip lt. Jarecki pastebėjo, ji 
taptų aktyviosios rezistencijos 
Lenkijoje židinys. Prezidentas 
— Išlaisvintojas retoriškai iš 
pradžių pastebėj ęs: “Pasakykite 
šitam jaunam vyrui, kad Ame
rika visada nuoširdžiai užjautė 
pavergtas tautas, kurios siekia 

■laisvės” - x - pri
dėjo, jog Jis “peržiūrėsiąs” len
kų laisvos kariuomenės atkūri
mo klausimą. Prisiminė, jog gen. 
Andersas yra mano didis drau
gas ir “I like him”.

Tuo pačiu laiku vak. Lenkijo
je tiek veikė, pasak AP, partiza
nai, jog pats marszalek Rokos- 
sowsky nuvykęs į Stalingrod 
(buv. Katowice) inspektuoti ka
riuomenės.

Visi šie pasiūlymai buvo dau
giatautės JAV gyventojų dalies 
iniciatyva, už kurią Amerikos 
dabartinė administracija turi 
būti tikrai dėkinga. Priešingai 
Maskvos Politbiurui — jis pla
nuoja, Raudonoji Armija, parti
ja ir vergai vykdo — Amerikoje 
pati tauta planuoja, o adminis
tracija vykdo ir tik kartais in
spiruoja. Tai tik Amerikoje ga
limas fenomenas. Nuo JAV tau
tos subrendimo, supratimo ir 
energijos bei iniciatyvos pri-< 
klausys, kaip pavergtiesiems ir 
pasauliui lemiama “išlaisvinimo 
politika” toliau vystysis. Ame
rikos “Rytų Europiečiai” privalo 
skelbti “totalinę mobilizaciją.

Tolimesni persitvarkymai 
pavergtojoje Lietuvoje 
JAV-bėse švieson ištraukiant 

taip vadinamas Bimbos, Vabalo- 
Prūseikos, Mizaros “pažangias 
organizacijas, amerikiečių laik
raščiai iš “Sovietskaja Litva” 
pranešė žinių apie naujus po
tvarkius. (Kaikurie laisvojo pa
saulio lietuviški laikraščiai apie 
tai prirašė nesąmonių) Stebėto- 

(Nukėlta į 2 pusi.)

“idea-fix tapo įgyvendinta. Tau
tos valią ’ administruojąs Prezi
dentas ir jį prižiūrįs Kongresas, 
ALTarybos pasiūlymui vienbal
siai , pritarė. Kersteno HR 231 
virto galutinai HR 346, ruseliams 
dar kietesne. Kaip tas vadovau
jantis kongresmenas LAIC di-

litikai. Bėda tik, kad Kongresas sirodė palankus, net prisiuntė 
šiuo reikalu teturi patariamąją savo atstovą į pasirašymo iškil- 
valią, kai tuo tarpu “kennanin- mes Munsane, nors savo nusista- 
kų” pilnam Valstybės Departa- tymo laukti tik iki politinei kon- 
mente didelio entuziazmo šiam ierencijai skirto laiko pabaigos 
pasiūlymui nerodoma. . _

Amerikos lenkų įnašas
Nepasiliko pasyvūs nė Ameri

kos lenkai, iki šioliai vadovavu
si Rytų Europos JAV tautybė. 
Turėdami kelis kongresmenus, 
pravedę Katyno bylos tyrinėji
mą (rezultatai buvo užslėpti 
JAV Valstybės Departamente), 
praėjusią savaitę lenkai gavo 
audienciją pas Prezidentą —- Iš-

Korėja paliaubų neardysianti. Pagaliau pasirašyta JAV užtikri
nant, kad toks pažadas yra. Ir pats Rhee paskutinį momentą pa-

savo atstovą į pasirašymo iškil
mes Munsane, nors savo nusista-

neatšaukė. Tolimesniems santy
kiams bei ateities linijai nusta
tyti į Korėją išvyko su būriu 
ekspertų, bet be senatorių, kaip 
buvo žadėta, pats Dulles, kuris 
prieš išvykdamas konferencijoje 
su kare dalyvavusių valstybių 
atstovais pasiūlė visiems parem
ti JAV nusistatymą dabar imtis 
sunaikintos Korėjos atstatymo, 
panaudojant tam ten esančias 
kariuomenes, atseit, jų neatšau
kiant namo. Matyt, komunistų 
gera taikos valia nepasitikima. 
Krašto atstatymo reikalams JA 
V-bės pradžiai skiria 200.000.000 
dol. Esą, tai nebus nauja našta, 
nes karui sustojus sumažėsią iš
laidos kariuomenei. Nors dėl su
stojusio karo laukiamom 1 bilio- 
no sutauporri taip pat guodžia
mas! užlopysiant spragas, kurios 
susidaro ginklavimosi planuose 
kongresui karinę sąmatą sumaži
nus1,6 biliono.

Belaisvių pasikeitimas Korė
joje prasideda šį trečiadienį. Vė
liau prasidės “tvarkymas” atsi-

Kanados rinkiminė kova į 
kampanijos pabaigą vis griežtė
ja. Rinkiminėje programoje nau
jų šūkių neatsirado, tik išryški
nami tie patys, paskelbti kam
panijos pradžioje. Liberalai tei
gia. kad konservatorių šūkiai yra 
neįvykdomi ir nerimtai keliami. 
Jie, esą, absoliučios daugumos 
niekad nelaimėsią. Jei liberalai 
pralaimėtų, konservatoriai, esą, 
turėtų sudaryti koalicinę vy
riausybę, kuri kraštui negali bū
ti naudinga, nes turėtų skaitytis 
su prieštaraujančiom įvairių par
tijų programom.

Konservatoriai tebekelia mo
kesčių sumažinimo šūkį, žada 
visuotiną sveikatos draudimą, 
žada išplėsti draudimą nuo ne
darbo ir tt. Bet rinkiminė kam
panija visada lieka rinkimine 
kampanija. Partijų vadai kalba 
ne tiek turėdami galvoje savo 
programą, kiek klausytojus. 
Taip Quebeko provincijoje Drew 
kalba apie provincijų autonomi
jos išplėtimą, o St Laurent pa
sisako už paskyrimą ambasado-

riaus į Vatikaną ir pan. Opozici
ja į pabaigą stengiasi kelti vie
šumon bet kokius valdžios žmo
nių ar valstybės tarnautojų nu
sikaltimus, vagystes ir tt. Vis tai 
tam, kad įrodytų liberalų admi
nistracijos korupciją.

Į federalinį parlamentą bus 
renkami 265 atstovai, o kandida
tų pastatyta 859. Rinkiminių 
apylinkių yra kiek ir vietų. Li
beralai savo kandidato nepasta
tė tik vienoje apylinkėje. Kon
servatoriai pastatė 245 kandida
tus, CCF—160, komunistai (vad. 
Darbo Pažangiųjų partija) — 
93, Social redit — 68 ir nepri
klausomų — 23.

Apskaičiuojama, kad valdžiai 
rinkimai kainuos apie $5.500.000, 
o partijos išleis dar apie $1.500.- 
000, tad viskas kainuosią apie 7 
milionus dolerių.

— Bonna. — Vakarų Vakieti- 
jos rinkimai paskirti rugsėjo 16 
d. Komunistai nutarę rinkimuo
se savų kandidatų nestatyti, bet 
remti vad. Vokietijos suvieniji
mo partiją.

atsigręždamas”. Vienbalsiai kon
greso priimtoje 346 rezoliucijo
je, pataisos tikslino, jog tyrinę-, 
jimas tebus vykdomas JAV ir 
investigacijos objektas praplės
tas. NYTimes angliškai rašė: 
“...would not only study the 
“seizure” of the Baltic States, 
but also “other circumstances 
w’hich led to the “incorporation” 
of those countries into the SU”. 
Gi pačioj rezoliucijoje būdinga 
naujoji sugestija, tiek dėkinga 
laisvojo pasaulio “psywar” įs
taigoms: komisija taip pat stu
dijuosianti “the treatment of 
the said Baltic peoples during 
and following said seizure and 
“incorpuration”. Stiprus šiam 
reikale nusimanančių narių ko
miteto sąstatas — Pirm. Charles 
J. Kersten iš Wise., Madden iš 
Ind., Dodd iš Conn., Machrowicz 
iš Mich, (demokratai) ir kiti, 
leidžia sutikti, jog ruseliai bėdų 
ateinantį rudenį turės.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
žygdarbis lietuvius ne tik pasta
tė pirmaisiais tarp JAV tauty
bių, bet išjudino sveikai konku
rencijai kitus lietuviškuosius 
veiksnius. Net atskiros politinės 
grupelės panūdo sostinėse rengti 
“pasaulinio mąsto” kongresus, 
o Europoje, girdisi, likę pensi
ninkai veiksniai rūpinas nors 
dabar susivienyti, kad nebūtų 
ALT’o visiškai nugulti. Tarptau
tinėje arenoje lauktina, jog And
riejus Višinskis, “pagydęs žmo
ną — įkaitą” ir .grįžtąs į Jungti
nes Tautas, bandys JAV pastan
gas atidengti Maskvos smurtą 
Pabaltyjy užtušuoti savo kalbo
mis. Liet. Informacijos Įstaigos 
turėtų nepagailėti apie šio ty
rinėjimo eigą informuoti Jung
tines Tautas. LAIC-turėtų būti 
trigubai sustiprintas. Ypač svar
bu, jog “Amerikos Balsas”, pra
nešinėdamas apie šios komisijos 
tyrinėjimo eigą Lietuvai, būtų 
griežtai objektyvus, nesukelda
mas ten per ankstyvių išorinių 
judėjimų.

Ukrainiečių HR 58 rezoliucija 
taip pat juda
Ne be lietuviško pavyzdžio, 

Ukrainiečių Amerikiečių vado
vybė suskato vairuoti JAV už
sienių politiką savo regione. Pra
ėjusią savaitę Kongreso Atstovų 
Rūmų Užs. Reik, pakomisė taip 
pat vienbalsiai pritarė atstovo

no HR 56 rezoliucijai užmegzti 
diplomatinius ryšius su Tarybų 
Ukraina ir Tarybų Gudija. Lauk
ta dar šioje sesijoje ją priimant. 
Mr. Smith nurodė, jog Ukraina 
ir Gudija tėra vienintelės JT

sigavusios Indijos delegacija, ne
pamiršdama jai primesto palan
kumo komunistams, apsilankė 
Pyongyange, bet nevyksta į Se- 
oulą.

Taigi kovos Korėjoje pasibai
gė, bet painiava tebėra neišnarp
liota, interesų susikirtimas diz. 
džiausiąs. Abi Korėjos šaukia 
apie krašto suvienijimą, viena 
šaukiasi pagalbos JAV, o kita 
jau gavo paramos užtikrinimą iš 
Maskvos. Konferencnja beabejo 
įvyks, bet gerų vaisių sunku 
laukti. P. Korėja sutinka joje da
lyvauti tik nustatytu laiku, 90 
dienų, JAV užtikrino taip pat 
ją apleisią tada, jei komunistai 
nerodys geros valios. Kas tada?

Tuo tarpu Maskva betgi rodo 
taikingumą ir net iškėlė reikalą 
baigti karą ir Indokinijoje, kur 
prancūzų pajėgos paskutiniu 
metu rodo aktyvumą.

Europoje gana intriguojančiai 
atrodo JAV pradėtas dalinimas 
maisto pakietėlių Rytų Vokieti
jos gyventojams. V. Berlyne 50 
dalinimo punktų iki pereito sek
madienio išdalino apie 850.000 
pakietėlių, kurių atsiimti minios 
plaukė ir iš tolimų zonos ribų, 
nebodamos, kad tai išdavystė. 
Tik sekmadienį dalinimo punk
tuose pasirodė vos 25.000 vokie
čių, nes valdžia uždarė susisieki
mą geležinkeliais. Daugely vietų 
besiveržiančioms prie bilietų 
kasų minioms išsklaidyti buvo 
paleista net šūvių. Ar alkani vo
kiečiai atras kitų kelių prie mais
to, tuo tarpu sunku pasakyti.

IŠTIRS PABALTIJO OKUPACIJA
Wisconsino atstovo J. Kersten 

rezoliucija, reikalaujanti ištirti 
Pabaltijo valstybių prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos klausimą 
liepos 27 d. kongreso priimta 
vienbalsiai. Tam bus sudaryta 
speciali 7 kongresmanų komisi
ja, kuri surinks visą medžiagą, 
liečiančią Pabaltijo valstybių 
įjungimą į Sovietų Sąj. ir turės 
atsakyti į klausimą ar jos įsijun
gė savanoriškai, kaip skelbia 
Maskva, ar buvo okupuotos. At
sakymą mes žinome iš anksto. 
Mūsų laisvės bylai bus didelis 
laimėjimas, kai tą oficialiai pasa
kys ir visą medžiagą paskelbs 
JAV kogresas.

Rezoliucijos pasiūlymas ir jos 
pravedimas yra didelis Am. Liet. 
Tarybos nuopelnas. Tai bus di
džiausias mūsų laimėjimas viso
je laisvės kovoje. ,

Būtų gražu, kad nors rezoliu
cijos autoriui ir ją taip pat nuo
širdžiai rėmusiems atstovų rūmų

pirmininkui Martin ir mūsų 
skaitytojai pasiųstų padėkos laiš
kų. Posėdy už rezoliuciją pasi
sakė net 19 atstovų.

Laisvės tankas
Liepos 25 d. į Vak. Vokietiją 

iš Čekoslovakijos perbėgo 8 as
menys, kurie sieną pervažiavo 
vieno iš bėglių, mechaniko, pa
ties pasigamintu tanku. Namų 
gamybos tankas buvo panašus į 
čekoslovakiškus normalius tan
kus, kad pasienio sargybos pa
laikė jį kariuomenės tankus, 
vykstančiu prie sienos su kažko
kiu uždaviniu ir suprato, kas čia 
dedasi tik tada, kai tankas nesu
stojo ties spygliuota vielų tvora, 
bet nuvažiavo toliau.

Bėgliai savo išsigelbėjimo 
priemonę pavadino “Laisvės tan-

— Bonna. — Britai suėmė 6 
vokiečius šnipinėjusius rusams 
geležinės uždangos pasieny.

Amerikiečiai visus oficialius pro
testus atmetė ir maistą tebega- 
bena. Jį dalinti buvo nusistaty
ta 60 dienų. Rytų zonos komu
nistinė -vyriausybė dabar sten
giasi maitinimosi sąlygas zono- ‘ 
je pagerinti ir daugiau importuo
ja. kom. agentai buvo bandę 
sukurstyti Vak. Berlyno bedar
bius, kad jie eitų į dalinimo 
punktus tų pakietų reikalauti, 
bet iš to nieko neišėjo.

Rytų Vokietija dabar pergyve
na birželio 17 d. riaušių likvida
vimo dienas. Naujoji teisingumo 
ministerė ’’Raudonoji Hilde” 
Benjamin žada virsti kruvinąja. 
Daugelis paleistųjų vėl suimami, 
o atsakingieji pareigūnai šalina
mi, kaip buvę apsileidę. Krito ir 
saugumo . viršininkas Zaisser, 
kurio vieton pastatytas Ernst 
Wollweber.

Vokietijoje pasipriešinimas 
dar reiškiasi jau retėjančiais dar
bininkų streikais, bet sakoma, 
kad Silezijoje vykstąs atviras 
8000 partizanų karas su lenkų, 
rusų ir čekoslovakų kariuome
ne. Visa tai Maskvai švelnaus re
žimo politiką apsunkina, nors 
nuolaidų vis neatsisakoma. Ne-

?- Wyszynskio

kijoje neseniai paleista 16 kuni
gų ir 3 vienuolės. Bet didžiau
sią nuolaidą Maskva padarė Aus
trijoje, paskelbdama, kad nuo 
rugpiūčio 1 d. pati apmokės oku
pacinės kariuomenės išlaidas, 
kaip tai daro JAV. Bet Britai ir 
Prancūzai ten tebegyvena’ austrų 
sąskaita. Maskvai tai reiškia, kad 
gaus mažiau iš savo valdomų 250 
fabrikų ir visos naftos pramonės, 
kurią valdo kaip karo grobį, bu
vusį Vokietijos Reicho turtą, 
austrams palikę tik privačias 
įmones.

Tito padarė nuolaidų žestą ką- 
katalikams leisdamas pas kardi
nolą atvykti specialistui gydyto
jui iš JAV, prof. dr. J. Lauren
ce iš Californijos. Be to, per ra
diją oficialiai buvo pasmerkti 
"neatsakingi gaivalai”, užpuolę 
ir sumušę Split vysk, padėjėją 
Franic. Derybos dėl santykių su- 
normavimo su "Vatikanu betgi 
yra nutrukusios. Esą, Vatikanas 
esąs šališkas Jugoslavijos ir Ita
lijos byloje.

Italijos de Gasperi naujoji vy
riausybė negavo pasitikėjimo. 
Dabar bando naują vyriausybę 
sudaryti tos pat partijos žmogus, 
buvęs vicepremjeras A. Piccioni.

Vengrijos saugumo policija 
prijungta vidaus reikalų minis
terijai, kaip ir SSSR. Buvęs jos 
viršininkas gen. Gabor, apie ku
rio pozicijų susvyravimą buvo 
kalbama jau nuo sausio mėn., 
pakeistas gen. Piros.

Sovietų Augšč. Tarybos sesija, 
šaukta liepos 28 d., nukelta į rug
piūčio 5. Jokių priežasčių to ati
dėjimo nepaskelbta.

Iš Lietuvos kaikurie mūsų 
laikraščiai paskelbė žinią, kad 
pašalintas Sniečkus ir jo vietą 
užėmęs Liaudis. Ištikrųjų ši ži
nia nėra visai tikra. Išvados pa
darytos iš sovietiniuose laikraš
čiuose pasirodžiusio CK posė
džio aprašymo. Iš jo Sniečkaus 
likimas nėra aiškus. Aišku tik, 
kad buvęs žemės ūkio m misteris, 
Rusijoje augęs, Kaz. Liaudis yra 
partijos sekretorius, bet neaišku 
ar pirmasis. Jis buvo Klaipėdos 
apygardos komiteto sekretorių, o 
kai apygardos buvo panaikintos, 
neteko vietos ir įvestas į CK. Sa
koma, kad tame posėdy Matulis 
griežtai kalbėjęs prieš Beriją.

TikraVra žinia, kad ligšiolinė 
LTSR vėliava pakeista nauji:' 
raudona, balta, žalia su kūjo- 
piautuvo ir raud. žvaigždės em
blemom. Tos spalvos iki įstaty
minės trispalvės — geltona, ža
lia, raudona—lietuvių buvo daž
nai naudojamos, o vėliau buvo 
laikomos Mažosios Lietuvos vė
liava — tik priešinga eile.

ziurin
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Vokietija iškyla

KANADIŠKASIS BALFas
Viena iš didžiausių dorybių l» ronto, Ont. - , 

žemėje yra artimo meilė. Šios ZZ____ Z________________
meilės įtakoje žmonijos gyveni- BALFas? Gal ne vienas ir šio 
mas tampa palaima vietoje pra
keikimo, kuriame esama tiek 
daug nelaimių ir kančios. Šių 
dienų pasauly permažai yra ar-> 
timo meilės, dėlto ir žmonijos 
gyvenimas yra toks varganas.

Bet pe apie tai šiose keliose ei
lutėse bus kalbama, nes artimo 
meilės principai ir jos vyksmo 
vaisai; yra žinomi. Jie yra tik 
nepraktikuojami, arba labai ma
žai praktikuojami gyvenime. Čia 
bus "trumpai užsimenama apie 
Kanados Lietuvių Šalpos Fondą, 
kuris savo veiklos pagrinde yra 
įsirašęs anos minėtos meilės 
principus.

Dar, turbūt, Kanados lietuvių 
dauguma ir nežino, kad čia to
kios institucijos esama, tačiau 
krikščioniškos meilės pasiilgę 
mūsų broliai ir sesės Vokietijo
je jau yra patyrę jos gerųjų pa
stangų ir mūsų ’tautiečių gailes
tingos rankos vaisių. Tik paskai
tykite (būtinai!) nelaimingos 
lietuvaitės ir jos sūnelio laišką, 
tilpusį liepos 16 dienos “T. Ži
buriuose”. Iš jo daug kas paaiš
kės: ir mūsų tautiečių Vokieti
joje kančios bei vargai, ir arti
mo, meilės didybė, ir šio fondo 
veiklos prasmė.

Taigi Kanadoje Lietuvių Šal
pos Fondas yra. Jis yra įsteigtas 
KLB Krašto V-bos pastangomis 
šių metų pradžioje ir veikia Liet. 
Bendruomenės rėmuose. Į Fon
do vadovybę parinkti energingi 
ir sąžiningi asmenys, kuriems 
šalpos darbai yra labai arti šir
dies. Pirmininkas L. Tamąšaus-

Kam nėra žinomas Amerikos

laikraščio skaitytojas dar ir šian
dien tebedėvi jo pastangom iš 
kažkur “ištrauktą” švarką, arba 
bent prięimena anuos stovykli
nius laikus Vokietijoje, kada jo 
pastangų dėka ne vienas mūsų 
vaikas buvo išgelbėtas nuo ra- 
chito ar kitokios ligos ir tuo bū
du ne vienai motinai buvo nu
braukta ašara nuo rūpestėliu iš
vagoto veido.

BALFo pėdomis seka ir KLŠ 
Fondas. Šie metai yra veiklos 
pradžia, o, žiūrėk, kaip puikiai 
jis užsirekomendavo. Kol šios 
eilutės bus išspausdintos, jis jau, 
turbūt, bus “sukalęs” $1000, už 
kuriuos pasiuntęs 13.000 svarų 
cukraus mūsų varguoliams į Vo
kietiją. O be to, jo tikslų apim
tyje dar yra įrašyta Vargo mo
kyklų šelpimas Vokietijoje, tel
kimas rūbų ir kitokių gėrybių, 
kurios neturtingiems tautie
čiams taip pat reikalingos ir tt. 
Vienu žodžiu, jis yra mūsų “Bal- 
fas”. Dabar mūsų broliai “ame
rikonai” ne vieni turės kuo pa
sididžiuoti.

Tačiau ... visi balfai, fondai ir 
kitokios draugijos be visuome
nės paramos yra nulis. Visuome
nė yra toji geroji ranka, iš ku
rios byra artimo meilės vaisiai. 
Balfai ir fondai yra tik tie rams
čiai, kurie padeda tą ranką iš-

* Akligatvy
Eilinis mūsų laikų pasaulio 

įvykių stebėtojas ne kartą sa
vęs klausia, iki koliai gi tęsis ši 
maišatis, nejau pasaulis gyvens 
amžinai šitokioje įtampoje, kas
met leis bilionus ginklayimuisi, 
svaidysis kaltinimais bei prie
kaištais ir vis nesieks sprendime, 
kuris užtikrintų ramybę ir taiką. 
Prie dabartinės pasaulinių pajė
gų konsteliacijos sprendimo bet
gi greit laukti, atrodo, negalima. 
Mbskva jau užvaldė 800 milionų* 
žmonijos ir dar vis tęsia savo 
agresyvumą — veržiasi į naujas 
sritis, iškelia naujas problemas, 
dar labiau sukomplikuojančias 
tarptautinius santykius, palaiky
dama ir skatindama reiškinius, i 
kurie vakariečiams iškelia nau
jų sunkumų, o vakariečiai vie
ningo fronto nepajėgia sudary
ti. Teoretiškai jis, tiesa, yra, bet 
tik teoretiškai. Praktiškai jis ne
veiksmingas ir iškilus betkokiai 
sunkesniei problemai pasirodo 
nevieningas, dalis sąjungininkų 
dažnai pakrypsta geriau Į nuolai
das Maskvai, kad tik išvengus 
griežto susidūrimo. Bet kuriose 
užplanuotose priemonėse užkirs
ti Maskvos bei pasaulinio komu
nizmo agresijai kelią tuojaus pa- 

! sirodo plyšių. Prasideda tarp są
jungininkų naujos derybos, už
planuotoji linija susilpninama, 
o Maskvai tai duoda progos pa
sireikšti su naujais agresijos žy
giais.

Jau nuo pat II Pasaulinio ka
ro laikų Vakarų pasauly vadovy
bę pasiėmė JAV. Jos nulėmė ka
ro išeitį, jos vadovauja ir poka
rio pasaulinei politikai. Jloose- 
veltinės epochos vilčių, kad su 
Maskva bus galima rasti taikaus 
sugyvenimo formą, JAV jau ne
beturi ir pasuko ginklavimosi ir

tiesti. Taigi ir mūsų Šalpos Fon- pasaulio ginkluotų pajėgų orga- 
do veikla, be visuomenės geros nizavimo linkme. Bet čia jos 
valios, be artimo meilės taptų įbrido į tokias klampynes, iš ku- 
muilo burbulu. Bet Fondo vado- rių nepajėgia išbristi. Atgal 
vybė kanadiške lietuviška vi- trauktis kelio nėra, bet ir pasau- 
suomene yra pasitikėjusi. lį suorganizuoti nesiseka. Jos iš

kas, gyv. 236 Dovercourt Rd., To-1 A. Kalnius, j pylė bilionus dolerių, visos vals-

DEMOKRATIJA VYKSME
(Atkelta iš 1 psl.) I ri ir bijo” ... . į ti, jog pasaulinis konfliktas čia

jai šių persitvarkymų LTSR lau--j Europą lankąs ex-kandidatas 
kė jau seniau, tik sovietams pa- i Stevensonas susirūpino, jog bū- 
skelbus, apie rajoninės ir sriti- tų “nelaimė”, jei pavergtieji dėl- 
nės administracijos7 * Lietuvoje to susidarytų .įspūdį,, apie JAV 
panaikinimą, visą kontrolę cent- poziciją: “Well done, boys, and 
ralizuojant LTSR respubliki- here is a can of beans”.

tų “nelaimė”, jei pavergtieji dėl-

niuose organuose. Turėjo būti i Tačiau, kaip ir pati išlaisvini-
■ ’ • ■ -’.jmo politika, Berlyno-birželiniaipertvarkyta ir komunistų parti

jos sistema. Stebėtinai ilgai vieš
pataująs Maskvos valios uolus 
vykdytojas A. Sniečkus pasiliko 
dar tvirtai savosiose pozicijose. 
Bet kaip ilgai? Buvę sričių par
tijos sekretoriai, turimomis pir
mutinėmis žiniomis, tapo CK 
naujai sukurtų departamentų 
vadovais. Smulkesnių informa
cijų tikimasi artimiausiomis sa
vaitėmis.

J. Jakonio “Drauge” praneši
mas apie naująją LTSR vėliavą, 
kaip “vieną iš įdomiausių pasta
rojo meto žinių”, atrodo yra tik 
kitas liūdymas, kiek mažai kai- 
kurių veiksnių specialūs žmonės 
orientuojasi pavergtos Lietuvos' 
reikaluose. Šitos vėliavos jau se
niai dalinamos įvairioms respub
likoms ir latviai gavo dar pra
ėjusiais metais. “Pakeitime” — 
raudona-balta-žalia — tik jau 
nebuvo jokio staigumo, nes rau
donoji tebeturės pirmąją rolę, 
kaip iki šioliai. J. Jakonio peri
nimas, “kad pakeitimas padary
tas ne taip sau atsitiktinai”, ne
turi rimtesnio pagrindimo. Mū
sų tautiečiai iš M. Lietuvos, gan 
sėkmingai apvaldę VLIK’o in
formacines įstaigas, net rado rei
kalinga prisiminti, jog “naujo
sios vėliavos elementai raudona, 
balta, žalia, jei imti atvirkščiai, i 
sudaro buvusias Prūsų Lietuvos 
spalvas (žalia-balta-raudona) ”.

Tai buvo tik repeticija
Nors 10.000 vokiečių buvo su

kišta į kalėjimus, o žydė Benja
min uoliai darbavosi kad vėl pa
rengtų dirvą kitam vokiečių an
tisemitiniam pasireiškimui, Ber
lyno birželinės riaušės, turimo
mis žiniomis paliko pavergtie
siems gaivinantį įspūdį. Cituo
jame vieną Berlyno riaušininką: 

. “Žinot, mes nesijaučiame sumuš
ti. Mums buvo tiek nepaprasta, 
jog net Sovietijoje mes galime 
suruošti tokią demonstraciją. 
Dabar mes jaučiamės tiesiog ga
lingi. Mes žinome, jog galime 
bet kada pakartoti. Ir sekantį 
kartą atliksime tai kur kas ge
riau”.

Vakarų Berlyno žurnalistas gi 
klausinėjančiam amerikiečiui 
pareiškė, jog ten esama įsitikini
mo, jog vakariečiai vokiečiai ne
atlikę savo pareigos. Jie turėję 

• prisidėti prie demonstrantų, su
laužyti visus barjierus ir pa
skelbti Berlyno sujungimą. Da
bar jie teisinąs!, jog amerikiečiai 
kliudę. Kitą kartą sąjunginin
kų, girdi, nebus klausoma, nes 
“jie patys nežino, ko nori Ir no-

pat. Dar tą pačią savaitę, sovietų 
-jankių dabartinė bendravimo 
forma — “akis už akį, dantis už 
dantį” pareikalavo dviejų lėktu
vų. Gyvybės nesvarbu! Sbvietai 
turėjo atsikeršyti už jų keleivi
nio numušimą Korėjos karo lau
ke paskutiniosiomis karo minu
tėmis. “Dar toliau, bus dar gra
žiau” — pagal tą dainušką. Ei- 
senhoweris kalbos apie Korėjos 
paliaubas sakyti, atvyko tiesiai iš 
120 Amerikos karo ir civilinių 
vadų konferencijos. Joje buvo 
svarstoma “Rusijos karinė jėga, 
atominiai ginklai... — viskas — 
pagal Vašingtono spaudą. Ma
lenkovas nedelsė iš savo pusės 
garantuoti Šiaurės Korėjos “vie
nybę”. Abi pusės “džiaugėsi” 
pergale ir abi reikalavo iš savo 
kariuomenių didžiausio budru
mo. Raudonieji tam budrumui 
sustiprinti į Šiaurės Korėją per
metė MIGų būrius... Įvertinus 
karo rezultatus, visgi laimėjo 
Maskva ir Raudonoji Kinija, ta
pusi pasauline galybe iš nieko. 
^AV-bėms, šiuo metu tebesie
kiančioms “išlaisvinimo” taikin
gomis priemonėmis, buvo pagal 
tą žurnalą: “It’s quite a snafu, 
quite a deal after all the sacra- 
fices made”.

Mūsų didžioji demokratija ir 
visa laisvasis pasaulis dar kartą 
brangiai sumokės už šias paliau
bas su kremliniais gangsteriais, 
jei nebus suskubta sovietams 
smogti kituose baruose. Iš vis 
šios paliaubos, mums papras
tiems žmoneliams, atrodo nesą
monė. Dėka Valstybės Departa
mento neapdairumo, JAV-bės už 
Jungtines Tautas pasirašė pa
liaubas su kuo — su “Šiaurės Ko
rėja ir kiniečių savanoriais!” O 
net Jungtinėse Tautose 1951 m. 
vasario mėnesį Sovietinė Kinija 
buvo pripažinta “agresorium”. 
Bet mūsų “didiesiems“ politi
kams užteko, kad už Kinijos “sa
vanorius” pasirašys kažkoks a la 
Želigovskis kinietis generolas- 
politrukas, kurio žinioje yra tik 
milionas puikiai ginkluotų karių 
ir kuris be didesnio sielvarto ne
teko 900 MIG naikintojų spraus- 
tuvų! Mūsų didžioji Amerika su
tiko pasirašyti paliaubas, kai jie, 
sovietiniai vasalai, pripažįsta 
1930 metų status quo. Kalbant 
kasdieniškai, būtų lyg — plėši
kai įsiveržtų į Torontą, išžudytų 
trečdalį gyventojų, išdegintų, su
naikintų miestą ir galiausiai įsi-, 
taisę Toronto saloje, pasirašytų 
su policija paliaubas.

įvykiai ne tik nedilsta žmonijos 
sąmonėje, bet ryškėja, formuoja
si, pranašaudami neišvengiamai 
ateisiantį Maskvos tironų galą.

Sovietai ir Čikagos 
gangsteriai
Kažkada amerikiečiai džiaugė

si, jog Stalinas esąs neblogai in
formuotas apie Ameriką, nes ži
nojęs pavardėmis ir kur prisilai
ko JAV gangsteriai. Neseniai 
jankių spauda vaizdingai suly
gino Kremlių su Čikagos gangs
terių landynėmis. NYTimes: 
“Vietoj susijungę ir siekę vieno 
tikslo, sovietų vadai žudo vienas 
kitą sekdami Bizantijos imperi
jos tradicijomis, iš kurios Rusi
ja tiek paveldėjo... Prisiminę 
Čikagos gangsterių kovas, mes 
amerikiečiai galime lengviau su
prasti Kremliuje vykstančią ko
vą. Žinoma, Al Capone, Schultz 
tikslai buvo nepalyginamai men
kesni, tačiau čikagiškiai su 
kremliniais lengvai rastų bend
rą kalbą”. “Limitless greed, li
mitless brutality and pitiless 
murder” charakterizuoja plėši
kų gaujų kovą. Ir tai randame 
tiek Čikagoje, tiek Kremliuje. 
(Kažin ką į tai Yla iš “Liaudies 
Balso”? Ar tai turimą nors ben
dra su jo komunizmu?).

Galvosūkiai Maskvoje
Amerikiečiai žurnalistai bando 

atspėti kaikuriuos ėjimus Mask
voje. Kodėl Augščiausiojo Teis
mo pirmininkas Maskvoje visai 
netikėtai gavo ordiną? Ar Berija 
jau nuteistas ir sulikviduotas? 
Kodėl Augšč. Tarybos sesija bu
vo atidėta iš praėjusios savaitės 
į rugpiūčio 5? Pirmoji data bu
vo paskelbta -kartu su Beri jos 
“iššifravimu” — ar kas nors pa
sikeitė? Kai Augšč. Tarybos po
sėdis buvo atidėtas iš kovo 14 į 
kovo 15 d. išvada buvo Malenko- 
vo “pasitraukimas” iš partijos 
sekretoriato. Kodėl praėjusią sa
vaitę Maskva nė vienu žodžiu 
neužsiminė Berijos? Kodėl 
Azerbeidžano kompartijos bosas 
M. D. Bagirov buvo pašalintas 
visai jo “neapkaltinus” Berijos 
sąjungininku? Tokių klausimų 
begalės.... Rusiškosios demo
kratijos “administracija” tyli, 
nes jiems nėra reikalo skaitytis 
tu savo vergais. Sovietų tautos 
/ra dėl jų, bet ne Kremlius dėl 
‘Rusijos tautų”.

Korėja — 1953 Ispanija
Užbaigę savo “ginklų bandy- prie kurios tikisi pritraukti Bra: 

mus” Ispanijoje, didžiosios galy- ziliją ir kitas t*. Amerikos vals- 
bės susikibo II pasauliniame ka-, tybes, su kuriomis nori sudaryti 
-e 1939 meais. Korėjos konflikto i “Trečiąją pajėgą” — atsvarą 
apgesinimas tūlus skatina galvo* I prieš JAV ir Sovietų Rusiją.

I
tybės juos ėmė noriai, bet kai 
reikia atsistoti kovos fronte jos 
visos šaukia, kad dar nemetas, 
kad dar reikia kitų kelių ieškoti, 
kad pavojaus dar galima išveng
ti, kad griežtos priemonės prives 
prie pasaulinės katastrofos, ku
ri sunaikins visą pasaulio kultū
rą.- Nesulaukdamos sąjunginin
ku pritarimo, JAV taip pat savo 
balsą nuleidžia, pereina į lauki
mo politikos liniją, siekia naujų 
kombinacijų.

Vakariečių nesutarimai
Organizuodamos atsparą Mas

kvai, JAV savo politiką parėmė 
tais pačiais sąjungininkais, su 
kuriais kariavo prieš Vokiečius 
— pirmiausia D. Britanija bei 
Prancūzija, vad. “Benelux” blo
ku, panaudodamos taip pat Itali
ją, stengdamosios patraukti* ir 
visas kitas Europos valstybes, ne 
patekusias už geležinės uždan-. 
gos.* Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
kad šitoje savo politikoje JAV 
turėtų daugiausia paramos su
laukti iš D. Britanijos ir Prancū
zijos bei iš jų skverno įsikibusių 
Olandijos su Belgija. Juk tai pa
saulinės imperijos. Pasaulinė — 
globalinė politika bei globalinė 
saugumo organizacija joms turė
tų pirmiausia Rūpėti, nes pavo
jus iš Maskvos yra globalinis ir 
pirmiausia gresia jų imperijoms. 
Juk visur ten po karo vyksta 
Maskvos palaikomi tautiniai są
jūdžiai, atmiešti žymiom komu
nizmo dozėm. Ir visdėlto JAV 
pokario politikai — pasaulio or
ganizavimui prieš komunizmą— 
daugiausia kliūčių atsiranda iš 
tos pačios D. Britanijos ir Pran
cūzijos pusės.

Priežastis šito reiškinio leng
vai suprantama. D. Britanija vis 
dar nenori atsisakyti savo pozici
jų Tolimuosiuose Rytuose, Okea
nijoje ir Afrikoje. O ji žino, kad 
pp naujo karo, kuriam vėl vado
vautų JAV — šį kartą .greičiau
sia nuo pirmos karo dienos — 
buvusieji kolonij aliniai kraštai 
dar toliau pažengtų savo nepri
klausomybės siekimuose. D. Bri
tanija žino, kad ji karo metu 
anose pasaulio srityse nepajėgtų 
dominuoti ir kariškai, nes reikė
tų ginti salas, žino, kad gynimą 
tų sričių, kur buvo buvusios jos 
imperijos galybės šaltiniai, rei
kėtų palikti JAV ir kad po karo 
ten grįžti būtų, jau neįmanoma. 
Britas yra pirHys ir jo politiką 
nulemia šaltas buhalteriškas ap
skaičiavimas. Jam svarbu, iš ko 
gyvens Metropolija. Komuniz
mo pasaulinė agresija jam labai 
nepalanki. Norėtųsi ją sulaikyti, 
bet paaukoti tam savo imperijos 
viltis, britas negali ryžtis. Jo 
biznieriškiems apskaičiavimams 
yra vistiek ar imperijos likučiai 
teks JAV ar komunizmui, dėl to 
jis nenori mestis į JAV glėbį ir 
nepameta vilaių išgelbėti savo 
pasaulines pozicijas tradicinėm 
kombinacijų bei išlaukime prie
monėmis.

Iš čia išplaukia visa D. Brita
nijos politika pilna rezervų bei 
pasitraukimo manevrų. Dėl to 
D. Britanija neremia JAV Toli
mųjų Rytų politikos, baisiausiai 
bijo, kad karas ten neišsiplėstų į 
visą Aziją, dėl to spaudė baig
ti karą Korėjoje, dėl to sugal
vojo Colombo planą, kuris įga
lintų pietryčių Aziją surišti su 
D. Britanija ūkiškai. Dėl tų pa
čių priežasčių laikosi nuošaly 
nuo Europos Gynimo Bendruo
menės, kuri ją perdaug surištų 
su Europa.

Prancūzija koloni j alinių kraš- i 
tų atžvilgiu būtų nuolaidesnė, : 
nes pati viena iš tenykščių pai- : 
niavų vistiek nebeturi vilčių iš- ' 
bristi. Jos rezervai išplaukia pir
miausia iš tradicinio antagoniz- j 
mo Vokietijai, iš baimės, kad ap- ; 
ginkluota Vokietija iškils į pir- i 
maujančią Europos pajėgą ir už- j

gožės Prancūziją. O tai yra blo
giausia išeitis, ko labiausiai bi
jo visa prancūzų tauta. Kaip 
blaivūs politikai, Prancūzai vis- 
dėto supranta, kad betkokioje 
vieningos Europos organizacijo
je Vokietijos negali nebūti. Jie 
norėtų rasti tokią organizacinę 
formą, kuri Vokietijos dominavi
mui nepaliktų vietos. Bet tai 
sunku suderinti su vokiečių tau
tos savosios vertės pajautimu, 
pagaliau nesiderina su JAV noru 
reikalo neuždelsti, Europos or
ganizavimą greičiau baigti, nes 
bilionus pilti jau atsibodo. Tai 
darosi jau nebepopuliaru JAV 
masėse, ypač kai rezultatų nesi
mato. Ir vyriausybę apmaudas 
ima — duodi, duodi, o jie ten vis 
savaip vinguriuoja.

JAV nepasisekimai Europoje
Dabarties globalinėje politiko

je centre tebėra Europa. Iš da
lies dėl to, kad .yisdėlto ten tebė
ra po JAV vyraujančios karinės 
ir ūkinės pajėgos, iš dalies dėl 
to, kad ir pagrindinis priešas iš 
ten lengviausiai pasiekiamas. 
Bet jau kelinti Europos organi
zavimo metai didelių vaisių dar 
nedavė. Š. Atlanto Sąjunga pa
lengva1 apmirė. Europos Gynimo 
Bendruomenės ir Europos Ar
mijos organizavimas įklimpo. D. 
Britanija nuo to laikosi visai 
nuošaliai, o iš kitų valstybių taip 
pat nei viena atitinkamų sutar
čių lig šiol dar neratifikavo, nuo

didesnių įsipareigojimų atsisa
ko, kitos nebenori ką daryti net 
už Amerikos pinigus. Ginčai 
vyksta dėl komandos ir dėl stra
teginių planų. JAV užsimojimai 
į Europos gynimo organizaciją 
įtraukti Ispaniją ir sukurti ten 
savo oro bei laivyno bazes, taip 
pat trukdomi. D. Britanija, mat, 
bijo, kad sutvirtėjusi Ispanija 
jau ne vien žodžiais pareikalaus 
išsinešdinti iš Gibraltaro. Bri
tams atrodo geriau kęsti nerimo 
dešimtmečius, negu prarasti im
perijos amžinąjį šulą Gibralta-. 
rą. Jie taip pat nesutinka su JA 
V-bių planu suorganizuoti Arti
muosius bei Vidurinius Rytus. 
Nesutinka, nes ir čia pavojai tuo 
keliu prarasti savo ir taip jau la
bai svyruojančias pozicijas.

Prancūzai taip pat raukosi dėl 
JAV jiems nepalankaus nusista
tymo santykiuose su Š. Afrikos, 
arabų pasauliu, kur įrengė savo 
bazes, žodžiu, jau 8 metai po ka
ro, rieškučiomis pildamos dole
rius, JAV vis nepajėgia rasti tin
kamo atramos taško. O to taško, 
ir labai plataus, būtinai reikia. 
Nejaugi JAV eis Europos ginti 
nuo bolševikinio tvano pačios 
vienos, be europiečių?

Tad natūralu, kad Amerikos 
strategų ir politikų akys vis la
biau ir labiau nukrypsta į Vo
kietiją, kuri po karo jau spėjo at
sigauti ūkiškai, nors naujam ka
rui ruoštis joje psichologinės są
lygos d?r ir nėra palankios. JAV 
betgi supranta, kad geros naujo 
vaidmens perspektyvos ir tas 
psichologines sąlygas pakeis. O 
kas gali būti geresnis sąjungi-

ninkas karinei sąjungai už mili- 
tarinių tradicijų kraštą — Vo-

jai laimėti jos yra pasiruošusios 
net labai daug ką paaukoti Šitą 
junta pasaulis, junta Vokietijos 
iškilimo bijanti Prancūzija, jun
ta savo vertę ir Vokietija. Aiš
ku, pigiai ji neitų buvusių savo 
priešų tarnybon, tačiau gerai ži
no, kad kito kelio greitai atsisto
ti ant kojų jai nėra.

s .. . .

Ko siekia Vokietija?
Vakarų Vokietija neabejotinai 

yra apsisprendusi už bendrą ke
lią su Vakarais. Tai puikiai pa
rodė ratifikavimas pereitų metų 
gegužės mėnesį pasirašytų sutar
čių — pagrindinio, vad. Deutsch- 
landsvertrag, kuris panaikina po 
kapituliacijos įvestą okupacinę 
padėtį bei grąžina beveik visišką 
suverenumą ir taip pat karinės 
sutarties, pagal kurią V. Vokie
tija kombinuotu būdu įjungia
ma į Europos Gynimo Bendruo
menę. Ratifikavimas įvyko po 10 
mėn. sutartis pasirašius, tačiau 
palyginus didele dauguma: 226 
balsais prieš 164, 2 susilaikius. 
Už sutartis balsavo net vad. Ge- 
samtdeutscher Block, atstovau
jąs rytų pabėgėlius. Jo vadas W. 
Kraft, buvęs Lenkijos pilietis iš 
Poznanės vaivadystės, prieš tai 
betgi dar turėjo pasikalbėjimą 
su JAV augštuoju komisaru. 
Apie ką buvo kalbama, nebuvo 
paskelbta. Greičiausia apie Vo
kietijos rytines sienas bei apie 
pabėgėlių problemos pripažini- 

(Nukelta į 8 psl.)

Oro kovos virš Staling rado
Vokiečių kariai, rusų 
belaisvėje
Kilnojamas iš vienos belaisvių 

stovyklos kiton, grafas Einsiedel 
pakliuvo prie pat Maskvos į Nr. 
27 stovyklą. Šioje stovykloje bu
vo geresnės sąlygos kaip kitur. 
Dėl sostinės artumo dažnai koks 
žymesnis vokiečių senas komu
nistas pabėgėlis ar rusų parei
gūnas apsilankydavo: Stovyklos 
valdžia jų prisibijodavo ir nega
lėjo sauvaliauti taip, kaip toli
mesnėse nuo Maskvos stovyklo
se. Dėl duoto rusams laiško, ku
ris buvo . išspausdintas belais
viams skirtam laikraštyje, Ein
siedel visur buvo laikomas an
tifašistu. Susirado ir draugų pa
našiai galvojančių kaip ir jis 
pats. Buvo organizuojamos anti
fašistų grupelės. Rusai, o ypač 
senieji komunistai Vokiečiai, ku
rie daug kur buvo stovyklų vir
šininkai, stengėsi kuo daugiau 
belaisvių paversti antifašistais.

1942 m. gruodžio 5 d. stovyk
los komendantas Voronov sušau
kė iškilmingą mitingą, kuriame 
perskaitė specialią sovietų infor
macijos biuro pranešimą apie ap
supimą vokiečių Stalingrado ra
jone. Einsiedel nenorėjo tikėti. 
Atrodė negalimas dalykas, kad 
22 vokiečių divizijos būtų taip 
lengvai apsuptos. Savo abejoji
mą po pranešimo leistuose pa
klausimuose iškėlė. Komendan
tas atsakė, kad pranešimo teisin
gumas matysis po kelių savaičių. 
Leiskime apie tai papasakoti pa
čiam grafui Einsiedel:

“1943 m. kovo 4 d.
Jau kelios savaitės guliu sto

vyklos ligoninėje. Buvau atneš
tas čia su baisiais galvos skaus
mais beveik be sąmonės. Patal
pino kartu su belaisviais atvy
kusiais nuo Veliki Luki. Šiltinė 
ir maliarija iš visų padarė skele
tus. Patalpos neapšildomos. Van
deninė sriuba ir supelėjusi duo
na sušaldavo į akmens kietumą. 
Ligonys guldavo į lovas po du, 
kad vienas kitą šildytų ir išveng
tų mirties sušąlant. Ne vienam 
pasitaikė pabusti rytą, gulint 
jau šalia lavono. Šviesesniais są
monės momentais atidaręs akis 
rasdavau pasilenkusią prie ma-

(Tęsinys iš pr. numerio) 

nęs žilstelėjusiais plaukais sto
vyklos daktarę.

— Einsiedel, kaip jaučiatės? 
Norėčiau, kad jūs gerėtumėte.

Kaip puikiai ir su kokiu švel
numu ši žydė rūpinosi mumis. 
Jos vienintelis sūnus žuvo pir
maisiais karo metais. Be vaistų, 
šaltose patalpose, be jokių medi
cinos įrankių tikrinti ligonius ji 
sugebėjo daugeliui išgelbėti gy
vybę vien savo švelnumu ir pa
drąsinimais.

Stalingrado mūšis buvo mūsų 
pagrindinė patalpos gyventojų 
pasikalbėjimų tema. Vąsario 
pradžioj pulkininkas Voronov 
perskaitė mums žinias apie šeš
ios armijos Stalingrade kapitu
liavimą. Jis išvardino apie dvi
dešimties generolų ir keliasde
šimt pulkininkų vardus, kurie, 
sakė, buvo paimti nelaisvėn. Dar 
gruodžio mėnesį atgabenti į mū
sų stovyklą septyniasdešimt ru
munų štabo karininkų atnešė ži
nių, kurios rodė rusų pasiseki
mus nė taip jau negalimus. Vė
liau Hadermann (vienas iš anti
fašistų belaisvių) su keletu se
nųjų pabėgėlių ir draugų buvo 
nuvykęs prie Stalingrado pagel
bėti sovietų propagandai. Šešta
jai armijai buvo tada pasiūlyta 
kapituliuoti. Tačiau stovykloje 
mes nesiliovėme abejoti apie šio' 
mūšio dydį. Trys šimtai tūkstan
čių vyrų, dvidešimt dvi divizi
jos galėtų tikrumoje prasilauž
ti, jei tik norėtų, pro bet kokį 
apsupimą. Jei rusų stiprumas iš- 
tikrųjų tai padarė negalimu, 
kaip galėjo atsitikti, kad visi ge
nerolai išliko liudininkais savo 
divizijų žlugimo? Tokie dalykai 
anksčiau niekad nepasitaikė prū
sų-vokiečių armijose.

— Aš įtikėsiu tik tada, kai pa
matysiu šiuos generolus, — at
sakiau Voronovui, kai jis mane 
po mitingo užkalbino.

Jis tik nusijuokė.
— Jų atvykimas jau praneš

tas. Atvyksta tiesiai į mūsų sto
vyklą.

Iš tikrųjų taip ir buvo. Spe
cialiai pasiųstas pasiuntinys per
ėjo kambarius pranešdamas, kad

— Buenos Aires. — Argentina 
I ir Čilė kuria ūkinę fedeYaciją,

LIETUVIAI!
TRINITY APYLINKĖS RINKIKAI!

NEUŽMIRŠKIT, KAD RUGPIŪČIO 10 DIENĄ
YRA RINKIMAI Į PARLAMENTĄ! 5

Pats balsuok ir savo draugams pasakyk -4 
Mūsų, lietuvių, draugas čia yra TIK

ST. FROLICK’as
JIS ŽINO MUSŲ VARGUS, JIS ŽINO IR MŪSŲ NORUS.

generolai iš Stalingrado ir trys 
šimtai šeštosios armijos karinin- 

• kų atvyksta. Buvau per silpnas 
susijaudinti dėl to, ką vos prieš 
keturias savaites laikiau negali
mu. Vienas iš mūsų su peiliu 
šiek tiek nugramdė ledą nuo lan
go, vedančio į. pagrindinį sto
vyklos kelią. Su pagalba draugų 
įstengiau atsisėsti. Šiaip taip ga
lėjau matyti stovyklą. Ką aš ma
čiau buvo nepaprastas vaizdas.

Šposaudami generolai užėmė 
savo patalpas. Kailiniai paltai, 
brangios pasivaikščiojimo laz
dos, žibantys medaliai ir monok
liai, raudonai apvedžiotos uni
formos ir batai iš geriausios odos 
blizgėjo murziname barakų fo
ne. Šen ir ten šiame spalvotame 
ir elegantiškame' vaizde; matėsi 
senesnių stovyklos gyventojų si
luetai. Nuvargę, be išraiškos vei
dai, skylėta rusiška vatinė ir su
plyšusi vokiška uniforma, vietoj 
batų prie kojų pririšti skarma
lai skyrė juos nuo naujai at
vežtų.

Sužinojome, kad generolai iš 
Stalingrado buvo atvežti į Kras- 
nogorską specialiu traukiniu 
liuksusiniuose miegamuose va
gonuose. Nepajėgdami įtikėti, 
mes senieji belaisviai klausėmės 
pasakojimų apie krūvas konden
suoto pieno, ikrų, baltos duonos, 
duotos jiems laike kelionės. Ne
žiūrint to keletas jau sirgo dė
mėtąja šiltine.

Žvilgsnis užkliuvo už lagami
nų krūvos. Jų tarpe buvo meta
linių skrynių specialiai pritai
kintų Mercedes automobiliams. 
Šiomis mašinomis galėjo naudo
tis tik augšti karininkai. Vargšai 
belaisviai vos nepatrūko nešda
mi tas dėžes į generolų patalpas.

Kritau į guolį. Užėjęs priepuo
lis sukliudė galvoti apie tai, ką 
buvau mcftęs.

Neužilgo, kai jau pradėjau 
sveikti, aplankė mane stovyklos 
politinis komisaras majoras 
Stern. Jis prašė mane parašyti 
deklaraciją, kurioje pasižadėčiau 
dirbti drauge su Sovietų Sąjun
ga kovoje prieš Hitlerį. Neturė
jau jokių skrupulų pasirašyti to
kią deklaraciją, kadangi esamo
se sąlygose nesimatė jokių kito
kių būdų kovoti prieš Hitlerį. 
Majoras taip pat prašė mane su
eiti į sąlytį su Stalingrado kari
ninkais. “Yra labai svarbu, sakė 
jis, išnaudoti visą tą sukrėtimą, 
kurį jie patyrė prie Stalingrado, 
kad laimėjus juos politinei akci
jai prieš Hitlerį.”

Nebuvo klausimo, kad taip ga
lėčiau padaryti. Tuo laiku buvau 
tik vienintelis karininkas sto
vykloje žinomas kaip antifašis
tinės grupelės narys. Buvau vi
siškai boikotuojamas Stalingra
do karininkų. Atsakyti į mano 
pasveikinimą ar kalbėtis su ma
nim buvo laikoma nusižengimu 
prieš kario moralę. Net tie ka
rininkai, kuriė dėl karo vedimo 
būdo smarkiai kritikavo Hitlerį, 
ypač jo išdavikišką elgesį su Sta
lingrado armija, niekuomet ne
buvo bandę pagalvoti apie akty
vų išstojimą prieš jį. Primityvus 
ir grubus dalyko aiškinimas iš 
kaikurių antifašistų pusės tik 
dar labiau juos sutvirtino jų nu
sistatyme. Tuo tarpu Maskva 
matomai jau iš anksto nuspren
dė laimėti Paulių ir jo draugus 
politinei kovai prieš Hitlerį”.

(Bus daugiau)
Paruošė P. Brakas.
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SANATORIJA, KURIOJE GYDOSI TREMTINIAI (2) Kas išlaisvins pavergtuosius?Ligonių gyvenimas sanatorijoje
Ligoniai skaičiais

Gautingo sanatorijos ligonių 
sudėtis tautybėmis labai pasikei
tė. Anksčiau vyravo žydų tauty
bė, o vokiečių visai nebuvo. Pas
kutiniu laiku didžiausią grupę 
sudaro vokiečiai, o žydų jau ne
daug belikę. Viso yra apie 1100 
ligonių 19-koš tautybių. Dides
nės tautybių grupės skaičiais at
rodo taip: vokiečių 290, lenkų 
1800, ukrainiečių 160, latvių 95, 
žydų 75, lietuvių 59, kitų tauty
bių grupės mažesnės.

Pastatai ir aplinka _
Sanatorija įsikūrusi kareivi

nėms statytuose pastatuose. Pa
statai daro nejaukų įspūdį. Kam
bariai daugiausia dideli — po 5-6 
lovas. Bet J951 m. gegužės 1 d. 
sanatoriją perėmus vokiečiams, 
iš IRO paliktų 2.000.000 DM pri
statyta daug naujų pastatų, pri
taikytų ligoninei; iš vidaus labai 
puikiai įrengtų. Pastatyta nau
ja, didžiulė, moderniausiai įreng
ta virtuvė. Pastatyti trobesiai li
gonių mokyklai. Be to, sutvar
kytos aikštės, užvedant pievutę 
ir prisodinant daugybę medelių. 
Išorinė išvaizda labai pagražėjo. 
Šalia sanatorijos yra didžiulis 
miškas, bet juo naudotis neva- 

• lia, nes sanatorija apsitverusi 
augšta 'medine tvora. Tačiau, 
daug ligonių tvoros nežiūri ir, 
prasilaužę skylę, vogčiomis ei
na į mišką pasivaikščioti.

Už poros kilometrų nuo sa
natorijos yra Gautingo miestelis 
su geležinkelio stotimi, o už 18 
km. nuo Gautingo — Bavarijos 
sostinė Mūnchenas. Sveikesnie- 
ji ligoniai dažnai šio didmiesčio 
artumu pasinaudoja — gavę lei
dimus važiuoja į Mūncheną ap
lankyti muziejų, įžymių vietų, 
teatrų ir kita.

Religiniai reikalai
Sanatorijoje yra 3 maldyklos: 

viena R. katalikų koplyčia, kuria 
naudojasi ir graikų katalikai bei 
protestantai, viena ortodoksų ir 

’ viena žydų. Daugiausiai yra R. 
katalikų. Po jų seka protestantai, 
graikų katalikai, ortodoksai ir 
kt. R. katalikų kapelionu yra lie
tuvis kun. A. Micas. Bet dėl svei
katos kun. Micas greitu laiku 
nuo bendro kapeliono pareigų 
pasitraukia. Ateityje kun. Mi
cas rūpinsis tik lietuvių sielos 
reikalais. ■

Kultūrinis gyvenimas
Sanatorija turi savo radijo 

siųstuvą?'per kurį 5 dienas per 
savaitę tam tikromis valandomis 
duoda programą, dažniausiai at
liekamą ir sudaromą pačių ligo
nių. Seniau vietos radijo progra
ma buvo labai silpna, bet pas
kutiniais metais, prisidėjus vo
kiečiams, sustiprėjo. Lietuviai 
taip pat kartais pasireiškia, su- 
ruošdami lietuviškų plokštelių 
muzikos pusvalandį ar kokios 
šventės paminėjimą?

Sanatorija turi ir savo kino 
salę, kurioj du kartu per savai
tę rodo filmus. Įėjimas ligoniams 
labai pigus.

Yra ligoniams skirtas nemažas 
knygynas vokiečių kalba, kuria
me yra ir labai gerų knygų. Be 
to, knygynus turi savo kalbo
mis: lietuviai, latviai, estai, len-’ 
kai, ukrainiečiai ir rusai.

Sanatorijoje veikia vietos paš
tas su telefonu ir telegrafu. .Yra 
ligoniams skirta krautuvė. Ilgą 
laiką veikė ligonių klubas, tik 
paskutiniu metu dėl nedraus
mingo ligonių elgesio uždarytas.

Drausmė ir sugyvenimas ■
Tuoj po karo, 1945-47 m. sana

torijoje buvo baisi anarchija. 
Tuo laiku didelę daugumą suda
rė įvairių tautybių (daugiausia 
žydų) kacetininkai. Jų tarpe 'bu
vo daug ir komunistų. Ypač ken
tėjo vokiečių personalas — sese
rys ir gydytojai. Seserys buvo 
tiesiog terorizuojamos, o skųstis 
neturėjo kam, nes administraci
jos dauguma buvo iš *tų pačių. 
Kiekvienu atveju, jei tik kuo 
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Prie Niagaros upės buvusios skaučių stovyklos vartai (žr. “J2” Nr. 28).

nors gydytojas ar sesuo nepatik
davo, būdavo palydimi šūkiais: 
“Tu hitlerininke!” Nukentėdavo 
ir pacientai. Štai kartą vienos 
tautybės ligoniai įtarė, kad vie
nas ukrainietis yra buvęs SS ir, 
galbūt, s&udęs žydus. To įtarimo 
pakako, kad būtų užpultas ir 
mirtinai sumuštas kebų šimtų 
žmonių masės. Kas tik bandė ro
dyti tokiam elgesiui nepalanku- 
iną, taip pat buvo užpulti. Nu
kentėjo ir vienas lietuvis, foto
grafas. Egzekucijoje dalyvavo ir 
Vietos policija. Net MP (ameri
kiečių karo policija), atvažiavu
si padaryti tvarkos, buvo sutik
ta akmenų krušą. Tai buvo šiur
pą keliančios dienos!

Bet palengva, mažėjant kraš
tutiniam elementui, sanatorijos 
tvarka gerėjo. Jau kuris laikas 
ligonių sugyvenimas su gydyto- 
jajsUr seserimis, be keleto išim
čių, geras.

Ligoniai oficialiai gauna lei
dimus išeiti iš sanatorijos ribų 
kartą per savaitę paprastomis 
dienomis ir kartą per dvi savai
tes sekmadieniais. Atostogų gau
na 4 dienas per tris mėn., ir taip 
pat po 4 dienas per didžiąsias 
šventes. Tačiau praktikoj svei- 
kesnieji ir tvarkingi ligony s 
gauna leidimus sanatoriją apleis
ti ir atostogų daug dažniau. O 
nedrausmingieji “atostogas” pa
tys “pasiima”, išlysdami per sky
les tvoroje.

Už sunkesnius nusižengimus 
ligoniai baudžiami perkėlimu į 
kitą sanatoriją, pašalinimu ar 
net patraukimu į teismą, o po to 
kalėjimu. Tačiau yra dar ne
drausmingo ‘ elemento, kuriam 
nei grasymai nei bausmės nieko 
nepadeda.

Ligonių reikalams atstovauti 
yra sudaromas bendras ligonių 
komitetas iš visų tautybių, bet su- 
jo pageidavimais ar reikalavi
mais mažai skaitomasi.

Nežiūrint kaikuriuo laiku sa
natorijoje viešpatavusios ne
tvarkos, pasveikstančių ligonių 
procentas čia yra nemažas. Kai- 
kurie žinovai teigia, kad Gautin- 
go sanatorija augštai vertinama, 
nes pasiektais 
lenkia daugelį 
torijų. 
Vokietija.

rezultatais pra- 
Vokietijos sana-

M. Musteikis.

ANOJ PUSĖJ EŽERĖLIO.
Kad būtų kas pasukęs prieš 

keletą savaičių į rytų Torontą 
ir aplankęs Ashbridge įlanką, 
tikriausiai būtų nustebęs girdė
damas krante ir ant poros pa
statų (aišku plaukiančių!) lie
tuviškai šnekant, juokaujant ir 
komanduojant. Ir taip' beveik 
kas vakarą, kartais iki vėlyvos 
nakties. Bet tas tęsėsi neilgai, 
gal keliolika dienų, kol liepos 3 
d., jau temstant jūrų skautų 
jachta atsirišo nuo krantinės, 
pakėlė inkarą ir sukaliodžbnasi 
tarp seklumų išbėgo tolyn į eže
rą, paimdama SSW kursą.

Daugumai vyrų tai buvo pir
moji tolimesnė kelionė, beto ma
žu pastatu ir naktį, todėl gal ir 
nesijautė maloniai žvelgdami į 
tamsią naktį, ir siūbuojančią 
“Ontario jūrą”. O ta “jūra” rami 
iš pažiūros, gali visokių pokštų 
iškrėsti; juk neretai skaitome 
spaudoje apie visokius nusidavi
mus, ypač su motorinėmis valti
mis, arba vien tik maudantis. 
Turėjome ir mes motorą, kuriuo 
nelabai pasitikėjome, bet žiū
rint ribotą laiko tarpą, norint 
nugalėti didesnius atstumus ir 
ketinant nepavėluoti į darbą, 
motoras kartais praverčia.

Bet jūrų skautai auklėjami 
pagal senas jūrininkų tradicijas, 
t.y. pratinami mylėti burinius 
pastatus ir jais geriausiai pasiti
kėti. Taigi, aukštyn bures, gana 
to motoro burzgimo! Neužilgo 
jachta pilnomis burėmis, leng
vai pasvirusi į kairįjį bortą (šo
ną), skriejo kompaso rodoma 
kryptimi.

. Nelengva tarti tiesos žodžius 
apie platoniškuosius išlaisvin
tojus, bet reikia tai daryti, reikia 
juos nuolat kartoti ir priminti 
pasauliui, jog pavergtųjų išlais
vinimo klausimais — šiais lai
kais pasidarė tarytum juodosios 
biržos prekė arba suktosios spe
kuliacijos objektas...

Ir, deja, senokai tai vyksta
Jau 1941 m. kažkur pietiniame 

Atlante plūduriuodami, Chur- 
chillis su Rooseveltu, ant laivo 
denio, pasirašė reikšmingą doku
mentą, kuris buvo pavadintas 
“Atlanto Charta“. Vėliau po tuo 
dokumentu padėjo savo parašą 
ir trečias didysis — Stalinas.

Atlanto Chartos 3-čiasis punk
tas iškilmingai deklaravo: “JAV 
prezidentas ir Jungt. Karalijos 
premjeras pripažįsta teisę vi
soms tautoms išsirinkti sau to
kias vyriausybes, kurių vado
vaujamos jos norėtų gyventi. 
Tam tisklui turi būti patikrinta 
apsauga tautoms į laisvę, laisvą 
žodį ir laisvą mintį, nes be šių 
elementų — laisvi rinkimai te
būtų tik iliuzija”... .

Gaila, Atlanto Charta, kaip-gi
mė Atlanto vandenyne, taip ir 
ten paskendo. Šiandien jau nie
kas nebesitiki, kad pasirašiusių 
tą Chartą signatarų laisvu susi
tarimu būtų galima Chartos 
dvasią įgyvendinti praktikoj.

Po ketvertos metų — 
kita “charta”

1945 m. San Francisko konfe
rencijoje, kaip žinome, buvo pa
sirašytas kitas dokumentas — 
Jungtinių Tautų Charta, o toji 
tarpvalstybinė organizacija, kuri 
privalo ‘tos Chartos nuostatų lai
kytis, pavadinta demokratiškai 
skambančiu vardu — Jungtinės 
Tautos — UN. Pirmuoju smuiku 
minėtoj konferencijoj grojo 
“Trys didieji” — JAV, Anglija 
ir Sovietų Sąjunga, kurios “iš 
pasigailėjimo” “didžiųjų” tarpan 
dar priėmė Prancūziją ir Kiniją. 
Tokiu būdu pasaulis buvo pada
lintas į dvi dalis: “didžiuosius“ ir 
“mažuosius”. “Didieji” turėjo ir 
tebeturi “veto” teisę, o “mažieji” 
— nieko...

Buvo manyta, jog per Jungti
nių Tąutų Organizaciją pasiek
tas tarptautinis idealas. Nuo su- 
siorganizavimo dienos tikėtasi,

Tuo tarpu mūsų ’’astronomas” 
pradėjo su žvaigždėmis susipa
žinti ir pagal jas kursą tikrinti. 
Štai ir vidurnaktis, nors visi ir 
nbvarge, bet dar miegoti nesi- 
skubina. Tačiau vienas po kito 
sulipa į kajutę. Denyje pasilie
ka vairininkas su pagelbininku. 
Naktis , nors ir labai puiki, bet 
gerokai šalta, (50 laips. F!) ypač 
prie vairo sėdint. Prasilenkiant 
su pora transporto laivų, kurių 
šviesos ilgai kabėdavo matomos. 
Keičiasi vairavimo pamainos, 
tikrinamas kursas.

Auštant ir krantų linijos pa
simatė, štai ir pirmoji šviečian
čioj i boja, o mes JAV teritori
niuose vandenyse ir be vizų! 
Visi išsirita ant denio. Seka ant
roji ir trečioji boja ir Niagaros 
upės žiotys.

Vėjas tarp augštų krantų nu
tyla, motoras vėl draugas... 
Dar kelios mylios ir jau matome 
išsirikiavusius krante lietuvius 
jūrų skautus, susirinkusius iš 
kelių JAV ir Kanados vietovių. 
Inkaras eina žemyn, antras dėl 
atsargumo, įgula keliasi į kran
tą, skamba komandos, dirba fo
tografai. Ant vandens išbūta 13 
vai. Po paros poilsio Niagaros 
skautų stovykloje seka kelias 
atgal, bet jau dieną, negailestin
gai svilinant saulei. Vėjas buvo 
lengvas ir pastovus, todėl nerei
kėjo įvairių manevrų daryti, 
virvių ir lynų tampyti; taip sau 
smagu ant denio drybsoti, vie
nu antru žodžiu persimetant.

Tai jau antra jūrų skautų ke
lionė į anapus ežero. Pernai bu- 

jog tik “Penki didieji” gali dary
ti ką nori, tvarkyti pasaulį kaip 
nori, o tie, kurie iki “didumo’* 
nepriaugę, turėjo būti paklusnūs 
ir visuomet sukalbami...

Didžiosioms valstybėms, skai
tančioms save turtingiausiomis 
ir galingiausiomis, nė į galvas 
neatėjo mintis, kad kas nors ir 
kada nors iš mažesniųjų valsty
bių galės joms pasipriešinti, už
protestuoti arba atmesti kokią 
nors “prietelišką paramą”...

Juk doleriai ir atominės bom
bos iš vienos pusės, o milžiniška 
raudonoji armija, NKVD ir Si
biras — iš kitos, atrodė, buvo pa
kankamas laidas garantuoti tai
ką UN organizacijos viduje ir iš
laikyti to “idealaus kūrinio” sis
temą tokią, kokia ji buvo numa
tyta organizaciją kuriant.

Deja, įvykiai klostosi kitaip
Iš tikrųjų sunku būtų pasaky

ti, l^as pirmasis iš “mažųjų” pa
siryžo ir nepaklausė UN “didžių
jų”. Sakytume, gal savo laiku žy
dai, atsisakydami ’’taikos” direk
tyvų, duotų iš viršaus, padalinę 
Palestiną,.gal, kartais, Tito — sa
vo išsilaužimu iš sovietinio blo
ko sumaišęs “įtakų sferų” mate
matiką? Gal...

Pagaliau, tų “gal” galėtų būti 
gana daug. Pakenčiamai didelį 
pragarėlį užkūrė persiškasis 
Mossadeghas, visiškai nepaklau
sęs jokių UN direktyvų ir atsu
kęs naftos vamzdžius nebe ang
lų, bet savo pusėn...

Atsirado iš “mažųjų” senasis 
Mossadeghas, o taip pat ne jau
nesnis Rhee, kurie parodė “di
diesiems”, jog jų planai padalin
ti pasaulį ir jo turtus bei terito
rijas sava nuožiūra — stovi ant 
molinių kojų ...

Po Irano pasekė ir Egiptas. Iš 
viso ko atrodo, jog britų dienos 
Sueso kanale ir Sudane nebebus 
skaitomos metų ilgumu. Kaikas 
pranašauja, jog tos dienos jau 
suskaitytos. Prancūziškoj i Afri
ka — taipogi graso išsilieti į pik
tą vulkaną. Britiškieji Irako rei
kalai irgi nelabai geresnėje pa
dėty. Pietų Afrikos Unijoje taip 
pat nieko tikro, kad dabartinė 
padėtis galėtų tęstis metų me
tais, kaip ligi šiol kad buvo. Net
gi juodieji Kenijos “mau-mau” 
ir tie sakosi kovoja laisvės var
dan...

Tiesa, daugelyje čia suminėtų 
pasaulio kraštų neramumai 
kurstomi dažniausiai komunistų 
pirštais, tačiau, be abejonės, bū
tų atėjęs ir taip laikas, kada tu
rėtų galutinai pasibąigti kolo- 
nialinė politika.

Ateina laikas, kuomet didelės 
ir g'alingos . valstybės, pagaliau, 
turės suteikti laisvę visoms tau
toms — didesnėms ir mažesnėms 
-— nežiūrint kokiu pretekstu jos 
buvo laikomos pavergtomis: iš 
protekcijos, okupaciniu statusu 
ar kokiais nors “draugiškumo” 
ryšiais besivadovaujant.

Rytų Vokietijos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos riaušės,■ neramu
mai Vengrijoje, Albanijoje ir ki
tur — daug ką pasako. Matome, 
jog žmonės nepakenčia vergijos, 
ypač rusiškai bolševikiškos.

Nors daug aukų, bet 
arčiau laisvės...

Tiesą sakant,ypatingai raudo- 
nųjų dominuojamuose kraštuose 
pasipriešinimo didvyriai daug 

aukų sukraus ant laisvės auku
ro. Jų dauguma bus beširdiškai 
sutramdyti brutalios jėgos. To
kia žiauri padėtis buvo ir tebėra 
okupuotoj mūsų brangioj tėvy
nėj Lietuvoj, tokia ji yra dabar
tinėj Čekoslovakijoj, Lenkijoj ir 
kitur. Tačiau tos aukos, be abe
jonės, veda tautas arčiau prie 
laisvės vartų.

Anądien skaitydamas Igno 
Šeiniaus “Raudonąjį Tvaną”, ra
dau šitokią rusų charakteristiką, 
pareikštą Šeiniui Maksimo Gor
kio 1915 m. Petrograde:

“Jūs, didelės Rusijos vakarų 
pakraščio tautos, esat mums la
bai reikalingos. Jūs visi laikotės 
kitokios, pozityvesnės gyvenimo 
filosofijos. Esat pastovesnio ir 
drauge švelnesnio būdo, esat .vie
nu žodžiu — europiečiai. Mūsų, 
rusų siela gal žmoniška ir švie
si, bet mūsų rankos, mūsų kumš- 
tys apžėlusios šeriais. Rusui ne
įmanoma ką meiliai paglostyti, 
jis gali tik sugniaužti ir pa
smaugti. Jūs, baltiečiai ir lenkai, 
užuot nusigrįžę, turėtumėt ar
čiau į mus prieiti, turėtumėt pa
sistengti mus pataisyti” ...

Taigi, caro rusai, šeriais apžė
lusiomis rankomis, smaugė pa
vergtas tautas, jas smaugia ir 
bolševikiniai rusai, tik dar rafi
nuotesnių ir žiauresniu būdu... 
Nūdien tūkstančiai ir milionai 
žmonių klausia: ar bus 3-čiasis 
Pasaulinis karas? Jei bus, tai ka
da... Šitokie klausimai, žino
ma, yra kraštutiniai. Karas — tai 
baisus dalykas, tačiau vergija •—• 
dar baisesnė už karą. Deja, bent 
šiuo metu, nei viena pusė, nei 
kita kariauti nesiruošia. Bolševi
kai gromuliuoja užgrobtus be 
karo kraštus, d vakariečiai, bent 
ligi šiol, dar moja rankomis į 
pavergtųjų išlaisvinimo proble
mą, remdamiesi posakiu: “Mums 
neskauda, mes nedejuojam ...”

. Tačiau, nežiūrint, bus karas, ar 
nebus, ištroškęs laisvės pasaulis 
pasiruošęs pakeisti padėtį nors 
gana rizikingomis priemonėmis. 
Kaip matome, ištroškusios lais
vės tautos, plikomis rankomis, 
ryžtasi panaikinti “sferų rube- 
žiųs” ir išstoti prieš kolosalines 
fizines jėgas, priešpastatant ne 
plieniniais šarvais kaustytas 
krūtines, bet tikėjimo į laisvę 
idėją.'Gi idėja — buvo, yra ir 
bus tik viena, kuri pavergtie
siems visuomet rašytina didžio
siomis raidėmis: LAISVĖ.

Reikia manyti, kad net JT “di
dieji” nepajėgs užblokuoti Lais
vės idėjos pasaulyje ir ateis lai
kas kada ji triumfuos pavergtų
jų tautų tarpe. - ■

Antrojo Pasaulinio karo griu
vėsių properšose išaugo nauji 
Galijotai. Ypatingai vienas iš jų 
—- žiaurioji bolševikinė Sovietų 
Sąjunga. (Gaila, jai išaugti ir su
stiprėti padėjo Vakarų demokra
tijos). Tačiau, ten pat. tose pa
čiose griuvėsių properšose, auga 
ir nauji Dovydai, kurių išvaizda 
nors liliputiška, tačiau, reikia ti
kėtis, kad pavergtuosius išlais
vins ne atominės bombos, bet 
Dovydų rankose nedidelio galin
gumo saidokai’ iš kurio ir anas 
istoriškasis Dovydas nugalėjo 
milžiną Galijotą.

Pranys Alšėnas.

vo aplankytas Port Weller. Rei
kia pasakyti, jog jachta turėjo 
šaunią įgulą, rinktinius K. Vai
doto jūrų skautų laivo narius: 
v. valt. G. Kačanauskas, vair. 
M. Slapšys, vair. V. Valaitis, 
vair. J. Anysas, jūrų sk. L. Mot- 
gabis. Kartu plaukė ir L.S.B. 
jūrų skautų skyriaus vedėjas 
jūrų sktn. B. Stundžia.

Mėnesio pabaigoje jūrų skau
tai vėl žada Ibistis į jūreles, ma
reles, į tolimą Rochesterį. Kaip 
ten toliau eisis su Bangpučiu 
bendrauti, pranešime ”T.Ž.” 
skaitytojams vėliau.

2 Plaukęs
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VLIKo posėdžiuose liepos 13- 
15 d. VLIKo ir VT pirmininkai 
pranešė apie Romos pasitarimus. 
Išklausęs pranešimo, VLIKas 
apgailestavo, kad LDŠ nepakei
tė savo nusistatymo atstovų sky
rimo reikalu. Į metodingo me
džiagos Lietuvos laisvės bylai 
paruošimo komisiją VLIKas iš
brinko VT pirmininką K. Zai
kauską ir URT valdytoją dr. P. 
Karvelį. Iš diplomatų joje daly
vaus: Lozoraitis, Balutis ir Bač- 
kis. Antroji Romoje sutarta ko
misija turės paruošti seniai kal
bamą politinių lietuvių (veiks
nių) konferenciją. Į šiai konfe
rencijai organizuoti komisiją VL 
IKo atstovais išrinkti VLIKo ir 
VT pirmininkai, o iš atstovų da
lyvaus — Lozoraitis,-Bačkis ir 
Gerutis. Kas Romoje yra sutar
ta, VLIKas priėmė dėmesin.

VLIKo būstinės klausimas šia
me posėdyje buvo dar sykį iš
samiai apsvarstytas. Prieita iš
vada, kad šiuo metu, atsižvel
giant tiek į ■ bendrą politinę si
tuaciją, tiek į finansinius ištek
lius bei įvairias kitas aplinky
bes, VLIKo būstinė tuo tarpu 
būtų palikta Reutlingene.

Naujai įsteigtą propagandos 
skyrių nutarta įjungti į Informa
cinę Tarnybą.

LIT mano įsteigti švietimo ko
misiją, kuri rūpintųsi mokyklų 
problemomsi . ir visa tautinio 
auklėjimo probelmatika.

URT, bendradarbiaudama su 
kitais Pabaltijo atstovais, krei
pėsi į įvairias valstybes, prašy' 
dama intervencijos Pabaltijo 
valstybių reikalu.

Dėl LLK URT Valdytojas pa
brėžė, kad jis didžiai vertinąs 
LLK darbą, tačiau reikalinga 
tarp tų organų pašalinti kaiku- 
riuos nesusiderinimus.

VT Informacinės Tarnybos ini
ciatyva drauge su latviais ir es
tais liepos 20 d. suruošta spaudos 
konferencija Hamburge. Vokie
čių ir skandinavų spauda pain
formuota apie aktualiuosius Lie
tuvos ir kt. Pabaltijo valstybių 
reikalus.

Tautos Fondo valdyba per pa
skutinį VLIKo posėdį palikta ta 
pati: pirm. T. Šidiškis, nariai — 
dr, P. Karvelis ir J. Tyris.

Stockholme buvo sušaukta So
cialistų Internacionalo konferen
cija, taip pat 35 valstybių socia
listinių organizacijų kongresas. 
Lietuvos socialdemokratų parti
jai atstovauti buvo pavesta pasi
žymėjusiam U. Britanijos veikė
jui J. Vilčinskui. Atstovas turė
jo progą tarti žodį per Amerikos 
Balsą į Lietuvą.

Socialistų Internacionalo kon
gresas Stockholme liepos 16 d. 
visumos posėdyje nutarė priimti 
į S. Internacionalą Lietuvą, Lat
viją ir Estiją tokiomis pat teisė
mis, kokias ligi šiol turi Lenki
ja, Čekoslovakija, Vengrija, Bul
garija ir Jugoslavija. Visų šių 
kraštų socialistų partijų tremty
je konferencija, liepos 11-12 die
nomis Stockholme posėdžiavusi 
Švedijos parlamento x rūmuose, 
pasiuntė 3-jų ūžs. reik, ministe- 
rių konferencijai, tuo laiku vy
kusiai Vašingtone, telegramą, 
kuria prašoma tvirtai paremti 
Vidurinės ir Rytų Europos tautų 
reikalavimą atstatyti jų kraštų

JAV valdžia apmokės BALFo siuntas
Per- pirmą pusmetį BALFas 

išsiuntė tremtiniams maisto ir 
kitokių gėrybių 118,736 sv. Šių 
gerybių jūros transportą apmo
kėjo Amerikos valdžia, o juos 
išskirstė Vokietijoje CRALOG— 
Vokiečių valdžios sąskaitom

Jeigu lietuviai Amerikoje bū
tų nesusiorganizavę į vieną šal
pos organizaciją ir aukotojai tu
rėtų tas gėrybes siųsti patys paš
tu, už šio maisto ir rūbų persiun
timą paštu reikėtų sumokėti 
$16.623.04. Šelpiant tremtinius 
per BALĘą, kasmet sutaupoma 
kelios dešimtys tūkstančių dole
rių. Šia nemokama siuntimo pri
vilegija naudojasi BALFas tik 
tuo atveju, kai suaukotas gery
bes siunčia urmu ir dideliais 
kiekiais. Pavienių ir privačių pa- 
kietėliif BALFas siųsti negali.

Amerikos valdžia per BALFą 
veltui paskyrė lietuviams trem
tiniams Europoje 60.000 svarų 
pieno miltelių už $10.200. Urmo 
kaina pieno miltelių svaras kai
nuoja 17 centų. v

Pirmoji dalis šios siuntos — 
25.000 sv. — jau išsiųsti į Vokie
tiją ir Austriją. Netrukus bus iš
siųsta likosi dalis.

BALFo centro valdyba veda 
derybas su valdžios atstovais, 
kad paskirtų tremtiniams dides
nį kiekį sviesto.
'BALFas per šių metų pirmąjį 

pusmetį išsiuntė į Europą trem
tinių šalpai: 35.670 svarų rieba
lų-už $5.13848; 83.066 svarus rū
bų, avalynės ir lovoms pataly
nių už $88.226,50; pinigais $18.- 
557,54. Viso BALFas suteikė 
tremtiniams Amerikos lietuvių 
vardu per šešis mėnesius pagal
bos už $111.922,52.

BALFas susitaręs su ALB LO 
Komitetu, įsteigė bendrą komisi
ją rūpintis Vasario 16 gimnazi
jos Vokietijoje rėmimu. Į komi
siją paskirti: prel. Jonas Balkū- 
nas, Alena Devenienė, Albertas 
Ošlapas, Albinas S. Trečiokas, 
Pranas Vainauskas. Komisija iš
sirinko Praną Vainauską pirmi
ninku, Albiną S. Trečioką sekre
toriumi.

BALFas per pirmus’ 6 mėn. ga
vo aukų iš Kanados $662,52.

Nepaprastas kandidatas
(NCP) — Progr. Konservato

rių partija išstatė naują kandida
tą Cartieryje, Montrealio apy
gardoje.

Tai buvęs Lenkijos gen. kon
sulas Montrealyje Mr. Tadeusz 
Brzezinski, kuris pasitraukė 1945 
m. iš pareigų ir gavo politinio 
pabėgėlio teises Kanadoje. Po to 
laiko Mr. Brzezinski tapo Kana
dos piliečiu.

Progr. Konservatorių partijos 
kalbėtojas, pranešdamas naują 
Progr. Konserv. partijos kandi
datą Montrealio apylinkėje, pa
sakė, kad Progr. Konserv. parti
ja padarydama šį gestą parodo 
visiems imigrantams ir politi
niams pabėgėliams Kanadoje, 
kad gavę Kanados pilietybę, visi 
įgauna lygybę ir privilegiją už
imti visuomenės įstaigose vietas.

Mr. Brzezinski gimęs 1896 m. 
vasario 21 d. Zloczlowe, Lenki
joje. Jis studijavo Vienos, Lwiw 
ir Haagos universitetuose. Yra 
gavęs politinių mokslų daktara
tą Lwiwo universitete. 1921 m. 
jis jau buvo Lenkijos gen. pro
kuroro patarėju. Nuo 1922-1945 

valstybinę nepriklausomybę.
Memorandumą apie Pabaltijo 

valstybių skaudų patyrimą san
tykiuose su Sovietų Sąjunga, ku
ris įteiktas JT pirmininkui, o ko
pijos visų vyriausybių atsto
vams JT, pasirašė visų 3 tautų 
laisvės komitetų atstovai: estų 
buvęs užsienių reik. min. K. Set
ter, latvių R. Liepinė, buvęs fi
nansų minis'teris ir lietuvių VLI 
Ko pirm. M. Krupavičius.

Maž Lietuves .prezidiumo da
lies posėdis įvyko liepos 12 d. 
Reutlingene. Apsvarstyti aktua
lieji reikalai, susiję su Vydūno 
palikimo patikrinimu. Nutarta - 
Vydūnui pastatyti laikinį grani
to antkapį. Taip pat nustatytas 
Tarybos kito pusmečio veiklos 
planas, aptartas skyrių lanky
mas ir apylinkių atstovų bei pa
tikimųjų sąskrydžių organizavi
mas. Rudeniop tikimasi, sušauk
ti visų Maž. Lietuvos Tarybos 
atstovų 'suvažiavimą.

Britų BBC radijo tarnyba ieš
ko tarnautojų (“monitors”), ku
rie angliškai paruoštų praneši
mus apie radijo transliacijas ru
sų, lietuvių, latvių ir estų kalbo
mis. Su detaliu curriculum vi
tae reikia kreiptis į Appoint
ments Officer, Broadcasting 
House, London, W.' 1. Atlygini
mas — 590 svarų metams. Spe
cialiais atvejais jis gali būti di
desnis. Pamečiui atlyginimas 
keliamas ir po 5 metų gali siek
ti 800 svarų. Kelionė ligi Lon
dono apmokama.

Centr. ir Rytų Europos konfe
rencija į savo gegužės 23 d. me
morandumą gavo Valst. Depar
tamento atsakymą, datuotą lie
pos 16 d., pasirašytą L. T. Mer
chant, Assistant Secretary. Ja
me tarp kitko sakoma:

. Noriu Jus užtikrinti, kad 
memorandumo keliamais klausi
mais JAV vyriausybė yra labai 
susirūpinusi. Jūsų sugestijos yra 
perduotos tiesiogiai šiomis prob
lemomis besirūpinančių parei
gūnų dėmesiui.

Amerikiečiai yra tvirtai įsiti
kinę, kad Rytų ir Centro Euro
pos pavergtosios tautos visokiu 
atveju turi teisę lygiomis ir gar
bingai dalyvauti laisvųjų tautų 
bendruomenėje. Savo paveldėji
mu, istorija, kultūra ir, svarbiau
sia, savo giliu įsitikinimu pa
vergtosios tautos yra taip pat 
Europos senosios bendruomenės 
dalis. Svetimųjų viešpatavimas 
dabar, skiria daugelį ryžtingiau
sių ir gabiausių šios bendruome
nės tautų nuo savo laisvojo pa
saulio brolių. Šis tragiškas fak
tas sudaro problemą, kurią bū
tina išspręsti, jei žmonija nori 
laikoje siekti laisvesnės, laimin
gesnės ir geresnės ateities.

Todėl tikras ir nesikeičiąs JAV 
uždavinys — skatinti Sąlygų su
darymą, kad pavergtieji Euro
pos kraštai galėtų atkurti savo 
nepriklausomybę ir užimti sau 
deramą vietą Europos laisvųjų 
tautų bendruomenėje, pasiryžu
sio j e nesavanaudiškai spręsti 
bendrąsias problemas. Džiugu 
patirti, kad šiam tikslui bendrai 
dirba savo organizacijų atsto
vaujami pavergtosios Europos 
tremtiniai”.

LLK pirm. V. Sidzikauskui iš
vykus Europon, Komitetas spau
dai pranešė jo tikslus: su Euro
poje esančiomis mūsų instituci
jomis pasitarti dėl tarptautinės 
padėties bei veiklos; išsiaiškinti 
liet, veiksnių konferencijos gali
mybes, informacinės veiklos pa
gyvinimo ir derinimo klausimus; 
pasitarti PLB ir Šalpos reika
lais; išsiaiškinti Pabaltijo “vals
tybių bendravimo ir tarpusavio 
bendradarbiavimo apimtį”, taip 
pat santykius su kitomis tauty
bėmis; išsiaiškinti europinių ins
titucijų paramos Kersteno rezo
liucijai kl. ir pavergtųjų E. tau
tų padėtį E. Taryboje bei Euro
pos sąjūdyje.

m. jis buvo savb krašto diploma
tinio korpuso nariu, o nuo 1928- 
1931 m. buvo konsulu Lille, 
Prancūzijoje. Nuo 1931-1933 m. 
buvo konsulu Leipzige, Vokieti
joje ir nuo .1936-1937 m. konsu
lu Charkove, Sov. Sąjungoje. 
1938 m. jis buvo paskirtas kon
sulu Montrealyje, Kanadoje. Ir 
nuo 1945 m. turėjo pasitraukti iš 
savo pareigų, kadangi Kanados 
valdžia oficialiai pripažino Len
kijos komunistinę valdžią.

Mr. Brzezinski yra tarnavęs 
Lenkų armijoje leitenanto laips
nyje, ir 1918-20 m. dalyvavo ka
re prieš Rusiją.

Šis oficialus Progr. Konserva
torių partijos kandidatas yra 
Kanados Lenkų Kongreso prezi
dentu Montrealio apylinkėje, o 
taip pat ir Amerikos Lenkų 
Meno Mokslų instituto nariu.

Mr. Brzezinski nuo 1951 m. ko
vo mėn. tapo Kanados piliečiu. 
Jo pavardė yra įrašyta Palesti
nos Auksinėje Knygoje už išgel
bėjimą žydų Saksonijoje, Vokie
tijoje, 1933 metais. ,
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

jos ir Šiluminės technikos; 
automobilių; Žemes ūkio 
Hidrotechninių įrengimų; 
konstrukcijų; Žemėtvarkos; 
Fizikos; Matematikos ir

kalbų; Fizinio lavinimo ir

nepasisekė, kai neatsirado
"kvalifikuotų asmenų".

HAMILTON, Ont
Gerb. Pone Redaktoriau!
“TŽ” 28 nr. korespondencijoje 

iš Hamiltono Tamstos buvo pra
leista ta vieta, kuri lietė p. min. 
Vyt. Gylį. Maloniai prašau arti
miausiam Jūsų redaguojamo 
laikraščio numeryje aną kores
pondenciją papildyti šitaip:

“Hamiltono lietuvių delegaci
ja, vykdama su malonės prašy
mu dovanoti bausmę Bendr. 
V-bos nariui pas Ontario teisin
gumo ministerį, kreipėsi, prašy
dama pagalbos, į p. min. V. Gylį. 
Mūsų konsulas, p. V. Gylys, šia
me reikale padėti atsisakė. KLB 
Hamiltono Apyl. V-ba tuo reika
lu parašė min. Žadeikiui, mūsų 
atstovui JAV, atatinkamą raštą”.

Priimkite, Pone Redaktoriau,

tę: "Aš rusos, — tore kapitonas, — o 
jis lietuvis^ bet mes broliai. Tikri ir am
žini broliai, nes mes vąikoi tos pačios ir 
amžinos motinos — Tarybines Tėvynės. 
.. . Tai draugiškumas ir meile visai mū
są rusų tautai, kurios sūnūs mes esame"/

Rusas moksliniakas "padeda" liet, 
etnografams. TSRS Mokslų Akademijos 
Etnografijos Instituto sektoriaus vedėjas 
istorijos mokslų daktaras P. čeboksarov 
jau antri metai darbuojasi Pabaltijy, šių 
metų konferencijoje jis pobaltiečiams et
nografams skaitė paskaitą "Koikurie 
Tarybų Pabaltijo tautų etnines istorijos 
klausimai naujausių antropologinių duo
menų šviesoje*". Šią vasarą jis dalyvauja’ 
kitoje etnogrofineje ekspedicijoje. Pas jį mano gilią pagarbą.
disertocijas rašo vilnietis aspirantas A. 
Butkevičius (lietuvių liaudies architektū
ros temomis). Dr. Čeboksarov taip pot 
patariąs ir kitam vilniečiui B. Miliui, ku
ris savo disertaciją rašo Maskvos Etno
grafiniame Institute.

Lietuvos pramonė pirmauja. Pavergtos 
Lietuvos pramonė nežiūrint nuolat iš
keliamų trūkumų TSRS standartu tiek 
gerai dirba, jog jai pavedami naujausi 
ir brangiausi išradimai. Štai neseniai bu
vo paruoštas naujos konstrukcijos (Sic!) •

Trūksta profesorių. Visose Augštosiasa 
mokyklose birželio men. buvo iškabinti 
sąrašai ""etatinėms vietoms užimti" kon
kurso keliu. Birželio 25 d. Lietuvos Že
mės Ūkio Akademijoje Kaune, Gorkio 15, 
įvyko konkursas "katedrų vedejų, pro
fesorių, docentų, vyr. dėstytojų ir asis
tentų etatinėms vietoms užimti šiose ka
tedrose: Socialistinių žemes ūkio įmo
nių organizacijos; Dirvožemio ir agro
chemijos; Augalininkystės ir bendorsios 
žemdirbystės; Botanikos ir mikrobiologi
jos; Fitopatologijos ir zoologijos; Gyvu^ 
lininkystės; Sodininkystės-daržininkystes 
ir Žemes ūkio produktų technologijos; 
Žemės ūkio gamybos mechanizacijos; 
Žemes ūkio mašinų remonto ir metalų 
technologijos; Žemes ūkio , elektrifikoci- 

Traktorių ir 
melioracijų; 
Inžinierinių 
Geodezijos; 

mechanikos;
Miškininkystės ir miško kultūrų; Miško 
ūkio ekonomikos ir organizacijos; Chemi
jos; Svetimų 
sporto.

Konkursas 
pakankamai
Dauguma dalyvavusių užkliuvo kaip po
litiniai nepatikimi. Kiekvienas dalyva
vęs konkurse turėjo pateikti: pareiškimą, 
autobiografiją, kadrų įskaitos lopą, cha
rakteristiką iš paskutiniosios darbovie
tės (dar vienas būdas pririšti dirbantįjį 
prie sovietinės baudžiavos), mokslinį dar
bų sąrašą, augštosios mokyklos baigi
mo ir mokslinio laipsnio bei vardo pri
pažinimo dokumentų notaro patvirtintus 
nuorašus.

Pavergtos Lietuvos tipiška radijo prog
rama. Retransliacijos per visas Lietuvos 
radijo stotis yra duodamos iš Maskvos 
kasdien: 7, 8Z 8.45, 12z 14, 16, 17, 19 
ir 23.30 vai.; lietuvių kalba žinios teikia
mos tris kartus per dieną — 7.23, 9.15 
ir 22 vai.; 7.40 — rytinė mankšta; 
skelbimai —- 7.55 ir 18.20; 8.20 lietu
vių kompozitorių maršai; 8.30 — sa
vaitinis radijo kalendorius. 9 — Ipolitovo 
Ivanovo romansai/’Otlieka Armėnijos TSR 
nusipelniusi artistė Z. Doluchanova. 
9.25 — Kąrelų-suomių muzika; 9.35— 
drg. Čepo pasikalbėjimas ""Dienos reži
mas egzaminų metu"" (rusų kalba); 12.20
— fragmentai iš Planketo operetes "Rip- 
Rip"; 12.30 — komentarai tarptautinės 
politikos klausimais; 12.45 — Arutin- 
niano koncertas triūbai ir orkestrui; 13
— ""Drg. Žėruolio straipsnis —- Didžio
ji tarybinio patriotizmo jėga""; 13.15—- 
liaudies demokratinių šalių kompozitorių 
chorines dainos apie taiką; 13.30 
""Literatūros ir meno*" laikraščio pus
lapiuose; *13.45 — pranešimai lenjsų 
kalba; 16.1 0 — valandėlė moksleiviams 
""Geografų būrelio susirinkimas*"; 16.40 
-— valandėlė vaikams; 18 — ""Pravdos"" 
apžvalga; 1 8.30 — istorijos mokslų kan
didato drg. Girdzijauskienės straipsnis 
"1905-1907 np; revoliucija Lietuvoje"" 
(rusu kolba); 19.30 — radijo laikraštis 
""Kūno kultūra ir sportas"; 19.50 — Ta
rybines muzikos koncertas, dalyvauja VO 
BT solistas L. Muroška ir VOBT O. Leo- 
naitė; 20.30 — laida ir koncertas pro-1 
mories darbuotojoms; 21.15 — litera-Į K. Bieliukos ir doc. B. Baginskoš. 
tūrine valandėle ""Lietuvių rašytojai apie ■ Trečiuoju gynė — aspir. Antanas Tin- 
didžioją rusų tautą";- 21.45 — lengva • džiulis. Tema " Ariamojo sluogsnio fizi- 
muzika; 22.30 —- operetines muzikos nių savybių tyrimai, panaudojus kultūri- 
koncertas. Programoje arijos ir duetai iš nį orima augštiems derliams gauti LT 
Verdi ir Guno operų. Atlieka italų dai- j ŠR". Oponentai —- prof. V. Ruokis, doc. 
nininkai Gali Kūrei,. Tito Rufo ir Tito P. Vasinauskos ir doc. J. Bulovas. 
Skipa"., ; Disertacijos rašomos LTSR rusų kalba.

Tuberkuliozinis institutas LTSR. Vil
niuje, Antakalnio gt. 143, veikia Res
publikinis Mokslo-Tyrimo Tuberkuliozi
nis Institutas.

Nėra partinės ir valstybinės drausmės 
Lietuvoje. L. Bielousov, specialus Mask
vos patarėjas Lietuvai, kaltina Lietuvos 
komunistus, jog jie, besirūpindami savo 
gerove, požeidžią tarybinį teisėtumą, 
valstybinę ir darbo drausmę. Išvardina
mi kolūkio pirm. Paplauskas, Klaipėdos 
degtukų fabriko direkt. Vladimiorv; Tel
šiuose drg. Cijauskytė nelankiusi parti- 
tinės mokyklos —- dėlto pašalinto, drg. 
Danilaitis pametęs svarbius partijos do
kumentus Vilniuje. Anykščių komparti
ja turėjo nubausti savo 35 narius už tai.

Št. Bakšys.
Pavykusi gegužinė. Liepos 18 

dieną TF vietinio skyriaus gegu
žinė praėjo su dideliu pasiseki
mu. Rengėjai jos laukė su tam 
tikru nerimu, nes buvo bijoma
si, kad šiam tikslui pasirinkta 
kukli ir prijnityvi kaimo salė su
kels svečių tarpe nepasitenkini
mo.

Dideliam skyriaus valdybos

vaisių sodas, geri keliai — Queen 
Elizabeth autostrada nuo gegu
žinės vietos tik ketvirtis mylios, 
pėlto svečiai, atsiklausti, pasi
sakė, kad šioje vietoje būtų su
rengtos dar kelios gegužinės.

Birželio 28 d. visiškai nepasi
sekusi gegužinė Bridgeman ūky 
davė $135.95 nuostolio. Į šią su
važiavo 411 svečių ir Tautos 
Fondui iš jos gauta $355.50.

Reikia manyti, kad nemažą 
dalį sveęių sulaikė blogas, lie
tingas oras, o atvykusioms buvo 
tuo blogiau, kad negalima buvo 
šokti lauke.

Gegužinės metu valdybai pui
kiai talkininkavo pp. Lukoševi
čiai, Steiblys, Leilionas, Rastaus- 
kas ir J. Bajoriūnas, kurie už sa
vo sąžiningą darbą nepaėmė jo
kio atlyginimo.

Toje pačioje vietoje TF numa
to surengti dar vieną gegužinę 
š.m. rugpiūčio 15 d. Kviečiame 
visus tautiečius iš anksto jai 
ruoštis.

- laida ir koncertas pro-

LONDON, Ont
Padėka

Ponui daktarui Ą. KAVEC- 
KUI, už jo ypatingą rūpinimąsi 
mano šeimos sveikatos reikalais 
ir man besigydant ligoninėje, 
nuoširdžiausiai dėkoju.

E. F. Daniliūnas.

*

Lietuviai pasaulyje

dviračio’ modelis, kuris bus gaminamos džiaugsmui mūsų tautiečiai SU- 
Nesen,ai Maskvos stokiių Drat0 susidariusias mūsų apylin-Šiauliuose. I 

konstrukcijos institutas sukūrė naujus 
staklių, modelius, šios metalo apdirbimo 
staklės bus gaminamos Naujosios Vinlios 
""Žalgirio" fabrike. Maskvoje, pagal 

Į "Tiesą", buvo sukurtas (!) universalus 
elektropatefonas, pritaikytas ilgo grojimo 
plokštelėms. Šie elektropatefonai yra 
gaminami "Elfos" elektrotechnikos fab
rike Vilniuje.

Sovietų Sąjungoje "nematytas stebuk
las" šaldytuvas "Zis-Moskvd" taip pat 
gaminamas "Elfą" fabrike, bet apie tai 
tarybinė spauda tyli.

Gegužes pabaigoje pranešusi, jog j 
TSR atvyko visa eilė tarybinių profesorių, 
ji rašė, jog "į mūsų respubliką atvyksta 
nauji konstruktoriai, o taip pat inžinie
riai ir meistrai, kurie vietoje padeda įsi
savinti naują gamybą". Taip buvo Pa
venčių cukraus fabrike, Naujosios Vil
nios dažymo aparatų gamykloje ir de
šimtyse kitų Tarybų Lietuvos įmonių.

Šiaulių dviračių gamykla savo pir
mąjį dviratį išleido 1951 metais. Jau 
esanti pagaminusi virš 50.000. Praėju
siais metais ji daugiausiai gamino dviejų 
markių dviračius: "Ereliuką" —- berniu
kams, ir "Kregždutę" — mergaitėms. 
""Gamyklinio komiteto pirmininkas"" yra 
A. Nevardauskas.

Trys disertacijos Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijoje. Birželio 22 d. Akademijos 
Aktų salėje, Kaunas, Kęstučio, dabar 
Gorkio 15, mokslinėje taryboje savo di
sertaciją gynė: Eduardas KHucikas. Jo 
tema buvo: "Traktorinio^ariklio G-58 
darbas panaudojant genertftorinės dujas 
ir prapūtimą"? Oponentais buvo: prof, 
akademikas A. Kalninš ir doc. J. Abo- 
linš.

Sekantis buvo aspir. Jonas Kriščiūnas, 
gynęs temo ""LTSR rytinės dalies šilai- 
nioi dirvožemiai"". Oponentai: prof. dr.

kėj nepalankias vasaros pramo
goms sąlygas, ir dėl vietos parin
kimo priekaištų išgirsti neteko. 
Svečiai buvo painformuoti, kad 
Hamiltono apylinkėje nėra jo
kių salių, kurioms būtų galima 
gauti leidimą pasivaišinti alumi. 
Ši vieta yra tuo tarpu vieninte
lė, kuriai yra duodamas leidi
mas.. Šiaip jau aplinka yra visai 
tinkama didesniems lietuvių šeš
tadienio susibūrimams: geras 
privažiavimas, daug vietos maši
noms, nemaža didelių medžių,

Šaunios vestuvės. Liepos 4 d. 
Hamiltone susituokė Irena Sla
vinskaitė su Algiu Juodvalkiu. 
Moterystės sakramentą suteikė 
kun. dr. J. Tadarauskas, atlai
kydamas šia proga gražiai gėlė
mis išpuoštoje bažnyčioje iškil
mingas pamaldas.

Puikios, lietuviškus papročius 
primenančios, vaišės įvyko Dun
das miestelio jaukioje salėje, da
lyvaujant per 60 svečių, jų tarpe 
nemažai iš JAV.

Linkime jaunajai katalikiškai 
lietuviškai šeimai ir ateity likti 
stipria tautine uola šioje sveti
moje šalyje. - .

Jaunosios motina p. Slavins
kienė yra Hamiltono liet, šeš
tadieninės mokyklos mokytoja.

Sk. St.

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 viso pasaulio lietuvių 
Įstaigos, organizacijos, visuome
nininkai, profesoriai, dailininkai, 
muzikai, žurnalistai, rašytojai, 
Įvairių religijų dvasininkai ir tt. 
Panašaus leidinio lietuvių kalbo
je dar nėra buvę. ŽINYNAS bū
tinai reikalingas 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.

NAUJŲ “FORD”

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

Buvusį kuopos pirmininką BRONIŲ LIŠKAUSKĄ ir 
ELYTĘ RAMONAITĘ,

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir Augč- 
čiausiojo palaimos linkime

Hamiltono Vyr. At-kų Kuopa.

Sukūrusius gražią lietuvišką šeimą,
p. KAMAITĮ ANTANĄ ir p-lę ZUBRICKAITĘ DANUTĘ, 
sveikinu ir linkiu daug daug šeimyninės laimės!

; Julius Mačiukas.

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

Informacij a vakarais 18-21 v., 
šeštadieniais 10-13 vai.

CHURCH MOTORS LTD.

JA VALSTYBES
Liet. Studentų, JAV viduri

nės ir vakarinės zonų, suvažiavi
mas šaukiamas rugpiūčio 22-23 
d. Čikagoje, Liet. Auditorijoje.

Lapkričio 26-29 d. studentai 
numato suruošti studijų dienas 
Clevelande..

Liet. Darbininkų Literatūros 
Draugiją ir Liet. Darbininkų 
Draugiją JAV prokuroras H. 
Brownell įtraukė į priešvalsty
binių organizacijų sąrašą. Dabar 
paskelbtame naujame sąraše yra 
išviso 20 organizacijų.

Liet. Enciklopedijos I tomas, 
apimąs raidę A, žada pasirodyti 
rugsėjo mėn.

Prof. Vaclovas Biržiška per 
Waterbury BALFo skyrių paau
kojo tremtinių šalpos reikalams 
$54, kuriuos gavo iš Laisvos Eu-’ 
ropos Komit. už savo straipsnį.

Gediminas Čampė, 12 metų 
amžiaus, Waterburio Lituanisti
kos Kursų mokinys rašinėlių 
konkurse tema “Kodėl aš trokš
tu Lietuvai laisvės” laimėjo $15 
premiją, iš kurių paskyrė $3 Va
sario 16 gimnazijai, “Eglutei” ir 
“Tėviškėlei”.

Prof. dr. J. Meškauskas jau se
nokai iš Čikagos yra persikėlęs į 
Cambridge, Ohio, kur dirba Šv. 
Pranciškaus ligoninėje. Dabar 
ten išvyko ir prof, žmona dr. Jo
nė Meškauskienė, kuri dirbs toje 
pačioje ligoninėje kaip gydytoja 
rezidente.-
VOKIETIJA

Memingeno apylinkėje vokie
čių socialinės globos pareigūnai 
pradėjo rinkti žinias apie užjū
riuose esančius tremtinių gimi
nes bei užrašinėti jų adresus. 
Vok. Kr. Valdyba paprašė Bava
rijos vidaus r. ministeriją paaiš
kinti, kokiuo tikslu tai daroma.

Dr. RICHARDS ŠULTMANIS
PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA, TORONTO
500 PARLIAMENT STREET

Pirmoaieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vok -
Antradieniais nuo 1-/4 p.p.
Trečiadieniais nuo 9-12 ir 1-4 vaL p.p.
Ketvirtadieniais, nuo 9-12 vai.
Penktadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vaK vak.
Šeštadieniais nuo 9-2 vaL p.p.

Telefonai: klinikos PR. 4467, namų ML 8880.

Tokio tai programa buvo teikiama Lie- i 
tuvai gegužes 25 d. Ir taip diena iš die- : n 
nos. Viskas rusų kalba. Jei kas lietu
viškai, tai propaganda — rusifikacija.

Svečias dainininkas. Gegužes pabaigo
je Vilniaus operoje gastroliavo Lenin
grado Volst. Akademinio K i rovo vardo 
operos ir baleto teatro solistas Valenti
nos Adomkevičius. Jis išpildė Don Chozė 
partiją operoje "" Karmen"".

Jonas' Šimkus uolus rusintojas — 
VTorybinis patriotas". Kadangi kiti lie
tuviai* tarybiniai rašytojai ensiduoda pri
prašomi prie rusinimo rašinių, pats Šim
kus griebėsi plunksnos. Neseniai tary
binėje spaudoje buvo patalpintos po 
""Apsakymas"" kaip pavyzdys šitokios kū
rybos. Kelios ištraukos išduoda jo ver-

BALSUOK
t

už LIBERALUS
HIGH PARKE

A. J. P. CAMERON, M.P.
Pažymėk savo balsa sekančiai:

WINNIPEG, Man.
Dirba prie bažnyčios statybos. Į ir skelbiama, kad 6 vai- įvyks 

Liet, bažnyčios statyba eina pir
myn. Vakarais savanoriškai at
eina dhug žmonių padirbėti prie 
statybos. Gausus ir dažnas lie
tus labai trukdo darbą. /

Krikštynos: šeštadienį liepos 
18 d. pakrikštytas Ramūnas-Vir
ginijus Kazimieras Vaidžiūnas. Į 
krikštynas atvyko iš Čikagos Vi- 
džiūnienės tėveliai Jonikai ir jų 
artimieji. Krikštynų banketas 
įvyko Bukausko name, kurio 
metu padaryta rinkliava liet, 
bažnyčios statybai. Surinkta $42.

Sekmadienį, liepos 19 d., pa
krikštyta Silvija Magdalena 
Greening. Krikštynos įvyko jų 
ūkyje. Krikšto tėvais buvo iš Či
kagos atvykę Stončiai.

Bažnyčios statybai aukojo: po 
$100 Mykolas Januška (jau tre
tį šimtą) ir Aleksandras Radze
vičius; $42 Ramūno Vidžiūno 
krikštynų dalyviai.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
Vaikų vasaros stovykla. Ber

niukai ir mergaitės 14-18 metų 
amžiau gali vykti atostogoms į 
Winnipeg© vyskupijos vasarvie
tę Camp Morton. Berniukai ir 
mergaitės vyksta atskirom gru
pėm. Mokestis į savaitę $10. Nu
veža ir parveža autobusu už ku
rį dar reikia pridėti $1.60. Vieta 
labai graži ir rami.

Jauki gegužinė
Sekmadienį, liepos 12 d. St. 

Wital Parke įvyko K.L.K.M. 
Dr-jos Winnipego skyriaus su
ruošta gegužinė. Suvažiavo ke
liolika pripildytų automobilių it 
specialus autobusas.

Šiame krašte yra mada: kur 
žmonių susibūrimas, be pinigų 
neapsieinama. Taip buvo ir čia. 
Tuoj pat susirinkusiųjų tarpe 
buvo platinama loterijos bilietai

loterijos lošimas. <
6 vai., visiems susibūrus į vie

ną vietą, vaikai traukė bilietus 
iš urnos. Laimėjusieji — vyną, 
lietuvišką baltą sūri ar tortą — 
tuojau čia pat dalinosi su nelai
mėjusiais. Susidarė savotiškos 
paskirų būrelių vaišės.

Netrūko svečių ir iš Amerikos, 
apsilankiusių Winnipege. Vieti
niai džiaugėmės, kad svečiams 
iš Amerikos teko laimėti loteri
joje vyno ir vieną lietuvišką 
sūrį.

Atėjus vakarienės laikui, pa
sirodė ir lietuviškos šiltos deš
relės, į bulkutę įdėtos ir garsty
čiomis pateptos. Ištroškusiems 
irgi neteko kentėti — čia pat 
buvo parduodama visokių šnypš
čiančių spalvotų ir bespalvių 
gėrimų.

Šeimininkavo moterys, kai 
kur ir vyrams padedant. Po pa
sistiprinimo, tęsėsi įvairūs žai
dimai.

Atvėsus orui, ir pradėjus pul
ti uodams, publika išsiskirstė.

Dalyvavusi.

Delhi, Ont.
Liepos 19 d. D. ir M. Bertu- 

liams dukters gimimo proga bu
vo padaryta graži staigmena.

Svečiai suvažiavo į kaimynų 
Šimučių ūkį ir apie 4 vai. visi 
kartu “okupavo” Bertuliu sody
bą. Pagal paprotį, savininkai to
kiu atveju tampa svečiais, o sve
čiai — šeimininkais.

Iniciatorės O. Stradomskienė 
ir S. Gendrenienė už surinktus 
iš kaimynų pinigus nupirko nau
jagimei gražių ir vertingų do
vanų. Gausiai dalyvavo svečių 
ne tik iš plačios apylinkės, bet ir 
iš Amerikos. Koresp.

CAMERON, Alan John Patrick 
208 Strathgowan Ave.
Barrister , • -

BALSAS UŽ CAMERON YRA BALSAS UŽ-6T. LAURENT
* v >

Komiteto patalpos:
3003 Dundas St West — LY. 0482, LY. 0176 »

1705 St. Clair Ave. West — LY. 7022, LY. 8082

Išspausdino Jomes T. Skells — oficialus agentas.
w n II—— » 11 ibii— r—r r rv saw i r ■■1 ■ ■■■KgMatMwgaeawMMi

NORINTIEMS PIRKTI TABAKO ŪKIUS
NELAUKITE RUDENS. Dabar pats geriausias laikas apsižiūrė
ti. Matant tabaką ant lauko ir jįjį palyginus su kitų ūkių tabaku, 
galima susidaryti tikresnį vertės vaizdą.

■
150 akrų, 45 sodinimo teisė, nauji pastatai, gera mašinerija, 
kaina: $70.000 ir $10.000 Įmokėti. .
180 akrų, 50 sodinimo teisė, 7 džiovyklos, geri kiti pastatai, 
gera mašinerija, kaina: $70.000 ir‘$12.000’Įmokėti.

113 Norfolk St. S., Simcoe, OnĮ. Telefonas 1243M* 

FREEMAN & NEWTON REAL ESTATE BROKERS, 
Simcoe, Ontario

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠERKŠNYS ANTANAS

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

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

LIETUVIŲ BALDU 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 .

PARKDALE
BALSUOTOJAI!
Pirmadieni, rugpiūčio 10 d
BALSUOKITE Už 
LIBERALUS

Balsuokite už

i

HUNTER JOHN X

IŠLAIKYKITE
KANADA

TURTINGA
BOW

t

V

A. Žarskus gavo teisių dokto
ratą Bonnos universitete už di- 
sertaęiją ”Der Aufbau dės Straf- 
voUzuges in Litauischen Staat”.

Vokiečiai, susitarę su PLB Vo
kietijos krašto valdyba, numato 
išleisti knygą su grįžusių iš Lie
tuvos vokiečių^ pasisakymais 
apie jiems, suteiktą pagalbą. Tai 
būtų lietuvių jiems parodymo 
žmoniškumo rinkinys, kuris dar 
daugiau prisidėtų prie lietuvių 
?ero vardo išgarsinimo. Nema
ža apie lietuvius šiltų žodžių bu
vo pasakyta ir Gottiriger Arbeits 
kreis išleistuose “Žmoniškumo 
dokumentuose”. To’ paties rate
lio atsišaukimą į grįžusius vo
kiečius, kad išsamiai praneštų 
apie lietuvių jiems parodytą ge
rą širdį ir bent tuo atsilygintų 
šiai draugiškai kaimyninei tau
tai įsidėjo daugelis vokiečių laik
raščių. x

Mažosios Lietuvos Taryba tel
kia lėšas ne tik Vydūno antka
pio paminklui, bet ir jo raštams 
išleisti.
KOLUMBIJA <

Lietuvos Konsulatas
Birželio 11 d. Kolumbijos Vy

riausybės augšti pareigūnai pri
ėmė lietuvių delegaciją iš Dr. 
Siručio ir kun. Tamošiūno, su 
kuriais tarėsi Lietuvos Konsula
to įsteigimo reikalu. Po pasita
rimų buvo pranešta, kad Ko
lumbijos Vyriausybė pripažįsta 
Lietuvos Konsulatą ir leidžia 
jam veikti. Manoma, kad kon
sulu bus ‘paskirtas -Dr. Sirutis, 
kuris ir dabar, nebūdamas Lie
tuvos oficialiu atstovu, turi daug 
įtakos Kolumbijos Vyriausybėje, 
gindamas lietuvių ir Lietuvos 
reikalus.

— Birželio 28 d. visoje Kolum
bijoje ruošiamos eisenos Širdies 
Jėzaus garbei. Šioje eisenoje da
lyvavo ir lietuvių grupė. Buvo 
nešamas Širdies Jėzaus paveiks
las, Lietuvos vėliava, perrišta 
juodu kaspinu ir Kolumbijos vė
liava. Už jų ėjo kelios poros lie- ‘ 
tuvaičių apsirengusių tautiniais 
rūbais. Lietuvių grupė kolum- 
biečių tarpe sukėlė nemažą su
sidomėjimą.

— Birželio mėn. 14 d. Medel- 
lino lietuvių kolonija minėjo bir
želio įvykius. Bažnyčioje buvo 
atlaikytos už vergaujančią Lie
tuvą ir lietuvius pamaldos, ku
rių metu giedojo solistė B. Čy- 
pienė. Po pamaldų bažnyčios sa
lėje įvyko minėjimas, kurių me
tu kalbėjo kun. Tamošiūnas ir 
kolonijos pirmininkas agr. Z. 
Garšva.

— J. Žakevičius Medellino 
mieste atidarė mėsinę. Tai ant
ra Kolumbijoje lietuviška mėsi
nė.-

—■ Birželio 29 d. Medellino 
lietuvių bendruomenė suruošė 
Šv. Tėvo Pijaus XII minėjimą.

— Liepos 26 d. Medclline tė
vų Saleziečių namų kieme 
įvyksta lietuviškas bazaras,

— Jau kelis kartus atidėtas 
visuotinis Kolumbijos lietuvių 
suvažiavimas Medelline, įvyks 
rugpiūčio 15 ir 16 d.d. Sekan
čiais metais toks pat suvažiavi
mas įvyks Bogotoje.
AUSTRALIJA

Australijos lietuvių kolonijos 
stengiasi įsigyti savus namus. 
Taip Sidnėjaus lietuviai na
mams įsigyti akcijų platinimą 
jau pavarė gerokai pirmyn. Jau 
turi pasižadėjimų nupirkti akci
jų už apie 700 svarų. Adelaidės 
lietuviai taip pat nutarė įsigyti 
namus, išsirinko tam specialią 
komisiją ir jau pradėjo rinkti 
pinigus. Jie numato parduoti 
10.000 akcijų po 1 svarą.

Australijos L. B. Kr. Valdyba 
rugpiūčio ir rugsėjo mėn. pa
skelbė vajų daiktinių aukų rin
kimo Vokietijoje esantiems lie
ta viams sušelpti.

.<
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JOHN HUNTER
Parkdale Liberalų Kandidatas
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VEDA Nora Kulpavičienė. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 2 Bellwobds Park, Toronto 3. Telef. LO. 6303.
i

Moteris Europos dramojeLigi šiol moteris tiek sužinojo, kad jai reikia užimti savo vietą visuose postuose. Du kartu šioje generacijoje jai yra tekę matyti, kaip žuvo milijonais jos pagimdyti ir užauginti vaikai. Du kartu ji bėgo iš griūvančių namų ir atsistojusi tuščiomis rankomis ant kryžkelio tarp Vakarų ir Rytų turėjo nuspręsti, kuria kryptimi pasukus. Ji sužinojo, kad užsidarius namuose tikėti savo gerbūvio pastovumu, reikštų elgtis, kaip strausui, kuris įkišęs galvą į smėlį mano, kad jis saugus nuo pavojaus. Ne kartą moteris yra mačiusi, kaip jos namai griuvo aplink ją ekonominių ar politinių viesulų sūkuriams užėjus. Ji žino ir teisingai nujaučia, kad tas gali pasikartoti dar šioje generacijoje.Šiandien moteris supranta, kad ji privalo stoti šalia vyro, kaip jo bendrakeleivė — partnerė. Ji supranta, kad jai reikia eiti tuo grubiu ir dažnai akmenuotu viešojo gyvenimo vieškeliu. Jeigu moteris nestos greta vyro ir vaiko, naudodama savo gerą įtaką jų labui, jos vyras eis iš namų be jos. Jų vaizduotę visuomet vilios tos kitos Įtakos, tas kitas pasaulis esąs už namų, kuris kelia energiją ir žadina aktyvumą. Namų įtakos tuomet gali būti pamirštos, arba dar blogiau — atmestos šalin, kaip “atgyvenę”, “nenaudingos” ar ’’kliudančios”,Netenka abejoti, kad moteris užauginusi pasauliui Staliną, buvo gera, dora, mylinti, pasiaukojanti, krikščioniška motina. “Mes auginsime vaikus”, — sako T. S. Eliot, — ’’kurių mes nesuprasime ir kurie niekuomet nesupras mūsų”. Taip pat netenka abejoti, kad hitlerinėje Vokietijoje, bei fašistinėje Italijoje, kaip ir stalininėje Rusijoje buvo ir tebėra didelis skaičius moterų, kurios galėtų būti patraukiamos tarnauti žmonijai Tiesoje ir Meilėje. Tačiau, sprendžiant iš to, kas įvyko ir tebevyksta ne Vokietijoje, ne Italijoje- ne RjUsijoje, moteris neparodė aiškios iniciatyvos, ta linkme, kuri būtų nukreipusi Europos istoriją nuo jos baisaus ge- nocidiško kelio. Jeigu ji mėgino, tai buvo pašalinta, kaip geros atminties Nadiežda Stalinienė, arba palikta namie, kaip šeimyniška Mussolinienė. Neginčytinas faktas, kad didelį skaičių Vokietijos moterų reprezentavo melodramatiška, bespalvė vokiška’ ’’švelnios sielos” blondinė, kuri be kritikos priėmė savo absurdišką ’’herojų” su visomis pragaištingomis doktrinomis. Esą, jos ’’džiaugėsi” siųsdamos-’ savo vaikus mirti baisiame, beprasmiškame agresijos kare.Aklas anglų Homeras — Mil- tonas savo prarastame Rojuje praveda mintį, kad tada, kada’ šėtonas gundo vyrą piktam, tą jis dabar atlieka ne per moterį. Jis apeliuoja betarpiškai į jo godumą turėti, norą valdyti, troškimą dominuoti, viešpatauti, imponuoti; į jo aistrą kontroliuoti milijonų paskirtį, net jų mintis ir įsitikinimus. Visa tai darant, žinoma, prisidengus progreso, valstybės ir tautos gerovės šūkiais. Ergo moteris, puolusio žmogaus tragedijoje, nebėra tinkamas objektas suvilioti vyrą į absoliutiškos valdžios ir absoliutiškos korupcijos viršūnes. Nes visuomet absoliutiška galybė ir absoliutiška korupcija žmonijos istorijoj eina ranka rankon.
Moteris sužinojo, kad iš jos 

gyvenamasis momentas reikalau
ja didelio budrumo. Krikščio
niškomis dorybėmis turtinga tau
ta gali būti pajungta savų ar sve
timų diktatūrų. Šios gi visuomet 
pagrindiniu savo programos 
punktu turi įsirašę — aptemdin
ti pilietinį sąmoningumą, gi lais
vose demokratijose, priešingai, 
pilietinis žmonių sąmoningumas 
yra kertinis valstybės akmuo. 
Juo rambesnė bus tauta, juo 
mažiau ji mėgs pilietinę atsa
komybę, pilietinę pareigą sekti, 
svarstyti ir spręsti, tuo plastiš- 
kesnė ji bus diktatoriaus ranko
se. Tuo lengviau ji pasiduos už
liūliuojama. Tam tikslui naudo
jama cenzūra rūpestingai paša
lina nuo kelio bet kokią progą, 
vedančią žmones link savaran
kiško galvojimo. Pe*r ilgesnį lai
ką propagandos liūliuojamas 
žmogus įpranta manyti, kad "ki
šimasis į politiką” yra ne jo rei
kalas. Kad yra visiškai tvarkoj 
‘“būti nei už šį nei už tą” Dva
sia Išartą palaužta — pilietinė 
sąžinė užminga.

Diktatūra yra mūsų laikų kalėjimas. Mūsų laikų pagrindinis blogis, didžioji mūsų nelaimė, užkrečiama, ilgai nepagydoma liga. Diktatūrų suformuoti žmonės ilgai sapnuos diktatūrą. Patekę į laisvą demokratišką šalį jie pasijunta, kaip narve užauginti paukščiai paleisti į laisvę, kurioje gyventi jų sparnai neturi stiprumo, jų smegenys orientacijos. Šitos yra fašizmo, nacizmo, komunizmo, sėklos,' kurios, kaip Varputys šaknijosi įpūsų laikų Europoje ardydamos krikščioniškus jos pamatus.Išvadoje, vienas dalykas tampa aiškus. Jeigu moteris nebu- dės tokiose sargybose, kuriose sprendžiamas tautų ir valstybių likimas, jose budės kas kitas, kas netarnaus jų interesams. Moteriai betūnint namuose, ekonominiai, politiniai ir kitokį vulkanai vistik rausis jos pačių namų pamatuose.Lai būna leista šia proga suminėti pora moterų, kurios paliko pėdsakus paskui save. Viena jų šv. Teresė iš Avilos, kuri įžvelgė pagrindinius savo laiko pavojus ir atidavė savo visas jėgas, idant atitolintų jų pasekmėje ateinančias nelaimes. Kita — mūsų bendraląikė Vokietijos žydė Edita Štein, kuri perskaičiusi šios nepaprastos moters gyvenimą, vieną naktį nuspren- . ...dė, kad šv. Teresės kelias buvo į f.Įvairiose variacijose tos vienintelis tikras , kelias. Edita kolekcijos rūbuose, nežiūrint jos Štein buvo filosofė - sritis, ku- paskirties ir medžiagos rusies - rion beveik jokia moteris lig iar taibus paprasčiausia darbine šiol nebuvo įžengusi. Įstojusi Iar. vakarine suknele. Toks pa- vienuolynan, persekiojama,. ji j grūdines linijos kartojimas buvo pasiųsta į Olandiją, tačiau j lvalrlose padėtyse yra lyg besi- okupacijos metu ir čionai buvo : keicl£*s gamtovaizdis, kuris dziu- naciu pasiekta, išvilkta is vie- , *.nuolyno ir nužudyta, turbūt, Madų^ kūrėjai, pries pradeda- konceritracijos stovykloje. Ši +mi.kurtl stl11^.Ar b+nl3?’moteris, kaip Prancūzijos Joana ' J™ pajusti visuomenišką tros- D’Ark, sunaikinta siaučiančio ! kimą-reikai^mą. Puikus pa-

Iš įvąirių gyvenimo laikotarpių psichologinių posūkių atsiranda mada, kuri daugiau ar mažiau apjungia visą kūrybinį žmonių pasaulį. Metant žvilgsnį atgal, nebus sunku pastebėti, jog praėjusių madų istorijoje gyvenamasis laikotarpis atsispindėjo linijoje, spalvoje, stiliuje; kaip puošnusis barokas, ar lengvas ir grakštus rokoko ir t.t. Nuolat keičantis socialinėm sąlygom ir kitiems epochos ir aplinkos reikalavimam, keitėsi ir mada.Nenuostabu, kad kiekviena pažangi .ir su gyvenimu einanti moteris neatsilieka madų pasaulyje ir neatsisako pritaikyti ją sau. Mada apjungia visą moters meniškąją mąstyseną, išvaizdą, siluetą ir turi įtakos į judesius, laikyseną ir eiseną. Plaukti su mada, reiškia eiti su gyvenimu. O visa tai pamatuota, nediskutuotina ir glūdi paprasto organiško principo pagrinde, nes žmogus mėgsta atmainą, nuo kurios akis nepavargsta: kaip pav. žiūrint į gražų gamtovaizdį, kuris švelniai ir nejučiomis keičiasi iš vieno metų laikotarpio į kitą, bet pagrindiniame savo charakteryje lieka tas pats. Su madomis yra panašiai, jei pav. yra propaguojama lengva lenkta pečių linija, dekoltė iškarpa ar sijono forma, tai jas

tas naujas impulsas ir kiekvienas mato, jog dabartinių madų pagrinde yra New-Look charakteris, nors sijonai yra vėl sutrumpėję.Madų kūrėjai kas 6 mėn. skelbia naują liniją, bet jie nenori, kad moteris per tą trumpą laiką pasikeistų! Perėjimas-į naują mados stilių yra sunkus ir ilgas, nes naujos idėjos labai ilgai bręsta ir formuojasi. Lėtas ir nekrintąs į akį stiliaus keitimasis yra labai svarbus, nes pertą laiką kiekviena moteris gali gerai įsijausti ir prisitaikyti savo asmeniui, taip pat* žiūrint iš materialinės pusės — ne visos gali kiekvieną'sezoną įsigyti ką nors naujo. Kas supranta apie madas, tas įsigydamas naują rūbą įsigys tik tai, kas yra naujausio, nes madų kūrėjo paskirtis ir meniškas sugebėjimas glūdi tame, kad moterį aprengtų gražiai ir patraukliai. Bet kiekviena moteris, sena ar jauna, augšta ar žema ir t.t., turi, suprasti ir atrasti, kas geriausiai tinka jos asmeniui ir kokie rūbai teikia pasitikėjimo savimi. “Gero apsirengimo pagrindas yra ne pinigai, bet geras skonis ir modernus instinktas” (Dior), o geras skonis reiškia vilkėti tai kas tinka asmeniui.,. Moteris dėl savo išvaizdos neturėtų abejoti, tik reikia trupučio pajutimo inteligencijos ir kiekviena, kad ir nepergražiausia, galėtų puikiai atrodyti. Kad būti elegantiškai, ■nėra reikalo turėti daug rūbų, tik reikia teisingai suprasti mados reikšmę.(Toliau bus pateikta praktiškų madų patarimų pagal garsųjį Paryžiaus madų kūrėją Christian Dior)

DANGUN PAIMTOSIOS ŠVENTĖSeniai jau -yra įsivyravęs Bažnyčioje posakis: “Pati prigimtis kalba krikščioniui apie Mariją”. Tos krikščioniškos prigimties balso ypatingu būdu pasiklausė Katalikų Bažnyčia, skejbdama Dangun Paimtosios dogmą.Kaip kiekvienas žmogus, atėjęs į šį pasaulį, yra reikalingas švelnios motinos globos, taip ir po kryžiumi užgimusi Kristaus Bažnyčia buvo reikalinga dvasiškos Motinos — Marijos globos. Tą žmogaus prigimties reikalą supratęs, Kristus savo įsteigtą Bažnyčią pavedė savo Motinai. O ji tą savo dievišką pa-

užimta pagrindinių tikėjime tiesų gvildenimu ir»apgynimu prieš bekylančias herezijas. Dėlto pirmųjų Bažnyčios Tėvų raštuose mažai randame žinių apie Mariją. Čia kaip tik ir buvo progos pasireikšti tikinčiųjų prigimties balsui. O ta prigimtis nuolatinėje kovoje prieš išvidinius ir išorinius tikėjimo priešus buvo išsiilgusi motiniškos globos.Jau buvo praėję pustrečio šimto metų, kaip iš kartos į kartą ėjo pasakojimai apie paskutines Marijos dienas. Tie pasakojimai buvo išpuošiami stebėti-reigą ėjo su visu uolumu. Tai j nais įvykiais, kad davus krikš- matom^ iš to, kad *j i kartu su čioniškai sielai maisto, o fan- apaštalais laukė savo dieviško tazijai daugiau medžiagos. Bet Sužieduotinio — Šventosios Į lyg koks aukso siūlas, besitęsiąs Dvasios, Su kuria amžių bėgyje • visose tose legendose, buvo: Ma- tampriai bendradarbiavo, dalin- i rijos siela, meilės pakilime at- dama žmonėms visas Jos dova- siskyrė su kūnu, o po kiek laiko dieviškosios jėgos pagalba ji vėl Marijos motinišką globą jaus- buvo sujungta su kūnu. Tada ji te jautė Kristaus Bažnyčia. Už- l buvo paimta dangun ir apvaini- tai ją pamilo kūdikiška meile, kuota dangaus ir žemės karalie- Tiesa, pirmaisiais keturiais am- nės garbe.žiais mokomoji Bažnyčia buvo
nas.

vyzdys tam yra iškilimas New- Look 1947 metais1. Nusibodę prieškariniai Tūbai, trumpi sijo-- nai, kampuoti pečiai ir laike karo iškilusios uniformos reikalavo ko nors naujo, ko nors moteriško, nes visa praeitis perdaug dvelkė vyriškumu. Kaip atgar- Aguona. sis tam atsirado New-Look ilgi j platūs sijonai, lengvos ir mote- Į riškos pečių ir liemens linijos. —1920 m. moterys sudarė pa-.Tiesa, visa tai neilgai gyvavo, šaulio darbininkų 21%: 1952 m jų buvo jau 28%, o 1975 m., sa koma, būsią 33%.

jos epochoje blogio — tebegyvena. Jos istorija šiandien žinoma visame pasaulyje. Apie ją bus kalbama tada, kada jąs budelių vardus senai bus užnešęs laiko smėlis, užregistravęs baisius jų darbus.
kaip ir visi revoliucijonieriški kūriniai, kurie per daug nueina į kraštutinumus. Bet buvo duo-

TARP MOSy KALBANT
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

SeimininkėmsMedauninkas1 puodukas medaus,1 puodukas cukraus, augalinių riebalų,2 lengvai plakti kiaušiniai,2 puomikai miltų,1 šaukštas korinkų,1 šaukštelis kepimo miltelių.Medų, cukrų, riebalus ir kiaušinius ištrinti. Sumaišyti miltus, kepimo miltelius ir korinkas. Vėliau sudėti viską į vieną indą ir maišyti kartu. Kepti prie 375" F. 30-40 min.Persikų pyragas2 puodukai miltų,4 šaukštuka ikepimo miltelių, % šaukštelio druskos,į4 puoduko cukraus (geltono), % puoduko augalinių reibalų.Visa tai sukapoti iki pasidarys tvirta masė, įdėti pusę puoduko kapotų riešutų, įdėti visą kiaušini. pusę puoduko grietinėlės ir maišyti su blenderiu, kol miltai susidrėkins.

Kad tie pasakojimai pasiektų

Pažaislio Vienuolyno Bažnyčios Stebuklingasis Š.Š. Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas.Šį paveikslą 1661 m. popiežius Aleksandras VII dovanojo Pažaislio vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjui ir statytojui, tuometiniam Didž. Lietuvos kunigaikštijos kancleriui Kristupui Zigmantui Pacui. Paveikslas yra tapytas 17 amž. flamandų mokyklos Anthonis van Dyck ir Jan Breughel įtakoje. Tikrasis autorius nėra žinomas, tačiau, Įsižiūrėjus į tapybos techniką, matosi, jog tapė du menininkai, vienas — Madoną, antras — gėlių vainiką. Madonos figūrinėje kompozicijoje galima Įžiūrėti itališkai-bizantišką puoselėjimą. kuris, atliekant restauraciją, spalvingumo ir technikos požiūriu yra smarkiai nukentėjęs. Gėlių vainikas nebuvo restauruotas ir išliko iki mūsų laikų visame savo 17 amž. grožyje. Tokių to laiko sudėtinio darbo paveikslų yra taip pat gana daug aptinkama P. P. Rubens, D. Seghėrs, A. v. Dyck ir kt. Šis stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas nuo seno buvo labai gerbiamas ne tik mūsų žmonių, bet ir stačiatikių tikinčiųjų. 1832 m. Pažaislio viė-
Visas oras užtvenktas priešrinkiminiais ginčais — tikiuosi ir jūs atliekate 
savo dalį. Laisvi rinkimai verti susijaudinimo. įdomus faktas, kad ant ka- 
nediško balsavimo lapo qpie kandidato pavardės nėra pažymėtos partijos. 
Todėl yra būtina žinoti, koks kandidatas kokią partiją atstovaują. Mes galime 
balsuoti kaip norime, bet mes taip pat turime žinoti ir už ką balsuojame. 
Demokratiniuose rinkimuose, kaip Šie —- mūsų — rinkimai yra žmonių 
balsas. įsitikinkite, ar jūsų baisos yra išgirstos—BALSUOK RUGPJŪČIO 10 d.

Ar jūs pagalvojote kokią didelę atsakomybę meta visuomenei pasirinkimo 
laisvė? Kitais žodžiais — mes esame atsakingi už produktus, kuriuos mes var
tojame — norėdami rasti geriausius, mes turime juos palyginti su kitais, 
ne tik jų kainą, bet ir kokybę. Pavyzdžiui mes palyginome kitos rūšies kros
nis su GURNEY, prieš ją pirkdami. Mūsų investigacrja parodė, kad GURNEY 
buvo geriausia krosnis, kurią mes galėjome numirkti — ir mes niekuomet 
nesigailime ją pasirinkę. Panaudokite šį planą jūs prieš pirkdami krosnį — 
oš galiu lažintis, kad jūs pasirinksite GURNEY krosnį.

Ką jūs veiksite rinkimų išvakarėse? Mes pakviesime keletą draugų paklau
syti rinkimų rezultatų per radiją. Įinomg, vėliau vakare aš paruošiu svečiams 
mažus užkandžius — galbūt ką nors šalto: sūrio su puikia 
DEMPSTER'S rugine duona. Tai visai lengvo paruošti, 
ir taip viskas puiku. Kodėl jums nesurengti rinkimų 
išvakarių — ir tai darydami nepamirškite DEMPSTER'S 
duonos. Jei jūsų krautuvininkas jos dar nepardavinėjo, 
prašykite, kad jums jis užsakytų — DEMPSTER'S tam
sią ruginę duoną (ji suraikyta). ,

1

Jeigu jūsų pasirinktas kandidatas nelaimėtų — ir jums iškristų keletas aša
rų — aš turiu jums pasiūlymą: vartokite FACE-ELLE ašarų nusausinimui. 
Jos taip minkštos ir sugeriančios, kad nepcraudins jūsų akių nei nostes. 
FACE-ELLE lignino nosinaitės parduodamos: trigubos (ružovoje dėžutėje), ku
rios reiškia, kod jos gali sugerti daugiau ašarų. Galbūt būtų jums nebloga 
turėti dėžutę jų rinkimų išvakarėse. Bet, rimtai kalbant, jūs rasite galybę 
būdų panaudoti šios lignino nosino.es; abiejų rūšių: trigubas ir reguliarias 
dvigubas (žalioje dėžutėje) — kasdien per ištisus metus.

--- +--- t .
Aš nesokysiu jums, kaip oš balsuosi, bet oi galiu pasakyti, kur aš laikau 
savo pinigus. Žinomo, IMPERIAL BANK OF CANADA. Ten, mono taupomo
joje sąskaitoje, kuri duoda 1 Vi % palūkanų, ir juos galiu išsiimti kada pano
rėsiu. Be to, oš turiu kitų priežasčių dėl kurių oš pasirinkau IMPERIAL BANK 
OF CANADA. Jos gal kiek arčiau žemės, bet vistiek galiojančios. Pagal savo 
asmenini patyrimų aš žinau, kod IMPERIAL BANK OF CANADA tikrai nuo
širdžiai pasirengus padėti neo-konodiečioms įsikurti jų naujai pasirinkta
me krašte. Už tai jis dažnai vadinamos "Bankas, išaugęs iš savo darbo".

v • • i • . . . v. . , .! nuoiyna atidavus rusu vienuoliams, jie kiekvienais metais iškil- , ra Pe^s ir 1 tęs ą ą vi mįnga procesija paveikslą atveždavo laivais į Kauną, kur pora ^Atšalus9 nerdėt?PersikaisP ir i savaičiU laikydavo išstatytą viešai. Žlungant'caristinei Rusijai, žiobto 1914-18 m. vienuoliai, bėgdami i savo kraštą, išsivežė ir paveikslą,puošt. įplakta taldzia gnetinele. I kuris tik ig28 m vėl bu«0 grąžintas lietu’iams _ Paž^sUo viį Vieniškas “Sacher” tortas j nuolynui, kur buvo iki bolševikų okupacijos. Dabartinis jo likimas 14 sv. sviesto, nėra''žinomas.iz4 sv. šildyto šokolado, 14 sv. cukraus, 6 kiaušiniai,¥4 sv. miltų. zSviestą išplakti iki baltumo, į paeiliui pridedant trynius ir cu-• krų, viską maišyti % vai.. Tuomet sudėti skystą (atvėsintą) : šokoladą, jniltus ir išplaktus 1 baltymus. Visą šitą masę sūdė-;

RANKŲ PRIEŽIŪRASuprantama, kad prie tvar- i pritaikyti spalvą prie savo as- kingų rankų priklauso ir gerai: mens, amžiaus ir t:t. Reikia pa- pritiūrimi nagai. Tam tikslui stebėti, kad lakavimas nėra bū- yra reikalingi manikiūro Įran- s tinas dalykas tvarkingai atro- kiai, dančicm rankom ir nagam, taipPirmiausiai rankas reikia nu- pat nėra tinkamas darbe, nes ^’'fXnnVi^nt7 šiltu vandeniu su muilu, greit nutrupa, o tokie “margi”peratūroje ’iškepus atvėsinti pa-! ir šePetėliu> §erai ^valyti nagus nagai daro nekokį įspūdį.
rililie ant cieir.PąoVor.AL rbfn Jbei panages. Likusius nešvaru- Pagrindiniai nagus reikia 
tnrtn antAnti nhriLnc, ' m“s (daržovių dėmes, rūkymo tvarkyti- kartą savaitėje, o kas-I rudumą ir t.t.) valyti vata, mir- dien tam skirti porą, minučių.kyta citrinoje. Po pagrindinio Tvarkingi nagai ir rankos yra valymo pirštus (nagus) įtrinti: kiekvienos moters būtinybė, to- valgomu aliejumi; porą minu- dėl negailėkime tam paaukoti čių palaikius nušludstyti.Ncrint pašalinti apie nagus esančias odeles, reikia pirštus palikyti 5 min. šiltame — muiluotame vandenyje, po to stipriai aptepti riebalais; odelės lengvai atsipalaiduos ir duosis pastumiamos po oda; žirkles naudoti tik būtinu atveju, nes pirštų oda yra labai jautri ir prie mažiausių sužeidimų gali būti jos uždegimas.Nagams formą priduoti su nagų piūklu. Lengvai lūžtančius nagus apipavidalinti trumpesne forma, nes ilgi turi daugiau pavojaus lūžti. Tokius nagus patariama kartą savaitėje pamirkyti alyvų aliejuje, taip pat jų negalima lakuoti, nes lakas nagus džiovina.

Priduodant nagams paskutinį 
blizgesį, reikia juos poliruoti su 
zamšo (odos) poliruote.

> Kas nori nagus lakuoti, turi|

peratūroje. Iškepus atvėsinti pa-j t wvaijnriliuc a„t ąai,anAia HiL bei Panages. Likusius nesvaru-tortą aptepti abrikosų marmela-1 du ir apipilti šokolado glazūra.Praktiški patarimai
. • Verdant žirnių sriubą į puo

dą įdėti riekutę duonos, tada 
žirniai nenuslenka ant dugno ir 
nepridega.

• Kad pašalinti iš burnos svo
gūnų kvapą, reikia išgerti stik
lą pieno.

• Nuo šilkinių lempų gaubtu
vų .musių -nešvarumus galima 
lengvai pašalinti atsargiai tri
nant skepetėle su vandeniu, pra
skiestu actu.

• Sukietėjusias odines piršti
nes reikia įtrinti ricinos alieju
mi — jos vėl atgauna savo 
minkštumą. ’

Pasaulinės Katalikių Mergai
čių Federacijos ir P. K. Jaunuo
lių Federacijos vadovų studijų 
savaitė ivyko balandžio 18-21 d. 
Gaude, Belgijoje. Pagrindinė te
ma buvo Europos suvienijimo 
klausimas. Iš lietuvių joje daly
vavo stud. U. Karvelytė.

Visus tikinčiuosius sparčiai besiplečiančioje Bažnyčioje, jau IV šimtmetyje jie buvo užrašyti pačių tikinčiųjų ir pasiplėtė visoje to laiko Bažnyčioje. O kad ta atmintis duotų ir sielai dvasinio peno, jau IV šimtmečio vidury daugumoje Rytų Bažnyčių užtinkame ' Marijos užmigimo” šventę, kuri vėliau buvo pavadinta “Dangun Paimtosios” švente. Ji greit paplito ir Vakaruose. Tai pirmoji Marijos šventė katalikų Bažnyčioje.Ypatingo entuziazmo susilaukė tikinčiųjų tarpe ’’Dangun Paimtosios” šventė, pasilikusi iki šių laikų viena iškilmingiausių švenčių. Tai rodo nesuskaitomos bažnyčios, pašvęstos Dangun Paimtajai, kurios tikinčiųjų ypatingai mylimos. Pats pasnykas prieš Žolines, Bažnyčios įsakytas, rodo šventės iškilmingumą. Yra bažnyčių, kuriose Žolinės švenčiamos panašiai^ kaip Velykos: 13 rugpjūčio vakare skambinama visų miesto bažnyčių vąrpais Marijos mirčiai paminėti, o 15 rugp. rytą 3 vai. vėl skambinama Marijos kūno prisikėlimui ir dangun paėmimui priminti. Tuo metu bažnyčioje laikomos ypatingos Dangun Parimta j ai skirtos pamaldos. Sąryšyje su tos rūšies pamaldumu kaikur yra įsivyravęs paprotys, kad per Žolines galima atlikti net velykinę komunijos pareigą- • 'Dievas buvo metęs prakeikimą Adomui ir jo aini j ai už prasikaltimą: ’’Atsimink, žmogau, kad dulkė esi ir į dulkę pavirsi”. Sopulinga mirtis, kūno pavirtimas į dulkes ir laukimas paskutinės dienos prikėlimui yra nuodėmės vaisius. Marija negalėjo užsitraukti to prakeikimo, nes nuodėmė niekad jos nepalietė. Ji, tiesa, mirė, kadangi to reikalavo žmogiška prigimtis. Bet jos mirtis nebuvo panaši nuodėmingo žmogaus mirčiai. Marijos mirtis panaši į saldų ekstatišką sielos atsiskyrimą su kūnu. Tai nesuvaldomas sielos troškimas susivienyti su savo brangiausiu Sūnumi. Kūnas neišlaikė to meilės veržimosi ir atidavė dvasią amžinybei. ,sNekalčiausias Marijos kūnas negalėjo ilgai palikti atsiskyręs nuo sielos ir pavirsti dulkėmis. Marija buvo Kristaus motina, davusi jam negendamą žmogišką prigimtį. Ir jos kūnas turėjo tad būti apvilktas nemarybe. Be to, priduria šv. Bernardinas iš Sienos, jei vyro kūnas buvo išaugštintas per Kristų, tai priderėjo, kad ir moters kūnas būtų išaugštintas per Mariją. Dėl to pats jos mylimiausias Sūnus savo Dieviška galia jį prikėlė ir papuošė nemarybės rūbais. Dieviškoji malonė, kuria buvo^ perpildyta Marijos siela, persidavė į jos garbingą kūną, padarydama jį skaisčiu kaip saulė.Prikeltas Dievo Motinos kūnas buvo paimtas į dangų ir išaugštintas nesibaigiančia garbe. Negalėjo laukti savo kūno iš- augštinimo iki teismo dienos ta, per kurią pagal Dievo norą visų teisiųjų, kūnai bus išaugštin- ti. Juk Marija yra visų malonių tarpininkė. Visi angelai ir šventieji troško regėti tą nekalčiausią kūną, kuris davė Išganytojui žmogišką prigimtį, pripildan- čią dangų laime. Dėl to, išvydę Marijos garbę, jie su nustebimu giedojo: ’’Kas yra ta, kuri kyla iš tyrumų, šalia savo mylimojo, perpildyta džiaugsmu!” Kas gali įsivaizduoti tą dangiškos kurijos džiaugsmą, kai regėjo, kaip pati Švenčiausia Trejybė apvainikavo Mariją dangaus it žemės karaliene! T. B.

dančicm rankom ir nagam, taip
Pagrindiniai nagus reikia

bent trupučio laikp. N. N.Ke ralius su 320 žmonų
Paryžių aplankė vakarinės 

Afrikos karaliukas Moro Naba, 
~avo karalystėje turįs pusantro 
milijono negrų. Karalius turįs 
320 žmonų ir keletą šimtų vaikų, 
kelionėn jis išvyko vienas. Pa

sak vieno jo ministerio, jo šei
ma esanti perdidelė, kad galėtų 
kartu keliauti.

Per pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais, karalius pareiškė, kad 
jis pats linkęs į pažangą, tačiau 
turi būti saugomi krašto papro
čiai. Jo haremo išlaikymas kaš
tuojąs 600 dolerių per dieną. 
Atseit, ne taip brangiai — vie
nos “karalienės” išlaikvmas per 
dieną nekaštuojąs nei 2 dolerių. 
Iš tikrųjų dalis haremo gyven
tojų nėra tikros žmonos — dalis 
jų yra tik Šokėjos bei daininin
kės.

VLIKo Pirm. prel. M. Krupavi
čius prisiuntė, laišką, kuriame 
dėkoja už Jam prisiųstus svei
kinimus ir linkėjimus K.L.K.M. 
D-jos suvažiavimo proga. Džiau
giasi, kad Liet Kat Mot D-ja 
Kanadoje dirba Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvybės išlaikymo ba
re. Drąsina budėti ir panaudoti 
tą stipriąją priemonę siekti tiks
lui — maldą. “.. .tepadeda Jums 
Dievas ir už Tėvynės ribų dirbti 
jos garbei ir naudai!” baigia 
prel. M. Krupavičius.

Pasaulinio Motinų Sąjūdžio 
kongrese Briusely, Belgijoje, 
birželio 8-12 d., dalyvavo ir dvi 
Kanados ukrainiečių moterų at
stovės — J. Pavlikovska ir M. 

iDima. Iš Europos dalyvavo dar- 
6 atstovės. Viena iš jų skaitė re
feratą “Ukrainietė motina trem
tinė”.

Moterys į parlamentą
Dabartiniuose rinkimuose į 

federalinį Kanados parlamentą 
yra 39 moterys. Iš jų 21 kandi* 
datuoja iš Ontario provincijos. 
Pagal partijas jos taip pasisk rs- 
to: 19 komunistų, 9 CCF, 8 kon
servatorių, 2 liberalų ir 1 Social 
Credit.

nosino.es
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R. TESLIA
REAL ESTATE

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

r BIURAI: . -■■*'
863 Bloor Street West, Toronto

. 575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

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

VACYS VASILIAUSKAS 
skambinkite telefonu: OL. 7525 -

PARDUODAMA:
Hi?h Park—Bloor,

- 8 kambarių mūrinis, 2 au^Stų 
namas; - įmokėti $4.900, Kaina 
$13.900.

Geoffrey—Roncesvalles,
,7 -did. kamb. atskiras mūrinis 

namas, kiemas ir aaraias; įmo
kėti $5.500? Kaina $15.500.

High Park—Bloor,
8 did. kamb. gero muro, neper
einami .kambariai, alyva apšil
domas; įmokėti $4.500. Kaina 
$15.000.

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

Wright—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskirai mūrinis, 2 
augštų, garaž.; įmokėti $5.000.

• Kaina $15.900.
Bloor—Ossington,

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

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

863 BLOOR STREET WEST

Indian Rd.—Indian Trail,
15 kamb. atskiras mūrinis, van- 
den iu-alyva opėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gerso namas; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mū
ro, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 virutvės, garažai, privatus įva
žiavimas; Įmokėti $6.000. Kai
na $18.900. Viena atvira 5kola.

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

\ na atvira skola.
High Park Ave. prie Bloor,

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

Į

Tirffwil Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo {staiga.

# vr~ tC * i

SAUGU — PATIKIMA .
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.
* » - z - --- -

$11.000. Ossington — Davenport, 6 
k. 2 augštų mūrinis namas, 
patogus susisieikmas, gera
me rajone, mažas įmokė- 
jinrws.

$11.000. Ossington — Davenport, 
mūrinis, atskiras, 6 kam- 

• barių namas, kietmędžio 
grindas, gerame stovyje, 
įmokėti apie $3.500.

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

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

* kietmedžio grindys, pato
gus išnuomavimui, arti prie' 
tramv. susisiekimo, mažos 
įmokėjimas.

$26^000. Bloor — Roxton Rd., at- 
ksiras naujas, tik baigia
mas statyti 10 kambarių 

•mūrinis nan|3S, puikus vi
daus įrengimas, vandeniu- 
alyva apšildomas, labai pa
togioje išnuomavimo vie
toje. *

SKAMBINKITE:

A« Kiršonis
OL. 7511

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto

ERNEST RIDOUT

$17.500. High Park—Bloor, atskiras 
* mūrinis namas, 9 kamb. ir

virtuvė, vandens anglių šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Namas be tnorgi- 
čių.

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

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

r linko.
$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin

gas, 12 kamb. namas su 
baidais. Dvigubos 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. Morkis
KE. 0415

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

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

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

$15.200. Bloor—Indian Rd., 8 kam
barių mūrinis namas, aly
va šildomos, dvigubos ga
ražas.

$17.300< Bloor — Indian Rd., 8 k., 
mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu-alyva šildomas. 
Dvi modem, virtuvės. Dvi
gubas garažas.

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

$ 19.000.x Indian Rd. — Glentake, at
skiras, mūrinis, 9 kamb.

■ namas, geram stovy, 2 mo
dern. virtuvės, garažas.

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
KE. 0415

Je Ellis
Stambiausias Toronto 

Realtorius

383 Roncesvalles Avė. 
LA? 8000

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

Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilno koino. Didelis, kompi- 

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugė
tas įmokėjimas.

įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerą, 18 metų se
numo, 2 būtų namą ir self-serv
ice krautuvę-grosernę. Savaiti
ne apyvarta apie $3.000.

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

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

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

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000

Buto tel. L Y 2048.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

' * . • .. ' N
■ t . j

visuose miesto rajonuose!

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

rodysime Jums namą!
»

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

j $12.800 Parkdale rajone, 8 kamb. rpū- 
rinis, įvažiavimas į kiemą.

$14.300, Westmoreland į šiaurę nuo 
Bloor, 9 kamb., mūrinis, 2 virtuves.

$16.000, High Park prie Roncesvalles, 
mūrinis lobai-gerame stovyje 9 k., 
2 virtuvės, 2 garažai, kamb. nau
jai dažyti.

$17.500, Bloor — Rannymede Rd., ma
rinis atskiras, aliejumi šildomas, 
šiuo metu 9 kamb., 3 toiletai, gara
žas, komb. skaičių galima padidin
ti, vienos morgičius.

$17.800, Bloor — Indian Trail, mūrinis 
vondeniu-oliejumi šildomas, 2 vo
nios, garažas. Parduodamas su bal
dais. - •

$19.000, Bloor—Pacific, 10 kamb. mū
rinis, atskiras, vandeniu - aliejum 
šildomps, 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

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

$4.300 įmokėti. Mūrinis, atskiras, 10 
kambarių namas, Concord St., 
3 virtuvės, 2 vonios, kieto me
džio grindys. Išoriniai ir vidu
je geram stovy. Jokio remonto 
nereikalingas. Šild.-šaldymo 
įrengimas, alyva J kūrenamas. 
Mūrinis pastatas \ kieme — 
garažas ir dirbtuvė — gali 
būti paverstas gyvenamu na
mu. Kaina apie $17.500.

$6.000 įmokėti. Kertinis 11 kamba
rių gero mūro namas. Bloor- 
Bathurst. Ypač tinkamas gy
dytojams. Vandėns-alyVos 'Sild. 
Garažas. Namas tuščias. Kai
na $21.000.' ’ ' -t -

$6.000 įmokėti. Atskiras 10 kamba
rių, High Park Ave., vandens 
-alyvos Šildymas, augštos pa
jamos. Kaina $17.800.

$2.500 įmokėti. Pusiau mūrinis, 9 k. 
per du augštus namas. Queen- 
Dundas. Kieto medžio grindys. 
2 virtuvės, garažas. Kaina 
$7.000.

$4.000 įmokėti. Dėl išvykimo skubiai 
parduodamas mūrinis namas, 
9 kamb su visais gerais bal
dais, patalyne, visais virtuvės 
reikmenimis; plovimo mašina, 
šald., radijo aparatai ir tt., 
naujos pečius. Garažui vieta, 
Bathurst-Queen.
lane. Gęro išnuomavimo vieta. 
Kaina $13.500.

$3.000 įmokėti. 8 kamb. geram sto
vyje, 2 Virtuvės, oru-anglim 
šildomas, garažui vieta, lane. 
Kaina $10.500. \

$2.500 įmokėti. Mūrinis 7 kamb., 2 
virtuvių namas. Kietmedžio 
grindys, lane. Kaina $9.900.

$9.000 už moderniai įrengtą maisto 
krautuvę — seife service — 
ir 6 komb., netoli būsiančios 
naujos bažnyčios — College 
St. Savaitinė krautuvės apy
varta $3.000. Nuoma $ 135 
į mėn. 10 metų nuomos teisė. 

$850 už sklypą — 30 pėdų iš 170.
Eastwood Rd. Geroj rezidenci
nėje vietoje. 1

$6.000 įmokėti. Vasarnamis su 3 
sklypais. Prie vandens — Sim
coe ežeras. Keswick. Keletas 
kabinų, keliolika laivelių ir 

.trobelių žiemx gaudyti žuvis.
Puiki krantinė ir vieta žuvavi- 

* rnui. Metines pajamos virš 
. S6.D00. Nedidelės ; išlaidos.

Lengvas Tr sveikos darbas. 
Kaina apie $29.00G.

J. KAUKELIS 
Telef. EM. 84646; EMf 8-2647 

EM. 8-2648
575 Queen Str. W. (prie Bathurst) 

Namų telef: KE. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

1. 10 kambarių už $13.500. Pado-,
rus namas. Netoli Šv. Jono bažny
čios. . ;

2. Gerasf biznis — restoranas ir krau
tuvė! $3.600 — įmokėjimas. 
$7.000 'pilna kaina. Proga su ne
dideliu kapitalu pradėti savistovų 
biznį.

3. Visas namas už $7.900. 4 kam
bariai, atskiras namas. Gražus, 
sklypelis. Reikia turėti $5.700 
savų.

4. Atskiras namas už $10.500. Gry
nais užteks $3.000. 5 kambariai, 
garažas. Prie Ossington virš Bloor.

5. Už $6.000 — gali įsigyti liuksusi
nį 9 kambarių, 2 augštų, atskirą 
mūrinį namą. Pilnd kaina virš 
$20.000. Lauder g. virš Bloor.

6. Už $15.000. 6 kambarių atski* 
ras namas su visais moderniškais 
įrengimais. London g. virš Bloor.

7. $7.000 grynais už 13 kambarių su
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaino 
$22.000. Namas, kuris daro pini
gą. t Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundos. •

8. 7 didelių kambarių per 2 augštus 
namas už $15.000 Alberta gatvėj 
prie St. Clair.

9. $52.000 pilna kaina.
Kinas su pilnu įrengimu. Kartu ir 
visas namas. 425 sėdimų vietų. 
Dabar išnuomotas už $400 mėne
siui. Butas ten esantis iš 4 kamba
rių irgi išnuomotas už $75.

10. $7>300 — grynais,
$ 17.600 — pilna kaino.
7 kambariai per 2 augštus. Mote
rų svajonė! High parko rajone. 
Viskas — kas reikalingo- geram 
namui turėti — yra.

MIELI HAMILTONIEčlAl!■ *
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
13. KRONAS

, R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558 - -

• •

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER ’

‘ 883 BLOOR STREET WEST . 575 QUEEN STREET WEST 
TORONTO

REAL ESTATE LIA4ITEE REALTORS
Mūsų atstovas Hamiltone: J. VALEVIČIUS, 913 Main St. East, Hamilton, Ont. Telefonas 9-4121.

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose
Morningside — Wendemere — 6 k. 

atskiros mūrinis namas, gara
žas, privatus įvažiavimas, tik 
$11.800.

Clinton — Bloor — 10 k. mūrinis 
dupleksas* alyva šildymas, tik 
$2.500 įmokėti, kaina $1 1.300.

Annette — Runnymede — 8 k. mū
rinis namas, alyva šildymas, tik 
dviejų augštų; geram stovyje — 
kaina $15.000. ; /

Bloor —* Pacific — 8 k. atskiros mū
rinis namas, dvigubas garažas 
$15.900. : *

Dundės — Roncesvolles — 9 k. mū-
I riniš namas, dvi virtuves, dvigu-
‘ bos garažas/ kambariai dažyti.
; . Kaina $16.000.
j Roncesvolles — Fermanagh — 10 k.
: atskiros mūrinis namas, dvigu-
! bos garažas, dvi vonios. Kai-
I na $17.500.

Bloor — Alhambra — 8 k. mūrinis 
namas, vandeniu alyva šildymas, 
garažas, 5 k. su baldais, 2 vo
nios, vienos morgičius. Svarus. 
Kaina $17.800.

Bloor — Quebec — 10 k. atskiras 
.mūrinis namas, vandeniu alyva 
šildomas, trys mūriniai garažai. 
Kaino $18.000.

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate 

(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tel. KE. 7941, namų tel. LL. 4744
Neradę manęs įstaigoje, malonėkite 

palikti savo telefono numerį.

Mann & Martel
RE A L TORS 

2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tel. MU. 8255
;■ -v.:.,? .■
Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaiga. 
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

, KELETAS PAVYZDŽIŲ;

$10.500. Bloor -^*fJMindermere, 6 kambarių atskiras tnūrinis namas, puikianį 
Swansea rajone, alyvos šildymas ir garažas; įmokėti $3.500.

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

$13.000. Roncesvolles — Ganey. 6 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas, 
geri kambariai ir kiek grojanti laiptai, alyvos šildymas ir garažas; įmo
kėti $4.500.

$15.900. Dorval — Bloor. 8 kambarių atskiras mūrinis namas. Labai dideli 
kambariai, kieto medžio, kiek susi lenkusios, grindys, oro-angl tų 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 —- Roncesvolles, 10 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas, 
labai dideli kambariai, vandens-afyvos šildymas .Baldai priskaityti į parda
vimo kainą; įmokėti apie $7.000.

$22.500. Grenadier— Roncesvolles, 11 kambarių atskiros mūrinis namas, pui
kūs kambariai, 3 virtuvės, 3 vonios, vandens-alyvos šildymas, 2 garažai; 
įmokėti apie $10.000

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

J. TAM U LI ON IS _
Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

Baltųjų banginių medžioklė
Baltųjų banginių sezonas pra

sideda birželio mėnesį Manito- 
boje ir vėliau tame sezone kai 
kurie manitobiečiai pasigar
džiuos baltojo banginio patieka
lu, kaip ir pernai.

Baltasis banginis, arba beluga, 
dauginasi nuo kovo mėn. iki 
gegužės ir plaukinėj a prie Chur- 
chill’o upės įtakos šiaurinėje 
Manitoboje. Pereitais metais 
viena žuvies ir banginių produk
tų kompanija Churchill’e parda
vė Manitobos rinkai 4.000 svarų 
baltojo banginio mėsos.

Beluga žvejyba prasidėjo 1949 
m. ir padidėjo nuo 203 tais me
tais iki 699 — 1952 metais. Pas
kutiniųjų metų medžioklė at
nešė 7.000 dol. baltųjų, indėnų 
ir eskimų medžiotojams.

Perdirbimo kompanija mdka 
už vienos pėdos ilgumo žuvį po 
vieną dolerį. Belugos yra maž
daug 10 pėdų ilgumo ir sveria 
iki 900 svarų.
Medžioklė vyksta žeberklu (har
poon) ir'tinklu. Belugos aliejus, 
kuris paimtas perdirbimo fab
rike, yra dažniausiai vartojanias 
muilo gamyboje, kai griaučiai 
sunaudojami greit sušaldytą gy
vulių maistą gaminant. Me
džioklės sezonas užsibaigia rug
sėjo mėn., kada prasideda šiau
riniai šalčiai.

— Otava. — Kahados sprau's- 
minis transportinis Comet lėk
tuvas iš Londono birželio 16 d. 
atskrido į Kanadą per 9 vai. 23 
jnin., ty. 57 minutėm greičiau, 
negu kitos Cometos buvo per
skrista.

./O//A J. ELLIS
REAL ESTATE

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
rinkimų. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamos patarnauti 
klijentams norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

. ‘ Jūsų pasirinkimui:

. NAIRN — ST.CLAIR
$10.200, įmokėti $3.000. Visoi atskiras 5 kambarių gražus namas. Virdeniu- 

alyvo Šildamas. Yra .garažui vieta. Lengvos mokėjimo sąlygos. Tinka nau
jai vedusiems.

- CLENDENAN AVĖ.
$12.500, įmokėti $3.000. Visai atskiras, gero mūro, 7 kambarių narnos, dviejų 

augštų. Yro 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 įvažiavimu. La
bai gražus kiemas

ANNETTE — RUNNYMEDE
$16.000. Visai atskiras, mūrinis, 8 katnbarių nomos, vandeniu šildomas, nėra 

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

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

BORDEN BLOOR
$16.000. Visai atskiros, gero mūro nomos — dupleksas, du butai po 5 kamba

rius, vandens-alyvos šildymas, privatus • (važiavimas su vieta garažui. 
Sklypas kitam namui. • *

GRACE — HARBORD
$18.000, įmokėti $6.000. Visai atskiros, gero mūro namas, 9 nepereinami kam

bariai, alyva šildomos, du gotožoi. Geros pajamos.
INDIAN RD. — WRIGHT ’

$20.500. Visai atskiros, gero mūro namas — dupleksas, 11 kambarių *per du 
butu, vandens šildymas, garažas su bendru įvažiavimu. ‘

INDIAN RD. — HOWARD PR. RD.
$22.000,* įmokėti $8.000. Visai atskiras, gero mūro, 11 kambarių namas, trys 

r virtuvės, 2t vonios ir 3 tualetai, vandens šildymas su stokeriu, du mūri- 
♦ nioi gaVažot.'J ' * -<1'. -

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
383 Roncesvalles. . Telef. OL. 6321 - Bato tel EM. 3*6711

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR KOTELIUS

$10.500. Gladstone Ave., 7 k. mūrinis namas, 3 garažai; įmokėti $2.500.
$10.200. 3t. Clarens Avė., 7 k. mūrinis namas, alyva šildomos, 2 garažai; 

įmokėti $3.20G ’ ’
$17i500. Queen-Lansdowne rajone, 9 k. mūrinis narnos. 2 vonios, 3 virtuves, 

alyva-vandeniu šildomos; įmokėti $-4.506,
$15.000. Beaconsfield Ave., 9 k., — dupleksas — vandeniu šildomas, su gara

žu; įmokėti $6.000.
$16.500. Clendenan Avė.,' 1'0 k. atskiras mūrinis narnos, alyva Šildomas nau

jai dekoruotas; įmokėti $6.000.

•iKlauskite: V. Andrejausko-Andrews
ME. 5725 - - - ME. 5726

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės j

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 - . - - - - - - - - - - ME. 5726
Mes sudarome paskolas I ir II morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000

John J. ELLIS
REAL ESTATE

• 1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų.

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

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

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

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

GLADSTONE — BLOOR
$10.500, įmokėti tik $2.000. Pusiau atskiros mūrinis, 7 komb. nomos «u nuo

mininkais. Trys garažai. Privatus įvažiavimas.
NIAGARA — QUEEN

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

BEACONSFIELD — ARGYLE
$15.000, įmokėti $6.000. Visoi atskiros 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. Visoi atskiros masyvinis 9 didelių kambarių mūro 
namas.' Koridorinė sistema. Yro garažas ir vieta antrom. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų tikrai vertingos turtas.

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

viros 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 įmokėjimu ir lobai lengvom išsimokėjimo sąlygom. Mūrinis 

13 lobai didelių kambarių nomos. Šildomos vandeniu -alyva. Keturios vir
tuvės su sinkom. Lobai tinkamos nuomavimui. Savaitinės pajamos virš 
$80. Dvigubas garažas. . . ,

x

Mielas Bičiuli! Jei jnori 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. — TeL ML 2471, M. KK. 742S.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Vokietijos Krašto Valdybą ap-
t

vieną kartą savaitėje. Po kelių Aifcki' pozicija
Pasikalbėjimas su p. ST. FROLICK, kandidatu į Kanados parlamentą

KANADOS KATILE

tuvą, o dabar apsimetusi vokie 
taite, atvyko su vokiečiu trans
portu į vakarų Vokietiją.

Ji su seserimi ir dėde 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją. Kulme 
pasimetė su dėde ir, likusi su 
savo penkerių metų sesęrimi, at
sidūrė Glueckstadte. Ji pati ka
ro pabaigoje buvo vos devynių 
metų mergytė. Po kapituliacijos, 
1945 metų rudenį, Luebecke su
sirado rusų konsulatą arba įstai
gą, kurią tuomet taip vadinda
vo. Konsulate buvo vienaš lietu
vis karininkas, majoro Jįaipsnyje, 
kuris ją prikalbinėjo grįžti į Lie
tuvą. Ji su seserim buvo apgy
vendinta įstaigoje dideliame 
kambaryje, kuriame rinkosi to
kie rusų privilioti repatriantai. 
Po dviejų savaičių susirinko 
apie 20 asmenų ir pirmuoju 
transportu buvo išgabenti i Gar-

Kol buvo rusų įstaigos Luebe
cke (žinioje, visi buvo labai glo
bojami ir gerai penimi. Pakelėje 
į Gardiną maistas taip pat buvo 
geras ir niekas grįžtančiųjų ne
skriaudė. Reikalai visai pakitė
jo Gardine. Jie ten btivo suva
ryti į požeminių bunkerių sto
vyklą, kur jau buvo apie 900 to
kių sugrįžėlių. Daugumas buvo 
ukrainiečiai. Lietuvių gal buvo 
apie 300. Čia visų pirma atėmė 
sugrįžėliams visus daiktus, rū
bus, brangenybes ir viską, kas 
tik buvo vertinga. Jai atėmė 
dar iš motinos paveldėtą auksi
nį laikrodėlį ir šiaip viską. Nors 
buvo vaikas, turėjo eiti į darbą, 
rinkti šakas ir pan. Valgis buvo 
neapsakomai blogas. Pietums da
vė kažin kokių mirkytų grūdų 
sriubos ir vieną 50 gramų rie
kutę duonos. Vėliau duonos nor
mą padidino iki 100 gr.

Suaugusius tardė ir klausinė
jo. Jaunus vyrus paėmė neva 
vienai dienai darbams. Aiškino, 
kad kitą dieną grįšią. Kai ne
grįžo, tai artimuosius ir motinas 
ramino, kad grįšią po savaitės. 
Bet taip iš jų niekas ir nebegrį
žo ir jų likimas liko nežinomas.

Tauragės nebeatpažino
Luebecko “konsulate” lietuvis 

karininkas ją raminęs kad Tau
ragė esanti nesugriauta ir ten 
būsų gera gyventi. Kai ji paga
liau, atvažiavo į Tauragę^ tai. ra
do nuo'pat stoties ll^gritivėsiūš, 

/ taip kad iš pirmo žvilgsnio mies
to negalima buvo pažinti.

Į/Tauragę pateko per Kauną. 
Iš Gardino jas su transportu nu
vežė į Kauną ir paleido, be mais
to ir be pinigų. Arti stoties jas 
užkhlbino vienas mielaširdingas 
žmogus, kuris, sužinojęs jų li
kimą, nuvedęs prie netoliese 
stoties buvusių būdelių, nupirko 
joms maisto ir davė 20 rublių, 

. už kuriuos ji galėjo sau ir sese
riai pupirkti geležinkelio bilietą 
į Tauragę. Tauragėje, senoje Vy
tauto gatvėje,- kurios naujo pa
vadinimo nebeprisimena, nes 
lietuviai gatves tebevadina se- 

v naiš pavadinimais, rado dėdės 
šeimą savųjų namų griuvėsiuo
se, įsitaisiusią su šešiais vaikais 
rūsyje. Dėdė, ir jas priėmė, nors 
gyventi nebuvo iš ko. Ji ėjusi 
pas? apylinkės ūkininkus uždar- 
bia^£r ^ ar kiek prasimaitinti. 
Taip-pat pradėjusi lankyti mo- 
kyl0ą, kuri betgi, buvusi rusiška. 
Joje {Sėtuvių kalba buvusi tik

suprato ir dvejus metus, 1947-49 
lankiusi vadinamą “suaugusių 
gimnaziją”.

Toji “suaugusių gimnazija” iš 
tikrųjų buvusi vargo mokykla, 
vieno senuko mokytojo vedama. 
Jis su žmona buvę jos vieninte
liai mokytojai, o mokiniai buvo 
visokio amžiaus" ir išsilavinimo. 
Mokykla neturėjusi jokių teisių. 
Mokytojui buvo mokamas mo
kinių tėvų mažas atlyginimas. 
Mokytojui trūko ir vadovėlių ir 
mokslo priemonių. Mokė iš ke
lių pas jį dar užsilikusių vado
vėlių, juos paskolindamas mo
kiniams. Ji ten mokėsi skaityti, 
rašyti, skaičiuoti, piešimo ir 
rankdarbių. Mokytojui 1949 m. 
susirgus, jos daugiau nebelankė. 
Išeito mokslo pažymėjimui gavo 
tik paprastą mokytojo raštelį, 
kad pas jį toki tai laiką mokėsi. 
Mokykla buvusi mokytojo bute, 
Špelverio name, Birutės ir Da- 
riaus;Girėno gatvių kampe.

Partizanai, elgetavimas ir 
kelias į Vokietiją

Nustojusi lankyti mokyklą, 
gavusi darbo alinėje. Bet 1950 
m. turėjusi bėgti nes milicija 
pradėjo įtarinėti dėl ryšių su 
partizanais. Ji iš tikrųjų parti
zanus pažinojusi. Jų buvę kelio
se jai pažįstamose šeimose. Jie 
turėję normalius dokumentus ir 
dieną daugelis iš jų net turėję 
darbo. Jie tik naktimis eidavę 
į žygius.

Pabėgusi iš Tauragės, atsidū
rė Šlutėje. Ten nesiregistravusi,^ 
bet vargus elgetaudama. Kadan
gi Lietuvoje ūkininkai jau buvo 
sulikviduoti ir neturtingi, tai 
dažnai traukiniais slapta nuva
žiuodavusi f Rygą ir elgetavusi 
arba padėjusi dirbti pas apylin
kės ūkininkus. Šilutės apylinkė
je susipažinusi su vienu partiza
nų ryšininku vokiečiu, kuris 
valdęs vieną ūki kaimė: Tas 
ūkis jau priklausęs kolchozui, 
o partizanų ryšininkas buvo to 
kolchozo brigadierius.

Kai prasidėjo vokiečių, regis
tracija, tai to vokiečio prikalbė
ta, užsiregistravusi kąip vokietė, 
nurodydama, kad pametusi do
kumentus ir meluodama, kad 
gimusi Karaliaučiuje. Jis pra
mokęs ją ir vokiškai, nors ji ne
buvusi taip gerai išmokusi ir tu
rėjusi dėl to per tardymą vargo, 
nęs ten vis griebdavusi lietuvių 
kalbos, nemokėdama pakanka
mai vokiškai, ir sukėlusi tardy
tojų įtarimą. Jai visdėlto pavykę 
pro visus tikfinimus praeiti ir 
patekti į vakarų Vokietiją kartu 
su ją globojusiu vokiečiu.

Nors ji grįždama į Lietuvą 
buvusi tik maža mergaitė, bet 
gerai pajutusi bolševikų melą ir 
apgaulę. Jai Lietuvos gyvenimas 
Luebecke rusų buvęs nupasako
tas visai kitaip, kaip iš tikrųjų 
buvo. Nors ji su seserimi buvu
sios 6 ir 9 metų mergaitės, jos 
buvę tardomos ir įtarinėjapios, 
kad esančios šnipės ir išdavikės. 
Su ja grįžusieji lietuviai verk
davę ir dejuodavę dėl savo kvai
lumo, bet jau nebegalėję savo 
likimo pakeisti.

Vok. Kr. VakL Inf.

Jūsų korespondentas pagaliau 
sugavo dabar taip užimtą ir .vi
sur bėgiojantį p. Frolick, ir ne- 
atlaidžiai pradėjo pasišnekėji
mą. P. S. Frolick, arba kaip jį 
dabar visi vadina Stan, su lietu
viais jau turi seną pažintį. Jis 
pažįsta lietuvius, lietuviai pa
žįsta jį. Bet vistik buvo įdomu 
išgirsti jo nuomonę mums svar
biais klausimais. Įdomu, kaip 
būsimas Kanados parlamento 
narys galvoja mums rūpimais 
klausimais. Taigi ir pradėjome, 
ne apie sveikatą, ne apie gerą 
orą, bet iškart apie didžiąją po
litiką.

— Kokia yra Jūsų pažiūra dėl 
okupuotų kraštų Rytų Europoje?

— Aš pažįstu bolševizmą iš 
mano paties asmeniško patyri
mo. Aš gerai žinau Rytų Euro
pos, o taip pat ir Lietuvos visą 
istoriją. Ir aš turiu tvirtą nusi
statymą dėl tenykštės situacijos. 
Taip vadinama SSSR yra rusų 
imperializmo ir komunistinio 
užkariavimo rezultatas. Okupuo
tos tautos trokšta atgauti savo 
laisvę ir valstybių politinę ne
priklausomybę. Mano įsitikini
mai man diktuoja, kad visų Va
karų politika, norinti išlikti 
protinga, turi pripažinti okupuo
tas tautas kaipo savo sąjunginin
kus ateinančioje kovoje su ru
sišku komunizmu, ir jų tikslas

turėtų būti raudonosios imperi
jos išparceliavimas ir sukūrimas 
visos eilės tautinių valstybių, 
dabar esančių rusų okupacijoje. 
Jei aš būsiu išrinktas į Kanados 
parlamentą aš kovosiu už šias 
idėjas.

— Ar Jūs tikite į bolševikų 
taikingus norus?,

— Marksizmas yra kovojanti 
ideologija. Jo nuolatinis tikslas 
yra: nuversti, kad ir jėgos pagal
ba, visus taip vadinamus bur
žuazinius režimus ir visur įkur
ti diktatūras. Komunizmas ne
gali būti iš esmės taikos sąjūdis, 
nes tai būtų prieštaravimas pa
čiam sau.

— Ar Jūs lauktumėt ką nors 
•pozityvaus iš garsiosios Bermu- 
do konferencijos ar panašios?

— Ne. Esu įsitikinęs, kad 
Kremliaus valdančioji klika yra 
šiuo momentu pasidalinusi ir jie 
kovoja tarpusavy. Malenkovas 
yra reikalingas laiko sustiprinti 
savo pozicijoms ir pašalinti visus 
galimus ’ priešus. Jo interesas 
yra šiuo metu skleisti Vakaruo
se taikos obalsį ligi to laiko, kol 
bus konsoliduota visa valdžia jo 
rankose.

Vietoj to, kad jam padėti su 
visokiom konferencijom, mes tu
rėtume daryti viską apsunkinant 
jo vidaus padėtį statant pozity
vius reikalavimus ir varant

energingai kad ir psichologinį 
karą.

Mes turime paremti Dulles 
paskelbtą politiką, kuri yra pa
vadinta “Išlaisvinimo politika”, 
ir kuri turi pakeisti bevaisę ir 
pasyvią “containment” politiką.

— Jūsų pažiūra į taip vadina
mus naujus kanadiečius?

— Esu įsitikinęs jų didžiu ver
tingu indėliu Kanados gyveni
me. Jie atsinešė su savimi daug 
dvasinių vertybių 'neįkanojamos 
vertės. Turėjo būti parodyta 
daugiau drąsos juos kviečiant 
čia. Aš viską darysiu, kad emi
gracija iš Europos padidėtų ir 
nebūtų statoma kažkokių užtva
rų-

Atsisveikinant su p. S. Frolick, 
dėkodamas už įdomias mintis, 
nors ir labai trumpas, linkėjau, 
kad tikrai jis laimėtų šiuos rin
kimus ir taptų Kanados parla
mento nariu. Linkėjau iš širdies, 
nes ir mums, lietuviams, esan
tiems šiame krašte, būtų įdomu 
turėti- taip reikšmingoje ir daug 
lemiančioje įstaigoje žmogų, ku
ris ne tik pažįsta mūsų didžiausį 
priešą — bolševizmą, bet kuris 
daug kartų yra mums pagelbėjęs 
ir kuris yra nuoširdus mūsų 
draugas. O draugų turėti niekad 
nėra perdaug. J.M.G.

' Pereito visuotinio - Kanados 
gyventojų surašymo daviniai ro
do, kad Kanadoje imigrantai vi
sų tautij tolydžio tirpsta. Visų 
žymesnių tautybių žmonių pa
gal kilmę toms tautoms prirašy
ta žymiai daugiau, negu pagal 
kalbą. Pvz. iš 219.845 lenkų kil
mės žmonių Lenkiją gimtuoju 
kraštu užrašė 164.474. Savo gim
tąja kalba lenkų kalbą užrašė 
129.238, kai 1941 m. buvo 128.- 
711. Vadinasi, per dešimtį metų

935 — 33%. Iš 152.245 italų kil
mės asmenų italų kalbą gimtąja 
laiko 92.244 — 60%.

Visur matomi nutautėjimo 
reiškiniai. Ir visur, net Quebeko 
provincijoje, ateiviai pasisavina 
anglų kalbą. Prancūzų kalbą la
bai, labai mažas procentas tepa- 
sisavina.

— New Delhi. — Vokiečių ir 
austrų ekspedicija. įkopė į Nau- 
ga Parbat kalną Kašmiro Hima
lajuose — 26.660 pėdų augučio.
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kelios dešimtys tūkstančių. Tas 
pats reiškinys ir su kitomis tau
tybėmis. Iš 395.043 užsirašiusių 
ukrainiečių kilmės žmonėmis 
ukrainiečių kalbą savo gimtąja 
kalba beužrašė 352.323. O 1941 
m. surašyme ukrainiečiai buvo 
vienintelė tauta, kurių kalba 
kalbančių buvo rasta daugiau 
negu gimusių Ukrainoje. Per 10 
metų ne tik išnyko tas perviršis, 
bet sumažėjo veik 43.000, " nors 
po karo atvyko dar kelios dešim
tys tūkstančių ukrainiečių, net 
nemokančių čionykščių kalbų. 
Vadinasi senosios kartos didelė 
dalis suanglėjo.

Iš 619.995 vokiškos kilmės as
menų savo gimtąja kalba vokie
čių kalbą užrašė vos 329.302, t.y. 
vos 53%. Iš 264.267 olandiškos 
kilmės asmenų, olandų kalbą sa
vo gimtąja kalba užrašė vos 87.-

Pavogė Prūsų karališkas
’ brangenybes •

Liepos 30 d. naktį senoje He
chingen Hohenzollernų pily bu
vo išplėštos visos Prūsijos kara
liškos brangpnybės, įvertintos 
$7.500.000. Vagys neapsižiūrėję 
paliko tik karališką karūną.

Šioje pilyje, statytoje 9 amžiu
je, restauruotoje prieš 100 metų, 
1951 m. mirė paskutinio kaizerio 
sūnus Wilhelmas, čia tų pačių 
metų rudenį buvo palaidoti 
Fridricho II Didžiojo ir jo tėvo 
Fr. Wilhelmo palaikai. Pilis yra 
2.800 pėdų augščio kalne, ne per 
toli Šveicarijos ir Prancūzijos 
sienų. Vagystės metu joje tebu
vo vien tarnai.

Bijomasi, kad vagys istoriškas 
brangenybes gali sunaikinti — 
sulydyti metalą, išlupinėti brang 
akmenius, nes šiaip jų parduoti 
niekur negalės.

Nauji kanadiečiai-
(NCP). Naujiesiems kanadie

čiams visame krašte bus įdomu 
sužinoti, kad Progresyvių Kon
servatorių partija savo oficialiais 
Kandidatais įvairiose Kanados 

•dalyse nominavo naujuosius ka
nadiečius. Nemažiau 10 iš jų yra 
kilę iš Centrinės Europos.

Ontario provincijoje. išstatyti 
2 ukrainiečiai: Mike Starr, Osha- 
vos rajone, ir Stanley Frolick, 
kandidatuoja Toronto Trinity 
rajone. Manitobos provincijoje 
Selkirk rajone išstatytas žino-, 
mas ukrainiečių advokatas Mike 
Baryluk, gyvenąs Winnipege, o 
Šiaur. Winnipego rajone kandi
datuoja John Kereluk, visiems 
žinomas mokytojas. Joseph Slo
gan yra trečiasis ukraineitis, 
kandidatuojąs šios provincijos 
Ryt. Selkirko rajone.

Ukrainiečių kandidatų Sa
skatchewan© provincijoje' yra 
Orest Bendas, atstovaująs Prince 
Albert rajoną ir kitas ukrainie
tis A. V. Svoboda, iš Saskatoono, 
kandidatuoja Humboldt-Melford 
rajone. ,

Manitoboje išstatytas kandi
datu žinomas vokiečių kilmės 
menonitas Abe Thiessen, atsto
vaująs Provencher rajoną, neto
li Winnipego. Hamiltono mies-

rinkimų kandidatai 
tas, Ontario provincijoje, išsta
tė kandidatu italą Quinto Mar
tini, atstovaujantį Rytinį Ha
miltoną.

Montrealyje, Quebeko provin
cijoje, kandidatuoja pagarsėjęs 
lenkų veikėjas ir bu v. gen. Len
kijos konsulas Tadeusz Brzezins
ki, Jo rajonas — Montreal-Car 
tier.

Išrinkus šiuos naujuosius ka
nadiečius kandidatais, būtų pats 
didžiausias kandidatų, kalbančių 
svetimomis kalbomis, skaičius 
Kanados parlamento istorijoje.

Progresyviųjų Konservatorių Partijos lyderis Hon. Drew 
kalba ukrainiečių katalikų suvažiavime Edmontone.

Progresyviųjų Konservatorių Partijos kandidatė Miss Ait
ken kalba Kanados čekoslovakų suvažiavime.

— Cambera. — Australija 173 
japonus karo nusikaltėlius per
davė patiems japonams kalinti.

— Fontainebleau. — Š .Atlan
to Sąj. centro Europos oro pa
jėgų viršininkas britų maršalas 
Embry pranešė, kad 10 valstybių 
oro pajėgų manevruose buvo 
pravestos atominio bombardavi
mo pratybos. Manevrai vyko 10 
d. Būta ir aukų: 7 lėktuvai, 5 
britai, 2 amerikiečiai ir 1 italas 
žuvo, 2 britai sužeisti. Viena ci
vile prancūzė užmušta.

— Tokio. — Japonų chirurgai 
pradėjo žmonėms perleidinėti 
gyvulių kraują. Geriausia tam 
tinkąs kiaulių kraujas, rašo To
kio dienraštis ’’Saugyo Ketrai”.

— Winnipegas. — Kanados uk
rainiečių kongrese Winnipege 
dalyvavo ir premjeras St. Lau
rent. -Kongreso dalyvių buvo per 
1000.

{domus paminėjimas
Liepos 19 d., St. Andrew baž

nyčios salėje, Toronte, įvyko es
tų profesoriaus Voldemar Paets 
75 metų gimimo dienos minėji
mas. Jį surengė estų-pagalbos 
komitetas Kanadoje. Prof. Paets 
yra paskutinio Estijos preziden
to Paets brolis, kuris su ; savo 
žmona ir svaine atsidūrė Kana
doje. Kitus visus Paets , šeimos 
narius," viso 16, sunaikino bolše
vikinė Estijos okupacija.

Prof. Paets Estijoje ir .kaiku- 
riose kaimyninėse valstybėse 
yra žinomas kaip žymus meni-

BALSUOK KAIP NORI,
.BET BALSUOK

Kaip naujajam kanadiečiui jums būtina žinoti savo padėtį federaliniuose 
rinkimuose, š.m. rugpiūčio mėn. 10 dieną.

Kiekvienas, turįs teisę balsuoti, turi būti 21 metų amžiaus ir taip pat būti 
Kanados piliečiu.

Jei jūs esate natūralizuotas kanadietis, jūs turite teisę balsuoti. Kad iš
vengus nesusipratimų ir uždelsimo balsavimo būstinėje, pasiimkite pilie
tybės pažymėjimą kartu su savimi. Tai nėra būtina daryti, bet, abejonės 
atveju, jums padės atlikti balsavimo pareigą. Asmenys, neturį Kanados 
pilietybės, neturi teisės balsuoti.

Atsimink, kad Kanadoje mes patys renkamės savo atstovus. Neturtingo 
žmogaus balsas sveria tiek pat, kaip ir turtingojo. Be to, balsavimai yra 
slapti — niekas nežino už ką jūs balsuojate.
Balsavimo teisė yra neįkainuojama mūsų kanadiškojo gyvenimo būdo 
privilegija. Tai ir yra vienas iš daugelio dalykų, kurie suteikia Kanadai, 
kurioje mes gyvename, didingumą.

ninkas ir visuomenininkas ir 
daugelį metų dirbo kaip estų me
no akademojis vedėjas.

Prie gražiai padengtų ir gėlė
mis papuoštų- ;stafų sėdėjo apie 
150 estų tautiečių, atėjusių pa
gerbti seną veikėją. Solenizan- 
tą sveikinb visų estiškų draugi
jų vardu buvęs estų teisingumo 
ministeris Mueller; įteikdamas 
gražiai atspausdintą ir visų 
draugijų pasirašytą adresą. Po 
jo sveikino dabartinės estų egzi- 
linės vyriausybės pirmininkas 
Holberg, paskutinis estų pasiun
tinys Lietuvai Lattik ir daugel 
kitų. Visi kalbėtojai iškėlė prof. 
Paets didžiuosius nuopelnus es
tų tautai, jau iš pat pirm jų die
nų, kai estai tebekovojo su savo 
priešais, ypatingai iškeldami jo 
nuopelnus meno srityje.

Baltų Federacijos Kanadoje 
vardu kalbėjo dr. M. Anysas, 
perduodamas dabar atostogau
jančio pirmininko • Lūšio ir lie
tuvių skyriaus sveikinimus, pa
žymėdamas, jog jubiliato gimi
nės vardas, jau anksčiau Pabalti
jy buvo žinomas, nors su pačiu 
profesorių tik šiandien, tremty
je, teko susipažinti. Abu Paets 
broliai, vienas politiniai, kitas 
kultūriniai, ne tik kūrė laisvą 
Estiją, bet vėlesnėje eigoje stip
rino tautą ir valstybę. Linkėjo 
jam dar pamatyti laisvą Estiją, 
kuriai buvo pašventęs savo gy
venimą.

Pasibaigus sveikinimams, ju
biliatas ilgesnėje kalboje apžvel
gė savo gyvenimo kelią ir pareiš
kė nepalaužiamą viltį, kad Esti
ja vėl atgaus laisvę, nors politi
nė raida mus kaikur apvylė. 
Švęsdamas savo 70 metų sukaktį 
Vokietijoje, jis buvęs įsitikinęs, 
jog šitas paminėjimas būsiąs 
laisvoje Estijoje. Jeigu tai neiš
sipildė, jis pareiškė vilties, kad 
tai įvyks jam švenčiant 80 metų J 
sukaktį. i

Paminėjime dalyvavęs p. Lat-j 
tik buvo estų pasiuntinys Li 
tuvoje, kol bolševikai uždarė 
tų pasiuntinybę. Jis dabar gM 
na Švedijoje, skaitosi Skandi 
vijoje geru, žinovu senosios 
sų istorijos ir dalyvauja koi* 
pondentu skandinami spaud 
Jau .nuo žiemos jis keliauja 
paskaitomis po visus pašau] 
kraštus. Labai širdingai jis b5 
vęs priimtas Čikagos lietuvių. 11 
Lattik yra didelis Lietuvos bl 
čiulis ir Pabaltijo valstybių arti 
fho bendradarbiavimo šalinin-^ 
kis. Būtų labai malonu, jam su-? 
grįžus iš Montrealio, išgirsti jo 1 
paskaitą Toronte.

> —Kopenhaga. — Danija pa- 
kėitė konstituciją, kuri dabar 
leis sostą paveldėti ir moterims. 
Taip karaliaus Frederiko įpėdi
ne bus jo duktė, dabar 13 metų, 
o ne jo brolis, kaip būtų buvę pa
gal senąją konstituciją. 1

r/*--® J

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED
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Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir K NABUŠlįr 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 Polio National Park — garo vieta žuvauti, laiveliai* plaukioti. Golfo žaidi

mo aikštė, šokiam* ir roller skating paviliona*. 35 mylios nuo Detroito.
Viotg renervovimui skambinkite telefonu 233R, Leamington, Ont.

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S
MEAT MARKET

'tORQNTO, 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 kąinomis ir išsimokėjimui iki^dviejų metų. 

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

BERNARDI - MATHEWS LTD.
. \ REAL ESTATE

1075 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO. TEL. OL. 7971

Parduodama nekilnojamos nuosavybės visuose Toronto miesto ir 
priemiesčiu rajonuose. Didelio pasirinkimas įvairiomis kainomis.

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

BLOOR — HIGH PARK
9 kambariu dupleksas, atskiras, gerų plytų, vandeniu alyva Šildomas namas. 

Kambariai gražūs, kietmedžio grindys. 2 modernios virtuvės, įvesta elekt
ros didieji aidai. Paliktas naujas šaldytuvas ir eletrinis modernus virimo 
pečius. Geros pajamos. įmokėti tik $5.000. pilno kaina $16.500. v

DARŽOVIŲ ŪKIS
10 akrų daržovių ūkis, Hallond-Landing, apsodintas įvairiomis daržovėmis, 5 

kambarių namas, naujas Ford traktorius ir.kitos masinos. Derliaus vertė 
įkainuota apie $15.000 Iki Toronto 30 mylių, prie No. 11 Higway, tik 2 
mylios nuo Bradford miestelio. Pardavimo kaina su derliumi $22.000, be 
derliaus tik $13.000. Įmokėti $5.000. Dviejų metų derlius lengvai apmoka 
visas išlaidas. Graži ateitis. '

Kasdien gauname daug vertingų namų, krautuvių, sklypų ir kitokių pasiūlymų.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

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

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

SAKUS
Skambinkit įstaigon OL. 7971, arba į namus LL. 0656

490 COLLEGE STR. - PR. 3313

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

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$16.500. Atskiras plytų, 8 kamb.> vandeniu alyva apšildomas "Duplex" ir du 
garažai, su privačiu įvažiavimu. Viena skola balansui. Parduodamas 
skubiai. Įmokėti apie $4.000. Bosted-—Roncesvalles. |

$14.500. Atskiras, gero mūro namas, 7 amkb., vandeniu-alyva šildoęnas, skv. 
pi., .gražus kiemas ir garažai. Įmokėti $3\500. Wright—Roncesvalles.

$13.500. Atskiras plytų, 6 kamb., vandeniu-ayva šilldomas namas ir veita ga- " 
ražui. Įmokėti $4.500. Rannymede Rd.—Bloor.

$22.500. Atskiros gražus plytų, vandeniu-alyva apšildomas, 15 kambarių na-J 
mos, 3 virtuvės, 3 vonios, 3 atskiri įėjimai į namą .Kiemas ir ga
ražas. Įmokėti apie $7.000. Indian Rd.—Indian Trail.

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

O. E CARSON ltd

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

Turtino laWI daug kltg namu, korta koHIati dienom!*, savaiti
niam* felkraftyįa į«f nacpOjoma paskelbti. 

•

Jei neri gvrg namą pirkti parduoti su pageidavimu praioma 
kreipti* telefonu į mū*i( atstovg, kurt* nemokomai patarnaut ir

STASYS PERMINĄS .
H.^> n. >>11, IM. 4.T0M

.SOO įmokėti, pilno kotno $4.900. Medinis namukas 4 kambarių, gražus 
sklypas. Dundas—Ossington rajone.

įmokėti, 6 komb. Clinton—College rajone, naujai atremontuotas.

įmokėti, atskiros, 7 komborių nomos, dvigubos gorožos, gražus skly
pas, prie Christie į šiaure nuo Bloor.

MO įmokėti, vaistinė ir volgyklo loboi pelningo įmonė, kampinė krautu
vė, vakarinėje dalyje, ont dviejų pogrindinių gatvių. Pilna kaina 
apie $20.000.

(Atkelta iš 2 psL) 
mą tarptautine, ne vien Vokieti
jos, problema.

V. Vokietija sutartis ratifika
vo, bet jų neratifikavo dar nei 
viena kita valstybė Europos Gy
nimo Bendruomenės narys. 
Prancūzija ir Italija neturi tam 
reikalingos daugumos parlamen
te. JAV negali būti jomis paten
kintos, negali savo politikos pa
remti jomis. Juk joms pastatyti 
ant kojų jau tiek daug išleido, o 
vaisių nematyti. Jos nepajėgia 
net atsikratyti komunizmo pa
vojaus. Aišku, tokioje padėty 
jau geriau pasiremti Vokietija, 
padaryti ją pirmąja partnere sa
vo didžiausiuose globaliniuose 
planuose. Vokietija tą gerai žino 
ir tokios padėties siekia. To sie
kia ne tik dabar valdantysis blo
kas, bet ir opozicija. Diskusijose 
dėl sutarčių ratifikacijos tai pra- 
sikišo visų kalbėtojų kalbose, 
nors stačiai ir nebuvo sakoma.

Vyriausybės galvos kanclerio 
Adenauerio ir opozicijos vado, 
socialdemokratų lyderio, OUen- 
hauerio kalbose aptartos pažiū
ros į tarptautinius santykius ir 
V. Vokietijos uždavinius esmėje 
sutapo. Vienas ir antras išreiškė 
tuos pačius uždavinius, išsisky
rė tik aptardami taktiką. Social
demokratai balsavo prieš sutar
tis, bet ne dėl to, kad būtų prieš 
bendrą kelią su Vakarais. Griež
tai prieš pasisakė tik eilė vad. 
neutralists. Bet jų nedaug. Juk 
prieš balsavo, kaip sakyta, 164. 
Jų tarpe buvo 130 socialdemo
kratų ir 14 komunistų. Vad. iš 
esmės priešingų, be komunistų, 
tebuvo vos 20.

Ollenhaueris socialdemokratų 
programą sutraukė į 5 punktus:

1. Vokietija gali su Vakarų 
valstybėmis sudaryti tik tokias 
sutartis, kurios nesuvaržytų jos 
veiklos visos Vokietijos suvie
nijimo reikalu;

2. Socialdemokratai pasiryžę 
įsijungti į Europos saugumo sis
temą, bet tik visų partnerių vi
siškos lygybės pagrindais;

3. Turi būti priimta strategi
ja, kuri Vokietijai laiduotų tokį 
patį saugumą, kaip ir kitiems na
riams; V. Vokietijos ir Berlyno 
sienų nepaliečiamumas turi būti 
visų sistemos narių reikalas;

4. Europos saugumo sistema 
turi būti kuo plačiausia, apiman
ti taip pat Skandinavijos valsty
bes; turi būti taip pat surasta 
forma, kuri įgalintų įsijungti ir 
D. Britaniją; Vokiečių socialde
mokratų nuomone, vietoje ant- 
valstybinės Europos 'gynimosi 
organizacijos tiksliau būtų siek
ti atskirų valstybių tiesioginio 
bendradarbiavimo, nes taip esą 
galima pasiekti platesnių gali
mybių; 5. Bendro gynimosi sis
tema turinti būti kuriama nepa
mirštant socialinio saugumo; 
nuo karo nukentėjusioje Vokie
tijoje tai esą lygiai svarbu, kaip 
ir karinis saugumas.

Kaip matome^ socialdemokra
tai pripažįsta Vokietijos ryšius 
su Vakarais, pasiryžę taip pat 
dalyvauti Europos gynime, tik 
norėtų, kad šita gynyba būtų pa
remta ne antvalstybine organi
zacija, bet valstybių sąjunga, į 
kurią būtų įtrauktos ir Skandi
navijos valstybės ir D. Britani

K. Wiles
REAL ESTATE

$11.500 -Bloor-Lansdowne —-6 k. 
pusiau atskiras mūrinis namas, 
vieta garažui. Įmokėti $2.000.

$ 11.500—Runnym^cie-Annette, mū
rinis 6 kamb. pustau atskiras. 
Didelis kiemas. Garažas. Įmokė
ti $3.800.

$15.500 — Morion prie Roncesval
les, 8 k., pustau atskiras, vieta 
garažui. Įmokėti $5.000. Balan
se viena atvira skola.

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

$16.000 — Dundos-Howord Pork, 9 
komb. pusiau atskiras, dvigubas 
garažas. Įmokėti $5.500. Ba
lanse viena atvira skola.

$19.500 — Quebec-High Park — 10 
k. atskiras, mūrinis, šoninis įva
žiavimas, didelis kiemas, 3 ga
ražai. Įmokėti $7.000.

$20.000 — Wright-Roncesvalles —
10 kamb. atskiras, mūrinis, 3 
virtuvės, vandeniu šildomas. 
Įmokėti $7.000.

$25.000 — Annette-Clendenan —
12 kamb., vandeniu šildomas, 
atskiros, mūrinis, šoninis įvožia-' 
vi mos. 2 garaž. Įmokėti $8.000. ■

$26.500 — Indian Rd. — 14 kamb., 
atškiras, mūrinis, vondeniu-aly- 
va šildomos, 3 virtuvės, garažas, 
pajamų namas. Įmok. $10.000.

ir daug kitų namų, didelių ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.
Nuosavybę perkant, parduodant w' 
keičiant visas informacijas Jums su-> 
teiks ir mielai patarnaus

Jonas Baltakys
1J75 BLOOR ST. W. T«L KI. 7941

V okietij a I sky la
ja. O taip dar neseniai Vokieti
jos socialdemokratai stojo prieš 
betkokį Vokietijos dalyvavimą 
Europos gynime. Dar 1951 m. jie 
tebeskelbė principą “Ohne 
mich” — jūs čia tvarkotės, jūs 
šeimininkaujate, tad jūs ir gy
nybą organizuokite. Socialdemo
kratai šiuo atžvilgiu yra savo 
nusistatymą labai pakeitę ir nuo 
valdančiojo bloko esmėje nesi
skiria — skiriasi tik taktika. 
Adenaueris nusistatė sutarčių 
ratifikaciją pravesti, norėdamas 
įrodyti Vokietijos pasiruošimą 
eiti petys petin su JAV, kad 
Prancūzijai jų neratifikavus ir 
iškilus reikalui Europos gyni
mo organizacijai ieškoti naujos 
formos Vokietija jau be jokių 
dvejojimų pasidarytų pirmuoju 
partneriu, pirmuoju JAV sąjun
gininku, Europos gynybos ker
tiniu stulpu. Socialdemokratai 
šito vaidmens Vokietijai taip pat 
linki, tik jie mano, kad ligšioli
niai jos įsipareigojimai yra vie
našališki, neįpareigoją kitų ir 
kad, sutarčių neratifikavus, nau
jose derybose būtų galima pa
siekti naujų nuolaidų, naujų ga
rantijų Vokietijos ateičiai. Aden
aueris mano, kad visa tai galima 
bus pasiekti vėliau, jau paėmus 
pirmąjį smuiką Europoje.

JAV remia dabartinę 
vyriausybę

Pasaulyje dabar niekas neabe
joja, kad mūsų dienų žymiausias 
politikas, daugiausiai savo kraš
tui nusipelnęs yra V. Vokietijos 
kancleris Adenaueris. Per tokį 
trumpą laiką besąlyginai kapi
tuliavusią ir ūkiškai sugriautą 
Vokietiją jis išvedė į pasaulinę 
galybę, apie kurią šokinėjama, 
ir atstatė jos gerbūvį. Jis ir- to
liau nori eiti tuo pačiu lanksčių 
vinguriavimų ir situacijų išnau
dojimo keliu. Nori eiti išviršinio 
nuolaidumo keliu, bet vis prie 
savo tikslo. Kai Vokietijai vai
denasi naujas didelis vaidmuo ir 
valdančiojo bloko rivalai, opozi
cija, taip pat labai norėtų atei-. 
ties galimybes pasiimti sau, no
rėtų pasiekti garbės, kad jie ga
lutinai išvedė savo kraštą iš su
laužytos padėties į didelių gali
mybių dienas. Ateinantieji rug
sėjo mėn. rinkimai turės išspręs
ti, kam ta’ garbė teks. Dėl to so-

PROGRAMA Už GERESNĘ KANADA
Kanada yra didelių galimybių kraštas. Nieks geriau to nežino, kaip virš 800.000 naujų kanadiečių, kurie po karo 
apsigyveno šiame krašte. Bet, kad Kanada išnaudotų savo visas galimybes, kad jos žmonės žygiuotų laisvėje į di
džiulę ateitį, ji turi turėti politinę laisvę, o tam turi turėti naują vyriausybę, kuri pilnai užtikrintų jų viltis ir 
pastangas. Jeigu esi pilnateisis balsuoti krašto rinkimuo se rugpjūčio 10 d. — mes kviečiame perskaityti žemiau 
išdėstytą programą. Skaityk atydžiai ir pasakyk apie ją savo draugams .

ŽEMESNI MOKESČIAI — Praktiškas sumažinimas mokesčių $500 mil. per metus. Tai 
reiškia sumažinimas mokesčių po $170 per metus šeimai iš penkių. Tai bus įvykdyta, 
sustabdant beatodairišką švaisymąsi jūsų pinigais ir nesumažinus socialinės paramos 
mokesčių. ' ■ , . ■’ ' .

SUSTABDYMAS VYRIAUSYBĖS ŠVAISTYMOSI — Mes labai sumažinsime vyriausy
bės išlaidas, pašalindami švaistymosi ir beatodairiškumą, pakeliant darbingumą, paša
linant paraleliškumą ir patobulinant atskaitomybės metodus. Ypatingai mes perorgani- 

v zuosime krašto gynybos ministeriją.

KOMUNIZMO KONTROLĖ — Baudžiamasis kodeksas bus papildytas įvedant bausmes 
komunistiniam bei kitokiam subversyvinia m veikimui. : \

SVEIKATOS DRAUDIMAS — Mes įvesime -laisvą sveikatos draudimo sistemą, paleng
vinančią vidutinėms šeimoms nepakeliamas gydymosi išlaidas. Nedarbo < draudos aktas 
bus pakeistas, leidžiant mokėti bedarbio pašalpą nepajėgumo, susirgimo ar susižeidimo 
atvejais. /

ATSTATYMAS PARLAMENTO GALIOS — Panaikinant pavojingą diktatūrinį vyriausy
bės valdymą, slaptų dekretų sistemą, kurią Liberalų vyriausybė Otavoje naudojo.

SUMAŽINANT VIETINIUS MOKESČIUS—Panaikinant federalinius pardavimo mokes
čius už perkamas medžiagas vietinių savivaldybių ir švietimo vadovybių.

GERESNĘ IMIGRACIJOS POLITIKĄ — George Drew ragino išvystyti 
mūsų išteklių šaltinius, kurie įgalintų pragyventi didesniam gyventojų 
skaičiui ir pasiruošti priimti naujų kanadiečių iš užjūro.

UŽTIKRINTI ŪKIO KAINAS — Įsteigiant Vyr. Žemės Ūkio Tarybą, kuri nustatytų že?z , 
mės ūkio produktų kainas.

PILNAS KRAŠTO IŠTEKLIU IŠVYSTYMAS — vykdant miškų, pramo
nės, vandens jėgos ir žemės ūkio valstybinę politiką, užtikrinančią visiems 
darbą ir gerbūvį.

BALSUOKITE Už PROGRESYVIUS KONSERVATORIUS

PIGUS NAMŲ ĮSIGIJIMAS — Namai būtų įsigyjami įmokant 10%, o kita paliekant 
išmokėti, pakeliamom mėnesinėm ratom.

cialdemokratai norėjo, kad ir re- 
militarizacijos klausimas būtų 
paliktas rudeniui, rinkimų. 

dno užsian
gažuoti. Tiesa, kol kitos valsty
bės sutarčių dar neratifikavo, 
kariuomenės organizavimas dar 
nepradedamas. Tačiau pasiryži
mo žodis jau tartas. Ir jei Aden- 
aueris rinkimus ir pralaimėtų, 
šito pasisakymo nuopelno iš jo 
jau niekas nebeatims.

JAV yra suinteresuotos, kad 
po rinkimų naujų komplikacijų 
nebeatsirastų, tad nedviprasmiš
kai Adenauerio pozicijas remia. 
Reikia manyti, kad tai buvo jam 
pažadėta per vizitą Vašingtone. 
Po to sekė oficialūs pareiškimai 
vyriausybės ir senato rezoliucija 
už Vokietijos suvienijimą, kad 
opozicija neturėtų progos šaukti, 
jog Adenaueris susideda su tais, 
kurie nelinkę išklausyti visos 
vokiečių tautos giliausio troški
mo atkurti vieningą Vokietiją. 
Ne kam kitam, bet pirmiausia 
tam pačiam reikalui Vašingtono 
konferencijoje JAV privertė D. 
Britaniją ir Prancūziją pasiūly
ti Maskvai užsienių reikalų mi- 
nisterių konferenciją kaip tik 
Vokietijos suvienijimo, bendrų 
laisvų rinkimų ir bendros laiki
nosios vyriausybės sudarymo 
klausimams išspręsti, prie to 
jungiant Austrijos taikos sutar
ties klausimą. Maskvai į keblią 
padėtį pastatyti ir visos vokiečių 
tautos simpatijoms patraukti 
JAV sugalvojo ir maisto dovaną 
Rytų Vokietijai. Joms raginant, 
visos buvusios okupacinės pajė
gos jau sutiko ir ruošiasi per
svarstyti nuteistųjų nacių bylas. 
Ir tai norima įrašyti Adenauerio 
nuopelnų sąskaitom ■ *

Žodžiu, JAV dabar stengiasi 
įtikinti Vokiečių tautą, kad jos 
yra užsimojusios dideliems žy
giams Vokietijos naudai ir kad 
visa’tai jie gali pasiekti parem
dami dabartinę vyriausybę bei 
jos kanclerį. Ar jis laimės, sun
ku pasakyti. Po šitokių sukrėti
mų paėmusiai valdyti kraštą vy
riausybei, kuri, be to, turėjo 
veikti svetimoje okupacijoje, 
kiek svetimieji leido, išlaikyti 
savo autoritetą bei populiarumą, 
žinoma, nęlengva, tačiau yra 
simptomų, kad Adenaueris dar 
gali laimėti. Vokietijos iškilimas,

Eisenhowerio duonos politika
Prez. Eisenhoweris nusprendė 

padėti nedateklių kenčiantiems 
kraštams. Didžiulės atsargos 
maisto susidarė valstybei per- 

sų bus galima tuoj išgirsti pa
čių amerikiečių tarpe. Gyvulių 
ūkių savininkai jau ir dabar 
skundžiasi aukštomis javų kai
nomis, o išgirdę, kad svetimieji 
nemokamai gauna, neiškęs visiš
ko protesto nepareiškę.

Šalia to senate6 siūloma įstaty
mai, leidžią perteklius parduoti 
už svetimas valiutas. Kraštams, 
neturintiems dolerių, irgi būtų 
šioks toks palengvinimas. O 
gauta svetima valiuta JAV ga
lėtų panaudoti svetur visokioms 
operacijoms atlikti.

Išalkusiems duonos dalijimo 
idėja kelia didelio, susidomėji
mo. Vięnok problema paini, rei
kalaujanti diplomatiškumo, po
litikos ir biznio perpratimo glo
baliniu Ynastu.

Aišku, Eisenhoweris tuo ieško 
draugų, ir draugų, surandančių 
draugus nelaimėje. Kitas netie
sioginis mostas daromas komu- 
•nistams. Pamatę kapitalistinės. 
Amerikos gėrybes dalijant varg
stantiems veltui, nebeturėtų ką 
sakyti. Ypač Eisenhoweris pas
kutiniu metu vykusiai užšacha- 
vo sovietus, pasiūlydamas mais
to Rytų Vokietijai už 15 mil. 
dol. Ir vienu, ir kitu atveju so
vietai turės pasijusti nemalo
niai. Pagąliau kaip ten bebūtų, 
negalima riepastebėti, jog ta 
prez. Eisenhowerio mintis yrą 
n a ii j as ir sveikintinas žingsnis 
į tarptautinę demokratiją, kadą 
neužsidaroma valstybės ar kon
tinento ribose, o žvilgsnis įgau
na globalinį pobūdį. J. A.

rint palaikyti kainas. Nors jau 
ir dabar feder. valdi, sandėliai 
smarkiai perpildyti, numatoma, 
jog šių metų derlius atsargas 
dar daugiau padidins. Dabar 
valdžios žinioje yra: 363 mil. 
bušelių kviečių, 231 mil. buš. 
kukurūzų, 330 mil. svarų džio
vinto pieno, 247 mil. sv. sviesto, 
172 mil. s v. sūrio ir daug kitų 
gėrybių.

Ankščiau vygdytą praktiką — 
produktų * pertekliaus naikinimą 
— prezidentas pasmerkė, pri
durdamas, kad naujasis planas 
neturi nieko bendro su norma
liai vykstančia prekyba. Gėry
bės turėtų būti duodamos drau
giškai JAV atžvilgiu nusiteiku
siems kraštams, kurie ištikti ne
laimių, kaip sausrų, potvynių, 
nederliaus ir pan. Ir būtų duo
dama tik tuo atveju, kai neįs
tengiama nusipirkti. Prie tokių 
priklauso P. Korėja, kurios že
mės ūkis nuo karo smarkiai nu- 
teriotas. Meksika irgi išgyvena 
kritišką kukurūzų ir pupų trū
kumą. Labiausiai prezidentas 
tuo sumanymu numato pasi
naudoti ateityje. Panašią ’Dėdės 
Šamo malonę patyrė Indija, ga
vusi kviečių 1951-52 ilgam išsi
mokėjimui. Pakistanui irgi leis
ta duoti 37 mil. buš. kviečių.

Kaip toliau ”US News and 
World Report” išvedžioja, su
manymas padėti pagalbos rei
kalingiems sukelia ir tam tikrų 
komplikacijų. Kraštai, kurie 
nuolat perka maisto produktus, 
bandys gauti veltui. Dar aktu
alesnis darosi rinkų klausimas. 
JAV pasinešus į tokią akciją, 

'pavojun atsiduria "kitų kraštų 
'eksportas. Beto, gali nukentėti 
ir pačios Amerikos eksportas. 
O tai jau būtų prieš savus inte
resus.

Kairibs — tai kitas nelengvas 
galvosūkis. Suprantama, užsie
nio kraštai, gaunantieji Ameri
kos paramą veltui, rodys pasi
tenkinimą, tačiau priešingų bal- 

Visais turto pirkimo »
* . - '4'

ir pardavimo reikalais
Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

beabejo, nesustotų, jei jis ir pra
laimėtų, tačiau, žinoma, tai Įneš
tų tam tikrų komplikacijų ir rei
kalą uždelstų. A. Grybas.

1130 College St, Į
Toronto, Ont. y



SAUGU—PATIKIMA^SĄ21NINGA!

Mann & Martel
1245 BLOOR ST.W. (prie Lonsdowne)Tel« OL. 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., ramioje gatvėje, di
deles pajamos.

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

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

$4.000 įmokėti, $19.000; High Park 
— Parkside Dr., mūrinis, gara
žas, vandeniu-alyva Šild., 2 mod. 
virtuvės.

$4.000 įmokėti; $13.700, High Pa* 
—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.

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

MŪSŲ ATSTOVAS

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

Telefonas įstaigos OL. 8481 - - - - - Namų ME. 0667

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTI!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, .ONT.

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

LAIKRODININKĄ
‘ ' turintį 30 metu profesinę pra^tik-ų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

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

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

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

y . , . Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖMESIO! DĖMESIO!
VALGYKLOJE ’’BALTIC”

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

Sav. FeliksasJonynas

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

• • .t

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

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamųjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komj lektą įeina: 

s lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
; 2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
I 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 išskpokėjimo sąlygos# Pristatymas it perlai- 
* Rymas prekių veltui • į ^Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vaL*vak.

COLLIS FURHITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). TeL EM. 6-8094

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama.

• Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

* bai bus ^pestingai saugomi. Kai
Specialybė: darysite, rudeninį apsitvarkyr

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai
. rūšių užuolaidų. firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — T^LEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

rudeninį apsitvarkymą,

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

$4.500 įmokėti, $16.800; High Pork 
— Westminster, 10 k., mūrinis, 
atskiras, dvigubas garažas, nau
jai dekoruotos, tuojau galimo 
užimti.

$3.000 įmokėti, $10.000; Winderme
re — Bloor, 6 k., atskiras, ga
ražas, alyvos šildymas, balansui 
vienos morgičius.

$3.000 įmokėti, $ 1 1.500; 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; Bląor —- 
Clinton, mūrinis, garažas, 7 di
deli k.,. 2 virtuvės.

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

Sav. G. KERAITIS

Malonus draudėjas
Draudimo agentas ūkininkui:
— Mes nemokėsime už sude

gusią daržinę pinigais, bet pa
statysime tamstai naują.

— O tai puiku. Ar jū% visada 
taip darote?

— Taip, visada.
— Tai puiki draudimo firma. 

Tai gal galėtumėt apdrausti ir 
mano žmoną?...

Atsikratė buržuazinių 
prietarų

Pereitais metais prieškalėdinė 
sovietų propaganda vyko gana 
sėkmingai: katalikiškuose kraš
tuose, kaip Lenkijoje ir Vengri
joje, pirmą kartą buvo įvestos 
“Eglutės” ir “Žiemos Senelio” 
šventės, kurios turėjo pakeisti 
“buržujiškas” Kalėdas. Jos turė
jo būti švenčiamos per Naujuo
sius Metus. Bulgarijos spauda 
priminė, kad antrąją Kalėdų die
ną visi darbininkai turi eiti į 
darbą. Vienas rumunų laikraš
tis rašė, kad liaudis, vietoj “gar
binus įsivaizduotą Dievą dan
guose, pasirinko padėkoti tam, 
kuris juos išvadavo iš žemės”, — 
atseit Stalinui. Bet iš visų malo
niausia staigmena laukė Čeko- 
slovakų darbininkų, kai jie buvo 
priversti atsisakyti “spontaniš
kai ir su entuziazmu” nuo kalė
dinio algos priedo, kaip “pasku
tinio buržuazijos galvosenos li
kučio”.

Į pragarą su antklode
Venecuelos Maracaibo įlanko

je tpp karšta, jog žmonės juo
kauja, kad kai Ponas Dievas kurį 
mirusį maracaibietį pasmerkia į 
pragarą, tai tas prašo duoti ant
klodę apsikloti, kad nesušaltų...

Kam jam laukti
80 metų senelis sunkiai susir

go. Vienas lankytojas sako:
— O, jūs galite dar ir 100 me

tų sulaukti. z
— O kam Ponui Dievui laukti 

100 metų, kad jis gali mane ir 
dabar pasiimti...

Dulkė esi...
Dar mažas būdamas girdėjau 

pasakojimą, kad kaž kur buvo 
rasti akmeniniai karstai su pui
kiai išsilaikiusiais lavonais, bet 
palietus juos pirštu — jie subi- 
rėję į dulkes! Matyt, buvę už
keikti — “užčieravoti”.,.

Prieš porą metų šį reiškinį 
stebėjo eilė liudininkų Didžio
joj Britanijoj. Čia buvo atkasti 
keli saksų laikų švininiai kars
tai, o juos atidarius buvo mato
mi puikiausiai atrodą lavonai, 
kurie labai greitai subirėjo į 
dulkes.

Mokslui tokie pra j o vai nėra 
naujiena. Jei lavono nepasiekia 
drėgmė ir nepaliečia puvimo 
procesas, tai jis sudžiūsta, per- 
džiūsta ir po keliolikos ar ke
liasdešimt šimtmečių sutrūnyja 
ne tik minkštieji audiniai, bet ir 
kaulai. Jei nebūna jokio sukrė
timo — kūno forma pilnai išsi
laiko (panašiai kaip sudegęs rū
bas ar popierius kartais išlaiko 
savo formą, bet papūtus vėje
liui — subyra į pelenus), bet pa
judinus bei sutrenkus karstą ar 
tik atvožus dangtį — staiga Su
byra į dulkes.

Egiptiečiai lavonus balzamuo
davo: persunkdavo juos bran
giais vaškais, smalomis, aliejais, 
myrrha, ir t.t. Šios medžiagos 
kūno audinius suriša, suklijuo
ja ir tokie lavonai išsilaiko žy
miai ilgiau, bet galutinis rezul
tatas būna tas pats: jie pavirsta 
beforme dulkių krūva...

K. Valteris

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

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

Mes dirbame 24 valandas c
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
740 QUEEN ST. E. fl 576 QUEEN ST. W. 

Tel. RI. 5804 || ‘ TM. EM. 3-1618

TBVISKtS ŽIBURIAI t 9 PUSu
—irT T-- i _-1 Į—i-^ rm-------- Ti na w

| Nėra kaip pareikšti dėkingumą
Ligoninėje atgauna sąmonę 

ištupės ištraukta moteris. Apsi
dairo ir prisimena kas įvyko. Ji 
nuslinko nuo augšto kranto į 
vandenį, grūmėsi su srove ir ne
teko sąmonės.

— Tai aš išgelbėta?
— Taip, Tamsta išgelbėta. Tik 

prašau ilsėtis, nesijaudinti, — at
sako budinti sesutė.

— Kur mano išgelbėtojas, kur 
išgelbėtojas? — šaukia ligonė.

— Čia apačioje, sode.
— Aš už jo ištekėsiu.
— Bet tai neįmanoma.
— Kodėl? Ar jis vedęs?
— Ne. Bet tai didelis Rudis 

bernardinas...

aš taip sapnuoju 
skundžiasi draugei, 
aš įsiūtus ant vyro

Paieškojimai
Palikimo reikalu paieškomi 

Jone Kielos (John Kelly arba 
J. Keller), kilusio iš Gelažių km., 
Vadoklių v., Panevėžio ap., gi
minės. Paieškomi taip pat Jono 
Kielos mirusios sesers Viktorijos 
Klebonienės vaikai, viena iš jų 
Marijona ištekėjusi už Griniaus. 
Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti į Lietuvos Gen. Konsulatą 

toli tai duonos, tai prieskonių. New Yorke. (Bylos Nr. 10-3221). 
Motina jam padaro pastabą:

— Jonuk, liaukis siekęs per Paieškomas Jonas Krupaitis
mano lėkštę. Ar tų neturi lie- (Adomaitis). ‘Jis pats ar žiną 
žuvio?... apie jį prašomi parašyti šiuo ad-

— Taip, mama, bet mano ran- resu: Juozas Šepikas, 650 West
kos daug ilgesnės. j 45 St., Chicago 9, Illinois, USA.

te-

Jei jau
Poniutė
— Žinai,

ir nežinau, ką čia padarius. Per
eitą naktį sapnavau, kad prie jo 
taip kibo tokia blondinė, o jis 
tik šypsosi, toks malonus..

— Bet juk tai tik sapnas 
buvo. . ■

— Taip, sapnas! Bet jei 
jau toks mano sapnuose pasiro
do, tai koks jis yra savuosiuose...

jis

Rankos ilgesnės
Pietų metu Jonukas vis siekia

Kaip JAV standartizavo laiką
Balandžio^le visa eilė vieto-' 

vių įsivedė “Daylight Saving 
Time” — dienos taupymo laiką, 
kai tuo ’tarpu kitos tebesilaiko 
“Standard Time”. Keliaujant, 
kartais tai sukelia keblumų. Bet 
tai niekis palyginus su buvusia 
padėtimi prieš 70 metų.

Tada buvo laikomasi “vietinio 
laiko” arba “saulės”. Svarbesnie
ji miestai savo laiką nusistaty- 
davo pagal rotušės “saulės” laik
rodį arba kitą kurį mastą, ro
džiusį vietinį laiką. Kiti miestai 
įsivedė pro juos praslenkančių 
geležinkelių laiką arba laikėsi 
savo srities didesnio miesto lai
ko.

Geležinkeliai savo laiką nusi- 
statydavo pagal miestą, kuria
me būdavo jų centralės arba did
miestį, kuris priklausė jų orbitai. 
Taip Pennsilvanijos geležinkelis 
laikėsi Philadelphijos laiko, kas 
reiškė penkias minutes vėliau 
palyginus su Niujorko ir pen
kioms minutėms skubėjo paly
ginus su Baltimorės laikrodžiu. 
Baltimorės, Ohio, geležinkeliai 
naudojo Baltimorės laiką išsiųs
dami traukinius iš Baltimorės, 
Columbus laiką — traukiniams 
įvažiavus į Ohio valstybę. Vin
cennes laiką — traukiniams įva
žiavus į vakarus nuo Cincinnati, 
o kita dalis traukinių kursavo 
pagal Niujorko, Philadelphijos 
ir Čikagos laiką.

Pittsburghe traukiniai ateida
vo ir išeidavo pagal šešius skir
tingus laikus, o pačiame mieste 
buvo septintas skirtingas laikas. 
Kituose miestuose, kuris nors 
pajėgesnis laikrodininkas nusta
tydavo savo “standartinį laiką”, 
kuris dažniausiai nesutikdavo su 
jo konkurento laikrodžiu. Tik
riausiai nieks negalėtų pasakyti, 
kiek tuo laiku buvo tų “lokalinių 
laikų”, tačiau buvo suskaičiuota, 
jog geležinkeliai naudojo ma-

A

Seniausias telefono abonentas
Hamiltone, Kanadoje, gyvena 

atsargos generolas Newburn, ku
rio šeima didžiuojasi nuo pat 
1875 m. be pertraukos esą tele
fono abonentais ir iki šiol tebe
laiko savo namuose tą pirmąjį 
telefono aparatą. 1875 m. rug-| 
piūčio mėn. į Newburn namus j 
telefoną įvedė prof. Melville ’ 
Bell, kurio sūnus Alexander Bell' 
prieš pusantrų mėtų telefoną už
patentavo kaip naują išradimą.

— JAV kiekvienas gyventojas 
per savaitę sunaudoja svaro 
muilo.

— Niujorke 1940 m. buvo 300.- 
000 šunų, o 1950 m. tik 20.000.

— Pasaulyje kasdien gimsta 
60.000 vaikų. Per 50 pastarųjų 
metų pasaulio gyventojų skai-: 
čius padidėjo 826.000.000 — 1900: 
m. buvo 1.552.000.000, o 1950 m. 
jau 2.378.000.000.

žiausiai 70 skirtingų laikų.*
. kadangi kaip tik geležinkeliai 
daugiausia nuo šios netvarkos 
kentėjo, jie ėmėsi iniū^atyvos 
padėtį atitaišyti. Jau 1848 m. 
Anglija, Škotija ir Wales įvedė 
vienodą laiką. 1883 m. balandžio 
mėnesį “General Time Conven
tion” — Bendrojo laiko konven
cija, suorganizuota tikrumoje 
geležinkeliečių, pasiūlė Jungti
nėse Amerikos Valstybėse įvesti 
keturias laiko zonas: Rytinę, 
Centrinę, Kalnų ir Ramiojo Van
denyno. Geležinkeliai su tuo be
matant sutiko ir 1883 m. lapkri
čio 18 d., šis standartinis laikas 
įsigaliojo visame krašte.

Nors šis laikas buvo įvestas 
visame krašte, ištisus 35 m. jis 
nebuvo paremtas jokių įstatymų. 
Tik 1918 m., Pirmojo pasaulinio 
karo metu, Kongresas pravedė 
Standartinio Laiko Aktą, kuria
me formaliai kraštas buvo su
skirstytas į keturias zonas ir bu
vo įvestas nustatas panaudoti 
esamomis aplinkybėmis dienos 
taupymo laiką, kad būtų karo 
reikalams sutaupytas kuras. Ta
čiau žmonėms šis išradimas taip 
nepatiko? jog kongresas sekan
čiai metais buvo priverstas šį 
nuostatą atšaukti. JAV dienos 
taupymo laiką panaudojo visoje 
valstybėje tik kaip būtiną prie
monę Antrojo pasaulinio karo 
metu.

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reįkalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

D tMESIO!

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

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

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

I0S RŪŠIES MIKO IĮ 
žARBTU SRMINiaUg

JfvtMsidalH) paoMūalai taamįkįr 
'odosirmeno

Hdu tautu MasHfints muitkoi^ 
ptakittlės.

Dr. N. Novošickis
LIETUVIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

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

Dr. A. Ratinow
_ LM.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: Širdies ast 

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

TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

O
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. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabinėtos 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. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

sDr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., LM.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akiniui visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumo. Kolba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

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

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

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 .

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5|98

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

Dr. MICHAEL BALKANY
Moterų ligų ir gimdymo specialistas. 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienos iš Miuncheno universiteto ma* 
terų klinikų asistentų.
202 ST. C1AIR AVĖ. W.f 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 valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų 

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

I

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais Dagai susitarimą.,
Telef. EM. 8-9822

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

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

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO. t

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namu 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 ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

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

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

TeL KE. 3881

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir. 
vyrų batai, 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, šeinių 

nuotraukos ir spalvoti'portretai. ’
Darbas pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
• Sky’s Paint & Wallpaper I

891 DUNDAS ST. W. j 
Toronto, Ont. . i 

Tel. EM. 4-2715
-Wll.llUPI TT- .......'=53—
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TORONTO, Out.
VYSK V. PADOLSKIO 

VIZITACIJA KANADOJE
Jo Ekscelencija vysk. dr. Vin

centas Padolskis, šv. Kazimeiro 
liet. Kolegijos prezidentas Ro
moje, norėdamas pažinti lietuvių 
religinį ir visuomeninį gyveni
mą, rugsėjo 3-13 d.d. Jankys liet, 
parapijas ir kolonijas Kanadoje.

Turimomis jiniomis, rugsėjo 6 
d. Ekscelencija bus Montrealy- 
je; $-10 d.d. — Kanados liet, ku
nigų suvažiavime; Mary lake, 
King Ont.; 11-13 d.d. — Hamilto
ne ir Toronte. Likusiųjų liet, ko
lonijų GG. Kapelionus maloniai 
prašome pareikšti Kanados liet. 
Kun. Valdybai savo pageidavi
mus vizitacijos reikalu.

Kanados Kunigų Vienybės 
Valdyba.

Sutvirtinimo Sakramentas
Rugsėjo 11-13 dd. Toronte lan

kantis J.E. vysk. dr. Vincentui 
Padolskiui, šv. Jono Krikštytojo 
parapijoje bus teikiamas Sutvir
tinimo sakramentas. Norintieji 
priimti Sutvirtinimo sakramen
tą maloniai prašomi artimiausiu 
laiku užsiregistruoti parapijos 
klebonijoje, tel. EM. 4-7646, arba 
lapuke surašant sutvirtinamoj o- 
sios vardą, pavardę, naująjį pasi
rinktą Sutvirtinimo vardą, su
tvirtinimo tėvo (mergaitėms su- 
tvirt. motinos) vardą ir pavardę, 
įteikti sekmadieniais po pamaldų 
bažnyčios zakristijoje. Sutvirti
nimo sakr. iškilmėms yra gauta 
šv. Pranciškaus bažnyčia Grace 
gatvėje.

Arkivyskupo J. Skvirecko 
sukaktis.

Rugsėjo 18 d. sueina 80 metų 
didžiajam Lietuvos Bažnyčios’ 
vyrui Jo Ekscelencijai Kauno 
Metropolitui arkiv. .Juozapui 
Skvireckui. Ta proga garbinga
jam Jubiliatui daugelyje lietu
viškųjų kolonijų bus rengiama 
pagerbimo akademijos ir jam 
pasiunčiami sveikinimai.

Šv. Jono Kr. lietuvių parapija 
kreipiasi į tikinčiuosius, prašy
dama jų dvasinių aukų Eksce
lencijos intencija: išklausyti šv. 
Mišias, priimti šv. Komuniją bei 
kitokių dvasinių pratybų. Šias 
dvasines aukas, surašius lape
liuose, prašoma įteikti klebonijo
je ar parap. zakrastijoje nevėliau 
rugpiūčio 20 d. Visos jos bus ata
tinkamai suklasifikuotos ir sura
šytos arkivyskupui sveikinimo 
adrese didžiojo jo jubilėjaus 
proga.

? Kelionė į Midlandą
Norintieji vykti į Midlandą 

gali dar užsiregistruoti pas TT 
Pranciškonus, tel. KE. 4996 arba 
p. Monkuvienę, tel. KE. 3309. Ke
lionė ten ir atgal autobusu kai
nuoja $3.50. Išvykstama rugpiū
čio 9 d. 8.30 vai. rytą nuo Prisikė
limo parapijos pamaldų vietos. 
Grįžtama tą pačią dieną. Kelio
nėn gali prisidėti ir vykstantieji 
savo mašinomis.

CBL programoje lietuviškos 
dainos

CBL banga 740 “Songs of My 
People” programoje, transliuo
jamoje kas penktadienį 9.30 vai. 
vak., šį penktadienį, rugpiūčio 
7 d., bus vėl išpildytos lietuviš
kos liaudies dainos. Išpildys 
CBC orkestras ir kvartetas, ku
riame dainuoja vienas rusas, vie
nas ukrainietis, vienas anglas ir 
vienas lietuvis (sol. V. Verikai- 
tis). Kad lietuviškos programos 
būtų dažniau transliuojamos 
priklauso nuo pačių lietuvių 
klausytojų. Savo pasitenkinimą 
ir dažnesnės lietuviškos progra
mos pageidavimus galima siųsti 
šiuo adresu: CBC “Songs of My 
People”, 354 Jarvis Str., Toron
to, Ont.

Cukrus jau keliauja i 
Vokietiją

K LB Šalpos Fondo vajus su
rinkti $1000 cukrui nupirkti V. 
Vokieijoje likusiems lietuviams 
sušelpti, kad palyginti ir per į 
trumpą laiką pasisekė. Šalpos . 
Fondas tą $1000 praeitą savaitę 
pasiuntė BALFui, kuris mielai 
sutiko patalkininkauti, būtent, 
nupirkti ir pasiųsti. Cukrus bus 
pasiųstas KLB Šalpos Fondo var
du V. Vokietijoje skurstantiems 
tautiečiams kaip pirma masinė 
Kanados lietuvių dovana.
Prisikėlimo bažnyčios statyba
Tėvų Pranciškonų pastango

mis surastasis sklypas prie Col
lege gatvės (tarp Rusholme Rd. 
ir Rusholme Park Cresc.) jau 
nupirktas. Savo dydžiu — 184 
pėdos pločio ir 130 pėdų ilgio — 
pilnai patenkina ne tik bažny
čios, bet ir kitų numatytų pasta
tų statybos įvykdymą. Statyti 
bažnyčią ant nupirktojo sklypo 
leista J.E. Toronto kardinolo. 
Taip pat gautas sutikimas Tėvų 
Pranciškonų provincijolo Ame
rikoje ir Toronto miesto valdy
bos. Aptarti statybos reikalus 
buvo sušauktas parapijos komi
teto ir Toronte gyvenančių ar
chitektų - inžinierių posėdis.

Numatoma statytį bažnyčia 
780 sėdimų vietų su 400 vietų 
sale apačioje. Šalia tos būtų kita 
salė 740 vietų su šalutiniais rei
kalingais įrengimais. Reikalui 
esant, parengimų metu abi sa
les būtų galima naudoti sykiu: 
atitraukiant pertveriamą sieną. 
Be to, prisijungtų vienuolyno 
pastatas — parapijos raštinė su 
šeštad. mokyklai patalpomis. 
Nuspręsta tuej daryti planus, 
kad greitu laiku būtų galima 
pradėti statybą.

Sklypas randasi prie gero su
sisiekimo ir pakankamam nuoto
ly nuo senosios parapijos. Pa
tiektieji eskiziniai planai miesto 
valdybai patiko bendru išplana
vimu.

Liepos 29 d. įvyko Kennebunk 
Port, Maine, Tėvų Pranciškonų 
patarėjų posėdis, kuriame daly
vavo ir Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kleb. Tėvas dr. Bernar
dinas Grauslys. Posėdy buvo ap
tarti ir Toronto parapijos rei
kalai.

Vieta, ant kurios bus statoma 
Prisikėlimo bažnyčia, buvo ap
žiūrėta ir rasta tinkama abiejų 
dignitorių: J.E. Toronto kardino
lo ir Pranciškonų provincijolo.

Informacijos apie tolimesnę 
darbų eigą bus nuolat skelbia
mos spaudoje. Inform, sekr.

Prisikėlimo parapijoj pakrikš
tyta Zuzana Michalina Maciuns- 
kaitė, Vyda Irena Ambraskaitė, 
Arnas Valentinas Urbonas, Algi
mantas Vladislovas Nakrošius, 
Petras Paulius Baušys, Artūras 
Vytautas Paulius Augėnas ir 
Viktoras Juozas Adomavičius.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčio
je sutuokta: Alfonsas Mazlavec- 
kas ir Stasė Sakevičiūtė, Vytau
tas Dulkė ir Dalia Dranginytė.

Pakrikštyta: Raminta Ange
lė Laimė Šapočkinaitė, Marija 
Ona Pačėsaitė, Andrius Marty
nas Vičionis, Jonas Stasys Zig
mantas ir Irena Lynn Vaitelytė.

Petronėlės Sešnickienės 
sveikata yra gerokai pablogėju
si. Ligonė randasi Queen Eliza
beth ligoninėje. P. Sešnickienė 
yra ankstyvesnės lietuvių imi
gracijos. Jos šeima gyvena New 
Toronte.

Toronto Lietuvių Namai 
rugsėjo 11 d. metinių namų įsi
gijimo proga ruošia iškilmingą 
balių visose namų salėse. Vietas 
reikėtų užsisakyti iš anksto, pa
skambinus tel. KE. 3027. TLN.

SEKMADIENĮ, rugpiūčio 9 d., Pine Grove Canįp, prie Queen 
Elisabeth Highway, 1 mylia už Cooksville, važiuojant iš Toronto 
kairėj pusėj prieš Credit River tiltą, ruošiama

Visi lietuviai kviečiami atvykti. Kas iš Toronto nori važiuoti 
bendra susisiekimo priemone, iki penktadienio rugpiūčio 7 d. 
vakaro užsiregistruoja pas Kasiulį, tel. ME. 7668.

Liet Ev. Moterų Ratelio Valdyba.

Sekmadienį, rugpjūčio 9 dieną
TORONTO JŪRŲ SKAUTAI RENGIA SAVO 
antrą ir paskutinę gegužinę 

p. Narušio farmoje.
Visi skautai ir jų bičiuliai kviečiami atsilankyti. 

Autobusai puo bažnyčios 1-3 vai.

Liepos 26 d. laikoma komunis-

MUTUAL BENEFIT HEALTH and ACCIDENT ASSOCIATION
Tel. RE. 9187

V. SLEŽEVIČIUS
DRAUDIMO AGENTAS

TEL. ME. 4469236 DOVERCOURT RD., TORONTO

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), Torontp

Aktyviai veikia lietuvių 
bankas Toronte ,

Lietuvių kredito kooperatyvas 
“Parama”, veikiantis Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington Avė., te- 
lef. KE. 3027; savo veiklą nuolat 
plečja, narių skaičius auga, indė
liai didėja, kaip girdėti, paskolų 
išduota jau dešimtimis tūkstan
čių savo nariams, besikurian
tiems naujame krašte — perkan
tiems namus, ūkius, automobi
lius, baldus ir kt.

Kr. koop. “Paramos” valdo
muosius organus sudaro rimti; 
visuomenėje turintieji gerą var
dą bei pasitikėjimą asmenys.

Šių metų valdybą sudaro: pir
mininkas —P. Šernas, buv. Lie
tuvoje banko direktorius; vice- 
pirm. — J. Matulionis, buv. Lie
tuvoje banko direktorius; valdy
bos narys — J. Strazdas, žymus 
kontraktorius Kanadoje ir koo
peratinių įmonių veikėjas Lie
tuvoje; v-bos sekretorius — V. 
Meilus, ekonomistas; iždininkas 
ir reikalų vedėjas —A. Kiršonis, 
ekonomistas, įsigijęs buhalterio 
teises ir Kanadoje. z

Kredito komitetą, kurio pa
reiga Skirstyti paskolas, sudąro: 
pirm. — F. Senkus, buv. Lietu
voje banko direktorius; nariai:-^ 
Pov. Budreika, ekonomistas ir 
H. Stepaitis — buhalteris Kana
doje. ■ .

Kontrolės komisiją sudaro: 
pirmininkas — L. Adomavičius, 
ekonomistas, nariai: V. Balsys, 
ekonom., buhalteris ir St. Bane- 
lis, buhalteris.

“Parama” yra apsidraudusi vi
sokių galimų nuostolių atveju, 
gavusi draudimo bendrovių ga
rantijas iki dabartinio banko ka
pitalo dydžio sumos. J. Krk.

TL Namų, loterijai 
įvykstančiai rugsėjo 10-11 d., 
fantai vis plaukia. Be anksčiau 
paskelbtų, dabar gauti: iš Sp. 
B-vės “Žiburiai” 6 knygos; Pet
raitytės — rankšluostis, pudrinė, 
kvepalų bonka; Peleckio — 6 
knygos; Gailiūnienės — tautiš
kas kaklaraištis; Jotauto — skus
tuvas; “Europa” restorano—-vyr. 
skrybėlė ir kaklaraištis.

TLN loterijai fantus dovanoti 
dar nevėlu, juos galima įteikti 
TL Namų administracijai — p. 
Budreikai ar p. Kaunui—II augš- 
to raštinėje arba paskambinus 
KE. 3027 bus paimta iš namų.

TLN Loterijai ruošti k-ja.
Puikiai klestinti prekyba

Atgimstančiai Lietuvai reika
lingi įvairūs specialistai, o ypa
tingai patyrę, sąžiningi ir gabūs 
prekybininkai. Lietuvos koope
racija gražiai klestėjo, net ste
bindama svetimšalius. Nauji lai
kai iš mūsų dar daugiau parei
kalaus.

Netikėtai teko aplankyti 5 lie
tuvių prekyb. namus “Mohawk”, 
2448 Danforth Ave., telef. OX. 
4444. Prekyba pradėta prieš 2 
metus vienoje patalpoje. Dabar 
pilni augštai ir rūsys prekių ir 
skundžiasi dėl vietos stokos. Pre
kių įvairiausių: baldai, šaldytu
vai, radijo ir televizijos aparatai, 
tapetai, indai, vaikų žaislai ir 
daugybė kitų. Nors prekyba ran
dasi ne lietuvių rajone, bet lietu
viai mielai perka,. nes vilioja 
nuolaida, malonus patarnavimas, 
geros išsimokėjimo sąlygos. Tur
to vertė virš $100.000.

Krautuvėje visada budi pp. 
Aukšt/aitis ir Draugelis, kurie 
maloniai painformuoja ir patar
nauja. Prekės pristatomos į na
mus, net siunčiamos už Toronto 
.ribų. Tai viena iš stambiausių 
lietuvių prekybų Toronte.

Tenka džiaugtis ir linkėti sėk
mės mūsų jauniems prekybinin- 
kan^. , Rom. M.

Gražios vestuvės
Užpraeitą šeštadienį, liepos 25 

dieną, Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje su iškilmingomis 
apiegomis šeimos gyvenimui su
jungta nauja lietuvių pora Vy
tautas Dulkė ir Dalia Dranginy
tė. Per apeigas op. sol. Pr. Ra
dzevičiūtė sugiedojo “Mater Gra- 
tiae” ir “Marija“, vargonais pri
tariant muzikui St. Gailevičiui.
. Vestuvinė šventė pp. Petro ir 

Aldonos Dranginių rūpestingai 
įsitaisytuose namuose tęsėsi dvi 
dienas. Dalyvavo kleb. kun. Ažu
balis, menininkai, abiejų šalių 
giminės, draugai ir bičiuliai iš 
Amerikos, Toronto ir kitų Kana
dos vietovių — viso pusšimtis 
žmonių.

Jauniesiems susiųstos gausios 
dovanos buvo išstatytos svečių 
apžiūrėjimui. Be to, nuotaka 
kraitelio apturėjo dar per kana- 
diško papročio priešvestuvinę 
programėlę — shower, surengtą 
liepos 10 d. p. Aperavičienės rū
pesčiu.

— Oshava. — General Motors 
Co. įmonės Oshavoję per pirmą- 
■jį šių metų pusmetį pagamino 
100.000 lengvųjų automobilių.

Po dėka ę
Mūsų mylimai žmonai ir motinai a.a. 

Antaninai Mikailienei ilgai, Sunktai ser
gant ją lankiusiems bei paguodusiems 
ir palydėjusiems į amžino polisio vietą -— 
kun. kleb. Ažubaliui, kun. dr. J. Gutaus
kui, pp. Atkočaičiams, JAV, J. M. Mi
kailoms, Detroit, A. P. Vinskams, Gied- 
raičiams, Hamilton, Griniams, Hamil
ton, Strimaitienei, Sokolovams, Traške- 
vičiams, Griauzdėms, Šlekiams, Vaido
tams, Ciplijauskams, Venskaitienei, Zy- 
kams, Kazlauskams, S. B. Mockevičiams, 
Kuzmickams, Bumbuliams, Kastems, 
Gvazdaičioms, Klemkai, Jakimavičiams, 
Urnevičiamš, Laurioavičiams, Beranto- 
niams, Venskaitienei, J. Voskelai, A. 
Braziukaičiui, Karaciejūtei, Aukštakol- 
niams, Budrevičiams, Černiauskams, 
Stančikams, ir visiems kitiems, kurių pa
vardžių neišskaitėme, nuoširdžiai dėko
jame. Vyras ir dukra.

REIKALINGI tabako nuėmimui darbinin
kai vyrai. Darbo pradžia apie rugpiūčio 
8 d. Rašyti B. Stonkus, R.R. 4, Tillson- 
burg, Ont.

Išnuomojamas gražus saulėtas kambarys 
dviems vyrams. Tel. LO. 7836. Skam
binti betkuriuo laiku.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė. 
236 Crawford St. Tel. KE. 2245.

High Parko rajone išnuomojamas vie
nas kambarys ir virtuvė su baldais vir
šutiniame augŠte. Tel. LA. 5085, po 6 
vai. vok.

.  -----------—   -------------------------------------- ------------------ ------------------ :—'

Išnuomojamas kambarys 2A Fuller Ave.
Tel. KE. 9718. Kreiptis po 5 vai. vok/

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė arba 
visas namas. Tel. ME. 7265.

Dėmesio atostogaujantiems 
Išnuomojamas Muskoko ežeruose vasar
namis iš 4 kambarių, balkono ir virtu
vės. Yra elektr. šaldytuvas ir krosnis. 
Kaina $120 mėn. arba $35 savaitei. 
A. B. Penney, Port Carling, Ont. Galima! 
skambinti tel. Toronte: KE. 7552.

PUIKI VIETA ATOSTOGOMS prie Sim
coe ežero. Duodamos lietuviškas maistas. 
Lobai prieinamos kainos. Lakeshore 
Beach, Rainbow End, Y/2 mylios nuo Kes
wick. Dėl informacijų skambinti telef. 
LL 5990. /

tų — bolševikų partijos gimimo 
metinių diena. Šiemet nuo parti
jos gimimo sukako 50 metų. Ta 
proga partijos Centro, komitetas 
ir Maskvos Marx-Engels-Lenin- 
Stalin Institutas, kaip partijos 
augščiausias vykdomasis teoreti
nis organas, paskelbė manifestą, 
kuris bfivo išspausdintas visuose 
Sovietų Sąjungos laikraščiuose, 
paskelbtas per radiją ir atskirais 
plakatais išplatintas.

Manifeste skelbiama, kad nū
dienis partijos pirmasis tikslas 
yra kaip galima daugiau paten
kinti augančius gyventojų, reika- 

j lavimus, kartu betgi nepamirš
tant pasiruošti prieš “gresiančias 
imperialistų provokacijas”. At
seit, Kremliaus ponai jau paju
to, kad gyventojai amžinu skur
du ir badu bodisi ir nuo giesme
lių apie pasiruošimą prieš “kapi
talistų apsupimą”, pradeda perei
ti prie kalbų apie pakėlimą gy
ventojų gerbūvio.

Toliau manifeste užakcentuo
jama jau Malenkovo eros pra
džioje iškeltas šūkis, kad parti
ja turi būtį vadovaujama kolek
tyvo (po Stalino naujo dievaičio 
nebenorima^ bijoma), kartojama 
taip pat sena Stalino tezė, kad 
komunizmas galįs geruoju sugy
venti su kapitalizmu, >nors tas 
kapitalistinis pasaulis to bijąs, 
bijąs taikos, nes taip sugriūsianti 
kapitalistinė sistema. Dėl to im
perialistai vis labiau ir labiau 
įsileidžia į provokacijas, o tai 
Sovietų Sąjungą verčią organi
zuoti ir stiprinti gynimosi pajė
gas. , • \ •

Įdomu, kad šis manifestas pir
mą kartą Staliną išvedė į komu
nizmo kūrėjus greta Marx-En- 
gels-Lenino. Pirmą kartą minė
tojo instituto pavadinime viešai 
paskelbtas ir Stalino vardas.

JT biudžetas sumažintas
Naujasis JT generalinis sekre

torius Hammarskjold paruošė 
naują JT biudžetą 1954 m., ku
ris bus pateiktas naujajai plenu
mo sesijai, turinčiai susirinkti 
rugsėjo 15 d. Naujasis biudže
tas yra $843.000 mažesnis, negu 
buvo pereitais metais priimtas, 
ir siekia $41.660.200.

Tai centro išlaidos. Specialių
jų JT agentūrų sąmatos sekan
tiems metams betgi nebus ma
žesnės. Tai išlaidos Maisto ir Že
mės Ūkio Organizacijos, Pasau
linės Meteorologinės Organ., Pa
saulinės Paštų Unijos, Pasauli
nės Sveikatos Organizacijos ir 
UNESCO. JT biudžetas su viso
mis agentūromis,, numatoma, 
sieks $83.953.239. Išlaidų numa
toma turėti $48.123.400, bet dalį 
jų, apie $6.46.200, numatoma su
sigrąžinti iš įplaukų — iš par
duodamų pašto ženklų, leidinių 
ir tt.

Visų JT išlaidų 35.12% pa
dengdavo JAV- tik nuo šių metų 
plenumas sutiko sumažinti JAV 
įnašus iki % visų įmok ėjimų.

Visi į stovyklos, uždarymo iškilmes.
Kanados ateitininkų.- stovykloje; vykstančioje prie 
Medad ežero p. Narušio ūkyje, šį šeštadienį vakare 
įvyks didžiulis jSTOVYKLOS UŽDARYMO LAUŽAS 
SU PROGRAMA.
Toronto, Hamiltono ir apylinkių lietuviai maloniai ' 
kviečiami atsilankyti.

• ■■

Tad iki malonaus pasimatymo.
Stovyklos Vadovybė.

Nušovė po vienas antro 
lėktuvą

Padėka
TFAK, gavusi iš Calgary, Al-

S. Rusija ir JAV apsikeitė pro-' ta, $59.25 sumą už Lietuvio pa
tęsto notomis dėl nušautų lėk-i sus bei ženklelius, nuoširdžiai 
tuvų. Pasirodo liepos 29 d. ru- dėkoja įgaliotiniui p. Sniečkui, p. 
sai nušovė amerikiečių bombo- p. B. Jangai ir Pr. Beniųšiui, pri- 
nešį virš Japonų jūros 40 mylių sidėjųsiems savo realiu darbu, 
nuo Sibiro kranto. Iš 17 vyrų! taip pat visiems aukojusiems 
įgulos amerikiečiams pasisekė Tautos Fondui. . . ■ . > 
po 11 vai. išgelbėti vos 1. Kas M. Arlauskaitė

TFA Kanadoje.
— Montrealis. — Liepos 31 d.

su kitais atsitiko, nežinoma. Ru
sai kaltina, kad bombonešis pa
žeidęs jų teritoriją. . ..

S Rusija pareiškė protestą, P^eliui is Toronto į Montreal! 
kad amerikiečių 4 naikintojai, autobusas užvažiavo ant sųnkve- 
perskridę Korėjos-Kinijos sieną' 11 *ukr*to Į Mornsburgo
ir nukovę sovietų keleivinį lėk-1 kanąlą.. 20 keleivių prigefe, 17 
tuvą su 16 keleivių ir 5 įgulos issigelbejo.
nariais, kurie visi žuvo. Lėktų- |^ai didžiausia nelainję^ Kanados 
vas skridęs normaliu savo keliu. autobusų susisiekimo istorijoje, 
iš Port Arthuro į SSSR.’ Ameri
kiečiai atmetė protestą, teigda
mi, kad lėktuvas skridęs per Š. 
Korėjos teritoriją.'Tai Įvykę pir
madienį, paliaubai; jau pasira
šius, bet joms dar neįsigaliojus.

— Kairas. — Egiptas liepos 23 
d. iškilmingai atšventė- Faruko 
pašalinimo metines, pavadintas 
Išsivadavimo dieną. • ,

— Londonas. — Britų vyriau
sybė paskyrė Pakistanui 10 mil. 
svarų paskolos maistui užpirkti. 
Paskola duodama 4% 10‘mėtų, o 
panaudojama bus per 2-3 metus.

— Ankara. — Turkų darbo mi
nisterija ruošiasi per Bolfarą pa
statyti tiltą. Jo statyba truktų 4 
metus. Jis kainuotų $65.000.000. 
Bosforo plotis yra tarp % ir 23A 
mylios.

— Viena. — Trys jugoslavų 
krepšinio komandos nariai po 
žaidynių Vienoje pasislėpė ir ne
begrįžo namo. Jie prašosi -išlei
džiami į Italiją, kur turi giminių.

— Paryžius.—Prancūzų Moks
lų Akademija 300.000 frankų 
premiją už atominflis tyrimus 
paskyrė Irenai Jolliot-Curie, ži
nomo komunistų simpatiko prof. 
Fridricho Joliot-Curie žmonai.

Mirė sen. Taftas
Pereitą penktadienį Niujorko 

ligoninėje mirė nuo vėžio vie
nas žymiausių pastarojo meto 
JAV politikių, buvęs 3 kartus 
kandidatu į prezidentus Ohio 
senatorius, respublikonų lyderis, 
Robert Taft.

Jis garsėjo savo izoliacijonisti- 
nėmis tendencijomis, bet visdėl- 
to pasirodė lojalus dabartinio 
prezidento linijos rėmėjas. Nei 
vienas iš respublikonų senatorių 
tokio autoriteto neturi ir kas 
užims- jo vietą senate, dar. neiš- 
ryškėjo. Ir apskritai respubliko
nų senate beliko 47 prieš 48 de
mokratus, nes miręs yra dar ir 
N. Hampshire sen. Tobey. Šio 
laikinasis įpėdinis yra respub, 
likorias, bet Tafto dėmokYatasj 
Padėčiai gelbėti Oregon seni 
Morse, kuris iš partijos buvo iš- 
ėjęs, pasisakė balsuosiąs už juosį 
Tuo būdu gausis 48:48, o lems vi-i 
ceprezidento Nixon balsas. • ’

■■■■■»■ *

— Toronto. — Rinkimų reika4 
lui Torontas yra padalintas į 18 
apylinkių ■■ (su priemiesčiais). Li4 
beralai,.. konservatoriai ir CC^ 
visose apylinkėse turi po savą 
kandidatą, komunistai turi po 
kandidatą 14 apylinkių, Soc. Cre
dit partija — 2 apyl.

ARE YOU INTERESTED IN A 
SALES CAREER?

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

9 Pearson Ave., Toronto
Telefonas LO. 8828

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas

visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OI* 1403 

24 valandų tarnyba.

Padėka
Giliai įvertindami pastangas, sugaištą 

brangų laiką, įdėtą vargą ir parodytą 
mums tuo didelį prielankumą, nuoširdžią 
padėką reiškiame kun. Ažubaliui už įs
pūdingą mūsų sutuoktuvių apeigų atliki
me? ir už mūsų palydovų paruošimą iškil
mių ceremonijoms; poniai Aperavičienei 
surengusiai priešvestuvinį pobūvį-shpwer, 
gerb. ponioms, draugėms ir visoms mer
gaitėms, suneŠusioms tada vertingos do
vanas; gerb mūsų oper. solistei p-lei Pr. 
Radzevičiūtei už puikiai išpildytas gies
mes mūsų sutuoktuvių metu bažnyčioje; 
brangiam mūsų muzikui p. St. Gailevi- 
čiul už palydėjimą solistės ir kt. išpildy
mus vargonais; doil. p. Viktorui Bričkui 
už parengimą meniškų kvietimų sutuok
tuvėms.

Giliai dėkojame visiems, suteikusiems 
mums taip gausias ir vertingas dovanas, 
sveikinusiems telegramomis.

Vytautas ir Dalia Dulkiai.
................-.............—...h-. •_ ,

NEORGANIZUOTIEMS 
SPORTININKAMS

Lietuviai sportininkai-ės, gy- 
veną-čios Šiaur. Amerikoje ar 
Kanadoje, nepriklausą-čios jo
kiam sporto klubui, norintieji- 
čios dalyvauti, š.m..rugsėjo mėn. 
5,-6, 7 d.d. Čikagoje įyykstaą- 
čiose III-se Šiaur. Amerikos Lie
tuvių Sportinėse Žaidynėse, iki 
š.m. rugpiūčio 15 d. gali regist
ruotis tiesiogiai Vyr. FASK-te, 
adresu — Ed. Vengianskas, 6100 
So. Peoria Ave., Chicago 21, Ill., 
'suteikiant apie save šias žinias: 
vardas-pavardė, amžius, tikslus 
adresas ir kokiose varžybose 
(sporto šakose) nori dalyvauti. 
Gyvenantieji už Čikagos miesto 
ribų praneša ar reikės aprūpinti 
nakvyne ir maistu.

Kartu su registracijos žinio
mis siunčiama ir $1.50 sportinin-. 
ko registracijos ir pradmės 
(starto) mokesčiams apmokėti.

Pastaba: Pavėluota registraci
ja, ar prisiųsta be nustatyto mo
kesčio nepriimama.

Vyr. FASK-tas.

tenisininkais. Hamihoniškių ket
veriukė nevisai užtarnautai tu
rėjo nukentėti pralošdama visus 
susitikimus: Gudaitis - Rautinš 
1:6; 7:9. Tėvelis-Žukas 2:6; 0:6. 
Paltarokas-Gvildys 6:3; 0:6; 0:6. 
Grajauskas-Goikas 6:1; 2:6; 1:6. 
Ta pati nesėkmė lydėjo ir dveje
tų susitikimuose: Paltarokas ir 
Tėvelis pasidavė Gvildžiui ir 
Rautinš tik trečiame sete — 6:1; 
3:6 ir 0:6. Antras ^svečių dveje
tas Gudaitis ir Grajauskas su
klupo ta pačia tvarka prieš J. 
Balsį ir Žuką 6:1; 5:7 ir 0:6. Kaip 
iš setų kovos atrodo — svečiams 
trūko ištvermės, nes beveik vi
suose susitikimuose hamiltoniš- 
kiai pirmuosius setus laimėdavo 
arba labai stipriai užsirekomen
duodavo, tačiau tolimesniuose 
setuose atrodo pasimesdavo ar 
-išsipumpuodavo ir lengvai ati
duodavo laimėjimus.

Prie progos tenka apgailestau
ti, kad tokios rūšies kaimyninių 
sporto klubų susitikimuose ne
išdrįsta ar dėl kitokių priesžas- 
čių nepasirodo moterų atstovės 
šio baltojo sporto lauke. Atro
do, kad moterų tarpe-esama ga
na daug teniso mėgėjų, .tačiauPraėjusį sekmadienį Toronte 

svečiavosi Hamiltono “Kovo” kažkas lyg sulaiko Jaš nuo ak- 
lauko tenisininkai, kuAe sulošė tyvaus įsijungimo į šį sportą. 
J__ _______ tr T«t.«

There is o Montreal opportunity in the life insurance field for a man between 
25 and 40. You will be given thorough aptitude and employmenf tests. Should 
you qualify with the necessary characteristics for success, you will be trained 
extensively and properly paid while learning. There are Pensions; Group Life 
and Hospitalixotion Benefits.

Telephone Mr. Charles Pike of the Sun Life Assurance Company at UN 6-641T, 
Local 461 for an appointment.

Koks piknikas, jeigu nėra Coke?

COKE” yra registruotas ženklas

COCA-COLA LtD. 207

Al GARBENS
PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ 
PARDAVIMO. — PIRKIMO ĮSTAIGA 

TORONTE

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

... • ' ivn »»> .

AL GARREDS
REAL ESTA.TE -

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TOR0$TO 
r TeUfwwJ:’LO. 273«, vakarah W. ^-1543 * ?

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI ~ 

tems




