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TURIME DAUG Kg PASAKYTI
Išeivija tebėra gyvas organizmas tol, kol tebegyvena savo tau

tos dvasia, kol kartu su visa savo tauta kenčia ir džiaugiasi. Ypač 
tautos nelaimių dienomis didelė yra išeivijos misija — gyvenant 
savos tautos papročiais, liudyti pasauliui jos skriaudas ir teisybės 
šaukti. Ir mūsų gyvenimo visos pastangos yra ta kryptimi rikiuo
jamos. Jaučiamės jaukiai gyvenimą tvarkydami pagal lietuviškuo
sius papročius, jaučiamės atlieką savo pareigą, kai pasauliui liu
dijame didžiąją savo tautos skriaudą, kai iškeliame ją ištikusią 
neteisybę.

Ir artėjančio Kanados lietusių katalikų kongreso proga iškyla 
mintis, kad tikrai daug mes turime pasakyti pasauliui — ir kaip 
lietuviai ir kaip katalikai. Marijos metų kongreso prasmė nėra 
vien malda — vien šaukimasis Augščiausiojo pagalbos kenčiančiai 
tautai ir saviesiems. Žemiškoji jo prasmė glūdi mūsų pareigoje 
liudyti, pasakyti kitiems teisybę apie savąją tautą ir Tylinčiąją 
Bažnyčią. •

Pasaulis ir svetimtaučiai mūsų kaimynai nedaug težino ir apie 
mus ir apie mūsų tėvų kraštą. Kaip katalikai katalikams turime 
priminti, kad Lietuva yra toliausiai į rytus įsiterpęs Europos ka
talikiškosios kultūros forpostas, ištisus šimtmečius atlikęs didelį 
tokios tvirtovės vaidmenį. Katalikiškos Europos kultūra su di
džiuoju dabarties bandymu pirmiausiai susidūrė Lietuvoje. Ban
dymas vyksta. Mes tvirtai tikime, kad Lietuva atlaikys. Tikime, 
nes Lietuva amžių kely daug pergyveno, bet nepalūžo, savąją tyrą 
dvasią išlaikė nepažeistą. Išlaikys ji ir šį bandymą. Tačiau mūsų 
šventa pareiga dirbti, kad pasaulis šią didžiąją kovą žinotų ir, jei 
ir nepadėtų, tai nors simpatijos jai jaustų. Pasaulio spaudoje mes 
dažnai pastebime kitų kraštų priespaudos paminėjimų ir graude
name, kodėl taip mažai apie Lietuvos skriaudą terašoma. Grau
denimų neužtenka. Mes patys turime tai iškelti! Pasaulis turi su
žinoti, kas ištiko Lietuvą. O jis juk dar nežino nei vieno lietuviško 
kankinio! Pav. buvo daug rašoma apie įvairių tautų vyskupų su
ėmimus bei kalinimus, bet retai kas tegirdėjo apie Lietuvos vys- 

. kupus kankinius, apie uždarytąsias, šokių salėmis ir sandėliais 
paverstas, bažnyčias, apie šv. Kazimiero palaikų pašalinimą iš 
Vilniaus miesto, apie sušaudytus pakelių kryžius ir t.t. ir t.t. Pa
sauliui juk dar tebėra nežinomi nei Rainių, nei kitų kankinimų 
bei žudynių vietų vardai...

Niekas to neiškeis, jei nepasirūpinsime tuo mes išeiviai bei 
tremtiniai.

Šita pareiga liudyti savo tautos kančią ir šaukti teisybės, ver
čia mus visur ten, kur gauname progos tai daryti. Pirmą kartą 
Kanados lietuviai katalikai ruošia masines manifestacijas Marijos 

-metų kongreso“ Vardu. "Mūšų visų pareiga būti ten, tad tos ma
nifestacijos išeitų kuo įspūdingiausios, kad būtų pastebėtos, kad 
kenčiančios prispaustos Lietuvos vardas kuo garsiau nuskambėtų, 
kad ji įsigytų kuo daugiau simpatijų bei bičiulių. Mes tiek daug 
turime pasakyti. Akmenys pradės šaukti, jei mes tylėsime.. . A. Š.

LENKIJOS IŠEIVIŲ KOVA DĖL 
PREZIDENTAS A. ZALESKI PASILIEKA PAREIGOSE. 

VILNIETIS MACKIEVICZ — PREMJERAS.

ti tokį sprendimą, tai dėlto, kad 
siekiu išlaikyti teisinę Lenkijos 
valstybės nepriklausomybę ir 
konstitucijos neliečiamybę, ku
ria remiasi jos tolydumas bei 
lenkiškosios politikos savaran
kumo išsaugojimas”.

Šį prezidento A. Zaleskio po
elgį lenkų išeivių spauda aštriai 
kritikuoja. Jungtinė parti-jų 
komisija, parengusi vienybės 
aktą, paskelbė pareiškimą, kad 
ji ir toliau visiškai pasitikinti 
gen. Sosnkowskiu ir peikianti A. 
Zaleskio poelgį, vadindama jį 
“lengvapėdišku”. Montrealyje, 
nuo kur netoli gyvena gen. S., 
laukiama jo viešo pareiškimo. 
Krizė yra gili. Gen. Anders ban
do ieškoti kompromiso. Buvo 
manoma, kad jis būsiąs paskir
tas prezidentu, jei gen. Sosn- 
kowskio kandidatūra liktų ne
priimta. Pasirodo, buvo statomos

Lenkų žinių agentūra PAT 
birž. 9 d. paskelbė prez. A. Za
leskio pranešimą, kad jis ir to
liau pasilieka prezidentu. Lenkų 
išeivijoj, kaip matyti iš jų spau
dos ir susirinkimų, kilo susijau
dinimas. Buvo laukiama, kad 
prez. A. Zaleski paskirs savo įpė
diniu gen. Sosnkovski, kuris ve
dė ilgas derybas su polit. parti
jomis ir pasiekė, kad pagaliau 
buvo pasirašytas vad. “vienybės 
aktas”. Birž. 9 d. baigėsi prez. A. 
Zaleskio kadencija (7 mt.), ir 
buvo laukiama jo atsistatydini
mo, juoba, kad jis 1953 m. gegu
žės 16 d. viešai buvo pažadėjęs 
pasitraukti. Dabar gi šį savo nu
sistatymą pakeitė, pasiliko nau
jai kadencijai, nes, kaip pats sa
ko, negalįs pasitraukti “spaudi
mų atmosferoje, grasančių su
naikinti Lenkijos valstybę išei
vijoj. Jeigu esu verčiamas dary-

Slaptos derybos dėl Triesto
Londone vyko slaptos derybos 

dėl Triesto. JAV ambasadorius 
Vienoje L. Thompson drauge su 
anglų žinovais ilgokai darbavo
si,1 kad įtikintų Tito delegaciją 
dėl Triesto srities padalinimo. Po 
ištisų mėnesių slaptų derybų Ti
to vyrai pagaliau sutiko su JAV 
ir D. Britanijos planu, pateiktu 
1953 m. spalio mėn. Jie tik išsi
derėjo nežymias sienos pataisas 
(apie mylią) savo naudai. Atsi
sakydami Triesto uosto, Tito de
legatai norėjo, kad JAV jiems 
pastatytų naują uostą, galbūt 
Antivari prie Albanijos sienos, 
kuris būtų ypač svarbus karo at
veju su Rusija. JAV betgi nesu- 
............... ■! jį ,

tiko su šiuo pasiūlymu ir paža
dėjo jugoslavams lengvatų Tries 
to uoste, kuris galutinai atitek
tų italams. Pats uostas su sriti
mi A, kurią dabar valdo ameri
kiečiai ir anglai, turi 280.000 gy
ventojų. Pagal planą, ši s/itis ati
tektu Italijai, kuri apie derybas 
su Tito nebuvo informuota. Tik
tai, kai buvo susitarta su pir
muoju, pranešta italų ambasado
riui Manlio Brosio Londone, ku
ris išskrido Romon neva į gimi
naites vestuves. Iš tikrųjų gi jo. 
uždavinys — painformuoti savo 
vyriausybę apie Triesto derybas. 
Yra vilčių, kad bus susitarta ir 
su Italija, nors derybos gali už
trukti.

■
t
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DARBO PERSPEKTYVOS KANADOJE
KRIZĖ. MAŽINS ATEIVIŲ SKAIČIŲ? NUMATOMI PAGERĖJIMAI

i

Bedarbių skaičius Kanadoje 
šiemet prašoko pusę milijono. 
Pastaruoju metu nedarbas padi
dėjo kaikuriose vietose laikinai 
sutabdžius darbus didžiosioms 
įmonėms. Darbininkų unijos tuo 
susirūpinę. Vienas jų atstovų 
(Jadoin) Tarpt. Darbo Organi
zacijos konferencijoje Ženevoje 
pareiškė, kad nedarbo klausimas 
Kanadoje aštrės; unijos esą krei
pęsi į vyriausybę, reikalaudamos 
sumažinti ateivių skaičių, kol 
darbo pareikalavimas vėl sunor- 
malės. Kitaip nauji ateiviai, esą, 
tik didina bedarbių eiles. Vy
riausybė tuo reikalu esanti susi
rūpinusi, ir, jo nuomone, turėtų 
įsileisti tiktai kvalifikuotus dar
bininkus, reikalingus pramonei.

Panašiai yra pareiškęs ir kon
servatorių partijos pirmininkas 
G. Hees. Jo nuomone, sekančią 
žiemą bedarbių skaičius toli pra
šoks 500.000, jei padėtis nepasi
keis. Jisai kritikavo vyriausybę,, 
kad ji nieko nedaranti nedarbui 
pašalinti. Gaminių įvežimas iš 
Vokietijos, Japonijos ir kt. kraš
tų tiek padidėjęs, kad vietiniai 
guminiai nebekali išlaikyti kai
nų konkurencijos. Be to, dėl jų 
brangumo sunku juos parduoti ir 
kitur. Dėlto jisai siūlo: pereiti 
prie naujos rūšies gaminių, pato
bulinti gamybos metodus, atpi
ginti gaminius nuimant- 10% 
valst. mokesčių, mokėti bedar
biams apdraudą ir tada, kai jų 
kreditai yra išsibaigę, jeigu ne
randa darbo. Tai esą reikia pada- 
rytMūūjąų, neę žmonės- turi .gy
venti ir negali laukti kol parla
mentas pradės tai* svarstyti.

Kanados Darbo Kongresas, tu
rįs apie 375.000 narių, per savo 
vykdomuosius organus praėju-

šią savaitę, ir^i daro spaudimą 
vyriausybei, siūlydamas:

1. Naujus viešuosius darbus.
2. Plėsti privačių namų staty

bą su feder. vyriausybės parama.
3. Atidėti namų išpirkimo mo

kėjimus tiems, kurie neturi ar
ba tik iš dalies tūri darbo.

4. Padidinti apdraudos išmo
kėjimus ir duoti juos tiems, ku
rie šiuo metu jų negali gauti.

5. Organizuoti visuomenės pa
ramą, neišskiriant federacinės ir 
savivaldybinės pagalbos.

Darbo Kongresas nemano, kad 
būklė yra aliarmuojanti, nors ji 
nesanti tokia gera, kaip sako kai- 
kurie vyriausybės pareigūnai.

Iš vyriausybės pusės pareiš
kiama daugiau optimizmo. Pre
kybos min. C. D. Howe konstata
vo parlamente, kad bedarbių 
skaičius sumažėjo balandžio mė
nesio pabaigoj ir per pirmąsias 
dvi savaites gegužės mėn. Jis 
taip pat peržvelgė naujausią sta
tistiką Darb<£ •’ministerijos, nors 
ir neminėjo detalių. Pagal gegu
žės 19 d. statistiką, buvo 549.028 
bedarbiai (bal." 15 d. data). Sta
tistikos biuras iš savo pusės pa
skelbė, kad bat 17 d. buvo 303.- 
000 bedarbių. Min. Howe nuomo
ne, pasireiškusį ūkinė krizė JAV 
ir Kanadoj, buvusi lengva. Ji 
sumažinusi pramonės gamybą 
10%, o visą gamybą apskritai — 
3%. Ši krizė šušvelnėjusi JAV 
dėl naujai atsiradusių popierio ir 
celiuliozės pramonės galimybių 
ir dėl pagyvėj statybos. Ka-

portuoti į JAV švino, vario ir 
cinko.

Daugiau vilčių ateičiai duoda 
Kanados Darbo ministerijos pro
jektuojamas Šv. Lauryno kana
las, kurio kasimo darbai atsiei
sią $300.000.000 ir pareikalausią 
apie 25.000 darbininkų. Jau atlie
kami paruošiamieji darbai, ir 
manoma, kad jie bus vykdomi 
pilnu tempu ateinantį pavasarį. 
Be to, Ontario prov. ir Niujor
ko valst. drauge statydins hid
roelektrinę jėgainę už $600.000.- 
000. Darbai prasidėsią šią vasarą. 
Feder, vyriausybė yra numačiu
si taip pat išleisti $120.000.000 ka
nalo statybai prie Lachine 
(Montrealyje) ir siūlo Quebeco 
prov. vyriausybei ta proga staty
dinti ten hidroelektrinę jėgainę 
1.200.000 a. jėgų galingumo.

Minėtini ir General Motors of 
Canada užsimojimai. CS žinio
mis, ši bendrovė numatanti pa
didinti savo įmones Oshawoj ir 
St. Catharines, Ont. Projektas 
kainuosiąs 100 mil. dolerių. Atei
nantį rudenį būsią atidaryti dar 
nauji dideli pastatai (22 ir 17,5 
akrų plote). Tuo būdu automo
bilių gamyba pakilsianti 25%. 
Dabar Kanadoje vienas automo
bilis tenka 6,5 asmenims (JAV— 
4). Kadangi gyventojų skaičius 
sparčiai auga, didės ir automobi
lių pareikalavimas — mano Wil
liam A. Wecker, bendrovės pir-^ 
mininkas, ir tikisi nuo rudens 
gaminti po 1350 automobilių per
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VALDŽIOS
iš prez. A. Zaleskio pusės kaiku- 
rios sąlygos, jam nepriimtinos. 
Tuo būdu nė vienas generolų 
netapo prezidentu.

Nauju premjeru prez. A. Za
leskis birž. 7 d. paskyrė St. Mac
kiewicz, vilnietį laikraštininką 
bei publicistą, iki šiol buvusį IV 
Tautinės Tarybos vicepirminin
ką. Jis bus ir užsienių reik, mi- 
nisteriu.

Svetimšaliai prąncūzy legijone
SLAPTAI ORGANIZUOJAMI VOKIEČIAI INDOKINIJON
Prancūzija, pasinaudodama : naujokų priėmimo punktai. Le- 

okupacinės pajėgos padėtimi Į gijono agentai yra patys vokie-
ėmė organizuoti vokiečių jau
nuolius į svetimšalių legijoną, 
nepaisydama oficialių Fed. Vo
kiečių Respublikos draudžiančių 
įstatymų. Pastebėjusi šį faktą, 
Vak. Vokietijos vyriausybė ėmė 
si propagandos prieš pranc. legi
joną. Buvo atspausta daug bro
šiūrų, plakatų, kurie išdalinti 
įmonėse, mokyklose, atbėgėlių 
stovyklose ir t.t., ypač Ruhro sri
ties miestuose ir Koblenze, Lan
dau bei Kehl, kur yra įrengti

Britai lenkiasi komunistinei Kinijai
Pekine ką tik pasirodė leidi

nėlis anglų k. “A Guide to New 
China” (Foreign Language 
Press). Janie, be kitko, įdėtas 
sąrašas visų diplomatinių atsto
vų prie korrfunistinės Kinijos 
vyriausybės. D. Britanijos atsto
vas visai neminimas, nors jis 
(charge d’affaires titulu) gyvena 
Pekine nuo 1950 m. sausio 6 d. 
Manoma, kad britų diplomatinė 
misija ten laikoma tiktai “nego
tiating agency”, nors minėtas va
dovas nieko apie tai nesako. Yra 
žinoifia, kad charge d’affaires 
paprastai turi teisę palaikyti ry
šį su‘užsienio reikalų ministeri
ja atstovaujamame krašte, bet 
neturi teisės būti priimtu paties 
užsienio r. ministerio. D. Brita
nija, pripažindama komunistinį 
Mao Tse Tungo valdymą, norėjo 
pasiųsti savo ambasadorių, bet 
pradėtos derybos nutrūko po 6 
mėn. Mat, Mao užsiprašė labai 
daug: kom. Kinijos pripažinimo 
iš viso Commonwealth pusės, 
priėmimo į Jungt. Tautas ir Sau
gumo Tarybą, santykių nutrau
kimo su Čiangkaišeko vyriausy
be Formozoje. Britanija savo 
charge d’affaires neatšaukė, nors 
Pekinas į Londoną nepasiuntė 
jokio diplomatinio atstovo. Dar 
daugiau, Mao “savanoriai” šaudė 
Korėjoje anglų, kanadiečių, aus-

čiai, prancūzų pasamdyti už 500 
DM. mėn. ir už kiekvieną nau
joką dar gauną atskirą sumą, 
įsirašę legijonan, naujokai lėk
tuvais gabenami Prancūzijom 
arba dar Vokietijoje aprengiami 
prancūzų karių uniformomis ir 
tuo būdu pergabenami per sieną. 
Vokiečių įstaigos yra bejėgės vi
sa tai sukliudyti. Atvykę į Stras- 
burgą ir Metzą (Prancūzijoj), 
vokiečiai naujokai parengiami 
kelionei į Š. Afriką, kur apmoko
mi, o iš ten — Indokinijon. Vo
kiečių .žiniomis, Indokinijoj yra 
kritę jų legijonierių apie 25.000, 
o išviso jų ten esą apie 120.000. 
Britų karin. žinovo Liddell Hart 
sūnus, prieš metus lankęs Indo
kiniją, tvirtina ten iš 100.000 sve
timšalių radęs apie 80.000 vokie
čių.

Kancl. Adenaueris grasino im
tis griežtų priemonių sustabdyti 
slaptam verbavimui, bet iki šiol 
to dar nepadarė. Užtat įvairios 
vokiečių organizacijos ėmėsi su
stiprintos akcijos.

tralų ir kt. kareivius, konfiska
vo daugybę anglų firmų ypač 
Šanchajuje, bet Britanija nė ne
galvoja atšaukti savo atstovo. 
Savo kolonijoje Hong - Konge 
Britanija leido ir tebeleidžia ofi
cialiai platinti gatvėse komunis
tinius spaudinius. Siekdama rin
kų savo gaminiams Kinijoj, Bri
tanija pakėlė daug pažeminimo. 
Pastaruoju metu Britų užsienių 
r. min. pranešė, kad Mao Tse 
Tungas teikėsi padaryti’ malo
nę — sutiko atsiųsti į Londoną 
savo diplomatinę misiją. Tai bu
vo sutarta Ženevos konferenci
joje Edeno ir Ču-Een-Lai. Šis 
mostas dar nereiškia, kad abi ša
lys netrukus užmegs pilnus dip-. 
lomatinius santykius, nei kad Pos Gynybos Bendruomenės su
kom. Kinija bus Jungt. Tautų tarties, anglų ir amerikiečių po- 
nariu. “Laimėjimą” pranešė par
lamentui pats Sir W. Churchillis.

Gvatemaloje prasidėjo sukilimas. Neramumai buvo prasidėję jau 
anksčiau, kai prokomunistinė vyriausybė ėmė siausti prieš nepa
lankiuosius vyriausybei. Buvo manyta, kad Gvatemalos klausimas 
bus sutvarkytas P. Amerikos valstybių konferencijoje. Ten buvo 
numatyta organizuoti penkių valstybių kontrolės komisiją, kuri 
tikrintų laivų judėjimą Gvatemalon ir tuo būdu užkirstų kelią 
ginklų gabenimui. Staiga pasklido žinios, kad išlaisvinimo .armija 
(antikomunistinė), vadovaujama_ aviacijos pulk. Carlos Častillo 
Armas įsiveržė Gvatemalon iš “ 
Hondūro pusės. Pagal pirmuo
sius pranešimu sukilėliai užėmę 
uotus Puerto Barrios ir San 
Jose. Turi lėktuvų ir sunkiųjų 
ginklų. Tikisi, kad gvatemalie? 
ėiai, priešingi Arbenzo vyriau
sybei prisijungs prie sukilimo, ir 
prokomunistinis režimas bema
tant subyrės. Tuo tarpu vyriau
sybininkai ginasi prieš sukilė
lius. Taip pat jų prokomunistinė 
vyriausybė kreipėsi į JT Saugu
mo Tarybą, prašydama pagalbos 
ir netiesioginiai kaltindama kai
mynines valstybes ir JAV.

Siūlymas pavesti tą reikalą 
'tarpamerikinei sąjungai, Rusijos 
buvo vetuotas. Nutarta kviesti 
kariaujančius baigti kraujo lie
jimą.

Dar prieš sukilimą JAV ėmė
si griežtų priemonių suvaldyti 
Gvatemalai: paprašė suintere
suotas valstybes leisti kontrb- 
liuoti visus įtartinus laivus, ga
linčius patekti Gvatemalon. Taip 
pat buvo prašytos visos sąjungi
ninkės valstybės uždrausti gink
lų gabenimą iš savo kraštų. D. 
Britanija pasirodė palanki ant
rai prašymo,daliai, bet nesutiko 

metu, nors pasižadėjo bendra
darbiauti pati kontroliuodama ir 
net konfiskuodama ginklų siun
tas į Gvatemalos uostus.

Nesėkmingoji Ženeva
Nei diplomatų kantrybė, nei 

prakaitas neįstengė išpainioti 
Korėjos problemos — ji grįžta 
JT. Septynių savaičių posėdžiai 
— vieši ir slapti — parodė,.kad 
konferencijos stalas nesėkmin- 
gesnis už kovos lauką. Užsispy
rus komunistiniam blokui, nesu
tinkant, kad rinkimų priežiūros 
komisijoje dalyvautų JT valsty
bės kaip kariavusios, buvo nu
spręsta pasitarimus nutraukti.

Dar tebeposėdžiauja Indokini- 
jos konferencija, nors ir jos die
nos galbūt suskaitytos. Jau bu
vo nusistatyta nutraukti ir ją, 
jei komunistai nepadarys jokių 
nuolaidų. Pagaliau Molotovas su 
Ču-En-Lai pareiškė sutinką ati
traukti raud. kariuomenę iš 
Cambodijos ir Laos, ir jų likimą 
spręsti atskirai nuo Vietnamo. 
Ši nuolaida vakariečių yra svars
toma, nors ir su nepasitikėjimu, 
nes jau girdėti, kad Laos ir Cam
bodijos raudonieji sukilėliai pa
siskelbė veiksią nepriklausomai. 
Tolimesnis Indokinijos konfe
rencijos likirfias priklausys ir

nuo Prancūzijos, kuri dabar lin
kusi tartis tiesiogiai su Vietminh 
sukilėliais ir susitvarkyti su In
dokinija per mėnesį. JAV dele
gacijos pirm. gen. Bedell Smith 
su savo ,patarėjais išvyko į Va
šingtoną, o Edenas — per Pary
žių į Londoną.

Nauja vyriausybė Paryžiuje
Kadangi Mendes - France, ra- . 

dikalsocialistas, buvo vienas di
džiausių Bidault politikos kriti
kų, atsistatydinus Lanielio vy
riausybei, prezid. Coty jam ir 
pavedė sudaryti naują vyriau
sybę. Parlamentas pareiškė jam 
pasitikėjimą 419 balsų, prieš 47, 
susilaikiusių 154. Tai ambicin
gas 47 m. amž. ekonomistas, pra
dėjęs parlamentinę karjerą turė
damas 25 m. Jo tėvas yra žydas, 
pramonininkas. Mendes - Fran
ces kabinetas, sudarytas per vie
ną naktį, yra pasiryžęs greitai 
susitvarkyti su Indokinija, page
rinti ekonominę krašto būklę, 
priimti Vak. Europos Gynybos 
Bendruomenę (dėl šio pastarojo 
pažado užsienio diplomatai abe
joja). Užsienio r. min. — pats 
Mendes.- Eranee.. JPrezid. Eisen-

prancūzų vyriausybę skubiai ap
sispręsti dėl Indokinijos, nes 
greit bus pervėlu netgi ir JAV 
kariuomenei įsikišti.

Kas toliau?
Besiskirstant konferencijoms, 

neratifikuojant EGB, bekylant 
šen bei ten sukilimams, — atsa
kingiems politikams kyla gyvy
binis klausimas — kas toliau? 
Apsvarstyti degančių pasaulio 
problemų Churchillis su Edenu 
skrenda į Vašingtoną pas prez. 
Eisenhowerį ir birželio 25 d. bus 
Baltųjų Rūmų svečiai. Mat, kilo 
gyvas reikalas suderinti iš nau- : 
jo atsistygavusius santykius, ap
svarstyti blogėjančią Indokinijos 
padėtį, Britanijos ir Egipto rei
kalus, Prancūzijos nenorą dėtis 
į EGB, Vokietijos apginklavimą 
ir atominių ginklų panaudojimą. 
Iki šiol D. Britanija perdaug yra 
palinkusi Maskvos ir Pekino pu
sėn. Tai yra pastebėjęs ir Brit. 
karo ministeris Alexander. Jisai 
priminė savo tautiečiams, kad 
padėtis yra labai rimta, ir Bri
tanija negali vesti savarankiš
kos politikos, neatsižvelgdama į 
sąjungininkus. Jei D. Brit. ir Va
karai atsisakys vaidmens, kurį 
skiria dabartis, žus visa krikš
čioniška civilizacija.

Vif^tdikos'rh'oweris*'p^artdtmai "ragina

KAIP APGINKLUOS VAKARĮ! VOKIETIJĄ?
VAK. VOKIETIJOS KARIUOMENĖ AR VOKIEČIŲ LEGIJONAI?

[-Į Pastaruoju laiku, Prancūzijai 
j ir Italijai neratifikuojant Euro-

litikų akys nukrypo Vokietijos 
link. Ypač susirūpinimo rodo D. 
Britanijos dabartinė vyriausybė, 
nes pavojaus atveju iš rytų, vi
sa šiaurinė Vokietijos lyguma su 
aerodromais ir raketinės artile
rijos įrengimais lengvai gali ati
tekti sovietams. Dabartinės Š. 
Atlanto karinės pajėgos dar nėra 
pakankamai stiprios toms pozici
joms išlaikyti. Be to, karinis ir

— Vašingtonas. — McCarthy 
bylos triukšmingieji apklausinė
jimai pasibaigė. Senatorius Pot
ter pareiškė, kad abiejų šalių liu- 
lijimai parodė abiejų kaltumą: 
McCarthy su savo bendradar
biais ieškojęs privilegijų, karei
viui G. D. Shine, o kariuomenė . _ ... .,
siekusi trukdyti McCarthy ko- P°htinis Prancūzijos silpnumas 
munistinę medziokĮę. Senato an- £ - -
ketos pakomisė dar nepadarė P°s gynybos sistemą, šie moty- 
sprendimo.

pastato pavojun visą Vak. Euro-

vai verčia anglus ir amerikie-

čius apginkluoti Vokietiją. Chur
chillis su Edenu birželio 25 d. 
lankydamiesi Vašingtone pas 
prez. Eisenhowerj, be kitko 
svarstys ir šią problemą. Kol dar 
nevėlu, siekiama išlaikyti kancl. 
Adenauerio vyriausybę, duodant 
kraštui suverenumą ir vienokią 
ar kitokią karinę pajėgą, kuri 
atsvertų Ryt. Vokietijos sovie
tų organizuotą armiją. Šito ne
pasiekus, Adenauerio Vyriausy
bė, kaip numatoma, būtų pakeis
ta kita, kuri siektų Vokietijos 
suvienijimo ir neutralumo. To
kios linijos atstovų Vak. Vokie
tijoj netrūksta, juoba, kad kancl. 
Adenauerio pastangos rasti kal
bą su Prancūzija iki Šiol liko ne-

Į sėkmingos. Šitokios raizgios po- 
I litinės būklės akivaizdoj ir nori
ma nedelsiant leisti Vak. Vokie
tijai organizuoti arba tautinę ar
miją, arba legijoną, kurio statu
tas galėtų būti lengviau sutartas. 
Žinant Prancūzijos priešinimąsi 
Vokietijos apginklavimui ir Bri
tanijos darbiečių partijos irgi 
neigiamą nusistatymą (pareikš
tą jų met. konferencijoj pereitą 
rudenį), galima laukti, kad Vo
kietijai apginkluoti bus rasta 
forma. Šis klausimas netrukus 
turėtų paaiškėti, nes atsakingi 
britų politikai šiuo metu yra nu
siteikę įjungti galimai greičiau 
Vak. Vokietiją Europos gynimo 
sistemon.

Kanados Lietuviu^ Kataliku, Kongresas Marijos garbei liepos 3-4 dienomis 
Toronte ir Hamiltone
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Dir. A. Giedraitis apie Vasario 16 gimnazija

GENOCIDAS IR MESŠiandieną komunistinis genocidas — masinis žudymas vykdomas visu žiaurumu. Tais bestia- liškais komunistų darbais susirūpinusios visos tautos, ypač tos, kurių kamienas tiesioginiai to genocido yra paliestas.Mūsų maža lietuvių tauta nuo komunistinio genocido žiauriai nukentėjo ir kenčia. Šimtais tūkstančių mūsų tautiečių išžudyta, išvežta į vergų stovyklas. Likusieji pavergtoje tėvynėje taip pat gyvena vergų sąlygose. Jei didelės tautos rūpinasi savęs apsaugojimu, išlaikymu, tai tuo labiau tas. turėtų rūpėti mažoms tautoms. Kalbėdami apie genocido pavojų mūsų tautai, turėtume pažvelgti ir į tai, ar kartais mes patys neprisidedame prie mūsų tautos sumenkėjimo, išnykimo. Štai keli veiksniai, kurie, kad ir netiesioginiai, prisideda prie mūsų tautos menkėjimo: sumenkėjusias šeimos, susižavėjimas svetimais blizgučiais, netiesioginė parama komunizmui,■ girtuokliavimas.Kai mūsų protėviai buvo giliai religingi, jie augino gausias šeimas. Tos gausios šeimos buvo ir lietuvybės tvirtovės anų laikų rusiškoje prispaudoje. Tų protėvių atgarsį mes matome dar ir šiandieną Š. Amerikos kontinente senųjų ateivių* tarpe. Jie pristatė bažnyčių, parapijinių mokyklų. Jie gausiai aukojo mūsų tautos reikalams.Naujoji karta, ar ji būtų gimusi Š. Amerikos kontinente, ar atvykusi kaip karo pabėgėiai, tuo pasigirti negali. Gausių lietuviškų šeimų matome labai mažai. Priešingai. Matome daug šeimų, kurios augina tik vieną vaiką. O kiek šeimų, kurios nieko neaugina? Kiek šeimų, kurios su- . irusios, išsiskyrusios?. Kiek šeimų, kurios atsisako dar negimusių šeimos narių? Tokios šeimos, ypač pastarosios, prisideda prie mūsų tautos sumenkėjimo. Tik gausiose ir stiprių lietuvių šeimose gali išaugti nauji ir susipratę mūsų tautos nariai.Kad tėvynėje susidariusius didelius mūsų tautos nuostolius galima nors dalinai išlyginti gyvenant ir svetur, mums rodo gražus olandų išeivių — būrų pavyzdys. 1898 m. anglai, plėsdami savo imperiją, užpuolė ramius olandus išeivius P. Afrikoje. Nelygioje, beveik trijų metų, kovoje, olandai pralaimėjo. Tie olandų išeiviai buvo geri katalikai. Jie augino gausias, susipratusias šeimas. Po 50 metų, iš keliolikos tūkstančių olandų šeimų, P. Afrikoje išaugo rnilijoni- ,nė olandų kolonija. Šiandieną P. Afrikos valdžios viršūnėje stovi olandas Malanas. Ar nevertėtų ir mums, nuo tautos kamieno atskirtiems, pasekti tų olandų pavyzdžiu, kad šiek tiek išlyginti mūsų tautoje susidariusius nuostolius dėl komunistinio genocido.Antras veiksnys — mūsų tautiečių susižavėjimas svetimais blizgučiais ir paniekinimas savo ' tautos brangenybių. Yra tautiečių, kurie ne tik patys atskyla nuo mūsų tautos kamieno, bet dažnai patraukia su savimi ir daugiau silpnų lietuvių. Kiek šiandieną tautiečių dėl biznio išsižada savo lietuviško vardo ir pavardės. Jei taip daro tėvai, taip darys ir jų vaikai. Lietuvis, kurs nevertina lietuviškų brangenybių, niekados dėl jų nesisie

los ir už jas nekovos. Lietuvis be lietuviškos sielos mūsų tautai yra žuvęs. Kad lietuvis greit susižavi svetimais blizgučiais — nutausta, tą pastebėjo kaikurie pasaulio < istorikai, pastebėjo ir mūsų tautos pranašas Mairpnis. Jis jau tada sakė tautos silpnuoliams:Lietuvis daug išsižadės, Tautos, kalbos net pavardės...Kaip kartais vaikai gaili, kad jų tėvai jiems tų brangenybių neperdavė, rodo kad ir šis pavyzdys: 1946 m., eidamas Oberst- dorfo gatve (kalnų kurortas Pietų Vokietijoje), prie vieno kiemo vartelių pamačiau lentelę su užrašu: “Major Prūsaitis”. Supratau, kad tai lietuvis, JAV armijos karininkas. Su juo turėjau progos pasikalbėti. Jis- lietuviškai besuprato atskirus žodžius. Labai gailėjo, kad tėvai jo neišmokinę savo tėvų kalbos. Jis labai brangina savo gražią lietuvišką pavardę ir jos niekada neiškeis į anglišką. Jis mato, kad nemokėjimas savo tėvų kalbos, yra žingsnis į šalį nuo savo tautos, yra dvasinis lietuvio žuvimas. Ir tikrai. Dvasiniai žuvęs lietuvis yra lygus lenkui, rusui, vokiečiui ar kitam svetimtaučiui. Jam sava tauta neberūpi.Kad ir netiesioginė parama komunistams, yra prisidėjimas prie mūsų tautos genocido. O ar mažai yra nesusipratusių tautiečių, kurie perka komunistų krau tuvėse, valgo jų valgyklose ir net lanko jų slaptas svaigalų pardavimo vietas (bootleger). Komunistai gi iš jų surinktais pi- nigasi remia komunizmą, kurs žudo mūsų tautą. Yra tautiečių, kurie paremia komunistus ir moraliai. Komunistas yra mūsų tėvų, brolių, seserų žudikas. Komunistas yra komunistas, ar jis gyvena Sovietų Sąjungoje, Amerikoje ar kur kitur.^aremti komunistą moraliai, tuo pačiu paremti mūsų tautos žudymą. Ar gali taip daryti padorus lietuvis? Bet. deja, tokių yra.Moralinis komunistų rėmimas yra rėmimas ir mūsų tautos genocido, yra išėjimas prieš mūsų tautą. <Girtuokliavimas yra taip pat mūsų tautos genocido pagalbininkas. Girtuokliai dažnai nesukuria šeimų ir tuo pačiu neduoda tautai jokio prieauglio. O jei ir sukuria šeimas, tai jos dažniausiai esti pairusios. Girtuokliai kartais prieina prie to, kad virsta valkatomis ir. miršta gatvėje. Tokia savotiška savižudybė prisideda prie mūsų tautos žudymo, prie mūsų tautos genocido.Šitie keli pavyzdžiai rodo, kad mes labai pergyvename komunistinį genocidą, bet nepastebime toje srityje savo klaidų.J. Vildūnas.

Vasario 16 gimnazija jau nuo šių metų sausio 8 d. Rennhofo rūmuose, kuriuos laikome savais, nors nėra jie dar visai savi. Krašto Valdyba deda visas pastangas, kad rūmai su sklypu būtų išpirkti ir galutinai įteisinti. Tikimės, kad, mūsų tautiečiams padedant artimiausioje ateityje ir pasiseks tai padaryti.
Kaip atrodo ši vieta ir namai, 
jau kurį laiką čia pagyvenus? Galima visaip samprotauti. Pirmiausia žiūrėkime mūsų vaikų, šios gimnazijos mokinių: kokios sąlygos jiems Čia gyventi, mokytis, lavintis, auklėtis. Rūmuose yra patogumų, bet per maža vietos. Bendrabutyje mokiniai sukimšti, miega daugiausia dviaukštėse lovose, sunku gražiai susitvarkyti ir ką veikti. Dėl mažumo vietos gali nukentėti ir silpnesniųjų sveikatingumas, ypač žiemos metu, kai ne- visada įmanoma atidaryti langus.Mokytis dvi klasės rūmuose visai geros, barakuose nepatogios, kad lentinės ir plonos sienos, nors vietos gana. Trūksta tinkamos patalpos įvairiems kultūriniams parengimams, kūno kultūrai, sportui. (Kūno kultūrai ir sportui aikštės ruošiamos — tik laiko ir lėšų klausimas). Trūksta vietos mokslo priemonėms: bibliotekai, gamtos mokslų kabinetams ir kt.Didelis minusas, kad ši vieta toli nuo didesnių miestų. Šalia tėra menkas kaimas ir aplinkui (už 5-7 km.) maži miestukai. Ko šviesesnio ir gražesnio mokiniams netenka čia pamatyti. Artimiausias didelis miestas Mann- heimas (už 18 km.) sunkiai pasiekiamas, nes pro šalį neina nei tramvajai, nei autobusai, nors prie pat gimnazijos namų susibėga penki keliai, ir triukšmo labai daug. Kultūriniu požiūriu menko kaimo artimumas negali

mokiniams daryti teigiamos įta- (patalpas, kad laisviau galima bukos, o tautiniu požiūriu — tik trukdymas.Žemės sklypas didelis (4.5 ha), parkas gražus, nors smarkiai apnaikintas. Ši vieta Neckaro ir Rheino slėnyje, ir tai bene viena iš' slėsniausių, dėl to negalima būtų pasakyti, kad čia labai sausa. Arti nėra švaraus tekančio vandens. Pro šalį tekančiuose kanalėliuose vanduo užterštas. Reiktų maudymosi baseino savo pačių žemėje.O kaip mokytojai?Vienas gyvena Weinheimo mieste (už 10 km.), trys gimnazijos namuose (mergaičių ir berniukų bendrabučių vedėjai, direktorius), o kiti visi čia pat Hūtenfeldo kaime. Geresniąsias patalpas ūkininkai, žinoma, pasilaiko sau, o nuomoja atliekamas, prastesnes, ir tai už gerą kainą. Kaime mokytojai labai skursta. Tenka pasakyti, kad čia ir maisto produktai brangesni, o miestai, kaip jau sakyta, sunkiai pasiekiami. <Būtų idealu, kad apie gimnaziją susikurtų lietuviška kolonija. Bendravimas su savo tautiečiais labai teigiamai atsilieptų į tautinį mokinių susipratimą, susidarytų tam tikro šeimyniško jaukumo. Per tautinius minėjimus ir kaikuriuos kultūrinius parengimus mokiniai taip’ pat nesijaustų vieni, o turėtų saviškių žiūrovų, kurių buvimas paskatintų mokinius labiau stengtis ir gražiai rodytis. Apie tokią i pripažinimą. Gavus pripažinimą, galima bus tikėtis ir valdžios paramos, o tada ir gimnazijos išlaikymas kitoks pasidarytų. Kad pripažinimo galima tikėtis, yra šviesių vilčių. Tik reikia dar kantrybės ir pasišventimo mums patiems. ’Kokie dar gimnazijos rūpesčiai?

tų paskirstyti bendrabutyje mokinius, įtaisyti kitus pasigendamus įrengimus. Įtaisyti mokytojams tinkamus butus. Išrūpinti prieinamą susisiekimą su miestais — Weinheimu ir Mannhei- mu. Dabar, tiesa, jau numatomas pašto autobusas iš Lampert- heimo į Viernheimą, bet retai, ir didesnis miestas Mannheimas dar nelengvai bus pasiekiamas. Gimnazija ir pati turi aštuonių vietų autobusiuką, bet šio dar nepakanka.O kokios perspektyvos gimnazijai ir toliau egzistuoti? Kaip ilgai ir kokiu pagrindu ji galės laikytis?Klausimas labai sunkus. Pirmutinį kuklų išlaikymą jai suteikė jos steigėja PLB Vokietijos Kr. Valdyba. Paskui pradėjo eiti į pagalbą Amerikos lietuviai, BALFas, VLIKas. Toliau pradėjo steigtis gimnazijos rėmėjų būreliai visuose laisvuose kraštuose, kur tik yra lietuvių. Dabar gimnazija ir laikosi iš tų būrelių stipriai BALFui ir r atskiriems tautiečiams paremiant. O padeda ir tokios organizacios, kaip NC WC, Caritas, Šveicarijos Raudonasis Kryžius, Evang. Hilfswerk ir kt. Žinoma, tos antraeilės paramos nėra didelės; visas gimnazijos išlaikymo pagrindas yra rėmėjų būreliai. Bet ar ilgai to galima tikėtis? Ar visada taip gailės būti?Krašto Valdyba ir pati gimnazija rūpinasi ko veikiau gauti gimnazijai Vokiečių valdžios

Žinoma..
PUIKESNIO

SKONIO!

-koloniją prie gimnazijos kadaise svajojo šviesesnieji mūsų žmonės ir, berods, pati Kr. Valdyba.Iš augščiau mano pasakytų žodžių gali susidaryti nekoks įspūdis apie naująją gimnazijos vietą. Bet nesakau, kad nieko negalima būtų pagerinti. Pirmiausia reikia išpirkti namus su žemės sklypu. Reikia praplėsti
VOKIEČIAI GINA ŠVEINFBRTO ERDVf

VIETA 
VASAROJIMUI 

RAINBOWS END, 
Lake Shore Beach, Lake 
Simcoe, pusė mylios nuo 

Keswick, Ont.Puiki vieta maudymuisi ir žvejojimui, Išnuomojami kambariai su virtuve.Informacijų kreiptis pas 
Linartus, 376 Crawford St., 

Toronto, tel. LL. 5999.
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MU. 9543
VALANDOS

9 ajn. — 9 p.m.

Praeitų metų "TŽ" Nr. 152 ir 153 
pateikėme vaizdelį iš oro kovų įvyku
sių ryšium su dideliu amerikiečių bom
bardavimu Sveinfurto šratinių guolių 
dirbtuvių. Tai buvo atsiminimai olian- 
tų lakūno P. Clostermann. Dabar duo
dame atsiminimų žiupsnelį iš tu pačių 
oro kautynių, bet iš vokiečių pusės. 
Autorius yra H. Kacke vienas Mš žy
mesniųjų vokiečiu lakūnų, pasižymė
jęs kovose prieš bombonešius. P. Br.Tą rytą mus nustebina staigus įsakymas pesikelti į Rheine aerodromą, apie 120 mylių į pietus. Čia mes turėjome operuoti sutartinai su kitais daliniais, jau esančias šiame ruože.Po devyniasdešimt minučių atėjo kitas įsakymas, persikelti į Gilze Riju Olandijoje. Mes nusileidome tenai 11 vai. 15 min. Keletas puikių mergaičių atnešė mums užkandžius tiesiai prie j lėktuvų ir valgant maloniai patarnavo.Platus nusileidimo takas mirga kepinančio j kaitroj. Anglai prieš keletą naktų buvo apmėtę jį bombomis. Tuo laiku mūsų naktiniai naikintuvai leidosi, ir aerodromas buvo apšviestas.Aliarmas paskelbtas 13.15 vai. Virš Antverpeno susitinkame priešo tvirtoves. Jas lydi Spitfires. Dėl po sparnais turimų kaminėlių, man neįmanoma susikauti su Spitfires. Be ypatingesnio reikalo nesiruošiu jų numesti. Nebelieka nieko kito kaip tik laukti progos tvirtovių puolimui.Laikydamasis nuošalyje seku tvirtoves į pietų rytus, laukda- mbas momento, kada Spitfires pasuks atgal į Angliją, Tvirtovės yra pasidalinę į keletą grupių.Pagaliau Aacheno apylinkėse turiu progą pulti. Tačiaus prieš pat atidarant ugnį, pataiko į mano lėktuvo kairįjį sparną. Kairysis kaminėlis numuštas. Vos galiu išlaikyti tiesioj linijoj netekusį lygsvaros lėktuvą. Kairiajam sparne matosi didelė skylė. Bijau, kad gali būti kliudyta pagrindinė sija. Nuo didelio įtempimo sparnas gali visai nulūžti. Reikia saugotis staigių posūkių ieškant progos iššauti antrąją raketą į priešą.Tuo tarpu mano lakūnai savo raketas iššovė pasiekdami gerų rezultatų. Fūhrmann ir Fest puikiai pataikė. Jų bombonešiai susprogo ore. Kitos raketos atrodo nieko ypatingo nepadarė. Manoji raketa prašvilpė per formacijos vidų nieko fleužkliudydama.Pasukau į šoną ir nusileidau prie Bonnos. Tučtuojaus nusistū- miau prie dirbtuvių ir pašaukiau apžiūros inspektorių. Jis patvir- tm’o mano spėjimus apie kairiojo sparno siją. Ji buvo pašauta. Lėktuvas laikinai buvo nebetinkamas skridimui. Naktį jam bus pakeistas visas sparnas.IŠ lėto nužygiuoju per lėktuvų taką į kontrolinį bokštą. Pasitraukę iš kovos Messerschmitts ir Focke-Wolfs vienas po kito leidosi į aerodromą. Jau susidarė apie trisdešimt lėktuvų, kurie

aprūpinami kuru ir šaudmenimis. Tačiau visi lėktuvai priklau sė skirtingiems daliniams. Daugelis lakūnų tufėjo dar maža patyrimo. Tarp jų nebebuvo nė vieno dalinio vado.Atrodė, l^ad arflterikonai puls Šveinfurto šratinių guolių dirbtuves. Bombonešiai dideliam augštyje praskrido į pietų rytus. ’ Tik pagalvojus, kad mano lėktuvas nebetinka skridimui, paima mane pyktis. Pagaliau nusprendžiau vis vien skristi. Neklausydamas inspektoriaus perspėjimo, liepiau paruošti jį skridimui. Sušaukiau nusileidusius lakūnus ir prašiau klausyti mano komandos.Pakilome 3 v.v. dideliu ištisiniu daliniu. Amerikonai jau buvo pasukę namų link. Tikėjomės padaryti jiems nemaža žalos. Reikėjo saugoti lėktuvą lyg krepšį kiaušinių. Greit pasiekėme 22 tūkst. pėdų augštį.Priešais mus atsiranda lėktuvų dalinys susidedąs iš maždaug 250 tvirtovių. Pamažu mes pasivejame juos. Siunčiu vieną paskui kitą savo "lėktuvus puoliman. Pats liekuosi užpakalyje dalinio ir pasirenku taikiniu vieną tvirtovę iš kairės.ir šiek tiek žemiau pagrindinių jėgų. Penkių šimtų pėdų nuotolyje trumpomis serijomis paleidžiu ugnį.Amerikonų gynyba atsako. Kulipkų pėdsakai skraido nepatogiai arti galvos. Priprasti perlų karoliai darosi tankesni ir tankesni. Pagaliau to prakeikto metalo atsiranda perdaug.Esu nepatogioj padėtyj turėdamas skristi paskui tirštą priešo dalinį kelias minutes ir negalėdamas imtis jokių apsisaugojimo judėsiu. Su baime stebiu skylėtą sparną.Staiga mano vargšas lėktuvas visas pakliūva į ugnies krušą. Pasklinda degančio parako kvapas. Lėktuvo variklis dar vis atrodo dirba tvarkingai. Susiriečiu už jo. Prisiartinęs iki 300 pėdų šaltai nusitaikau į savo auką.Wcmf! Pataikė į maniškio liemenį. Garsas duslesnis negu į sparnus ar variklį. Mano paties šūviai turi geras pasekmes. Jankių lėktuvas jau liepsnose bekrentąs iš formacijos į kairę. Keturi parašiutai pakimba ore.Tuo pat momentu mano lėktuvas pataikomas iš eilės kelis kartus. Skamba lyg kas būtų išpylęs maišą bulvių ant tuščios statinės 'kurioje aš sėdžiu. Liepsnos pasipila iš variklio ir bando pasiekti mane. Dūmai ašaroja akis ir troškina gerklę.Vadinasi, jie pačiupo pagaliau mane!Kruvina skerdykla!Atstumiu šoninius kabinos teigus, kad išeitų dūmai. Uodega paskui lėktuvą tirštėja. Karšta alyva teka srovele iš variklio per sparno sujungimą. Dideliu ratu į kairę pasitraukiu nuo

priešo dalinio. Su pasitenkinimu matau, kaip mano tvirtovė Eifelio kalnuos sudužo į liepsnas. Didelis stulpas dūmų pakilo iš pušų miško. ' ' 'Taip yra?Išjungiu degimą, ir kurą Termometras rodo alyvos ir šaldytuvo temperatūrą pasiekus virimo laipsnio. Gerasis Dieve, kaip baisiai mano lėktuvo kairysis sparnas atrodė! Galėjo lūžti kiekvienu momentu.Liepsnos pranyko. Gaisras užgeso Patraukiau pavojaus rankenėlę ir numečiau kabinos dangtį. Oro srovė užėmė man kvapą. Vėjas daužė į šalmą ir plėšė šalį nuo'kaklo.Ar privalėjau iššokti? Mano Gustav * buvo visas skylėtas, bet dar skrido.Atliuosavau propelerį ir pradėjau sklęsti. Traukdamas rytų link pradėjau netekti augščio. Prakaitas išpylė beklausant vėjo švilpimo ir šniokštimo pro lėktuvo sparnus ir liemenį Priekyje tarsi sidabrinis kaspinas per saulės nudegintą kraštą Vyniojosi Reino upė. Plati Reino lyguma mirgėjo karštyje.Tik 12.000 pėdų beliko. Su gera laime gali man pasisekti pasiekti Hangelar aerodromą arti Bonnos.10.000 pėdų. Atrodo, kad per daug greit netenku augščio. Messerschmitt 109 nėra sklandytuvas.Ar turi variklis šiek tiek gyvybės? Įjungiu kurą ir degimą, (Nukelta į 8 psl.)* “Gustav” — vokiečių lakūnai praminė Messerschmitt 109 G. Pirmieji masinės gamybos .šios serijos lėktuvai pasirodė 1942 m. rudenį. Jie buvo daug geresni už geriausius to meto Spitfire lėktuvus. Afrikos kovų didvyris kap. Marseille tik vieno skridimo metu numužęs su ME 109 G šešioliką priešo Spitfire. Tačiaus ME 109 G turėjo vieną didelį trūkumą. Ne vienam lakūnui teko gelbėtis su parašiutu kai jo variklis nei iš šio, nei iš to užsidegdavo ore. Marseille, numušęs 158 priešo lėktuvus, žuvo tik dėl savo ME. 109 G variklio užsidegimo. Jo parašiutas bešokant užsikabino už lėktuvo uodegos. Taip žuvo gabiausias vokiečių, o gal ir viso pasaulio II Pasaulinio karo lakūnas. P. Br.

Vasarvietė 
atostogoms.Atostogaudami savaitgaliais atsilankykite į ’’MERCURY LODGE” prie Simcoe ežero. Randasi gražioj vietoj, 1 mylia į šiaurę nuo Keswick, Ont,
109 Orchard Beach.

Teief. Roches Point 184 MSavininkas Pr. Krilavičius.

Labai reikia lietuviškų vadovėlių. Lietuviška gimnazija neįmanoma be lietuAškų vadovėlių, deja, jų daug trūksta. Išleisti — neišsprendžiamas lėšų klausimas. Išleistų įsigyti taip pat nelengva, nes tie Amerikoje, reikia pirkti už dolerius, brangiai mokant ir už persiuntimą. Išleistų žadėjo gimnazijos bičiuliai mokytojai Amerikoje. Labai laukiam.Reikia ir kitų mokslo priemonių: fizikos, chemijos, biologijos mokslams, kūno kultūrai, muzikai. Reiktų paveikslų, kuriais galima būtų pavaizduoti Lietuvos gyvenimą. Tam kviestini mūsų dailininkai, deja, reikia sąlygų, reikia lėšų.Pasitaiko sunkumų ir su mokytojais. Anais metais ilgą laiką trūko lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo. Išieškota po visą Vakarų Vokietiją, po Angliją ir Ameriką — prieš pusę metų sutiko vienas, baigęs studijas čia pat vokiečių universitete. Šiemet toks pat aštrus reikalas ieškant vokiečių ir anglų kalbų mokytojų. Lietuvių negalima gauti. Vokiečių kalbai laikinai pakviesta viena Karaliaučiaus un-tą baigusi vokietė. Anglų kalbai taip pat ieškomas tarp vokiečių ar anglų, nes lietuvio nesiseka gauti.Tenka išgirsti balsų, kad gimnazija jau per gerai turinti. Rėmėjų būrelių esą daugiau nekaip mokinių. Šiuo metu, tiesa, daugiau: R. būrelių 216, o mokinių 176, dar trys neatvykę (iš Berlyno ir Venezuelos). Tačiau R. būreliai nevisi veiklūs: kai kurie labai atsilikę, vieni kiti jau ir netesės. Trūkumas papildomas iš tų viršaus esančių būrelių ir įvairių kitų aukų ir pašalpų. Visi gimnazijos rėmėjai, visi tautiečiai ir toliau prašomi padėti gimnazijai. Reiktų pamatyti, kiek daug čia gražaus jaunimo, norinčio mokytis, šviestis lietuviškoje gimnazijoje, o paskui pasitarnauti Lietuvai*Kartais užduodamas ir dar vienas klausimas: kaip ilgai ši

apie 8000 lietuvių. Dalis jų dar išemigruosianti — geriausiu atveju apie 3000-5000 turėtų likti. Tada mokyklinio amžiaus vaikų reikėtų skaityti apie 400. Iš jų pusė liktų vietose — pradžios ir kitoms mokykloms, kita pusė — 200 vaikų tektų gimnazijai. Toks skaičius ilgai galėtų pasilaikyti.Tačiau negalima čia aplenkti vienos pastabos. Kad ir kažin kaip norėtume, tam tikra dalis lietuvių savaime nutaus per mišrias vedybas ar dėl kitų priežasčių, tai minėtąjį skaičių dar tektų sumažinti bent 10%. O kad gimnazijos prieauglis būtų tikresnis, reikia ypatingą dėmesį kreipti į vargo mokyklas visuose Vakarų Vokietijos kraštuose. Labai palaikytina ir gimnazijos paruošiamoji klasė su visu ketvertų metų kursu.Gimnazija dabar, kaip girdėti, turi gerą vardą. Bet to dar negana. Reikia, kad ji būtų ir viliojanti, o ne tik jaunimui, bet ir tėvams. Viena iš tokių priemonių būtų dar mašinraščio ir stenografijos pamokos. Gimnazija paruoštų dalį jaunimo praktiškam ir labai naudingam darbui įvairiose įstaigose, kai nenorėtų ar negalėtų toliau eiti augš- tųjų mokslų. Tokios pamokos praėjusiais metais mokytojų tarybos ir buvo nutartos, tik dėl lėšų stokos iki šiol nepradėtos. Tačiau jos neužmirštos, ir ieškoma būdų, kaip galima būtų veikiau įgyvendinti naudingą nutarimą.Kaip traktuojami Vasario 16 gimnazijos mokiniai kitų mokyklose, jei taip pasitaiko? Pasitaiko, ir, kiek mums žinoma, niekur nebuvo numažinti. Abiturientai priimti studijuoja vokiečių un-tuose. O gimnazija dar vis stiprėja ir auga.Vasario 16 gimnazija suvaidins nemažą vaidmenį tautinei kultūrai išlaikyti ir ugdyti. To pat reiktų siekti ir per vargo mokyklas. Šiuo metu kiekviena Tautos kultūrą gaivinanti jėga labai brangintina. Abu minėtiejigimnazija bus reikalinga? Ar ii- kūriniai — Vasario 16- gimnazi- gai pakaks jai prieauglio? į ja ir vargo mokyklos — visomis Dabar Vąk. Vokietijoje esama I jėgomis palaikytini. ELTA.
■ s ■

BAVARIJOS MERGAITĖ 
SEKMADIENI
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».Štai matome jauną Bavarijos mergaitę savo geriausiame sekmadienio apdare. Ji nešioja šviesių spalvų ilgą medvilnės suknelę, padarytą iš paprastos baltos medžiagos, o jos pečius dengia graži skara iš šilko su ilgais kutais. Iš tos pačios medžiagos ir tos pačios spalvos padaryta jos priekaište. Virš suknelės ji nešioja gražią juodą liemenę, stipriai suvarstytą.Mūsų jaunoji mergaitė nešioja kietą iš juodos odos skrybėlę, papuoštą aukso spalvos raišteliais. Prie suknelės nešiojamos baltos kojinės ir paprasti juodi bateliai su sidabriniais raišteliais.
Pasitarnaudamas visuomenei šį straipsnį spausdina
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 PUSL.
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DARBO TURĖTI! UŽTEKTI VISIEMSDėl paskut. pusmetė vis plačiau pasireiškiančių ūkinių negerovių ir nedarbo, kuris JAV- buvo pakilęs iki 8%, o Kanadoje 12% visų dirbančiųjų, tiek spauda, tiek ir vyriausybių organai atsiliepia gana raminančiai. Anot jų, automobilis, tiesa, nebevažiuoja .100 mylių į vai. greičiu, bet jei jis daro 92 (ar 88) mylias — vistiėk dar jo greitis labai didelis (o eiliniam žiūrovui — beveik nėra skirtumo). Visa bėda tame ir yra, kad eiliniai — daug kur nemato skirtumo. jų akimis gamybos “tik” 1/10 sumažinimas —' nieko nereiškia, kai tikrovėje tuo — keli milijonai turi prarasti darbą, o tokio paieškant šitose darbovietėse iš šių .naujokų tik pasijuokiama, mat, tada juk ir ten, bendru principu, atleidžiama . 10% senų darbininkų (gi apie naujų samdymą, tuo pačiu laiku, negali būti nei kalbos). Jei “poilsio” periodas užsitęsia ilgiau, gi bedarbio pašalpa po kelių mėnesių išsisemia, nelaimingasis darbo ieškotojas tampa panašus į keleivį, kuris į jokį traukinį negali prisimušti, kai tie, . vienas po kito, praeina perpildyti. Slenka savaitės, mėnesiai, ekonominę krizę seka politinis nepasitenkinimas. Jei krašto vy- ridušybė laiku griebtųsi viešųjų darbų programos (kelių, ligoninių, mokyklų statybos), tuo padėtų tam besiplečiančiam grybui tašką ir užkirstų dirvą penktosios kolonos eilių prieaugliui. Tarpe kita ko, pačiu kraštutiniu atveju, jei nebebūtų randama Išeities, kodėl negalėtų būti trumpinama darbo laikas — visiems dirbantiesiems, proporcingai, užuot jų dalį išmetant visai “per laivo bortą”? Juk tikrai, teoretiškai galėtų būti pasiūloma ta priemonė — trumpinti darbo laiką dirbantiesiems (tuo sutaupant, tartum jo fondą bedarbiams) ir tai, proporcingai bedarbių %, pav. šiuo metu 12%, kas sudarytų visiems darbo savaitę 33 vai. (nebe 40), tuo būdu, “ir avis liktų sveika ir vilkas sotus”, Bedarbių 12% vėl galėtų grįžti į darbovietes, o tie laimingieji, kurie tebeturėjo pastovų darbą, ne taip jau žiauriai nukentėtų nuo šios mažos chirurginės operacijos, gi toliau reikalams blogėjant vėl galėtų būti problema lopoma, kaip tas pasakų švarkas, į rankovių sąskaitą — pritrumpinant jas.Šitai, žinoma, nebūtų visai išganingas vaistas nedarbo gydymui (jei galėtų būti išrasta geresnis), prie jo dar grįšime šio str. pabaigoje. Bet dabar prieiname pagrindinį klausimą, kiek gamyba gali smukti žemyn krizės metu, kur ta riba?Mūsų žmonės, iš prigimties ► daugiau į poeziją linkę, nemėgsta skaičių kalbos. Jie, be abejo, mano, kad depresija yra — 100% nedarbas, gi jei šiandien gamybos kritimas tesudaro apie 12%, vadinasi iki depresijos dar tolimas kelias? Deja, taip nėra. Daugelis nustebs išgirdę, kad, pav. didžioji JAV depresija savo viršūnėlė 1933 m. nesudarė daugiau 25% (vadinasi 75% gamybos ^jo normaliai), nors su bankais, prekyba ir draudimo įmonėm bendroji biznio smukimo kreivė siekė vos 56% normos.Ne poeto, o gydytojo uždavinys spręsti, ko lauktina iš organizmo, kurio visas ketvirtadalis padengtas baisia votimi! Kai 75% darbininkų dirbo, džiaugėsi “nepasikeitusiais gerais laikais”, kai kurie, po senovei, net su viršvalandžiais, įsitikinę, kad “geram žmogui — visada ir visur užteks darbo, o tik tinginiai, ar apsileidėliai nedirba (iškrinta)”, tuo tarpu gi 12.800.000 nelaimingųjų, visai ne dėl savo kaltės ne- tekę darbo, eilę metų (nebe mėnesių), nežinojo iš ko gyventi, lyg tie Dievo paukščiai, kurie kurie “nei sėja, nei piauna” — , badavo, mito pigiom liekanom,

ST. BIJŪNASiškraustytais butųz statėsi sau “Hooverib vilas” (palapines, bei barakėlius) priemiesčių pakraščiuose, kai kas net nakvojo po tiltais, prek. vagonuose, nekūrentuose sandėliuose. Kai Herb. Hoover is, JAV prezidentas, ramino, “dar minučiukę! vis čia pat, už kampo” . a % * « • « • gerbū- - statis,- tika parodė, deja, truputį kitaip, nes ir po 6 metų, vadinasi 1939 m. pradžioje dar vis buvo 9.500.- 000 bedarbių ir tik II Pasauliniui karui išjudinus ginklų gamybą ir tie “sūnūs palaidūnai” pasirodė gėri, padorūs sau duonos pelnytojai, įrodydami, kas tikrovėje buvo kaltaš (tik — ne jie).Kodėl ši ekonominė krizė (depresija) ar ji —7 staigi, kaip kokia paklydusi žvaigždė, kometa, kurios kelių iš anksto niekas nežino, heapskaičiuoja? Dovanokite, tai, tur būt, tie, kurie laikraščių neima į rankas, ar teskaito vakaruškas bei pobūvius teapra- šinėjančią “geltonąją”, šiaip gi bet koki rimtesni laikraščiai tam nesigaili vietos. Bendrai, apie depresiją tomai prirašyti, čia tenka aiškinti sutraukiant painų reiškinį į trumpą, grubiai škicuotą paveikslą.Depresija neišvengiamai kartojasi žmonijos istorijoje keliolikos (ligi 25 metų) periodais, pakaitomis su bumu (ekon. klestėjimu), kaip jūroje atoslūgis po potvynio. Čia nieko nejaukto, staigaus ar netikėto negali būti, tai — paprastas, iš anksto prisimintinas pasikartojimas tos įvykių grandinės, kuri eina bangomis, nenutrūkstamai: grįžta, praeina ir vėl grįžta (jokiu būdu ne be ryšio su karo bei ginklavimosi reiškiniais) ir kartosis, kol gyvuos kapitalistinis, vad. “privačios iniciatyvos” ūkis, laukiąs užleisti savo eilę modernesniam —- planuojamam tautos ūkiui, kurį jei ir ne diriguoti, tai bent kai kuriais punktais kontroliuoti turėtų imtis pati krašto vyriausybė. Depresija; kaip mes ją matome, gaunasi kaip rezultatas, kai rinka tampa — persotintą prekėmis, dėl to jų tolesnė gamyba turi būti sumažinta, ar net laikinia sustabdyta, nes sunku jas beparduoti, net už savikainą. Pristabdant fabrikus, atsiranda milijonai bedarbių, kurie stengdamiesi pigiau išsiversti, apkarpo savo išlaidas, kas nuslegia žemyn ir kit. šakų gamybą. Žodžiu, depresija plečiasi platyn ir gilyn, kaip užkrečiama liga. Besibai- mindama dėl ateities publika vis labiau susispaudžia “juodai dienai” ir mažiau beperka. Nukenčia alaus biznis, tekstilė, siuvyklos ir visa prabanginė pramonė, jau pačioje pradžioje. Spauda ir viešieji organai, kad išvengus panikos didėjimo, atsistoja prieš nedėkingą, bet neišvengiamą uždavinį — piešti rožinėm spalvom ateitį, mažinti nedarbo grėsmę ir t.t., žodžiu, bet kokia kaina nuraminti Visuomenę, kad būtų atstatytas pasitikėjimas ir žmonės daugiau pirktų, nes kasdieninio vartojimo prekių gamyba sudaro nevisai nereikšmingą %. Iš to bus labiau suprantama pav. St. Laurento, Kanados min. pirmininko pareiškimai spaudai nedarbo reikalu, kuris — “nesąs toks jau blogas, bet — juo blogiau, juo daugiau apie tai bus kalbama”. Tikrovėje, esama pavojaus, kad tokioje atmosferoje pati vyriausybė gali prarasti orientaciją ir mušdama į išpūstą optimizmą, gali laiku nesurinkti reikiamų žinių apie padėties rimtumą.Nedarbas 1954 m. pavasarį išsiplėtė į 570.000 reg. bedarbių sumą, augščiausią nuo pat 1939 m., prie kurios neužmirština, pagal ’’MacLean’s” pridėti nemažiau 100.000 iš ūkiškų rajonų, bei smulkių vietovių, kur nėra Darbo įstaigų ir nevedama bedarbių registracijos. Naujų imigrantų pagal 1954 m. schemą turi pri-

būti dar 160.000, taigi išeitų 3000 kas savaitę, tai — dar labiau apsunkins bedarbių problemą, kai kuriuose rajonuose jau gana aštrią.Aprūpinimas bedarbių bent daliniu darbu per visuotiną darbo valandų trumpinimą darbovietėse atsistoja juo labiau į nepalankią. šviesą, nors mažose įmonėse, bendrai, sunkiau duodasi įgyvendinti. Kalbant apie gamybos kritimą bei apie depresiją, neužmirština, kad net tos pačios šakos įmonės (pav. rūbų siuvyklos, plieno fabrikai) nevienodai nukenčia krizę — kai silpnesnės kone hermetiškai užsidaro, gi pačios stipriosios dar dirba net viršvalandžius, dėl to bendru gamybos pranašavimu nesinaudotina — aklai. Atskiri kraštai, ar provincijos nevienu laiku ir nievienodai nukenčia. Šiuo metu JAV darbo fronte už Kanadą stipriau laikosi ir nors ten bedarbių % daug mažesnis, atsargoje turima viešųjų darbų planas, kurio kažkodėl, deja, ypač kratosi išdidi liberalų valdžia Otavoje. 1955 m. pavasariui JAV laukia pramonės atsigavimo, nors mažo. Biznio pasisukimą į gerėjimo pusę, nors nestiprų, ekonom. spauda bando pavaizduoti sekančia lentele išreiškiant bilijonais lolerių numatomų ar jau išleidž. gamybai metų ketvirčiais, pradedant 1953 m. II ketvirčiu: $371.4; $356.1; $352.3; $356.6; $362.8.Taigi priimtina domėn, kad gamybos smukimas, nežiūrint prasidedančios vasaros, dar 3-4 mėn. eis — žemyn, kol rugsėjo mėn. pasieks apačią ir tada vėl labai palengva augštyn, nors 1953 m. lygio nebepasieks. Reikia pasakyti, kad ši provizoriška lentelė a) neapima karo rizikos Indokinijoje ir kitur (o tokia — yra); b) išleidžia iš akių kitas depresijos priežastis (potvynius, epidemijas, žemės drebėjimus), c) perprodukciją, vis didėjančią

užjūrio kraštuose, pav. Benelux (Belgijos, Olandijos, Luksem- burgo) gamyba jau trečdaliu prašoko prieškarinę ir dar vis eina pirmyn; Vokietijos gamyba — 140% lyginant su prieškarine, gi Japonijos — 144%, kai tuo tarpu pati pasaulinė rinka — gerokai susiaurėjo, dideliems plotams patekus už gelež. uždangos. Anglo-saksai ne tik daugiau nusileisti nebegali, bet anksčiau ar vėliau turės “pasiilgti” savo senųjų rinkų, atitekusių priešui ir taip būtinų jų egzistencijai. Naujųjų laikų istorijoje daugiausia karų kaip tik yra buvę dėl rinkų, dabartinis nelygus rinkų pasiskirstymas neišvengiamai veda į dar vieną (net jei tam nebūtų ir kitų priežasčių), būtent, anglosaksų ir sovietų imperijos žūtbūtinę dvikovą; d) tiesa, dabar bandoma tą susiaurėjusią rinką pagilinti Colombo ir kit. planais šelpiant atsilikusias, daugiausia, Azijos tautas, kad priaugtų kaip pajėgus JAV prekių pirkėjai, bet tai dar — ilgų metų reikalas, kai tuotarpu lenktynės einą depresijos naudai didesniais šuoliais; e) mašinų bei technikos tobulėjimas veda vis prie didesnio nedarbo, kai mašina vis labiau išstumia žmogų iš pramonės darboviečių, gi šiandien pasaulis išstatomas akystatai su technikos revoliucija — įkinkimu atominės energijos civil, prekių- gamybai ir kuri —nebe už kalnų.Chalk River, Ont., atom, laboratorijų daviniais elektros gamybai atomą Kanada bus pasiruošusi pritaikyti — panaudoti artimiausių 3-4 metų bėgy, JAV, manoma, pradėsianti anksčiau.Tai “atpalaiduotų” anglių kasyklas ir naftos pramonę — vis didėjančiu laipsniu, o taip pat ir nemaža juose dirbančių žmonių. Jei sakoma, kad garo pritaikymas pramonei 19 amž. sudarė pirmąją technikes revoliuciją, tai ši antroji — žada daug pakeisti pasaulio veidą, ne tik atnešant daug palengvinimo, bet ir naujų problemų.Bet apie tai — atskirai.

LIETUVIŲ SPAUDA-MOŠŲ GYVENIMO ATSPIND1SŠiam rašiniui parašyti progą sudarė anądien grupelės suinteresuotuoju diskusijos mūsų spau dos klausimais. Netrūko įvairių pasisakymų, vieni labai užstojo mūsų spaudą, glostė ją, kiti negailėjo ir vieno kito aštresnio žodžio. Besikalbančiųjų būrely buvo veik visų pakraipų laikraščių skaitytojai, tai mintys buvo gan plačios ir visapusiškos. Užtat būtų nedovanotina klaida vienos kitos nuomonės neperduoti viešumai.Įdomu, kad bediskutuojančių dauguma labai stipriai pasisakė už mūsų laikraščiuose įvedimą pakankamai plataus ir didelio laiškų redakcijai skyriaus. Sako, didžiosios anglų kalba spaudos pavyzdžiu, mūsų laikraščiai be- reikalo vengia ar mano nebūsiant pakankamo susidomėjimo tokiu nauju skyriumi. Juk reikia tik pasekti didžiųjų leidinių tuos laiškus redakcijoms. Čia gausūs skaitytojai visiškai laisvai pareiškia savo nuomonę apie tilpusius tame laikraštyje straips- dius ar nuotraukas, nurodo ko pageidautų, čia rasi netik morkų ar burokėlių kainų kilimo ar kritimo klausimus, bet įvairias nuomones krašto politikos, ekonomijos ir kultūros klausimais. Be abejo, vieni tų pasisakymų yra visiškai verti dėmesio, kiti skystoki ar net linksmi, bet niekas negalės nuneigti, kad jie redakcijai sudaro neįkainuojamos vertės patarnavimą. Taip, patarnavimą, nes padeda orientuotis, ko skaitytojas nori, kokie jo pasiūlymai, ką galvoja, kuo gyvena ir ko tikisi tas eilinis visuomenės narys, tikrasis liaudies balsas.. Lietuvių atveju, atrodo, toks skyrius būtų naudingas ir tuo, kad juo galėtų naudotis ne tik pati redakcija, bet ir kitos mūsų organizacijos ar net ir politinės institucijos, nes jos žinotų, ką tautiečiai galvoja, ko pageidauja. Tai būtų tarsi nuolatinė ir nesibaigianti anketa. Tiesa, rei
KOMUNIZMO PAVOJUS VISAM PASAULIUI

STOKITE
GRETA SAVO DRAUGŲ!Daugelis Jūsų tautiečių jau priklauso 42-ram pulkui. Mes išvykstame vasaros stovyklon liepos 17 d., todėl atvykite ir užsirašykite kuo greičiau.

Šiuo metu Vakarų pasaulis būkštauja dėl raudonųjų sėkmės Indokinijoje. Ir deja, visdėlto ligi šiol neranda formulės susitarimui, kaip tos raudonųjų sėkmės išvengti arba ją nors sumažinti. Nekalbu , čia apie susitarimą su pačiais raudonaisiais, bet (o, likimo ironija!) gi patys vakariečiai tarpusavy nebesusita- ria kaip ir kur raudoniesiems kelią pastoti.. vJeigu taip bus trepinėjama vietoj ir toliau, greitai gali būti šaukštai po pietų. Su Indokinija bus baigta, o raudonieji žygiuos kur nors kitur. Galimas daiktas, kad jie suintensyvins savo raudonąją kovą kurioj nors ir Europos valstybėj, pasakytume, kad ir bent kurio Šiaurės Atlanto Pakto <iario teritorijoj. Na, pav., kad ir tokioj Italijoj...Neseniai teko skaityti ilgoką J. E. Belliveau straipsnį Toronto “Star” dienraštyje apie Italijos raudonuosius ir, deja, tas straips nis — nedžiuginantis. Autoriaus išvedžiojimai — tiesiog tragiški, baisūs.Esą, raudonieji Italijoj kaskart vis stiprėja ir, ko gero, gali būti nebetoli tas laikas, kada jie patys paims krašto valdžią į savo rankas. Jeigu tas pusiasalis patektų raudonųjų kontrolėn, Atlanto Pakto valstybių gynimosi kortos būtų visiškai sumaišytos.Nors dabartinis Italijos premjeras Mario Scelba yra itin energingas, apsukrus ir gabus politikas, tačiau ir raudonųjų vadas— Togliatti nesnaudžia. Jis veikia labai gudriais metodais, skelbdamas Italijos tamsiajai liaudžiai, jog komunizmas, anaiptol, nesikėsinąs į jų religinius reikalus, tik trokštąs pagerinti jų gyvenimo sąlygas...Italijos raudonųjų boso politika jau senokai vedama taip gudriai, kad to krašto komunistai niekad nėra puolę nei katalikų bažnyčios, nei religijos. Tuos reiškinius Italijos raudonieji visada geriau nutyli.Rezultate to teigiama, jog paskutiniųjų balsavimų metu už komunistus balsavę krikštytų katalikais 1.626.957, daugiau negu pirmesniuose balsavimuose. 10.- 000.000 “katalikų - komunistų”

daugumoje, prieš eidami į balsavimų punktus, užsuko dar ir į bažnyčias “pasimelsti”...Taigi, Togliati suktos politikos dėka, Italijos raudonieji — ne- taip kaip Prancūzijos — dauguma veda dviveidę politiką. Jie ir “meldžiasi” ir balsuoja už komunistus. Gi Prancūzijos komunistai— veda kovą ir prieš Bažnyčią.Užklausti Italijos eiliniai raudonieji (žinoma, iš tamsiųjų masių), kodėl jie taip daro, nesvyruodami atsako: “Kad Italijos komunizmas yra visiškai kitoks, negu kitų kraštų komunizmas”...Žinovų teigimu, jeigu Italija pakliūtų raudonųjų valdymam Atlanto Pakto valstybių sudarytoji gynybos nuo raudonųjų sistema visiškai pairtų, o sudėti bilijonai dolerių — nueitų niekais. Europa galėtų būti nebeapgina- ma.Italijai kritus, Jugoslavija ir Graikija atsidurtų Sovietų sferoj, Prancūzija greitai būtų priversta pasiskelbti “neutralia”, o Vak. Vokietijai — jau beliktų ieškoti susitarimo su ... Malen- kovu...Šiuo metu, esą, Italijos komunistai turi tik vieną vienintelį tikslą: kuo daugiau suverbuoti raudonųjų narių ir simpatikų, kurie atiduotų savo balsus už raudonuosius. Tam jie nesigaili nei lėšų, nei darbo. Italijos komunistų metinis biudžetas siekiąs $50.000.000. Tai didelė suma. Iš kur jie tuos pinigus gauna, jų “paslaptis”. Jų organas — komunistinis laikraštis “L’Unita” esąs daugiausiai prenumeratorių tu-

ris, negu bent vienas kuris nors v 7 Oiš demokratinių laikraščių, darbininkų unijos — komunistų apsėstos ir jų vadoyaujamos/Taigi, Italijos reikalai nekokie. Kritus Mussoliniui, juodoji diktatūra pasibaigė, deja, diena iš dienos, mėnūo po mėnesio, kraštas žygiuoja artyn raudonosios diktatūros. Italijos bevalis, tamsus pilietis, atrodo, negali apsieiti be diktatūros. Pr. Alšėnas.

kėtų sutikti, kad mūsų žmonės gal nebūtų iškart tiek rangūs, kad tuoj savo nuomonę viešai reikštų, bet, laikui bėgant, įprastų ir prie tos “naujovės”. Ano meto žymus mūsų publicistas V. Kudirka, kuris tiek sielojosi visais lietuviškais reikalais, yra pareiškęs, kad mūsų visų pareiga žinoti, kur lietuvis verkia ir kur džiaugiasi, kur jam vargelis grąso, kur nepritekliai supa. Atrodytų, kad siūlomas “laiškų” skyrius tikrai būtų pats geriausias visų mūsų išsklaidytų tautiečių nuotaikų veidrodis, tikrasis mūsų gyvenimo atspindis (“TŽ” redakcija keliais atvejais bandė kviesti rašyti laiškus, tačiau vaisių kaip ir nebuvo, deja. 
Mes visdėlto tebetikim, kad norinčių rašyti visdėlto atsiras; Reid.).Dar buvo kalbėta ir apie spaudoje neretai pastebimą, savotiš
ką redakcijų pataikavimą bend
radarbiams. Štai, išsprogo burbulas Indokinijoje, pasiektos paliaubos Korėjoje, paaiškėjo ginklų afera Guatemaloje, tuoj ir pasipila įvairių autorių įvairiais būdais ir kelias gautos informacijos apie tuos'minėtus kraštus. Nieks nieko naujo nepasako, daugiau ar mažiau tą patį kartoja tik į kitus žodžius įvilkęs, bet redakcijos visų rašinius deda, kitų gal ir aptrumpintus, bet nei vieno šalin nenumeta. Įvyko koks vaidinimas, sakysime Čikagoje, pakankamai jau po premjeros aprašytas, išdiskutuotas, bet, tą patį vaidinimą, sve- čiuosna pasikvietę čikagiėčius, stato kuri kita lietuvių kolonija. Ir vėl pasipila ilgiausi rašiniai, “kritika”, vėl nuo pradžių iki pabaigos duodamas veikalo turinys, vertinami veikėjai. Ar reikia to? O, visos redakcijos, kaip paprastai, vis skundžiasi vietos stoka laikraščiuose. Ar tuo atveju nebūtų, užtekę eilinės ir paprastos korespondencijos, įvykio paminėjimo?

Gavo pilos ir patys beiidradar- 
biai, kolonijų korespondentai. Barti jie už neretu atveju tikrai perdėtą ir persaldų savosios vietovės įvykių aprašymą. Vaidinimai ir dekoracijos geriausi, solistai garsiausi, paskaitininkai aiškiausi' ir visa toji mišrainė, kaip jau praktikoje nekartą pasitvirtino, gerokai persūdyta, perdėta. Kritikuojami ir vertinami kultūriniai įvykiai kaip tik tų, kurie toje srityje nėra pakankamai kompetentingi, pajėgūs. Drąsa ne visuomet kalnus nuverčia.

Esama ir tokios rūšies bendradarbių, kaip nesenai šias mintis t dėstančiam yra pareiškęs vienas laikraščio redaktorius, darosi beveik išdykę ir redakcijoms stato nemažus reikalavimus. Nurodoma kurioje vietoje dėtina autoriaus pavardė, stambesnėmis raidėmis ar ne, net būtinai nurodoma vieta, kur turėtų būti tas rašinys patalpintas ir pan. Būdingos naujosios gadynės bendradarbių pretenzijos! ?Diskusijų - pokalbio metu buvo Sustota ir ties nuolatinių savų kolumnų—nuolatinių straipsnių vietomis. Įvertinta teigiamai. Sakoma, skaitytojas palaipsniui įpranta prie savo mėgiamo autoriaus stiliaus, jo minčių dėstymo, rašinio formos ir būdo, na, ir taip toks rašinys visada primiau- siai skaitomas ir gerokai pasigendama, kai dėl kurios nors priežasties, tą kartą mėgiamas rašinys nerandamas. Iliustracijai, galima būtų paminėti “TŽ” nuolatinę A 1 m a u s kolumną, “Drauge” kun. V. Bagdanavi- čiaus vedamąjį ir pan. Atrodytų, kad ir kiti laikraščiai, jei dar neturi, klaidos nepadarytų savo stipriausiems bendradarbiams duodami po nuolatinę vietą. Skaitytojai tai pamėgs. Gal ir tai nusižiūrėta iš didžiosios spau- . dos puslapių, bet kodėl vengti gerų ir mums galimų pritaikyti pavyzdžių?Nemažai pasipiktinama taip 
dažnomis korektūros klaidomis lietuviškajame laikrašty. Tas labai piktina ir vargina skaitytoją. Kadangi mūsų laikraščiai, nežiūrint kurioje vietoje jie išeina, turi nemaža skaitytojų ir tolimesnėse vietovėse, nemažai apie tai kalbėta, reikėtų didesnį dėmesį kreipti ir į tuos tolimus skaitytojus/ Susidaro įspūdis iš kai kurių rašinių ar informacijos, kad tai skirta tik vietos gyventojams, kur laikraštis išleidžiamas. Kai kur reikėtų daugiau bendrybių, o informaciniai reikalai turėtų būti suprantami taip pat plačiau ir aiškiau. Neužmirštinas ir daug kur esąs laiko skirtumas ypač vasaros metu.Tai tokios, mūsų manymu, bent kiek svarbesnės mintys buvo pareikštos minėto pokalbio metu. Aktualios, įgyvendinamos J, ar ne, pakankamai svarios, ar ne, tesprendžia jau redakcijos ir kiti skaitytojai. Bet viena yra tikra, kad kiekvienas lietuvis, kur jis bebūtų, laukia iš mūsų laikraščių, kad jie būtų tikraisiais lietuviškojo gyvenimo vaizduoto jais. A-is.

JAV ARTIMIAUSIEJI TRYS ŽINGSNIAIAr tai sutapimu, o gal ir sąmoningai, populiarusis JAV-ių Kongreso narys Alvyn M. Bentley savo pirmąjį viešą pasirodymą Detroite, o‘ kartu ir svarbią kalbą užsienių politikos reikalais, pasirinko ne kur kitur, bet to miesto lietuvių, latvių ir estų bendrai suruoštame baisiojo birželio minėjime. A. M. Bentley yra tas pats Kongreso narys, kuris buvo sunkiausiai ir pavojingiausiai sužeistas Porto Rico išsišokėlių, garsiųjų šaudymų metu Amerikos Kongreso rūmuose. Ilgai kovojęs su mirtimi, ir jo paties žodžiais tariant, tik Dangaus palaimai leidus galėjęs vėl grįžti į sveikųjų tarpą, kongr. Bentley, nors dar jaunas, bet jau spėjęs pelnyti ir žymesniųjų politikų dėmesį, lygiai sudominęs ir savo partijos (respublikonų)
Atsisakyti aukoti gali kiek

vienas, bet atsisakymas alks
tančio nepasotins ir nuogo ne
pridengs.

vadovybę, kuri iš jo tikisi netolimoje ateityje žymios politinės asmenybės. /Savo karjerą pradėjęs du metu išbūdamas diplomatinėje tarnyboje anapus gelež. uždangos, tarnaudamas JAV-ių ambasadoje, Vengrijoje, tad ir puikiausiai nusimanąs apie tikrąją padėtį ir nuotaikas pavergtųjų kraštų, nestebėtina tad, kad tuo patyrimu besinaudodamas, jis tikrai daug ir našaus darbo atlikęs Keršteno komisijos tyrinėjimų metu, kurios nariu jis ir dabar yra. Ir jo paskutinė kalba pabaltiečiams parodė, kad jaunasis politikas visiškai puikiai orientuojasi mūsų byloje ir yra nuoširdžiausiu pavergtojo Pabaltijo draugu Vašingtone.Mr Bentlėy nurodė, kad nuo 1941 m. rusai sistematingai naikina ir žudo pąbaltiečius ir apie 20% visų trijų tautybių jau yra ištrėmę, įkalinę ar sunaikinę. Trys tos nelaimingos šalys iki dabar nustojusios jau 1.142.000 asmenų. Bent 692.000 išvežti mir-

Jūs turite būti:
• geros sveikatos,
• nuo 18 iki 45-kių metų amžiaus,
• atsinešti savo pasą arba vizą.

LAIKAS: 8-10 vai. vak.. pirmadienį ir ketvirtadieni.
VIETA: University Ave. Armories (tarp Dundas ir Queen W.).

Kreiptis j Kpt. MeCLOSKEY

42-ras Vidutinės Artilerijos Pulkas

— Londonas. — Po kelių metų svyravimo D. Britanija sutiko bendradarbiauti su Europos suvienytos anglies ir plieno pramonės komisija.
— Montrealis Čia įvyko tarpt, psichologų kongresas. Dr. Vidkeen Jarl (Oslo) savo referate pareiškė, kad miestų gyventojai yra inteligentingesni už provincijos miestelių gyventojus, o pastarieji — už ūkininkus ir žvejus. Geriau yra miestuose, kur yra įvairios rūšies pramonė. Kur tėra vienos rūšies pramonė, in- teligentingumas yra žemas. 155 mm patranka - gaubica, kuria apginkluoti Kanados vidut. artilerijos pulkai. Pa

būklas sveria apie 7 tonas ir šaudo 95 svarų svorio sviedinius iki 10 tnylh| tohnttb.

čiai Sibiran, 200.000 — išžudyti ir 250.000 buvo priversti rusams artinantis pasitraukti iš savo gimtųjų kraštų ar yra dingę be žinios. Kalbėtojas dar nurodė, kad amerikinės atitinkamos įstai gos žino, kad tokioje Rygoje jau net 60% gyventojų sudaro sibiriečiai ir kitų Azijos tautų atėjūnai, Taline ta proporcija siekianti 50%, o mūsų Kaunas jau 35%> rusiškas. Kolkas už tuos nusikaltimus rusai negalės būti patraukti atsakomybėn, bet parlamento komisija, tyrinėjanti sovietinę agresiją bei tautų naikinimą, duos sugestijų amerikiečių delegacijai Jungtinėse Tautose, kad ji darytų visa galima už tai pasmerkti Sovietų Sąjungą tame tautų forume.Įsidėmėtini ir Bentley žodžiai, kuriais jis įsipareigojo dėti visas pastangas, kad Jungtinės Valstybės ryžtųsi trims svarbiems ir neatidėliuotiniems žingsniams: krašte turi būti uždraustas komunistų partijos veikimas, JAV turi nutraukti visus diplomatinius santykius su Sovietų Sąjunga ir jos satelitais ir daryti visa, kad Maskva kartu su savo pasekėjais būtų išmesta iš JT, kaipo sulaužiusi ir nuolat laužanti pagrindinius JT chartos principus. “Senoji ir vargšė Tautų Sąjunga, vis dėlto turėjo tiek moralinės jėgos ir pdsitikėjimo, kad išmetė rusus. Panašiai turi pasielgti ir Jungtinės Tautos!” — į ovacijas perėjusiai susirinkusių miniai užtikrino kongr. Bentley.Pabaltiečius pagerbė ir prisiminė tą dieną Mičigano valstybės gubernatorius Mennen G. Williams, asmeniškai dalyvavęs susirinkime ir taręs atskirą žodį, bfei patikinęs, kad amerikiečių tauta yra geriausias pavergtųjų pabaltiečių sąjungininkas, nes mes visi turime be nuolaidų kovoti prieš komunizmą. Pabaltijo liūdesio dieną specialų užuojautos ir simpatijos raštą atsiuntė ir Detroito miesto vyr. burmistras Albert E. Cobo. Buvo priimtus įvairios rezoliucijos, adresuotos JAV prezidentui, žymesniems senatoriams ir kitiems Kongreso nariams. Išsamų A. M. Bentley žodį ir visą įvykį plačiai 
aprašė ir komentavo visi Detroi
to didieji dienraščiai A-ta.

t
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į Pavergtoje tėvynėje
Griauna vienkiemius

Lygiagrečiai su ūkininkų že
mių sukolektyvinimu buvo va
romas ir vienkiemių trobesių 
kolchozinimas. Trobesiai buvo 
ardomi ir vežami į užplanuotą 
kolchozo centrą, vadinamąją 
“gyvenvietę”, visai nesiklausiant 
jų savininkų. Tačiau, nepaisant 
bolševikų agitacijos ir žiaurių 
pastangų, toks prievartos vykdo
mas vienkiemių kėlimas nesise
kė. Kaip dabar aiškėja iš vyr. 
statybos kolchozuose valdybos 
viršininko Variakojo pranešimo 
per Vilniaus radiją, tik daugiau 
kaip 2000 kolchozininkų trobesių 
buvo perkelti į tokius rusiško ti
po centrus. Dabar esą, kaip of i-, 
cialiąi skelbiama, apie 7000 nau
jų pareiškimų trobesiams kelti. 
Atrodo, kad ligi šiol daugumas 
ūkininkų dar tebegyvena senuo
se vienkiemių trobesiuose.

Nors jie ir gyvena ten, bet jų 
gyvenimas buvo suvaržytas, nes 
trobesius, kaip ir žemę, valdė 
visokie kolchozo viršininkai, nu
statydami, kas, kur, kokioje tro
boje ir kiek žmonių turi gyventi. 
Tačiau bent iš paviršiaus pažiū
rėti atrodo, jog Lietuvos kolcho- 
zininkai dar vis tebeturi šiokį 
tokį savarankišką gyvenimą, o 
Lietuvos kolchozai labai skiriasi 
nuo “plačiosios tėvynės” kolcho
zų. Šitas dalykas bolševikams 
kaip tik ir nepatinka. Todėl jie 
dabar užsimojo paspartinti vien
kiemių ardymą. Toks ardymas 
šiemet pradėtas plačia agitacija. 
Norima įkalti kolchozininkams, 
kad jie patys trobesius keltų į 
užplanuotas vietas. Keliantiems 
trobesius žadamos paskolos ir ki
tokios lengvatos, kaip traktoriai 
iš MTS, kurie galį iš karto visą 
namą, lyg kokį kopūstą, pervežti 
į kitą vietą, žadama paskolų po 
4000 rb. Žadama ir daugiau leng
vatų — pav. kitų kolchozininkų 
pagalba darbu, miško medžiaga, 
plytomis ir kt.

“Aktyvistai” ir toliau siunčia
mi į Čkalovo, Karagandos ir kt. 
sritis. Kiti turi vykti prie Čitos, 
Magadano, Krasnojarsko ir kt. 
Deportacijos vykdomos ir kitais 
titulais. Lietuvoj štai dabar iška- 

/ binti skelbimai, kad prie vykd. 
— Komitetų spec. įgaliotinių suda

ryti “darbininkų telkimo orga
nizaciniai biurai”. Juos prižiūri 
prie Ministerių Tarybos veikian
ti Darbininkų Telkimo Organi
zacinė valdyba^ kuri “telkia dar
bininkus miško paruošimo dar
bams Leningrado, Kirovo ir Vo- 
logorsko srityse, taip pat staty-

bos darbams Leningrado, Kres
noje Selo” ir kt. vietovėse.

Šiuo metu okup. Lietuvoje iš
kilmingai minima rusų komp. 
Glinkos 150 gimtadienis ir Če
chovo mirties 50 metinės. J. Juo- 
zeliūno baletą “Ant marių kran
to” įtraukė į savo repertuarą ir 
latvių teatras.

Okup. Lietuvoje stinga net ir 
lituanistų. Balandžio 6 d. “Tie
sa” įsidėjo Vilniaus rektoriaus 
skelbimą, kuriame siūloma už
imti visa eilė katedrų vedėjų, 
profesorių, docentų, vyresniųjų 
dėstytojų ar asistentų vietų. 
Tarp jų siūloma užimti lietuvių 
kalbos katedros vedėjo, lietuvių 

Jc. profesoriaus, vieną lietuvių k. 
docento, 4 lietuvių k. vyresniųjų 
dėstytojų ir 2 asistentų vietas. 
Matyti, senieji likę lituanistai 
niekaip neįstengia lietuvių kal
bos priderinti prie stalinizmo 
reikalavimų. Prie pridėtinų do
kumentų reikalaujama “kadrų 
įskaitos asmens lapo”, “charak
teristikos iš darbo vietos” ir pa
našių mokslo pajėgumui įrodyti 
“dokumentų”.
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HAMILTON, Ont
Antikomunistinė lietuvių, estų 

ir latvių demonstracija, minint 
baisųjį birželį, šįmet įvyko bir
želio 13 d. Ši gedulinga sukaktis 
pradėta pamaldomis Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje 10 vai., 
o po jų — 12 vai. trijų Pabaltijo 
tautų pareigingiausi nariai (jų 
šįmet jau buvo žymiai mažiau 
negu pernai) su reikšmingais 
plakatais išsirikiavo eisenai.

Gore Park prie Nežinomam 
Kanados kareiviui paminklo su
dėti vainikai ir visas iškilmingas 
minėjimas baigtas oficialia ir 
koncertine dalimi Royal Con
naught salėje.

Lietuviai, norį vasaroti A. Šim- 
kevičiaus gražioje vasarvietėje 
“Glen Echo Lodge” Lake Mus- 
koka, 130 mylių nuo Hamiltono, 
vietas prašomi rezervuoti iš 
anksto per Tautos Fondo Hamil
tono skyrių. A. Šimkevičius, kaip 
šio skyriaus v-bos narys, pasky
rė 10% TF nuo brutto pajamų iš 
tų asmenų, kurie jo vasarvietėje 
užsisakys vietas per Hamiltono 
TF skyrių.

Smulkesnių informacijų tei
rautis pas St. Bakšį, tel. JA. 9- 
4662 nuo 5 iki 6 v. v. kasdien ar
ba rašyti jam šiuo adresu: 38 
Stanley Ave., Hamilton, Ont.

Sezono atidarymas birželio 26 
d. ir trunka iki rugsėjo 30 d.

Sk. St.
Klaidos atitaisymas

Sudarydami TFA Kanadoje 
Hamiltono sk. leidžiamam met
raščiui aukotojų sąrašus, per ne
apsižiūrėjimą praleidome p. Ka
zio Barono pavardę.

Ši klaida ypač nemaloni, nes 
buvo neįrašytas vienas stambes
niųjų aukotojų, paaukojęs TF 
per Hamiltono skyrių trijų metų 
bėgyje $11.-

Apgailestaudami tokią nema
lonią klaidą Poną Baroną nuo
širdžiai atsiprašome.

St. Bakšys ir P. Lesevičius.

ESTAS DAKTARAS 
VANCOUVERYJE, B.C. 
ERIK LINNOLT 

atidaro bedrosios praktikos ir 
medicinos biurą

2847 W. 4th Avė. 
Telef. BAyview 1240 

Kalbama švediškai ir vokiškai

LTSR augščiausios tarybos sesija
LTSR Augščiausios Tarybos 

V-j i sesija, Bieliausko pif minin’-' 
kaujama, nutarė LTSR augščiau 
šio teismo nariais išrinkti VI. 
Deksnį, J. Žvirblį ir M. Čackį. 
Augščiausiajam teismui pavesta 
visų Lietuvos komunistinių teis
mų darbo priežiūra. Tuo reikalu 
įsakas buvo paskelbtas gegužės 
29 d. Toliau taryba patvirtino 
Ministerių Tarybos pirmininko 
pavaduotojais E. Ozarskio ir J. 
Laurinaičio paskyrimus. Sesija 
taip pat patvirtino AT prezidiu
mo įsaką dėl ministėriais pasky
rimo: St. Pupeikio — švietimo 
ministerių, St. Pilipavičiaus — 
plataus vartojimo pramoninių 
prekių, S. E. Bilevičiaus — mais
to prekių pramonės, St. Janke
vičiaus — automobilių transpor
to ir plentų, G. Molo toko — sta
tybinių medžiagų pramonės, P. 
Kunčino — tarybinių ūkių, A. 
Gailevičiaus — vidaus reikalų, 
P. Kurio — miško pramonės, V. 
Mickevičiaus — žuvies pramo
nės, K. Kairio— mėsos ir pieno 
produktų pramonės, K. Liaudžio 
— valstybės saugumo komiteto 
prie LTSR Ministerių Tarybos 
pirmininku paskyrimo. Tuo rei
kalu J. Paleckio ir Naujelio pa-

tomobilių transporto ir plentų 
ministerija'buvo įsteigta 1953 m. 
lapkričio 24 d., žuvies pramonės 
ministerija, mėsos ir pieno pro
duktų pramonės ministerija — 
1954 m. gegužės 11 d. Tą pačią 
dieną buvo pertvarkyta miško ir 
popieriaus pramonės ministerija 
ir prie Ministerių Tarybos įsteig
tas valstybinis saugumo komite
tas. Prie sąjunginių — respubli
kinių priklauso šios ministerijos: 
automobilių transporto ir plen
tų, finansų, gynybos, kultūros, 
maisto prekių pramonės, mėsos 
ir pieno produktų pramonės, 
miško pramonės, plataus varto
jimo pramoninių prekių, preky
bos, statybinių medžiagų pramo
nės, sveikatos apsaugos, tarybi
nių ūkių, teisingumo, užsienio 
reikalų, valstybės kontrolės, vi
daus reikalų, žemės ūkio, žuvies 
pramonės; prie respublikinių 
LTSR jninisterijų priklauso šios: 
komunalinio ūkio, socialinio ap
rūpinimo, statybos, švietimo, 
vietinės ir kuro pramonės.

Besovietinant ir berusinant 
Lietuvą, reikia visokius tos rū
šies pakeitimus atžymėti ir oku
pantų sudaryto j LTSR konstitu
cijoj. Tai gegužės 29 d. AT aktu

sirašytas įsakas buvo paskelbtas j ir buvo padaryta. Patvirtintas 
Vilniuje š. m. gegužės 29 d. Au-lne tik 1953 m. rugpiūčio 22 d.

Kanadiečiu andag umas

Jau nuo Elzbietos laikų, kai mandagus jū
reivis ir tyrinėtojas Sir Walter Raleigh 
patiesė savo frakę, kad jo valdovė nesu
sipurvintų kojų, moterys laukia iš savo 
vyrų mandagumo.
Šiandien vyrai nenešioja frakų ir būtų 
skaitoma virš mandagumo, jei kuris vyras 
taip darytų savo žmonai ar sužadėtinei 
bei ir šiais laikais dar yra užsilikusių pa
pročių iš anų laikų.
Džentelmenas padeda atsisėsti moteriai 
pietų metu, kai ji sėdasi kėdėn, padeda at
sisėsti į automobilį, padeda užsivilkti ir 
nusivilkti jai paltę. Tai skaitoma kasdie
nišku mandagumu net šiandien, kai šių 
laikų moterys pasidarė nepriklausomos, 
nelyginant su anų laikų moterimis, jos 
mielai naudojasi savo vyrų mandagiais 
patarnavimais.
Mandagumas turėtų būti vykdomas na
muose ne tik viešose vietose.

\

Mandagumas turėtų reikštis kasdieninia
me mūsų gyvenime, kai mes sutinkame 
vienas kitę.
Mandagumas turėtų būti mūsų gyvenimo 
dėsnis.

BREWERS SINCE 1822

įsakas dėl LTSR Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių sričių pa
naikinimo, bet reikalingi pakei
timai atžymėti ir pagrindiniame 
sovietiniame įstatyme. Vietoj 
sričių — pagal bolševikinę tvar
ką — įvesti rajonai. “Respubli
kinės priklausomybės miestais” 
laikomi Vilnius, Kaunas, Klaipė
da, Šiauliai, Panevėžys, Naujoji 
Vilnia, Palanga ir Druskininkai.

Duodamas ataskaitą A. Tary
bai, finansų minister is Drobnys 
pažymėjo, kad 1953 m.' LTSR 
biudžetas “pagal pajamas įvyk
dytas 1.591.249.000 rb. sumai”, o 
pagal išlaidas — 1.572.300.000”, 
o šių metų biudžetas buvo pa
teiktas ir patvirtintas 1.740.762.- 
000. Anot Drobnio, dabartinis 
darbo našumo lygis yra nepa
kankamas. Statybinių medžiagų 
pramonės ministerijos 81% įmo
nių neįvykdė “savikainės suma
žinimo užduočių ir 54% įmonių 
darbo našumo planų”. Pav. 1953 
m. tik Eidukevičiaus vardo kom
binate kailių žaliavų nuostoliai 
sudarė 4 mil. rb. Statybinių me
džiagų pramonės įmonės “nepa
teikė liaudies ūkiui 18 mil. ply
tų, be to, išleido apie 8 mil. ne
tinkamų plytų”. Jau kelinti me
tai iš eilės kritikuojama “nepa
tenkinama žuvies pramonės mi
nisterijos ūkinė veikla”. Perei
tais metais žuvies sugavimo pla
nas įvykdytas tik 58%. Daugelis 
vietinės ir kuro pramonės mi
nisterijos įmonių ir pramonės 
kombinatų neįvykdo gamybos 
planų. Ir prekybinių organiza
cijų darbe yra rimtų trūkumų, 
taip pat pasitaiko “valstybinio 
turto išeikvojimo ir grobstyme 
faktų”...

OAKVILLE, Ont
Čia yra antrasis Fordo Co Ka

nadoje automobilių fabrikas, ku
ris, dirbdamas dviem pamainom, 
pagamina 550 automobilių į die
ną. Šiuo metu jo gamyba staiga 
sušlubavo ir birželio 8-15 d net 
2700 darbininkų paleista vienai 
savaitei “nenumatytų atostogų”, 
o 850 — neribotam laikui.

Pirmasis Fordo fabrikas Wind
sore, nors to miesto taryba ne
delsdama telegrafavo Otavos vy
riausybei “susirūpinti aliarmuo
jančiai didėjančiu nedarbu kraš
te” tepaleido 250 neribotam lai
kui, o 3700 — vienai savaitei (iš 
.7000 dirbančiųjų), Kompanijos 
prezidentas Mr. Sales savo ra
porte viešai apgailestauja dėl 
tokių priemonių, kurių tekę pri
eiti dėl sumažėjusio pardavimo. 
1953 m. visoje Kanadoje parduo
ta 335.000 keleiv. automobilių, gi 
šiais 1954 m. nenumatoma par
duoti daugiau kaip 250.000 dėl to 
tenką mažinti gamybą 15% — 
45.000 automobilių mažiau.

Sunkvežimių 1953 m. Kanado
je parduota 100.000, šiemet gi 
numatoma daugiau parduoti 
kaip 70.000 taip gamyba mažina
ma net 30.000 arba 30%.

Šiaip jau, pasak jo, Fordo ga
miniai Kanados rinkoje darą ge
resnę pažangą negu bet kurios 
kitos automobilių firmos ir net 
populiarus Chevrolet Toronto ir 
Montrealio rinkose turįs paklau
są 1 prieš 2 Fordo naudai. Labai 
apgailestautina, kad šiam ma
žam miestely atsirado net 850 
naujų bedarbių. CIO unijos,siūlo 
Fordo Co Kanadoje sumažinti 
kainas į gryno pelno sąskaitą, 
kuris 1953 m. siekęs 20 milijonų 
dolerių (abiejuose Kanados sky
riuose, o Otavos valdžia turėtų 
paleisti žemyn dali taksų.

Buvo planuojama apie Fordo 
fabriką pastatyti darbininkams 
2500 namukų, ilgamečiu! išsimo- 
kėjimui, bet ši statyba kažkodėl 
vis dar neišsijudina plačiau ir jei 
taip eis toliau, tai gal .tik dirban
čiųjų vaikai tesulauks plano 
įgyvendinimo. Neaišku, ar tai 
turi rvšio su bendru ekonominiu 
atoslūgiu aplink? Kor.

Lietuviai
ALRK Federacijos kongresas 

šaukiamas spalio 8-10 d.d. Cle
veland, Ohio. Ten ruošimo komi
tetui vadovauja prof. A. Darnu
sis.

LRK Susivienijimo Am. Sei
mas šaukiamas Čikagoje birželio 
28-30 ir liepos 1 d.d. Ta proga 
Justice Parke įvyks dainų šven
tė.

Detroite ofeialiai baigėsi vie
tos Inžinierių Dr-jos ruoštieji 
braižybos kursai, vykę Western 
augšt. mokyklos patalpose. Teo
retiniam kai kurių žinių papil
dymui, kursantai dar renkasi Šv. 
Antano parap. mokykloje, kur 
paskaitos skaitomos du kart sa
vaitėje.

Detroito lietuviai visu rimtu
mu ruošiasi dideliam vajui — 
norima pasistatyti savo nuosa
vus namus su didele sale. Pir
mieji skaičiavimai rodo, kad no
rimi namai turėtų kaštuoti maž
daug $100.000. Nemaži nedarbo 
reiškiniai tame automobilių pra
monės mieste visą projektą gali 
kiek sulėtinti.
PRANCŪZIJA

Europos Liet. Bendruomenių 
valdybų pirmininkų konferenci
ja numatyta liepos 11-12 d.d. Pa
ryžiuje. Jos tikslas- aptarti ak
tualiuosius lietuvių bendruome
nių reikalus. Konferenciją šau- 
šia ELB Genr. Sekretoriatas.

Mulhouse apylinkė yra ypa
tingai gerai susiorganizavusi, ji 
pajėgia varyti lietuvišką propa
gandą net vietinės spaudos skil
tyse.-'

Strasburgo apylinkė įsisteigė 
balandžio 11 -d. Ją sudaro visi 
Bas-Rhin departamente gyveną 
lietuviai. Liet. Sąjungos valdyba 
apsiėmė eiti ir apylinkės valdy
bos pareigas. Valdybą sudaro: 
pirm. — kun. J. Krivickas, sek
retorius — Br. Kiktanas, iždin. 
— M. Didrugis ir valdybos narė 
Diktanienė. Revizijos komisiją: 
J. Černiauskas, A. Abromavičius

SUDBURY Ont.
Mokslo metų užbaiga Tumo 

vaižganto vardo šeštad. mokyk
loje įvyko paskutinį gegužės šeš
tadienį, su bealkoholiniais gėri
mais ir užkandžiais. Pirmąja mo
kine buvo pripažinta Violeta Ja- 
siūnaitė, kuriai, kaip dovana bu
vo Įteikta lietuviška knyga. Va
saros metu numatoma padaryti 
daugiau iškylų Su mokiniais, o 
gal pavyks ir trumpalaikę sto
vyklėle suorganizuoti.

Išvežtųjų minėjimas šįmet, bu
vo atžymėtas birželio 13 d. ypa
tingomis pamaldomis ir progai 
pritaikytu pamokslu.

— Kun. dr. J. Zeliausko ir 
kun. A. Sabaliausko apsilanky
mą paminėjo vietinis dienraštis 
“The Sudbury Daily Star” ir įdė
jo nuotrauką. Tą-patį paveikslą 
su paaiškinimais perdavė ir Sud- 
burio televizijos stotis.

EDMONTON, Alta
Pirmoji Albertos lietuvių 

vasaros stovykla
Norėdami duoti Albertos lie

tuvių vaikams progos praleisti 
keletą vasaros dienų gražioje 
gamtoje ir lietuviškoje aplinko
je, pasiryžome suorganizuoti pir
mąją lietuvių vasaros stovyklą, 
suprasdami tą didelę naudą, ku
rią stovyklavimas atneš mūsų 
janųjų kūnui ir reikšmę jų lie
tuviškos dvasios ugdyme.
■ Vieta: CYO Camp (Catholic 
Youth Organization Camp) prie 
Gull Lake ežero. Važiuoti Cal
gary Highway iki Lacombe, 11 
mylių į vakarus iki Bentley 
miestelio, toliau kelias keletą 
mylių vingiuojąs! į šiaurę iki 
ežero pakrantės. Nuo Bentley 
pakelėse strėlės su CYO užrašu 
lydi iki pat stovyklos, kuri susi
deda iš vieno didelio pastato, 6 
kabinų, virtuvės ir t.t. Prie pat 
stovyklos randasi gražus p.p. 
Norvilų ūkis, kurio malonūs šei
mininkai sutiko globoti ir aprū
pinti maistu stovyklautojus.

Dėl įvairių priežasčių stovyk
lavimo laikas turės būti nuo bir
želio 26 d., šeštadienio, iki liepos 
2 d., penktadienio. Mokyklose 
vaikų mokymas, atrodo, pasi
baigs birželio 25 d. Kiekvienu 
atveju, paprašius, mokytojai vai
kus stovyklavimui išleis.

’ Stovyklautojai: Stovyklos tiks
las yra sutraukti ne tik Edmon
tono, bet ypatingai kitų Alber
tos vietovių lietuvių vaikus. Pri
imami berniukai ir mergaitės 
nuo 7 iki 18 metų amžiaus. Bus 
galima stovykloje dalyvauti ir 
suaugusiems, su sąlyga tačiau 
prisitaikyti prie bendros stovyk
los tvarkos.

Stovyklai vadovaus kun. B. 
Jurkšas su tam tikslui parinktu 
suaugusių personalu. Stovyklos 
vadovybė turės pareigą ir atsa
komybę tinkamai vaikus prižiū-

rėti, o stovyklautojai ‘turės klau
syti vadovybės įsakymų.

Minėta stovykla randasi labai 
gerame stovyje, aprūpinta lovo
mis, čiužiniais, vandeniu ir elekt 
ros šviesa.

Mokestis įskaitant valgį: $10 
vaikams; $15 suaugusiems. Gau
sioms ir neturtingoms šeimoms 
bus duodama lengvatų.

Visos kitos smulkios informa
cijos apie kelionę, reikalingus 
stovyklavimui daiktus ir t.t. bus 
suteikta tiems, kurie žodžiu ar 
raštu praneš norą stovykloje da
lyvauti, o toks pranešimas yra 
reikalingas kaip galima greičiau. 
Rašyti: Rev. B. Jurkšas, 10044 — 
113 Str. Edmonton, Alta.

Pirmasis piknikas pas Eik 
Point apylinkėm lietuvius. Į žie
mių rytus nuo Edmontono gyve
na apie 40 lietuvių: Vaitkūnai, 
Augulis, Tamošiūnas, Adomai
čiai, Andrulevičiai, 3 Kondrotų 
šeimos, Lukševičiai, Joneliūnai, 
Mrs. Moe šeima, Apanavičienė, 
Samuolis. Jie visi, pasiilgę lietu
vių, lauks mūsų liepos 10 ir 11 
dienomis.

Kurie galės išvažiuoti šeštadie
nį, liepęs 10 d., visi ras nakvynę 
pas tos apylinkės lietuvius. Kiti 
galės išvažiuoti ankstybą sekma
dienio rytą.

Lietuviškos pamaldos bus lai
komos Elk Point bažnyčioje 11 
vai. ryto. Po pamaldų vaišės ir 
šokiai prie žavingo ežerėlio.

— p. Gudelevičiai pakrikštijo 
savo pirmgimį Antano - Juozo 
vardais.

Saleziečiai / kasyklų mieste. 
Kun. dr. J. Zeliauskas, lietuvių 
saleziečių gimnazijos direktorius 
Italijoje ir kun. A. Sabaliauskas, 
buvęs paskutiniu laiku Vėnecuė- 
los lietuvių kapelionas, susitiko 
Sudbury pas kun. A. Sabą gim
nazijos rėmimo reikalais aptar
ti. Čia per Sekmines įvyko sve
čių pagerbtuvės ir ta proga įsi
steigė dar vienas būrelis sale
ziečių gimnazijai remti ir gau
siai aukojo sudburiečiai kavutės 
metu pravestoj rinkliavoj. Tuo 
būdu dabar, palyginti, negausioj 
lietuvių kolonijoj veikia keturi 
būreliai. Du būreliai Vasario 16 
gimnazijai ir du būreliai Salezie
čių gimnazijai remti.

Kun. A. Sabaliauskas jau dau
giau į Venecuelą negrįš, bet lik
sis JAV ir organizuos gimnazi
jos šelpimui lėšas. Sudburiškis.

Derybos dėl darbo sąlygų. 
Jau virš dviejų mėnesių tęsia
si nikelio pramonės darbininkų 
unijos ir kompanijos derybos dėl 
atnaujinimo sutarties bėgamie
siems metams. Jau buvo 8 posė
džiai ir nei vienu klausimu nesu
tarta. Kompanija atsisako paten
kinti unijos reikalavimus. Ji dar
gi reikalauja, kad unija atsisa
kytų kaikurių turimų teisių. No
ri gauti teisę darbe susižeidusius 
darbininkus, dar galutinai nepa- 
sveikūsius, pagal reikalą skirti į 
betkokį darbą su žemesniu at
lyginimu. Be to, naujus darbi
ninkus pirmus tris mėnesius lai
kyti be unijos globos. Unijai už
protestavus, kompanija sutiko 
šiuos du savo reikalavimus iš
traukti iš derybų dienotvarkės, 
pareikšdama, kad ji daranti nuo
laidas, tad ir unija turinti daryti 
nuolaidų. Unijos atstovai atsakė, 
kad jos ęeikalavimai nėra dideli 
ir kompanijai nuostolių nesuda
rys, nes vien per praeitus vienus

Visais nekilnojamo turto pirkimo bei parda* 
vimo reikalais kreipkitės į didžiausios Ka
nadoje REAL ESTATE įstaigos atstovus 
HAMILTONE

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

"PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augitas palūka
nas. Būstinė Lietuviif Namuose, 
235 Ossington Ava., Toronto. Tol. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

Šeitadieniais nuo 14 iki 1 vai p.p.

pasaulyje
ir J. Skvarčienė. •

Nord apylinkės valdybą suda
ro: pirm. M. Gaudešienė, vicep. 
K. Jonaitis, iždin. K. Petrikas. 
Revizijos komisiją: Aleksandra
vičienė ir Niebroj. Petrikai jau 
ruošiasi emigruoti į Ameriką.

Villerupto apylinkės valdybą 
sudaro: pirm. A. Rugienis, vicep. 
Šumskis, kasin. O. Stelmokienė; 
Rev. komisiją: J. Dženkaitis ir 
O. Valaitienė.

Paryžiuje emigracijos reika
lais lankėsi p. Vesialkos — jau
navedžiai. Vesialka vedė Viller
upto lietuvaitę Valaitytę. Jie jau 
gavo vizas į Ameriką ir greitai 
išvyks. Taip pat lankėsi Prapo- 
lėnienė ir Stelmokienė su sūnu
mi.

Calvados apylinkės perrinkta 
nauja valdyba: J. Černiauskas, 
M. Dambrauskas ir Ambrazas.

Nilvange apylinkės valdybą 
sudaro: J. Jaknevičienė, V. Mi- 
keitis ir Vaitkūnaitis. Iš svetim
šalių legiono yra grįžęs Karia 
Kazys ir laukiamas Kuprinskas 
Juozas. Ten susibūręs šaunių 
legionierių būrys.

Rouen-Havre apylinkės seniū
no pareigoms išrinkta Gečaitė - 
Peruche, o jos pavaduotoju Vi
džiūnas.

metus kompanija padarė gryno 
pelno 54 milionus dolerių. O 
šiais metais per pirmus 3 mėn. 
$16.500.000. Be to, unija reika
lauja, kad būtų mokama svei
katos netekusiems , o sulaukus 
60 metų senatvės pensijos, taipgi 
geresnės apsaugos darbininkams 
nuo susižeidimų ir užmušimų. 
Kompanijos yra įsteigtas fondas 
pašalpoms - pensijoms 1928 me
tais, paskiriant tan fondan $1.- 
000.000 iš bendrų įplaukų, kai 
dalis buvo atskaityta iš darbi
ninkų algų tuo laiku jiems ne
žinant. Tas milijonas buvo in
vestuotas į kompanijos šėrus. 
Per 26 mt. tas fondas, kylant Še
rams, taip pat padidėjo, kad jau 
siekia $50.000.000, kaip kompa
nijos susirinkime išaiškino uni
jos direktorius. Kompanija yra 
labai šykšti mokėti darbinin
kams pensijas, ypač praeityje, 
kol darbininkai dar neturėjo sa
vo uni j bs. Ji pasistengdavo svei
katos netekusius arba baigian
čius sulaukti 65 m., kurie turėtų 
teisę gauti nors.ir mažą senatvės 
pensiją, atleisti neva už kokį nu
sikaltimą. Tokiu būdu tas fondas 
ir išaugo.

Kompanija unijos reikalavi
mus atmeta ir pažadėjo pridėti 
po 1 centą valandai popietinei 
pamainai, o visiems' boseliams 
po 3c valandai. Tokį kompani
jos pasiūlymą unijos atstovai ir 
bendras narių susirinkimas vien
balsiai atmetė. Po to kompanija 
pasiūlė bendrai visiems atlygi
nimą pakelti porą centų. Unijos 
narių susirinkimas ir šį pasiūly
mą atmetė, kartu pagrąsindamas 
imtis griežtesnių priemdnių — 
darbo sulėtinimo ar streiko.

Senoji sutartis buvo pratęsta 
2 savaitėms, duodant kompani
jai laiko apsispręsti, o apie dery
bų nesėkmingumą unija pranešė 
darbo rhinisteriui, kuris abi pu
ses pakvietė birželio 10 d. į To
rontą nesusitarimams išlyginti. 
Ir ten nepasiekta susitarimo. 
Darbo ministeris pasiūlė pailgin
ti seną sutartį dar porai savaičių, 
pažadėdamas tuojaus pasiųsti į 
Sudbury deryboms toliaus vesti 
savo tarpininką.

Sugrįžus unijos atstovams iš 
Toronto ir apie posėdį pranešus 
unijos narių susirinkimui, sutik
ta pailginti sutartį ir laukti mi
nisterijos tarpininko. Unijos va
dovybė kartu pranešė, kad bus 
tuojaus pradėta registruoti dar
bininkų šeimos prisiruošimui 
prie streiko, jei nebus geruoju 
susitarta. Darbininkai gali spaus 
ti kompaniją sulėtindami darbą, 
kas jai trukdo įvykdyti sutartį * 
su JAV vyriausybe dėl pristaty
mo nustatyto kiekio nikelio.

Unijos narys.

A. Pranckevičius
• t

Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main Si. E., Hamilton, Tel. LI. 9-4121

REAL ESTATE LIMITED

OFFICES: Toronto - Homilton • London - Somio - Kitchener - Peterborough * 
Windsor - Richmond Hill • Woodstock* Guelph.
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Akmeninis dangus
Knyga ir kaikurie kultūros istorijos klausimai

Prof. V. Biržiška, Senųjų lietuviškų 
knygų istorija, I dalis, Chicogos Lie
tuvių Literatūros Draugijos leidinys, 
spaudė "Naujienos", Chicago, Co
pyright by Author, 208 psl.

ŠIAURĖS dangus pilnas didelių sidabrinių žvaigždžių. Gelsvai 
' žalsva. pašvaiste mirguliuoja debesų properšose — keičia savo 

beformį pavidalą, juda, lyg palšas jautis ganytųsi dangaus pako
pose. Šalta... Žiemos speigas čiupinėja Antanonio veidą, glosty
damas pasmakrėje pašiurpusius plaukus... Keista šiaurės naktis, 
netokia kaip Lietuvoj, nors žvaigždės virš Antanonio galvos tos 
pačios: yra ir Grigo Ratai ir Vakarinė, ir Paukščių Takas šviečia...

Antanonis šalčio nejaučia. Pilnas pilvas ir jaunas kraujas ne
pasiduoda šalčiui. Atsisegęs paltą, rankas susikišęs į kišenes, An
tanonis monotoniškais žingsniais mina kelią. Galva užversta į dan
gų. Akys klaidžioja žvaigždynuose. Jam malonu stebėti žvaigždes. 
Roclcs, visą naktį galėtų eiti nesustodamas, nepavargdamas, ne
lėtindamas monotoniškų žingsnių sniege girgždančios muzikos, 
bet sprandas įskausta, ir akys nuo įtempto stebėjimo pradeda aša
roti, be to, ir kelias pasibaigia, atsimušęs į aukso kasyklų kelto 
bokštą. Antandhis nuleidžia galvą. Žiuri tiesiai, į priekį, kur dan
gaus fone iškyla augšti kasyklų pastatai. Iš tolo jie jam primena 
bažnyčią, tik iš bažnyčios skambėdavo varpo aidas, liedavosi iš
kilminga vargonų muzika, o čia girdėti kurtus niekada nenutrūks
tantis dundėjimas: sunkios didelės girnos mala akmenis, 'atga
bentus iš žemės gelmių. Kažkur giliai giliai, po jo kojomis, naktinė 
pamaina prakaituoja akmeniniame karste, nematydama dangaus 
žvaigždžių. Deimantiniai grąžtai sunkiai sminga į aukso priemai
šomis nuskaidrintą baltąjį granitą. Dinamitas plėšo akmens gyslas. 
Suprakaittavę aukso ieškotojai pila atskalas į vagonėlius. Stumia 
kelto linkui. Keltininkai jas gabena į malūną. Taip per dienų die
nas, per naktų naktis skamba nenutrūkstantis aukso kasyklų per- 
petuum mobile ... Niekada nepabaigiama simfonija ... Vanduo... 
Dulkės... Prakaitas... Ir baimė... Baimė?..

...keltas, kaip degtukų dėžutė, sminga gilyn ir gilyn į juodą 
kiaurymę. Šeši vyrai mažoje dėžutėje —■ prisispaudę prie vienas 
kito: du kanadiečiai purvinais kombinzonais ir keturi lietuviai 
naujutėlėj aprangoj. Kanadiečiai seni kasyklų darbinirikai. Jie 
kalbasi, juokauja, rūko cigaretes. Antanonis tyli. Tyli ir Klemen
sas Juodka, jo bendro likimo draugas...

Gyvenimas keistas ir nesuprantamas. Su Klemensu Juodka 
Antanonis susipažino prieš septynerius metus, kada, baigęs Mo
kytojų Seminariją, buvo paskirtas į Kemionių kaimą mokytojauti. 
Autobusų stotyje jį pasitiko Juodka.

— Ponulis, tur būt, būsi naujas mūsų mokytojas?
— Taip, Juozas Antanonis...
—-Mano namuose yra mokykla. Tėvų komitetas išsiuntė naujo 

mokytojo parvežti...
Antanonis pirmą kartą paspaudė kietą ūkininko Juodkos ranką. 

Abu tylėdami pakrovė lagaminus į vežimą. Juodka pliaukšterėjo 
botagu, ir arklys tiesiu vieškeliu leidosi per mišką Kemionių 
linkui...

Iki pat antrosios bolševikų okupacijos Antanonis gyveno Juod
kos namuose. Mokė Kemionių kaimo vaikus skaityti, rašyti, sten
gėsi supažindinti juos su didinga Lietuvos praeitimi ir skiepijo 
viltį, kad okupanto mindoma tėviškės žemelė susilauks giedresnių 
dienų. Per tą laiką spėjo pamilti Juodką kaip savo tikrą tėvą. Tik 
bolševikų patrankoms antrą kartą pradėjus rezonuoti Kemionių 
laukuose, Antanonis vėl paspaudė kietą Juodkos ranką ir pasitrau
kė toliau į vakarus. Lipdamas ant dviračio, paskutinį kartą žvilg
terėjo į Juodkos veidą. Veide atsispindėjo kietas pasiryžimas.

— Reikės, tur būt, ir man, vežimą pasikrovus, į vakarus paju
dėti. Su bolševikais nėra gyvenimo. Atims žemę ir mus pačius, 
vienas Dievas žino, kur išgabens ... • y '

Nei jis, nei Juodka tada nepramato, kad jiems po ketverių me
tų bus lemta susitikti Kanados aukso kasyklose, degtukų. dėžutės 
pavidalo keltu leistis į juodas svetimos žemės gelmes. . . Iš tikrų
jų, gyvenimas keistas ir nesuprantamas...

Keltas klesteri ir sustoja. Keltininkas pradaro duris. Prieš jų 
akis — didelė uoloje iškalta salė, nušviesta gelsva elektros šviesa. 
Murzino kombinzono atstovas išlipa iš kelto. Moja pirštu Antano- 
niui su Juodka pasekti jo pavyzdžiu. Antanonis išlipa pirmas. 
Paskui jį išsirita plačiapetis Juodka. Keltininkas uždaro kelto du
ris. Už sekundės kelto jau nebėra. Vietoje jo dunkso juoda, 
kiaurymė... •

Antanonis mėgina juokauti. Po kojomis juntamas tvirtas pa
grindas truputį pataiso prarastą gerą nuotaiką:

-—Atvažiavom, tėvai'..
Juodka taipogi šypteri:
— Taigi, atvažiavom į pragaro dugną.. .
Abudu, kaip susitarę, apsižvalgo aplinkui. Akmeninės lubos 

augštos, neparamstytos jokiomis lentomis. Elektros šviesa veikia 
raminančiai. Pasieniuose sukrautos storų rąstų krūvos.

Kanadietis užsirūko cigaretę. Degdamas degtuką, žiūri į nau
jokų veidus, stebi, kokį įspūdį jiems padarė kasyklų pogrindis, o 
gal prisimena tuos laikus, kada ir jis pirmąkart nusileido į kasyk
las. Paskui aiškina, kad čia tik kelto prieangis. Kasyklos esančios 
toliau.

Išsitiesia ilgas kaip gyvatė koridorius. Elektros šviesa kelto 
prieangyje blykšta, ir juos užlieja amžina naktis. Keista toji nak
tis, netokia kaip žemės paviršiuj — gal todėl, kad čia niekada 
dienos nebūna. Naktis, nepažįstanti dienos ... Naktis, turinti savy
je tai, ko labiausiai trokšta kiekvienas žmogus — amžinumą ...

Ant šalmų pritvirtintos lemputės meta siaurą gelsvos šviesos 
liežuvį. Po kojomis vingiuoja vandeniu apsemti geležinkeliuko 
bėgiai. Vietomis koridoriaus sienos paramstytos storais balkiais, 
suskeldėjusioš, aprūkusios dulkių ir dinamito dūmų slougsnių.

Dešimt minučių jie eina centriniu koridoriumi, kol pasiekia 
kryžkelę. Murzino kombinzono atstovas sustoja ties kopėčiomis. 
Kopėčios veda tiesiai į lubas ir dingsta naujoje skylėje. Visi trys 
kopia kopėčiomis. Anga siaura. Antanonis pralenda lengvai, o 
Juodkos pečiai kliūva į drėgnus akmenis, kuriais į žemutinį ko
ridorių pamažu čiurlena vanduo. Kopėčių anga išsineria į kitą 
koridorių. Vėl tvirtas pagrindas po kojomis.

Juodka, uždusęs lipdamas kopėčiomis, nusiskundžia:
— Niekada nemaniau, kad kada nors gyvam teks į žemę lįsti. ..
— Ir aš nepagalvojau net ir Dantę gimnazijos suole skaity

damas.
— Kokį Dantę?
— Italų rašytoją, kurs gyvas būdamas, pragara aprašė.
__

— Vaizduotėje sukūrė ir dar eilėmis apdainavo.
— Tokia ten ir vaizduotė, jeigu joj nieko daugiau nebėra tik 

pragąras. Geriau būtų apie Dangų parašęs...
Pokalbis nutrūksta. Koridoriaus gale akmenyje iškalta tuščia 

bažnyčia — lemputės nepajėgia lubų apšviesti. Po kojomis privers
ta aprūkusių akmenų. Kelias statėja. Gaunasi įspūdis lyg koptu- 
mei į augštą augštą kalną Biliūno “Laimės Žiburio” ieškoti.

Iš tuščios bažnyčios vėl išsineria siauras koridorius. Begalinės 
erdvės iliuzija dingo. Antanonis su Juodka vėl pasijunta siaurame 
nebylių akmenų kalėjime: akmenys po kojomis, akmenys iš šonų 
ir virš galvos. Lemputės apšviečia geležinkeliuko bėgius. Ant bė- 

, gių stovi vagonėlis, pastumtas po skyle akmeninėje sienoje. Iš 
skylės kyšo aplaužyto^ lentos pašiurpusiais šonais. Arčiau priėję, 
jie pamato lentinį lovį, užtvertą dviem lentom. Už lentų baltuoja 
susigrūdę, viens ant kito sulipę akmenų kalnai.

Kelionė baigta. Murzino kombinzono atstovas parodo kaip at
sargiai prakelti anų dviejų lentų, užtverusių akmenims kelią, 
kraštą. Akmens dundėdami ima ristis į vagonėlį, kol pagaliau su- 
kliuva skylėje ir is vietos nebejuda. Tada murzino kombinzono 
atstovas paima laužtuvą. Juo skiria vieną akmenį nuo kito. Ak
menų sunkioji masė vėl pajuda. Vagonėlis pilnas. Lentomis už
sklendžiamas kelias akmenims. Visi trys stumia vagonėlį tuščio- 
sios bažnyčios linkui. Bėgiai pasibaigia. Bendromis jėgomis jie 
pakelia vieną vagonėlio galą ir visus akmenis išverčia į juodą 

(Nukelta į 7 psl.)

Prof. V. B. studija iš esmės yra 
bibliografinė. Kitokių kultūros 
istorijos problemų jis nekelia, ir 
nesvarsto. Tačiau prabėgomis, 
ypač skyrelių pradžiose, kur 
problema įstatoma į laikotarpio 
rėmus, pasisako dėl visos eilės 
klausimų. Dažniausiai jie auto
riaus darbui yra šaliniai, tad 
smulkiau nenagrinėjami, pasisa
kymai neparemiami. Tačiau tai 
yra klausimai, kurie labiausiai 
paruosta eiliniams skaitytojams, 
kurie brangina savo tautos pra
eitį, tai yra klausimai, kurie pa
liečiami periodinėje spaudoje, 
kurie patenka į vadovėlius ir t.t. 
Gaila, jie mūsų istorinėje lite
ratūroje tebėra veik neliesti, tad 
pravartu juos nors ir čia kiek 
smulkiau paliesti.

Skyriuje apie rankraštines 
knygas, prof. B. beabejo teisin
gai sako, kad pačioje Lietuvoje 
knygų buvo mažai tenurašinėja
ma, tačiau “mažai” yra sąlyginė 
sąvoka ir ar nebūtų buvę tiks
liau teigimą susilpninti. Ir visur 
ano meto pasaulyje ne taip jau 
daug buvo nurašinėjama, išsky
rus tam tikrus centrus, kuriuose 
tuo buvo verčiamasi. Mes juk 
žinome, kad Lietuvoje jau nuo' 
14 a. galo buvo mokyklų, tad bu
vo ir kokių vadovėlių, kurie 
greičiausiai čia pat būdavo nura
šomi. Bažnyčios reikalams kny
gų taip pat beabejo buvo nura
šoma, nes pirkti buvo labai bran
gu. Pagaliau juk žinome ir oji- 
ginalinių knygų Lietuvoje para
šytų — įav. Lietuvos metraštis. 
Lietuvių iš Romos kilimo “isto
rija” greičiausiai taip pat buvo 
atskirai užrašyta. Kad mažai kas 
teišliko, nenuostabu, juk mes ne
turime išlikusio nei vieno nede
gusio pastato iš laikų prieš spau
dos atsiradimą. Net valstybinių 
dokumentų originalų juk neišli
ko nei vieno.

Įdomus yra klausimas ar 
Daukša - Sirvydas arba Canisi- 
jaus katekizmo vertėjas buvo 
pirmieji, kurie pradėjo versti į 
lietuvių kalbą katalikiškus tiky
binius raštus ar tik pirmieji, ku
rie pradėjo spausdinti? Prof. B. 
kategoriškai tvirtina, kad be Jo
gailos išverstų lietuviškų poterių 
nebuvę j okių b ažnytinių lietu
viškų tekstų (159 psl.) Katalikų 
pamaldų žymiausioji dalis būda
vusi atliekama lotynų kalba, 
evangelijų skaitymų arba visai 
nebūdavę arba lenkiškai, nes iki 
pat 16 a. antrosios pusės žymiau
sioji dalis kunigų buvę atėjūnai 
iš Lenkijos, o pačioje Lietuvoje

Jau ne nuo šiandien knyga yra 
tautos kiHtūros rodyklis. Mūsoji, 
deja, dar ne visai teištirta, kaip 
neištirta ir visa mūsų kultūros 
istorija. Dėl to ir mūsų pirma
jam mokslininkui bibliografui 
bei lietuviškos knygos istorikui 
prof. V. Biržiškai, didelę savo 
amžiaus dalį praleidusiam vien 
po senąsias knygas besirausiant, 
tikrai ne lengva apvaldyti visus 
klausimus, kurie ryšy su tuo iš
kyla. Jam pačiam tenka išsiaiš
kinti ir daugybę šalutinių prob
lemų, ne vien tik pačias knygas 
liečiančiąsias.

Prof. Ve. B. su knygos istorija 
čia jau ne pirmą kartą pasirodo. 
Pagrindą šitam darbui sudarė 
“Liet, knygų istorijos bruožai” 
(1930), papildant 20 metų tyri
nėjimų išvadomis. Daugeliu at
vejų čia viskas pakeista arba pa
pildyta. Tik ten buvo pasiekta 
naujesnių laikų, o čia sustojama 
maždaug ties 18 amž. pradžia, 
tolimesnį tęsinį paliekant II da
liai, dėl kurios, deja, net ir au
toriaus žodyje nieko nepasakyta. 
Matyt, nebeturėta vilčių tą dalį 
greitai išspausdinti, kad čia net 
vardų rodyklė prikergta. O labai 
ir labai gaila, nes tokių kruopš
čių mokslinių darbų mes vargu 
ar greit besulauksime. Ir jei .ka
da pagaliau atsistotų ant kojų 
Lit. Institutas šio darbo tolimes
nis spausdinimas, beabejo, būtų 
vienas iš pirmųjų jo uždavinių.

Pačioje pradžioje autorius ap
žvelgia lietuviškųjų knygų tyri
nėjimų raidą (ll-31psl.); II skyr. 
kalba apie rankraštines knygas 
Lietuvoje (32-38), III sk. išaiški
na tariamojo senovės Įietuvių 
rašto painiavas (39-52), IV sk. iš
dėsto senovinių liet, knygų ir 
kitų kultūros turtų likimą (53- 
63), V sk. kalba apie seniausių 
lietuviškų raštų ieškojimus (64 - 
70), IV sk. aptariami prūsų kal
bos paminklai (71-82), VII — 
pirmosios lietuviškos protestan
tų knygos (Mažojoje Lietuvoje 
83-94), Vin — liet, protestantų 
giesmynai (95-126), IX — Šv. 
Rašto vertimas (127-158) ir pa
galiau X sk. — seniausios liet, 
katalikų knygos XVI - XVII a. 
(159-197). Atseit, antrajai, o gal 
ir tolimesnėms dalims paliktas 
X skyriaus tęsinys, kalviniškoji 
raštija nuo pat pradžios, Mažo
sios Lietuvos raštija nuo XVI a. Iki jėzuitų nebuvę net nei vienos 
galo, spastuvių istorija ir, gal 
būt, eilė kitų problemų.

Kaip visi pref. Ve. B. darbai, 
taip ir Šis pasižymi ypatingu su
minėtų faktų gausumu. Paliesta 
daugybė leidinių bei su jais susi
jusių klausimų, kuriems išaiš
kinti ir išvadoms padaryti, kaip 
su rėčiu, priberiama faktų ir tai 
dažnai tokių, kokių literatūroje 
dar nebuvo. Gaila tiktai, kad 
tremties sąlygose pasirodęs vei
kalas negalėjo būti aprūpintas 
moksliniu aparatu ir, jei. kada 
kam teks su tais pačiais klausi
mais vėl susidurti, ne visada bus 
aišku, iš kur kas paimta, kaip ga
lima toliau aiškintis lygiagre
čiai iškylančius klausimus.

dvasinės seminarijos kunigams 
ruošti. Tik’į augštąsias bažnyčios 
vietas vos teužtekdavę tų, kurie 
vykdavę į Krokuvos akademiją 
teologinių studijų. Jų vos teuž
tekdavę vyskupų, pralotų, ka
nauninkų vietoms. Ir šių tarpan 
dar daug atėjūnų patekdavę. 
Kunigų daugely vietų visai ne
būdavę, tad 16 a. daug kur Že
maičiuose atgimusi pagonija. Ir 
protestantizmui plisti daug pa
dėjusios Mažojoje Liet. jų pra
dėtos leisti liet, knygos. Tai ir 
iššaukę lietuvišką katalikišką 
raštiją (159-161). '

Čia paliestas labai platus ir 
jautrus klausimas, kuris betgi 
sukelia daug ir didelių abejonių.

Pirmiausia katalikybės padėtis 
yra apibūdinta pagal 16 a. pabai
gos šaltinių bakus. Tai buvo 
liūdni laikai, bet šaltinių dar lą- 
biau sutirštinti, nes tie šaltiniai <- 
yra savotiški memorandumai, 
kurių tikslas įrodyti, kad jėzuitų 
įsikūrimas yra būtinas ir kad 
kuo greičiau reikia griebtis rim
tų priemonių. Kiekvienu atveju 
lygiai taip apibūdinti visus 200 
metų nuo Kat. Bažnyčios orga
nizacijos susikūrimo vargu ar 
tikslu.

Anų laikų Bažnyčia, žinoma, 
kitaip atrodė, negu šiandien. 
Prof. B. sako, kad kunigai buvę 
lenkai ir tik kapituloje išmoks
linti lietuviai tesėdėję. Bet mes 
žinome dar blogiau. Kaip tik 16 
amž. vidury, kurių šaltiniais pa
remtą apibūdinimą prof. B. pri
taiko visiems 200 metų, Vilniaus 
kapituloje iš 12 narių ne tik teo
logų, bet ir kunigų tebuvo vos 2. 
Mat, narius skirdavo did. kuni-

gaikštis, o vietos buvo surištos 
su dvarais, tad priskirdavo viso
kių perėjūnų. Teologinės studi
jos tam nebuvo bptinos. Ne re
tas buvo atvejis, kad keliolika- 
metis “kanauninkas” vykdavo į 
tolimus kraštus studijuoti, bet 
didesnė dalis pasitenkindavo 
gautais dvarais. '

Lenkų klebonų buvo daug nuo 
pat pradžios. Tačiau, praėjus mi- 
sijiniam periodui, klebonauti 
reiškė tik valdyti fundatoriaus 
parapijai paskirtą dvarą ar kelis 
kaimus bei imti pelną. O pasto
racijai buvo vikarai. Beabejo jie 
turimi galvoje, kai bažnyčių 
fundatoriai savo aktuose rašo, 
kad prie bažnyčios visada turi 
būti vienas kunigas, mokąs lie
tuviškai. Daugumas šitų vikarų 
beabejo buvo vietos kilmės žmo
nės (tai buvo skurdžios viete
lės), kurių dalis lenkiškai galėjo 
nė nemokėti, o lotyniškai grei
čiausia tik paskaitė nesuprasda
mi. Priekaištas, kad Lietuvoje 
iki jėzuitų laiku nebuvo dvasi-

nių seminarijų, yra tik nesusi
pratimas, nes jų tada niekur pa
saulyje nebuvo. Visos ano meto 
pasaulio mokyklos buvo surištos 
su bažnyčia — filosofijos bei teo
logijos kursai prie katedrų ar 
popiežių aktais įkurti universi
tetai — tad jos paruošdavo ir 
kunigus, į kurių tafpą patekdavo 
taip pat daug ir privačiai pasi
ruošusių, svarbiausia, išmokusių 
liturgijos. Tai ir buvo minėtas 
vikaro tipas. O dvasinėm semi-, 
narijom pradžią davė tik Tri- 
dento Bažnyčios suvažiavimas, . 
po kurio netrukus pirmoji semi
narija atsirado ir Vilniuje.

Kokia tvarka būdavo atlieka
mos pamaldos katalikų bažny
čiose Lietuvoje iki 16. amž., be
rods, niekas nėra tyrinėjęs ir 
brūckneriški apibendrinti teigi
mai vargu ar gali būti priimti.’ 
Daug tiksliau būtų pasakyti, kad. 
nešinome, galime tik sampro
tauti. ' .... ■ -

A. Šapoka.
(Bus daugiau)

Tėvai Saleziečiai Sudburio lietuvių tarpe pagerbtuvių metu. Viduryje iš kairės kun. dr. J. Zeliaus- 
kas, Saleziečių gimnazijos Italijoje direktorius, kun. A. Sabas, Sofija Rakštienė, uoli gimnazijai 
remti būrelio vadovė, ir kun. A. Sabaliauskas.

Lituanistikos Instituto prezi
dentu išrinktas buvęs jo laikina
sis prezidentas dr. P. Jonikas. 
Rinkimai vyko korespondenci- 
niu būdu. Iš 37 balsavusių už jį 
pasisakė 25. Rinkimų komisiją 
sudarė A. Flateris, A. Baliūnas, 
J. Kutra.

Vasario 16 gimnazijos direkto
rius A. Giedraitis nuo š. m. bir
želio 1 d. išėjo vieną mėnesį 
atostogų, o nuo liepos 1 d. visai 
pasitraukia iš eitųjų pareigų. 
Atostogų metu jį pavaduoja vyr. 
mokyt. S. Antanaitis.

Jaunas menininkas Račkus, 
atvykęs į Paryžių iš Kanados ke- 
letai mėnesių pagilinti studijas 
meno srityje, gegužės mėn. turė
jo parodą salėje “Foyer dės Ar
tistes’’. Atsiliepimai apie jo ta
pybą gana puikūs. Jis gegužės 12 
d. vėl išvyko į Kanadą tikėda
mas po metų grįžti.

Dail. J. Bistrickas, gyvenąs 
Sydnėjuje, Australijoje, . buvo 
sunkiai sužeistas. Jis važiavo 
motociklu ir ant jo užlėkė sunk
vežimis.

Lietuvis
męs Joniškyje Laurynas Skin
kys, D. Britanijoje filmose žino
mas kaip Laurence Harvey, ligi 
šiol vaidino jau 14 filmų ir ne

Iš kultūros ir knygy pasaulio

filmų artistas. Gi

PIRMASIS KANADIEČIŲ

Pa sirinkimas
Dviračiu važinėjimo sąlygos Kanadoje 
yra gana skirtingos. Nuotoliai yra dideli, 
klimatas kartais staiga pasikeičia, o be 
to, ir keliai'kitoki.
Bet, nežiūrint kokios sąlygos, su C.C.M. 
dviračiu visuomet puikiau važiuosi. Ma
žiau reikalauja jėgos, patogesnis, ilgiau 
išlaiko ir operavimas kainuoja visai ne
brangiai, nes C.C.M. dviračiai pagaminti 
Kanadoje ir specialiai pritaikinti šio 
krašto sąlygoms.
C.C.M. yra aprūpinti garsiu “Hercules”

Coaster stabdžiu, kuriuo greitai galima 
sustabdyti. Yra modelių su įvairiais 
greičio prietaisais ir rankiniais stab
džiais, jei tik tai pageidaujama.
Apsilankyk pirmiausia pas C.C.M. par
davėją. Nesvarbu kokios rūšies norė
tum dviratį, jį rasi C.C.M. krautuvėje, 
ir Jūs įsitikinsite, jog dviratininkai, tei
sūs, tvirtindami, kad C.C.M. dviračiai 
yra geriausi Kanadoje.

CYCOSONIC PAGALBINIS PRIETAISAS—stiprus, telpąs vienoje dė
žutėje, be vinių ir su {rotais—padeda lengviau sukti pedalus.
SUPER-JĖGOS RATAI—trigubai sunifuoti rėmai, chromo plokšteles, 
nerūdyjančio’ plieno stipinai.
C.C.M. "HERCULES'" COASTER STABDŽIAI—lengvas stabdymas, 
veikia staigiai ir saugiai.
ŽVILGA VISĄ AMŽIŲ—padengtas specialiais geležies dažais tns 
kartus. Gražūs opvedžiojimai.
GERO CHROMO nikelio plokšteles gamina jau virš 20 metų.
DUNLOP TIRES—geriausios pasaulyje dviračių padangos.
PIRK KANADOJE GAMINTAS PREKES, TAD KANADIEČIAI TURĖS 
DAUGIAU DARBO.

C.C.M. tarnyba ir dalys gaunamos 
virš 3000 C.C.M. parduotuvių visoje Kanadoje.

DVIRAČIŲ, VEŽIMĖLIŲ, TRIRAČIŲ IR KT. ŽAISLŲ GAMINTOJAI NUO 1899 METŲ.

trukus pasirodys britų-italų sta- 
tomoj filmoj “Romeo ir Julija”. 
Baigęs britų Karalinę Dramos 
Meno Akademiją, dirbo Man- 
chesterio teatre, kol buvo paste
bėtas filmų agentų ir 1948 m. pa
sirodė savo pirmojoj filmoj. Jo 
nuotraukas dažnai galima maty
ti britų žurnaluose arba televi
zijoje. _

Pabaltiečiar —- muzikalūs žmo
nės. Tokia antrašte Montrėalio 
“Star” birželio 12 d. numeryje 
įsidėjo straipsnį, išgirdamas pa- 
baltiečius, kaip muzikalius žmo
nes. Suminėjęs pabaltiečių tau
tinį meną, Operas, konservatori
jas ir kit. institucijas tėvynėse, 
autorius Ralph Moore pereina 
prie išeivių meninių pastangų 
Montrealyje. Smulkiau aprašo 
estų chorą ir jo dirigentą Adolf 
Scheller, bet daugiausiai vietos 
skiria Montrėalio lietuvių pia
nistui Kaziui Smilgevičiui. Esą, 
jis dabar dirba biuro darbą ir 
bando užmiršti apie savo Kauno 
konservatorijos diplomą ir piano 
mokytojo darbą Klaipėdos mu
zikos mokykloje. Tačiau atlie
kamu nuo darbo laiku vis dėlto 
nepamiršta piano praktikos, ir 
tikisi, kad gavęs pilietybę,. galės 
gauti darbą savo profesijoje ku
rio j e nors Kanados konservato- 
rijoje.

Paryžius. Krašto Valdyba jau 
gavo iš “Eglutės” administraci
jos atsakymą, kad skaitlingų 
šeimų vaikučiai bus aprūpinti 
laikraštėliais. BALFo pirminin
kas kan. Končius viešėdamas Pa
ryžiuje dar išrašė šešioms šei
moms “Eglutę”, kurios nebuvo 
patekusios į sąrašą. Kr. Valdyba 
labai prašo' kad šeimos šį vai
kams skiriamą lietuvišką žodį 
tinkamai panaudotų lietuvybės 
ugdymui.

Vila Zelinos Het. katalikų baž
nyčia dekoruojama iš vidaus. 
Darbus apsiėmė padaryti dail. 
Antanas Navickas, jau pasižy
mėjęs bažnyčių dekoratorius 
Sao Paulo state. Jisai yra jau 
išdekoravęs tris bažnyčias ir dar 
gauna užsakymų. Brazilų spau
da apie jį, kaipo bažnyčių deko
ratorių, atsiliepia palankiai. Na
vickas ne tik dekoruoja, bet ir 
nupiešia religinio turinio, pa
veikslus bei nulipdo skulptūras.

41 socialinė savaitė organizuo
jama liepos 20 - 25 3.d. Rennes 
mieste, kuri šiais metais nagri
nės temą: “Valdžios ir valsty
bingumo krizė”. ; '

40 milijonų religiniams 
filmams

Plačioj visuomenėj vis dau
giau pasisekimo randa religinio 
turinio filmai. Hollywoodas, tu
rėjęs labai didelį pasisekimą su 
“The Robe”, yra pasiruošęs duo
ti visą eilę naujų religinių filmų. 
Yra jau ruošiama: “The Egyp
tian”, “Ten Commandments”, 
“Joseph and his Brethern”, “The 
Prodigal”, “The Big Fisherman”, 
“Ben Hur” ir kt. Labiausiai ver
tas dėmesio šios rūšies filmas 
bus garsiojo rašytojo Fulton 
Oursler “The Greatest Story

Ever Told”, gyvai vaizduojąs 
Kristaus gyvenimą. Jo pagami
nimas užtruks dvejetą metų. Mi
nėtų filmų gamyba kainuos apie 
40 mil. doleriu.

Studentai tremtiniai Ispanijoj
Jau septinti metai kaip Mad

ride gyvuoja šv. Jokūbo Apašt. 
Kolegija, kurioje nemokamai 
yra išlaikomi studentai tremti- ' 
riiai iš sovietų užimtų kraštų. 
Šiuo metu ten yra: 2 gudai, 21: 
kroatas, 3 čekai, 6 kiniečiai, 12 
slovakų, 12 slovėnų, 16 vengrų, 
22 lenkai, 5 rumunai, 1 serbas, 
26 ukrainiečiai, (be to, 10 ispa
nų). Jie visi studijuoja įvairiose 
augšt. mokyklose ir ruošiasi sa- 1 
vo kraštų atstatymui. Be pilno 
išlaikymo, kolegija dar duoda 
lėšų smulkioms išlaidoms. Lie
tuvių nei kitų pabaltiečių nėra. 
Daugumas jų išvyko į Ameriką, 
kitomis gi galimybėmis, matyt, 
mažiau rūpintasi. Lietuviai stu
dentai buvo užmezgę ryšius su 
minėta kolegija, tačiau ilgai už
trukę formalumai neleido .laiku 
pasinaudot Ispanijos svetingu
mu.
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1954, Nr. 7. ”

“Lietuvių Dienos”, birželio nu
meris. Šiame numeryje duoda- 
rtias pasikalbėjimas su Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės pir
mininku prel. J. Balkūnu. Rašo: 
dr. M. Brakas, dr. P. V. Raulinai- 
tis, dr. P. Daužvardis, kan. M. 
Vaitkus, M. Katiliškis, A. Ran- 
nit ir kiti. Telpa virš 50 nuotrau
kų iš viso pasaulio lietuvių gyve
nimo. Kiekviename numery yra 
angliškoji dalis, parašai po vi
somis nuotraukomis duodami 
abiemis kalbomis. Metinė prenu
merata $4 visame pasaulyje. Ad
ministracijos adresas: “Lietuvių 
Dienos”, 9204 So. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif. USA.

“Lietuvių Dienas” galima už- x 
sisakyti Kanadoje ar įsigyti pa
vieniais numeriais pas šiuos pla
tintojus: Bedford, P.Q.—N. Bril- 
vicas; Edmonton, Alta. — V. Ta
raškevičius; Hamilton, Ont — J., 
Pleinys, E. Gumbelevičius; Mont 
real, Que. — P. Rudinskas, J. Pa
rojus; London, Ont. — K. Kudu- 
kis; St. Catharines, Ont. — V. 
Mockus; Sudbury, Ont. — V. 
Montvilas; Ottawa, Ont. — A. 
Paškevičius; Port Colbome, Ont

J. Skaistys; Toronto, Ont. — 
V. Aušrotas, J. Mažeika, A. Kuo
las, J. Smolskis, A. Bajorinas ir 
“Tėv. Žiburių” knygynas; Wind
sor, Ont.—O. Ražauskienė; Win
nipeg, Man. — S. Bujokas.
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B. SERGAŪTIS
REAL ESTATE & GENERAL 1NSUR. BROKER 

870 College St., (tarp Ossi ng ton ir Dovercourt) 
Telet: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

$1.500 įmokėti. Bloor - Dundas, at
skiros, 6 kamb., mūrinis, 2 virt., 
garažui vieta, be morgičių. Kai
na $8.800.

$2.000 įmokėti, Bloor - Shaw, atski
ras, 6 kamb., mūrinis, 2 mod. 
virtuvės, ramioj ir gražioj vietoj. 
Garažas. Kaina $12.000.

$2.500 įmokėti, Bloor - Fairview, pui
kioj vietoj, puikus namelis. 6 k., 
moderni virtuvė. Vienai Šeimai 
gyventi 4r džiaugtis. Be morgičių. 
Kaina $11.900.

$3.000 įmokėti. Labai mažas įmokė- 
jimas už tokj namą. Bloor - Con
cord, atskiros, mūrinis, 8 dideli 
ir nepereinami kamb., veranda, 
2 virtuves, 2 mod. vonios. Dide
lis kiemas, arti susisiek. Leng
va išnuomoti kambarius. Kaina 
apie $16.000.

$3.000 įmokėti. Bloor -Hillsview. A-t 
ski ras, nelygių plytų, 6 kamb., 
2 mod. virtuvės, dvigubas ga
ražas, vandeniu - alyva apšild. 
Kaina $14.500.

$3.000 įmokėti, Winona Drive, mūri
nis, 6 kamb., vand. - anglim ap
šild., be morgič. Kaina $12.000.

$4.500 įmokėti. Indian Grove - Bloor.

Atskiras, mūrinis, 8 did. kamb., 
veranda, vandeniu - anglim op- 
Šild., garažas. Kaina $16.000.

Krautuvės su namais:
Marguoretta - Bloor. Maisto krautu

vė, atskiras gerų plytų namas, 8 
kamb., 2 mod. virt., didelis kie
mas, 2 garažai. Krautuvė su vi
sais įrengimais. Įmokėti $8-9.- 
000, kaina apie $23.000.

Dundas St., prie lietuvių bažnyčios, 
Tuščia krautuvė, visam kam tin
kanti: bizniui, siuvyklai, kirpyk
lai, valyklai, maisto produktų ir 
tt., be to, 5 kamb. mūrinis na
mas, alyva apšild. Įmokėti $3.- 
3000, kaina $13.300.

Ossington - Dundas, prie Lietuvių Na
mų. Maisto krautuvė su moder
niais įrengimais, 8 kamb., žmo
na ar vyras būdamos namuose 
vien tik ’š krautuvės uždirba 
$70-90 į savaitę. Jokio didelio 
Įgudimo nereikia. Kambariai di
deli ir šviesūs, didelis rūsys ir 
kiemas, dvigubas garažas. Kodėl 
nepradeti gyventi iŠ biznio be jo
kios rizikos!? įmokėti už viskg 
tik $5.000. Kaina $17.800 - 
$18.000.

Be Šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimų įvairia kaina, įvairiu {mokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

S. Jucevičius, J. KaškeliSj P. Krilavičius 
A. Marcis, B. Marius-Marijošius,

A. Peleckis
NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS: 

B. SERGAŪTIS REAL ESTATE 
107 Orchard Beeach, Keswick, prie Simcoe ežero, 

Telefonas Roches Point 184 M.
Čia yra ypač didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų 

prie ežero kranto ir apylinkėj.

R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.
7 ' BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

, - - - 4- •, r? •“ ~~

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

Nepamirškit manęs!

B. KRUNĄS
R. TESLIA

REAL ESTATE AND INSURANCE
1234 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų kiijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. J dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

I

j

ii

Mann & Martel
REALTORS

1245 Bloor St. W. - Tel. OL. 8481
Prie Lansdowne

A.Morkis
REAL ESTATE

I
I
ii

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—ME. 0667
Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo 

įstaiga, įsigijusi musų tautiečių gerą vardą.
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš Įlankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas.

$1.500 įmokėti. Bloor - Lansdowne, 6 
k., mūrinis, atskiros, garažui 
vieta, 12 metų morgičius. Visa 
kaina tik $9.000. Reikia "iš
krapštyti" nuomininkai. Skam
binti Z. Umbražūnui.

$2.000 įmokėti. Bloor-Westmoreland. 
6 k., pusiau atskiras, 3 mašinų 
garažas su privačiu įvažiavimu, 
švarus ir jaukus, . viso kaina 
$9.950. Skambinti Z. Umbražū
nui.

$2.500 įmokėti. Ossington - Bloor. 8 
k., mūrinis, 2 virtuvės, geri mor
gičiai. Visa kaina $12.000. Sk. 
Z. Umbražūnui.

$3.000 įmokėti. Caledonia - St. Clair.
6 kamb., mūrinis, pusiau atski
ros, modernus Šildymas, dideli
kamb., garažas. Viso $12.900. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$3.500 įmokėti, Marguarette - Bloor,
7 kambarių mūrinis, pusiau at
skiros, nepereinami kambariai, 
2 garažai; viso apie $12.900. 
Sk. Tamulioniui.

$3.500 įmokėti, Cowen-King, 7 kam
barių atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, puikūs kam
bariai, garažas; apie $15.000. 
Sk. Tamulioniui.

$3.500 įmokėti. Bloor Margueretta. 
9 k., nepereinami, puikus mūras, 
atskiros, 2 mod. virtuvės, auto
matiškas šildymas, garažui vie
ta. Retos pirkimas už $15.500. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$4.000 įmokėti, Dunn - King, 8 kam
barių mūrinis, pusiau atskiras, 
geri ir nepereinami kambariai, 
vandens - alyvos šildymas. Sk. 
Tamulioniui.

$41)00 įmokėti. Bathurst - College.
’ 8 k. ir saulės kamb., mūrinis, 

nepereinami kamb., alyvos šil
dymas, garažui vieta, geri mor
gičiai. Visa kaina $12.800. Sk. 
Z. Umbražūnui.

$4.000 įmokėti. High Park - Ronces- 
vclles. 9 k., mūrinis, atskiras, 
nepereinami k., 2 virtuvės/ aly
vos šildymas, garažas, vieta ant
ram. Skambinti Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Dovercourt - Dundas.
8 kamb. mūrinis, pusiau atski
ras namas, dideli kamb., 2 mo
dernios virtuvės, vandens - aly
vos šildymas. Geros pirkinys. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$4.800 įmokėti. Bloor - Grace. 9 k. 
per 2 augštus, labai geras mū
ras, 2 vonios, 2 moderniškos vir
tuvės, atskiri įėjimai į kiekvie
nų augštą, vieta 3 garažams. 
Tuojau galima užimti. Retos ver
tės pirkimas. Skambinti Z. Um
bražūnui.

$5.000 įmokėti. Bloor - Windermere.
7 k., mūrinis, atskiras, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, ga
ražas. Skamb. Z. Umbražūnui.

$5.000 įmokėti, Emerson - Bloor, 8 
kambarių atskiros, mūrinis na
mas, kvadratinė sistema, 3 mo
dernios virtuvės, puikus namas, 
galimybė garažui. Sk. Tamulio
niui 1

$5.600 įmokėti, Deleware - Bloor, 8 
kambarių mūrinis, dideli ir ne
pereinami kambariai, 2 geros 
virtuvės, 2 garažai; Labai pui
kus namas; viso $15.200. Sk. 
Tamulioniui.

$6.000 įmokėti; Tyndel - King, 9 
kambarių atskiras mūrinis na
mas, kvadratinė sistema, 3 mo
dernios virtuves, vandėns-alyvos

* šildymas, 2 garažai. Sk. Tamu
lioniui. A

$7.000 įmokėti, Armadale - Bloor; 
puikus 7 kambarių mūrinis, at
skiras namas, geros grindys, pui
kus vidus, labai gražioj vietoj; 
vandens alyvos Šildymas; gara
žas; ekstra tualetas ir dušas rū
syje. Viso apie $19.000. Skamb. 
J. Tamulioniui.

$7.000 įmokėti. Prie naujos lietuvių 
bažnyčios ant College. 16 k. ir 
krautuvė, mūrinis, vieta keliems 
garažams, kelios virtuvės ir vo
nios, eras morgičius. Didelių pa
jamų ir biznio pirkinys. Skam- 
biriti Z. Umbražūnui.

$14.500 pilna kaina. Annette - Gil
mour. 8 k., mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, garažui vieta, la
bai geri morgičiai, gal eis už 
$5.600 įmokėjimą. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$18.500 pilna kaina. Sunnyside - 
High Park. 9 k., mūrinis, atski-: 
ras, 2 gražios virtuvės, vandens- 
alyvos Šildymai, rūsy žaidimų 
kambarys su baru, garažas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

1077 BLOOR ST. West 
(prie Dufferin)

Telefonas OL. 8^59
$4.500, Bloor - Dovercourt, 9 komb., 

mūrinis nomas, šoninis įvažiavi
mas ir garažas, kaina $16.500.

$3.500, Dufferin - St. Clair, 6 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu -alyva šildomas, 2 garažai, 
pilna kaina $13.500.

$7.000, Bloor - Gladstone, 9 k., 2 vir- 
tuv, mūrinis, atskiras, vond. - 
alyvos Šild., šoninis įvažiavimas, 
garažas, did. kiemas, pilna kai
na $21.500.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt ■ :

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

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKĄUSKAS
Master Electrician

Atlieka visus elektros insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur.

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

—

Mes dirbame 24 valandas

I
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. | 576 QUEEN ST. W.

Tel. RL 5804 || Tel. EM. 3-1618
J .........- ................................... -y. . 1V t .

dėmesio:
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taiso u, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

euiopietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus. • j
Be to; apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu ► 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 108C

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBE 

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

mtOlin lietuviška pardavimo įstaiga 
Toronte. Perkant ar parduo- 

dant nepatingėkitF-paskambinti mums, nes:
1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — aštuoni kalba 

lietuviškai;
4. Skoliname pinigus įmokėjimo padidinimui;
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

ŠIĄ SAVAITĘ TURI BŪTI PARDUOTI:
$1.600 įmokėti, St. Clore - Dufferin, 4 k. mūrinis namas, pilna kaina $10.000.
$2.000 įmokėti, College — Bathurst, 6 k. namas, alyvos Šildymas, įvažiavintęs 

į kiemų; pilna kaina $11.000.
$2.500 įmokėti, Bloor - Brock, atskiras 6 k. namas, dvi virtuvės, įvgžiavimas 

į kiemų; pilno kaina $10.500.
$3.000 įmokėti, Ciollege - Brock, 6 k. vandeniu šildymas, pilna kaina $9.900.
$3.500 įmokėti, College - Brock, 6 k. mūrinis namas, garažas, gerame stovyje; 

pilnų kaina $13.000 ir tik viena skola su lengvais mokėjimais.
$4.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, atskiras 8 k. per du augštus mūrinis namas, 

tvarkingai užlaikytos, pilna kaina $16.000.
$4.500 įmokėti, Bloor - Roxton, 8 k. gero mūro, svarus namas, lengvi mokėji-" 

moi; pilna kaino $16.000 — geras pirkimas.
$4.500 įmokėti, Bloor - Brock, 7 k. gero mūro namas, per du baugštus, garažas, 

lengvi mokėjimai, greitas užėmimas; pilna kaina$ 14,500.
$5.000 įmokėti, Queen - Dovercourt, 10 k. mūrinis namas, įvažiavimas į kie- 

mx, geros pajamos; pilna kaina $15.500.
$5,000 įmokėti, Runnymede - Annette, gero mūro 7 k. per du augštus, garažas; 

pilna kaina $15.000
$5.500 įmokėti, High Park, 9 k., gerų plytų namas, vandeniu šildomas, gerai 

užlaikytas; pilna kaina $15.500.
$6.000 įmokėti, Dundas - Dovercourt, 10 k. mūrinis namas su baldais, geros 

pajamos; piilna kaina $14.500.
$8.000 įmokėti, lietuvių rajone, geras atskiras mūrinis 11 k. namas, vandeniu 

alyva šildymas, trys virtuvės, garažas; pilno kaina $21.000.
vandeniu šildymas, trys virtuvės, garažas; pilna kaina $19.000.

Šimtai kitą namą, kurie turi būti parduoti mėnesio ar dviejų mėnesių laikotarpy, 

įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997 
V. LUNYS BAL'MKYS PLIOPLYS B. LUNAS

Namų telef. LL. 8310. Namų telef. RO. 3345. Namų tel. RE. 1942.

B. POCIUS MACIUNSKAS ZIGMANTAS
'ftamų telef. JU. 7558. Namų tel. ME. 0692. Namų tel. KE. 1794.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER ;

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO .

7. PARLllSGER *
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse

Sudarome geriausiomis sąlygomis naujus morgičius per 
savo morgičių departamentą. Sudarome sąlygas pasko
loms gauti. 1000 dolerių metams kainuoja tik $31.50.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
• • • ■ ■ . ......

$2.500 Įmokėti. Mūrinis 6 k. per du augštus, aliejumi šildomos, garažas.
$3.000 įmokėti. Mūrinis, 7 k. per du augštus, dvi mod. virtuvės, garažas 
$3.500 įmokėti. High Park prie Pacific, Mūrinis, 6 k., gero plano, dideli ir švie-;

sūs kambariai, nepaprastai didelis kiemas, šoniniam įvažiavimui yra 
10 pėdų. Pilna kaina $12.800.

$12.900 pilna kaina. Mūrinis, atskiros, 8 k., įvažiavimas į kiemų. Namas yra 
High Parke prie Quebec ir Annette.

$4.5000 įmokėti. Bloor - Jane. Mūrinis, atskiras, 6 didelių kambarių ir 2-jų 
mažų, per du augštus, didelis kiemas, garažas

$5.000 įmokėti. Prie naujai statomos lietuvių katalikų bažnyčios, atskiras, 
mūrinis, 8 k., dvi virtuvės, aliejumi šildomas, gara(as.

$5.000 įmokėti. Bloor - Dovercourt Rd. Mūrinis, atskiros, 1 1 k., 2 virtuvės, 
dvi vonios, vandeniu ir aliejumi šildomas, privatus įvažiavimas.

$11.700 pilna kaina. Mūrinis, pusiau atskiras, 8 k.> prie Inrian Rd. ir Annette,

KING ST. - PARKDALE. $15.900, 
įmokėti $3.500-54.000, 8 did. 
kambarių, square plano, labai 
geras, tikro mūro namas. Van
deniu - alyva Šildomas, gražus iš 
vidaus ir lauko. Vieta garažui— 
įvažiavimas. Namas duoda lobai 
ougštos pajamas. Skambinti P. 
Mališauskuos, OL. 6321.

NEEPAWA - RONCESVALLES AVE., 
$19.900, įmokėti $6.000. Gra
žaus presuotų plytų mūro, 9 di
delių ir neįprastai grožių kam
barių namas. Vandeniu - alyva 
šildomas, sunkioji elektros srovė, 
į kainq įeino daug baldų, kilimai 
ir užuolaidos. Platus įvažiavi
mas — garažas. Skambinti P. 
Mališauskui, OL. 6321.

INDIAN GROVE - HIGH PARK. įmo
kėti $3.500, kaina $13.900. 6 
gražių kambarių per 2 ougštus, 
gero mūro namas. Alyva šildo

mas, naujos kietmedžio grindyse 
naujai dekoruotos iš vidaus ir 
lauko. Moderni didelė virtuvė — 
didelis, gražus kiemas, garažas. 
Geriausios pirkinys! Skambiti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

EMERSON - BLOOR. $14.500, įmo
kėti apie $4.000, atskiras, 6 k., 
šiurkščių plytų namas, alyva šil
domos, kietmedžio grindys, trys 
garažai. Skambinti P. Kerberis, 
ME. 2471.

DELAWARE AVE. $15.500, įmokėti 
apie $4.000, atskiras, 7 kamb., 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, puikus didelis kiemas, už-, 
ėmimas tuojau. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471.

WESTMORELAND AVE. $15.000, 
įmokėti $4.500, 8 didelių kamb. 
pusiau atskiros mūrinis namas, 
kietmedžio grindys, kvodrotinis 
planas, dvigubos garažas, dide
lis kiemas. Skambinti P. Ker
beris, ME. 2471.

WOODSY - HIGH PARK. $21.000. 
Lobai gražus atskiras, 10 kamb., 
puikių plytų namas, puikios kiet- 
medžie grindys, karštu vandeniu

alyva šildomas, trys virtuvės, rū
sy galima įrengti 3-jų kambarių 
butę, labai didelis kiemas, geri 
morgičiai bei maži mokėjimai. 
Labai pajamingos ir tikrai pui
kus pirkinys. Skambinti P. Ker
beris, ME. 2471.

SHAW - DUNDAS. $17.500, įmokėti 
$6.000, dupleksas, 10 kamb. 
per du augštus, vandeniu šildo
mas, 2 virtuvės, 2 vonios, dvi
gubas garažas, lobai geros išsi- 
mokejimo sqlygos. Galima tuo
jau užimti. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

DELAWARE - BLOOR. $19.900, įmo
kėti $7.000. Visai atskiras, 8 
nepereinamų kamb. namas, van
deniu šildomas, 2 virtuves, 2 vo
nios, lobai gražus namas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

DOVERCOURT - DAVENPORT. $13 - 
900, įmokėti $3.900. 6 kamb., 
pusiau atskiros gero mūro na
mas, geros kietmedžio grindys, 
vieta garažui, greitos užėmimas. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471. 

INDIAN RD. - BLOOR. $2.500 įmo
kėti, pilno kaina $13.500. 6 k., 
atskilas, mūrinis namas, dvieju 
ougštų, alyva ir vandeniu šildo
mas, garažas su privačiu įvažia
vimu, vieni morgiČioi balansui. 
Skambinti ME. 2471., J. Že
maitis.

INDIAN RD. - SUNNYSIDE. $3.500 
įmokėti, pilna kaina $14.800. 6 
kambarių, pusiau atskiras, per 
du augštus, gerame stovyje, ply
tų namas, gražus įkainyje ap
tvertas kiemas. Ideali vieta tu
rintiems mažų vaikų. Skambinti 
ME. 2471, J. Žemaitis.

BELLWOOOS-DUNDAS. $3.000 įmo
kėti, pilno kaina $14.500, 8 k., 
pusiau atskiras, gerame stovyje 
plytų namas. Visi kambariai ap 
statyti baldais, kurie įeino į per
kamąją kainą. Morgrčici lengvi. 
Namas, kuris pots lengvai mokė
sis, iškaitant tris kambarius sa
vininkui. Skambinti ME. 2471, 
J. Žemaitis.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto' OL. 8443 - OL. 8444
• . *

• >

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 
Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą Mūsų prityrę teisininkai 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums pigiai sudaro pirkimo —■ 
boję. trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą, pardavimo' dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
Įmokėti $7.000, Baby Point rajone, 7 

k., naujas, moderniai įrengtas 
bungalovas, garažas, priv. įva
žiavimas. Kaina $17.000. Viena 
skola balansui. Lengvos mokėji
mo sųlygos.

Įmokėti $6.000, Bloor - Evelyn rajo
ne, 8 k., atskiras, vandeniu šil
domos, labai gero mjro namas, 
2 garažai, Šoninis įvažiavimas.

$3.000 įmokėti, DovercourtRd. - Dun
das, 6 kamb., mūrinis, garažas, 
šoninis įvožiav. Kaina $13.000.

$3.000 įmokėti, Jane - Brockside, 6 
komb., atskiras, mūrinis, gara
žas. Kaino $13.000.

Įmokėti $25.000. Prie Simcoe ežero 
"General Store" su modem, 
įrengimais, 4 metų senumo mū
riniu, 8 k., moderniai įrengtu 
nomu, garažais, dideliu sklypu. 
Metinė apyvarta apie $70-80.- 
000. Kaina $45.000.

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
atsk., labai gero mūro duplek
sas, * vandeniu šild., didelis kie
mas, 2 mūro garažai, privatus

, įvažiavimas. Kaino $25.000.
$8.000 įmokėti, Rusholme Rd., 13 k. 

pėr 2 ougštu, atskiros dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 muro ga
ražai, privet. įvažiavimas. Vieno 
skola 10 metų. Koino $24.000.

$10.000 įmokėti, Glenlake - Bloor, 
13 k., atskiras mūr. dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 garažai, 
privot. įvažiavimas, labai gražus 
ir didelis kiemas. Viena skola 
balansui 15 m. Kaina $25.000. 

Bungalovoi. Visai noujL modernūs pa
statai Westone. Arti susisieki
mas, krautuvės ir mokykla. Įmo 
kėjimoi nuo $3.500 iki $5.500. 
Kainos nuo $13.800 - $15.500.

$6-7.000 įmokėti. Mavety - Annette. 
9 k.r atskiros, mūrinis, kvad
ratinis planas, alyva šildomas 
namas. 2 virtuvės, privatus įva
žiavimas, garažas. Pilna kaina 
$19.000.

$3.000 įmokėti. Lisgor - Dundas, 8 
k., pus. atskiras, mūrinis, 2 vir
tuvės, garažui vieta, reikalingas 
vidaus pataisymų, užėmimas 
tuojau pat. Pilna kaina $13.000.

Boby Point rajone. 7 k. aštriu pMų, 
atskiras narnos. Kvadratinis pla
nas, modi virtuvė, poilsio kam
barys, vand. šildomas, garažo,s 
užėmimas tuojau. Pilna kaina 
$18.000.

$8.000 įmokėti. 1 1 k. atskiras, cent
rinio plono, pajamų nėrhas. 3 
virtuvės, 2 vonios, alyva van
dens šildymas, $70 savoitin. pa
jamų butas ir sau. Pilnd kaine 
$20.000. **

$5.000 įmokėti. 1 1 k. originalus dup
leksas, 3 mod. virtuvės, alyv. 
vandeniu Šildomas, galimybė 
įrengti biznį rūsyje, duoda pa
jamų $185 mėn. plius 2 k. ir vir
tuvės butas sau. Nuosavybė be 
skolų. Pilna kaina $21.000.

$5-6.000 įmokėti. Westminster - Ron- 
cesvųlles, 8 k. pus. atskiros, mū
rinis, alyva šildomas, nepereina
mi kambariai, dvigubas garažas. 
Nuosavybė be skolų, parduoda
mas savininkui mirus. Paskutinė 
kaina $15.500. '

$3.500 įmokėti. Dufferin - College, 6 
k. mūrinis, mod., virtuvė, alyvos 
Šildymas, privažiavimas. Pilna 
kaina $11.500.

$4.000 įmokėti. Dufferin - St. Clair, 
6 k. mūrinis, atskiras, alyva 
šildomas, garažas, didelis kie
mas. Pilna kaina $14.000.

$4.000 įmokėti. Show - Christie. 6 k. 
mūrinis, atskiras, alyva šildomas, 
dvigubas garažas, gražus kie
mas. Pilna koino $14.000.

$4.000 įmokėti. Essex - Christie, 7 k. 
mūrinis, pusiau atskiras, 2 vir
tuvės, garažas. Pilno kaino 
$14.000.

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnymede;
6 k. mūrinis, mod. virtuvė, už
ėmimas tuoj pat. $14.000 pilno 
koino.

Turime daugelį kitų lobo! gerų Ir {vairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas V. Jučas
Telefonai irtefaM OL. 8444 Biielo telef. OL 8444 .

Neimi OL 2972. Nemę telef. OL 6718

įvožioyimas į kiemų.
$6.000 įmokėti. Sunnyside rojone, mūrinis, atskiras, 9 k., 3 virtuvės, vande

niu aliejumi šildomas, garažas.
$14.900 pilna koina. Sunnyside - Wright, Mūrinis, atskiras, 7 k., vandeniu ir 

aliejumi šildomas, garažas.
$8.000 įmokėti. Indian Rd. - Indian Trail. Mūrinis, atskiras, 11 k., 3 virtuvės, 

vandeniu ir aliejumi šildomas.
$7.000 įmokėti. Lietuvių mėgiamam j-ojone, atskiros, mūrinis, 13 kambarių, 

3 vonios, 3 virtuvės, 2 garažai, vandeniu šildomas, didelis kiemas.

Jei tie nomoi Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 
kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namą ir kur jie randasi.

S. KUZMICKAS P. LEDAUSKAS
(sutrumpintai STAN KUZMAS)
Office OL. 6357. Namų LA. 1250 Office OL. 6350. Nomų OL. 5815.

KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

8 komborių mūrinis, yra garažas. Shaw ir Dundas rajone namas. Kaina $13.500. 
Įmokėti $3.50C

8 kambariai, pripdo saulės kambarys, dviejų ougštų, su dviem moderniom vir
tuvėm, alyva šildomas namas. Queen ir Dovercourt rajone. Kaina $13.500; 
įmokėti $3.500.

8 kambarių, atskiras, mūrinis su garažu namas, karštu vandeniu šildomas. High
Park rojone. Kaina $17.500; įmokėti $9.000.

9 kambarių atskiros, mūrinis, karštu vandeniu-alyva šildomas namas. High
Pork rojone. Koina $19.500; įmokėti $7.000.

1675 BLOOR STREET WEST
f

ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL KE. 7941 - NAMŲ TEL LA. 2143

KEN WILES REAL ESTATE
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INDOKINIJOS KARAS Išlaisvinimas” 1954 metais*Tas karas prasidėjo jau seniai, 
1946 m. Tuo metu įvyko Potsda
mo konferencija, kurion Pran
cūzija nebuvo, pakviesta. Konfe
rencijos dalyviai sutarė, kad ja
ponų kariai, esantieji prancūzų 
kolonijose, turi pasiduoti bri
tams į nelaisvę. Tuo metu britų 
kariuomenė neturėjo jokių sun
kumų, nes prancūzai savo kolo
nijose buvo ’bepraddedą tvarką 
įvesti. "Šiaurinėje Indokinijos da
lyje valdė Hočimin, kuris nebu
vo prancūzų mėgstamas. 1946 m. 
prancūzai bandė su juo visą eilę 
klausimų išspręsti ir tuo tikslu 
vedė gana ilgas derybas Pary- v • • •ziuje.

Hočimin, kuris dabar yra 64 
metų amžiaus, jau seniai palaikė 
santykius su Maskva. 1922 m. jis 
buvo Kominterno agentu. Tuo 
metu jis buvo vienas iš nedauge
lio baigusiųjų Maskvos komu
nistų mokyklą, kuri vadinasi 
Universitetas Tolimiesiems Ry
tams tirti. Tą mokyklą baigęs, 
jis nuvyko į Kantoną, Pietų Ki
nijoje,- ir glaudžiai bendradar
biavo su vienu stambiausių Mas
kvos propagandininkų, Borodt- 
nu kurio tikslas buvo sukelti re
voliuciją Kinijoje. Vėlesniais 
metais jis buvo ištikimas Komin
terno bendradarbis ir komunisti
nės propagandos organizatorius 
Azijoje. 1945 m. jis suorganizavo 
Šiaurės Indokinijos respubliką, 
kurią pavadino Vietmin.

Hočimin netrukus pradėjo ka
rą prieš prancūzus. Hanoi ir Š. 
Indokinijos kitose vietose įvyko 
prancūzų skerdynės. Tie susidū
rimai išugdė Indokinijos karą, 
kuris šiandieną yra viso pasau
lio dėmesio centre. Kiek vėliau 
1949 m. prancūzai įsitikino, kad 
jie vieni negali atsispirti prieš 
Vietmin, kurį netrukus pradėjo 
remti kinai. Prancūzų vyriausy
bė anuomet kreipėsi į JAV, nu
rodydama, kad Indokinijos karas’ 
yra didelės reikšmės visam lais
vajam pasauliui, nes jo tikslas —

ORGANIZUOTAS ĮTŪŽIMAS PRIEŠ VLIKą
VLIKo, VT ir MLT pirminin

kai atliko Amerikoje daug svar
bių ir reikšmingų žygių. Tuo 
patriotiškai nusiteikusi lietuvių 
visuomenė tegali tik džiaugtis, 
ypač po veiksnių konferencijos, 
grupių pasitarimų, vizito Va
šingtone etc. Stiprjėją. VLIKas, 
vis daugiau matyti jo darbų, po 
pripažinimo Bonnoje vis dides
nis kyla juo pasitikėjimas tiek 
tarp savųjų, tiek tarp svetimų
jų. Deja^ pastaruoju metu, kaip 
matyti iš vienos partijos ir jos 
satelitinės spaudos, taip pat iš 
kitų veiksmų, prieš VLIKą, ypač 
po pagal visų VLIKo narių vie
ningą nutarimą įvykdytų jo žy
gių Bonnoje, norima sumobili
zuoti, anuot to priežodžio, ar tik 
ne “visas pragaro jėgas”... Ne 
tik nesidžiaugiama jo laimėji
mais Bonnoje, bet, priešingai,
W į'" h I ■ . '' i~ II—

AKMENINIS DANGUS
(Atkelta iš 5 psl.)

tuščią akmeninę salę. Tai ir visas darbas. Toks paprastas ir ne
sudėtingas. Antanonis nenori tikėti. Klausia murzino kombinzono 
atstovo. Tas šypsosi, aiškina, kad šiąnakt jiems tenka vagonėliu 
akmens skaldą stumdyti. Įspėja neskubėti, kad pirmą darbo naktį 
perdaug nepavargtų. Dvyliktą valandą liepia pavalgyti, pailsėti 
pusvalandį. Jis ateisiąs juodviejų pasižiūrėti, o jeigu būtų kokių 
neaiškumų, jį galėsią rasti žemutiniame koridoriuje.

Murzmo kombinzono atstovas atsargiai leidžiasi į tuščios baž
nyčios erdvę. Kurį laiką jo lemputės šviesa dar šliaužioja akme
nimis — tai užgęsdama, tai vėl pasirodydama, kol pagaliau visiš
kai dingsta bežvaigždėje, amžinoje kasyklų pogrindžio naktyje. 
Antanonis su Juodka pasilieka vienui vieni nepažįstamoje ir ne
įprastoje aplinkoje... Nejauku Antanoniui su Juodka šaltų ak
menų negyvam kapinyne ... Antanoniui prisimena ‘‘Aida” Kauno 
Operos Teatre, kada egiptiečių kunigai uždaro Aidą su Radamės 
į akmeninį kapą — graudus paskutinio veiksmo sudievu: Kipras 
ir Grigaitienė..; Čia tos graudžios giesmės negirdėti, tik vandens 
lašėjimas skambina arfa labai natūralia vandens ir akmenų sim
foniją. Juodka “Aidos” niekada nematęs. Jis, tur būt, ir Kipro su 
Grigaitiene negirdėjo. Juodka žiūri į akmeninį kapą:

— Tiek akmenų!.. Tiek akmenų!..
Naktipiečiai. Keistas terminas. Antanonis jį sugalvojo. Dvy

liktą valandą nakties, kada jie tuščios bažnyčios kiaurymėj būvo 
išvertę tryliką vagonėlių pačios gamtos paauksuotų’ akmenų. An
tanonis žvilgterėjo į laikrodį:

^Palauk, tėvai! Lygiai dvylikta. Mūsų bosas juk liepė per
trauką padaryti.

Juodka nusibraukė ant kaktos susirinkusį prakaitą:
— Laikas būtų. Vagonėlį stumdyti sunkiau, negu dirvoną arti...
— Sėsk, pavalgysim pietus.
— Pietus? Vidurnaktį niekas pietų nevalgo, —* suabejoja 

Juodka.
— Mes valgysim. Kad nesimaišytų su pietumis, pavadinkime 

juos naktipiečiais. Ir mes būsim sotūs ir logika bus nenuskriausta...
Vagonėlį pastumę po lentiniu loviu, abu atsisėdo suskeldėju- 

sios sienos paunksmėje ant storo balkio, matyt, kadais atgabento 
sienai paremti, bet lig šiol vis dar nepanaudoto. Atsidarė skardines 
dėžutes. Jų viduje buvo paruošta aukso ieškotojo užkanda: du 
sumuštiniai, obuolys, gabalas vaisių pyrago ir termoso bonka, pri
pildyta šiltos, garuojančios kavos.

Po sunkaus darbo, kai sąnariai ima jausti nuovargį, ir pilvas 
neatsilieka. Per kelias minutes dėžutėse liko tik trupiniai. Juodka 
ir trupinius suvalgė, rūpestingai juos sužėręs į kairės rankos del
ną. Nepatogu Dievo dovaną ant žemės išbarstyti. Antanonis jautėsi 
perdaug nuvargęs. Trupinių problemos neišsprendė. Paliko juos 
dėžutėje.

Karšta kava buvo atgaivinusi apsunkusius sąnarius. Visame 
kūne jie pajuto atgyjantį kraują. Nuovargis kapituliavo. Dingus 
nuovargiui, vėl grįžo gera nuotaika. Juodka prisikimšo dar iš Lie
tuvos atsivežtą pypkutę, Antanonis įsižiebė cigaretę. Dešimt mi
nučių po dvyliktos. Naktis persirito į antrą pusę. (Bus daugiau)

sunaikinti komunistų viešpata
vimą Azijoje. Amerikiečiai buvo 
įtikinti prancūzų ir netrukus 
pradėjo visomis priemonėmis 
remti kovą prieš komunistus In
dokinijoje. Šiuo metu amerikie
čiai faktiškai apmoka arti dvie
jų trečdalių Indokinijos karo iš
laidų. 160 milijonų amerikiečių 
kiekvienam asmeniui tenka po 6 
dolerius karo išlaidų kasmet.

Praėjusiais metais pilietinis 
karas dar daugiau išsiplėtė. Dau
gelis ramių ūkininkų, dieną dir
bančių laukuose, naktimis ėmė 
talkininkauti komunistams. Vie
tos komunistai netrukus buvo 
pradėti remti Kinijos komunis
tų. i

Nors amerikiečiai žymiai pa
deda prancūzams Indokinijos 
kare, tačiau Paryžius nenori to 
karo paversti tarptautiniu karu. 
Prancūzai taip pat padarė kitą 
klaidą, iki šio laiko buvusų savo 
kolonijų nepaskelbę nepriklau
somomis valstybėmis, kurios pa
čios būtų įpareigotos savo laisvę 
ginti. Amerikiečiai pakartotinai 
nurodė šią klaidą ir įtaigojo kuo 
veikiausiai pradėti derybas dėl 
prancūzų kolonijų paskelbimo 
nepriklausomomis valstybėmis.

Dabartinis Indokinijos karas 
atsidūrė tarptautinės politikos 
painiavoje. Amerikiečiai siekia 
tą karą užbaigti ir komunistams 
užkirsti kelią Pietinėje Azijoje 
įsigalėti. Maskva siekia priešin
gų tikslų, nes Indokinijos karas 
ne vien palaiko tarptautinę įtam 
pą, nusilpnina Prancūziją, bet 
taip pat teikia vilčių komunistų 
įtaką toje Azijos dalyje dar Ibiau 
sustiprinti. Maskva tiesiog ven
gia kištis į, tą karą. Ji yra paten
kinta, kad kinai remia Hočimin 
vadovaujamus komunistus. JAV 
užsienio reikalų ministeris Dul
les aiškiai nurodė, kad kinų įsi
kišimas į Indokinijos karą turės 
būti sustabdvtas. Tam tikslui 
amerikiečiai pasilieka pilną lais
vę pulti j u pasirinktus taikinius.

R. M.

stengiamasi jį suniekinti, nuver
tinti, apšmeižti jo vadus. Be abe
jo, tas organizuotai kai kieno ke
liamas triukšmas tik rodo, kad 
yra kitų pretendentų, laikančių 
save vertingesniais ir tinkames- 
niais už VLIKą, atstovaujantį 
visai lietuviu tautai.

Tačiau eiliniam piliečiui atro
do keista ir nesuprantama, kad 
užuot pasidžiaugus, jog štai dar 
vienas kraštas, ir tai toks, kurio 
žodis ne tik dabar, o ypač ateity 
bus lemiamas daugeliu atvejų 
ar tik ne visoj Europoj, nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos ir 
priima VLIKo atstovą, visokiais 
būdais mobilizuojant visus juris
konsultus, buv. valdininkus ir 
pretendentus į ministerius ar 
diplomatus. VLIKo vadovai šios 
spaudos pradėti taip pulti ir 
šmeižti, kaip to, rodos, ligi šiol

1952 metais paskelbtosios res
publikonų “išlaisvinimo” politi
kos dviejų metų eiga liudijo 
Amerikos demokratijos tapatybę 
ir esmę. Liudijo, kad net mirti
ni© pavojaus akivaizdoje JAV 
vyriausybė šventai laikėsi savo
sios konstitucijos ar tarytum 
laukė savųjų masių subrendimo, 
įgalinčio bolševikinės tiranijos 
generalinį puolimą. Vyriausybė 
iš savo pusės nedarė nieko šiam 
subrendimui paskubinti — netgi 
delsė: savo laikų neleido Jungti
nėse Tautose kaltinti TSRS taut- 
žudyste Katyne, tylėjo apie 
Amerikos karių “mirties kolo
nų” tragediją Korėjoje iki išdrį
so paskelbti prieš porą savaičių. 
Vyriausybės “išlaisviniųio” poli
tika gal tebūtų buvus iki šiol 
tuščiu burbulu, jei ne pažymėti
na Amerikos lietuvių veikla 
Kongrese ir Vyriausybės prieš
kambariuose. Juk ar ne Pijaus 
Grigaičio užsispyrimo dėka atsi
rado “Kongreso Komitetas Tyri
nėti Pabaltijo Užgrobimui”, vė
liau tapęs Komitetu Komunisti
nei Agresijai tirti? Visuomenė ir 
jos Kongresas “išlaisvinimo” 
nuotaikas vis ryškino, versdama 
persiorientuoti ir atkakliausius 
“containment” politikos šalinin
kus JAV-se ir britus. Net Texa- 
se, praėjusią savaitę, buvo vis 
garsiau reikalaujama nutraukti 
su bolševikais betkokius santy
kius. Ten kalbėjęs buvusio Pre
zidento Eisenhowerio Tarptauti
niams Santykiams pagerinti Ko
miteto buvęs pirmininkas dr. C. 
Manion sakė: “mes turime užtik
rinti rusus, jog mylime juos, už
jaučiame, bet nutraukiame san
tykius su jais, iki jie laikys pas 
save tokią vyriausybę”. Esamą 
padėtį bene tiksliausiai aptarė, 
Mičigano pabaltiečiams Detroite 
kalbėjęs jų atstovas Kongrese, 
taipgi “Kongreso Komiteto Ko
munistinei Agresijai Tirti” na
rys, Alvin C. Bentley, neseniai

dar nebūta. Ar tat tfk neturi 
reikšti, jog ar tik nepradėjo 
braškėti kai kieno sostai... Kiek 
brutalumo parodoma kitiems ir 
keliama triukšmo netikriems 
aktams teisinti bei valdininkų 
tam tikrai kastai palaikyti, o nie
kinamas ir dergiamas visos tau
tos reprezentantas.,.

Aš pats asmeniškai lenkiu gal
vą prieš tuos buvusius paskuti
nės Lietuvos vyriausybės narius, 
kurie, patys būdami tikri tos vy
riausybės nariai ir turėdami gal 
net daugiau teisių už kitus, ne- 
sigraibsto valdžios, nesusidari- 
nėj a netikrų aktų savo “nepakei
čiamumui” įrodinėti, nemobili
zuoja savo buvusių valdininkų, 
juriskonsultų arba tarptautinės 
teisės specialistų” tų aktų “ga
liojimui” praktiškai ligi amžiny
bės pateisinti, savęs netapdina su 
tėvyne Lietuva ir nedengia bu
vusio režimo Lietuvos valstybės 
vardu, nors tam turėtų gal net 
daugiau teisės už fiktyvius įga
liojimus visur kaišiojančius as
menis, bet tenkinasi kuklia eili
nio piliečio ar buvusio valdinin
ko dalia. Mirtingiesiems ir taip 
aišku, jog “bėdos atvejui” būtų 
galima prigaminti panašių “še- 
finių” teorijų ir surasti “argu
mentų” tiek ir tiek, kaip jų pri
sigaminę turi norį savo “amžiną 
tęstinumą”. įrodinėti buvusieji 
kai kurių Europos kraštų mo
narchai, laikydami tuos kraštus 

realus 
teori- 
argu- 
kami-

lyg savo nuosavybe, kai 
gyvenimas seniai tas jų 
jas ir “nesugriaunamus 
mentus” yra paleidęs pro 
na...

Čia verčiau reiktų ta proga 
atkreipti dėmesį į kitą dalyką: 
spaudoj buvo skelbiama, kad 
Lietuvos socialdemokratai trem
ty ir JAV-se įpareigojo VLIKą 
imtis reikalingų žygių patikrinti 
ir paskelbti lietuvių visuomenei, 
kaip yra su užblokuotu. Lietuvos 
auksu JAV-se, ir kaip tos sumos 
faktiškai išnaudojamos. Ar ne
esama per daug šeimyniškumo, 
ar yra pakankamai argumentų 
Įrodyti, jog kalbos apie giminių 
samdymus etc., yra nepagrįstos 
— ir ar kai kieno ne per plačiai 
gyvenama, palyginus su kitais 
tremty vargstančiais mūsų tau
tiečiais. VLIKo kontrolę vykdo 
visu sutarimu, dažnai net labai 
priešingų partijų žmonės. Gi ko
kią kontrolę ir kas vykdo kitur?

Šiuo metu, kai JAV lankosi 
VLIKo vadai, norisi dar vieną 
dalyką suminėti: einant kalboms 
apie VLIKo perkėlimą į Ame
riką, kiek realus yra Seno So
cialdemokrato siūlymas, kad 
perkeltas ten VLIKas būtų įkur
dintas Lietuvos atstovybės rū
muose Vašingtone, iš kur jo vei
kimas būtų dar efektingesnis. Ir 
ką yra tuo reikalu padaręs kad ir 
tų pačių socialdemokratų atsto
vas VLIKe, jei jau pasirodytų, 
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Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

pasitaisęs po sunkaus sužeidimo 
per puertorikiečių atentatą Kon
grese. Jis nurodė, jog šio Komi
teto ir paskirų narių akcijos iš
davoje Kongrese greitu laiku 
bus balsuojama pasiūlymai: 1.) 
uždrausti kompartiją JAV; 2.) 
nutraukti diplomatinius santy
kius su TSRS; 3.) prašyti Jung
tines Tautas pašalinti TSRS iš 
savo organizacijos (Dr. Manion 
manė, jog nutraukus santykius 
su TSRS, Amerika turinti pra
šyti Jungtines Tautas perkelti 
savo būstinę į “tuosius gražius 
pastatus, kuriuos jie turi Žene
voje”). Atstovas Bentley apgai
lestavo, jog Kongresui apsikro
vus biliais, šitie nutarimai nega
lėsią būti pravesti dar šioje sesi
joje.

JAV Vyriausybė kaltinama 
paviršutiniškumu
Birželio 17 suėjo metai nuo su

kilimo Berlyne, teroru užgniauž
to bolševikų reguliarios kariuo
menės. Vakariečiai gėdingai nei
gė, jog garsiai reklamuota “iš
laisvinimo politika” buvusi šio 
sukilimo viena priežasčių. Vė
liau amerikiečiai net bandė įro
dyti savo meilę laisvei ir teisin
gumui siųsdami “Care” siunti
nėlius tiems, kurie drįso ateit jų 
pasiimti, bei suteikė dar didesnę 
paramą pinigais Berlynui. Bet 
kaip Jokūbas Kaiseris, vokiečių 
ministeris,. pareiškė — pakietu- 
kais ir krautuvių vitrinomis pa
vergtųjų neišlaisvinsi”. Kaiseris 
gal tięiškai išreiškė pavergtųjų 
ir vokiečių vis stiprėjančią nuo
monę apie Amerikos biznierių 
respublikonų ligiolinę užsienio 
politiką. Įtakingas “Frankfurter 
Rundschau”, Vašingtono išlais
vinimo politiką netiesioginiai 
vadino “psichologiškai klaidin
gos pagalbos programa, kurioje 
pergausu pliurpimo ir neįgyven
dinamų (insubstantial) pažadų”. 
Tuo tarpu, net ir dviems metams 
nuo “išlaisvinimo” praslinkus, 
vyriausybėje ir net Amerikos 
spaudoje tebuvo kliedima apie 
“išlaisvinimą taikiomis priemo
nėmis” (NYTimes — “...Berly
no įvykių metinės buvo diena, 
kurią minėjome su liūdesiu ir 
viltimi, kad panašūs įvykiai pa
sikartos ir laisvasis pasaulis juos, 
sveikins (!). 7 /Kad revoliucijos 
kibirkštis taps liepsna, kuri pa
laikys pavergtuosiuose laisvės 
troškimą (!). Mes turėjome pa-

ELTOS
Free Europe prezidento kvie

timu URT valdytojas dr. P. Kar
velis buvo nuvykęs į Frankfurtą. 
Ta proga prezidentas Mr. She- 
pardson dr. Karveliui įteikė po
litinę deklaraciją ir asmenišką, 
kaip Baltų Tarybos gen. sekre
toriui laišką, pareikšdamas Free 
Europe vardu, kad Pabaltijo 
valstybėms bus teikiama visokia 
parama jų kovoje už išlaisvini
mą. Mr. Shepardson deklaracija 
paskelbta birželio 15 d. per de
portacijų minėjimą Bonnoję. Ta 
pačia proga dr. Karvelis su Mr. 
Abbey, Free Europe Citizens’ 
Service direktorium, ir Mr. 
Crane, jo pavaduotoju, tarėsi ak
tualiaisiais reikalais.

Federal. Vokietijos ministeris 
ištremtiesiems, pabėgėliams ir 
nukentėjusiems nuo karo, prof. 
Oberlander, padėkodamas URT 
valdytojui dr. P. Karveliui už 
atsiųstą sveikinimą jo išrinkimo 
į BHE (Bund der Heimatvertrie- 
benen und Entrechteten) pirmi
ninkus proga, pažymėjo, kad jo 
partija visai sąmoningai savo po
litiniu uždaviniu stato Pabaltijo 
valstybių įjungimą į laisvąją 
Europą ir įtraukia tai į savo pro
gramą. Toliau ministeris užtik
rino, kad jis rems ne tik mūsų 
pastangas išsilaisvinti, bet kad 
jis taip pat lietuviams padės čia 
siekiant susidaryti egzistenciją, 
o svarbiausia — pažada savo pa
galbą išlaikyti ir ugdyti mūsų 
tautiniam savitumui.

Kaip Lietuvos atstovas prie 
feder. Vokiečių vyriausybės, dr. 
P. Karvelis turėjo pasitarimą 
min. Oberlanderio vadovauja- 
moj ministerijoj su miniąterial- 
dirigentu dr. Riedel ir ministerio 
referentais dr. Goldschmied ir 
dr. Wolfrum. Visos trys Pabalti
jo valstybės yra paprašytos pa
teikti pageidavimus, kaip jos no
rėtų, kad būtų tvarkomi Feder. 
Vokiečių respublikoj jų reikalai. 
Sutartinai su LIT ir Vokietijos 
krašto valdyba artimiausiu me
tu bus lietuvių pageidavimai pa
teikti.

Kerstenas į Vokietiją žada at
vykti birželio 21 d. Čia jo vado
vaujamas komitetas Mūnchene 
apklaus visą eilę svarbių liudi
ninkų. Tarp jų yra ir tokių, ku
rie pavaizduos bolševikų elgimą
si ne tik per pirmąją bolševikų 
okupaciją, bet ir dabar. Klausi- 

sišvęsti išlaisvinimo reikalui tai
kingomis priemonėmis (!)...

Prezidentas vėl žada
Lietuvai laisvę
Marijonos Kižytės apsukrumo 

dėka Amerikos didžioji spauda 
vėl skelbė Prezidento Eisen
howerio pareiškimą, iš kurio pa
saulis galėjo susidaryti įspūdį, 
jog Baltuosiuose Rūmuose spau
dos referentai “išlaisvinimo po
litikos” tebesilaiko. “Frankfur
ter Rundschau” atvira nuomonė 
galėjo būti ir nebūti pritaikinta 
Prezidento pareiškimui: “Mes 
esame pasiryžę ir toliau (?) da
ryti visa, ką tik galime, kad su
darytume pasaulyje sąlygas, ku
riuose tie kraštai vėl atgauti^ ir 
išlaikytų savo laisvę” (Tos sąly
gos nors ir labai nemokšiškai bu
vo betgi galimos Gvatemaloje, 
bet negalėjo rimtai būti planuo
jamos Baltijos erdvėje nepasita
rus su sąjungininkais ir nesant 
tikriems dėl visuotinio Kongreso 
pritarimo).

Anglosaksai tariasi gintis
Deja, net nė 1954 metų vasarą, 

šį penktadienį įvykstančiame 
Churchillio - Eisenhowerio, Ede
no - Dulles susitikime, ne “libe
ration”, bet “containment” poli
tika kaip manoma, bus svarsto
ma. Anglosaksai, sakoma, tarsis 
kaip perimti Indokinijos gynimą 
iš ten pabėgus prancūzams, ir 
kas daryti su vokiečiais, kurie 
netekę kantrybės (net Adenau- 
eris) pradeda, vis garsiau reika
lauti sau suverenumo, kad galė
tų patys vieni apsisaugoti nuo 
gręsiančių bolševikinių ordų. Di
plomatiškai buvo gąsdinama, jog 
jie susidėsią su Maskva... Rei
kėjo vienų metų, kad golfą 
mėgstąs Amerikos Prezidentas 
ir cigarą bei arklius, Britanijos 
premjeras, pramatytų jog Ma- 
lenkovas-Chruščevas “temėgsta” 
tą patį — jų sunaikinimą'. Be to, 
jie apsižiūrėjo, jog šalia dunkso | 
penkta galybė, kuri neabejotinai 
išstums Prancūziją iš pasaulio 
arenos, sudarydama biaurų san
tyki 2=2. Amerikai spiriant, ga
lutiniam ir greitesniam išsiaiški
nimui britai su prancūzais prisi
minė, jog Paryžius ir Londonas 
gali būti sunaikinti Sovietu 
aviacijos per kelias valandas. 
Bolševikai gi sekmadienį įspū
džiui pabrėžti skelbė savąjį nau
jausios konstrukcijos spraustu- 
vą, kuris-lekiąs du kartus grei
čiau nei amerikiečių. Ketvertu
kas susėdęs šį savaitgalį gal
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žinios
nėjimas greičiausiai vyks užda
romis durimis ir truks apie porą 
savaičių. Lietuviai iš savo pusės 
apklausinėjimams skirtą me
džiagą paruošė labai rūpestingai.

Italijos Lietuv. Bendruomenės 
tarybos prezidiumas yra išsiun
tęs Amerikos Lietuvių Tarybai 
dešimties Italijos lietuvių paro
dymus, raštu parengtus ir pa
tvirtintus Lietuvos atstovybės 
prie Šv. Sosto. Juose pavaizduo
jami Sovietų įvykdyti žiaurumai 
Lietuvoje.

Ankstyvesnieji Kanados gyventojai indėnai tu 
rejo daugelį keistų kasdieninio gyvenimo ir re
liginių papročių. Vienas iš žinomiausių tikėji
mų, kad kiekvieną indėnų gentį saugojanti 
jų nuosava dvasia, vad. “totem”. Ta dvasia 
buvusi panaši į kurį nors žvėrį.
Savo nuolankumo šioms “totem” įrodymui, 
kiekviena indėnų gentis iš kedrų pastaty 
davo augštus, net iki 90 pėdų stulpus, 
ant kurių buvo išpiaustyta žvėries, at
stovaujančio genties dvasią, veidas. 
Stulpai paprastai būdavo nudažyti 
ryškiomis spalvomis. Daugelį šių A 
gražiai nudažytų stulpų galima jfl
pamatyti ir dabar Vakarų Ka- 
nadoje. Kiti yra saugomi Ka- 

nados muziejuose, kur ga
Įima susipažinti su se- 

WML nosios Kanados 
papročiais.

KANADOS 
PAPROTYS

KA REIŠKIA TOTEM POLE?

BALFas - gimnazijos globėjas
Vasario 16 gimnazijos Kurato- 

rija birželio 13 d„ pasiuntė BAL 
Fui tokį raštą:

“Garbingoji BALFo Vadovybe, 
Vasario 16-sios Gimnazijos Ku- 

ratorija, susirinkusi aptarti gim
nazijos išlaikymo ir auklėjimo 
reikalų, labai įvertino BALFo 
nuolat teikiamą paramą ir už tai 
pareiškia giliausią padėką.

Kuratorija nuoširdžiai prašo 
BALFo, kad teikiamą paramą ir 
toliau gimnazijai tęstų, esant ga

PASAULINIO KARO GRĖSMĖ
Šveicarų liberalų įtakingas sa

vaitraštis “Die Weltwoche” Nr. 
1070 rašo, kad jei JAV-se “eks
tremistams ir šovinistams nebū
tų buvęs užkirstas kelias pakliū
ti į valstybės departamentą, tai 
mes šiandien greičiausiai jau tu
rėtume trečią pasaulinį karą ar
ba bent mažų mažiausia būtų 
įsivelta į kokį nors Tolim. Rytų 
nuotykį”. Prie tokių ramesnės 
linijos Valst. Departamento sau
gotojų savaitraštis priskiria buv. 
Eisenhowerio štabo viršininką 
gen. Bedell Smith, šiuo metu va
dovaujantį. Ženevoje arėerikie- 
čių delegacijai. Nors paties Dul
les konferencijoje ir nėra, tačiau 
faktiškai jis vistiek “tebėra” Že
nevoje ir daro pats visus svar
biausius sprendimus. Apie kon
ferenciją viską jį smulkiausiai 
informuoja Bedell Smith, fak
tiškasis Valstybės Departamento 
šeimininkas, ne tik artimas buv. 
ministerio Dean Achesono drau
gas, vienas iš artimiausių Eisen
howerio draugų. Nors jis laiko
mas demokratų šalininku, tačiau 
Eisenhoweris kiek galėdamas jį 
remia. Dar daugiau: net ir pa
ėmę valdžią respublikonai fak
tiškai 400 raktinių pozicijų Valst. 
Departamente paliko senųjų de
mokratų iš Trumano ir Acheso
no laikų rankose.

B. Smith nieko taip nemėgsta, 
kaip meškerioti, tačiau jį visur 
stato: 1945 m. gegužės 7 d. jis 
turėjo Reimse vadovauti karo 
paliaubų pasirašymui, paskiau 
buvo išsiųstas JAV atstovu į 
Maskvą, dar vėiau gavo uždavi- 

Pirmą kartą Kanadoje I
ĮįTįĮĮį'įĮL. Ii- Pasaulyje garsūs

:■ vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra- 
dijai ->->•

SABA, 
KOERTING, 

B L AU P LINKT.
Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami apmokintų mechanikų. '

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633 

(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš'Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

limybei, ją dar labiau suintensy
vintų.

Ta pačia proga prašome BAL 
Fo Vadovybės paskirti savo at
stovą į Kuratoriją ir tuo sueiti 
į dar glaudesnį bendradarbiavi
mą su mūsų gimnazija”.

Pasirašė:
S. Antanaitis, O. Bačkienė, T. 

A. Bernatonis, Dr. A. Damijonai
tis, J. Glemža, Dr. V. Literskis, 
A. Survila, Kun. Šimukėnas.

nį reorganizuoti ir centralizuoti 
visų rūšių saugumą ir sudaryti 
centrinę saugumo įstaigą perda
vė JAV užsienio reikalų min. 
Dulles broliui Alanui Dulles. De
ja, JAV užsienio politikoj maty
ti tam tikrų “ribbentropizmo” 
žymių. Ribbentropizmu vadina
ma tokius pranešimus, kuriuose • 
valdininkai, bijodami, kad jų ne
atleistų, faktiškai savo praneši
mus surašo ne taip, kaip viskas 
yra, ką jie girdi ir patiria, bet 
tai, ką jų manymu augštesni pa
reigūnai • norėtų matyti. Žymių 
tokio elgesio jau pasirodė pa v. 
kad ir pranešimuose apie komu
nistų pajėgų stiprumą Indokini
joje, apie britų “norą” dėtis prie 
kuriamos pietryčių Azijos bloko 
etc. Faktiškoji tikrovė parodė 
visai ką kitą, negu buvo prane
šimuose atžymėta.

— Vašingtonas. — ■ Eleonora 
Rooseveltienė ruošiasi kelionei 
Rusijon. Liepos mėn. ji skris per 
Helsinkį į Maskvą. Sov. Rusijoj 
ketina ilgėliau pabuvoti ir pa
ruošti eilę reportažų apie te
nykštį gyvenimą “Look” žurna
lui.

— Paryžius. — Buv. generolas 
Noguės, gyvenęs Portugalijoj 
kaip pabėgėlis nuo Prancūzijos 
teismo organų, pats grįžo tėvy
nėn ir prisistatė teismui. Jisai 
kaltinamas tėvynės išdavimu. 
Maroke būdamas prancūzų kari
nių pajėgų vadu 1942 m., kai są
jungininkai išsikėlė Š. Afrikoje, 
nesidėjo su gen De Gaulle, o ėjo 
išvien su admirolu J. Darlan.

i
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ADAMONIS & BUDRIŪNAS
REAL ESTATE

& BUSINESS BROKER .
NAMAI PARDAVIMUI:

Verdune: Pusiau atskiros 2-jų šeimų nomas po ir 5 kambarius. Vakarinėje 
dalyje. Kaina $16.500, įmokėti $6.500.

Cote St. Paul. Pusiau atskiras ant Woodland St. 2-jų Šeimų po ir 5 kamba
rius. Naujas namas. Kaina $15.500, įmokėti $5.00(L

Ville Lasaile. Pusiau atskiras 4Yz ir AYz kambarių, 2-jų šeimų naujas namas su 
centraliniu šildymu. Kaina $16.000, įmokėti $6.000.

N.D.G. Doherty St. Naujas, dviejų šeimų po 516 kambarius su centraliniu šildy
mu namas. Pusiau atskiros. Didelis žemės sklypas, garažas. Kaina $22.000,

* įmokėti $9.000.
Rosemoynte. St. Zotiąue St. 2-jų šeimų po 5» kambarius su centraliniu šildymu. 

Naujinamas. Kaina $16.500, įmokėti $5.000.
3-jų šeimų namas. 1 butas 5 kamb., 2 butai po 3 kamabrius. Centralinis 
šildymas. Namas naujas. Kaina $19.500, įmokėti $8.000.

St. Michel. 18 Ave. netoli Belanger. 2-jų šeimų po 4 kambarius pusiau atskiras 
namas. 3-jų metų. Kaina $13.500, įmokėti $6.000.

Vasarvietės. Square Lake, netoli St. Agothe. 2 nauji pastatai po 4-5 kambarius 
ir didelis žemės sklypas, visai prie ežero ir kelio. Kaina už 4 abu $5.000, 
įmokėti $2.500

Žemė. Rosemounte, Beaubien 5 lotai po 60 et. kv. pėda. 42 Avė. 2 lotai už 
$1.950. St. Zotiąue kampinis lotas viso 3 lotai po 80 et. kv. pėda.

Paskolos namą statybai iš 5Y2% netoli užbaigimo narnoms ir iŠ 6% statybos 
eigoje. 50% namo vertės, gyvenamiems namams ir kitiems pastatams įvai
raus dydžio

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealy 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas - Jums padėti! 
Namai — Žemė Paskolos — Draudimas

JUMS MIELAI PADĖS AGENTAI

A. Gražys A, Skrebutėnas B. Jazokas
Telef. RA. 1-3148 Telef. PO: 6-5407 Telef. PO. 6-9041

177 SHERBROOKE ST. W. Kambarys 5. Telef.: LA. 7932, LA. 9871, PO.6-6495
Darbo valandos: nuo 9 va|. ryto iki 9 vai. vakaro.

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

Parduodam 
ir perkam, 
tik gerus 
namus!

1000 NAMŲ

Namai visuose miesto rajonuose, ūkiai, sklypai statybai, 
įvairūs bizniai, vasarvietės.

J. R. SIMANAVIČIUS
Įstaigos telef. HU. 1-1166 - - Namų telef. OL. 1274

. -Atstovauja

JOSEF STRUNG Real Estate
2181 YONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-1166.

F. SENKUS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1597 Bloor St. West
(prie Indian Rd.)

TELEFONAS KE. 8212
Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums 
mielai ir sąžiningai patarnausime.

REIKALINGI NAMŲ PARDAVĖJAI.
Geras atlyginimas ir visapusiška pagalba pradedantiems.

Vokiečiai gina
(Atkelta iš 2 psL) 

atreguliuoju propelerio plokštu
mos kampą ir pastatau lėktuvą 
nosim žemyn greičiui įgauti. Pa
sigirsta poškėjimas ir tratėjimas, 
bet variklis užsiveda.

Pasisekė. Nedrįsdamas keisti 
kuro padavimo, atsargiai pasike
liu vėl į 12.000 pėdų augštį Tada 
variklis vėl pradeda rūkti ir de
gėsių kvapas vėl pasipila. Išjun
giu degimą ir vėl sklendu. Ne
manau, kad galėčiau pasiekti 
Hanglager. Vėl variklio mėginti 
nedrįstu.

6000 pėdų ... 5000 ... 3000. Pa
sirenku atrodo, didelę pievą ir 
spirale skrendu prie jos. Žemė 
artėja dideliu greičiu.

Pasiruošiu pilvo nutūpimui, 
bet dar kartą bandau užkurti 
variklį. Užsidega. Kad pasiek
čiau lauką man reikia daryti 
augštesnius pasisukimus Staiga 
variklis pradėjo gremžti ir su
tratėjęs sustoja. Užsikirto. Pro
peleris lyg žnyplėmis suimtas 
stovi vertikaliai. Lėktuvas pasi
daro sunkus ir neklauso vairų. 
Pradeda sustoti ore ir kairysis 
sparnas jau svyra.

Prakeikimas!
Metu nosį žemyn ir vėl grei

čiui padidėjus atgaunu valdymo 
kontrolę. Artimo miestelio na
mai sumirga apačioje. Oro grei
čio matavimo prietaisas rodo-200 
mylių per valandą. Vos neliečiu 
kai kurių augštų medžių viršū
nių. ■■■< . '

150 mylių per vai. Turėčiau 
jau liesti žemę.

120 mylių per vai. Sparnų ga
lai palietė medžių viršūnes.

Rodiklis rodo 100 mylių per 
vai. Susidaužiu su dviem ar tri
mis medinėmis tvoromis. Kuolai 
ir šipuliai laksto į šalis. Dulkės 
ir žemės gabalai kyla į viršų. 
Įsitempiu diržuose, kojas įrėmęs 
į vairų pedalus ir laukiu. Lėk
tuvas paliečia žemę ir vėl pa- 
šoksta. Pylimas pasirodo prieky
je. Lūžis ir mirtina tyla.

Atsegu diržus ir išropoju lauk. 
Mano Gustavas pasirodė pana
šus į seną sutryptą ir sulaužytą 
kibirą. Tikras laužas. Išskyrus 
užpakalinį važiuoklės ratą nieko 
sveiko neliko.

Kraujas sunkėsi iš dešinės 
rankovės. Vertė P. Brakas.

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus 

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: LY. 0305

DOMINION
COAL & WOOD

PASAULYJE
GARSIOS M

VOKIŠKOS ■
PERLON I

MOTERIŠKOS I
KOJINĖS. 1

Lietuviškos ir į 
vokiškos Į 
patefono .1 

plokštelės. >
DOVANOS J 

su lietuviškais J 
motyvais ir || 
importuotos. J|

4711 1
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER
KOPPEL 4

609 YONGE ST. "
TORONTO

Tel. WA. 4-4596

IŠLAISVINIMAS” 1954 METAIS
(Atkelta iš 7 pusi.) 

brauksiąs “paskutinę” pasitrau
kimo liniją. Jie svarstysią iš kur 
surinkti astuonias divizijas rei
kalingas mušti Indokinijos tig
rams, uodams ir bolševikų ap
mokytiems vietiniams. Tuo pa
čiu laiku Vašingtone buvo skel
biama šis paradoksas. Senatas 
atmetė opozicinės partijos pa
siūlymą, kad JAV kariuomenė 
1955 susidėtų nors iš 19 divizijų, 
pritardamas betgi Eisenhowerio 
vyriausybės nusistatymui laiky
ti nedaugiau 17 divizijų, visą dė
mesį skiriant karo aviacijai.

Admirolas Radfordas 
pramato liūdną ateitį 
Praėjusią savaitę Quantico 

Marinų bazėje buvo susirinkę 
160 JAV Krašto apsaugos vado
vų, kuriems pareikšta, jog gink
lavimosi varžybose sovietai jau 
beveik prisilyginę JAV-bėms. 
Įdomu, jog Prezidentas šeštadie
nį atvykęs jau po posėdžių tie
siai nudrožė į golfo aikštę. Ke
letą valandų prieš tai admirolas 
Radfordas, jungtinio štabo virši
ninkas, pateikė visai juodą vaiz
dą: kas atsitiktų, jei komuniz
mui bus leista ir toliau plėstis, 
ir nebus imtasi tikrai dinamiškos 
ir reikšmingos kontra-akcijos. 
Kremlius kontroliuoja išteklius, 
gali mobilizuoti kariuomenę, 
tvarkyti finansus ir įsakinėti sa
vo pavaldiniams kaip tinkamas, 
kas yra neįmanoma mūsų demo
kratijoje. Bolševikai šiuo metu 
turi pajėgas, su kuriomis gali 
pulti betkokia kryptimi. Jie be 
jokių skrupulų gali daryti viską, 
kad tik mums pakenktų, o mes 
esame pririšti. Bolševizmas nėra 
šios dienos tiktai karinė grėsmė; 
jis savo tikslo siekia diplomati
niais ėjimais, idėjomis, sabota
žu, pogrindžiu, pinigais ir t.t. 
Radfordas perspėjo, jog Ameri
ka neturinti kariauti su šia pa
baisa viena, nes ji grąsina ne jai 
vienai bet visam laisvajam pa
sauliui.

Kennan nepatinka 
amerikiečių laikysena 
Neseniai kalbėdamas viename 

universitete iš Maskvos išspirtas 
JAV ambasadorius Kennan bai
sėjos, jog milijonai amerikiečių 
esą “labai pavojingi, kvailai nu
siteikę dėl Sovietų pajėgumo”, 
nepramąiydami jokios kitos iš
eities kaip tik atominį karą su 
Maskva. Jis esąs tikras, jog yra 
“taikingų būdų (gal Chruščev sų 
Malenkovu numirs, o gal jie at

S. NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. LL. 3102 

(tarp Duffer i n ir Lansdowne)

Tarpininkaujame pardavime ir pirkime įvairių nekilnojamų nuosavybių 
ne tik Toronto mieste ir priemiesčių rajonuose, bet ir visoj Ontario provincijoje.

$3.000 įmokėti —- Bloor -Brock, 6 kambarių, plytinis namas, moderni virtuvė,
2 garažai, geras pirkinys.

$4.000 įmokėti — Bloor - Symington, 6 kambarių mūrinis namas su krautuve, 
4 garažai, proga galvojantiems apie prekybą, nebrangiai parduodamas.

$4.500 įmokėti — Bloor - Indian Rd., 8 kambarių, gerų plytų namas, vidus 
gražiai užlaikytas, jokių morgičių nėra.

$5.000 įmokėti — Bloor - Runnymede, 7 kamb., gražus plytinis namas, dideli 
kambariai, gražus sodelis, garažas, reta proga.

' $6.000 įmokėti — Bloor - Quebec, 9 kambarių, gerų plytų namas, išilginių kori
dorių sistema, 2 virtuvės, 2 vonios, garažas, vertas dėmesio.

$7.000 įmokėti — Parkdale, 12 didelių kambarių, mūrinis tripleksas, 3 virtuvės,
3 vonios, didelės pajamos, pigiai parduodamas.

$8.000 įmokėti — St. Clair -Westmount, 10 didelių kambarių, gerų plytų na
mas, pryšakys tašytų akmenų, 2 virtuvės, 2 vonios ,vandens - alyvos šiI- 

\ dymas, 2 garažai, palyginti nebrangus tame rajone.

sivers?) pasaulyje įgyvendinti 
taiką.

“Politinės asmenybės” 
ir visuomenė
Šimtmečių jubilėjus švenčian

čios, tiek daug Lietuvai nusipel- 
nusios politinės partijos, kaip 
girdėjos ir matės neseniai jų su
važiavimuose, neturi narių ir 
jaunimo. Jos laikosi “asmenybė
mis”, kurių vidurkis sukasi apie 
67 metus. Kiti — nei svetimtau
čiams rodyti, nei saviems pasiti
kėti. Taip yra pas krikščionis 
demokratus (šie jau net Jauni
mo komisiją įstegė), socialdemo
kratus, liaudininkus ir kt. Tauti
ninkai — tai Nepriklausomybės, 
vaikų valdininkijos amžius. Gal 
daugiausiai jaunimo, praėjusią 
savaitę, matėsi pas Fronto Bičiu
lius, kurių būstinė šią problemą 
anksčiausiai buvo pramačiusi. 
Amerikoje rūpinamasi jau ne 
nuo šiandien dėl šios prarajos, 
kuri nuo lietuviškosios veiklos 
atstūmė senosios išeivijos jauni
mą, o dabar taip gabiai stumia 
net patriotiškiausiai nusiteiku
sius naujakurius. Vargu, ar ko
kiomis reformomis galėtų būti, 
dabartinėmis sąlygomis, atnau
jintas ir tikrai sustiprintas VL 
IKas, Lietuvos Laisvės Komite
to tarnautojų būrys, bet yra ma
nančių, jog Amerikos Lietuvių, 
Taryba, jei ji nuoširdžiai tiki sa
vaisiais idealais, turėtų pagalvo-' 
ti apie “susidemokratinimą” ku
rio stoką jai neseniai prikišo 
LOKo pirmininkas Prelatas Bal- 
kūnas. JAV teiraujamasi, kodėl 
ALTąryba valdosi partijų dik
tatūros principu? Štai Amerikos 
estai, savajai Amerikos Estų Ta
rybai išrinkti, kaip dera subren
dusiai ir kultūringai tautai, pa
skelbė visuotinius rinkimus. Su
darytas centrinis rinkimų komi
tetas, turįs 21 skyrių. Visi bal
suojantys pasirašo “Garbės liu- 
dymą”, jog balsuoja tik kartą ir 
turi 21 metus amžiaus. Užtenka 
25 parašų, kad asmuo galėtų bū
ti pasiūlytas kandidatu, kurių 
pas estus susidarė 65. Šie kandi
datai skirstomi į keturias gru
pes: 1.) Tautinės (Vasar) ; 2.) 
Nepriklausomybės (Perandi); 
3.) Jaunimo-Skautų (Michelson) 
ir 4.) individualūs. Balsuoja es
tai uoliai, kartu sumokėdami 
mokestį, ir ikišiol nepasitaikė jo
kių nesusipratimų. (Juk tas pats 
yra PLB-nėje. Red.).

Dėmesio televizijai
Šeštadienį vakare Maskvos ra

dijas aiškino, koks nepaprastas 
sovietinis išradimas esąs televi
zija, koks reikšmingas ir galin
gas. Nurodė, jog Pabaltijo rajo
ne jau baigiama statyti centrinė 
televizijos stotis Rygoje, ir jau 
projektuojama Vilniuje — sakė, 
kaip bus gera, kada visą Tarybų 
Sąjungą apjungs spalvota “So- 
vietvizija”. (Baisu — Orwelio 
romanas “1984 metai” bus grei
čiau įgyvendintas nei rašytojas 
spėjo).

JAV televizija greitai išsiplėtė 
— yra' pakankamai ir jaunos 
energijos kurti ir tobulinti šią 
tik ką gimusią perdavimo prie
monę. Praėjusią savaitę “Euro- 
vizija” sujungė tikraisiais ry
šiais aštuonias Europos šalis: 
Britaniją, Prancūziją, Vokietiją, 
Šveicariją, Italiją, Belgiją, Olan
diją ir Daniją. Pirmąją dieną, 
per muitines ir policijas, per 
Alpes televizija perdavė milijo
nams europiečių Šv. Tėvo palai
minimą, o kitą dieną žavėjo gė
lių švente, pertransliuojama iš 
Šveicarijos. Trečią dieną milijo
nai europiečių turėjo progos su
sipažinti su Šv. Petro bazilika 
Romoje, kuri ta proga buvo ta
pusi TV studija. Prieš dvejus 
metus Lietuvos Laisvės Komite
tą tada dar “Panalės”, spaudos 
konferencijose lietuvis laikrašti
ninkas užsiminė apie būtiną rei
kalą paruošti specialius filmus 
televizijai apie Lietuvą, pasinau
dojant Amerikoje esančiomis ap
žvalgomis. Buvo lyg ir susidomė
ta. Pernai ten “buvo ieškoma 
būdų” televizijai paruošti iš
trauką iš Daumanto “Partizanai 
anapus Geležinės Uždangos”.

Organizuotas įtūžimas
(Atkelta iš 7 psi.) 

kad nieko nėra padarę kiti.
Gi pačiam VLIKui palinkėti- 

na, kad jis sutelktų pačius pajė
giausius ir darbui tinkamiausius 
žmones, kad grupės siustų į jį 
pačius tinkamiausius atstovus — 
realaus darbo dirbti, bet ne in
trigų varinėti prieš kitus, kai 
reikalingas visų sutarimas, bet 
ne tariamai esant VLIKe, fak
tiškai jį stengiantis tam tikrais 
žinomais veiksmais pažeminti... 
Ir jei VLIKas šia prasme apsiva
lys nuo tam tikrų asmenų, par
tinių fanatikų, težinančių parti
nį kromelį ir bendro darbo truk
dymą, tai juo bus geriau. Tuo 
tik pasidžiaugs visa sveikai gal
vojanti lietuvių visuomenė. To
kius žmones reiktų be pasigai
lėjimo sutvarkyti, kad laikytųsi 
nors minimalinio padorumo ...

St. D.
Dar apie VLIKo atstovo 

paskyrimą
Pastaruoju metu buvo pa

skleista gandų, kad, esą, vokie
čiai dementavę žinią apie VLIKo 
delegato prie feder. Vokiečių vy
riausybės paskyrimą ir priėmi
mą. Šie gandai nėra tikri. Tokio 

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd. >

Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius. 
Savininkas V. LASTAUSKAS

874 COLLEGE STREET. TORONTO

Šiais metais Jūsų bendradarbis 
prašė vieną laikraštį įsivesti Ra
dijo ir Televizijos skyrių, kas 
jam jodės būtina XX amžiaus 
antros pusės spaudai. Deja, susi
domėjimo nesusilaukta, nors 
šiuo atveju nė pinigu nebūtų ga
lima pasiteisinti.

Tuo tarpu, kaip rašo buvęs 
“Atspindžių” redaktorius V. 
Meškauskas, Čikagos lenkai tel
kia jėgas savo televizijos progra
mai, kuri būsianti pirmoji ne 
anglų kalba JAV (Neteisybė 
Niujorko puerto - rikiečiai jau 
metai kaip turi). Latviai, Colo
rado Springs, Colo., paminėjo 
birželinę tragediją per stotį KR 
DO — TV, anglų kalba pateikda
mi gerą ir amerikiečiams tinka
mai paruoštą programą. Lietu
viai Čikagoje ar Toronte, užsi
moję turėti savo TV valandą tu
rėtų suprasti, kad tai yra masių 
įrankis. Suradę “tinkamą formą*’ 
ir tinkamus žmones — sakysim 
anti-sovietinė propaganda — jie 
galėtų gauti programas kaip 
“Public Service”, kuri visai nie-. 
ko nekainuotų, o jos metu būtų 
tiek atsiekiama ir Lietuvos ir 
laisvojo pasaulio labui. TV ne
gali būti užmiršta kūrybingojo 
ir drįstančio lietuviškojo jauni
mo, pagaliau ir Lietuva bus rei
kalinga šios priemonės specįa; 
listų.

— Niujorkas. — Tailando vy
riausybė kreipėsi į Saugumo Ta
rybą, prašydama- siųsti stebėto
jus į Indokinijos pasienį, bet so
vietinis veto sutrukdė. Dabar 
Tailandas kreipsis į JT pilnaties 
posėdį, kur nėra veto.

vokiečių dementavimo nebuvo 
paskelbta. Čia dedame ištisai 
oficialios vokiečių telegramų 
agentūros DPA tuo reikąlu pa
skelbtą oficialų pranešimą:

“Bonna; 1954. 5. 18. Paskirtas 
egzilinis lietuvių atstovas. Vy
riausiasis Lietuvai Išlaisvinti 
Komitetas paskyrė ministerį dr. 
P. Karvelį delegatu pęie Vokie
čių federalinės vyriausybės. Ta 
proga lietuvių žinių tarnyba EL 
TA antradienį priminė, kad VL 
IKas jau 1950 m. kancleriui 
Adenaueriui įteiktame memo
randume pareiškė pageidavimą, 
jog Federalinė Vokiečių Respub
lika nepripažintų Sovietų Są
jungos prievarta įvykdyto Lie
tuvos inkorporavimo ir jį laiky
tų niekingu. Kaip pranešama iš 
užsienio reikalų ministerijos 
(Auswartiges Amt), užsienio 
reikalų ministerija ir federalinė 
vidaus reikalų ministerija savo 
ligšiolinėj administracinėj prak-^ 
tikoj tebelaiko Pabaltijo valsty
bes teisine prasme ir toliau eg
zistuojančiomis, ir pagal tai lie
tuviai, estai ir latviai traktuoja
mi kaip tokie, bet ne kaip Sovie
tų piliečiai. ELTA.

TURIME DAUG KRAUTUVIŲ !

Kanadoje mes džiaugiamės

LAI S VA IS RINKIMAIS

Kasdien gauname naujų pasiūlymų, todėl patariama paskambinti ir pranešti ko 
ieškote pirkti, arba, ką turite parduoti, kuria me 4a jone ir už kokią kainą.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičius - Sakus
įstaigos telefonas LL. 3102, namų telefonas LL. 0656

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

R.R. 1 Vienna, Ont. Tel. Port Burwell 5 Ring 12.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

Busite patenkinti
Ko daugybė žmonių pasaulyje neturi, mes Kanadoje galime 

%
balsuoti kaip norime ir už ką norime.

Laisvi rinkimai yra viena iš didžiausių demokratinių tautų

teisių. Branginkime visuomet šią teisę.

iALADAI
< >EKOt

SALADATEA

ĮSIGYKITE
DABAR!
SUTAUPYSITE nPsPN?

Alyvos krosnys 
sumažintomis kainomis

SPECIALUS PASIŪLYMAS LIETUVIAMS:

* FAIRBANKS-MORSE
★ FESS
★ GILBARCO
* AERO

Anksčiau

*395.00
Dabar

*315.00

Dabar
*300.00

★ TERRY
★ CHATKO
★ TORRIDHEAT

Anksčiau
*365.00

• Įskaitant pilną instaliaciją su kontrolės įtaisais ir 200 galionų alyvos tanku,
• Garantuojama 1 metams,
• Alyvos sutartis su Imperial Oil, Rogers, Fueloil Ltd. ir kt. kompanijomis, 
G Mažos į mokėjimas ir išsimokėti per 2 metus.

TAIP PAT ĮRENGIAME: naujas krosnis, ventiliaciją 
ir vandens šildymo įrengimus.

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED DEŽUTtSE arba MAIŠELIUOSE — Ui yra

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA (Latvių kompanija, dirbanti virš 18 metų Toronte)
15 BARTON AVE., Toronto. - - Telefonas ME. 2554 

ii———
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V. VASIS 
Real Estate and Business Broker 

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossingtdn Ave.) 
Telefonas ME. 4605

Dr. S. F. TOMAN E K
Dantistas - Chirurgas

Dantistė
NINA ČERNAVSKIS, «... dos

DARBO VALANDOS: pirmadieniai* ir trečiadieniais nuo 2-9 vaL vaL; ketvirtu- 
dieniais ir penktadieniais nuo 9-5 vol. po pietų.

BROADVIEW AVE., TORONTO. - TEL Rl. 4643

TtVISKtS ŽIBURIAI

ras, mūrinis, vandeniu apšildomas 
Did. kiemas, du mūriniai garotai, 
privatus įvažiav. Įmokėti $4.000 
Geras pirkimas.

6. Crawford - Dundas, 10 didelių k., 
mūrinis, atskiros, oylva šildomos su 
garažu. Gerų pajamų namas. Įmo
kėti $5-6.000.

7. Brock - Dundas, 9 didelių kamb., 
2 atskirų butų, mūrinis, vandeniu- 
alyva apšildomas. Įmokėti $4.000.

8. Bloor prie High Park, 4 did. krau
tuvės, 4 did. po 5 kamb. butai, 
apie 14 metų senumo, metinės pa
jamos virš $10.000. Geras pirki
mas.

1. Jane - Bloor, 6 kamb., atskiras mū
rinis, 2 metų senumo. Šoninis įva
žiav. ir garažas. Įmokėti $2.000

2. High Park - Geoffrey, 6 didelių k., 
mumis. Didielis kiemas ir garažas. 
Įmokėti $3.900.

3. Bloor - Pacific, 8 kamb., 2 augštų, 
gero mūro. 2 modern, virtuves ir la
bai didelis kiemas. Įmokėti $5.000.

4. Indian Rd: - Grenadier Rd. 10 di
delių kamb. mūrinis, atskiras. Mo
dernios virtuvės. Vandenio ir aly
vos šildymas. Didelis kiemas. Pri
vatus įvažiavimas ir garažai. įmo
kėti $5-6.000.

5. Rusholme Rd. viri> College. 14 di
delių kamb., 3 atskiri butai, atski- _

Kreiptis tel. ME. 4605
J. K. BALSYS V. VASIS (Vasiliauskas)

Prancūziška strategija
Napoleonas apžiūrinėjo vieną 

šaunų karių pulką. Rankas su
kryžiavęs užpakaly, galvą pa
lenkęs, įdėmiai stebėjo kareivių 
aprangą. Staiga sustojo prie vie
no ir taria;

— Kodėl gi tavo batų priešakis 
blizgėte blizga, o užkulniai pur
vini?

Kareivis, iš greitumo nesusku
bęs gerai nusivalyti batų, čia 
pat pasiteisino:

— Dėlto, Sire, kad aš valiau 
tiktai priešakį. Užkulniai ne
svarbu — prancūzų kareivis jų 
niekad nerodo, priešams.

Sąmojingas ūkininkas
Vasarotojas, pamatęs ūkinin

ką, bevargstantį su savo užsispy
rusiu asilu, šūkteli:

— Ei, žmogau, parduok tą asi
lą! Kiek nori?

Ūkininkas, pabraukęs per 
ūsus, atšovė:

— Prieš pirkdamas mano asilą 
turėtum pasiklausti savo tėvus, 
ar jie išgalės maitinti du asilu.

Užstatas ir antstatas
— Kas yra užstatas?
— Tai tam tikra garantija, ap

sauga. ♦
— Ar galiu sakyti, kad mano 

skėtis yra užstatas?
— O, ne! Tai yra antstatas!

PRANEŠA
atidarąs bendrosios dantų gy

dymo praktikos kabinetą.

Physicians’ and Surgeons’ 
Building, 2nd Floor,

86 BLOOR ST. WEST, 
Toronto, Ont.

Priima pagal susitarimą— 
pirmadieniais - šeštadieniais.
Kabineto telef. WA. 2-5366

Namų telef. WA. 4-7824

.... " - —     ■ ■ ■■ M IWIW.——

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

T

Vasarai artėjant parduodami C/7JJ'll/TfW 
pigiomis kainomis v<z 1/1</ J'

7 kub. pėdų šaldytuvas su 1 (1 f
5 metų garantija tik...... ±03

Turime ir kitų šaldytuvų didžiausią pasirinkimą. Pasakykite 
firmą ir dydį — mes parūpinsime pigiausia kaina ir geromis iš
simokė j imo sąlygomis. Prieš pirkdami visada pasiteiraukite

“MOHAWK FURNITURE”
2448 DANFORTH AVE., TORONTO - - - TEL. OX. 4444

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

LAI K RO'DININK
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

k’

Futbolo, tvarkaraštis
Sporto klubas “Vytis” prane

ša, kad paskutinės I-jo rato pir
menybių rungtynės su kanadie
čių Vikings komanda įvyksta 
birželio 27 d. 2 vai. p.p. Withrow 
aikštėj (pasiekiama Harbord 
tramvajum į rytus).

II ratas prasideda šia tvarka: 
liepos 2 d. 7 v. Greenwood aikš
tė su Vikings; liepos 9 d. 7 v. 
Earlscourt aikštė su 7000 Club.

Žaidynės Vancouveryje. Britų 
imperijos 5 sporto šventė, įvyks
tanti liepos 30 d., žada patiekti 
didelę sportinio susidomėjimo ir 
dalyvių pajėgumo demonstraci
ją. Pasiruošimai vyksta visu 
tempu kaip rengėjų taip ir daly
vių stovyklose. Žaidynėms pra
vesti buvo numatyta išleisti pus
antro milijono dolerių, bet jau 
dabar jos pasiekė iki $2% mil. 
Skaito, tai būsiančios iškilmin
giausios žaidynės, kurios žada 
sutraukti kelis šimtus tūkstančių 
žiūrovų iš Kanados ir JAV. O 
juk tai didelis dalykas, ypač 
Vancouverio prekybininkam bei 
visam miestui. Didesnei žaidy
nių reikšmei bei reklamai, šven
tėje dalyvauti ir ją atidaryti yra 
pakviestas karalienės vyras 
princas Philip, Edinburgo kuni-

mylios bėgiko anglo R. Bannis- 
terio, kuris nesenai viso pasau
lio nustebimui sutriuškino 4 
min. ribą vienos mylios bėgime. 
Daugelis spekuliuoja kad ir šį 
kartą jis turės gerą progą savo 
sugebėjimą pakartoti ir net pa
gerinti, nes turės pakankamai 
gerų konkurentų, kurie taipgi 
jau kuris laikas kėsinasi tą už
burtą 4 min. ribą peržengti — 
tai australas John Landy ir neo- 
zelandietis M. Halberg. Jeigu 
spekujiuoti dar daugiau, atrodo, 
kad dar didesniam šio bėgimo 
paįvairinimui bei didesnei kon
kurencijai ar nebus pakviestas 
ir garsusis amerikietis bėgikas 
Santee.

Kaip registracija rodo, būsią 
apie 1000 vien dalyvių iš įvairių 
britų imperijos kolonijų; jau 
vien tai ’sudarys nepaprastą iš
kilmingumą. Šios žaidynės ap
ima įvairiausias sporto šakas, ga
lima sakyti tai savos rūšies ma
žoji olimpiada,- išskyrus žiemos 
sportą.

Irgi problema
Australų vyriausybės nuosa

vybėje esą geležinkeliai tropinė
je Queensland srityje į vagonus

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Cellisicn
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.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

gaikštis, ir Anglijos krašto ap- įtaisė oro šaldymo aparatus. Re- 
saugos ministeris, buv. Kanados akcija atėjo iš Įvairaus rango 
Generalinis gubernatorius Lor- stočių personalo, kurie savo no- 
dąs Aleksanderis.

Nemažiau svarbos teikiama ir 
pačioms varžyboms. Turbūt, be
ne didžiausia reklama ir rezulta
tų staigmenų tikimasi iš daly
vaujančio stebuklingojo vienos

ru prašo, kad ir mažesnio atlygi
nimo, bet skirti juos kondukto
riais į tuos moderniai įruoštus 
traukinius. Konduktoriai, beto, 
gauna ir po gražią naują unifor
mą.

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

Sav. G. KERAITIS

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamma pfity.’oSTc- virėjos. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

■

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
• Telef.: OL. 8431 ir OL 8432.

1613 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

Daug vyrų
Iš Canberros, Australijoje, 

atėjusi statistika sako, kad di
džiulėje šiaurinėje Australijos 
teritorijoje kiekvienam šimtui 
moterų tenka 154,47 vyrų. Pa
čioje sostinėje ši proporcija 100 
mot. lygi 134,57 vyrų. Turėtų 
būti tikras rojus moterims.

Sulaikyti paprašė globos
Kom. Lenkijos laivas “Dar

bas” pereitų metų spalio mėn 
buvo sulaikytas nacionalistinės 
Kinijos karo laivų, nes plaukė su 
Rumunijos naftos kroviniu į ko
munistinę Kiniją, į Šanchajų 
Laivo įguloje būta 17 kinų ir 3( 
lenkų. Kinai buvo suimti, o len
kai palikti internuoti laive. Dėl 
to buvo daug triukšmo. Lenki j s 
buvo Įteikus protesto notą nei 
JAV, bet jos notą atmetė, kaip 
ne tuo adresu pasiųstą. Iš Len
kijos buvo pasiųsta daugybė pro
testo raštų Įvairioms tarptauti
nėms organizacijoms ir tt.

Pastaruoju metu visi 30 lenkt 
jūrininkų paprašė nacionalistt 
kinų globos — politinių pabėgė
lių teisių. Kinai betgi patenkint 
tik 10 jų prašymą, o 20 nepriėmė

F. N. PREBBLE
REALTOR

DIDŽIAUSIAS NAMU PASIRINKIMAS
• JEIGU NORITE PIRKTI ARBA 

PARDUOTI NEKILNOJAMA NUOSAVYBE, 
MES PRAŠOME PASKAMBINTI MUMS

OL.5I76 - OL. 1793
1061 BLOOR ST. W.

J. RUKŠA
PERKANT: Be jokio įsipareigojimo iš jūsų pusės, mes jums parodysime namus jūsų pagei

daujamame rajone.
PARUDODANT:. Patarimai, nuosavybių įkainavimas, paskolų (morgičių) sudarymas. Taip 

pat suteikiame paskolas, jūsų įmokėjimui padidinti.

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS

EAST -WEST VERTIMŲ BIURAS 
L. URBAT — PRISIEKUSI VERTĖJA

Notaro patvirtinti įvairių'dokumentų vertimai, imigracijos ir pi
lietybės reikalais susirašinėjimai atliekami pigiai ir skubiai.

46 ACORN AVE. - - Tel. GE. 2521 arba BE. 1-4872 
(pagal susitarimą)

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vol. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vol. iki 12 vai. ryto.

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško 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 rrfiegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Laikrodininkas
Taisau visų rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN . SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

STANLEY SHOE STORE
Augščižusios rūšies moterų, vaikų i 
vyrų batai, normolous dydžio ir platu

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Glodstane

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

Hąuhtti. SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bus rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
i rūšių užuolaidų. firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKI

batų krautuvė
■parduodu {vairios rūšies vaikų, moti 
rų ir vyrų botus — normalaus ir pk 

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toront 

Tai. KE. 3881

Dr. M. Arštikaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul)

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima tik susitarus.
Skambinti vakarais 
telefonu WA. 3-5555._ _____ _____

__________

Dr. Aleksas Valadka 
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

•

KABINETAS UŽDARYTAS _
NUO BIRŽELIO 18 d. iki r 

LIEPOS 5 d.
•

• 1

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 1
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696
> Namų OL. 4778 p
’ RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA,
> LABORATORINIAI TYRIAAAI

Priima ligonius' ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vaL, 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.)

1 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.

1 Telefonas LO. 1794
i Toronto
t |______________ __________________
) __ _________ ■ • •

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

į Telefonas LL. 5739
j Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 1-
WA. 1-0219

249 HOWLAND AVE., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
Į DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W. 
Darbo vol. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt.

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501.-— Herman Building 

Toronto 
Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais: 

575 Queen St. W. - 6-8 val. v. 
Telef. EM. 8-2646

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžlus

buv. advokatas Vilniuje, 
' Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašomo kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; antr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 va. p.p.
ome* EM. 6-5561. Rm. ME. 0636.

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

larbo valandos: 5-7 pp., šeš
tadieniais 12-1 pp.

52 Linsmore Crs., Toronto
(netoli Danforth Ave.)

Tel GL. 2892.

Dr. A. Ratinow
LM.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

Tel WA. 1-6708 
t

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE.,

► TORONTO
(Įėjimas iŠ 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vaf. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagaly susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611
< Namų: PO. 6-9964.

*

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. I*aul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas

,'.ir
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodie- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St Toronto
Tel EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

L

Pritaiko akintus visiems akių defek
tam. Htirle akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
476 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
M.D., LM.C.C

GYDYTOJAS Ir

« Bathunt St Toronto 
Telef. EM. 8*1344

t
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį šv. Jono 

Krikštytojo — parapijos Globėjo 
šventė.

— Naujųjų vargonų atidary
mo proga ateinantį sekmadienį 
11 vai. šv. Jono Kr. garbei iškil
mingų pamaldų metu, giedos so
listai A. Ščepavičienė, B. Mari- 
ješius, smuikuos St. Kairys ir 
vargonuos muz. St. Gailevičius.

— Parapijos vaikučių pirmoji 
Komunija įvyks šį sekmadienį 
9.30 vai. pamaldų metu.

— Šį ketvirtadienį, Dievo Kū
no oktavoje, 7.30 v.v. specialios 
trumpos pamaldos vaikams: 
trumpa konferencija, vaikučių 
palaiminimas ir pašventinimas. 
Gerb. tėvai maloniai prašomi 
atsivesti, o mažesniuosius atsi
nešti į bažnyčią, dalyvauti šio^e 
mažųjų devintinio pamaldose.

— Penktadienį švč. Jėzaus 
Širdies šventė. Vakare 7.30 vai. 
prie išstatyto Švenčiausiojo pa
maldos.

— Šv. Jono Kr., pašalp. D-jos 
intencija metinės pamaldos šį 
sekmadienį 11 vai.

— Lietuviai berniukai nuo 9 
iki 13 metų, norį nemokamai da
lyvauti kanadiečių “Columbus 
Boys” klubo dviejų savaičių va
saros stovykloje, prašomi užsire
gistruoti parapijos klebonijoje 
telefonu EM. 4-7646 iki šio sek
madienio.

— Rinkliava bažnyčios re
montui įvyks šį sekmadienį per 
visas pamaldas.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Povilas Lukaševičius ir 
Elena Ankudavičiūtė, Rimas Ge
ležiūnas ir Birutė Namikaitė, 
Donald Lubraico ir Marija Griš- 
kevičiūtė, Vincas Normantas ir Izabelė Matusevičiūtė 
Ismena Šarkauskaitė.

Bažnyčios šventinimas

Tautiečiai,
Iš Jūsų lietuviškiems, reika

lams prašoma 4f per savaitę, ar 
$2 per metus. Tai yra nustatytas 
lietuvių bendruomenės solidaru
mo mokestis. 15% to mokesčio 
eina švietimo reikalams, o liku
sioji dalis pasidalinama lygiomis 
,,arp KLB Apylinkės ir Krašto 
Valdybų bendriems organizaci
niams reikalams. z

Jūs parodote didelį tautinį su- 
orendimą, jei Jūs pinigus įmoka- 
.e ar pasiunčiate be asmeniško 
paraginimo, nes tas sutaupo Jū
sų rinktų atstovų laiką ir Jūsų 
pačių sudėtas lėšas.
Toronto apylinkės lietuviai mo
kestį gali įmokėti:

1. The Bank of Toronto, Os- 
ūngton - Dundas kampas CLF 
Saving Account No. 2121;

2. Siųsti KLB Toronto Apylin
kės kasininkui S. Šalkauskui, 23 
Emerson Avė., Toronto;

3. Toronto Lietuvių Namuose 
pas p. Budreiką, arba bet kuriam 
valdybos nariui.

4. J. Beržinsko krautuvėje/ 
“Tulpės” svetainėje arba “At
lantic” Restaurant;

5. Įmokėti įgaliotiems mokes
nio rinkėjams atsilankantiems, 
jas jus ir kiekviena kita proga. *i

Toronto Apylinkės Valdyba.
Dailės parodos reikalu

KLB Toronto apylinkės Švie-: 
timo Komisija .jau tarėsi su dai- 1 
lininkais parodos reikalais, kuri 
numatoma surengti II-sios Ka
nados Lietuvių Dienos metu To
ronte.

Dailės parodos komisijos pirm, 
dail. Telesforas Valius, komisi
jos nariai: Juozas Bakys, Alfon
sas Docius, Nora Kulpavičienė ir 
______ ______  _ __ — sekre
torė ir ekonominių reikalų ve
dėja.

Artimiausiu laiku dailinin
kams bus išsiuntinėti tuo reikalu

KLB-nių Toronto ir Hamiltono apylinkių valdybos 
birželio 26 dieną, šeštadienį,

p. Narušio ūkyje rengia

JONINIŲ IR PETRINIŲ

TURTINGAS BUFETAS SU MINKŠTAIS IR KIETAIS GĖRIMAIS!
PUIKUS ŠOKIAMS ORKESTRAS! LAUŽAS!

Pradžia 4 vai. p.p. Pabaiga 12 vai. naktį.
• KLB-nių Toronto ir Hamiltono valdybos.

Birželio 26 d., 7 vai. vak. TL Choras “VARPAS”
NIAGARA FALLS, Ont., Victoria ir Queen gatvių kampe (St. Patrick’s parap. salėje) rengia

Koncertą - sokius
BUS IŠPILDOMA: liet, liaudies dainos ir operų ištraukos, atliks mišrus ir vyrų chorai, vad.
muz. Gailevičiui. * * Koncerto pradžia 9 vai. vak.

Gros Toronto “Aurora” orkestras. Įvairus bufetas/Visus Niagaros ir apylinkių Kanados ir

Amerikoslietuvius maloniai kviečiame.

TL Choras “Varpas”.

Š • MCNTLEAL. Que.

Šv. Jono Krikštytojo bažny-
i pranešimai.

Toronto apyl. Švietimo K-ja.
“Dainos” grupės 

nariu sekantis susirinkimas

čios perstatymo darbai, neskai
tant kai kurių mažų išdailinimų, 
yra užbaigti. Šis bažnyčios per
statymo darbas bus vainikuoja
mas iškilYningu pašventinimu, 
liepos 11 d„ sekmadienį daly
vaujant J.E. kardinolui J. C. M c 
Guigan.

Prisikėlimo parapijos žiniois
• — Metinė maldininkų kelionė 
į Fort Ste Marie, Midland, Ont. 
įvyks rugpiūčio- 8 d. Tie, kurie 
važiuos autobusais, jau gali re
gistruotis klebonijoje telefonu 
KE. 0621 arba pas p. Monkuvie- 
nę tel. KE. 3309. Ontario provin
cijos lietuviai kviečiami daly
vauti šioje lietuvių susiartinimo 
dienoje.

-— Vaikučių pirmoji komunija 
įvyks liepos 3 d., 8 vai. rytą Šv. 
Antano, bažnyčioje, Bloor ir 
Rusholme Rd. gatvių kampas.

— Mokslo metams pasibaigus 
klebonijos patalpose kartą savai
tėje vaikučiams ir moksleiviams 
bus rengiamos religijos, litua
nistikos ir auklėjimo pamokos, o 
retkarčiais bus ruošiamos ir iš
kylos. Kadangi jaunimas, ypač 
vaikučiai, atostogų metu bus 
laisvi, dėl to ne tik pamokos, bet 
ir jų buvimas kartu bus naudin
gas-lietuviškumui palaikyti. Jau
nimas pagal amžių ir išsilavini
mą bus suskirstytas grupėmis.

— Šiąv savaitę lankysimos lai
mindami namus sekančiose gat
vėse: Gilmour Avė., Glendon- 
wyne Rd., Kennedy Ave., Run- 
nymede.Rd., Runnymede Gdns., 
Beresford Ave., Durie St., Win
dermere Ave.. Colbeck St., Gre
nadier Hts., Armdale Ave.

— Moterystės sakramentu su
jungti Justinas Vosylius ir Mir- 
na Balsytė. Pakrikštyta Kristina 
Garbašauskaitė.

— Toronto. — Į Torontą atvy
ko 10 suomių studentų, kurie 
vasaros atostogų metu dirbs On
tario pramonės įmonėse.

Organizacijų atstovų posėdis ....
Birželio 16 d. TLN įvyko To

ronto apyl. valdybos sukviestas, 
šiais metais pirmas, visų Toronte 
veikiančių organizacijų atstovų 
susirinkimas. Posėdį atidarė ir 
jam pirmininkavo apyl. v-bos 
p-kas J. R. SimonaviČius, sekre
toriavo protokolo sekr. inž. L. 
Abramonis. Į posėdį atvyko kr. 
v-bos narys K. Grigaitis ir 12 
organizacijų atstovų.

Apyl. v-bos p-kas, atidaryda
mas posėdį, padarė trumpą v-bos 
nuveiktų darbų apžvalgą, pa
brėždamas reikalą g 1 a u d a u s 
bendradarbiavimo visų organi-

Liepos mėnesio 1 dieną,
tai yra ketvirtadienį, Dominion Day Šventės proga, 

V. Narušio ūkyje, prie Medad ežero, 
Hamiltono Vilniaus Aušros Vartų Parapija ruošia

PIRMĄJA SAVO GEGUŽINĘ
Veiks bufetas su kietais ir minkštais gėrimais 

GROS BENNI FERRI ORKESTRAS 
Prizinis šaudymas ir tt.

Pradžia 3 vai. po pietų iki nakties 12 vai.
Parapijos komitetas.

Atsišaukimas į Montrealio lie
tuvius. Baigėsi mokslo (betai šeš- 
tad. lietuviškose mokyklose, o jų 
pabaigtuvių iškilmės įvyko bir
želio 19 d. ĄV parap. salėje. Šie
met mokyklų vadovai galėjo vi
sus vaikučius apdovanoti už jų 
stropumą ar darbštumą įvairio
mis dovanomis neaplenkiant nei 
vieno. Tuomi norima mūsų jau
nuosius paskatinti kitais metais 
būti dar darbštesimiais.

KLB Montrealio apyl. valdyba 
gerai įvertindama šeštad. lietu
viškų mokyklų didelį įnašą lie
tuvybės palaikyme priaugančio
je kartoje, mokslo meto pabaig
tuvių dovanoms 3 mokykloms 
paskyrė $160, o Lituanistikos 
kursams apie $60 — viso $220.

Šiuo metu apylinkės valdybai 
yra didelis rūpestis iš kur gauti 
lėšų skautų ir neskautų eilėse 
esančio jaunimo stovykloms pa
remti. Mūsų turimos lėšos bai
giasi, o solidarumo mokestį iki 
šiai dienai tėra sumokėję vos 30 
asmenų, tai viso $60.

Be Jūsų paramos, mieli tau
tiečiai, mes negalėsime ištesėti 
savo pareigose. Mes apeliuojame 
į Jūsų lietuvišką sąžinę, būkite 
jautresni priaugančios kartos rė
mime, juos auklėjant lietuviško
je dvasioje, paremkite mus.

Tai galite lengvai atlikti užsi
mokėję solidarumo mokestį $2 
pąs mųsų inkasentus, kaip jau 
buvo skelbta spaudoje, ir kiek
vieną sekmadienį po pamaldų 
AV parapijos salėje mūsų iždi
ninkui J. Lukoševičiui/ :

Neątidėkite šios pareigos ki
tai dienai, nes jūsų parama yra 
šiandien mums reikalinga.

KLB Montr. apyl. valdyba.
Pranešimas

Norintieji dalyvauti VLIKo 
Vadovybės priėmimo vakarienė
je, gali užsiregistruoti kiekvie
ną sekmadienį tuojau po pamal
dų AV parapijos salėje pas salė
je esantį KLB Montr. apylinkės 
valdybos narį. Registracija bai
giasi liepos 4 d. Apyl. v-ba.

Visi į Joninių mugę, 
rengiamą Montrealio skautų-čių, 
kuri Įvyks šį sekmadienį, birže
lio 27 d. J. Mozūraičių ūkyje, St. 
Lin, 35 mylios nuo Montrealio. 
Vykti geriausia 11 keliu iki pa
sisukimo į St. Lin, nuo kur bus 
ženklai.

Atsilankiusieji turės progos 
pamatyti lietuviškus karabelnin- 
kus su jų gėrybėm, pažvejoti ar 
pasiirstyti laiveliais, pabuvoti su 
mūsų skautais-tėm ir maloniai 
praleisti sekmadienį gamtoje.

Skautai-tės išvyksta 8 vai. rytą 
autobusu. Renkasi punktualiai 
kampe Papineau ir Sherbrooke, 
prie Lafontaine parko.

9 vai. išvyks antras autobusas 
iš tos pačios vietos. Užsiregist
ruoti įmokant $2 pas pp. Toliušį, 
TR. 1974, Gaurienę, HE. 6004, 
Naginionį, TU. 8166. Kviečiame 
visus kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti. Esant lietingam orui, 4 
vai. po pietų AV parapijos salė
je įvyks abiejų tuntų sueiga su 
laužu po stogu. Tunthiinkai.

Mokyklos metus užbaigė su iš
kilmingomis pamaldomis, išda
linimu pažymėjimų, dovanų ir 
vaišėmis. Gausus būrys tėvelių, 
gerb. svečių, KLB Montrealio 
apyl. v-bos atstovų tikrai tai iš
kilmei sudarė didingą ir šventų 
nuotaiką. Buvo įteikta dovanų 
ne tik vaikučiams, bet taip pat ir 
mokytojams, o klebonas buvo 
pasveikintas šv. Jono proga su 
gražia lempa.

Jonų vakarienė, katalikių mo
terų ruošta, įvyko praeitą sek
madienį A V parapijos salėje. 
Nežiūrint nepaprastai karšto ir 
tvankaus oro, vakarienė sutrau
kė apie 200 svečių ir praėjo labai 
gražioje nuotaikoj e. Katalikės 
moterys yra neabejotinai geriau
sios pobūvių ruošėjos Montrea- 
lyje. •

A V parapijos klebonas kun. 
Jonas Kubilius susilaukė daug 
sveikinimų ir dovanų. Sveikino 
pobūvio ruošėjų Kat. Mot. pirm.
O. Lukošienė, KLB pirm. L. Bal- 
zaras, Bažnyčios komiteto narys
P. Lukoševičius, pranciškonas 
kun. R. Šakalys, Gyvojo Rožan
čiaus Brolijos vardu p. Motuzie
nė, Tretininkų ordeno vardu p. 
Stankiennė, Ateitininkų vardu 
Pr. Rudinskas, ir asmeniškai — 
p. Zmuidzinienė, p. Bandžiūnie- 
nė, p. Kvietkauskas ir kt. Be gra
žių linkėjimų, solenizantas susi
laukė gausių dovanų, kurias įtei
kė Zmuidzinienė, Motuzienė, 
Stankienė ir Bandžiūnienė. Įdo
miausia iš jų — p. Zmuidzinie- 
nės pieštas vertingas paveikslas. 
Programą pravedė Bažnyčios 
komiteto narys S. Kęsgailą.

Programą labai paįvairino 
naujos meninės pajėgos — A. 
Keblys neseniai iš Anglijos atvy
kęs P. Vite, kurie gražiai sudai
navo duetu ir solo visą eilę lietu
viškų, o taip pat itališkų ir ang
liškų dainų, akompanuojant p. 
Piešinai. Jie taipgi giedojo per 
pirmąsias pamaldas bažnyčioje. 
Gi per sumą, kuria buvo atžymė
ta ir tėvų diena, giedojo p. Kar
delienė ir bažnyčios choras, ve
damas p. Piešinos. Reikia pažy
mėti, kad parapijos choras nese
niai išmoko naujas gražias mi
šias ir savo giedojimus nuolat 
paįvairina solistais.

Solenizantas kun. Jonas Ku
bilius savo kalboje nuoširdžiai 
padėkojo visiems už dovanas, 
sveikinimus ir dalyvavimą vaka
rienėje, o labiausiai daininin
kams už programos paįvairini
mą, užgyrė montrealiečių nuo
širdumą pirmomis kūrimosi die
nomis ir duosnumą tolimesnia
me parapijos augime,'pareikšda
mas įsitikinimą, kad ateinančios 
Joninės jau tikrai bus švenčia
mos savoje bažnyčioje ir savoje 
salėje.

’Tautiečių patarnavimui, susi- 
jusiems klausimams su paskolo
mis, draudimu, namų ir žemės 
pirkimu spręsti, P. Adamonis 
priiminės interesantus kiekvieną 
sekmadienį tuojau po pamaldų 
AV parapijos salėje šalia kiosko.

Įvyks ateinantį penktadienį, bir- Racijų su apyl. v-ba, iškeliant sa- 
želio 25 d., 7 vai. vak., 235 Pači-J vo pageidavimus, sumanymus ir 
fic Avė., pas p. Matulevičienę, talkininkaujant jos užsibrėžtam 

darbe, ypatingai ruošiamai Lie
tuvių Dienai. Apyl. v-ba, kaip 
iki šiol, taip ir ateity, stengsis 
tenkinti visus organizacijų pa
geidavimus ir remti jų vykdo
mus sumanymus.

Po to buvo išklausyti praneši
mai ir piniginės apyskaitos apyl. 
v-bos padalinių. Kasininkas inž. 
S. Šalkauskas pateikė apyl. v-bos 
kasos apyskaitą. Nuo sausio 1 d. 
iki birželio 15 d. buvo: praeitų 
metų nepaskirstytas likutis — 
$129.79, gauta pajamų — $429.93, 
išlaidų buvo $462.57, kasoje liko 
$97.15,.-. /

Apyl. Šalpos k-to p-kas V. Vai
dotas pranešė apyskaitą Toronte 
suaukotų pinigų šalpai: praeitų 
metų likutis — $1.036.07, pajamų 
gauta $1.090.82, išsiųsta į Vokie
tiją šalpai $1.417.95, kasoje bir
želio 15 d. liko $708.94.

Tautos Fondo vedėjas inž. J. 
Jasinevičius pranešė T. Fondo 
apyskaitą: praeitų metų likutis 
— $150.15, pajamų turėta $1.002 - 
73, išsiųsta T. Fondo atstovybei į 
Montrealį $1.032.03, kasoje liko 
$120.85.

Švietimo skyriaus vedėja I. 
Matusevičiūtė . padarė ilgesnį 
pranešimą, kas buvo padaryta ir 
kokius sumanymus numatoma 
įgyvendinti švietimo ir lietuvy
bės išlaikymo srity.
; Dėl apyl. v-bos narių praneši
mų diskusijose buvo iškelta pa
geidavimų ir sugestijų, kurios 
apyl. v-bai padės ir palengvins 
savo uždavinius atlikti. Karštes
nių diskusijų- sukėlė anksčiau 
priimtas nutarimas mokėti 10% 
nuo gryno pelno organizacijų 
ruošiamų parengimų apyl. švie
timo reikalams, nes visos organi
zacijos tuos 10% moka, išskyrus 
vieną, kuri nevykdo daugumos 
priimto pageidavimo, kaip jai 
neprivalomo. Ištikrųjų privalo
mo nutarimo ir negali būti, jei 
nėra laisvo noro tą ar kitą dau
gumos nutarimą vykdyti.

Valdyba.
Ateitininkų stovykla 

šiemet ruošiama moksleiviams ir 
studentams prie Erie ežero ūki
ninko Daubario miškelyje rug
piūčio 21-29 d. Priimami ir ne 
ateitininkai nuo 10 m. amžiaus. 
Dienos mokestis $1.50. Regist
ruotis pas J. Andriulį tel. LY. 
7484.

Skautų stovyklon 
priimami Toronto, Hanjiltono ir 
apylinkių mokyklinio amžiaus 
vaikai ir ne skautai.

Stovyklon užsirašyti galima 
iki liepos Į d. pas Juozą Jankaitį, 
1376 Davenport Rd., Toronto, 
Ontario, tel. ME. 0667.-

Užsirašiusiems stovyklon bus 
prisiųstos asmeniškai visos in
formacijos.

Apylinkės Švietimo Skyrius.
Visus varduvininkus 

Jonus, Petrus ir Vladus galima 
bus sutikti ir juos pasveikinti tik 
bendroje Toronto ir Hamiltono 
apylinkių valdybų rengiamoje šį 
šeštadienį birželio 26 d. geguži
nėje Medad ežero krante.

Šis pasilinksminimas gamtoje 
bus įdomiausias ir didžiausias 
šiame sezone. Aikštėje bus 
įrengti garsiakalbiai ir elektros 
šviesa, o kur jos nebus, padanges 
švies įvairiaspalvės rakietos ir 
tradicinis Joninių laužas. Nepa
mirškite tad birželio 26 d. gegu
žinė įvyks bet kokiam orui esant. 
Prasidės 4 vai. p.p. ir baigsis 12 
v.v. Autobusai veš publiką į ge
gužinę nuo Lietuvių Namų šeš
tadienį. 3 vai. p.p.; 4 vai. išvyks 
paskutinis. Prašome nevėluoti.

l\inc ’’CENTRE”
772 Dundas St. W. Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras

Ketvirtadienj — šeštadienį, birželio 24, 25, 26 d.d.
1. DUEL AT SILVER CREEK — spalv. — Audie Murphy
2. BACK AT THE FRONT — Tom Ewell, Harvey Lembeck

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 28, 29, 30 d.d.
1. REAP THE WILD WIND — spalv. — John Wayne

Paulette Goddard
2. MEXICAN HAYRIDE — Abott & Costello

Taigi visuomenė kantriai lauks 
iki ir tai vienai organizacijai at
siras noras nepagailėti tų 10% 
nuo gryno parengimų pelno pa
aukoti Toronto bendruomenės 
švietimo reikalams, tuo labiau, 
kad tą pelną pati lietuvių visuo
menė, atsilankydama į parengi
mus, ir suneša. Tai nėra organi
zacijos narių sudėti pinigai,.

Kr. v-bos narys K. Grigaitis ’ 
referavo projektą sudarymo 
naujo organo — apylinkių tary
bų didesnėse apylinkėse, kur 
sunkiau yra sušaukti visuotinius 
susirinkimus, prašydamas orga
nizacijų atstovus pasisakyti iš 
principo ar jis yra Torontui rei
kalingas, ar ne. Po ilgų ir var
ginančių diskusijų daugumos pa
sisakyta neigiamai, o kadangi 
posėdy dalyvavo ne visos orga
nizacijos, tai pavesta apyl. v-bai 
raštu užklausti visas kitas jų 
nuomonės šiuo klausimu.

Einamuose reikaluose aptartas 
Lietuvių Dienos Toronte rugsė
jo 4-5 d.d. rengimo klausimas ir 
išreikštas pageidavimas sušaukti 
kitą organizacijų atstovų posėdį 
rugpiūčio mėn. Šis posėdis/pra- 
ėjo darbingoje ir draugiškoje 
nuotaikoje.

Toronto apylinkės V-ba.
A.a. Petras Žižys

Aprūpintas paskutiniais Sak
ramentais mirė ir pirmadienį 
iš Šv. Jono Kr. liet, bažnyčios 
Vilties Kalno kapinėse iškilmin
gai palaidotas a.a. Petras Žižys, 
72 mt. Į Kanadą velionis atvyko 
1912 m.; 30 metų kaip stalius dir
bo pas lietuvį kontraktorių p. 
Danielių. Prieš šešetą metų dar
bovietėje sunkiai susižeidus, jam 
buvo amputuota koja. A.a. žižys 
buvo aktyvus Šv. Jono Kr. para
pijos narys nuo pat parapijos 
įsikūrimo, prisidėdamas darbu ir 
materialiai. Velionis paliko naš
lę žmoną ir tris vaikus^ Pažymė
tina, kad abi jo dukterys, gimu
sios ir augusios Kanadoje, yra 
ištekėjusios už lietuvių vyrų.

— Toronto. — Šiemet Toronto 
universitetas išleido 156 naujus 
gydytojus.

Nuo liepos mėn. 1 d. išnuomojamas bu
tas ll-me augšte iš dviejų kamb. ir vir
tuvės. Be baldų. Tinka šeimai arba suau
gusiems. Taip pat frontinis kambarys 
hme augšte, su baldais, vienam asme
niui. Teirautis pas p-lę Daną, KE. 9308, 
tarp 6-9 vai. vak.

išnuomojamas II augšte neapstatytas di
dokas frontinis kambarys (2 spintos) ir 
gretimai erdvi virtuvė: maisto patalpa, 
kriauklė vandeniui su spintelėmis ir gu
zo krosnis. Pageidaujama rami pora -— 
namas nedidelis, gyvena tik suaugę. 
Kreiptis vakarais 287 Marguaretta St., 
tel. LO. 1657.

Išnuomojamas kambarys su baldais, 315
Brock Ave., tel. LO. 8835.

Išnuomojamas kambarys arba du ir vir
tuvė ll-me augšte 142 Campbell Avė, 
arti Bloor - Lansdowne.

Išnuomojamas kambarys vyrui ar mote
riai. Galima su ar be maisto; su baldais. 
Tel. OL. 5485, 1A Clinton Place.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
ougšte. 179 Dover court Rd.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. Tel. KE. 2245, 236 gpwford St.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte, be baldu. Dundas - Ossington ra
jone, tel. EM. 6-7060.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su
augusių porai, be baldų. Jei yra mažas 
vaikas, galima pasaugoti. Tel. KE. 9308.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldų. Tel. LA. 8797. 

'  _____ :______ i-_______ ___ ___ -—  • ,
Išnuomojami kambariai, galima ir su 
maistu. 2 minutės iki Bloor tramvajaus.
Kreiptis kiekvienu laiku 33 Emerson avė.

Išnuomojami kambarys, virtuvė ir gara
žas Sunnyside rajone. Tel. LA. 7616.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė; vie
ta mašinai pastatyti. 18 Maple Grove 
Ave, Brock - Queen rajone.

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja savaitinė apžvalga

ŽU KLAVIMO
ir įvarius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

121 zomtdas Street West, Toronto 
Telefonas LA. 9547

čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei 
jvoirius medžioklinius šoutuvus.

PUIKI PROGA!
VIENA IŠ DIDŽIAUSIŲ KANADOS KOMPANIJŲ, 

STEIGIA LIETUVIŲ SKYRIŲ:

1. Reikalingas lietuvių skyriaus vedėjas
2. Tam tikras skaičius agentų.

Tinkamus vyrus apmokinsime ir duosime progą gerai uždirbti, 
apmokėdami išlaidas. Kandidatai privalo turėti gerą išvaizdą ir 
būti tarp 21-45 metų amžiaus. Turi suprasti angliškai ir būti 
mandagūs. Ši tarnyba yra nuolatinė ir jūsų ateitis užtikrinta.

Rašyti tik angliškai
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
941 Dundas Street West 

Box 2 
Toronto, Ontario

Siunčiame siunti
nius i Lietuvą:

drabužius, maistą ir vaistus.
Pristatymas garantuotas.

• Informacijai rašykite ar 
skambinkite:

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W.

Toronto. - Tel. EM. 8-9527

A.A. Aleksandra Ankudavičienė 
mirė šį pirmadienį. Pašarvota 
Odette laidotuvių namuose 
(Dundas ir Dufferin). Laidotu
vės ketvirtadienį 10 vai. rytą iš 
šv. Jono Kr. bažnyčios.

Toronto apyl. Švietimo K-ja
Našesniam švietimo darbui ir 

II-sios Kanados Lietuvių Dienos 
programų sekmingesniam pasi
ruošimui prie KLB Toronto apy
linkės Švietimo Komisijos pa
kviesti ir sutiko dirbti šie asme
nys: Daunienė Liuda, Jankaitis 
Juozas, Gurevičius Antanas, inž. 
Ketvirtis Antanas ir Paulaitis 
Arturas. / . •

Švietimo komisija sudaryta 
1954/5 metų kadencijai.

Toronto Apyl. Valdyba.
Skautų-čių iškyla

Toronto skautų-čių tuntų išky
la ir Joninių laužas įvyks birže
lio 26 d. Leaside. Išvykstame nuo 
Lietuvių Namų 3.30 val< .

Vakarienei bus verdama ka
vutė vietoje, patartina atsinešti 
užkandos.

• Drauge su skautais-ėmis kvie
čiame ir tėvelius bei mūsų bičiu
lius praleisti tą vakarą gražioje 
gamtoje. .

Važiuojant iškylon nepamirš
kite geros nuotaikos.

Padėka
Aukojusiems Mažosios Lietu

vos reikalams V.. Puodžiūnui — 
$10, B. Buntinui — $5 ir V. Sen
kevičiui — $5, nuoširdžiai dėko
jame. MLBD-jos Toronto sk.

Aukojo studentui paremti
Studijuojančiam Vokietijoje P. Kazirs- 

kiui aukojo po $1 — A. Baltrūnas, E. 
Valeško, V. Vaitkevičius,' P. Stauskas, 
A. Kimontas, G. Mitalas, J. Sinkevičius, 
A. Ankudcvičius, K. Matkevičius, E. Bu- 
belis, K. Mbnglicas, A. Bonelis, Pr. Gvil
dys, Pr. Šultė, D. Laurinavičius, St. Gim- 
butis, A. Paršeliūnos, Z. BarŠkietis, V. 
Akelaitis, A. Kilinskas, J. Gojka, Pr. 
Žulys, A. Kairys, Jarašiūnas, Vaškelis, 
Krakouskas; po 2 — O. Kudirkienė, L. 
Narušienė; po $5 — Kiškis, A. Burdu- 
lienė, O. Dolindaitė, L. Januška.

Aukotojoms dėkinga D-nė.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

Rusholme - Bloor, $6.000 įmokėti, 1 otviros morgičius balansui, 8 did. kamb., 
pusiau atskiros, plytų nomas, didelis mūrinis garažas, vandeniu šildomos, 
įėjimas už 3-jų savaičių. Kaina $17.900 arba pasiūlymas.

Rusholme Pork - College, $3.500, įmokėti. 8 nepereinami kambariai, plytų na
mas, alyva šildomos, 2 virtuvės, pilna kaina $14.500.

Fem - Roncesvolles, $6.000 įmokėti, 10 komb., gražus plytų namas, vandeniu 
- alyva šildomas, lobai geroje vietoje, geros pajamos, nėra garažo. Viso 
kaino $17.500.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1411 BLOOR STREET WIST. TORONTO, ONTARIO 

TNtfemi: LO. 273B, LA. 8772. V.k.rsh HU. 9-1343.

Vnart turto pirkimo er perdavime reikalais kreipkitės nerodytu adresu.

reikalingi namai pardavimui




