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Mes pasaulyjeDabartiniame pokariniame laikotarpyje lietuviškoji išeivija gerokai padidėjo. Naujoji banga išeivių, pasklidusių po visą pasaulį, daugiausia susimetusių Š. Amerikos kontinente, tiesa, tesudaro maždaug 10% visos lietuviškos išeivijos, tačiau į lietuviškąjį išeivijos gyvenimą*]! įnešė didelio pagyvėjimo. Tai suprantama. Juk tai nauja banga, dar nespėjusi pamesti tėviškės laukų kvapo, dar tebealsuojanti jos dvasia, niekur pilnai nepritapusi, neįleiausi šaknų ir net negalėjusi iššokti-iš lietuviškųjų interesų lauko? Ji tebėra tame lietuviškame rate juo labiau, kad iš savo krašto išvyko ne savo valia, bet kaip politiniai pabėgėliai. Suprantama, kad šios naujosios bangos atstovai ir dabartines, savojo krašto bei sa- 'vosios tautos bėdas pergyvena jautriau ir garsiau dėl jų sielp- jasi, nors tai nereiškia, kad to paties jausmo savajai tautai neturėtų ir seniau išvykusieji ar savo tėvų krašto net nemačiusieji. Dažnai jie skiriasi tik jausmų pareiškimo formomis, o pergyvena vienodai ir vienodai pasiryžę kovoti už savosios tautos teises gyventi laisvai nors patys į tą laisvąjį gyvenimą įsijungti ir nesiruošia.Šiandien visoje lietuviškoje išeivijoje vyrauja ir ta pati kovos dvasia, išskyrus negalinčius atsikvošėti iš eilę metų varyto
sios propagandos mele. Nuotai
kos: bendros. Tik.' deja, kovos frontas neišlygintas, daug jėgų ir energijos į šalis drabstoma. Šūkiai visų vienodi, tik darbai ne visada suderinti.Vadinamieji politiniai veiksniai, kurių priviso daugiau kaip reikia, “galanda kirvius, kalavijus aštrius” prieš tą patį priešą, bet daug daugiau energijos išeikvoja tarpusavio erzeliui, var-žyboms dėl pirmenybės, negu iš jo išjungtų ir grupių. Jei ne- vaiaminKai purkštauja, kad j vidas, skendės joje ir masė. Lie- jiems kažkas nepripažįstąs “vai-1 tuviai šiandien išblaškyti po pla- X T1 . j . * J 2 1 _ , ■ I . -j L j • _ • • _1 _

konkrečiam darbui. Net išlikę valdininkaidžios”. Vietoj dirbę ką nors pozityvaus, reikalingo laisvės bylai judinti, gaišina visuomeninių organų laiką ir blaško energiją savo “titulus” gindami, tarytum kas nors nori juos išversti iš sostų, tarytum nepripažįsta, kad jie yra tam tikrais atvejais naudingas, vertingas įrankis, nors, deja, kaip® iš-kelių metų praktikos matome, labai atbukęs ir neveiklus. Mūsų valdininkai dar nepamiršo rytietiškos dvasios, tariasi esą skirti “valdyti”, neperpranta, jog lietuviškoji vi-
16 valstybių savo misiją Korėjoje tebelaiko nebaigtavertus Jai apraminti Prancūzi- Malenkovą, jog jis nebeiš- jai, kuri būgštauja, kad komunis- kentė nepagąsdinęsPaliaubos Korėjoje pasauliui 

atnešė džiaugsmo, o kartu ir su
sirūpinimo, kas gi bus, jei po 3 
mėn. turinti susirinkti politinė 
konferencija nieko nepasieks, jei 
komunistai joje pasirodys tokie 
pat sunkiai sukalbami, kaip ir 
derybose dėl paliaubų, kuriom 
neužteko nei 2 metų? Daug kas 
pabūgo, kad per pusmetį, skirtą 
taikos sutarčiai paruošti demo
kratijos ne tik nepasiruoš nau
jam galimam karui, bet gal net 
parsigabens namo savuosius da
linius iš Korėjos.

Tą klausimą, žinoma, pirmiau
sia kėlė Pietų Korėja bei jos pre
zidentas Rhee. Pasauliui nura
minti Vašingtono Valstybės De
partamentas paskelbė keistą ži
nią, kad JAV kariuomenė iš Ko
rėjos nebūsianti atšaukta, nes 
jai būsią pavesti P. Korėjos at
statymo darbai. Esą, JAV pasiū
liusios prisidėti prie šių darbų 
ir kitom ten kariuomenes turin
čiom valstybėm. Iš šiųjų nei vie
na neatsiliepė nei puse žodžio. 
Tik Pentagonas — JAV karihė 
vadovybė — sekančią dieną atsi
liepė, kad apie projektą šitaip 
panaudoti kariuomenę jis nieko 
nežinąs ir toks klausimas išviso 
nebuvęs svarstytas. • ••

Kas įvyko Vašingtone liepos 
27 d. konferencijoje prieš Dulles 
kelionę į Korėją, paaiškėjo tik 
rugpiūčio 7. d. JT karinei vado-

suomenė jau senai žino, kad ne valdininkai yra tauta, bet valdininkas yra tautos tarnyboje ir kiekvieno piliečio tarnas. Jei kiekvienas žinotų savąją vietą, tokių reiškinių nfebūtų.Mūsoji spauda — ji atstovauja tam tikrus visuomenės susi- grupavimus — oficialiomis, iškilmingomis progomis, kartais ir kasdienybėje, skelbia tuos pačius kovingus šūkius. Bet pase- kim jos puslapius ilgesnį laiką, ir pamatysim, kad dažniausiai viskas tais šūkiais ir pasibaigia. Konstruktyvinės minties tenka su balana ieškoti, o planingo problemų ir taktikos svarstymo beveik visai neužtiksime. Kovoje juk neužtenka šūkių. Reikią turėti išryškintą tikslą, parinktą taktiką įvertintas jėgas ir numatytas esamas bei galimas kliūtis. Mes gi to viso neturime. Spaudoje šimtus kartų daugiau visokių ginžų dėl pirmenybės, dėl nuopelnų, dėl to, kas daugiau nudirbtų, kas kada ką negerai padarė, o didžiosios problemos paliktos vėjams.Nemažiau negerovių priskai- tytume ir organizaciniame gyvenime, kur daugiau rūpinamasi frontų telkimu, varžybomis dėl įtakos (Dievas žino, kuriam reikalui?), bet ne pozityviu darbu.O mes gi — lietuviai pasauly. Vienos lietuviškos šeimos nariai, kurie džiaugiamės lietuviškuoju džiaugsmu, kenčiame lietuviškąjį. skausmą ir lietuyEk^ . Usętus, kuri^s.-.tokia- bįlija’yrają raudą raudame* Ir ne'vienam vienatvės apdūmojimuos kyla klausimas, tad ar ta rauda nuoširdi, ar šis skausmas pats didysis? Jei nė, tai juk mes veidmainiai deklamatoriai — atsiję nuo tautos raudos, nuo jos skausmo. Ne grupės, bet kiekvienas individualiai, nes iš individų juk sudaryta masė. Jei kiekvienas dėsis prie kovos sąjūdžio, nebus išsiskirs iš tautos dvasios indi- 
tų pasaulį, bet jei jų dvasia lietuviška, jie tarytum Lietuvoje — gyvena ta pačia dvasia kaip ir tėvų žemę minantieji. Ir niekam nevalia pamiršti, kad pamiršta pareiga tautai, savajam kraštui ir kenčiančiam broliui reiškia išsiskyrimą iš tautinės seimos, reiškia išėjimą į pasaulį belyčiu klajūnu, kuris visada ir visur bus tik prašalaitis, o didysis kovos reikalas turėtų pagaliau nustelbti visas ambicijas bei tuščias varžybas ir žadinti kūrybingo darbo ryžtą. '• 
liaubas ir naująją padėtį Korėjoje. Kartu pateiktas ir tekstas visų Korėjoje savo kariuomenes turėjusių valstybių susitarimo, kurį pasirašė JAV valst. sekręt. Dulles ir 15 valstybių ambasadoriai: Australijos, Belgijos, C6- lumbijos, p. Britanijos, Kanados Etiopijos, Pietų Afrikos, Prancūzijos, Graikijos, Liuksemburgo^ Filipinų, Olandijos, N, Ze landijos, Thailando ir Turkijos.Susitarime deklaruojama, kad visos tos valstybės savo atsakomybę bei įsipareigojimus Korėjoje tebelaiko nepasibaigusiais, pasižada saugoti paliaubas ir rodyti geros valios būsimose derybose dėl taikos, bet taip pat vėl kovoti, jei komunistai .pultų. Perspėja juos, kad karui atsinaujinus jau vargu ar galima būtų ji išlaikyti Korėjos- ribose ir kad šiomis paliaubomis negali būti pridengtas joks taikos ardymas kitose Azijos srityse.

Vadinasi, visos valstybės pasi
žada laikyti savo kariuomenę 
Korėjoje, kol nebus pasiekta vi
siškos taikos, baugina Kiniją, 
kad atnaujinus karą jis greičiau
sia persimestų į jos teritoriją ir 
perspėja šiuo atoslūgio laikotar
piu nepradėti agresijos kitur. 
Čia, beabejo, turima galvoje In
dokinija, dėl kurios ir Irano ne- 
uŽleidimo komunistams neseniai 
taip nedviprasmiškai pasisakė 
prezidentas Eisenhoweris savo 
kalboje gubernatoriams. Kita

Hon. Louis St. Laurent vyriausy bės. galva ir liberalų part, lyderis

Pasauliui vaikiškai praėjusią savaitę ginčijantis — turi Maskva Hydrogeno bombą ar dar ne, mažos tautos pabėgėlis, vienas iš- Lietuvą ūkiškai pastačiusios ekonominės sistemos kūrėjų, nagrinėjo klausimą arčiau esmės... “Europos partijos buvo organizuojamos Bažnyčios pavidalu, t. y. sudaro hierarchiją, parapijiečius (nariai) ir turi susirašę savo bibliją (statutus). Ypačiai tai ryšku pas tokius vokiečių, socia-Markso raštai: Amerikos partijos nieko panašaus neturi; demokratai ir respublikonai — tėra tik etiketės arba* firmos, kuriomis gali pasinaudoti ad hoc sudaryta “machine”, kaip ypač ryškiai iliustruoja Eisenhowerio išrinkimas. Ši “machine”, tai politinė biznio įmonė. Nei viena iš šių “machine” nepajėgia įgyti tiek svorio, kad galėtų vairuoti visą politiką. Faktiškai, kongresmenai yra nepriklausomi, t.y. kiekvienas pats susikuria savo “ma- chine” arba yra kitos “machine” I lietuviškų “partijų” žaidimas ir 
;------- “Tiroli __________________________________įrankis... Apie “Wall Street' galią— tik perdėtos pasakos.Amerikos politiniame gyvenime beveik viską lemia “lobying”, t.y. gaudymas, meilikavimas, retkarčiais ir “dovanos” kongresmenams ir, jų “machine”, (šiuo metu Vašingtone. D.C. vyksta |i- tokia byla. A.), jų pagalba stengiantis pravesti sau palankų įstatymą. Kiek liečia atskirų įstatymų pravedimą, pvz. imigracijos, ąįs “lobying” yra tvarkomas pagal Amerikos papročius, bet “lobying” liečiąs užsienio politi-
tai rudenį puls Indokiniją.■* Tiesa, Otava ir Londonas - _____ r_______ ______________gal labiausiai vidaus sumetimais litikos mėnesį iš “pasaulio sosti- — pasiskubino pastebėti, kad šis nes” buvo pranešama: “JAV vis susitarimas nereiškiąs, jog ka- <iar neišmoko, kaip pradėti puo- ras galės prasidėti automatiškai limą. Vis- dar laukia priešingos arba kad jam prasidėjus tuojau pusės veiksmų. Amerikiečių būsianti puolama Kinija. Dėl to strategai ir planuotojai tesugeba dar reikėsią susitarti. Tačiau yra ' sugalvoti, kas darytina atsitikus svarbu, kad ginkluota jėga Korė- taip ir taip, nedrįsta nė pagalvo- joje bus iki tol, kol taika nebus ti, kad jie gali padaryti tokį ar užtikrinta. t kitokį ėjimą”. Japonijoje, tie

JAValstybės Pietų Korėjų gins
Rugpjūčio 8 d. JAV Valst. se

kretorius Dulles ir Pietų Korė
jos, prezidentas S. Rhee pasirašė 
savitarpio pagalbos sutartį, kuri 
numato JAV karines bazes Ko
rėjoje. Abi valstybės pasižada 
išeiti iš politinės konferencijos 
po 90 d., jei jos ras, kad komunis
tai ją suardė. Po to būsią pasi
tarta, "kaip pasiekti suvienytos, 
laisvos ir nepriklausomos Korė
jos”.* Tuo būdu prez. Rhee čia 
jau atsisakė savo iki šiol taip 
kietai ginto nusistatymo išėjus 
iš konferencijos tuojau atnaujin
ti karą.

Sutarty numatyta taip pat 
ūkinis Korėjos atstatymas pagal 
specialų 3-4 metų planą. Tam 
reikėsią apie 1 bilioną dolerių. 
Atstatymo fondą tvarkys kombi
nuota korėjiečių ir amerikiečių 
taryba. Tam reikalui JAV 200

Niujorko bendradarbio

ką, Kurios raida nėra kongresmenų galioje, tai yra tik savęs apgaudinėjimas. Ką kongresmenai gali pasakyti apie kitais rinkimais išrinktų savo kolegų užsienių politiką. Be to, Amerikoje yra trys interesų kompleksai: Rytai (New England), Centras ir Vakarai. Svarbiausiais užsienio politikos svarstymo momentais, šie-mtęjiiįsų kompleksai susiduria, susivaržo neprieidami vieningos išvados. Tada egzeku- tyvinės valdžios priešakyje stovįs prezidentas būna priverstas padaryti staigų sprendimą. Paskutiniųjų dviejų karų pavyzdžiai rodo, kiek beprasmiška ir nelogiška buvo Amerikos laikysena.Akivaizdoje šios padėties, Lietuvos laisvinimo reikalu “skvernų gaudymo taktika” tėra apgaulė. kuri veda šiek tiek mąstančius. prie visiškos desperaci- ins. 'Šių faktų akivaizdoje mūsųpolitika yra vaikų darbas“.Šitaip drąsiai išreiškęs opoziciją JAV “išlaisvinimo” politikai ir lietuvių tautos šios dienos pasididžiavimui — priimtajai Kersteno HR 346 rezoliucijai — minėtasis intelektualas — lietuvis, kovai prieš komunizmą paruošęs 400 psl. veikalą anglų kalboje, “Markso plagiatas”, pasakė daug teisybės.Mažutės Korėjos prezidentas Rhee savo valia ir užsispyrimu privertė didžiąją Ameriką laikytis išlaisvinimo politikos. Rezultate pasirašytas Tarpusavio Pagalbos Paktas buvo preliudas > Išlaisvinimo Politikos aktingąją formą. Preliudas, taip išgąsdi-i savo didžiausiu ginklu — melu ir pa- 
’'’h-a. Septinta “išlaisvinimo” po- 

mil. dol. jau paskyrė.• Ta proga Dulles ir Rhee užtikrino, kad jokių kitokių, atseit, slaptų, susitarimų nebuvę pada-
— Bonna. — Socialdemokratų 

partija paskelbė, kad nuo 1945 
m. Sovietų Rusija iš Rytų Vokie- 
trios reparacijų titūlu išplėšė 28 
bilionus dolerių, t.y. 3 kartus 
daugiau, kaip 1945 m. užsienių 
tnin. konferencijoje Maskvoje 
buvo nustatyta.

— Sydney. — Policija čia pa
darė kratas komunistų partijos 
įstaigose ir komunistų butuose. 
Konfiskuota daug dokumentų. 
Krata buvusi padaryta ryšy su 
vienu straipsniu komunistų laik
rašty, lietusiu karūnaciją.

KANADOS RINKIMŲ 
REZULTATAIKanados federaliniai rinkk mai, vykę šį pirmadienį, dar 4 metams užtikrino valdžią liberalų ptortijai, vadovaujamai St. Laurent. Iš 265 vietų jie gavo 171 vietą. Konservatoriai gavo 50 vietų, CCF — 23; Social Credit — 13, nepriklausomieji — 3, i neprikl. liberalai — 2 ir liberalas į darbietis 1. Dvi vietos liko dar i neišspręstos — vyraujant vie- ! name rajone liberalui, o kitame* • Social Credit atstovui. Komu- i nistai, nors buvo pastatę net 100 atstovų, nepravedė nei vieno ir niekur nesurinko didesnio skaičiaus balsų. Net jų vadas Tim Buck Toronto Trinity rajone tesurinko vos 1657.Iš paduotų 4.765.408 balsų teko: liberalams 2.380.323, konser- votoriams — 1.528.983, CCF — 478.869 ir visiems kitiems — 377.233.

Amerikos strategai ir planuotojai, inspiruojant pačiam gen. MacArthurui buvo įvedę Konstituciją, iškilmingai uždraudę japonams net pagalvoti apie bet- kokias savo ginkluotas pajėgas. Šios politikos išvadoje ir ten jaučiami amerikiečiams tokie pat “sentimentai” kaip ir visur pasaulyje nuo 1945 metų. Japonai nepasitiki ateitimi, kurią vairuoja JAV užsienių politikos “keturmečiai” ekspertai. Jų gen. George Marshall prievarta įsodi
no' komunistus į Čiang-Kaišeke vyriausybę, dabar visomis keturiomis, priešinasi prieš šių “liaudininkų” įleidimą į Jungtines Tautas. Jie taip “išaiškina” pasaulines aplinkybes, jog amerikiečių tankai ir nepalm-ugnies bombos siunčiami žudyti indo- kiniečių, norinčių išsivaduoti iš prancūzų karininkijos ir spekuliantų letenos. Juos taip vykusiai savo tikslui išnaudoja Maskvos tradicinės politikos specialistai. JAV strategai ir planuotojai tikisi Vokietijoje maisto produktais išstumti bolševikus iš centrinės pozicijos Europoje, o išvadoje tikriausiai pasidarbuos tik tiek, kad Adenaueris pralaimės rinkimus Vokietijoje, kaip de Gasperi Italijoje. Kaikurie Niujorko laikraščiai dėl pastarojo kaltino gražią ponią Luce — JAV ambasadorę užgavusią italų valstybingumo ambicijas. Vargu Adenauerį išgelbės jo pažadai “pabėgėliams” sugrąžinti juos į “Heimatlandą” Rytprūsiuose, Klaipėdoje bei Gdanske. Amerikiečiams atrodo, jog jų “lašinių ofenzyva” vykstanti taip gerai, komunistai tiek sumišę, jog JAV bandys šią takti- (Nukelta į 2 psl.)

Prancūzų aviacijaPrancūzijos oro pajėgų štabo viršininkas gen. Lecheres pasikalbėjime su AP atstovu pareiškė, kad Prancūzija per 2 metus Š. Atlanto Sąj, štabo žinion duosianti 1000 lėktuvų. Jiems pagaminti betgi reikėsią JAV paramos iki $230.000.000.Tuo tarpu Prancūzijos aviacijoje yra 117.000 karių, o karo metu tas skaičius greitai galįs pašokti iki 225.000. Prancūzijos aviacija dabar pasaulyje turinti trečią vietą — po JAV ir D. Britanijos. Š. Atlanto S. dabar turinti 4000 lėktuvų ir greit jų skaičius žymiai padidėsiąs. Prancūzija naujajame plane numatanti savo aviaciją paremti moderniškaisiais “Mystere II” ir “Mystere IV”.
— Trondheim. — Čia atšvęsta 

Norvegijos krikščionybės 800 m. 
sukaktis, dalyvaujant iškilmėse 
Anglijos kardinolui Griffin. Os
lo vyskupas Mangers iškilmingas 
jubilėjines mišias atlaikė šv. 
Olafo koplvčioje, kuri dabar liu
teroniška. Tam buvo gautas spe
cialus šv. Tėvo leidimas. Per 
kardinolo Griffin mišias šv. Ola
fo bažnyčioje dalyvavo ir Troud- 
heimo liuteronų vyskupas.

Maskva. — Augšč. Taryba 
patvirtino visus prezidijumo pa
skelbtus kaltinimus Berijai ir jo 
atidavimą teismui.

Savaitės įvykiai
Korėjoje vyksta pasikeitimas belaisviais ne taip jau sklandžiai. Komunistai belaisviai pasirodo kartais labai akiplėšiški — vykdami į perdavimo punktą įžeidinėja sutinkamus amerikiečius, o Koje saloje per du kartus pasireiškė net riaušių, kurias teko malšinti dujomis, vandens švirkštais ir šūviais. 3 belaisviai užmušti. Komunistai staiga paskelbė, kad ir jie apklausią belaisvius ar visi jie pasiryžę grįžti. Po keleto dienų pasklido, grįžusių belaisvių parneštos žinios, kad 7 amerikiečiai ir 1 britų kareivis esą pasiryžę negrįžti: Komunistai jokio skaičiaus nenurbdė dar — žada netrūkus paskelbti apklausinėjimo davinius. Iš amerikiečių pusės pranešama, kad grįžtančiųjų belaisvių tarpe esą paruoštų šnipų.- Įtariamieji tuojau apklausiami specialių saugumo pareigū- nųv:,Be to, amerikiečiai įtaria, kad>2-3,000 belaisvių komunistai esą nuslėpę ir pasiliksią, kad galėtų paspausti busimosiose derybose. Tie, kurie bus paskelbti nenorį grįžti, pagal paliaubų sąlygas turėtų būti atgabenti į neutralią zoną ir su jais turėtų gauti progos pasikalbėti JT pareigūnai. Grąžintų belaisvių tarpe yra ir sunkiai sergančių, vienas korėjietis kelyje net mirė. Kyla klausimas, kodėl komunistai jų negrąžino, kai buvo keičiamasi ligoniais.Nesusipratimai su Rhee, atrodo, jau išaiškinti. Atvykęs valst. sekretorius DuHes per 5 d. išsiaiškino ir pasirašė JAV — Pietų Korėjos savitarpio pagalbos sutartį (žiūr. atskirai). Ta proga padaryti pareiškimai rodo, kad JAV Tolimuosiuose Rytuose į nuolaidas nelinkę eiti ir padėtįzenhoweris savo kalboje gubernatoriams pareiškė aiškiai, kad Indokinijos ir Irano Apsaugojimą nuo komunizmo JAV laiko gyvybiniu reikalu, nes tuos kraštus užėmus Indija atsidurtų komunistų replėse. Visa tai nežada greitų perspektyvų būsimai politinei konferencijai.
Vokietijoje tebevyksta tam- pymasis su amerikoniškojo maisto dalinimu rytų zonos vokiečiams. Ypatingi suvaržymai važinėti geležinkeliais sušvelninti, bet daromos visokios kitokios kliūtys, o atimtieji žaketukai specialiuose dalinimo punktuose pasienyje dalinami Vakarų Berlyno bedarbiams. Tie, matyt, taip pat eina jų atsiimti, nes tie dalinimo punktai tebūna atidaromi vos po keletą valandų — konfiskuotieji paketai išsibaigia ir uždaroma. Komunistai sugalvojo dar vieną šposą. Jie paštu prisiunčia į Vakarų zoną padirbtų kvitų, kad žmonės e’itų pasiimti rytų zonos gyventojams skirtų paketėlių. Komunistai Vakarų Berlyne buvo surengę demonstracijas prieš maisto dalinimo punktus, bet buvo išsklaidyti. Nors dalinimas vyksta su kliūtimis, bet amerikiečiai maistą gabena — kas savaitę po 5000 tonų.
Apie Sovietų S. Augšč. Tary

bos sesiją, vykusią rugpiūčio 5-8 d. labai mažai tepaskelbta. Tik finansų ministro Zverjevo refe-
JAV įsileis daugiau tremtiniųŠiomis dienomis JAV Kongresas priėmė naują bilių vardu: 

“Refugee and Relief Act of 
1953”. Pagal šį įstatymą JAV įsileis iš Europos 214.000 asmenų per 3 metus ir 5 mėn., iki 1956 m. gruodžio 31 d.Čia pažymėsiu svarbiausius to įstatymo punktus, liečiančius lietuvius pabėgėliu^ iš Lietuvos, Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos.

Sec. II B. Bus išduota vizų 35.- 
000 pabėgėliams nuo komunizmo 
iš Rytų Europos ir dabar gyve
nantiems Vokietijoje, Austrijoje 
ir Berlyno Vakarų zonoje.

Sec. IV. A 3. Išduoti 10.000 vi
zų . asmenims - pabėgėliams gy
venantiems NATO valstybėse — 
Europoje ir Švedijoje. Anglijoje 
gyvenantieji šiuo įstatymu nega
lės pasinaudoti.

Sec. II. C. Išduoti .55.000 vizų 
vokiečiams, išvytiems' (Expel
lees) iš Rytų Europos ir dabar 
gyvenantiems Vokietijoje.

See. VII. A. Kiekivenas pabė
gėlis, noris gauti vizą į JAV, pri
valo turėti buto ir darbo garan- 

ruotas naujasis biudžetas ir Ma- lenkovo uždaromoji kalba. Biudžetas suvestas 530.500.000.000 rublių, tiesioginių karinių išlaidų 110.200.000.000 rublių (oficialiu kursu $27.500.000.000), t.y. 3.6 bil. rublių mažiau kaip pereitame biudžete. Bet reikia pastebėti, kad tai ne visos išlaidos karo reikalams. Sovietų biudžete daug karinių reikalų yra priskirti prie kitų išlaidų, pvz. prie pramonės,ar statybų išlaidų.Uždaromoje kalboje Malenkovas užsienio diplomatų nuomone kalbėjo su pasitikėjimu, bet daugiausiai užsienio reikalais. Prisiminė tik, kad Berijos nušalinimas nereiškiąs sovietų gyvenime jokio sukrėtimo. Ji esanti nusistačiusi už taikingą išsprendimą visų problemų, bet taip pat pasiruošusi ir jėga apsiginti. Amerikiečiai nebeturį progos girtis ir vandenilinės bombos monopoliu, nes ją jau turinti ir Sovietų Sąjunga. Prikišęs JAV agresyvius planus, Malenkovas pasisakė už Kinijos įvedimą į JT, taip pat linktelėjo Prancūzijai, pažadėdamas .paramą prieš vokišką- ti už Vokietijos suvienijimą, bet ji ne tam kovojusi, kad vokiškąjį militarizmą iškeltų. JAV turį mesti savo šaltąjį karą ir eiti tarptautinių klausimų spręsti taikiu būdu. Sovietų Sąj. prie kaimynų jokių teritorinių pretenzijų neturinčios. Geri santykiai esą su Iranu, su Turkija, o savitarpio pagalbos sutartis su Suomija esąs laidas visos Šiaurės Europos saugumui.Vakariečių pasiūlymą 4 užsienių reik, ministerių konferencijoje svarstyti Vokietijos ir Austrijos klausimus Maskva priėmė su papildymu, kad būtų aptartos visos tarptautinės problemos, o Austrijos reikalą sutinka svarstyti tik su sąlyga, jei vakariečiai atsisakys nuo savojo vad. “trumpojo” sutarties projekto.Austrų vyriausybei Maskva taip pat pranešė, kad konferencijoje jų klausimą sutinka svarstyti, jei vyriausybė atšauks savo paramą minėtajam sutarties projektui.Irane Mossadegh veržiasi prie diktatoriaus valdžios ir vykdo plebiscitą gauti įgaliojimus valdyti be parlamento. Yra žymių, . kad jo poziciją remia komunistai, kurie įsitempusiuose santykiuose tikisi geresnės dirvos. Už tai Mossadegh toleruoja jų partiją, anksčiau uždarytą. Ten susidariusios painiavos vis dar ne- išryškėja.
tiją, Amerikos piliečių išduotą. 
Garantijoje privalo būti pažy
mėta:

a. buto ir darbo vietų — adre
sai; b. koks bus darbas ir po kiek 
gaus atlyginimo.

Transportaciją per jūras ap
mokės Tarptautinis Emigracijos 
Fondas ir JAV. Valdžios laivai 
pagelbės. Kelionės išlaidas nuo 
uosto iki apsigyvenimo vietos 
apmokės paskolos forma Šalpų 
organizacijos, o jos tam reikalui 
gaus paskolą iš JAV iždo iki 
5 mil. dol.

Šio imigracijos įstatymo vyk
dymas yra pavestas Department 
of State, Security and Consulate 
Afairs Section, šį įstatymą vyk
dys JAV konsulatai Europoje.

Visi, kurie turite savo gimines 
arba pažįstamus ir kurie galite 
likusiems lietuviams tremtyje 
pagelbėti atvykti į JAV, siųski
te į BALFą buto ir darbo garan
tijas.

Daugiau informacijų bus su
teikta vėliau.

Kan. prof. J. B. Končius,
BALFo pirmininkas.
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? Vasario 16 gimnazijos rūmai
“ PLB Vokietijos Krašto Valdy-1 prašo visus lietuvius į šį reikalą 
‘Wk^ibia^’i 'Kaha'dtfS lietuvius ’ pažiūrėti kaip į labai svarbų 
ųsų^i^mu p^idėti ,'savp lėšo-Pe reikalingą, bet.bū- 

<V4 'tina musų tremties priaugančios
16 Gimnazijos -kartos išiaikymui.

Ir dar daugiau. Ši gimnazija 
“'•KatiadoS5Krašto Valdyba; ap- yra vienintelė lietuviška gim- 

"1 ‘ s, nazija irtaipačiųlietuviųišlai-
lietuviams, reikalą, nutarė pą- koma. Ji yra vienintelė, kuri 

} ruošia ateičiai lietuviukus gry
nai lietuviškoje dvasioje. Mes 
nežinome nei kada mes grįšime 
į savo namus, nežinome nei ką 
mes ten rasime. Bet gerai žino
me, kad jaunoji lietuviška kar
ta ten bus labai reikalinga. To- Į . .v>. .

ji -fėtnė- ir' bendrai lietuviškų i dėl nepagailėkim nei darbo nei I Svetima išmintis netoli nuveda

..eūmųi įsigjjiino.K<! »

svarsčiusi šį taip svarbų mums,
* lietuviams,, -reikalą,’ iiuiure pą-, 
> j"eh»ti-: kviečiant1 visus Kanados j 
•lietuvius prisidėti -ir -darbu - ir' 

’’’pinigu, i . -j-

Kanadoje jau iš seniau veikė 
Vasario- ‘'16 ^Gimnazijai - remti 
Komisija su būstine Montrealy. 

■Ji. organizavo rėmėjų būrelius,

mokyklų reikalą Vokietijoje. į pinigo padėti paruošti Lietuvai 
Dabar yra 'susitarta, kad ši; taip reikalingus žmones.

Komisija pasiima ir šį darbą — ■ Šioje gimnazijoje mokosi di- 
tėlkti- lėšas gimnazijos rūmams' delis procentas buv. Klaipėdos 
— organizuoti visoje Kanadoje, i krašto ir bendrai rytprūsių lie- 

Šiuo viešu raštu K. Kr. Vai- > tuviukų. Yra labai svarbu, kad
‘dyba'ir pranėša Kanados lietu-į jų skaičius dar didėtų. Tas pa- 
!vių bendruomenės. apylinkių i lengvins mums ateity žymiai 
~ • ... , ... - .. įengviau tarpusavyt susiprasti,

palengvins ir patį susijungimo 
reikalą.

Tad, mielas Kanados lietuvi, 
apsidėk savo noru kad ir maža 
suma ir ją atiduok šios lietuviš
kos gimnazijos rūmams.

Kiekvienas iš mūsų tenuperka 
nors po vieną plytą šiems rū
mams, mūsų pareiga bus ir iš
pildyta.

K. Kr. Valdyba iš anksto dė
koj a visiems būsimiems aukoto
jams, dėkoja visiems būsimiems 
talkininkams, dėkoja ir Vasario 
16 Gimnazijai remti Komisijai, 
kad ji ryžtasi šį sunkų darbą 
imtis ant savo pečių. Mes jai lin
kime geros sėkmės!

J. Matulionis, 
PLB KKr. Vald. Pirmininkas.

A. Šalkauskas
:r-’Sekretorius.

Toronto, 1953 m. rugp. 4 d.
P.S. Vasario 16 d. Gimnazijai i
remti Komisijos Pirmininkas Į taip pat atskleidė stambius trū 
yra p. A. Lymantas.

Visus rašius ir aukas prašom 
siųsti Komisijos iždininko p. Pr. 
Šimelaičfo vardu:

Mr. Pr. Šimelaitis, 1271 Allard 
A ve., Verdun. Montreal, Que.

Valdyboms ir visiems kitiems 
padaliniams, visoms lietuviš
koms' organizacijoms ir draugi
joms; ir bendrai visai lietuviškai 
visuomenei, kad nuo šio laiko 
Vasario 16 Gimnazijai remti 
Komiisija pradeda gimnazijos 
rūmams vajų ir prašo visus ge- 

" rėš valios lietuvius remti šios 
Komisijos darbus, padedant ir 
patį darbą organizuoti ir parem
ti savo auka.

Komisija ’yra susirūpinusi, 
kad kiekvienoje vietovėje būtų 
sudaryta speciali komisija, Į ku
rią be Bendr. Apylinkės Valdy
bos būtų pakviesti atstovai ir iš 
kitų organizacijų.

Komisija jau dabar yra susi
rūpinusi vienkartinė visoje Ka
nadoje rinkliava. Kada toji rink
liava turi įvykti — praneš pati 
Komisija.
' Komisija - numato kreiptis į 
visų parapijų kun. klebonus su 
prašymu pravesti savo parapi
jose po vieną rinkliavą Gimna
zijos naudai. Kada tai reikės pa
daryti, bus praneštą įjgčios- Ko- 
misijos.

Prašome liet, parapijų gerb. 
Vadovus šį reikalą. paremti.

K. i Wrį’'^Vaidyba. Nuoširdžiai

(Atkelta iš 1 pusi.) 
ką panaudoti visante pasaulyje. 
Tuo tarpu vokiečiai ištikrųjų su
mišę metasi nuo “kapitalistų” 
prie socialistų — kolkas marksis
tų — vildamiesi juose rasią išgel
bėjimą pasaulį persekiojančio
je neviltyje.

Vaširigt'nas — Kongresui ir 
prezidentui atostogaujant — 
svarstė kam laikas dirba — JAV 
ar TSRS? Malenkovo ūmus pasi
gyrimas parėmė stiprios galvo
senos grupę, manančią, kad 
“opozicija”, ’’išlaisvinimo karui” 
nedelsiant, tėra parėmimas ko
munistinės totalinės sistemos, 
sistemos, kuri visomis išgalėmis 
savo, kad ir kaip išglerusią, bet 
kolosališką mašiną ruošia laisvo
jo pasaulio sunaikinimui”.

Neatsargus gen. Clark išsireiš
kimas, kad karui vėl užsilieps
nojus Korėjoje būtų panaudotos 
A & .H bombos, leidžia spėti, 
kad su JAV ginkluotųjų pajėgų 
galybe auga ir Vašingtono admi
nistracijos nekantrumas. Tik;

•• »
Manasis oponentas teisininkas 

p. Vytautas Vaitiekūnas virto 
mažulėliu, vos ne slapuku Vt. 
Vt. Ir tas mažulėlis daugiau aiš
kumo beieškodamas ėmė ir at
sidūrė džunglėse, pametęs bet 
kuriuos pagelbininkus, kaip 
kompasą, bet sąmoningai net 
logiką užslopindamas. Kai pa
metamas kelias dėl takelio ir 
garsus šauksmas “daugiau aiš
kumo” mažai ką tepagelbės, kaip 
žmogui, kuris protarpiais iš liū
no beiškišdamas galvą, tuštumo- je: 
je šūkteli “gelbėkite” Jei žmo- tas) gerb. G. G. netapina net 
gus teieško autoriteto, kuris jam ■ su šviesuomene, ne tik- su visuo- 
įsakytų gelbėtis, pats nebesumo- i mene”. Čia atsisakyta ne vien 
ja iš akies 'išsinerti — liūdnas! logiško nuosaikumo, bet žymiai 
jo likimas. palinkstama prie tų šūkių, ku-

Federalizmo klausimu ganėti- rie skamba sovietuose: sunai-

manuoju oponentu.. Anuomet 
prof. dr. K. Pakštas ir aš buvo
me apšaukti partizanais. Apsi-r 
suktinai (T.Z. 29-30 numeryje) 
taria: “Pačių partizaninių pas
tangų aš visai nevertinau.;/’ 
Pacitavęs to paties prof. dr. K. 
Pakšto žodžius “.. .kolkas dar 
nematau šviesuomenėje palin
kimo prie to darbo dėtis ar jį 
paremti”, oponentas su svetimo
mis mintimis pasielgia lyg 
dramblys porceliano krautuvė-

“Matyti, ir jis (atseit, Pakš-.

nai pasisakiau laikraščiuose ir 
plačiai tą klausimą aptariau ge
gužės mėn. Aidų vedamajame. 
Tuo klausimu čia nesikartosiu.

Geram valdininkui ar mark
sistui, nors jie dangstosi autori

tetais, o tūlame tariamai politi
niame žurnale keliaklūpščiauja, 
panūsta ieškoti išminties patar
lėse. Jie naudodamiesi dialekti
niu metodu, prašosi net nedrau
go talkininkauti, jei prireikia. 
Bet apsigręždami, pagarbinus 
tariamus stabus, šaukiasi žmo
nių išminties. Taip nutiko ir su

kinti — jis liaudies priešas.- S j
* • ‘ f- ’Prieštaravimų sūkuryjė,,'

Oponentas ėmė ir/Surizgo sa- 
vo mintyse. Sugretinkime jo-te-' 
zes:'mūsų tautos valstybinis sta
tus reikalauja apdairumo, P^G 
yra sumezgusi ryšius su gruzi
nais, gudais bei ukrainiečiais/ir 
pagaliau klausia: kodėl sėdėji
mas bendram laisvinimo veži
me su Lenkija, Vengrija, Čeko
slovakija, Rumunija yra izolia- 
ci3a? -

Nors oponentas yra teisinin
kas ir dedasi nusivokiąs politi
niuose klausimuose,. tačiau to
kio dialektinio žaidimo, kuria-

Pakeitimai Lietuvos Korn. Partijoje
Birželio 18 d. “Tiesa” Nr.,142 

iš Lietuvos kp centro komiteto 
plenumo taip oficialiai skelbia: 
“Plenumas pažymėjo rimtas 
klaidas bei trūkumus Lietuvos 
kp centro komitete ir Lietuvos 
TSR Ministru Tarvbos darbe ir 
visų pirma buvimą iškraipymų 
vykdant mūsų partijos lenininę- 
stalininę nacionalinę politiką. 
Tie iškraipymai ypač pasireiškė 
lietuviškų nacionalinių kadrų 
silpnu ugdymu bei iškėlimu į 
vadovaujantį .partinį, tarybinį 
ir ūkinį darbą. Plenumas pa
smerkė partinių ir tarybinių or
ganų plačiai praktikuojamą ad
ministravimą vietoj masinio- po
litinio darbo vystymo. Plenumas

priemones”. Po to “prisipažini
mo kaltais”' plenumas partijos 
centro komiteto antruoju sekre
torium išrinko V. Niunka, cent
ro . komiteto sekretorium . K. 
Liaudį, o papildomai į centro 
komiteto biuro sudėtį —- K. Liau
dį, ... Min. Tarybos^' Pirmininko 
pirmąjį pavaduotoją M. Šumaus- 
ką, E. Ozarį ir vidaus reikalų 
ministerį J. Vildžiūną, pakeitusi 
ankščiau Į tą vietą'paskirtą ru
są P. Kondakova. Kaip ir kodėl 
Kondakovas' buvo atstatytas, 
oficialiuose pranešimuose nieko 
nesakoma.

Tačiau šių stambesnių pakei
timų dar neužtenka — buvo pa
keisti .taip pat visa eilė kitų at- 

! taip pat atskleidė stambius trū- sakingų pareigūnų^ būtent: tas 
j kumus bei klaidas stiprinant • pats plenumas patartino centro 
kolūkius organizaciniu-ūkiniu komiteto partinių, profsąjungį- 

atŽvilgiU”. ----------------- ---- '
Plenumas “pripažino reikalin

gu' ryžtingai ištaisyti padarytas 
klaidas ir nužymėti konkrečias

mat, TSRS pareigūnai padary
davo “nemalonų veidą” tik rei
kalą užsiminus. Laisvajame pa
saulyje pasirodė šimtai buvusių 
kalinių knygų, atskirus tyrinėji
mus pravedė “the American 
Workers’ Defense League”, Pri
verčiamo Darbo stovyklų komi
sija (N.Y.4949 m.), reikalas pla
čiai išgarsėjo per Davit Rousset 
teismą Paryžiuje (1950) ir rei
kalą tiriant “the International 
Commission Against Concentra- 
tionists Regimes” kurią sudarė

me kyšo prieštaravimai, visai 
nelaukė skaitytojas, nei aš.

Yra dialektika, kai už plony
čio siūlelio -r- ryšių sumezgimo 
— atsiribojama nuo ukrainiečių. 
Su tais pat ukrainiečiais ALTo 
Vykdomasis Komitetas ne “su- 
mezginėja”, bet palaiko atvirus 
ryšius. Ukrainian Congress Com
mittee of America pirmininkas 
Lev E. Dobriansky ukrainiečių, 
vardu visai draugiškai, pažadėjo 
remti 231 rezoliuciją, pasiūlytą 
Charles Kersten. Ukrainiečiai 
visur *atvirai remia Lietuvos by
lą. Ką gi padėjo lenkų, vengrų,, 
čekų, rumunų, bulgarų laisvini-. 

,mo vežimas? Jei su lenkais mes’ 
turime toli nebaigtą istorinio 
paveldėjimo bylą, kas gi mūs 
riša su vengrais, bulgarais^ ru
munais ar net čekais? Kas gi 
tas per laisvinimo vežimąs^<

Kai JAV. garbingasis kongre
sas svarstė' minėtą rezoliuciją, 
ne vienas iš 18-kps kalbėtojų 
pasisakė,,kad Lietuvos įjungimo-’ 
į sovietus bylos tyrimas .pavers i 
kelią, .į laisvę čekams, lenkams, 
gudams- ir . ukrainiečiams. Jei 
mano oponentas sėdėtų Kongre
se, greičiausia jis šūkteltų: ne
kelkime Lietuvoš bylos, nes mū- , 
sų valstybinis status yra kitoks. ’

Nepagristi šuoliai
Ak, kaip gaila, kad manasis 

oponentas šuolį bedarydamas 
slystelėjo ir sėstelėjo. Sienų rei- - 
ktalu negalima likti pasyviais, 
anuomet dėsčiau. Politikoje 
tarptautinio teisingumo reikalą1 
mes patyrėme sprendžiant Vil
niaus klausimą. Todėl čia pa
kartotinai dėstau, kad šiai by
lai mes turime iš anksto ruoštis, 
ieškodami bičiulių ir talkininkų. 
Mes turime sutelkti visus argu
mentus, kurie turėtų būti žino
mi, kam išpuola žinoti. Jei . visi 
federalistai, kurie federalizmą 

■tautai nori. užmaukšlinti nely
ginti fašistišką kepurę, turi taip 
pat - žinoti, kad bet kurie pasi
šnekučiavimai, kavą, gurięšnp- 
jant, sienų reikalu yra bergž
džias reikalas. Laisvę išsikovo- i 
j usios tautos rimtai kovos už sa- I 
vuosius istorinius prosenelių pa- | 
veldėjimus. Ir mažosios tautos, 1 
kurios šiandien lųkųriųoja, pą- { 
sįtikėdamps Įarptąutįnio forumo j 

' sprendimo,teguJ pasimoko iš | 
, praeities. - - . ... ~ . ,

Oponentas staiga bando uždėti 
fašistišką kepurę,' nors betku-, 
riam fašistiniam režimui neda
riau tų reveransų, kurie žinomi 
iš vakarykščio žaliuko šiandieną 
geltonsnapiu “demokratu” išsi- I 
ritus. Todėl oponentui patariu 
•vėl padėti ten kur surado nie
kam dėtą “Macht vor Recht”, 
nes jo nebūta atydaus mano 
straipsnį skaitant, pajėgaus tei
singai mintis suprasti ir tą fa
šistine kokarda...

Švelniausiomis, geriausio skonio
CIGARETĖMIS

< * ■ 1 - -

MARGIS VAISTINĖ
iJONAŠ V.' MARGIS-vaistininkas

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

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

. Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodanti gatavi ir <sauvami pagal Jūsų užsakymų kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. . •
Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN f UR CO TORONTO

*T-** 9
nių ir komunistinio jaunimo or
ganų skyriaus vedėju kp centro 
komiteto biuro narį F.- Bieliaus
ką, pramonės transporto sky
riaus vedėju E. Ozarskį, propa
gandos ir agitacijos skyriaus 
vedėju J. Smilgevičių, žemės 
ūkio skyriaus vedėju — S. Juo
zapavičių, mokslo ir kultūros 
skyriaus vedėju — S. Luzutką. 
o administracinių ir, prekybinių-- 
finansinių organų skyriaus ve
dėju — J. Jurgaitį. Kurie parei
gūnai, kaip “netinkami ir prida
rę stambių klaidų”, buvo atleis
ti, oficialiame pranešime nemi
nima.

Liepos 18 d. pranešime ' per 
Vilniaus radiją skelbiama, kad 
VILietuvos kp centro komiteto 
plenumas “su dideliu susidomė
jimu išklausė pranešimo apie 
antipartinę ir .. antivalstybinę 
liaudies priešo ir išdaviko Beri* 
jos Veiklą, kurį padar.ė Lietuvos 
kp ck gen. sekretorius Mičiūka 
(vietoj Sniečkaus?)”. Mičiukos 
pardiškimu, “visos tarybinės tau
tos yra dėkingos už Berijos de
maskavimą, kuris norėjo tarybi
nes tautas nuvesti į prarają ir 
parduoti imperialistams... ,< Be
rija norėjo amerikiečių-anglų 
imperialistų interese išprovo
kuoti pilietinį karą tarp tarybi
nių tautų ...” etc. Būdinga/'jog 
visai nieko neminima apie Snieč
kų ir kt. aukštus Lietuvos^'kp 
pareigūnus. Elth;

Naujoji LTSR vėliava
Vilniaus radijas liepos 21 d. 

paskelbė LTSR aukščiausios ;ta- i 
rybos prezidiumo įsaką,, dėl Ta-j 
rybų Lietuvos valstybinės >vė- ~ Ne slapivardžiais dangstyda- 
liavos. Jo turinys toks: “L Pa- masis pasisakiau dėl PLG. Man 
tvirtinti nauja LTSR valstybinę nepaprastai nesmagu, kad sa- 

ios andarvma LTSR:VUOjU dėstymu as ndsuklydau. J... P“ *7 ... j ©’ nesuklydau todėl, kad tenykš
tis sąstatas tesitenkina valdinin
kiškais nutarimais ir savęs ieš
kojimu. Daugiau dabar galiu 
pasakyti, kad metas baigti tą 
tragikomediją — vaidinti lietu
vių vardu. Šiandieną jau išmušė 
valanda turėti aiškų planą, veik
los linkmę ir ištvermės tęsėt i, 
o ne improvizuoti.

GALAS KOSULIUI!
Išbandykime tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuriuos?-jau; daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabartie Vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti- 

’ miauktose maistinėse Kanadoje.

Porį DIANĄ lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens’,, geriant keturis kartus j dieną, tuojau gali iš
gydyti, kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo, 
šie varstai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
da ilgios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron- 
chito, ausų Jr dantų skausmų, o taip pat tinka garga- 

t haVjįr&i ir kitokiam naudojimui. . ’ \

Jūs galite-įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai *iemą, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.50 butelis.

I tetingumo visoje eilėje kitų taip 
i svarbių Rytų Europos problemų. 
I Prezidentas Eisenhoxveris gi sa
vo paskutiniame pareiškime gy
rėsi, jog jo adminstracija be jo
kių skrupulų pašalina iš savo 
eilių “visus nekompetetingus”. • 

Kai rusai numušė B-50 lėktu
vą Japonų jūroje, Vladivostoko 
apylinkėse, JAV notos tonas bu
vo: “tai gal grąžinsite mūsų la
kūnus”. Atsakymas aiškus: “Ni- 
čevo neznaju”. Vienas lakūnas 
kap. Roche buvo pakankamai .
gudrus išvengti rusų torpediniu buvę vokiečių KZ kaliniai (1951 
PT greitiaivių “pagalbos”. Išgel- m- Briuselyje). Ir patys vakarie

čiai, didžiausiam pabėgėlių nu
stebimui, iš pradžių nerodė bylai 
didesnio entuziazmo, baiminda
miesi dėl padėties kaikuriose jų 
kolonijose ir taip vadinamo 
“share-croping” metu pačiose 
JAV-bėse. Užlaikius virš penkių 
metų įvairiausiose JT komisijo
se, griežtai užsispyrus ALF ir 
ICFTLo, tarptautinė akcija bu
vo pradėta tam, kad ' surašius 
protokolus 1953 m. būtų vėl nu
kišta. Kaikurie buvę sovietų pri
verčiamojo darbo stovyklų kali
niai, prisiminę ten palikusius 
kankinamus savo draugus, dėl to 
nusiminė. Jie kaltino, jok politi
kai šią problemą tesvarstę kaip 
“šaltojo karo” priemonę, bet ne 
kaip žmoniškumo tragediją.'

Šitoks užtęsimas yra nedova
notinas. Tai nurodo it rimčiau
sioji laisvojo pasaulio spauda. 
Ir lietuviai, kurių 500.000 tau
tiečių žūsta šitokiose stovyklose, 
turi moralinę pareigą šį klausi
mą nuolatos kelti. Didžiosios 
Amerika ir/Kanada turėtų būti 
prašomos ir tiesiog įpareigoja
mos, savo nuožiūra įrašyti šią 
problemą į JT generalinės sesi
jos, prasidedančios už kelių sa
vaičių darbotvarkę. Jei to nebus 
padaryta, mūsų intelektualo“X” 
kaltinimas, jog “pergyvename 
protinį nuovargį ir apatiją di
džiosioms problemoms” bus 
lOO'zž teisus.

Tvarkomą JAV 
Informacinė Tarnyba 
Moralinė jėga yra už vis stip

riausia. Nedetalizuojant, jo< ide
ologijomis ir programomis bei 
planais — laisvė yra visų trokš
tama. Gimusiems vergijoje ji ne
suprantama. Kitiems — laikas ją 
išdilino. Kaip “New York Daily 

(Nukelta į 8 psl.)

betas Amerikos karo laivo, jis 
liudija matęs sovietų greitlai- 
vius paimant iš vandens tris la
kūnus, o labai galimas dalykas, 
kad “išgelbėjo” ir kitus keturius 
lakūnus, kurie buvo sulipę į 
Amerikos lėktuvų išmestą gel
bėjimosi plūdę. Jie niekad neiš
eis iš MVD kankinimo kamerų... 
Sovietai būtų kitaip -atsakę, jei 
jiems būtų buvusi mandagiai pa- 

___________ __  siūlyta alternatyva grąžinti la- 
gen. Clark iš savo vietos Japoni- kūnus arba išsinešdinti iš Va
joje pašalinamas.________ .

Nelemtas lepšiškumas ..
Žudė bolševikai paskutiniai-: niekad nebūtų sutikę. 6 NYT 

siais dešimtmečiais pabaltiečius, net pasiūlė visas šias lėktuvų pa- 
lenkų karinikus Katyne, du mi- į šovimo ~bylas atiduoti svarstyti 
lionus vokiečių — Amerikos vie
šoji opinija tylėjo. Svetima žaiz
da — neskaudėjo. O būtų skau
dėję — tie 9.000 Korėjoje išžu- 
dutų jankių tebebūtų gyvi. So
vietai, mat, ir nesužinojo, kad 
kiekvieno žmogaus gyvybė lais
vajam pasauliui yra brangi. Jei 
laisvoji pasaulio spauda būtų pa
kėlusi kuo didžiausį triukšmą, 
dėl Katyno Komisijos JAV Kon
grese rezultatų. Deja, Valstybės 
Departamentui patariant, buvo 
vengiama rusus užgauti. Štai ir 
turi, o ateityje bus dar blogiau. 
Ryšium su šitokia Katyno bylos 
likvidacija Valstybės Departa
mente Niujorke Rytų europiečių 
sluogsniuose buvo stebimasi argi 
tarp 15 miL Amerikos tautos Ry
tų europiečių nesusiranda nė 
vienas tinkamas Valstybės De
partamento Rytų Europos sky
riui? Dabartinis yra bene pran
cūziškos kilmės? Jis parėmė 
Kersteno rezoliuciją (kai jos 
reikalas buvo išpręstas taip pa
lankiai auį""‘ 
jose), bet i

šingtono pasiuntinybės rūmų. 
Tik, žinoma, su tuo Valst. De
part. “sovietų žinovai-ekspertai”

Jungt. Tautoms.

ir vėl PLG
Oponentas taria: “...mūsų 

tremties politinė vadovybė ne
rodo pakankamos iniciatyvos ir 
todėl belieka atskirų žmonių 
pastangos”. Sekančiame sakiny
je nurodo’ mus neturint plano. 
G?! tolimesniame sakinyje: “pa
čių partizaninių pastangų aš vi
sai nevertinau”.. Kiek ankščiau 
pasistengė nurodyti, kad tokie 
partizanai ■ nepriskirtini ne vien 
šviesuomenei, bet ir visuomenė!. 
Kas’ gi toliau lieka oponentui? 
Būti išskirtu iš šviesuomenės ir 
lietuviškos Visuomenės, neš, -ro
dosi . oponentui žinomi PLG as
menys, kurie rašo pranešimus 
suniekinti dabartiniams nedrau
gams. ankščiau'buvusiems'par
tiečiams/ Tačiau aš neklausiu, 
spaudoje kas darytina "ir darau 
pagal išgales, nelaukdamas iki 
už tūpčiojimą ir neveikimą — 
tariamą lietuvių atstovavimą — 
kaikaš šimtines mokėtų. Jei opo
nento žodžiais, tikėti, kad politi
nė-tremties vadovybė neturi 
plano šioje ar kitoje jsrityje, tat 

i kam gi toji vadovybė reikalin
ga? * . . • ,

NORINTIEMS PIRKTI TABAKO ŪKIUS
NELAUKITE RUDENS. Dabar pats geriausias laikas apsižiūrė
ti. Matant tabŪką’ant^aukOjjį’ jį palyginus su kitų ūkių tabaku,«. 
galima susidaryki tikresnį Vertės vaizdą. '

■ ' 150. akrm;45L^8^nimč> teisė, nauji pastatai gera mašinerija;
kaina: $TOjWįln4^-!0®^»jhi(>ketL
18Q akrų, 50įį$oclinim6 -teisė, 7 džiovykloj, geri kiti pastatai,- 
gera mašifięįlją, kaina: $70.000 ir $12.000 įmokėti...

H3.Nbr^
FREEMAN &

' ■ i /'„'I. ,

r£imcoe, Ont Telefonas 1243M
.(v . ■ . / ' '

TbN REAL ESTATE BROKERS, 
įmcoe, Ontario > -

iausiose instituci- 
rodo savo kompe-

Jungtinės Tautos bijo 
užkabinti Maskvą
Liepos viduryje iš Ženevos bu

vo pranešta, jog JT Ekonominė 
ir Socialinė Komisija nutarė iš 
savo darbotvarkės išbraukti pri
verstinojo darbo problemą. Esą, 
nenorima šiuo metu užkabinti 
sovietų. Prieš kiek laiko kaip ži
nia buvo iš JT ir Tarptautinės 
Darbo Organizacijos narių suor
ganizuotas “Ad Hoc Commit
tee on Forced Labor”, kuriam 
vadovavo indas Ramaswami Mu- 
deliar. Šios komisijos pranešimas 
(jame įtraukti ir lietuvių paro
dymai) įrodo sovietus labai pla
čiu mastu naudojant priverčia- 
noio darbo sistemą. Pirmą kair
ią ši problema buvo iškelta di
liosios amerikiečių Unijos “A 
FL” 1947 metais ECOSOC su va
davime. Buvo tikima, bent pa

bėgėlių, jog štai pasaulis išsigąs 
r sovietams bur riesta. Bet pra
ėjo metų metai ir niekas nedrįs* 
tuo reikalu imtis jokių žygių,

vėliavą ir ;
valstybinę vėliavą sudaro audek
las susidedantis iš trijų horizon
taliai išdėstytų juostų: viduti
nės raudonos spalvos, sudaran
čios 8/12 vėliavos ploto; viduri
nės baltos spalvos, sudarančias 
1/12 vėliavos ploto; apatines 
žalios spalvos, sudarančios {3’/12 
ploto. Vėliavos audeklo raudojo
je dalyje, kairiame viršutfiųaį- 
me kampe, yra auksingai pjau
tuvas ir kūjis, o viršum jų .rau
dona penkiakampė žvaigždė,ap
gaubta aukso apveja. VėliąVvs 
pločio-ilgio santykis 1:2. 2.Ph- 
teikti LTSR aukščiausiajai tary
bai- patvirtinti pasiūlymą dėl 
atitinkamo LTSR konstitucijos 
117 straipsnio pakeitimo bei pa
pildymo”. Įsaką yra pasirašę T. 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bas prezidiumo pirmininkas J. 
Paleckis ir sekretorius Naujalis.

Elta.

NAUJŲ “FORD” S 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į' mūsų firmos 
atstovą .

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

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

CHURCH MOTORS LTD.

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

. .'V >4. r* ‘ '
$19.500. Nerėikoilhgo jokio remonto. 10 kamb. gražiai atrodęs namas, kiemas 

, . ir. garotas. įmokėti apie $6.000. Jone — Bloor.

$15.500. TO komb. atskiros nomos, kiemas ir garotos. Įmokėti $4.500. 
Pork rajone

$24.000. Vondeniu-alyvo apšildomas, per du ougštus, 14 komb^ namas.
• kėti apie $7.000. Indian Rd. — Bloor.

$24.000., Vondeniu-alyvo apšildomos, 14 komb. nomoš, kiekviename

High

|mo-

► bute 
yra virtuvė ir vonia. Įmokėti apie $9.000. Oakwood Ave. — St. Clair.

P. LEDAUSKAS
’ ‘ ' TELEFONAS R6. 2301

2273 BLOOR ST. W. (ptk RunnyiMd*)
—------------ ;—Kfir ..j;!

*"■ A- • • -z - ■■‘-V

TORONTO, HAMILT6N0 IR JŲ APYLINKĖMSj •

Kontraktorius K. TRUBAPICKAS
Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skjririiį ir TORONTE. Tuo 
tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIA1 į naujas ar senas 
krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. TeUT. 92055.
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LIETUVIU DIENA O LIETUVON JO IR NELEIDO
Atsižvelgiant į galimąs nepa

lankias oro sąlygas rugsėjo mėn. 
nuo prąvedimo Lietuvių Dienos 
Kanadoje meninės ir sportinės 
programos stadione atsisakyta. 
Rugsėjo mėn. 5-6 dd. gauta ka
reivinių salė Hamilton Armou
ries, esanti miesto centre James 
St N. Ši salė gali sutalpinti kele
tą tūkstančių žmonių.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba skelbia Lietuvių Dienos 

• Kanadoje sekančią programą:
Šeštadienis, rugsėjo mėn. 5 d.
9 vai. Dalyvių registracija Ha

miltono lietuvių parapijos salė
je, 58 Dundurn St. N. Atvykusie
ji jau penktadienio vakarą infor
macijas gaus pas budintį Bend- 

w ruomenės Valdybos narį toje pa
čioje salėje.

11 vėl. Sportinių varžybų ati
darymas ir rungtynės.

1- 2 vai. Pietų pertrauka.
2- 5 vai. Sporto rungtynių tąsa 

ir finalinės rungtynės.
6 vai. Pertrauka.
7 vai. Bendras pobūvis — šo

kiai Hamilton Armouries salėje, 
James St. N. Šokiams-groja To
ronto Lietuvių Orkestras \“Tri- 
mitas”.

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 6 d. 
lf vai. Pamaldos Vilniaus Auš

ros Vartų parapijos bažnyčioje, 
58 Dundurn St. N.

1 yal. Pamaldos lietuviams 
evangelikams St. Paulš bažny
čioje, kampas Gore St. ir Hughr 
son St. N?

2-5 vai. Pietų pertrauka.

Kelias į laisvę. Ryt. Vokieti
joje neramumai ir streikai nesi
baigia. Aktyviam pasipriešini
mui mažėjant, didėja pasyvus 
pasipriešinimas. Demonstraci
jos tebeeina svarbiausiuose pra
monės centruose. Vokiečių ra
dijo pranešimu, bolševikai ka- 

, ro lauko teismų sprendimu su
šaudė jau 29 darbo žmones. Per 
neramumus užmušta jų apie 
120. 12.000 darbininkų buvo su
kišti. į kalėjimus, iš jų 3000 — 
tik viename ryt. Berlyne. Kai 
kur demonstracijose dalyvavo 
apie 60.000 žmonių, kitur buvo 
nuginkluota apie 2000 liaudies 
milicininkų, etc. Tiek vokiečių 
vyriausybė, tiek visos partijos

5.30 vai. Programos dalyviai 
renkasi kareivinių salėn.

6 vai. Lietuvių Dienos Kana
doje šventės atidarymas:

a. Kanados himnas,
b. Paskirų kolonijų chorų, tau

tinių šokių, solistų pasirodymai,
c. Šventės uždarymas,
d. Lietuvos himnas.
Tikslus sekmadienio progra

mos parvedimas bus praneštas 
apylinkėms artimiausiu laiku.

Pastaba: Penktadienio vakarą, 
šeštadienį ir sekmadienį visą 
dieną CPR ir CNR geležinkelių 
stotyse, Coach Bus autobusų sto
tyje budės uniformuoti lietuviai 
skautai, kurie teiks atvykusioms 
svečiams informacijų.

Prie Hamilton Armouries, 
kampas James St. N. ir Cannon 
St. yra lengvom mašinom pasta
tyti aikštelė, kur už mažą mokes
tį galima bus mašinas, pasista
tyti.

Kareivinės pasiekiamos vyks
tantiems iš Windsor, London, 
Montreal, Toronto įsukti į York 
St. iš čia į kairę James St. Vyks
tantiems iš Niaga, St. Cathari
nes, Welland važiuoti Main St. 
iš čia į dešinę James St.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba maloniai kviečia visus 
kuo didžiausiu skaičium daly-' 
vauti šioje pirmoje Kanados lie
tuvių šventėje. Susiburkim nors 
kartą metuose ir pajaųskim tą 
ryšį, kuris mus visus jungia!

KLB Hamiltono Apyl. V-ba.

Buvusiame bolševikų suorga
nizuotame “Taikos kongrese” 
Vienoje kaip “Liet. Literatūros 
Draugijos” ir “Liaudies Balso” 
atstovas dalyvavo ir Vancouve- 
rio lietuvis A. Grinkus, kuris Ida- 
bar jau kažkelintame “Liaudies 
Balso” numeryje spausdina savo 
kelionės įspūdžius, neabejotinai 
kažkieno kito pertvarkytus, iš
lygintus, nes pats taip sklandžiai 
tikrai nebūtų parašęs. “LB” lie
pos 25 d. numery Grinkus su ne
pasitenkinimu prisimena, kaip 
jam buvo atsakyta viza aplan
kyti Lietuvą, nors ten buvęs 
“siunčiamas ir organizaciniais 
reikalais, nuo visų progresyvių 
Kanados lietuvių”, kaip jis sakęs 
Sovietų konsulate.

Pirmiausia visus norinčius 
vykti į Sovietų Sąjungą perspė
jęs “Kanados taikos judėjimo 
sekretorius Br. Micklebourgh”. 
Esą, jūs atvykote į taikos kon
gresą ir jo mintis turite skleis
ti, o ne važinėtis po R. Europos 
kraštus, kad pasakodami apie 
juos įsiveltumėt į bereikalingus 
ginčus, kas, esą, taikos reikalui 
nepadėtų. Pasak jo, gal tik uk
rainiečių ir lietuvių delegatai ga
lį aplankyti savo kraštus. Grin- 
kui tai nepatikę. “Buvau gero
kai susijaudinęs ir supykęs: ne
jaugi jūs manote man uždrausti 
važiuoti į gimtąją šalį?” — rašo 
jisi.

Jis, mat, vargšas nežinojo, kad 
sekretorius ne savo, o sovietų 
pareigūnų valią skelbė. To jis,

VOKIETIJOS ĮVYKIŲ PAMOKA
karus, kad visoje Vokietijoje bū
tų pravesti laisvi rinkimai ir ji 
būtų sujungta.

Vakarų Sąjungininkai pra
šomi prisiimti visą atsakin
gumą už jos sujungimą.
Vokiečių radijo siųstuvas SW 

RW pažymėjo, kad jei ne So
vietų šarvuočiai, tai bolševikų 
režimas būtų sugriuvęs per vie
ną naktį. Dabar jis laikosi tik 
teroru — ir tai žino jau visas 
pasaulis. Artimiausiais mėne
siais, kaip pabrėžė radijas,, dėl 
Rytinės Vokietijos ir visos Vo
kietijos laisvės prasidės lemia
moji kova. Vokiečiai yra tikri, 
kad tą kovą laimės. Ypačiai įs- 

--—- ------------- pūdingos buvo bolševikinio te- 
ir tauta dar kartą kreipėsi į Va-iroro aukų laidotuvės Berlyne
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Ši nerūpestinga mergaitė nešioja tipišką lietuvišką 
tautinį kostiumą — vilnonis languotas sijonas, kik
likas ir tradicinis žiurstas, išpuoštas tautiniais omą- 
rrtentais. Kuo rūpestingesnė ir gabesnė mergaitė, 
tuo gražesnius ornamentus išsiuvinėja. Drobiniai 
marškiniai nešiojami su plačiomis ir apsiuvinėtomis 
rankovėmis. Gintariniai karoliai užbaigia šį tautinį 
aprėdą. Kostiumuose dažniausia naudojamos mė
lynos, žalios, raudonos ir geltonos, o rečiau juodos 
ir baltos spalvos.

i ■ ■ .
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jose dalyvavo apie pusę milijo
no žmonių.

Kova dėl Vokietijos ir Vidu
rio Europos ateities įeina į le
miamąjį tarpsnį. Rytų Vokieti
jos įvykiai dar ir tuo reikšmin
gi, pabrėžė JAV darbo minist. 
Durkin, kad jie parodo kelią, 
kokiu* turės būti einama išlais
vinant ir kitus bolševikų pa
vergtuosius kraštus.

Stebisi berlyniečiais ir gėdina 
Vakarus. “New York Times”, 
rašydamas apie reakciją Euro
poje, kurią sukūrė Berlyno kru
vini įvykiai, birželio 20 d. nu
meryje pažymi, jog tos priemo
nės, kurių rusai griebėsi sukili
mui numalšinti, padarė didesnį 
įspūdį negu pats sukilimas. Jie 
atskleidė anapus geležinės už
dangos tokią žiaurią realybę, 
kuri visiškai išsklaidė sovietinės 
propagandos parausvintus me
lus. Panašių atgarsių būta ne 
tik visoje Sovietų zonoje, bet 
taip pat Ukrainoje, Lietuvoje, 
Rumunijoje ir kitur, kur netekę 
vilties gyventojai savo neapy-1 
kantą nukreipė į perdaug uolius 
vietos komun. veikėjus.

Šveicarų “Die Weltwoche”, 
suvedusi liūdną Vakarų balansą, 
palygino jį, su dar liūdnesniu 
Rytuose. Churchillis -su savo 
naujojo Locarno politika sąmo
ningai ar nesąmoningai pasitar
navo Europos Vakaruose įsiga
lėjusiai “Sovietų glostymo” po
litikai, kuria norima Rytų Eu
ropą “nurašyti” Sovietams. Tuo 
būdu įtampa tarp Naujojo pa
saulio ir dar laisvos Senojo pa
saulio dalies buvo tik dar dau
giau padidinta.

Tačiau dar didesnę Rytų kri
zę parodė rytų Berlyno įvykiai. 
Tiesiog tenka stebėtis, x

su kokia drąsa pirmą kar
tą . istorijoje moderniškoje 
totalinėje valstybėje pa
vergtos masės atvirai stojo 
prieš savo viešpačius, prieš 
jų . teroristinę . policiją . ir 
okupacines divizijas.
Rytų Vokietijos įvykiai paro

dė, kad net neorganizuota ir be
ginklė minia, priversta paskuti
niu atveju griebtis apsigynimo 
priemonių, sudaro jėgą, kurią 
nuslopinti teįstengia tik šarvuo
čiai. Tai turėjo tiesiog suelek- 
trizuoti visą pasaulį. Deja... 
tuo metu Paryžiuje taip pat ėjo 
demonstracijos, tik demons
truojančios minios rinkosi savo 
protesto pareikšti ne prie So
vietų pasiuntinybės, bet prie 
amerikiečių — nes buvo įvyk
dytas visų teismo instancijų pa
tvirtintas sprendimas išdavu- 
siems bolševikams atomines pa
slaptis Rosenbergams, nors dėl 
jų išdavimo, kaip pažymėjo pre
zidentas Eisenhoweris, vėliau 
galėjo žūti milijonai žmonių. 
Čia niekas nedemonstravo dėl 
birželio 17 d. įvykių Rytų Vokie
tijoje, nors tie patys prancūzai, 
kovodami su komunistais Indo
kinijoje, gerai juos pažįsta. Tik 
veik po savaitės prie Sovietų 
pasiuntinybės susirinko porą 
šimtų socialistų — ir tai pasiųs
tų pareikšti protesto savo par
tijos įsakymu. Tiesiog gėda lais
vajam pasauliui. Juo didesnė 
gėda, kad Rytų Vokietijos gy
ventojai pasirodė tokie drąsūs 
ir vieningi, kai vakariečių ne
ryžtingumas ir desperacija tik 
paskatina smurtininkus, reiškia 
savo pasipiktinimą šveicarų 
žurnalistas L. Stucki “Die Welt
woche” skiltyse. Vrž.

deja, nesuprato ir nuėjęs į kon
sulatą, kur jam vizos nedavė 
neva 
nuomone” ir patarė kada vėliau 
pasiųsti delegatą arba kelis vien 
tuo tikslu. Negelbėjęs ir jo nu
rodymas, kad iš Kanados* tokia 
kelionė kainuojanti $1.200. Jam 
atsakę, kad Kanados darbininkai 
gerai uždirbą, tad turį pasiau
koti. Po ilgoko pasikalbėjimo 
nieko negavęs jis nusipirkęs net 
“už 60 centų bonką romo suma
žinti šalčiui ir piktumui”...

Visa tai Grinkus nupasakoja, 
beabejo, norėdamas pasiteisinti 
prieš “progresyvius Kanados 
lietuvius”, ypač vancouveriečius, 
kad jų sudėtus pinigus išleido, o 
žinių iš Lietuvos neparvežė.

Tų žinių jis pasiryžta gauti iš 
tarybinės Lietuvos atstovės kon
grese drg. Kaunaitės (berods, 
Chodosaitės). Bet ir čia apsivi- 
lia. Suradęs ją, jis pateikia eilę 
klausimų; “kuriuos pridavė Van
couver lietuviai išleistuvių susi
rinkime”, į kuriuos ji atsakiusi 
iš dalies raštu, iš dalies žodžiu. 
Kad jam nedavė vizos, ji iš pra
džių nusistebėjusi, bet paskiau 
nusprendusi, kad “geriausiai pri
silaikyti patarimo Kanados Tai
kos delegacijos”. Kai būsianti 
pasaulyje taika, būsią galima vi
sur laisvai važinėti.

Į klausimą ar galima pasiųsti į 
Lietuvą dovanų siuntinių gimi
nėms bei pažįstamiems, atsakiu
si teigiamai, tik pastebėjusi, kad 
nereikią siųsti senų daiktų, ku
rie nebetinką nešioti. Į klausimą 
ar galima “seniau iš Lietuvos iš- 
vykusiems sugrįžti ir apsigyven
ti tarybų Lietuvoje”, atsakiusi: 
“Aš tikiu, kad tuoj bus galima, 
tas, žinoma, priklausys nuo pa- 
sąulinės padėties”. ’

’ Užklausus, kodėl sunku su Lie
tuva susirašinėti, atsakiusi, kad 
kaikurių giminės gal esą žuvę 
karo liepsnose. “Kiek aš žinau.
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Pabaltiečiy memorandumas
Naujausiųjų įvykių akivaizdo

je, ypač kai Sovietų Sąjunga 
taikosi išeiti su nauja politine 
taktika Vakarų atžvilgiu, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vadovau
jantieji veiksniai išsiuntinėjo 
daugeliui pasaulio valstybių no
tą, pridėdami platesnį memoran
dumą apie Pabaltijo tautų pa
tirtį jų santykiuose su So v. Są
junga.

Memorandume išdėstoma, kad 
minėtieji santykiai buvo nusta
tyti visos eilės laisvu noru suda
rytų sutarčių, tačiau geros kai
mynystės padėtis pasikeitė, kai 
Sovietų Sąjunga, pasinaudoda
ma paktu su Vokietija, primetė 
Pabaltijo valstybėms savitarpio 
pagalbos sutartis, įvedė didelius 
kariuomenės kontingentus, o vė
liau tuos kraštus ir visiškai oku
pavo, nors Maskva buvo iškil
mingai užtikrinusi neliesti jų 
suverenumo. Memorandume per 
žvelgiama suglaustai visa įvykių 
eiga, remiantis atitinkamais do
kumentais. Jis baigiamas šiomis 
išvadomis ir šiais reikalavimais:

“Iš šios trumpos faktų ir pa
reiškimų apžvalgos aišku, kad 
SSSR Pabaltijo tautų atžvilgiu 
nusikalto:

a) flagrantišku laužymu su
tarčių ir nesilaikymu susitarimų, 
kuriais buvo pagrįsti jų tarpu
savio santykiai; •

b) agresijos aktais, kuriais bu
vo pažeistos anuo metu galioju
sios sutartys ir susitarimai tarp 
Pabaltijo ir SSSR valstybių;

ę) pažeidimu tarptautinių nor
mų, kurios tuo metu saistė tarp
tautinės bendruomenės narių 
santykius;

d) nesilaikymu Atlanto Char- 
toje 1941. VII. 12. formuluotų 2, 
3 ir 6 principų, kuriais SSSR 
yra tiek pat įsipareigojusi, kaip

tai mūsų paitas nedaro jokio 
trukdymo susirašinėjime”.

Išklausęs pagirų apie mokyk
lų tinklą ir atsikalbinėjimo apie 
darbininko uždarbį bei pragyve
nimo išlaidas, Grinkus paklau
sęs “ar galima atsikviesti iš T. 
Lietuvos merginą į Kanadą apsi- 
vedimui?” Ji atsakiusi: “Mes 
merginų į užsienį.neeksportuo
jame, kiekvienai metginai T. 
Lietuvoje yra vyras. Bendrai T. 
Sąjungos įstatymai nėra prielan
kūs vedyboms tarpe tarybinių 
piliečių ir svetimtaučių, ypatin
gai laike šio tarptautinio įtem
pimo”. Grinkui toks atsakymas 
nepatikęs. “Nejaugi, sakau, Jūs 
skaitote mus svetimšaliais vien 
dėl to, kad mes buvome privers
ti išvykti iš savo gimtosios šalies 
smetoninės propagandos lai
kais?”.

Kaunaitė čia tik nusišypsoju
si ir pasikalbėjimą nutraukusi, 
tardama, kad reikią klausytis, 
kaip čia kalbose “rišami svar
biausi žmonijos uždaviniai”, p be 
to, savo pasikalbėjimui, girdi, 
mes ir kitiems trukdome.

Grinkui visa tai nepatiko. Bet 
ką reiškė Kaunaitės šypsnys, jis 
taip ir nesuprato. Ji, turbūt, pa
galvojo, kad tarybinėje demo
kratijoje tu vyreli su šitokiais 
įkyriais klausimais nepasirody- 
tum ir ne tavo reikalas daug ži
noti. Plok, kai bosai kalba ir par
vykęs pasakok savo draugams 
ką girdėjai. Kas gi gali leisti į 
tarybinį rojų akiplėšą, kuris to
kius klausimus drįsta kelti. Iš 
kur gi garantija, kad grįžęs jis 
pasakos, kas jam sakyta, o ne
pradės “pliaukšti”, ką pats matė 
ar iš savo motinos Prienuose 
girdėjo.

Tik kodėl Grinkus nepaklau
sė Kaunaitės ar jis galėtų pasi- __  t c t ,
kviesti į Kanadą savo senutę mo- JAV ir Didžioji Britanijai, pade‘- 
tiną? Būtų buvę įdomu išgirsti, dant Sovietų Sąjungos ambasa-
kodėl jos neišleistų?

“Tiesa” apie Berlyno įvykius,
Trims dienoms praslinkus nuo 

riaušių Berlyne LTSR oficiozas 
sujaudintiems lietuviarrfs rašė: 
“Mūsų priešai Vakarų Vokieti
joje, sužinoję apie naująjį Tary
bų Sąjungos Vyriausybės ir par
tijos kursą — kursą į spartų pla- 
čiausiųjų masių gyvenimo lygio • 
pakėlimą ir teisinio saugumo su
stiprinimą — praktinis įgyvendi
nimas turi „kirsti jiems sunkius 
smūgius, turi būti jiems kata
strofa ... Rytų Vokietijoje žmo
nės nurimo ir norėjo pradėti 
naują viltingą gyvenimą. Bėgi
mas iš respublikos sparčiai su
mažėjo. Iš Vakarų Vokietijos į 
Vokietijos Demokratinę respub
liką keliaujančių asmenų skai
čius daugelyje vietų jau viršijo 
iš Vokietijos demokratinės res
publikos pasitraukiančių asme
nų skaičių... Adenaueris ir 
amerikiečiai nori kirsti niekšišką 
smūgį vokiečių tautos gyvybi
niams interesams... Su šiuo 
tikslu Berlyne pasirodė pilnai 
informuoti amerikiečių karinin
kai, kurie demokratiniame sek
toriuje fašistinių būrių demons
tracijos centre, vadovavo gyven
tojų kurstymui. Su tuo tikslu 
pasirodė amerikiečių automaši
nos su radijo įrengimais, kurie 
davinėjo įsakymus fašistiniams 
būriams. Su tuo tikslu pasirodė 
amerikiečių lėktuvai, kurie mėtė 
viršum demokratinio sektoriaus 
lapelius, raginančius tęsti strei-

ką”. (Baisu, jog pavergtieji lie
tuviai, pasiskaitę tokių “Tiesos” 
svaičiojimų, gali susidaryti apie 
“išlaisvinimo” politiką perrimtą 
nuomonę). “Tiesa” cituoja “No- 
jes Doičland” (Raudonosios ar
mijos laikraštis), kad “gėdinga 
yra tai, jog Berlyno darbininkija 
pati nenutraukė šios gėdos savo 
miestui ir tik kad okupacinė val
džia, įvesdama nepaprastą padė
tį, su reikiamu ryžtumu apgynė 
tiek vokiečių tautos, tiek ir visų 
tautų gyvybinius interesus”... 
Čia buvo be abejojimo rimtų 
mūsų partijos klaidų. Ji turės 
žymiai geriau mokytis gerbti 
mases, Įsiklausyti į jų balsą, rū
pintis jų kasdieniu gyvenimu. 
Nėra jokio abejojimo, kad VV 
SP su negailestingos kritikos ir 
savikritikos pagalba įvykdys šį 
uždavinį”. Alm-TŽ.

ų Sąjunga

doriui Maksimui Litvinovui pa
rašą po Jungtinių Tautų dekla- 

Į racija, kurios integralinė dalis 
ir yra minėtoji Charta;

e) genocidu, pastoviai vykdant 
Pabaltijo gyventojų ekstermina- 
ciją, juos kalinant, deportuo
jant ir žudant.

Vadovaujantieji trijų Pabalti
jo respublikų laisvinimo veiks
niai, kilę tiesioginiai iš rezisten
cinių sąjūdžių, atsradusių per 
visokias okupacijas, apima poli
tines pakraipas ir yra ištikimi

savo tautų, trokštančių atgauti 
laisvę, valios reiškėjai. Jie laiko 
^avo pareiga: ,

a) priminti laisvosioms tau
toms baisią Pabaltijo valstybių 
patirtį santykiuose su SSSR;

b) atkreipti atsakingų Vakarų 
asmenų dėmesį į tą mirtinį pa
vojų, į kurį patektų laisvasis pa
saulis, jei tik patikėtų bolševikų 
vadų pažadais, pareiškimais ir 
parašais;

c) prašyti JTO narius, ku
riems Atlantb Charta, Jungti
nių Tautų Paktas nėra negyvos 
raidės, įtraukti į didžiųjų prob
lemų tarpą laisvės, politinės ne
priklausomybės ir individuali- 1 
nių teisių atstatymą bolševikinio 
režimo prispaustoms . tautoms 
bendrai ir Pabaltijo tautoms 
specialiai;

d) prašyti kiekvieną laisvą 
tautą, kad ji statytų kaip sąlygą 
bet kurioms deryboms su So
vietais, jog Estija, Latvija ir 
Lietuva būtų išlaisvintos iš so
vietinio režimo, atstatant jų ne
priklausomybes.

Memorandumą pasirašė: K. 
Selter, buv. Užsienio Reikalų 
Ministeris, Estų Tautinio Komi
teto Atstovas; R. Liepinš, Buv. 
Finansų Ministeris, Latvijos Iš
laisvinimo Komiteto Europos 
Centro Užsienio Tarnybos Še
fas; M. Krupavičius, Buv. Že
mės Ūkio Ministeris, Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Pirmininkas.

Nota atatinkamoms vyriausy
bėms buvo persiųsta Vykd. Ta
rybos Užsienio Reikalų Tarny
bos valdytojo Dr. P. Karvelio.

Atgarsiai. Dėka Pabaltiečių 
spaudos konferencijos Hambur
ge, kurioje dalyvavo eilė žinių 
agentūrų, spaudos ir radijofonų 
atstovų, pranešimai apie memo
randumą ir ištraukos iš jo turi- - 
nio greit pasklido po visą .pasau
lį. Plaukia jau ir pirmieji atsa
kymai iš pačių vyriausybių, ku-. 
rioms jis buvo įteiktas. Būdin
ga, «kad vienas iš pirmųjų palan
kiai atsiliepė tolimos Tautinės 
Kinijos vyriausybės įgaliotas 
atstovas prie Jungtinių Tautų.

— Niujorkas. — “Amerikos 
Balsas” savo programose viso 
pasaulio komunistus pakvietė 
suorganizuoti kampaniją Beri
jai gelbėti.

PAIMK COKE
SKUBIAM ATSIGAIVINIMUI

— Varšuva. — Komunistinė 
Lenkijos vyriausybė pernai, kai 
užsienio radijas nuolat praneši
nėjo apie JAV kongreso Katy- 
no komisijos darbus, išleido di
delę knygą “Teisybė apie Katy- 
ną”, kurioje visa kaltė suverčia
ma vokiečiams. Ja buvo užpiltas 
visas kraštas. Dabar išleista nau
ja tos knygos laida.

— Maskva. — Sovietų Rusija 
sudarė su Prancūzija 3 m t. pre
kybos sutartį. Pirmaisiais metais 
prekybinė apyvarta numatyta 
abiem pusėm 120.000 mil. frankų.

KUTENIMAS
Kutenimas, kaip ir daugelis 

kitų mediciniškų problemų, dar 
nėra pilnai ištirtas. Aišku tik, 
kad kutenimo pajautimas yra 
glaudžiai susijęs su vienu iš 
penkių kūno pajautimų — pa
lietimu. Kutenimo jausmas su
keliamas greitais švelniais pa
lietimais. Visiems žinoma, kad 
vienos kūno vietos yra kuteni
mui jautresnės negu kitos: pa
prastai jautriausios yra kojų 
papadės ir pažastys. Ar tai pa
reina nuo skirtingo galutinių 
nervų • šakelių pasiskirstymo, ar 
ypatingo odos audinių ir nervų 
šakelių santykio, ar dar nuo ko 
nors — neišaiškinta.

Lygiai ne visai aišku kodėl 
vieni labiau bijo kutenimo negu 
kiti. Mapoma, kad tas pareina 
ne nuo odos ar nervų struktūros 
skirtingumo, bet nuo ypatingų 
nervų funkcijų (veikimų), bu
dingų tam tikriems asmenims. 
Matyt, čia yra panašiai kaip su 
skausmu, kurį vieni j aučia, pa
kenčia labiau negu kiti.
Dvasinė būsena — psichologinės 
aplinkybės irgi dažnai turi įta
kos kutenimo pajautimui. Ypač 
svarbu erotiniai motyvai. Pa
vyzdžiui jei mergaitę bandys 
kutenti jai patinkamas jauhas 
vyras — ji reaguos labai jaut
riai — kikens, spurdės, klyks, 
o jei ją kutens koks atstumiąs 
senis —ji pajus gal tik pasipik
tinimą, o ne jukdantį kutenimą. 
Sakoma, kad biją kutenimo 
lengviau pasiduoda įtaigai — 
įkalbėjimui ar net įsikalbėjimui.

Tą patvirtino toks paprastas 
bandymas. Buvo užkišama už 
apykaklės tuščia ranka ir iš
traukus- buvo pasakoma, kad 
tuo būdu įkištas vabzdys... Ir 
kiek buvo juokų kai įkalbėta
sis ar įkalbėtoji* pajunta vaikš
čiojantį po kūną nesantį vabz
dį ir ima klykti...

Suaugusieji niekad neturėtų 
kutenti vaikų, nes tuo gali pa
kenkti jų sveikatai ir sužaluoti 
jų dvasią.

Baigiant galiu priminti gal 
daugeliui žinomą tiesą, kad sa-daugeliui žinomą tie:
ve kutenti (t.y. pajusti kuteni
mą) yra labai sunku! Tas tik 
patvirtina, kad psichologinis 
momentas kutenimo pajautime 
yra svarbiausias. K. Valteris

jauskis' vėl stipriu.

Coca-Cola yra tinkamiausias 
pasaulyje skubiam atsigaivinimui. 
Jeigu karštas oras jus sulėtina, 
paimk Coke. 
Atsigaivink

8-3O-X

"COKE" yra registruotas ženklas COCA-COLA LTD.

GERK
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jskoitont federolintus mokesčius.

Vis daugiau kanadiečiu vartoja

CCMs
Užsidirbi pragyvenimą 
Kanadoje . . . PRISI
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

Nepasitiki lietuviais lakūnais. Bolševi
kai turi Lietuvoje ir civilinę aviacijų, ta
čiau į ją lakūnais nepriimami net ir pa
žymėję Lietuvos rusintojai kaip J. Do
vydaitis. Visi lakūnai turi būti rusai ir 
t.e patys netiesiogiai priklausę raudona
jai aviacijai. Civiline aviacija naudojama 
tręšti laukus* mineraliniais preparatais.

Ketureiliai tvartai pavergtoje Lietuvo
je. Inž. ardi: D., Todesasipažymėjęs,, jog 
krašte Aebęrą. foką didelis'statybinių me- 
dižagų ^rūkymas, kqd geriausios sprendi
mas statyti ne dvieilius tvartus, kaip bu
vo iki šiol Liet^voĮe, bęt ketureilius ir 
daugiaeilius, tuo budu sutaupant plyta* 
ir kitas statybines medžiagas. Toks ke
tureilis tvartas 1952*m. būVęs pastaty
tas Sakiu rajono "Komjaunuolio" kol
ūkyje. Todesas’rašo, jog nežiūrint kaiku- 
rių trūkumų trobesys vertintinas palan
kiai. Todes prikiša, jog tik rengiami 
projektai esu prasti:. Pavyzdžiui Kauno 
srities kaimo k kolūkių statybos valdy
ba pa įtinu ketureilės kiaulides projektą 
su augštu stogu, kuris pareikalausiąs la
bai daug miško medžiagos. Ta pati val
dyba išsiuntinejuši rajonams ketureilių 
karvidžių projektus, kurios nesą numa
tyta nei vakuuminės-siurblinės, nei pie
nui šildyti patalpos, nei indų plovimo ir 
personalo kambarių, tačiau esą net trys 
pieno surinkimo kambariai. Stogas gi 
siūlomas taip lėkštas, jig jis beabejo greit 
supusiąs^

Nepatenkinti veikla LTSR teatruose. 
Neseniai Lietuvos artistai buvo sušauk
ti mitingui. Pirmuoju kalbėjo komparti
jos sekretorius drg. Atamuk. Jis primi
ne partijos iškeltus uždavinius jiems. Te
atrai uoliai .ruošiasi būsimai dekadai 
Maskvoje. Padedant "broliškų rusų tau
tui", LTSR Operos ir Baleto bei LTSR 
Dramos teatrai atsiekę kaikųęių laimėji; 
mų, kuriant įr Statant originalius lietu
viškus scenos _■ kūrinius. Buvo pastaty
tas J. Juzeliūno baletas "Ant marių 
kranto" (per devynis metus — pirmas), 
ruošiamo A. Račiūno opera ^Marytfe"* 
bei J. Baltušio pjesė "Anksti rytelį" ir tt/ 
Atamuk tačiau išreiškia partijos: nrėpdsi-* 
tenkinimą; <1. permaža originalių scenos 
kūrinių; 2. vis dar žemas kaikurių psek- 
taklių idėjinis-meninis lygis; 3. atkreip
tinas zdėmesys, jog v"eilė pastatymų po 
premjeros arba-visiškai nepasirodo sceno
je, arba tolesni spektakliai yra žemo me
ninio lygio; 4. silpnai dirbama su jau
nais aktorių kadrais, jie nepakankamai 
reikliai ir rūpestingai auklėjami;. 5. ne
turima ryšių-su darbo žmonėmis, nevys
toma kritika ir savikritika. Diskusijose 
kalbėjo baletmeisteris Maskvos auklėti-' 
nis drg. Grivickaš, dramaturgas Gricius- 
Pivoša. Jis nurodė, kaip jų verdu kalbąs,- 
jog dramaturgai Miliūnas, Chlivicki/Gel- 
bak, Paukštelis išuo metu rengia naujas 
pjeses. Gricius palietęs klausimą dėl lie
tuviškosios dramaturgijos palikimo įver
tinimo ir panaudojimo. LTSR Dramos 
teatro dirėk( Zulonas, manė, jog reikią 
mesti ''nereikalingus ginčus tarp drama
turgų ir aktorių". Stalininės premijos 
laureatas drg. Kalinauskas reikalavo pa
kelti tarybinių aktorių "etiką ir moralę" 
bei matkšišfinį-lėninj pažinimą. Akto
rius Treipys pasakojo, kaip kadrai yra 
Dramos, teatre auklėjami. Jais, girdi, nie
kas nesirūpina. Jam pritarė drg. Iljin- 
kbvski — Rusų Dramos teatro aktorius. 
Operos politrukas drg. Šilgalis manė, jog 
reikia skatinti bendradarbiavimą su tary
binėmis’respublikomis. Dar kalbėjo Bal
tušis, ’• Karnavičius — LTSR Konserva
torijos direktorius, Rusų Dramos direkt. 
Demidov ir režisorius Ivanov. Visus pri
žiūrėjo kompartijos CK mokslo ir kultū
ros vedėjas Lazutka. Susirinkimas puolė 
tarybinę spaudą, jog ji teikianti silpną 
demesį teatro recenzijoms, už nepa
kankamą jų kokybę <. . Spauda gi, apra
šydama šį susirinkimą, mane, jog jis ne
buvo nei tinkamai suorganizuotas nei 
nusisekęs. *

Užlaiko prekinius vagonus. Pats kom
partijos politrukas , Švenčionėlių stotyje 
skundžiasi, kad vieninteliai įrankiai, ku
riuos turi pakrovimo iškrovimo brigada, 
yra kastuvas ir laužtuvas. Patys darbi
ninkai sako, jog darbą kiek mechaniza
vus jis galėtų būti atliktas kur kas grei

čiau ir ekonomiškiau. Dėl to kritikuo- 
amos Vilniaus pakrovimo kontoros vir

šininkas drg. Pučko. Taip pat normaliai 
dirbti kliudo ir tai, kad nepakankamai 
suderintos Vilniaus ir Panevėžio apygar
dų darbas, dejuoja V. Jakutov.

k J. Palionis — filologinių mokslų ma
gistrus (kandidatas). Bolševikinės ELTOS 
pranešimu, gegužės pabaigoje apgynęs 
temą "Lietuvių literatūrinės kolbos nor
malizacija 20 amžiaus pabaigoje", J. 
Palionis gavo šį laipsnį. Tuo pačiu laiku 
gamtos mokslų fakulteto, fizikos-mate
matikos ir chemijos fakultetų vyr. dės
tytojas Petras Bluzmanos apgynė diser
taciją "Vitamininių medžiagų įtaka kai
kurių kultūrinių augalų derliui"*

Giruliuose pionierių stovykla. Kad pa
skatintų vaikus stoti į komunistines orga
nizacijas, bolševikai Lietuvoje pionie
riams teikia visokiausių lengvatų ir praš
matnybių. Rnktinius pionierius veža Kry- 
mon, gi uolesnius kitus suvežą vasarai į 
Girulius, kur "buržuazijai valdant suva
žiuodavo stambūs valdininkai ir kapita
listai".

Nesirūpino darbininkai. Sąmyšio metu 
Sovietijoje tarybinėje spaudoje prasprūs
ta atviresni išsireiškimai, parodą sovietų 
proletariate, ne tik "priešiškųjų klasių", 
kaip ūkininkai ir miesčionys, bėdas. Štai 
gegužės pabaigoje Lietuvos komunistų 
partijos laikraštis , rado reikalą pasakyti,- 
.kad dar daugelyje įmonių darbininkų su
sirinkimų vaidmuo neįvertinamas.; . 
"Teisa" aprašo tokį susirinkimą Vii-, 
niaus Eidukevičiaus vardo kombanate, 
kur į darbininkų pastabas nebuvę at
kreipta dėmesio: "Darbininkai ąštriai 
kritikavo įmonės vadovus, odos-avalynės 
pramones trestą už blogą darbo organi
zavimą, pateikė konkrečius pasiūlymus. 
-Susirinkime buvo iškelta daug trūkumų, 
dėl kurių didėjo brokas, neišpildomos 
valstybės užduotys. Darbi h inkai nurodė, 
kad, įmonėje žėtho gamybos kultūra, ne- 
mechanizuojami daug darbo reikalaują 
procesai, nesirūpinama jaunais specia
listais, darbininkų kvalifikacijos kėlimu. 
Daug karčių žodžių buvo pasakyta admi
nistracijos adresu už nesirūpinimą dar
bininkų buitiniais reikalo^, rašo komu
nistų laikraštis. Praėję mėnesiai ir nieko 
nebuvo padaryta sovietų proletariato 
padėčiai pataisyti.

■"Tiesa" piktinasi, kad "yra dar daug- 
tokių vadovų, kurie iš vis nemėgsta dar
bininkų susirinkimų. Štai Telšių "Mas
čio", Bajorų "Laisvės" ir kt. apie .metus 
nebuvo jokių susirinkimų" . . . "Tiesa", 
taip, pat gražiai atidengia, ko vertos 
tarybinės darbininkų;ptofsąjungos: "Per 
maža rūpintis darbininkų organizaciniais 
reikalais ir profsąjungnės organizacijos. 
Profesinių sąjungų respublikinė taryba 
ir ‘respublikiniai komitetai dažnai pasi
tenkina tik konstatavimu, kad vienoje ar 
kitoje įmonėje darbininkų susirinkimai 
nevyksta. Takiau nesiimama konkrečių 
priemonių tokiai padėčai atitaisyti . . * 
griežtai nepareikaloujama iš Įmonės va
dovų, kad jie susirinkimuose reguliariai 
kiekvieną ketvirtį padarytų savo darbo 
ataskaitą, papasakotų darbininkams, 
kaip vykdomi kolektyvinėje sutartyje ad
ministracijos prisiimti įsipareigojimai". 
Dienraštis kaltina dėl to ir partijų komi
tetus. "Neįvertinti didžios darbininkų su
sirinkimų reikšmės — reiškia neįvertinti 
tarybinės demokratijos principų",-—mui
lina akis "Tiesa".

Kelionės po gimtąjį kraštą*. Jau 1939 
metais daugybė lietuvių moksleivių vasa
rą pakildavo dviračiais, baidarėmis po 
gimtąjį kraštą pakėiaulti. Ši tradicija ne
mirė ir dabar, nežiūrint kiek yra pavojų 
patekti į visokias "saugumo zonas" ir 
aRudonosios armijos poligonus. Okupan
tai šitokiam ekskursavimui paremti turi 
net specialią įstaigą "Respublikinė Eks- 
kursijų-turistų stotis". Kaip informuoja 
vienos tokios stoties vedėjas A. Rama
nauskas, šiais metais pirmą kartą suor
ganizuoto moksleivių turistinė estafetė 
"Pasauliui — Taikai" kelionė aplink Lie
tuvą. Pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis 
moksleiviai būriais traukia per savo gim
tąjį kraštą.

HAMILTON, Ont
TFondo reikalai. TFA Kana

doje sekretorius Adamonis Pet
ras rugpjūčio 3 d. aplankė Ha
miltoną ir tos pat dienos vakare 
įvykusiame vietinio sk. valdybos 
posėdy padarė pranešimą.

P. Adamonis, padėkojęs Ha
miltono lietuviams, organizaci
joms ir v-bai už gražų darbą lė- 

levičius.
Pasikeitimai TF viet sk. val

dyboje. Liepos d. iš v-bos atsi
statydino ilgametis jos narys ir 
pirmasis skyriaus pionierius Alf. 
Patamsis. Skyriuje dirbo nuo jo 
įsisteigimo 1951 m. gegužės 27 
d., ir, visą laiką eidamas paren
gimų vadovo pareigas, savo dar
bu labai daug prisidėjo prie lė
šų telkimo. Pažymėtina, kad A. 
Patamsis, kaip buvęs ilgą laiką 
Lietuvos kariuomenės karys, vi
sus pasiimtus darbus atlikdavo 
tiksliu metodingumu ir nepalūž- 
tama energija, juos pradėdavo ir 
baigdavo vienoda įtampa ir at
sidėjimu.

Sk. v-ba rugpiūčio 3 d. posėdy, 
norėdama nors simboliniai atsi
dėkoti už jo gražų darbą, pave
dė Br. Aselskiui parinkti jam 
Toronte tautiniais motyvais do
vaną, išleidžiant tam reikalui iš 
skyriaus kasos iki $10.

Nuo liepos 11 d. į v-bą įėjo Sa
lomėja Lukoševičiūtė, 123 Grant 
Ave., tel. 2-6030, pasiimdama (V. 
Kazlauskui prašant) sekreto-* 
riaus pareigas. V. Kazlauskas 
perėmė, eitas A. Patamsio, pa
rengimų vadovo pareigas.

Posėdy patvirtintas nutarimas 
šalpos reikalu ir iš liepos 18 d. 
gegužinės gryno pelno, pervesta 
10% — $35.55 Šalpos Fondo Ha
miltono skyriui.

Gegužinė —Žolinės pakermo- 
šius — rengiamas TF vietinio 
skyriaus, įvyks rugpiūčio 15 d. 
“The Barn“ vienk. Skyriaus val
dyba į šią paskutinę TF gegu
žinę pasiryžusi įdėti daug darbo 
ir svečiai tikrai bus sužavėti pui
kiai paruošta šokių aikšte, bufe
tu, lietuviškų barankų virtinė
mis, medauninkais, muzika ir’ki- 
tomis įvairenybėmis.

Kviečiame visus lietuvius, o 
ypač hamiltoniečius į ją atvykti. 
Juk mūsų čia išleistas centas nu
eina pačiam didžiąjam tikslui;— 
mūsų pastangoms sutrumpinti 
vergiją tėvynėje likusiems. Lau
kiame, kad mūsų didžiosios šven
tės — Žolinės — skaitlingų pa- 
kermošių prisiminimas sutrauks 
daug apylinkės lietuvių. Sk. St.

Pamaldos lietuviams evangeli
kams Hamiltone, St. Paul’s 
Church, Gore & Hughson gat
vių kampe, rugpiūčio 16 d. 1 vai. 
pp. Dr. M. Kavolis.

kolonija per paskutinius trejis 
metus Lietuvos išlaisvinimo fi
nansavimui davė apie pusė pini
gų, gautų šiam tikslui iš visų Ka
nados lietuvių.

Kanados lietuvių tarpe iki šio 
laiko išplatinta 1850 LPasų. Nuo 
TF įsisteigimo Kanadoje (1948 
m.) iki šio laiko gauta $21.000 
pajamų, kurių $18.250 persiųs
ta VLIKui. Per.šių metų I pus
metį gauta apie $2500. Į šią su
ma Hamiltonas įnešė $1171.

Pagrindinis Centro šio meto 
uždavinys suorganizuoti TF sky
rius visose lietuvių kolonijose. 
Labiausiai atsilikusios yra mūsų 
didžiosios kolonijos — Montrea- 
lis ir Torontas. Skyriai šiuo me
tu jau įsikūrę ir pilnai veikia 
Hamiltone, Windsore, Otavoje 
ir Lethbridge. Pradeda judėti 
Toronto ir Montreal.

Kalbėdamas apie VLIKą, P. 
Adamonis pranešė, jog einama 
prie to, kad visuomenei bus skel
biama VLIKo finansų apyskaita, 
nurodant išlaidas tokia skale, 
kiek tai nekenks jo slaptiems 
uždaviniams. Svečias patikino, 
kad VLIKe visi darbai atliekami 
laiku ir Lietuvos laisvinimui 
padaroma viskas, kas galima.

Baigdamas pranešimą P. Ada
monis labai jautriais žodžiais dar 
kartą padėkojo skyr. v-bai ir pa
reiškė: “Dirbate daug ir daugiau 
negu galima tikėtis-!”. ' / 
/ Atsakydamas į M. Lazdučio 

paklausimą, kodėl šiemet per I 
pusmetį TF pajamos beveik pu
siau mažesnės, negu pernai, 
gerb. svečias pareiškė: “Many- 
kim, kad tai laikinis dalykas, bet 
nepanpirškim, kad to priežastimi 
yra ir mūsų asmeninis nykimas. 
Be to, gal trūksta organizacijos 
ir iš mūsų pusės. Reikalą suskal
do ir naujų fondų Kanadoje įkū
rimas”. ' • '

P. Adamonis pirmą kartą pas 
mus lankėsi pereitą vasarą. Sky-' 
riaus vedėjas St. Bakšys išreiš
kė svečiui v-bos vardu gilią pa
dėką už jo nuoširdžias ir neme
luojančias, pilnas švelnios tėvy
nės meilės ir nepalūžtančios ko
vos dėl jos laisvės, mintis, ku
rios, Br. Aselskio žodžiais ta
riant, suteikė v-bai naujos šiam 
darbui stiprybės.

Šiame posėdyje dalyvavo pp. 
S. Lukoševičiūtė, V. Kazlauskas, 
M. Lazdutis, Br. Aselskis, St. 
Bakšys ir svečias — p. Gumbe-

Parduodant ar perkant namę ar biznius 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Kanadoje mes džiaugiamės

P o d ė Irti
Hamiltono Lietuvių Chorui "Rūta" pa

tekus į sunkią finansinę padėtį, nupirkus 
pianiną, į pagalbos šauksmą atsiliepė pa
rapijos klebonas kun. dr. J. Tadarauskas, 
paaukodamas $15 if TF Hamiltono Sk. 
Valdyba, paaukojusi $25.

Už lietuviškos dainos'Įvertinimą ir rei
kalo supratimą nuoširdžiausią padėką 
reiškia

Hamiltono Lietuvių Choras "Rūta".

EDMONTON, Alta.
Lietuvių Namai Albertoje

Apie Edmontono ir apylinkių 
pagyvėjusią lietuvių veiklą spau
doje jau buvo rašyta. Iki šiol 
sąmoningai nebuvo skelbiama 
ajie pasiryžimą pastatyti Ed- 
mohtone lietuvių namus, nes 
dar nebuvo visiškai aišku, ar 
tas pasiryžimas galės būti įgy
vendinamas. Po visuotino susi
rinkimo,'kuris įvyko liepos 5 d., 
buvo galutinai nuspręsta pradėti 
statybą. Gal bus įdomu ir ki
tiems išgirsti apie mūsų planus 
ir jau pasiektus darbus.

Mintis turėti nuosavą pasta
tą, kuris jungtų visus tautiečius 
ir būtų lietuvybės tvirtove va- 

, karinėje Kanadoje, nevienam 
lietuviui jau buvo kilusi. Tačiau 
daugeliui atrodė toks objektas 
nepasiekiamas negausiai šios 
vietovės lietuvių bendruomenei. 
Atvažiavus į Edmontoną Kun. 
Broniui Jurkšui, lietuviškoji 
veikla smarkiai pagyvėjo, o vi
sos tautiečių jėgos buvo subur
tos bendram darbui.

Ilgai buvo svarstoma, kas bū
tų geriausiai statyti, atsižvel
giant į čionykščias sąlygas ir 
bendruomenės tikybinius, kul
tūrinius bei labdaros reikalus. 
Daugumos noras buvo - statyti 
bažnyčią, tačiau visa gerai pa
svarsčius, pasirodė, kad lietuviš
kos parapijos kūrimas Edmon- 
tone dar nėra pribrendęs, nes 
pakolkas mieste gyvenančių lie
tuvių skaičius yra permažas iš
laikyti parapiją.

Susirinkime, kuris įvyko kovo 
8 d., po ilgų diskusijų, buvo nu
tarta statyti Lietuvių Namus, 
kurie susidės iš dviejų augštų: 
pagrindiniame augšte bus įreng
ta salė, kuri pakolkas tarnaus ir 
sekmadieninėms pamaldoms. 
Tam tikslui, atsiklausus Edmon
tono Arkivyskupo, bus įruošta 
lietuviško stiliaus maža koplytė
lė, sujungta su sale atitraukia
momis durimis. Žemutiniame 
augšte bus Įruošta svetainė, šeš
tadieninei mokyklai klasė, vir
tuvė ir keletas kambarių, skirtų 
iš apylinkės atvažiavusiems sve
čiams apsistoti.

Buvo išrinktas dešimties as
menų komitetas, kuriam pirmi
ninkauja Kun. Bronius Jurkšas. 
Komitetui jau teko nuveikti 
svarbių darbų:

3.) Sklypas. Edmontonas yra 
labiausiai augąs Kanados mies
tas, užtat ir sklypai čia brangūs. 
Reikėjo mums tokio sklypo, ku
ris būtų patogioje susisiekimo 
atžvilgiu vietoje ir nebūtų bran
gus. Per protekciją pavyko jį. 
gauti iš miesto valdybos, mums 
labai prieinamomis sąlygomis.

2. ) Antras svarbus darbas bu
vo išspręsti juridinį būsimųjų 
namų nuosavybės klausimą. Bu
vo sudaryta per advokatą kons
titucija, pagal kurią namų rėmė
jai sudaro akcinę* bendrovę ir 
valdžioje yra registruojama “Ca
nadian Lithuanian Society of 
Edmonton” vardu. Pats namo 
vardas angliškai skamba “Cana
dian Lithuanian Society Home”/ 
Bendrovės kapitalas numatytas 
$50.000 išdalinti į 500 šėrų, po 
$100 kiekvienas.

3. ) Namų planą ruošiant buvo 
ieškoma pačių namų patogumo, 
lengvos nekomplikotos statybos,

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Illinois Liet. Mokytojų Sąj. 
valdyba, išrinkta gegužės 24 d., 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Kavaliūnas, vicepirm. A. Gul- 
binskas, kasinink. B. Lesevičiū- 
tė, sekr. V. Binkis, vaikų radijo 
valand. vedėjas J. Tamulevičius.

Algirdo Brazio koncertas Or
chestra Hali Čikagoje įvyks rug
sėjo 27 d.

Lietuvių subversyvinės orga
nizacijos paminėtos pereitame 
“TŽ” numery, pasirodo, klaidin
gai. Oficialiame saraše figūruo
janti “Association of Lithuanian 
Workers”, pasirodo, yra ne Lie
tuvių Darbininkų Draugiją, bet 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas. Tai nuo SLA atskilusieji 
bimbininkai. Lietuvių darbinin
kų draugija yra socialdemokra- 
tiška. Ji leidžia žurnalą “Dar
bas”.

Sukaktuvinis vargonininkų 
seimas įvyks Čikagoje Švč. P. 
M. ‘Gimimo parapijos svetainėje 
rugpiūčio 19-20 d.

Berniukų vasaros stovykla 
prie TT Pranciškonų vienuoly
no Kennebunk Port, Me. užsi
baigė rugpiūčio 2 d. specialiomis 

iškilmėmis — pamaldomis ir 
menine bei sporto programa. 
Stovykloje buvo 80 berniukų, 
daugiausia brooklyniečių. Sto
vyklai vadovavo tėvai G. Jočys 
ir Eug. Jurgutis.
VOKIETIJA

Tautos Fondo Valdytojas, lan
kydamasis lietuviškose darbo ir 
sargybų kuopose, aptarė su jų 
vadovybėmis būdus, kuriais bū
tų kaupiami pinigai politinei ak
cijai ir Vokietijos Lietuvių 

’Bendruomenės veiklai remti. 
Kuopų vadovybės parodė gyvą - 
susidomėjimą ir pritarimą tiek 
prie T. Fondo, tiek prie Vokieti^ 
jos Lietuvių Bendruomenės or
ganizuojamų finansinių išteklių 
kaupimo.

82 Vokietijos lietuvių vaikai 
išvyko atostogų į Šveicariją, kur 
jais rūpinasi Šveicarijos lietuviai 
ir geros valios šveicarai. Dauge
lis likusių Vokietijoje lietuvių 
vaikų stovyklauja vasaros sto
vyklose. ,

Netoli Bonnos, Vakarų Vokie
tijos sostinės, ant gražaus kalno, 
nuošalioje vietoje, tarp žaliuo
jančių miškų, senoje,' nuo bom
bardavimo nukentėjusioje An- 
naberg pilyje, įsikūrė pabaltie- 
čių studentų bendrabutis, kuria
me gyvena Bonnoje studijuoją 
lietuviai, latviai ir estai. Lietu
vių studentų yra mažiausia '— 
6 studentai. Visos trys tautybės 
turi išsirinkę bendrą 6 asmenų 
atstovybę, kuri rūpinasi visais 
studentų reikalais.

Augsburge lietuvių pastatytas 
kryžius visdėlto bus remontuo
jamas. Remontui reikia 750 DM. 
Buvę augsburgiečiai tam reika
lui tesuaukojo $61, už kuriuos 
gauta 253 DM. Likusią sumą pa
aukojo kunigaikštis. Fuggeris, 
kuris kryžių statant dovanojo ir 
didelį ąžuolą iš savo miško. Kry-* 
žius buvo pastatytas pagal inž. 
J. Muloko projektą labai gražio
je ir judrioje vietoje.

Dr. J. Grinius atostogas pra
leidžia Vokietijoje. Nuo rugsėjo 
mėn.- vėl grįžta į Strassburgą, 
kur Laisvosios Europos Univer
sitete globoja lietuvius studen
tus. -

Eltos redaktorius A. Pauliuko- 
nis išvyko 1 mėn. atostogų, jį , 
pavaduoja žurnalistas H. Jaku-, 
žaitis. •
“TŽ” SKAITYTOJAMS PIETŲ 

AMERIKOJE
.pranešame, kad nuo dabar mūsų 
atstovu P. Amerikoje sutiko būti 
Jonas Norkus, Caixe Postal, 
12.376 Ipiranga, Sao Paulo, Bra
sil. Visais “TŽ” reikalais prašo
me kreiptis į jį.

* Administracija.

kad galėtume, kur įmanoma, pa
tys dirbti ir, svarbiausia,. ven
giant didelių išlaidų. Pastato 
dydis 64 pėdos iš 30 ir priesta
tas. Rūsio augštis 9, o salės 12 
pėdų. Išorinėje formoje laiko
masi bendro kanadiško stiliaus, 
paliekant lietuviškus tautiškus 
motyvus vidaus įrengimui. Na
mai kainuos virš 30.000 dolerių.

4.) Statybai reikalingų pinigų 
pirmasis vajus prašoko mūsų 
viltis, ypatingai turint omenyje 
negausią mūsų koloniją ir žmo
nių heaugštą piniginį stovį. Ne
norime kitų užgauti, tvirtinda
mi, kad mūsų bendruomenė sa
vo susiklausimu ir lietuviškų 
reikalų supratimu gali būti pa
vyzdžiu kitoms lietuvių bend
ruomenėms. Galutinis aukotojų 
sąrašas bus paskelbtas vėliau.

Liepos 25 d. prasidėjo staty
bos darbai.

Kitas gražūs bendradarbiavi
mo reiškinys yra lietuvių pasi
ryžimas patiems atlikti staty
bos darbus. Visam statybos dar
bui energingai vadovauja Jur
gis Karosas. Rūsio iškąpmo dar
bą veltui atliko Benius Rasimas. 
Mūsų vyrai po sunkaus dienos 
darbo vakarais aukoja savo 
liuoslaikį lietuviškojo židinio 
kūrimui. Apie tolimesnę darbų 
eigą parašysime vėliau.

E. Lietuvių Namų 
Komitetas.

DĖMESIO H AM1LTONIEČIAI!

jykuzmos
10 GUISE STR. TEL. 7-8898, HAMILTON

Latvių pianistė duoda piano pamokas, teoriją ir 
paruošia egzaminams v Toronto konservatorijai. 
Akompanuoja dainininkams, smuikui ir baletui.

MUZIKOS VAIKŲ DARŽELIS.
Latvių daininkai taip pat moko dainavimo.

O. E. CARSON ltd.
Stambiausias Toronto Realtorius

. <
90 moderniškų įstaigų 4-riose pagrindinėse miesto dalyse

490 COLLEGE STR. - PR. 3313
/ * / s

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

, SIŪLO:

$1.000 įmokėti, pilna kaina $3.300, 5 kambarių medinis namukas, University 
Queen gatvių ajorne.

$3.000 įmokėti, už atskirą 7 kambarių namą su dvigubu garažu, alyva Šil
domos. College — Ossington rajone.

$10.000 įmokėti ar mažiau už 14 kambarių ir krautuvę, vandeniu šildomos, 
lobai gera vieto lietuviams. Prašoma pilna kaina apie $23.000.

$2.500 — $4.000 pilna kaina tikrai geros krautuvės ir valgyklos ant Bloor 
ir Queen gatvių.

LAISVAIS RINKIMAIS

Ko daugybė žmonių pasaulyje neturi, mes Kanadoje galime,

balsuoti kaip norime ir už ką norime.

Laisvi rinkimai yra viena iš didžiausių demokratinių tau 

tų teisių. Branginkime visuomet šią teisę.

Turime labai daug kitą namą, kurie keičiasi dienomis, savaiti
niame laikraštyje jų nespėjama paskelbti.

Jei nori gerą namą pirkti ar parduoti su pageidavimu prašoma 
kreiptis telefonu j mūsų atstovą, kuris nemokamai patarnaus ir 
suteiks visas informacijas:

STASYS PERMINĄS
Telefonai: Įstaigos PR. 3313, namą IM. 4-7034

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED

III Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinės Žaidynės

Jas organizuoja Vyr. Š. Ame
rikos Liet: FASK, talkinant Či
kagos lietuvių organizacijoms 
Čikagoje rugsėjo 5-7 d. Vyr. FA 
SK-tas yra paskelbęs žaidynių 
bendruosius nuostatus ir išsiun
tinėjęs du aplinkraščius, kuriuo
se nustatyta visa žaidynių tvar
ka ir paskelbta programa.

Programoje: lengvoji atletika 
vyrams, moterims, jauniams ir 
mergaitėms; plaukimas vyrams 
ir moterims; futbolas (soccer); 
krepšinis vyrams ir moterims; 
tinklinis vyrams ir moterims; 
lauko tenisas — vyrų ir moterų 
vienetai, dvejetai ir mišrūs; stalo 
tenisas — vyrų ir moterų ko
mandiniai, vienetų, dvejetų ir 
-mišrūs; šachmatai — komandi
nės varžybos ant 5 lentų.

Lengvoji atletika ir plaukimas 
bus vertinami taškais, kitos ša
kos pagal iškovotą vietą. Ben
dras žaidynių nugalėtojas viso
se šakose nebus vedamas.

Žaidynėse gali dalyvauti kiek
vienas lietuvis sportininkas, ne
nusikaltęs mėgėjų sporto nuosta
tams, gyvenąs Šiaurės Amerikos 
kontinente, tiesiogiai ar per 
sporto klubą užsiregistravęs V. 
FASK-te ir turįs Vyr. FASK-to 
nustatytos formos sportininko 
kortelę.

Žaidynių dalyvių skaičius tiek

Užsiregistruoti galima iki rug-

piūčio 15 d.
Aplinkraštyje Nr. 2 Vyr. FA 

SK-tas pasklebė visų žaidynių 
sporto šakų žaidimo nuostatus. 
Aplinkraštis yra išsiuntinėtas vi
siems sporto apygardų vado
vams ir sporto klubams Š. Ame
rikoje.

• Kanados atvirame lauko te- . 
niso turnyre laimėjimą lengvai 
išnešė australas M. Rose nugalė
damas savo tautietį E. Hartwig 
6:3; 6:4; 6:2. Moterų trigubas lai
mėjimas teko meksikietei Meli
tai Ramirez. Ji laimėjo vieneto 
susitikimą, moterų dvejetą poro
je su australe T. Long, kurią ji 
finale nugalėję vieneto susitiki
me ir mišrų dvejetą poroje su 
savo tautiečiu Pancho Coritreras.

• Kanados ir tarptautinis sta
lo teniso turnyras bus pravestas 
Kanados Tautinės Parodos metu 
— rugsėjo 10,11 ir 12 dd. tose pa
čiose patalpose — Coliziejuje — 
kaip ir kiekvienais metais.

•Kaikurių Europos valstybių 
šių metų fūtbolo nugalėtojai: 
Anglijoje — Arsenalas; Vokieti
joje — F. C. Kaiserlautern/ 
Prancūzija — Stade Reims; Ita
lijoje — Internazionale Milano; 
Austrijoje — Austria F. C.; Švei
carijoje — F. C. Basei; Vengri
joje — Honved Budapest; čeko- . 
Slovakijoje -nSK Bratislava. 
' • Kas sako, kad kinai menki 
sportininkai! Kinijos futbolo ko
manda nugalėjo Australiją net 
4:1. ‘
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Vieną “Herrenvolk” sunaiki
nus kuriam laikui, vis labiau ple
čiasi rusai. Kažinkoks A. Jony
nas savo straipsniuose vis daž- 

’niau rašo apie “Didžiąją rusų 
tautą”. Taigi “Tarybinė valsty
bė yra pirmoji pasaulyje dau
gianacionalinė valstybė, kurio
je tvirtai ir nepajudinamai įgy
vendinta ... višų nacijų lygia
teisiškumo, broliškos tautų drau
gystės idėja”. Toliau A. Jonynas 
detalizuoja, kad lygūs yra lietu
vis su uzbeku, latvis su gudu, 
ukrainietis su gruzinu. Ir visai 
aiškiai jis pasako, jog jos visos 
yri laimingos su joms vadovau
jančia rusų tauta draugaudamos. 
“Šviesaus proto, veržlios sielos 
(Sic!), laisvę mylinti rusų tau
ta (Sic) ... davė pasauliui Puš
kiną i... rusų liaudyje niekada 
neužgesdavo revoliucijos dvasia 
(!). Revoliucinės idėjos sklido iš 
rusų tautos(!) į visus carinius 
imperijos pakraščius, žadino ir 
kėlė engiamas tautas(!). Rusų 
tauta žmonijai davė leninizmą. 
Su Rusijos proletariato kova sa
vo liepsningą puikų gyvenimą 
surišo Stalinas... Išmintingai 
vadovaujama komunistų'- parti
jos, didžioji rusų tauta, vyresny
sis visų tarybinių tautų brolis, 
suteikė tamsioms, ekonomiškai 
ir kultūros atžvilgiu atsiliku
sioms tautoms gausią ir nesava
naudišką pagalbą (kaip pvz. Kri- 
mo totoriams). Jos gavo pagal
bą pačia tobuliausia .technika”.

Toliau A. Jonynas kalba apie 
lietuvius. Jei ne Lietuvos lais
vės kaina ir šimtai tūkstančių 
benamių, atrodytų “kuntaplinis” 
feljetonas: “Neįkanojamą pagal
bą didžioji rusų tauta Suteikė lie
tuvių tautai. Per visą savo siau
bingų grėsmių kelią lietuvių tau
ta neturėjo stipresnio ir ištiki- 
mesnio draugo už didžiąją rusų 
tautą. Broliškos rusų tautos pa
galbos dėka lietuvių tauta atsi- 
laikė prieš kryžiuočius ir švedus. 
Rusų demokratų įtakoje atsira
do ir ėmė vystytis pažangioji lie
tuvių tautos kultūra ir literatū
ra. Pirmieji lietuvių tautos 
mokslo ir kultūros veikėjai mo
kėsi Maskvos ir Petrogrado 
augštosiose mokyklose, brendo 
priešakinio rusų mokslo povei
kyje. Rusų proletariato įkvėpta, 
Lietuvos liaudis sukilo 1905 me
tų barikadose. Tarybinė Rusi
ja pirmoji sveikino jaunąją LT 
SR jos užgimimo metais, išties
dama jai broliškos pagalbos ran
ką. Tarybų Rusija pirmoji pri
pažino Lietuvos nepriklausomy
bę ir suverenumą. (Jei ruskiai 
apsižiūrės už šitą sakinį, A. Jo
nynas važiuos katorgon). Bur
žuazinės reakcijos, fašizmo siau
tėjimo laikais lietuvių liaudis vi
są laiką jautė laisvosios Tarybų 
šalies tautų ir visų pirma didžio
sios rusų tautos paramą. Lietu
vos liaudies drąsiausius sūnus 
Įkvėpdavo Rusijos proletariato 
pergalės pavyzdys... Kai- 1940

iNIZMO POLITIKA l 
metais Lietuva nusimetė kruvi
nąjį buržuazijos jungą ir sukūrė 
LTSR, visos mūsų šalies tautos, 
broliškoji rusų tauta suteikė. •. 
didižulę paramą, kuriant laisvą, 
nepriklausomą valstybę”...

Taip, įkišęs keletą stebėtinų 
ideologinių klaidų, A Jonynas 
toliau kalba lietuvių tautos var
du; “...lietuvių tauta per am
žius neužmirš, jog tarybinė liau
dis ir visų pirmiausia rusų tauta 
savo kraujo, savo kančių ir pa
siaukojimo kaina sutriuškino 
kruvinąjį žvėrį. Visoms broliš
koms tautoms, visų pirma di
džiąja! rusų tautai, lietuvių tau
ta yra dėkinga už išgelbėjimą 
jos gyvybės, nepriklausomybės 
ir valstybingumo”... Toliau A. 
Jonynas pasakoja, jog “ didžio
ji rusų tauta” iš nieko sukūrusi 
Lietuvos pramonę(!), kuri gau
nanti iš “Rusijos TFRS (ne TS 
RS) geležį, plieną, akmens anglį, 
medvilnę ir kitas' vertingąsias 
žaliavas. .Lietuvių tauta gausiai 
naudojasi rusų mokslo ir kultū
ros laimėjimais”. A. Jonynas 
tirpsta iš saldumo sakydamas: 
“Diena is dienos tvirtėja gaivi
nanti ir įkvėpianti lietuvių tau
tos draugystė su didžiąja rusų 
tauta, diena iš dienos stiprėja 
negęstanti lietuvių tautos meilė 
didžiajai rusų tautai”. Ir norė
damas įrodyti, jog ne vien tik 
lietuviai yra taip dėkingi, Jony
nas daro kitą stambią ideologi
nę klaidą: “išvaduotos liaudies 
demokratijos šalys jaučia didžiu
lę, nesavanaudišką didžiosios ru
sų, tautos pagalbą socializmo sta
tybose. Su begaliniu pasigėrėji
mu ir pagarba į rusų tautą žvel
gia viso pasaulio darbo žmonės. 
Rusų tautoje jie mato kilnumo, 
humaniškumo, giliausios liau
dies išminties ir didvyriškumo 
įsikūnijimą .Plačia ir atvira 
siela didžioji rusų tauta dalinasi 
savo laimėjimais su broliškomis 
tautomis, vesdama jas į komu
nizmo augštumas”...

Užbaigia A. Jonynas sklan
džiai: “Taikinga, laisvę ir kūry
binį darbą mylinti rusų tauta ro
do pasaulinį mažųjų tautų nacio
nalinių interesų gerbimo pavyz
dį, nuoširdaus didelių ir mažų 
tautų bendradarbiavimo pavyz
dį. Didžioji rusų tauta yra ištiki
masis tautų draugystės, taikos 
visame pasaulyje vėliavininkas, 
proletarinio internacionalizmo 
vėliavininkas”.

Po šitokių straipsnių1 kas gali 
abejoti, jog TSRS egzistuoja 
“tautų lygybė”, o ne neo-rusia- 
nizmas? ?

Vilnietis dvigubas daktaras. 
Kazys Gečys, iškilęs angliškoje 
periodikoje, vienas iš rimčiausių 
sovietikos ekspertų, dėlto savo 
paskutiniame straipsnyje “The 
Ukrainian Quarterly” Vol. IX, 
No. 2, — “Present Russian Na
tionalism” išveda: “Sovietinis 
režimas, naikindamas kitų tautų 
savas tradicijas, visaip stengda

masis iškreipti ir suniekinti jų 
istoriją ir net bebandydamas pa
keisti jų tautinę kalbą, rašomą 
ir sakomą, siekia, Kaip atrodo 
rūpestingai suplanuotos etninių 
grupių rusifikacijos, ir tuo pa
čiu grasina pakirsti tų tautų gy
vastį. Rusiškasis neo-nacionaliz- 
mas, susidedąs iš išpūstos istori
jos ir agresyvaus nacionalizmo 
bei internacionalizmo elementų 
ideologijos, yra stipresnis ir kur 
kas pavojingesnis, negu bet ka
da anksčiau”.

Iš tikro, tada, ar nekeista, kai 
vadovaują JAV valstybininkai 
kalba apie kažkokią kovą su 
kažkokiu “komunizmu” TSRS?

Ši kampanija buvo ypžč su
stiprinta pašalinus Beriją. Ne 
vien tik Jonynas, Šimkus, bet ir 
visa eilė kitų “jaunųjų” šią te
mą vystė. V. Mozūriūnas rašė 
apie “Šalies Širdį” Maskvą, ku
ri esanti — švyturys mūsų pla
netai. Pati “Tiesa” savo veda
muosiuose dar nurodė, jog visai 
priešingai yra pas kapitalistus. 
“Jų agentai yra lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai — šie 
pikčiausi Lietuvos darbo žmonių 
priešai. Lietuvių tauta pasmer
kė jų niekšišką ideologiją — ne
apykantos kitoms tautoms kurs
tymo, keliaklupsčiavimo prieš 
imperialistinius pavergėjus ideo
logiją”. A. Zinius.

Katalikų Bazių
1953 m. balandžio 12-19 d. Au

stralijos katalikai atšventė 150 
"m. jubiliejų, kai krašto valdžia 
davė katalikams leidimą turėti 
viešas pamaldas. Ta proga su
ruoštame tautiniame eucharisti
niame kongrese Sydnėjuje da
lyvavo vietos kardinolas arki
vyskupas Norman Tomas Gilroy, 
penkių bažnytinių provincijų, 
dviejų atskirų arkivyskupijų, 18 
vyskupijų ir vienos abatijos nul- 
lius reprezentantai ir tikintieji. 
Katalikų Australijoje šiuo metu 
yra virš pusantro milijono.

Dvasiškija
Kat. kunigų yra 2.727. — 1.820 
priklauso atskiroms vyskupi
joms ir 907 įvairioms vienuoli
joms. Kunigai aptarnauja 2.399 
bažnyčias ir 993 parapijas. Kai 
kurios krašto parapijos savo plo
tu yra didesnės negu kitos Euro
pos valstybės. Darbas tokiose 
parapijose yra misijinio pobū
džio. . . . ‘

Diaceziniams kunigams pa
ruošti veikia 32 kunigų semina
rijos su 1.158 auklėtiniais. Kraš
te veikia 18 atskirų vienuolijų.

Katalikų mokyklos
Krašto valdžia palaiko Viešą

sias, betikybines mokyklas. Ne
pritardami tokiam auklėjimui ir 
švietimui, katalikai buvo pri
versti sukurtį savąsias mokyk
las, pradedant vaikų darželiais 
ir baigiant universitetinėmis ko
legijomis, nors jiems ir tenka

Vydūno paminklo
BRANGŪS T

Paskutinė'Vydūno valia buvo 
ilsėtis tėvų žemėje, kurią jis taip 
mylėjo ir kuriai skyrė pačius 
gražiuosius savo kūrybinės dva
sios žiedus. Tačiau, kol lietuvių 
tauta galės jį palaidoti išlaisvin
toj tėvynėj, jis turi laikinai ilsė
tis savo dabartiniame kape Det- 
molde.

Mes, žemiau pasirašiusieji, bū
dami tikri kad tremtiniai ir už
sienio lietuviai norės pagerbti 
šio Didžiojo Lietuvio atminimą, 
esame pasiryžę pastatyti jam 
Vokietijoje tinkamą antkapį ir 
išleisti jo parinktus raštus. Todėl 
kreipiamės šiuo atsišaukimu į vi
sus tautiečius, kuriems yra bran
gus Vydūnas ir jo atminimas, 
kviesdami prisidėti prie jo kapo

Vydūno Fondo Koi
Vydūno Fondo Komitetą su

daro šie asmenys: Mažosios Lie
tuvos Tarybos pirm. Erdmonas 
Simonaitis (jis yra šio komiteto 
pirmininkas), Lietuvių Rašyto
jų D-jos pirm. Benediktas Ba
brauskas (šio komiteto vicepir
mininkas), VLIKo pirm. prel. 
Mykolas Krupavičius, minist. 
Stasys Lozoraitis, LLK pirm. 
Vaclovas Sidzikauskas, ALT .pir
mininkas Leonardas Šimutis ir 
VLIKo VT pirm. Karolis Žal-

čia Australijoje
mokėti dvigubi mokesčiai — ir 
valdžios švietimo reikalams, ir 
savoms mokykloms išlaikyti. 
Tam reikalui jie jau sudėjo virš 
40.000.000 ir kasmet sudeda apie 
$4.000.000.

Kiekviena parapija vidutiniš
kai išlaiko dvi mokyklas. Para
pijines mokyklas, -kurių yra 
1500, lanko 261.400 mokinių. Jo
se dirba 7000 vienuoliai broliai 
ir 11.000 vienuolių seserų. Tarp 
vienuolijų, kurios daugiausia 
užsiima jaunosios kartos 'auklė
jimu, pažymėtini jėzuitai, Švč. 
^irdies misijonieriai, vincentie- 
ciai, maristai, augustinijonai. 
Krašte yra 90 jaunesniųjų kole
gijų berniukams ir 198 j aun. ko
legijos mergaitėms. Yra 7 kole
gijos, įsteigtos prie valstybinių 
universitetų, skirtos kat. stu
dentams. Sydnėjuje ir Mel
bourne veikia filosofijos ir so
ciologijos akademijos, bet jos 
dar neturi universitetinių tei
sių. ■ ■ . ■ • ■■■

Spauda
Kat. spauda nėra gausi ir la

bai įtakinga viešajame gyveni
me. Kiekviena didesnė vyskupi
ja turi savo organą, kuris yra 
kartu katalikų savaitraštis. Žy
mesni savaitraščiai yra Catho
lic Weekly Sydnėjuje, Advokate 
Melburne,, Catholic Leader Bris
bane, Record Perthe, Southern 
Cross Adelaidėje.

K. J. Gutas

ir raštų reikalu
4.UTIEČIAI!
pagražinimo ir raštų išleidimo 
kukliu — kiekvieno pagal išga
les — įnašu.

JAV ir Kanadoje gyvenantie
ji pinigus prašomi siųsti Rašy
tojų Draugijos pirmininko B. Ba- 
brausko vardu; B. Babrauskas, 
1436 So. 50 Ave., Cicero, Illinois. 
Europoje ir kitur gyvenantieji 
aukas siunčia Mažosios Lietu
vos Tarybos pirm. E. Simonaičio 
vardu: E. Simonaitis (21a) Det- 
mold-Lippe, Friedrich Richtėr 
Str. 3, Germany.

Aukotojai bus skelbiami spau
doje.

B. Babrauskas, M. Krupavi
čius, S. Lozoraitis, V. Sidzi
kauskas, E. Simonaitis, L. 
Šimutis, K. Zaikauskas.

n it e to užsimojimai 
kauskas. Tas komitetas skelbia 
šiame numeryje dedamą atsi
šaukimą, kuriuo kreipiasi į vi
sus lietuvius ir lietuviškas orga
nizacijas, prašydamas aukų pa
rinktiems Vydūno raštams iš
leisti ir velionies antkapiui pa
statyti. Duobė jau išmūryta ir 
užsakytas atitinkamas granito 
antkapis.

Iš Vydūno raštų pirmoje eilėje 
numatoma išleisti “Prabočių še
šėliai”, kurių laida jau keliasde
šimt metų kaip išsibaigusi. Au
kojusieji nemažiau kaip $5 bus 
laikomi Vydūno raštų garbės lei
dėjais—išleistosios Vydūno kny
gos jiems numatoma pasiųsti be 
atskiro primokėjimo. Jeigu, pa
minklą pąstačius, liktų dar lė
šų, būtų pasistengta išleisti Vy
dūno monografiją, dėl kurios jau 
tariamasi su atitinkamais auto
riais. Vydūno Fondo Komitetas 
laukia jautraus tautiečių atsilie
pimo. ’

VASAROS ATOSTOGŲ METU 
nesileisk i kelionę be PASAU
LIO LIETUVIU ŽINYNO, kurio 
pagalba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai susirasi 
lietuvių koloniją, įstaigas, orga
nizacijas ir atskirus veikėjus. Be 
to, ŽINYNE rasite smulkiai iš
aiškintą naująjį JAV Walter-Mc 
Carren Imigracijos-ir Pilietybės 
Įstatymą, vizų gavimo ir Įvažia
vimo procedūrą, rasite plačiai ir 
suprantamai išaiškintą 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.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Lietuvių Enciklopedijos redak
cija taria nuoširdų lietuvišką 
dėkui visiems tautiečiams, kurie 
yra atsiuntę fotografinių nuo
traukų tų Lietuvos vietovių, ku
rių vietovardžiai prasidedi rai
de A Panaudotos nuotraukos 
savininkams jau grąžinamos.

Šiuo metu jau yra nemaža su
redaguotos medžiagos ir antrojo 
LE tomo — raidės B. Tad LE 
redakcija vėl kreipiasi į mieluo
sius tautiečius, prašydama at
siųsti fotografinių nuotraukų, 
kas jų turi, šių Lietuvos vieto
vių: Babtai, Baisogala, Balbie
riškis, Balninkai, Bartininkai, 
Barzdai, Batakiai, Betygala, Bir
žai, Būbleliai, Būdvietis, But
kiškė Butrimonys.

Pirmam LE tomui atsiųsta ne
mažas fotografijų pluoštas. Kai- 
kurių Lietuvos vietovių, pvz., 
Alvito, LE redakcijai buvo pa
skolinta ar dovanota net kelioli
ka nuotraukų. Reikia tikėtis, 
kad nemažiau tėviškės mylėto
jų atsiras ir tų' tautiečių tarpe, 
kurių gimtinės vietovardžiai pra
sideda7 raide B. Jiems iš anksto 
tariama LE redakcijos padėka 
ir pažadas, kad paskolintos fo
tografijos bus grąžintos.

Fotografijas, tinkamas spau
dai, prašom siųsti šiuo adresu: 
Lietuvių Enciklopedija 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass.

Lietuvių Bibliografinės Tarny
bos šiemet kartotekose atžymėta 
ir paskelbta “Knygų Lentynoje” 
10 naujų lietuviškų periodinių 
leidinių, kurių 5 pasirodė JAV, 
2 — Vokietijoje ir po 1 — Ka
nadoje, Australijoje ir Indijoje. 
Pastarojoje — “Misionierio ben
dradarbis”, paruoštas kun. J. 
Svirnelio anksčiau, bet tik dabar 
pirmą kartą gautas ir įregistruo
tas. Pr. metais per tą patį laiką 
pasirodė 9 nauji per. leidiniai, iš 
jų 6 — JAV ir po. 1 — Vokietijo
je, Prancūzijoje ir Kanadoje. 
Knygų buvo išleista šiemet dau
giausia JAV-se, 'būtent, 63, Vo
kietijoje 5, Italijoje, Argentinoje 
ir Australijoje po 3, Anglijoje, 
Belgijoj ir Kolumbijoj po 1. Pr. 
metais išleista 66 knygos JAV, 
6 Vokietijoje ir kitose šalyse 11. 
Per pirmąjį 1951 m. pusmetį bu
vo išleista tik 46 knygos ir pasi
rodė 12 naujų period, leidinių.

Chrestomatija “Naujieji Skai
tymai”, parengta dar Lietuvoje 
trijų autorių — J. Ambrazevi
čiaus, A. Skrupskelio ir A. Vai
čiulaičio —' Bostone gyvenančių 
liet, mokytojų rūpesčiu per
spausdinama L. Enciklopedijos 
spaustuvėje. Chrestomatija yra 
kiek perredaguota, pritaikyta 
emigracijos sąlygoms.

Dr. Pr. Gaida parašė veikalą 
apie heroizmą — “Milžinas, did
vyris, šventasis”.

Pulgio Andriušio apysakų rin- 
klrtjo ’’Anoj pusėj ežero”, už 
kurį autorius 1947 m. gavo L. 
Raud. Kryž. premiją, Gabija iš
leidžia naują laidą.

Rašyt K. Pažėraitė Brazilijo
je rašo apie J. Rimšą ir jo kūry
bą veikalą.

Prof. A. Senn Publications of 
the Modern Language Associa
tion of America žurnale išspaus
dino 1952 m. Rytų Europos tautų 
literatūros, kalbos ir tautosakos 
bibliografiją. Kaip ir anksty ves- į 
vesniais metais, yra ir lietuviš- * 
koji dalis.

Ispanų pasaulinės literatūros 
antalogijoje, šiemet išleistoje G. 
M. Pidai ir E. Bemis, išspausdin
ti du lietuviški dalykai: J. Biliū-. 
no “Brisiaus galas” ir pasaka 
“Eglė žalčių karalienė”, išversti
l. Andresco.

Ministeris E. Turauskas, da
bar gyvenąs Madride, perleido 
Vykdomajai Tarybai savo stu
diją “Le sort des Pays Baltes” 
(Pabaltijo kraštų likimas) pran
cūzu kalba. Veikalas apibūdina 
Lietuvos ir SSSR santykius nuo 
1920 m. taikos sutarties iki 1940
m. deportacijų, yra sutarčių, de
klaracijų ir parėdymų tekstais 
pagrįstas ir vaizdžiais komenta
rais paryškintas. Brošiūros teks
tas, maždaug 60 psl., jau paduo
tas į spaustuvę.

* Knygoje “Kirche in Not” įdė
tas Br. Liubino straipsnis “Ka
talikų Bažnyčia Lietuvoje”. Ja
me duodama išsami priešokupa- 
cinės . religinės padėties Lietu
voje apžvalga, kuri palyginta su 
dabartine padėtimi. “Expulsus”, 
informacinis leidinys pabėgė
liams, liepos-rugpjūčio mėnesį 
taip pat įdėjo plačią apžavlgą 
apie sąžinės priespaudą dabar
tinėje Lietuvoje, pavadint^ 
“Audra prie Baltijos”.

Dostojevskio romaną “Nusi
kaltimas ir bausmė” leidykla 
“Nemunas” ruošiasi perspaus
dinti. -

Tautosakininkas J. Būga atsi
gulė Oak Forest ligoninėn.

Rašyt Stp. Zobarskas buvo su-. 
negalavęs dėl kepenų. Iš ligoni
nės grįžęs jaučiąsis sveikesnis.

Naujos knygos
“Žiburių” Spaudos B-vė perei

tą savaitę išleido pirmąjį vado
vėlį lietuviškoms šeštadieninėms 
mokykloms, paruoštą A. Rinku- 
no pagal naująją JAV ir Kana
dos lituanistinių mokyklų prog
ramą.

Vadovėlis “Kregždutė” skiria
mas I-IV skyriams. Dabar išėju
sioje I daly yra elementorius, 
skaitymai ir aplinkos pažinimas 
I ir II skyr. Vyresniems sky
riams bus skiriamos sekančios 
“Kregždutės” dalys. II dalį dar 
šiems mokslo metams išleidžia 
lietuviai mokytojai Bostone, L. 
Enciklopedijos leidėjo padedami.

Redakcijai prisiųsta
Kun. Vytautas Jonas Bagda- 

navičius, MIC, Žmonijos likimas 
šv. Jono Apreiškimo knygoje, ? 
su vysk. V. Padolskio pratartim, 
vinjetės dail. Ansis Berzinš, ap
ianka dail. Romo Viesulo, žemė
lapis Tėvo Juozo Petraičio, MIC,

BALYS J. ARŪNAS

Biaurus likimas
Stasytės ašaros ir jas lydįs kūkčiojimas Polikarpui skausmin

gai raižė širdį. Atrodė, kad koksai niekadėjas kiaulės šeriu ar 
arklio uodegos ašutu braukė per tą jautrią ir svarbią Polikarpo 
kūno dalį.

Kambarys buvo paskendęs tamsoje, o už langų stovėjo juoda, 
suodinu veidu naktis. Ir, va, toje įkūnytoje melancholijoje dar 
mylimos Stasytės verksmas.

Polikarpas nebuvo itin greitai sugraudinama asaba (aukų rin
kėjai visų saldžiausių sentimentų litaniją turėdavo išgiedoti, pa
kol Polikarpo rankoj e-sušvilgėdavo kvoderis), bet dabar juto, kad 
jo vyriškas abuojumas sparčiai tirpsta. Kaip sviesto luitas ant 
karštos keptuvės. Jau ir jam ašaros rinkosi pagurklyje ir kiek- 

» vienu momentu galėjo upeliais prasimušti per akis, o ko gero dar 
ir per. nosį.

— Stasyte, — tarė Polikarpas tramdydamas savąjį sielvartą, 
— nenusimink!... Ko tu dabar raudi... Ašaromis čia nieko ne
padėsi. Veltui tik širdį gadini... ’

— Tai ką aš turiu daryti? — kukčiodama atsiliepė Stasytė. — 
Neišrinko tavęs Krašto Valdybon, širdį gelia, akis lyg dūmai 
kokie griaužia... Ir juk tai ne pirma»tokia nesėkmė... Atsime
ni Vokietijoje... Va, dabar ir Vabalienė galės prieš mane pūstis. 
Jos vyras net sekretoriumi tapo. Lietuvoje gi vachmistru buvo. 
O ji pati kokią figūrą turi! ..*. Blauzdos, kaip geležinkelio tilto, 
poliai, sveria virš 200 svarų, o jos vyras vistiek sekretoriumi iš
rinktas ... — ir Stasytė vėl tęsė savo raudojimą, griaudu, kaip 
nuskriausto katino.

A, manė Polikarpas, tikrai jį nesėkmė lydi visuomeninės veik
los vieškeliuose. Jo žmoną — Stasytė — teisi, kaip šv. Raštas, kal
bėdama apie tas nesibaigiančias neviltis, kopiant į valdžios vir
šūnes ... Vokietijoje per didelį ryžtą vos-ne-vos pateko į stovyk
los policininkus, bet ir tuo valdžios postu ilgai neteko džiaugtis. 
Užtiko koksai Unros cinas bevarant samagoną ir, kaipo užsiimi
nėjantį valdžios atstovui nederamu amatu, įsakė Polikarpą paša
linti iš tvarkos bei ramybės dabotojų armijos...

Paskui bandė, keisdamas politines spalvas, įsigauti į ateitinin
kus, skautus, agronomų sąjungą, kalvių susivienijimą, kriaučių bei 
karvelių augintojų bendruomenę, kralikų globos centrą, bet visur 
jį ištikimai lydėjo nesėkmė: niekur jisai nebuvo išrenkamas.

Pagaliau Polikarpas ir net jo Stasytė vieningai nutarė, kad 
visų tų nesėkmių medis vešliai bujoja suleidęs šaknis į jųjų ne
turtą. Polikarpas šiaip gi turėjo visas visuomeninei veiklai reika
lingas ypatybes: buvo gražiai nuaugęs, turėjo patvarų skilvį — 
be protestų priimantį visokių rūšių ir visokio stiprumo gėralus — 
kalbėjo nežaksėdamas, neturėjo įpročio viešoje vietoje krapštyti 
nosį bei prašyti žmonos, kad pakasytų nugarą. Bet minios niekada 
nežavėjo dvasiniais turtais. Miniai visada reikia išviršinio efekto.

— Neturiu gero-kostiumo, —«■ raminosi Polikarpas ir jo Stasytė 
tame nesėkmių tvane, — tai kur čia mane Į valdžią rinks. Biednai 

' atrodau. , ■ 5
Atvykęs Kanadon, Polikarpas už pirmąsias santaupas įsitaisė 

šaunų kostiumą. Tamsiai mėlyną, švarkas užriestais pečiais. Kaip

gulbės sparnai. Krūtinė išpūsta ir stamantri. Užpakalyje du per- 
,skėlimai. Prie kiekvienos šlaunies. Kelnės apie juosmenį plačios, 
kaip laivo burės. Gi prie pėdų siaurutės. Lyg plonosios vargonų 
triūbos, kuriomis saldžiausius garsus vargonininkai išgauna.

— Tu dabar, paukšty t, pamatysi! — nauju kostiumu džiaug
damasis kalbėjo Polikarpas Stasytei, — išsimušiu į pačias vir
šūnes!,... ■ ■...

Deja, nei tas naujoviškas kostiumas nepraskynė Polikarpui ke
lio. Reikėjo ką nors daryti, ieškoti kokios nors išeities, antraip 
grėsė triukšmingas ir galutinis nusmukimas į pačią pilkiausią 
žmonelių masę. Be to, Stasytės ašarų upeliuose gali suspindėti 
koksai pirmininko ar sekretoriaus veidas! Ir ką gi, jinai gali Poli
karpą palikti!...

Kas nežino, kad moters širdies jokiomis priesaikomis niekas 
neišmoko supančioti, o ypač šiame krašte!

Brolyti, žmonos visą amžių pašonėje neišlaikysi, jei nebūsi 
valdžioje, ar neturėsi tingių linijų karo bei televiženo! .Atseit, 
kuri silpnybė daugiausia gyvenimo draugės širdį griaužia. Va, 
Stasytė'norėtų Polikarpą matyti soste! '

Šitoje apdūmojimų vietoje plačiai nušvito po Polikarpo mamo- 
nėliu. Tarsi kas ten būtų degtuką įžiebęs!

— Stasyt, — tarė Polikarpas ir jo balsas vėl buvo tvirtas ir 
ryžtingas. — Aš būsiu krašto valdyboje dešine' pirmininko ranka, 
o gal dar daugiau.

— Kokiu būdu? — susidomėjo ir Stasytė, tramdydama ašaras. 
— Kokiu būdų L Ar sekretorius negaluoja, tikiesi jo staigios mir
ties? Tai, slieke, labai netikras kelias į valdžią, ypatingai prie šių 
laikų medicinos.

— Ne, ne! Aš, Stasyt, sugalvojau paprasčiau, apsieisime be 
sekretoriaus mirties...

Ir Polikarpas paklojo išganingą planą, kaip patekti į valdžią. 
O planas, kaip ir visi genialūs planai, buvo nesudėtingas. Trum
pai — Polikarpas pasiūlė Stasytei suruošti krašto valdybos diduo
menei šaunų baliuką. O kai tos diduomenės skilviai bus prikimšti 
gausiais valgiais ir po pakaušiais ims telktis tiršta vyski ūkana, 
jis, Polikarpas, pakiš mintį, juk valdybą reikia papildyti vienu 
pareigūnu būtent — nariu ypatingiems reikalams. O tokią ypatin
gų reikalų asabą, žinoma, išrinks iš valdybos kandidatų. Tokiu 
gi kandidatu, nors ir trečiuoju, Polikarpas yra! Kandidato titu
las svarus, žiūrėk, Trumanas iš kokio tai kandidato posto, tikra
jam ponui atgulus į šilkais klotą grabą, net prezidentu buvo pa
sidaręs! Du terminu išsilaikė, kas žino, gal ir trečiąjį būtų užkabi
nęs, bet, sako, užsimanęs, kartu su dukra, dainininku tapti. Prieš 
amžiaus galą Šaliapiną sugėdyti... . ■

Stasytei Polikarpo planas patiko. Jinai nusišlūostė ašarotus 
skruostus ir pavandeniavusią nosį. Paskūi apsivertė ant kairio 
šono. Po valandėlės jos suaudrinta siela ir pažeista savigarba ^au 
skendo palaimintoje ramybėje. Atseit, visa jos būtybė mirko (tarsi 
drungnoše išrūgose) indiškos veislės nirvanoje. O kaip gražiai 
knarkė Stasytė! Tarpais gaivalingai šnypštė abiejomis didžio 
maštabo nosies skylėmis, tai vėl švilpė pr6 dantis, greičiausia pa
mėgdžiodama pavasario vėjelį (sakysime žaidžiantį rožių krūme!), 
arba staiga, lyg norėdama įsiteikti Polikarpui, imdavo pačioje 
gerklės bedugnėje gargaliuoti, kas peklišku natūralumų priminė 
meilės nektaru apsvaigusio tetervino ūkavimą.

Beklausant Stasytės mielo knarkimo, ir Polikarpui sulipo blaks
tienos. Už kelių minučių ir jisai uždususio arklio šniokštimu ban

dė derintis prie klasiškos Stasytės knarkimo simfonijos...
Balių krašto valdybai Stasytė suruošė riebų ir drėgną. Nei- 

trūko, atseit, nei įmantrių valgių, nei įvairios stiprybės bei sko
nio gėrimų.

Viski’sumaišytas su vynu ir dar pastiprintas trejomis devyne- 
riomis, po nepilnų dviejų valandų sutirpdė valdybos pirmininką 
ir gerokai atmirkė kitus pareigūnus. Vos Polikarpui užsiminus 
apie reikalą turėti valdyboje žmogų ypatingiems reikalams, pir
mininkas sušuko:

— Šiur, kad Polikarpas turi rait savo pusėje! Girtų piliečių 
pasitaiko mūsų susirinkimuose. Tie tipeliai netvarką daro ir ža
lingą opoziciją formuoja!... Sekančiame valdybos posėdyje šis 
klausimas turi eiti pirmuoju dienotvarkės punktu.,.

— Tegyvuoja pirmininkas-ir tegyvuoja Polikarpas už šviežių 
ir naudingų idėjų gimdymą! — choru pritarė visa valdyba.

Polikarpas net susigraudino dėl tokios lengvos ir triumfališkos 
sėkmės:

. — Aš, ponai, — tarė jisai, — visą savo gyvenimą stoviu vieny
bės ir solidarumo sargyboje. Aš esu pasiryžęs padėti savo galvą, 
idant apgynus vienybės blauzdas, nes vienybė, kaip ir gyvas žmo
gus negali patvariai stovėti, jei kokie neaiškaus plauko tipeliai 
tranko jau per šlaunis!... Reikia ypatingiems reikalams žmogaus.

— Teisybę kalbi, Polikarpai!... — nutraukė sekretorius. — O 
kaip su alučiu? Turi dar lašelį?... Žinai, man gomurys ima 
trąuktis.... ' ,

Apie vidurnaktį visi mieli sveteliai buvo kiaurai permirkę. 
Kiek patvariau laikėsi pirmininkas ir dar suprantama kalba vis 
kartojo Polikarpui:

— Vyras ėsi... Ir galvą turi... Taip... Ypatingiems reika
lams žmogaus mums jau seniai reikėjo...

Stebėjosi Polikarpo išradin’gumu ir Stasytė: *
— Nu, Polikarpėli, kodėl tu pirma nesujudinai savo smegeni

nės?! Būtum dabar dar ko gero pirmininko kėdėje besėdįs! Ir su
galvota tavo!... Viskas eina, kaip sviestu patepta...

Neveltui yra sakoma, kad nelaimė turi devynias galvas ir tiek 
pat uodegų, kaip tas kinietiškas drakonas. Jei vieną uodegą pri- 
mynei ar galvą nužnybai, tai kitos uodegos dar įmantriau švit- 
ruoja ir likusios galvos dar didesniu įniršiu plėšo tavo besisklei
džiančios laimės skraistę. Gi šv. Jurgį šiais atominiais laikais taip 
pat lengvai neprisišauksi!;.. Panašiai nutiko ir mūsų išradinga
jam Polikarpui. , '

Valdybos posėdyje, reikalas turėti asmenį ypatingiems reika
lams, buvo pažymėtas pirmuoju dienotvarkės punktu. Klausimo 
sprendimas oficialiai šaltas ir orus. Pirmininkas tarė:

— Mano išmanymu, pareigūno ypatingiems reikalams Mau
simas atrodytų paprastas — juo turėtų pasidaryti pirmasis valdy
bos kandidatas Ly. konkrečiai tariant p. Kisielius. Kas prieš?... 
Niekas... Užprotokoluokite, — kreipėsi į sekretorių, — vienbal
siai ... Sekantis punktas...

Polikarpas norėjo kelti balsavimo klausimą, bet burnon tarsi 
kas pelenų būtų pripylęs. Liežuvis vartėsi po tuos pelenus ir ne
išdavė jokio garso. Be to, Širdį suėmė toksai skausmas, tarytum 
ant jos staiga būtų pradėjęs augti pikšašis. Jisai tiktai bevittingai 
sumaskatavo rankomis, pakilo nuo kėdės ir, netaręs nei žodžio, 
išėjo.

Dabar Polikarpas nebędalyvauja visuomeninėje veikloje, nors 
Stasytė retkarčiais ir suvilgo pagalvę savo karčiomis ašaromis...

išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas 1953 m., spaudė “Draugo” 
spaustuvė, Chikago 8, III., 406 
+ XVI psl., kaina $3.50.

Dr. Herbert Spliet, Die Briefe 
Gedimins, Ein Beitrag zu der 
Geschichte der Stadt Riga, 1953, 
Sinsheim, 32 psl.

M. Matukas, Tikrovės Suvoki
mas (Filosofiniai pažinties klau
simai). Aristoteliniai - tomisti
nėje dvasioje paliečiami pagrin
diniai gnoseologiniai klausimai 
— tiesa ir tikrybė, pažinimo ga
lios, tiesos patikimumas. Išleido 
S. r J. Bražiai Čikagoje, 60 psl. 
IBM šriftu.

Tėvynės Sargas, kultūros, vi
suomenės, politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas, 1953 m. IV t. 
Nr.l(10), 176 psl.

Lietuva, politikos žurnalas II, 
1953 m. balandžio-birželio mėn. 
Nr.4, 95 — 188+11 psl.

Šiame nr. rašo V. Čižiūnas, Dr. 
D. Damušis ir B. Saldukienė, 
Dr. J. Paplėnas, Č. Butkys, A. 
Dalginis, St. Gečas. Be to, pla
tus apžvalgos, dokumentų ir re
cenzijų skyriai.

Santarvė, rezistencinis visuo
meninių ir kultūros reikalų žur
nalas, 1953 m. birželis - liepos - 
rugpjūtis, Nr. 4(9), 48 psl.

Saleziečių Balsas, IV metai, 
1953 m. Nr. 2(9), 32 psl.

Tai lietuvių saleziečių žurna
las. Red. kun. Pr. Gavėnas, SDB. 
Red. ir adm. adresas: Instituto 
Salesiano Lituano, čaštelnuovo 
D. Bosco, Asti, Italia. Prenume
rata metams $1.

Laiškai lietuviams, 1953 m. lie- 
pos-rugpiūčio mėn. Vol. IV, No. 
7-8, 193-224 psl.

Tėviškėlė, lietuvių vaikų laik
raštis, Nr. 6, birželis 1953 m. 22‘p.

Sėja, tautinės, demokratinės 
minties laikraštis, Nr. 2, birželis 
1953,1 metai, 12 psl.

Tėvų Kelias, mėnesinis katali- 
kiškai-tautinės minties leidinys, 
1923 m. liepos-rugpiūčio mėk, 
Nr. 7-8(47-48), 905-936 psl.

Pelėda, Juokdarybos susivie
nijimo mėnesinis organas, 1953 
m. birželio - liepos mėn., Nr. 6*7, 
34 **■
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R. TESLIA
REAL ESTATE

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

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

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

7 -a •*/*»’*. • ■

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
High Park—Bloor,
----- ,8 kambarių mūrinis. 2 augštų . 

narnos; Įmokėti" $4.900. Kaina
• $13.900. * ’ * <

Geoffrey—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiras mūrinis 
nomas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaino $15.500.

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

High Park—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū-

* rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti . $6.000. Kaina 
$16.500.

Indian Rd.—Indian Trail,
15 kamb. atskiras mūrinis, van
deniu-alyva apeildomos, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gerso namas; 
Įmokėti $8.000s Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

Stambiausias Toronto 
Realtorius

Didžiausias namų 
pasirinkimas

SAUGU — PATIKIMA
* *

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

383 Roncesvalles Avė.
LA. 8Q00

7 did. komb. otskiros mūrinis, 2 
ougštų, gorož.; įmokėti $5.000. 
Kaino $15.900.

Bloor—Ossington,
6 komb. atskiras, alyva apšildo; 
mas, 2 garažai; įmokėti $3.500. 
Kaina $10.350.

10 did. komb. otskiros gero mū
ro, vondeniu:olyvo apšildomos, 
2 virutvės; garažai, privatus Įva
žiavimas; įmokėti $6.000. Kai
na $18.900. Viena atvira skola.

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

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

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie p a r d u o d a m us namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

$12.500. Dundas — Bloor, 6 kam
barių mūrinis namas, 2 vir
tuves, kietmedžio grindys, 
patogus išnuomavimui, ge
ros susisiekimas.

$13.500. St. Clair — Vinona, nau
jos 5 kamb. bangalovos, 
šilto vondens-alyvos šildy
mas, moderni virtuvė, la
bai gerame rajone arti prie 
tramvajaus.

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
nomas, didele virtuvė, gro
žiai dekoruotos, vieta gara
žui, įmokėti tik $3.000.

$13.500. Dovercourt — College, 8 
kambarių, 2 ougštų mūrinis 
namas, 2 virtuves, kietme
džio * grindys, vieta gara
žui, patogus išnuomavi
mui.

$19.900. High Park. 14 kambarių, 
4 butų, atskiras mūrinis 
namas, 4 virtuvės, kietme
džio grindys, 3 garažai.

$18.500. High Park. 7 kambarių 
skiras mūrinis namas, 
virtuvės, lobai gerame 
jone.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

at- 
2 

ra-

$17.500. High Pork—Bloor, otskiros 
mūrinis nomos, 9 komb. ir 
virtuvė, vondens anglių šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Narnos be morgi-

$17.900. Oakmount—St. Cloir. 8 k. 
ir 2 virtuvių mūrinis na
rnos,, vandens ir alyvos šil
dymas, bendras Įvažiavi- . 
mos. Labai gražioje vieto
je. Siek tiek augštesnis 
įmokėjimas. c

$18.900. Bloor — Jane, 6 didelių 
komb. mūrinis atskiros na- 

' mos. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vonia, karš
to vondens alyva šildymas, 
plytų garažas, graži ap
linka.

$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin
gas, 12 kamb. namas su 
baldais. Dvigubas garažas, 
privatus Įvažiavimas. 3 vir
tuvėlės rūsyje. Pajamų apie 
$4.000 metams plius 3 k. 
butas šeimininkui.

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

Sergoutis t
$10.800. Davenport — Dovercourt, 

šešių kambarių mūrinis na
mas.

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

$12.900. Labai gerom stovy mūrinis 
otskiros nomos, naujos aly
vos šildymas. 8 kambariai 
ant dviejų augštų, dvi vo
nios, dvi virtuvės. Vieta 
garažui. Savininkas privers
tos tučtuojau parduoti.

$14.500. Bloor — Shaw, 7 komborių 
mūrinis namas, vandeniu, 
alyva šildomas, garažas. 
Indian Rd.—Annette, mū
rinis, 7 kamb. namas, 2 - 
virtuvės, geram stovyje, 
garažas. 
Bloor — Indian Rood. 8 
didelių kambarių mūrinis 
namas, alyva šildomos, dvi
gubos garažas. 
Indian Rd. —- Glenlake, at
skiras, mūrinis, 9 kamb. 
nomos, geram stovy, 2 mo
dern. virtuvės, garažas.
Tel. OL. 7511

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

Tik paskambinkite kiek Jūs turi 
te įmokėjiniui pinigų — mes pa 

rodysime Jums namų!

$14.500.

$14.900.

Sl 9.000.

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

nis 3 krautuvių namas Dundos 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugš- 
tas Įmokėjimas.

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

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

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

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

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

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

$16.000, High Park prie Roncesvalles, 
gerame stovyje 9 k., 
garažai, kamb. nau-

Ronnymede Rd , mį- 
oliejumi šildomos,

mūrinis lobai 
2 virtuvės, 2 
jai dažyti.

$17.500, Bloor — 
rinis otskiros,
šiuo metu 9 kamb., 3 toiletoi, gara
žas, komb* skaičių galimo padidin
ti, vienos morgičius.

$17.800, Bloor — Indian Trail, mūrinis 
vandeniu-aliejumi šildomas, 2 
nios, garažas. Parduodamas 
dais.

$19.000, Bloor—Pacific, 10 kamb
Mhis, atskiras, vandeniu - aliejum 
šildomos, 2 vonios, 2 virtuves, 3 
garažai.

vo- 
bal-

mū-

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

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

$6.000 įmokėti. Kertinis 11 kamba
rių gero mūro namas. Bloor- . 
Bathurst. Ypač tinkamas gy
dytojams. Vondens-alyvoš šild. 
Garažas. Namas tuščias. Kai
na $21.000. . :

$6.000 įmokėti. Atskiros 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 narnos, 
9 kamb su visais gerais bal
dais, patalyne, visais virtuvės 
reikmenimis; plovimo mašina, 
sold., radijo aparatai ir tt., 
naujas pečius. Garažui vieta, 
Bathurst-Queen.
lone. Gera išnuomavimo vieta. 
Kaino $13.500. ‘ \

$3.000 įmokėti. 8 kamb. gerom sto
vyje, 2 virtuves, oru-anglim 
šildomas, garažui vieta, lane. 
Kaina $ 1 0.500.

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

$9.000 už moderniai Įrengtą maisto 
krautuvę — seife service — 
ir 6 kamb., 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*

$6.000 įmokėti. Vasarnamis su 3 
sklypais. Prie vondens —- Sim
coe ežeras. Keswick. Keletas 
kabinų, keliolika laivelių ir 
trobelių žiemx gaudyti žuvis. 
Puiki krantinė ir vieta žuvavi- 
mui. Metinės pajamos virš 
$6.000. Nedideles išlaidos. 
Lengvos ir sveikas darbas. 
Kaino apie $29.000.

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

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

Namų telef.: KE. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST
* (netolr Ossington g.)

I 10 kambarių už $13.500. Pado
rus namas. Netoli Šv. Jono bažny
čios.

2. Geras biznis — restoranas ir krau
tuvė’ $3.600. — -įmokėjimas. 
$7.000 pilno kaina. Proga su ne
dideliu kapitalu 
biznį.

pradėti savistovų

3. Visas namas už 
bariai, atskiras 
sklypelis. Reikia turėti 
savų. -

$7.900
namas.

4 kam-
Gražus 
$5.700

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

5. Už $6.000 — goli Įsigyti liuksusi
nį 9 komborių, 2 ougštų, atskirų 
mūrinį namą. Pilna kaino 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 J 3 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaino 
$22.000. Namas, kuris doro pini
gą. Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundos.

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

$52.000 pilno kaina.
Kinas su pilnu įrengimų. Kortu ir 
visas namas. 425 sėdimų vietų. 
Dabar išnuomotas už $400 mėne
siui. Butas ten esantis iŠ 4 kamba
rių irgi išnuomotas už $75*

10.S7.300 -
$17.600
7 kambariai per 2 augštus. Mote
rų svajonė! High parko rajone. 
Viskas — kas reikalinga gerom 
namui turėti — yra.

grynais,
- pilna kaina.

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

Nepamirškit manęs!
E. EKCNAS

SKAMBINKITE:

V. M or kis
KE. 0415

SKAMBINKITE:

B. Sergantis
KE. 0415

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

1460 Dundas St. West (prie Diftferin), Toronto

ERNEST RIDOUT
fcEAL ESTATE LIMITED REALTORS

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

' Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose
- ’ ♦

Morningside*— Wendemcre — 6 k. 
otskiros mūrinis namas, gara
žas, privatus įvažiavimas, tik 
$1 1.800.

Ciinton — Bloor —— 10 k. mūrinis 
dupleksas, aiyva šildymas, tik 
$2.500 įmokėti, kaina $1 1.300.

Annette — Runnymede -— 8 k. mū- 
■ * ’ rinis namas, alyva šildymas, tik 

dviejų augštų, geram stovyje — 
kaino $15.030.

Bloor — Pacific — 8 k. atskiras mū
rinis namas, dvigubas garažas 
$15.900.

Dundas -— RonccsvaHcs — 9 k. mū
rinis narnos, dvi virtuves, dvigu
bos gorožos. kambariai dažyti. 
Kaina $ 16.000.

Roncesvalles — Fermanagh"—— 10 k. 
atskiros mūrinis namas, dvigu- 

- bas garažas, dvi vonios. Kai
no $17.500.

Bloor — Alhambra — 8 k. mūrinis 
namas, vandeniu alyva šildymas, 
garažas, 5 k. su baldais, 2 vo
nios, vienos morgičius. švarus. 
Kaina $1 7.830.

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 
Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 

palikti savo telefono numerį.

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St., 
Toronto, Ont.

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS

Buto tel. L Y 2048.

1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 
po darbo LA. 1250

K. WILES REAL ESTATE

PERKANT - PARDUODANT
NAMĄ AR BIZN|

KREIPKITĖS | LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ;

$10.500. Runnymede — Annette. 6 k., mūrinis, gerai užlaikytas namas vie
ta garažui; įmokėti $3.000.

$11.000. St. Clarens — Bloor. 7 k. namas, vandens šildymas, 2 garažai; įmo
kėti $3.000.

$13.500. Rusholme — College, 7 k., mūrinis, atskiras namas, alyvos šildymas, 
garažas; įmokėti $3.500.

$14.900. Runnymede — Annette. 7 k. mūrinis, 2 virtuvės, labai geri kamba
riai, alyvos šildymas, garažas; įmokėti $5.000.

$16.500. Bloor — Windermere. 7 kamb., atskiras, mūrinis, vandeniu šild., 
vidus rėikolingas pagražinimo. Garažas. įmokėti $5.000.

$16.500. Bloor — Pacific; 9 kamb., atskiras, mūrinis dupleksas, vandens - aly
vos šild., labai geri kamb., geros pajamos; įmokėti $6.500.

$19.500. Qssington — College, 10 kamb. mūrinis, atskiras, vandens šild., 
3 virtuvės, geros pajamos. 2 garažai; įmokėti $8.000.

$18.500. Bloor —- Troymore. 6 k. mūrinis, atskiras, puikūs kambariai, van
dens - alyvos šid., garažas; įmokėti $9.000.

$24.500. Grenadier — Roncesvalles. 12 k. mūrinis, atskiras, 2 virtuvės, 3 vo
nios, 2 garažai. Geras pajamų namas; įmokėti $10.000,

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

Telcf. Įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8006

Įgyto positikėįimo dėlei mūsų firmo augo sparčiausiais žingsniais. 
t Kiekvienu laiku Čia rasite didžiausį namų ir kitokių nuosavybių pasi

rinkimą. Kiekvienu taiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingus mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamos patarnauti 
klijentams norintiemš Įsigyti namus High Parko rajone.

Jūsų pasirinkimui:

NAIRN — ST. CLAIR
$10.200, įmokėti $3.000. Visai atskiros 5 kambarių gražus namas. Vondeniu- 

alyvo šildomos. Yra garažui vieta. Lengvos mokėjimo sąlygos. Tinko nau
jai vedusiems. * m .

A MINIOTA
& BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. WM Taranto
Tel. OL. 8443

$1.000 įmokėti, 12 komb., mūrinis namas, didelis kiemas,- vieta 2 garažams, 
Ossington — Dundas.

$1*800 įmokėti, 8 kamb., mūrinis namas. Garažui vieta, naujoi dekoruotas 
Lansdowne — Dundas

$2.500 įmokėti, 6 komb:, atskiras namas. Vieta garažui. St. Clarens — College

$4.500 įmokėti, 8 kamb., mūrinis namas, 2 garažai, High Park rajone.

$7.000 Įmokėti. 10 komb., mūrinis, atskiras namas, vqndeniu-qlyva šildomas, 
High Park rajone.

Visais biznio reikalais informacijas jums suteiks ir 
mielai patarnaus mūsų agentas

Biznio telefonas OL. 8444, namų telefonas OL. 6718.

Mes taip pat tarpininkaujame pirkirno-pardavimo dokumentų 
sudaryme bei morgičių ir paskolų reikalais.

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:

e PALMERSTON — QUEEN
$7.000, Įmokėti $3.000. Likusi suma vienu atviru morgičių. 9 kambarių, dvie

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

$9.000, Įmokėti tik $2.500. ^isas mūrinis pusiau otskiros, 9 kambarių, dviejų 
augštų. Šildymas alyva. Koridorinė sistema.

GLADSTONE — BLOOR
$10.500, Įmokėti tik $2.000. Pusiau otskiros mūrinis, 7 komb. narnos su nuo

mininkais. Trys garažai. Privatus Įvažiavimas.
NIAGARA — QUEEN

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

HARBORD — SPADINA
$14.000, Įmokėti apie $5.000. Vandeniu-alyva šildomos 1 1 kambarių nomos 

su dviem virtuvėm. Labai patogus išnuomavimui. Yra gorožos.
GLENLAKE — CLENDENAN

$14.000, įmokėti apie $4.500. Pusiau otskiros, stiprus, gražių plytų, 6 komb. 
narnos. Įstiklinto veranda. Lietuvių mėgstamas distriktos.

GILMOUR — ANNETTE
$15.500, Įmokėti $5-6.000. Viioi atskiras masyvinis 9 didelių kambarių mūro 

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

DOVERCOURT — DUNDAS
$18.000 su didesniu Įr>okėjimu ir lobai lengvom išsimokėjimo sąlygom. Mūrinis 

13 lobai didelių komborių nomos. Šildomos vondeniu-olyvo. Keturios vir
tuves su smkorr Lobai tinkamos nuomavimui. Savaitinės pajamos virš 
$80. Dvigubos garažas.

CLENDENAN AVĖ.
$12.500, įmokėti $3.000. Visai atskiros, gero mūro, 7 kambarių namas, dviejų 

ougštų. Yra garažas su privačiu Įvažiavimu.
RUSHTON — ST. CLAIR

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
$16.000. Visai atskiras, mūrinis, 8 kambarių namas, vandeniu Šildomas, nėra 

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

$16.000, Įmokėti $5.000. Visai otskiros, gero mūro namas, 7 kambariai, vor> 
deniu-olyva šildomos, square plonas, garažas

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

rius, vondens-alyvos šildymas, privatus Įvažiavimas su vieta garažui. 
Sklypas kitam namui.

' GRACE — HARBORD
$18.000, Įmokėti $6.000. Visai atskiras, gero muro namas, 9 nepereinami kam

bariai, alyva šildomos, du garažai. Geros pajamos.
INDIAN RD. WkioHT

$20.500. Visai ^ero mūro namas — dupleksas, 11 komborių per du
butu, vondens šildymas, garažas su bendru Įvažiavimu.

r . INDIAN RD. — HOWARD PR. RD.
$22.000, Įmokėti $8.000. Visai atskiros, gero muro, 11 komborių ^narnas, trys 

virtuvės, 2 vonios ir 3 tualetai, vandens šildymas su stokeriu, du mūri
niai garažai.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

i

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W. — T< ML 2471, bute tel. tt. 7425.

4

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

Telefonas: 9-3558

TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST

latro papuošalai, k

MtųtautųMasitints muzikos 
plokšteles.

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

Telef. OL. 6321 Buto teL EM. 3-6711
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K. Wiles
REAL .ESTATE

SĄUGU-PATIKIMA-SĄŽLNINGA!

Mann & Martel

TltlSKES ŽIBURIAI

1245 BLOOR ST. W? (prie Lansdowne) Tel. OL. 8481
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo— 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$5.000 j mokėti, $18.000. Westmins- 

ter-Roncesvolles; 11 k., neper
einami, vandeniu - alyva šildo
mas, atskiras, puikus namas, 3 
virtuves, 2 vonios, dvigubas ga- 
‘rąžofr, balansui vienas morgi-

• čiuš, retai pasitaikanti proga.
$2.500 įmokėti, $10.500. Bloor — 

Windermere; 7 k., nepereinami, 
. mūrinis,. vandeniu šildomas, ga

ražas, ’ tuojau gal ima i užimti, bc- 
laųsui ‘vienas morgičius.-

$3.500 įmokėti, $ 12.000. Bloor — 
Jane; 6 k., ultramodern! virtuvė 
ir vonia,-garažui vieta su priva
čiu įvažiavimu, vienos morgi- 
čtus; švarus ir patraukius.

$7.000 įmokėti, $16.000. Dunn — 
Bioor. 7 k., atskiras, puikaus 
mūro modernus namas, dvigu
bas garažas.

$4.000 įmokėti, $16.000. High Park 
-—Sunnyside; 9 k., vonden:u-aly-

• va šildomas, garažas, 2 modern.
virtuvės, puikus^ mūras, didelis 
kiemas. .

$5.000 įmokėti, $16-000. High Park 
—Humberside; 9 k., nepereina- 
mi, atskiras, mūrinis, garažui 
vieta, dvi modernioj virtuves.

$2.800 įmokėti, $17.000; Centrinia
me r., prie Bloor. 10 k., neper
einami, vondeniu-alyva Šildom., 
ultramodern! virtuvė, ' mūrinis, 
didelės pajamos,'^geri mocgičiai.'

$2.500 įmokėti, $ 10.500, Vakarinio-' 
me rajone, prie gero susisiekimo, 
.5 k. bungalow, • alyva šildomas, . 
modernios virtuvė ir vonia;’’ga
ražui vieta. J /-■ ‘

$4.500 įmokėti, $16.500.'High Park 
—Roncešvollės; 10 k., mūrinis,- 
atskiras, dvi * virtuvės; dvigubas: 
garažas. „ v 4

$3.500 įmokėti, $f3.000, Dundos — 
Grace; netoli liet, bažnyčios, 7^ 
k., mūrinis, alyva šildomas, ga
ražas, 2 virtuvės.

$4.500 įmokėti, $15.500. Bfoor — 
Pacific; 8 k.,< dupleksas, alyvos, 
šildymas, garažas, atskiras, mū
rinis. . :i i

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

MŪSŲ ATSTOVAS

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

Telefonas įstaigos OL. 8481 • - - - - Namų ME. 0667
....... <l mill ■■ ... , i ■■■■ I ■, ..... - ' ....... ■"

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTI!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

ImtiferiaTMkuto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI . 

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

561-567 KEELE ST. * TEL. JUncįion 4773
1% Block* South of St." Clair ' Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

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

LAIKftODININKA
turintį 30 metų profesinę praktik-q 

/ Kalbu lenkiškai . \ ,
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

; : frAnk BOCHULIŠ
Taiso ir parduoda Įvairių rnš”i laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vąk. - 272 u> QUEEN ST. W., Toronto r

S11.SOO - Bloor-Lansdowne — 6 k. 
pusiau atskiras mūrinis narnos, 
vieta garažui. Įmokėti $2.000.

$11.500—Runnymede- Annette, mu- 
. rinis 6 komb. pusiau atskiros.

Didelis kiemas. Garažas. Įmokė
ti $3.800.

$15.500 — Marion prie Roncesval- 
les, 8 k., pusiau atskiras, vieta 
garožųU Įmokėti $5.000. Balan
se viena atvira skola.

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

$10.000 e Dundas-Howard Pork, 9 
kamb. 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 komb. atskiras, mūrinis, 3 
virtuvės, * vandeniu šildomas. 
Įmokėti $7.000.

$25.000 — Annette-CIendenan — 
12 kamb.,. vandeniu Šildomas, 
atskiras, mūrinis, šoninis įvažia
vimas. 2 gąrož. Įmokėti $8.000.

$26.500 — Indian. Rd. — 14 kamb,, 
atskiros, mūrinis, vandeniu-aly- 
va šildomas, 3 virtuvės, garažas, 
pajamų namas. Įmok. $ 10.000.

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

Jonas Baltakys
1675 BLOOR ST. W. Tel. KE. 7941 

Namų tel. LL. &310

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

* Atsiprašau
Paleckis išgirdo, kad vienas 

j vilnietis skleidžiąs paties išgal
votus anekdotus apie jį. Pasi
kviečia Paleckis tą žmogų pas 
save, papasakoja, jam vieną tokį 
anekdotą Ir klausią:

— Ar tamsta tai sugalvojai?
— Taip, — atsako klausiama

sis.
Paleckis sumini keliasdešimt 

anekdotų, klausiamasis vis prisi
pažįsta jų autorių.

Pagaliau Paleckis sako:
— Kaip tamsta gali šitaip ne

gražiai daryti? Juk aš išvadavau 
Lietuvą iš buržuazinės Smetonos 
diktatūros ir tauta man dėkinga.

— Atsiprašau, — pastebėjo 
žmogus, — tokio anekdoto tai aš 
nesu autorius.. .

Nueis per toli
Pašto tarnautojas klijentei, at

nešusiai išsiųsti laišką:
— Tamsta perdaug ženklų už

lipinai.
— Oje, tai jis per toli nueis?!...

Malonus nustebimas
— Aš turiu iki rytojaus 30 dol. 

iš kur'nors ištraukti, tačiau nie
kaip nenujaučiu, kur galėčiau 
juos gauti.

— Ačiū Dievui, aš . jau galvo
jau, tikriausiai mane išpumpuo- 
si. ’

Ar nebūtų gražiau?
— Žinai, nepyk, brolau, bet ar 

nebūtų geriau, kad tavo žmona 
jjietus gamintų vietoj trankiusis 
su motociklu...

— O, ne. Geriau jau tegu važi- 
nėja ... ■ _

Parneš .
— Kur vyras?
— Nuėjo į saliūną.
— O kada grįš?
— Tikriausiai visai negrįš...
— Kaip tai? ‘
— Jį parneš.

Mūsų laikų jaunimas
Tramvajuje kamšatis. Vienas i 

storulis murma: I
— Mūsų laikų jaunimas visai 

neišauklėtas!... i
— Kodėl? — atsiliepia vienas 

iš keleivių. — Juk štai vienas 
jaunuoles tik ką užleido tams
tai vietą.

— Kas iš to. O mano žmona 
štai tebestovi...

Pasikeitė
Seneliui daktaras prirašė vais-; 

tų, kurie buvo labai negardus. I 
Jonukas pamatė besiraukantį se-1 
nuką ir klausia.-

— Kodėl tu turi gerti tuos bai
siai negardžius lašus?

— Todėl, kad anksčiau esu iš
gėręs nemaža gardžių lašelių, 
mielas Jonuk.

. Kita priežastis •
— Gerbiamasis, jūs anksčiau 

taip nešaukėte. Aš dar nepalieL. 
čiau jūsų kiauro danties, — sako • 
dantų gydytojas pacientui.

— Bet jūs, pone daktare, už- 
mynėte ant mano kojos nuospau
dų- 'Z ', . . , . ■

atsiliepia vienas

Dr. N. Novošickis
METU VIS DANTŲ GYDYTOJAS

Baigės universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO
Telefonas'Ml. 2003

Priėmimo vol. nuo 9 v. iki 5 v.v. 
pagal susitarimą.

Dr. K. Žymantienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGE

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

Toronto

ir

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialisto^: širdies a$t 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 1

TeL RA. 6708.

Dr. Alėksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

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

EM. 6-5798

T

, YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowel! Ave., Tel.: $U. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont.

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus: -

šviežią,.rūkytą ir virtą mėsą; įvairias dešrai.
Rinkos kainomis. .

Priimami užsakymai vestuvėms, 
h piknikams, pokyliams. : ?

Dr. RICHARDS ŠULTMANIS
PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA; TORONTO
500 PARLIAMENT STREET

Pirmadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai.
Antradieniais nuo 1-4 p.p.
Trečiadieniais nuo 9-12 ir 1-4 vai. p.p.
Ketvirtadieniais nuo 9-12 vai.
Penktadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 9-2 vai. _p.p.

Telefonai: klinikos PR. 4467, namų Ml. 8880.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
Taiso įvairių rūšių laikrodžius. Darbas garantuojamas 1 metus. 
Taip pat taiso auksinius žiedus ii* kitus aukso išdirbinius.

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

LIETUVIU 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

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

730 QUEEN ST. W. - - - TORONTO, ONT. 
Telefonas EM. 4-8080$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

i

Mes tunme europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujihės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos irkt. mėsos gaminių pasirinkt- 
mos. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesui, olond. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškos sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
57« OUF.F.N ST. W.

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
san

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138*46 CLAREMONT STR.

30 metų valymo patyrimas

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mfl 
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

Jis praturtėjo kritikuodamas 
moterų skonį

Sakoma, kad neigiamai pasi
sakęs dėl kurios nors moters sko
nio ar grožio, įsigysi priešą. Bet, 
pasirodo, ne visada. Žiūrint, kas 
ir kaip sako.

Niujorko radijas 5 dienas per 
savaitę transliuoja programą 
“Duokitės įvertihamos”. Jas ve
da Richard Willis, elegantiškas 
vyras, kuris duoda madų patari
mus ne tik per radiją, bet ir 
praktiškai kiekvienai moteriai, 
kuri atvyksta į jo biurą. Taip jis 
yra praleidęs per 350.000 mote
rų, kurių vienų tualetus išgyrė, 
o kitų iškritikavo ir nurodė tai
sytinus dalykus. Ir nei viena ne- 
užsigavo, o daugelis dar po kelis; 
kartus atsilankė, kad patikrintų, 
kaip jo patarimai įvykdyti, ko 
dar trūksta. Rezultate jis su sa
vo šeima gražiai gyvena ir eina
mojoje sąskaitoje turįs jau $130.- 
000. Iš dalies tai iš “pacienčių” 
honorarų, kita gal iš firmų dova
nų. Juk ne viena “pacientė” iš
ėjusi iš jo kabineto tuojaus pat 
užsisako už 100 dolerių suknelę, 
už 30 dol. skrybėlę ir tt. Sako, ir 
vyrai esą patenkinti. Vienas vy=- ■ 
ras jam neseniai parašęs: “Priim
kite, Mr. Willis, mano nuošir
džiausią padėką, Ipd Tamsta 
mano žmonai per 5 minutes pa
sakėte tą, ką aš jau 25 mt. ruo
šiausi pasakyti”...

VĄNESSA, Ont.
Padėka

Mūsų dukrelės gimimo proga, š.m. lie
pos 19 d., už surengtą mums grožio 
staigmeną ir dovanas nuoširdžfai dėkoja-1 
me mūsų mieliems bičiuliams, kairny-1 
nams ir pažįstamiems: pp. Stradoms- 
kioms, Gindrėnams, Vilkams, Mikėnams, 
Žemaičiams, Taraškevičiui; Zavackui, 
Galdikams, Indrelėnams, Dumbrauskams, 
Gurkliams, Klemkoms, Dumšams, Ąžuo
lams, Skudai, Masiuliui , Jakubičkams, 
Rugieniams, Augustinavičiams, Mažei
koms, Astrauskam,s Mikelėnams, Jurė
nams, Lapenoms, Tamašauskams, Simu
čiui, Grabliūnui, Pargauskui, čėploms, 
Rušinskoms, Čeikams, Liutkams, Maldei- 
kiams, Garneliams, Stroliams, Isleriams, 
NaruŠevičiams, Skodžiams, Repšiams, 
Užai, Paskarskiui, Rudokui, Dadurkams, 
Šernams, Bikams, Tuiniloms, Jakniūnams, 
Lukošiams, Gudinskui, Moteliams, Sta
nevičiams, Palaikiams, Veiveriams, Bal
niams, Kulėčiams, Vartelkoms, Dir- 
siams, Klimavičiui, Mc. Ghie, Žeberta- 
vičiams, Koteliams, Padolskiams ir vi
siems dalyvavusiems bei prisidėjusiems, 
kurių pavardės būtų dėl kokių nors ap
linkybių čia nepaminėtos.

Mūsų atskirą apdėką reiškiame pp. 
Stradomskiams ir Gindrėnams, kurie bu
vo šio pobūvio organizatoriai ir vykdy
tojai. D. M. Bart u lai.

SIMCOE, Ont.
Padėka

Už surengto mūsų naujagimei dukrelei 
Daivai Sigutei staigmeną, už taip gra
žias ir vertingas* dovanas širdingai dėko
jame iniciatorėms pp. Dumšienei ir Tui- 
nylienei ir mieliems kaimynams: Ur
bams, Siomams, Mijkėnoms, Raziukoms, 
Ožuolams, Dudurkoms, Dambrauskams, 
Bykams, Čreplams, Trečiokams, Ra
čiams, Mateliams, Bertuliams, Dirsiams, 
Rugieniams, Mažeikoms, Simučiams, Ta
mašauskams, šiurpams, Balniams, Ra- 
tenbergerienei Jr Taraškevičiui. ' 

v Sigutė ir Juosei Žemaičiai.

Aklų specialistas
- M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis tr pritaiko akintus, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

t> t M E $ IO !
ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

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

SkemMfrfi KL 7824 - V. TIKUIŠIS 
391 Oevėrcaurt Rd., Toronto

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, ’ 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 1.1-12 vol., 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

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

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

Tel. RA 3924

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

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

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kolbų slovų kolbomis 

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

Dr. JOW REKAI 
Chirurgas ir akuieris

Dr. PAUL REKAI 
yi^am fau tpacialistas,

Budopetto“ bendrosios ligoninėj
K;:rų yyx. gydytojas. »

. ?19 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont, 
Susitarti telefonu RA. 0237 . į 
Kalbama lenkKkaf ir rusilkat“* ;•

buv

..... — '....................................

Dr. MICHAEL BALKANŲ Į 
Moterų ligų ir 'gim’d^no. spėęiolišt'ds' 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienas iŠ Miuncheno universiteto mo
terų klinikų asistentų.
202 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO 

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

Priėmimo vol.: 3-6 vol. pp., trečiodie-- 
niois 3-8 vai. pp. Priimama susitarus.

telefonu. - ' ' ’

Dr. F. Tickett
Gydytojas............
ir 

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir v 

7-9 po. pietų /
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dl Chas. OKUN
DANTISTAS 

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

Priima'vakaro rs ėogįI ‘sūšįtarimą.
Telet fM. 8-9&V

ELEKTRIKAS ;
J. VAITKUS į

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

88 SPENCER AVE.
Toronto c ’ •

Telefonas ME. 3809

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE. ;
Telefonas KE. 7808. i

f

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: ’J

europietiškuš ir vietinius radijo apara-. 
tus, patefonus, visų paskirčių automa- ‘ 
tas. Kintamos ar tiesioginės srovės. 

motorus.
Be to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti teleE KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO! 
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO, 
noujoi otremontuoto 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 tr platūs 

EE—EEE
14.38 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

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

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

nuotraukos ir spalvoti portretai.
Darbas pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

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

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



< šeštadienį, rugpjūčio 15 d. visi suvažiuokime Į

Didįjį Žolinės Pakermosių Hamiltone
Mes rengiame šį kartą Toronto, Hamiltono, Welland, St. Catharine. Delhi, Simcoe, Tillsonburg, London ir kitų apylinkių lietuviams

Puikiausią ir Originaliausią Lietuviško Kaimo Gegužinę,
‘ . 4 4 r

kuri įvyks “The Barn” vienk., prie Queen Elizabeth autostrados, tarp Toronto ir Hamiltono, ten pat, kur buvo praėjusioji.

Šokiai vyks jaunais, kvepiančiais berželiais aptvertoje aikštėje, Nuo 2 vai. p.p. pradėsime lietuviškų plokštelių šokių muziką per Į šią puikią gegužinę ypač kviečiame tuos tautiečius, kurie rečiau
papuoštoje gražiais vartais ir iliuminuotoje įvairiaspalvėm šviesos mikrofoną. Nuo 5 vai. pradės groti BENNI-FERRI orkestras savo O lietuviškuose parengimuose dalyvauja.
lemputėm! Įvairus stiprių ir silpnų gėrimų bufetas veiks greta geriausiam sąstate! Nuo 2val. p.p. prašome šeimąs su vaikais, kuriems bus gera proga
esamoj salėj! Užtikriname, kad šia gegužine bus visi patenkinti! pažaisti dideliam lietuviukų būry! Vaikams įėjimas laisvas!

PASTABA: Iš Hamiltono važiuoti 2-ru keliu Toronto kryptimi, o Burlington miestely įsukti į Queen Elizabeth; ties trečiomis judėjimo šviesomis, skaitant nuo Hamiltono, pasukti į kairę, į 25 kelią. 
Pavažiavus šiuo keliu % mylios — gegužinės vieta. Važiuojantiems iš Toronto, vykti Queen Elizabeth Hamiltono kryptimi, o ties Freeman judėjimo šviesomis pasukti į dešinę, į 25 kelią. Gegužinės vietą 
rodys tautinės spalvos. GROS NUOTAIKINGAS BENNI-FERRI ORKESTRAS SU MIKROFONU! VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS! STIPRIEMS GĖRIMAMS GAUTAS OFICIALUS LEIDIMAS!

Pradžia 2 vai. p.p. Pabaiga 11.30 vaL vak. Blogam orui esant — šokiai vyks salėje! y .... . TFA Kanadoje Hamiltono skyrius.

TORONTO, Out
Žolinės pamaldos

Šį šeštadienį, rugpiūčio 15 d., 
Dievo Motinos Dangun Ėmimo 
šventėje šv. Jono Krikštytojo 
liet, bažnyčioje pamaldos laiko
mos: 7.30, 8 ir 10 vai.; vakare 
7.30 vai. palaiminimas su konfe
rencija. Šeštadienio vakare išpa
žinčių klausoma nuo 7 iki 9 vai.

Moterų šventė
Kaip kiekvienais, taip ir šiais 

metais, Kanados Liet. Kat. Mo
terų D-jos Toronto skyrius šven
čia savo Globėjos Švenčiausios 
Panelės Marijos Dangun Ėmimo 
šventę,- rugpiūčio 15 d., kuri yra 
nukeliama į 16 d., sekmadienį. 
Numatoma sekanti programa:

Šeštadienį, rugpiūčio 15 d., 19 
vai. 30 min. susikaupimo valan
dėlė Šv. Jono Krikštytojo baž
nyčioje.

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d.,
10 vai. Šv. *Mišios ir bendra Šv. 
Komunija? Tuoj po Šv. Mišių 
agapė klebonijos patalpose.

Visos narės ir prijaučiančios 
kviečiamos dalyvauti. Šventės 
visos maldos skiriamos už grei
tesnį brangios tėvynės atvadavi
mą. Skyriaus Valdyba.

12 vai. pamaldos
Toronto šv. Jono Krikštytojo 

lietuvių bažnyčioje sekmadienių 
ankstyvosios 8 vai. pamaldos 
perkeliamos į 12 vai. Tokiu būdu 
nuo sekančio sekmadienio, rug
piūčio 16 d., sekmadieniais šioje 
bažnyčioje pamaldos vyks: 9, 10,
11 ir 12 vai.

Ruošiamasi bežnyčios 
perstatymui

Šv. Jono Krikštytojo liet, pa
rapijos bažnyčios praplėtimo — 
perstatymo planai jau paruošti 

- miesto valdybos patvirtinti. Sta
tybą vykdyti nutarta pavesti lie
tuviams rangovams. Planų auto
rius inž. Lelis yra paruošęs taip 
pat taisykles statybai vykdyti, 
kurios šiuo metu pateiktos ran
govams. Statyba bus pavesta 
tam iš jų, kuris apsiims tai atlik
ti pigiausiai.

Windsorieciai
p. P. Karpavičius su žmona šį 
pirmadienį aplankė “TŽ” redak
ciją ir užsiprenumeravo laikraš
tį. pridėdami ir auką. Pp. Kar- 
pavičiai Windsore kartu su kitu 
lietuviu turi hotelį.

Serga
Šv. Juozapo ligoninėje, gydosi 

ankstyvesnės kartos ateivis Pra
nas Medelinskas. Gydytojai kon
statavo ligonio kraujo sudėtyje 
sukrikimą. Toje pat ligoninėje 
praeitą savaitę buvo operuotas 
rašytojas Juozas Kralikauskas.

Pamaldos lietuviams 
evangelikams 

Toronte, St. Andrew’s Church, 
Carlton & Jarvis gatvių kampe, 
rugpjūčio 16 d. 9 vai. ryto/ 

Dr. M. Kavolis.

Vasario 16 gimnazijos Rėmėjų 
Būrelio Nr. 176 žiniai

Pranešame, kad gimnazijos di- 
rėktorius 1953 m. birželio 9 d. 
raštu Rėmėjų Būreliui Nr. 176 
paskyrė I klasės mokinę Biru
tę Forsterytę, R. Katalikų tiky
bos, kilusią iš Kauno.

Praėjusiais mokslo metais dėl 
mokinių trūkumo būreliui moki- 

i nio nebuvo priskirta.Prisikėlimo parapija
Pereitą sekmadienį per pamal- į A. Plėnys, J. Šarūnas,

das Prisikėlimo parapijoje pra
nešta, kad prie nupirktojo baž
nyčiai statyti sklypo yra nupirk
tas taip pat namas klebonijai — 
vienuolynui. Užmokėta $24.000.

Šv. Jono Krikštytojo liet, pa
rapijos bažnyčioje pakrikštyta: 
Danutė Angelė Šarūnaitė, And
rius Antanas Brakas, Gediminas 
Antanas Dziuna, Antanas Zeno
nas Ancevičius ir Antanas Bro
nius Sergantis.

Evangelikų liutėrionių lietu
vių parapijoje pakrikštyta Rūta 
Gryta Elzbieta Paulaityte.

Ateitininkų vasaros stovykla i Gylys su ponia, moterų bendruo- 
prie Medad ežero, prasidėjusi i menės pirmininkė Jurkevičienė 
liepos 19 d., pasibaigė pereitą j su vyru ‘ir pušyno savininkas, 
sekmadienį. Stovyklavimo vidų- [Gegužinė atsižymėjo tuo. kad jo
ty, rugpiūčio 1 d., čia įvyko ir j je nebuvo geriami alkoholiniai 
Kanados ateitininkų suvažiavi-' 
mas. Išrinkta nauja centro val
dyba: iš vyresniųjų ateitininkų 
J. Andriulis ir I. Matusevičiūtė, 
moksleivių reikalams S. Verbic
kas ir V. Šadreika, o studentų 
reikalams atstovą išrinks studen
tai ateitininkai. Į revizijos ko
misiją išrinkti: J. Pleinys, S. 
Prapuolenytė ir A. Grajauskaitė.

Aną sekmadienį įvyko graži 
stovyklos gegužinė, o pereitą 
šeštadienį įvyko laužas su prog
rama. Sekmadienį stovykla už
daryta. Dalyviai išsiskirstė su 
gražiais prisiminimais, laukdami 
tokios stovyklos kitais metais.

Platesnį reportažą iš stovyk
los išspasdinsime kitame nume
ryje.

tCelionė į Midlandą 
pereitą sekmadienį gražiai pa
sisekė. Be autobusų didelis skai
čius torontiečių (ir hamiltonie- 
čių!) vyko ir savomis mašinomis, 
taip, kad dalyvavusių buvo arti 
400. Šv. Mišias atlaikė Prisikė
limo par. kleb. Tėv. dr. B. Graus- 
lys, vadovavęs ir visai kelionei. 
Po pietų buvo privačiai aplanky
tos visos istorinės vietos ir mu
ziejus. Vėliau organizuotai ap
vaikščioti Kryžiaus keliai it už
baigos pamaldos TT. Jėzuitų ve
damoje bažnyčioje. Nors grįžtant 
užklupo lietus, bet vistiek buvo 
jaučiama, kad torontiečiai pui
kiai atliko tautinę ir religinę re- 
orezentaciją. D.

ŠEŠTADIENį, rugpiūčio 15 dienų, 
p. Narušio ūkyje įvyksta * 

LINKSMA GEGUŽINĖ, 
grojant Toronto orkestrui.

Stipriems gėrimams gautas leidimas.
Nepraleiskite retos progos linksmai praleisti 

šeštadienio vakarą.
Pradžia 6 vai. pp. Rengėjai.

' ---- ■ į'-V . : ■ ......... ■ ; ■ " ' ■ -
v‘ i . . z ■ '-Sukūrusius šeimos židinį, « '4

p-lę REGINĄ LIESIŪNAITYTŲ ir
; • . / . p. dr. JUSTINĄ PIKŪNĄ, ;:
sveikina ir laimingos ateities linki -

- . . , L. ir V. Katyčiai,
. A. ir P. Ražgaičiai.

KIN 0 “C E N T R E” 772 w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

, ■ ............. _ ■■■ " ■ ------------------ , >Į=.

Ketvirtadienį — šeštadienį, rugpjūčio 13, 14, 15 d.d.
1. WILD NORTH — spalv. — Stewart Granger, Cyd Charisse
2. LUCKY LOSERS — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, rugpjūčio 17, 18, 19 d.d.
1. COME FILL THE CUP — tik suaug. — James Cagney,
, * Phyllis Thaxter

2. WHEN WORLDS COLLIDE — spalv. — Richard Derr
Barbara Rush

L1NKSMITR ĮDOMŪS PRIEDATiaEKVfĖNOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga“

BER-SKOL 
GENERAL INSURANCE AGENCY

Atlieka visų rūšių draudimus: gaisro, auto, gyvybių, asmeninės 
nuosavybės, įvairių plėšimų, nelaimingų atsitikimų ir pan. Tar
pininkauja morgicių pardavimui bei pirkimui ir parūpina įvai
rių rūšių paskolas.

Draudimo reikalais kreiptis:
TEL. LA. 9547, J. BERŽINSK AS ; 

1212 Dundas St. West, Toronto
..-.v * Ji-

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

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

Jauki laodarybės gegužinė
Evangelikų liutėrionių lietu

vių parapijos moterų ratelio val
dyba sekmadienį, rugpiūčio 9 d., 
suruošė gegužinę, kurios paja
mos skirtos Kalėdų dovanoms 
tautiečiams likusiems Vokieti
joje. ...

Gegužinė įvyko gražiame inž. 
Strazdo pušyne ir salėj prie 
Queen Elizabeth Highway ir 
Credit upės, prie kurio įvažiavi
mo plevėsavo didelė tautinė vė
liava, pulk. Kauno atvežta iš 
Lietuvos. Nors oras buvo lietin- 

' gas, gegužinėj dalyvavo apie 200 
žmonių, jų tarpe buvo konsulas

SEKMADIENI, rugpiūčio 16 dienų
TORONTO JŪRŲ SKAUTAI RENGIA SAVO ...

antrų ir paskutinę gegužinę
p. Karusio farmoje.

Visi skautai ir jų bičiuliai kviečiami atsilankyti.

Autobusai nuo bažnyčios 1-3 vai.

Lietuvis pigiai perveža baidus,
bagažą, prekes ir kit VEŽAMA IR { PROVINCIJĄ.

9 Pearson Aven Toronto 
Telefonas LO. 8828

v: .T ...... o. ...1 . ... - 4

. Turi H ar ne?
(Atkelta‘fš 2 pšl.) 

News” apžvelgė, “Amerikos Bal
sas” neva stipriausias. laisvojo 
pasaulio moralinės jėgos pertei
kėjas bolševikams, žinomas, kaip 
“nekompetetingas, neįdomus ir 
nepatrauklus1 ir kartais naivus”. 
Laikraščio didžiausiam džiaugs
mui, korespondentai patyrę, 
kad Maskvos radijas nuneša sa
vo programomis net “AB”. Esą, 
taip smagu, kada žinai, jog prie
šas dar durnesnis ...

Eisenhowerio adminstracija 
dalyką svarstė rimčiau. Atidavu
si reikalą ištirti kelioms komisi
joms, galiausiai paskelbė naujus 
pertvarkymus. Buvo įsteigta 
nauja “United States Informa
tion Agency”, kuriai priklausys 
“America Houses” bibliotekos ir 
“Amerikos Balsas”. Praėjusią 
savaitę ji pradėjo savo egzisten
ciją, kai jos vedėju buvo pa
kviestas, šiuo kartu tikrai infor
macijos specialistas, Theodore C. 
Streibert. Jis bus atsakomingas 
tiesiai “Tautinei Saugumo Tary
bai” (National Security Coun-

Įcil). Savo paskyrimo laiške pre
zidentas rašė: “Niekad anksčiau 
mūsų užsienio informacijos įs
taigos neturėjo tokių sunkių už
davinių kaip dabar. Jos turi aiš
kiai ir objektyviai pasauliui per
duoti Amerikos tikslus.. . Mūsų 
programa turi būti perduodama 
žmonėms suprantamai ir. aiš
kiai...” Mr. Streibert, savo įs
taigai iki 1954 m. birželio 30 d. 
išlaikyti iš Kongreso gavo $75.- 
000.000, 21 milionu dolerių ma
žiau negu praėjusiais metais. 
(Jau ir liet. “AB” yra atleisti ke
li tarnautojai). Patariant viso
kioms ten komisijoms, “Ameri- 
•kos Balsas” nuo sekančio birže
lio mėn. perkeliamas į Vašingto
ną. Iš 1800 tarnautojų į ten bus 
perkelta apie 1200. Taip jau ant
ri metai, daugumas iš tarnautojų 
šioje įstaigoje nežino savo atei
ties — ar bus pašalinti!, ar juos 
kels į Vašingtoną, ar kur kitur. 
Pagal naująsias direktyvas, JAV 
ambasados atitinkamai koreguos 
“AB” programą savo regionui. 
(Atrodo, jog programą Lietuvai 
tokiu būdu prižiūrės JAV pa
siuntinybė Maskvoje). Tam tiks
lui būsiąs joje specialus “AB” 
pareigūnas, kuris priklausys am
basadai, bus apmokamas iš šios 
informacijos įstaigos. Jo tiesiogi
nis viršininkas bus ambasado
rius, tačiau jis patarinės jam 
propagandos reikalu. Pagal nau
jąsias direktyvas “AB” progra
mos bus nutrauktos 7 laisvojo 
pasaulio kraštams, bet Sovietų 
imperijai bus žymiai sustiprin
tos. Žiną Mr. Streibert mano, jog 
šis vyras Amerikos informacijos 
akciją galiausiai sutvarkys. :

j p. J. kalba apie “p. A. Alksninį,: išnuomojamas 
Jr.’’, tuo tarpu kai mano korės 
pondencijoje minimas p. V 
Alksninis, ir, be to, joks “Jr.” 
Matomai, kalba eina apie du vi-,

i siškai skirtingus asmenis. Gal p. •

; kamboyrs ir virtuvė II 
ougšte su baldais. Pirmame augšte di-

I delis kambarys su baldais. 67 Lakeview 
Ave. Tel. OL. 5039. / ‘

:------- —_—i-- _———------ ———;
Išnuomojamas didelis, šviesus kambarys 
dviems asmenims. Visa laika šiltas van- 

!. • v . - duo, bendra virtuvė. Garažas pagal su-
JuŠkaiČlO draugas p. A. Alksni- : sitarimg. Kreiptis 14 Shannon St. Telef. 

! nis iš tiesų niekad ir niekur nė- i LA. 3950.
i ra studijavęs. To neginčysiu. Bet Į- lšnuomoj~ kombarys ir virtuvė U 
; p, iktoras Alksninis tikrai yra 346 Osington Ave. Tel. ME.8816. 
' baigės Toronto universitetą su : -- ~ —----- - -----  .
i B.A. (Bachelor of Arts) laipsniu įšnuomojomi du kOmbariOi ir virtuvė,.ar- 

tiką atliekantį pirma lietuvi ad-!ir P° to dar du metu sėkmingai did fronti„is kambarys. Galimo naudo- 
vokata Toronte p. Viktorą Alks-' advokatams privalomus tis virtuve. Tinkama porot Mielai pri-
rUr>; r/ T T TnSVaitic i “Man-iie i Osgoode Hali teisių mokslus. ; "narni su vaikais. 26 Bank St. (prie Dun-nmi, p. j. J. Juskaitis, J JNaujie- . & atlieka advokato i ir Dufferin). Telef. LA. 2937. .nas” (Nr. 173. liepos 24 d.) pa-: Šiuo metu jis atlieka advokato; ------- -------- —
rašė išdidžia savo koresponden- ! P^.hįą paj V-7?’i Ro™a™<;k> l Išnuomojamos kambarys III augšte. 442
ciją, visiškai diskvalifikuodamas i J2 Rlcį^on,d^i "’į1 kamb. tele- Į Crawford St., tel, KE, 6663,
p. Alksnini. (įdomu, kad p. Juš- : fonas EM. 4-^obo. ir p. JusKaitisi pu|K| V)ETA AT0st0G0MS prie Sim- 
kaitis ta proga “diskvalifikuoja”! r'-*”—1 - - . ... ... ..
taip pat “TŽ”. kurie tik n 
skelbią. Mums įdomu, kodėl p. J. į . . ..
pamiršo, kad lygiai ta pati korės- ■ niG kyalii’kacijas. 
pondencija apie p. V. Alksninį Į Padėko
buvo išspausdinta ir “Nepr. Lie-| Inžinieriui Jurgiui Strazdui 
tuvoie”? Red.). | nuoširdžiai dėkojome už tat, kad jis be

Tačiau norėtųsi suabejoti, ar| ?c,<,os kompensacijos leido mūsų ruošia- 
p. Juškaitis iš viso pažįsta p. V J moi gegužinei noudotis jo grožiu pu- 

Alksninį? Tiesa, jis prisistato : woy ir eredh RiVer. _ 
esąs “geras jo pažįstamas”, bet ' Liet. Evongel. Moterų Rotelio V-bo.

gėrimai, o dalyviai labai gražiai : 
linksminosi. Skautų veikėjas1 
Jonas Dambaras vadovavo spor- : 
tui ir žaidimui salėje ir pušy-: 
no aikštėje.

Kokia intencija?
Į mano žinutę “TŽ“ apie prak

PUIKI VIETA ATOSTOGOMS prie Sim- 
į coc ežero. Duodamas lietuviškas maistas.

kainos. Lakeshore

__ ni i wick. Dėl informacijų skambinti telef. 
P Į LL. 5990.

i ------ •• ———--------------------* : —-——-------- -------- ----------—r
Lietuviškoje vasarvietėje Springhurst,

! galėtų pasitikrinti.
I j Įdomu kUO dėtųsi p. J. jeigu; Lobai prieinamos

; jis turėtų kuklaus p. V. Alksni- 1 Beoch, Rainbow End, Vi mylios nuo Kės.

Kelias virš miesto
Toronto miesto valdyba jau 

svarsto projektą per miestą virš 
visų gatvių pravesti automobi
lių kelią. Jis eitų nuo Humber 
Bridge irti Woodbine Ave. ir 
kaštuotų apie 20 mil. dolerių. 
Jei projektas bus priimtas, sta
tyba prasidės 1954 m.

—Otava. — Kanados ir JAV 
oro manevruose dalyvavo ir JA

Toronte prje Wasogo Beoch, išnuomojomi kum- B-36 bonibonesiai, atskn
borioi. Teirautis po 6vol. vak. tel. ME. dę iŠ D. Britanijos. Jie Šioje At-‘
7089, Kulienė. lanto pusėje visiškai nenutūpė,

: moi qcquzinei nouovns iv grožiu pu- ------------ ----------- -- —-----------------;?----------------, n i nn
‘ švnu Ir sole prie Queen Elizabeth High- LIETUVIS PIGIAI PERVEŽA BALDUS ir Srįzo atgal. Pakilę Jie išbuvo 20

kt. dalykus. Pagal susi*«r:mg važiuoja Valandų, 
••▼mirstin. Telef. LA. 3926.'

Phillips Chesterfield Mfg,
953 DUNDAS STREET WEST - TORONTO - TEL. EM. 34611

PIRMASIS SLAVŲ BALDŲ FABRIKAS TORONTE '

Visai netoli lietuvių bažnyčios, pačiame lietuvių kvartale Įsikūręs slavų minkštų baldų fab
rikas. Gaminiai parduodami tiesiog klijentams.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui, 48 St. Anne's Rd. (kampas Rush- 
olme Rd., tarp Dundas ir College). Gali
mo virti. Telef. OL. 8114.

REIKALINGA PARDAVĖJA krautuvėje. 
Pageidaujama mokanti anglu, rusą ir 
lenkų kalbas. Kreiptis telef. KE. 5842.

REIKALINGA senesnio amžiaus moteris 
prižiūrėti dviejų vaikų ir retkarčiais pa
dėti šeimininkei tabako ūkyje. Teirau
tis telef. KE. 7552, Toronto.

REIKALINGA MOTERIS prie 3-fo metų 
berniuko. Valandos nuo 4 iki 8 vol. vak. 
Skambinti tel. ME. 7462. •’

REIKALINGA VIRĖJA nedideliam vasar
namiui (lodge) Algonquin tautiniame 
parke. Darbas iki rugsėjo 9 d. Skambin
ti: Algonquin Park nr. S3.

Dienq

iwSwiiE

MIEGAMOS SOFOS 
(Chesterfield beds) 

Kaina pradedant

s39.95

PIRKITE TIESIAI IŠ FABRIKO IR 
SUTAUPYSITE 50% KAINOS.

PHILLIPS CHESTERFIELD MFG.
953 Dundas St W., Toronto, Ont. Tel. EM. 3-1611

Kalbame visomis slavų ir vokiečių kalbomis

BALTIC CARTAGE &
v MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 

Informacijų kreiptis OL. 1403.
24 valandų tarnyba.

MUTUAL BENEFIT HEALTH and ACCIDENT ASSOCIATION
- Tel. RE. 9187

V. SLEŽEVIČIUS
, DRAUDIMO AGENTAS ' ,

236 DOVERCOURT RD„ TORONTO TEL. ME. 4469

NoktįPerkant tiesiog fabrike sutaupoma 50%. Taujau pristatome 
5 metų garantija. Didelis pasirinkimas Įvairių miegamų sofų 
ir kitų minkštų baldų.

Al GARBENS
REAL ESTATE r

PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ
PARDAVIMO — PIRKIMO ĮSTAIGA 1

TORONTE

Namų pirkimo-pardavimo ir patarimo, namų apkainavimę*
paskolų gavimo reikalais kreipkitės: <

AL GARBENS J
REAL ESTATE t

1486 DUNpAS STREET WEST {prie Dufferin), TORONTO*
TetefMMi: LO. 2738, vakorab HU. 9-1543 -

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




