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Tautos Didieji
Ir mažos tautos turi didelių žmonių. Jie iškyla iš masių kaip 

šviesios figūros ir atsistoja jų centre. Jos iškyla betgi ne pigios 
*-reklamos dėka, o kietu darbu, kuris atskleidžia jų talentus. Jų 

iškilimas yra panašus figūrai, kalamai masyviniame granite — 
reikia juk geros akmenkalio rankos, kad iš kietos masės'išeitų 
idėjos kupinas veidas.

Tautos didieji ir yra tie akmenkaliai, kurie savame granite 
iškala veidą, kurį atpažįsta visa tauta ir kuris prabyla visos tautos 
žodžiu. Tokių žmonių dėka tautos pabunda savitam gyvenimai 
ir pabudusies nuolat žiūri jų link. Be jų tautos arba pakrinka, 
sunyksta, arba grįžta į primityvų gyvenimą, arba dingsta kitų 
tautų katile.

Jei Lietuva nebūtų turėjusi savo didžiųjų žadintojų, jos vardas 
šiandieną būtų užmirštas. O tie žadintojai buvo ne tik politikai — 
visuomenininkai, bet ir kultūrininkai. Be šių pastarųjų ir didžiausi 
politikai tebūtų apytamsių genčių vadai, kurie tarptautiniame 
plote neturėtų kuo didžiuotis. Jie negalėtų jaustis esą lygūs su 
kitų kultūringų tautų atsovais. Juo kuri tauta žymesnė savo kul
tūra, juo josios balsas pasaulyje daugiau klausomas.

Tiesa, būna laikotarpių, kad ne kultūra, o brutali jėga diktuoja. 
Tačiau ta jėga tėra laikinis šėlsmas, kuris daug sunaikina, bet 
nieko nesukuria. Ji palieka kalnus pelenų bei lavonų, kuriais 
bjaurisi pasaulis anam šėlsmui praėjus. Antai mažytė Graikija ir 
šiandieną tebėra vertinga savo kultūriniais turtais, o didžiųjų 
antplūdžių Atilos tik šiurpui sukelti yra minimi.

Brutali jėga yra visuomet didžiųjų kraštų pagunda. Vieni ja 
naudojasi švelniai, kiti — žiauriau. Mažiesiems todėl tenka spirtis. 
Nevisuomet gali jie spirtis jėga, bet visuomet gali priešintis savo 
dvasinu pajėgumu. Tas priešinimasis gali trukti šimtmečius ir 
pagaliau laimėti. Fizinis laimėjmas tėra šorinis lamėjimas. Tai 
policijos laimėjimas prieš pilietį — gali jį uždaryti kalėjime, bet 
negali išplėšti jo asmens. Ištisos tautos juk gali tapti kalėjimu. 
Bet jeigu jos nepraranda savo dvasinių turtų, savo kalbos bei 
sielos. — atgimimas tikras. Airijos De Valera yra pasakęs: netekus 
nepriklausomybės, galima ją vėl laimėti, bet praradus-kalbą — 
jau nebegalima atgauti.

Budėti mūsų kovoje dėl ateities ir yra mūsų tautos Didžiųjų 
dabarties uždavinys. Žinome, kad budi mūsų politikai. Nemažes- 
nio betgi budėjimo reikia ir iš kultūrininkų. Mūsų Didieji atsisvei
kina vienas po kito. Neseniausiai palydėjome Vydūną, o štai dabar 
— ir Krėvę. Jų įnašas mūsų kultūrai pasiliks neišdildomas ir 
skatins čia likusius budėti ties gyvąja Lietuva. Nesinori manyti,

Ir kol tų naujų veidų bus, gyva bus Lietuva — ji kalbės vis nauju 
žodžiu, kuris nepertraukiamai žadins ateinančias kartas.

Jeigu tie didieji veidai savo gyvuoju pavidalu nebus parodyti 
ar patys-nepasirodys, jaunoji Lietuva išeivijoje neteks to centro, 
apie kurį rikiuojasi.bręstantieji. Jų vietą užims kitų tautų didieji, 
kuriais žavėsis jaunimas, klausys jų žodžio ir tik jais didžiuosis. 
Tai parodė mūsų ir kitų tautų iševijos patirtis — pilkasis išeivis 
reikalingas atramos ir tai stipresnės nei jis pats. Didžiųjų asmeny
bių išnykimas reiškia ir eilinių dvasinį - kultūrinį sunykimą.

Kaip laidodami Maironį, Vaižgantą ir kt. tikėjome ateitimi, 
taip ir dabar Krėvę palydėdami visdėlto tikime, kad ir vėl “vargai 
pagimdys galiūnus”. Pr. G.

TORONTO, Ontario, 1954 m. liepos (July) men. 15 d.

Savaites įvykiai
Europoje Vokietijos svoris ima kaskart didėti. Pagal prieš dve

jus metus Bonnoje pasirašytą sutartį su sąjungininkais, Vokietija, 
ratifikavus visoms šešioms narėms EGB, turi tapti nepriklausoma 
valstybe su aprėžtu kariuomenės skaičiumi. Prancūzijai ir Italijai 
vis delsiant, besirūpinant kitomis problemomis, kiti vakariečiai 
ėmė nerimti, nes politinės jų pozicijos sovietinio bloko akivaizdoje 
susilpnėjo. Jęigu Prancūzija, sovietų spaudžiama, traukiasi iš ri
kiuotės, reikia, kad Vokietijos karinė pajėga eitų ginti Vakarų ci
vilizacijos. Laikas jau tiek pri-®------ -------------------- ------------ -
brendo, kad Vašingtonas su Lon
donu ėmė tartis — aplenkdami 
Prancūziją — duoti Vokietijai 
nepriklausomybę. JAV ir Brita
nijos delegacijos Londone svars
tė Šiuos pasiūlymus: 1. duoti be
veik pilną nepriklausomybę V. 
Vokietijai amerikiečių ir anglų 
zonose su teise organizuoti ka
riuomenę; 2. panaikinti ameri
kiečių - britų - prancūzų augšt. 
komisiją Bonnoje ir pakeisti ją 
ambasadoriais; 3. palikti Prancū- 
zijį vieną savo zonoje.

Šitoks planas numatytas atve
jui; jeigu Prancūzija neratifi
kuotų EGB. Dabartinė gi pran
cūzų vyriausybė ieško, kelių išsi
sukti iš keblios padėties. Ji krei
pėsi į Londoną, siūlydama kaiku- 
rių pakeitimų EGB. Kaip Vo
kietija su kaimyninėmis valsty
bėmis pasipriešino betkokiam 
pakeitimui, taip ir Britanijos vy
riausybė atsakė neigiamai. Bel
gų užs. reik, ministeris P. H. 
Spaakas buvo nuvykęs į Pary
žių, kur siūlė pirma ratifikuoti 
EGB, o jau paskui ieškoti prita

urinio norimiems pakeitimams. 
Iki šiol prancūzų vyriausybės

Komunistai veja prancūzus 
iš Indokinijos

Prancūzai tebetvirtina, kad 
jų trąukimasis Hanoi link reika
lingas kariniu požiūriu. Gen. Ely 
esą pasiryžęs ginti Hanoi miestą, 
tačiau gyventojai tuo netiki ir 
bėga į Haifongą, iš kur tikisi pa
tekti į saugesnį pietinį Vietna
mą. Paniką gerokai padidino ko
munistų išmėtyti lapeliai, ku
riuose sakoma, kad jie užimsią 
miestą liepos 14 d., t.y. Prancūzi
jos tautinės šventės dieną. Be to, 
pačiame Hanoi mieste, kur yra 
apie 300.000 gyv., trečdalis jų yra 
komunistų šalininkai, antras 
trečdalis — neutralūs. Iš likusio 
100.000 palankiųjų prancūzams 
tėra apie 30.000 - -40.000 atkaklių 
antikomunistu. Ho-Či-Minh, rail- • 
donųjų vadas, ragina visus viet
namiečius ir net prancūzus bėgti 
jo pusėn — žada gerai priimti. 
Katalikams užimtuose plotuose 
žada duoti pilną tikėjimo laisvę; 
mat, deltoje yra apie 570.000 ka
talikų. Visur skleidžiami gandai, 
kad komunistai yra nenugalimi, 
kad neverta priešintis. Taip jie . 
su trim divizijom užėmė per 72 

laikysena šiuo klausimu nepasį-]iyąį,_Jąbai svambius centrus su

PRIEŠTANKINIAI SVIEDINIAI DŽIUNGLIŲ MULAMS
GVATEMALON SIUNTĖ NETIKUSIUS GINKLUS

Eisenhoweris prieš Raud. Kinija
Sovietų akcija už Raud. Kinijos įsileidimą į Jungtines Tautas 

ima rasti palankaus atgarsio. N. Zelandijos užs. r. ministeris C. 
Webb parlamente pareiškė, kad jau atėjęs laikas priimti raud. 
Kiniją į JT, nes tai esanti didelė tarptautinė pajėga, kuri drauge 
su Rusija valdo beveik pusę pasaulio gyventojų. Kaip žinoma, ir 

* Churchillis tam pritaria, ir Indija, ir gal Prancūzija. Prieš tokį 
antikomunistinio bloko “su- #—r------ —--------------- ---- ------
minkštėjimą” stipriai pasisakė 
prez. Eisenhoweris. Jo nuomo
ne, komunistinė Kinija negalinti 
būti priimta į JT. nes: ji puolė 
JT Ženevos konferencijoj, netgi 
ginklu kovojo prieš JT Korėjoj; 
Raud. Kinija buvo deklaruota 
agresorium ir padėtis iki šiol ne
pasikeitė; ji okupavo šiaurinę 
Korėją, rėmė Indokinijos komu
nistų pastangas pavergti anas 
tautas. Senatorius Knowland, 
daugumos vadovas, buvo siūlęs 
pasitraukti JAV iš JT, jei Kini
ja būtų priimta. Prez. Eisenho
weris betgi pasisakė nesąs tos 
nuomonės.

D. Britanijos spaudoj' taip pat 
pasigirsta kritikos balsų prieš 
dabartinės vyriausybės politiką 
raud. Kinijos atžvilgiu. Lordas 1 už JT ribų.

a

Salisbury, Churchillio kabineto 
narys, pareiškė pritariąs Eisen- 
howerio linijai. Lordas Vansit- 
tartas, konservatorius, rašė “Sun 
day Chronicle”: “Aš jau seniai 
įsitikinau, kad sutartys su tota- 
listais yra sistema, kuri visuo
met įpareigoja ištikimąjį, bet vi
sada palieka laisvą neištikimą
jį”-••

“Jei mes paliekame kaimenę 
vilkams saugoti — kaip tai nu
mato betkokio tipo Lokarno su
tartys, — jie visuomet baigs sa
vo sargybą suėsdami avis”-.

Churchillis vis dar tiki vilkų 
mandagumu ir mano, jeigu raud. 
Kinija bus sukalbama dėl In
dokinijos, sunku bus išlaikyti ją

Daug triukšmo buvo sukėlusi J rijos pabūklas buvo pritaikytas 
ginklų siunta Gvatemalbn buv. Vokietijos autostradoms, ir gva- 
prokomunistinei vyriausybei Po temaliečiai negalėjo juo pasinau- 

doti, nes jų keliai, ypač buv. mū
šių srityse, tėra pritaikyti mu
lams. Didžioji siuntos dalis buvo 
prieštankiniai sviediniai, bet 
tankai sukilime visai nebuvo 
naudojami. Be to, jei ir būtų jų 
turėta, džiunglių kautynėse ne
būtų buvę galima jais naudotis.

Už tą 2000 tonų siuntą Gvate
mala sumokėjo 5-10 mil. dolerių. 
Kariuomenės vadovybė buvo ją 
patalpinusi savo sandėliuose, 
vad. Gvardia de Honor, sostinės 
miesto vidury. Kai sukilėlių lėk
tuvai ėmė bombarduoti, kariniai 
vadovai labai bijojo, kad nepa
taikytų į tuos sandėlius ir neiš-

laimėto antikomunistinio sukili
mo paaiškėjo, kad anie iš Čeko
slovakijos per lenkų valdomą 
Štetino uostą atgabenti ginklai 
buvę visai pasenę arba Gvatema
los sąlygom netinkami. Jie buvo 
užpirkti majoro Alfonso Marti
nez. kuris buvo tam nuskridęs 
Europon. Kai prieš pat sukilimą 
buvo norėta pasinaudoti “nau
jais” ginklais, kariuomenės va
dai nustebo pamatę, kad tai ne
įmanoma. Beveik visi ginklai bu
vo vokiškos gamybos, patekę į 
rusų rankas praėjusio karo me
tu. Buvo keletas čekiškų kulko
svaidžių. kurie nebeveikė, ir keli 
angliški šautuvai. Didelis artile-

sprogdintų su jais pusę miesto. 
Užtat vieną ramesnę naktį, ka
riuomenės d a 1 i n i a i ištuštmo 
anuos sandėlius ir visus sviedi
nius perkėlė į Matamoros ir 
Aceituno priemiesčius.

Šis “pirkinys” buv. prezidento 
Arbenzo buvo laikomas paslap
tyje — detalių, ypač ginklų rū
šies, nežinojo net kariuomenės 
štabo viršininkas nei krašto ap
saugos ministeris. Ginklų netin
kamumas ir buvęs viena priežas
čių, kodėl kariuomenė peparodė 
stipresnio pasipriešinimo sukilė
liam. Tuo patenkinti dabar ir 
amerikiečiai, nors jų karinei mi
sijai, kuri nuo 1945 m. lavino 
gvatemaliečių kariuomenę, tie 
“nauji” ginklai nebuvo parodyti.

NETRUKUS LAUKIAMA TRIESTO PADALINIMO
. f - t

BRITAMS SVARBIAU PREKYBA
Britų didieji pramonininkai priėmė raudonosios Kinijos kvietimą 

siųsti delegaciją į Peipingą lapkričio mėn. Mišrus britų - kiniečių 
komitetas Londone, siekiąs išplėsti prekybą tarp Kinijos ir D. Bri
tanijos, gavo Peipingo sutikimą užmegzti ryšius tiesiai su raud. 
Kinijos prekybinėmis įstaigomis. Anksčiau britų firmos turėjo 
kreiptis per vietines savo komunistų organizacijas. Britų - kinie
čių komitetan įeina tūkstantis < 
įvairių firmų. Jos visos drauge, 
gavusios vyriausybės sutikimą, 
pakvietė kiniečių prekybos dele
gaciją. tikėdamos sudaryti su ja 
prekybos sutartį. Derybų rezul
tatai, kaip sakoma pranešime, 
yra patenkinami, šiuo metu bri
tų eksportas Kinijon sudaro tik
tai apie penktadalį vieno nuo
šimčio viso eksporto. Kinija ma
žai ką turi parduoti britams ir 
jų sterlingų ištekliai gana riboti. 
Britai betgi tikisi, kad ten yra 
didelių galimybių ateityje. Kol 
kas jie daug nesitiki ten ekspor
tuoti, juoba, kad reikia išlaikyti 
konkurenciją su Ryt. Vokietija,

Manoma, kad Triesto proble
ma bus išspręsta per kelias die
nas. Italijai, numatoma, teks A 
sritis su 300.000 gyv., kur yra ir 
pats uostas. Iki šiol ta sritis te
bėra okupuota 3000 anglų ir 4000 
amerikiečių karių. Jugoslavijai 
teks B sritis, kurią ji valdo ir da
bar. ir kaikurios nedidelės vieto
vės iš A srities. Tai daugiausia 
žemės ūkio sritis su 75.000 gyv. 
Amerikiečiai pažadėję savo do
leriais įrengti jugoslavams nau
ją uostą Kapodistrijoj.

Triesto problemos išsprendi-

mas įgalins Italiją prisidėti prie 
Belgrado - Atėnų - Istambulo sa
vitarpio karinės pagalbos sutar
ties, o Jugoslaviją suriš glau
džiau su Š. Atlanto Sąjunga — 
Italija iki šiol tam priešinosi.

Triesto uostas anglų - ameri
kiečių okupacijos metu ūkiškai 
stipriai pakilo. Dabar gyventojai 
baiminasi, kad Italijoj valdžioj 
gyvenimas bus sunkesnis. Iki šiol 
jiems nereikėjo nei mokesčių 
mokėti. Triesto srityje yra stam
bių įmonių, kuriose JAV inves
tavo $4.500.000 paskolos forma.

Ypač modernios plieno įmonės— 
geriausios Viduržemio jūros sri
tyje. Krautuvės pilnos prekių, 
atvežtų iš įvairių pasaulio kam
pų ir tai pigiom kainom.

Kol kas dar nekalbama apie 
okupacinės kariuomenės atitrau
kimą, nors manoma, kad tai gali 
Įvykti per du mėnesius.

keitė. JAV -kfcfigrifsas, priėš išsi- 
skirstydamas atostogų, ketina 
duoti prez. Eisenhoweriui galią 
grąžinti Vak. Vokietijai nepri
klausomybę ir apginkluoti, jei 
Prancūzija .neratifikuotų EGB.

Sukilėlių triumfas 
Gvatemaloje

Kai pulk. Castillo Armas, su
kilėlių vadas, susitarė su regu- 
liarinės kariuomenės vadovybe 
dėl paliaubų ir įėjo į karinę gru
pę antruoju, — sukilėliai. buvo 
nepatenkinti. Pagal susitarimą, 
pulk. Monzon, pirmininkavęs lai
kinei karinei vyriausybei turėjo 
pasitraukti po dviejų savaičių. 
Jam pasitraukus, laikinės vy
riausybės šefu buvo išrinktas 
pulk. Armas. Sostinė sutiko jį su 
dideliu džiaugsmu, nors didžioji 
sukilėlių kariuomenės dalis bu
vo palikta Chiquimula srityje, 
kur jie buvo anksčiau įsitvirtinę.

Laikinė vyriausybė trumpu 
laiku apvalė kraštą nuo komu
nistų — kuriems nepavyko pa
sprukti, buvo uždaryti kalėji
muose. Buvęs užs. r. ministerių 
Toriello prisiglaudė Meksikos at
stovybėje, o jo turtai sekvestruo
ti. Vyriausybė taip pat sulaikė 
Arbenzo prieš dvejus metus pra
dėtą žemės reformą, kuri ypač 
palietė bostoniškę United Fruit 
Co. — neteko 400.000 akrų. Da
bar ruošiama nauja konstitucija. 
Ta proga sostinės vyskupas Arel
lano savo ganyt, laiške priminė, 
kad atsakingi asmenys neuž
mirštų socialinio teisingumo. 
Laik. vyriausybė paskelbė de
kretą, kad ateityje balsuoti ga
lės ir privalės tiktai raštingie
ji, nes nemokyti ūkininkai duo
dasi lengvai komunistų suve
džiojami.

■arti Hanoi miesto. Jeigu jo pran
cūzai neatlaikys,—o tam nedaug 
vilties, — Haifongo uostas bus 
tiktai Dunkirkas. Pabėgėlių ma
sės ir daugybė karinės- medžia
gos atiteks Vietnamo komunis
tams.

Nežiūrint mūšių, tarp raudo
nųjų ir prancūzų kariuomenių 
eina paliaubų derybos. Vietnamo 
kom. delegacija važinėja ameri
kiečių džypais su užrašu: “Dieri- 
bienfu pergalės suveniras”. Jau 
sutarta pasikeisti sergančiais ir 
sužeistais belaisviais. Pasikeiti
mas prasideda liepos 14 d.

Šypsosi Molotovas Ženevoj
Kai paskubomis prancūzai už

leidžia savo pozicijas komunis
tams, Molotovas grįžo Ženevon 
su plačiu šypsniu. Čia vėl atvy
ko ir kiti ministerial — Edenas, 
Ču-En-Lai, Mendes-France... O 
Dulles? Jisai ir dabar kietas — 
Ženevos nenori pats matyti nė 
savo pavaduotojo gen. Bedell- 
Smith siųsti. Prancūzai ir britai 
labai norėjo jų grįžimo, bet jie 
nutarė palaukti komunistų ge
resnės valios įrodymų. JAV de
legacijai vadovauja A. Johnson 
— ambasadorius Čekoslovakijai.

Likę Ženevoje kariniai atsto
vai, prieš ministerių grįžimą, po
sėdžiai svarstydami karo, pa
liaubų klausimą. Jų pasiūlymai 
turi būti perduoti ministerių 
konferencijai. Nepatvirtintomis 
žiniomis, prancūzai esą susitarę 
su Vietminh pasidalinti Viet
namo kraštą pusiau ties 16 para- ’ 
lėle, o Laos ir Kambodija būtų 
nepriklausomos, neutralizuotos 
šalys. Jei Ženevos konferencija 
iširtų, prancūzai pasiruošę mo
bilizuoti daugiau kariuomenės ir 
siųsti Indokinijon.

KARO PAVOJUS JAPONIJOS PAKRAŠČIUOSE

kuri praėjusiais metais daugiau 
pardavė raud. Kinijai nei Brita
nijai.

Kinija siūlo britams ypač šiuos 
gaminius: alyvą, ryžius, šilką, ki
limus, kailius, vilnas, mineralus, 
neišskiriant bauksito, iš kurio 
gaminamas aliuminijus, gipsą, 
grafitą, tabaką, arbatą. Pirkti ji 
norėtų ypač mašinų, dviračių, 
motociklų, mokslinių įrankių ir 
tt. Britai betgi pasižadėjo nesiųs
ti karui tinkamų gaminių, kaip 
to reikalauja JT draudimas. 
Praktikoj betgi atsidaro kelias 
nekaltų gaminių vardu įšmuge- 
liūoti ir karo reikmenis.

Grįžo iš Rusijos kalėjimu
Per Helsinkį grįžo Paryžiun 

vienuolis asumpsionistas Judi- 
cael Nicolas, išbuvęs Sibire, kaip 
kalinys, apie devynerius metus. 
Prieš paskutinį karą jis buvo Ru
munijoje. Karo metu buvo pate
kęs į Odesą, kur vietos ortodok
sų įstaigų buvo apskųstas sovie
tinei valdžiai. Už tai jis buvo nu- 
baustas.sunkiesiems darbams Si
bire. 1954 m. tapo vad. “laisvu 
darbininku”, nors turėjo gyven
ti Sibire. Prancūzų atstovybės 
dėka buvo paleistas. Atvykęs į 
Paryžių atsisakė duoti spaudai

betkokį pareiškimą. Jo manymu. 
Sov. Rusijoje tebėra kalinamų 
15 prancūzų kunigų.

Pastaromis savaitėmis, kaip 
praneša PA iš Tokio, buvęs stip
rus įtempimas Japonijos pakraš
čiuose. Buvo netgi manyta, kad 
gali prasidėti karas. Lėktuvai ir 
karo laivai budriai žvalgė ypač 
pietinius pakraščius. Įtempimas 
šiuo metu atslūgo, tačiau rusai 
ten. Japonijos artumoj, tebelai
ko 35 divizijas kariuomenės ir 
apie 700 bombonešių, pasiruošu
sių pulti. Tas karines pajėgas ru
sai sutelkė ten tuo metu, kai 
JAV ketino įsikišti Indokinijos 
karan. Tuo būdu Korėjos karas 
būtų užsiliepsnojęs iš naujo, o 
Sov. Rusija, manoma, būtų ban
džiusi pulti Japoniją, kad užval
dytų Ram. Vandenyną. Ar tas 

kariuomenės sutelkimas

— Montrealis. — Buvęs JAV 
atstovas Kanadai James H. R. 
Cromwell, pareiškė, kad Kanada 
turėtų organizuoti vieną divizi
ją svetimšalių legijono, o JAV 
— dešimtį. Jo manymu, dabarti
niai JAV sąjungininkai yra dau
giau našta nei pagalba. Amerika 
turinti taip organizuotis, kad; 
galėt viena pati apginti savo že- j rusų kariuomenės sutelkimas 
myną. 1 reiškė tiktai manevrą sulaikyti

JAV nuo įsikišimo į Indokinijoj 
karą, ar rimtus karinius kėslus 
— sunku pasakyti. Viena yra aiš
ku — rusai Ženevos konferenci
ją remia savo karine pajėga. 
Amerikiečiai tokiu rusų manev
ru susirūpino ir ima stiprinti sa
vo karines pajėgas Ram. Vande
nyne. Manoma, kad jie atitrauks 
šešias savo divizijas iš Korėjos 
ir paliks jos pietinę dalį saugoti 
20-čiai korėjiečių divizijų. Japo
nija dabar jau turi šešias pėsti
ninkų divizijas ir galėtų atlaiky
ti pirmuosius puolimus.

ion, turinti 12.500 narių, kurių 
0.000 yra ukrainiečiai, 150 — 
ūsai, likusieji — lenkai, slova
kai, lietuviai ir kt. WBA yra ap- 
iraudos bendrovė, kurios turtas 
1952 m. siekė $1.072.301,24, o pel
nas — $154.816,57.

Stipriausia komunistų organi- 
zaiija Kanadoje ne ekonominio 
pobūdžio yra “Association of 
United Ukrainian Canadians”. 
Ji turinti, “Veritas” instituto ži
niomis, apie 20.000 narių. Pra
ėjusiais metais ji suorganizavo 
859 parengimus — tautinius, kul
tūrinius ir sportinius.

Komunistai Kanadoje 
^Stipriausia^komunistų ekono
minė organizacija Kanadoje yra 
Worker’s Benevolent Associa-

— Vašingtonas, — JAV siųs 
antrą bepiločių lėktuvų grupę į 
Vokietiją. Pirmoji grupė jau yra 
Bittburge — Vokietijoje

/ A
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KLB KRAŠTO VALDYBOS
INFORMACIJA VISOMS KLB APYLINKIŲ VALDYBOMS

Kaip jau spaudoje buvo skelb
ta, š. m. rugsėjo 4, 5,6 d.d. įvyks
ta Kanados Lietuvių Diena To
ronte.

Ta proga yra numatytas išleis
ti leidinys, kuris atvaizduotų vi
sos Kanados lietuvių gyvenimą.

KLB Krašto Valdyba prašo 
Tamstas aprašyti Jūsų apylinkės 
lietuvių organizacijų gyvenimą 
ir veiklą, pailiustruojant ją nuo
traukomis.

Pageidautume atsakyti į šiuos 
klausimus:

1. Lietuvių kūrimosi trumpa 
istorinė apžvalga Jūsų apylinkė
je. ...

2. KLB Jūsų apylinkės kūri
mosi ir veiklos apžvalga.

3. Kokios veikia apylinkėje 
kultūrinės, ekonominės ir idėji
nės organizacijos?

4. Švietimas: a) šeštadieninė 
pradžios mokykla, vaikų darže
liai, vasaros vaikų stovyklos; b) 
suaugusių švietimas: paskaitos, 
kursai, šventės, minėjimai ir li
teratūros vakarai.

5. Meninė veikla: Teatro gru
pės, orkestrai, chorai, tautinių 
šokių grupės.

6.Spauda ir informacija: Spau
dos platinimas: kioskai, knygy
nai. -■

7. Šalpos veikla.
8. Tautos Fondo skyriaus veik

la. ' .•
9. Lietuviškos parapijos ir baž

nyčios.
10. Sportas.
11. Duoti bent vieną nuotrauką 

— apylinkės valdybos ar kokią 
kitą grupinę nuotrauką.

Leidinio išlaidos. Prašytume 
Tamstas padėti proporcingai pa
dengti leidinio išlaidas, pagal 
Jūsų duotos medžiagos kiekį.

Lietuvių leidinio 1 psl. kainuos 
$10, o klišė $5. Leidinys bus pla
tinamas ne tik Kanadoje bet ir 
po visas pasaulio lietuvių kolo
nijas.

Padengimui spausdinimo išlai
dų pageidautume, kad Jūs pa
rinktumėte profesinių ar, preky
binių skelbimų.

Skelbimų kaina: Lietuv. vers
lininkams 1 ps. $20, % psl. $10, 
% psl. $5.

Žinias Redakcinei Komisijai 
siųsti iki š. m. rugpiūčio 1 d.

Šiais metais rugpiūčio - rugsė
jo mėn. bus pravesti rinkimai į 
Kr. Tarybą, o tas darbas parei
kalaus nemažai išlaidų iš Kr. 
V-bos iždo, kuris šiuo laiku yra 
tuščias. Prašytume Jūsų neati
dėliojant pravesti solidarumo 
mok. rinkimo vajų, atsilankant 
į kiekvieno lietuvio namus ir iš 
surinktos sumos atsiųsti Kr. Val
dybai priklausančią dalį. Kr. Ta
rybos šiems metams solid, mo
kestis yra nustatytas $2 į metus 
nuo kiekvieno dirbančio, iš tų 
pinigų skiriama 15% švietimo 
reikalams, 42%% apylinkės val
dybai ir 42%% kr. valdybos rei
kalams.

Linkėdami sėkmės Jūsų dar
buose,

J. Matulionis 
V-bos Pirmininkas;

V. Vaidotas, 
Kr. V-bos Sekretorius.

Kr

KANADA RŪPINASI

VAIDENASI
Šiuo metu Vak. Vokietijoje 

gyvai svarstomas kai kurių lais
vųjų demokratų atstovų pasiū
lymas vykti į Maskvą užmegzti 
artimesnio kontakto su Sovie
tais. Ten ruošiasi vykti — švel
ninti su Sovietais santykių ir ki
ti vokiečių veikėjai, kaip pasto
rius Niemolleris, buvęs Aden
auerio kabineto vidaus reikalų 
ministeris Heinemannas, buvęs 
Weimaro laikais kancleris Wir- 
thas ir kt. Fed. parlamento na
rys Pfleidereris ne tik pats pa
reiškė norą ten vykti, bet ir pa
sisiūlė sudaryti vokiečių parla
mentarų organizaciją, kuri, nu
vykusi į Maskvą, stengtųsi ten 
užmegzti artimesnį kontaktą. 
Nors tokiam projektui oficialiai 
dabartinė vokiečių vyriausybė ir 
nepritarė, . vis dėlto kancleris 
Adenaueris tarėsi su Pfleidere- 
riu pats vienas net kelis kartus, 
o laisvųjų demokratų pirminin
kas Dr. T. Dehler paskelbė vie
šą pareiškimą, kad toks žygis į 
Maskvą iš esmės nepakeistų Vo
kietijos santykių su Vakarais, 
tik, techniškai sutvarkydamas 
kai kuriuos ligi šiol neatliktus 
formalumus, padėtų šalinti Vo
kietijos susivienijimui išaugu
sias kliūtis. Socialdemokratai pa
sisako prieš privačią šios rūšies 
iniciatyvą, manydami, kad rei
kalingų žygių turi imtis ne at
skiri asmenys, bet atitinkamos 
vyriausybės institucijos.

Šiltai tokią mintį — sulaukti 
pas save Vak. Vokietijos atstovų 
— sutiko, kaip paskutiniai pra
nešimai rodo, ir Malenkovas, 
nors per tokį vizitą ir nežadėda
mas formaliai užmegzti tarp V. 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos dip
lomatinių santykių. Vokiečių 
“Frankfurter Rundschau” įsidė
jo karikatūrą, vaizduojančią, 
kaip tokie Malenkovo iš vienos 
pusės, o Adenauerio ir Co iš ki
tos paleisti šuniukų pavidalo 
“žvalgai” stengiasi pirma apsi
uostyti” ir paruošti dirvą “toli
mesniems žygiams”.

Dėmesys atkreiptas ir į buvu
sio kanclerio Brueningo pasisa
kymą, kad vokiečiams, siekian
tiems apjungti visą Vokietiją, 
nereikia taip stipriai susirišti su 
Vakarais ir pasisakyti už Vaka
rų gynybos sutartį, nes tuo būdu 
kelias susišnekėti su rusais tik

dar daugiau pasunkėsiąs. Bruen- 
ingui labai griežtai atsakė pats 
koncleris Adenauers, prikišda
mas, kad jis, nors ir netiesiogiai, 
prisidėjęs prie nacizmui Vokie
tijoje pagrindų nuliesimo. Šio 
meto Vokietija, turėjusi pradėti 
atsikūrimą nuo nuiiaus, esanti 
visai kitokia, negu ją Bruenin- 
gas paliko išvykdamas į JAV ir 
iš ten vėl sugrįždamas. Negali
ma spekuliuoti Vokietijos apjun
gimu tada, kai ant kortos pasta
tytos kur kas didesrės vertybės, 
ir šiuo metu visai laisvajai Eu
ropai bolševizmo grėsmė yra to
kia didelę, kaip dar niekuomet. 
Adenauerio tikinimu, šiuo metu 
padėtis yra pati lemtingiausia po 
Antrojo karo pabaigos.

Tačiau ar Pfleidereriui nebus 
pavesta kokia nors misija atei
tyje, vis dėlto dar nėra taip aiš
ku. Pats Pfleidereris toj srityje 
turi praktikos. Jis karo metu, 
kaip atsargos kapitonas ir pa
siuntinybės patarėjas, buvo ryši
ninku ta^p užsienio reikalų mi
nisterijos ir vokiečių 17-ios ar
mijos vyr. vadovybės. Tos armi
jos šefas tuo metu buvo gen. 
Vinzenz Mūller, šiuo metu einąs 
atsakingas pareigas bolševikų 
Ryt. zonoje.

Nuol926 m. liepos mėn. ligi 
1928 m. gruodžio 5 d. Pfleidere
ris ėjo attche ir pasiuntinybės 
patarėjo pareigas Pekinge. Pas
kui išvyko į Maskvą, o po pus
antrų metų buvo priskirtas prie 
generalinio konsulato Leningra
de. Ten jis išbuvo iki 1933 m. 
birželio mėn., antrojoj pusėj pa
vaduodamas savo šefą Zechliną, 
vėliau paskirtą pasiuntiniu. Kaip 
žinoma, Dr. Zechlinas, paskuti
nis Vokietijos pasiuntinys Lietu
voje, po kapituliacijos buvo bol
ševikų apkaltintas šnipinėjimu 
ir nuteistas 25 metais priverčia
mų darbų Sibire. Paleistas iš ka
lėjimo, jis surašė platų praneši
mą, kurį įteikė vokiečių užsienio 
reikalų ministerijai. Pfleidereris, 
atsimindamas tuos laikus, šiltai 
atsiliepė ir per debatus vokiečių 
parlamente apie užsienio reika
lų ministerijos veiklą bei etatus. 
Rusijoje Pfleidereris išsamiai 
susipažino su bolševikų valsty
biniu ir ūkiniu gyvenimu 1934- 
1936 m. jis dirbo Katovicuose, 
1935 m. įstojo į nacių partiją,

1939 m. dirbo Paryžiuje. 1941 m. 
sausio - kovo mėn. dirbo kaip vo
kiečių - sovietų repatriacinės ko
misijos Klaipėdoje narys. Per
keltas į Stockholmą, Dr. Pfleide
reris iki 1945 m. rugsėjo mėn. 
išliko ten kaip paskutinis vokie
čių diplomatas. Kaip žinoma, tuo 
metu Stockholme ėjo Stalino 
specialaus įgaliotinio pareigas 
dabartinis augštasis TSRS komi
saras Vokietijai Semionovas, lie
tuviams pažįstamas dar iš savo 
“veiklos” Kaune. Atsikūrusioje 
Vokietijoje Pfleidereris kurį lai
ką buvo laikomas tinkamiausiu 
kandidatu į vokiečių gen. konsu
lus Londone, o paskiau į amba
sadorius Belgrade. Jis, išrinktas 
FDP atstovu į feder. parlamen
tą, vienas vienintelis iš FDP at
stovų per trečiąjį skaitymą bal
savo prieš Vakarų Gynybos su
tartį. Vokiečių Raud. Kryžiui ir 
evangelikų kai kurioms institu
cijoms užmezgus kontaktą su 
atitinkamomis rusų įstaigomis, 
Pfleidereris ir tarė atėjus laiką 
švelninti tarp vokiečių ir rusų 
santykius. Pasibaigus nesekme 
Berlyno konferencijai, prisimin
damas seną pažintį, š. m. kovo 
mėn. jis padarė vizitą Kafls- 
horte, Semionovo rezidencijoje, 
ir kovo viduryje gavo iš Semio
novo pavaduotojo Mirožničenko 
laišką, pranešantį, kad “iš Sov. 
Sąjungos augšt. komisaro įstai
gos Vak. Vokietijos parlamenta
rų kelionei į Sov. Sąjungą nėra 
jokių kliūčių”. Apie tai pasiro
džius žiniai viešai spaudoje, 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzi
jos užsienių reikalų ministerijo
se kilo visai pagrįstos baimės, 
kad vokiečiai ir vėl nepakartotų 
“Tauragės mito”. Kaip žinoma, 
Prūsai ir Rusai 1812 m. sudarė 
Tauragės sutartį, nukreiptą prieš 
Napoleono žygio į Rusiją susilp
nintą Prancūziją. Ar iš Pfleide- 
rerio misijos kils naujas 1954 m. 
“Tauragės mitas”, tuo tarpu dar 
neaišku. Tik tiek aišku, kad, kaip 
būdingai pavaizduoja “Deutsche 
Zeitung” karikatūra, kancleris 
Adenaueris Įtikinėja Pfleidererį, 
norintį vokiečių erelio galvą, 
žiūrničią į vakarus, atsukti į ry
tus: “Meskite tuos niekus, Pflei- 
dereri: jei jau kas susuks jam 
galvą, tai bent ne jūs”... V. R.

paskambinti
LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS

“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”

šeštadieniais 3-4 vai. po pietų
banga 620 (St. Catharines CKTB)

sekmadieniais 9.30-10 vai. rytę
banga 1090 (Brampton CFJB)

Programų vedėjas J. R. SIMANAVIČIUS
> 77 Salem Avė,, Toronto, Ont.

• Telef. OL. 1274

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

Parduodam 
ir perkam 
tik gerus 
namus!

1000 visokiausių namų
Namai, ūkiai . . . visuose miesto rajonuose 
su $1.500, $2.000 ir daugiau į mokė j imu.

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

Atstovauja
JOSEF STRUNG Real Estate

2181 VONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-1166.

savo motinomis..
Konodo ypatingą reikšmę skiria motinoms . . * jų ran
kose yra mūsų ateitis. Beveik visi Kanados miestai turi 
prieš ir po gimdymo klinikas, kad kūdikis saugiai ateitų 
pasaulin ir kad jis augtų sveikas. Šv. Jono Ordinas (St. 
Johns Ambulqnce Society) ruošia paskaitas būsimoms 
motinoms apie pirmąja pagalbą, vaikų auginimą, prie
žiūrą ir higieną. Kanados valst. vaikų priedai duoda 
motinoms pinigų padėti išauginti vaikus j puikius jau
nus vyrus ir moteris.

Kanada rūpinasi savaisiais — 
noti apie ją -

■ stenkis daugiau ži-

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

Lai būna skanesni valgiai... 
gerkite ledo šaltumo Coca-Cola

Coke yra natūra
lus gerų valgių 
palydovas. Pridė
kite jo gerą sko
nį gero valgio pa- 
skaninimui.

K-2S-X Šiandien parsinešk 
pakankamai.

Dabar krautuvės 
siūlo

6 kartonas 36c

1940 m. birželis Latvijoje
Ketvirtadienis, birželio 13 d. 

Spilvės aerodrome. Iš Maskvos 
lėktuvas atvežė grįžtantį Lietu
vos ministerį pirmininką Merkį, 
kuris buvo iškviestas į Kremlių 
išklausyti barimo, kad lietuviai 
nepildą garbingai bazių sutarčių. 
Merkis, skubiai išvykdamas į 
Kauną spėjo pasakyt i, kad 
Kremlius ruošia Lietuvai ulti
matumą siekdamas ją okupuoti.

Penktadienis, birželio 14 <L So
vietų užsienių reikalų komisaras 
Molotovas oficialiai įteikia Lie
tuvos pasiuntiniui Maskvoje no
tą, reikalaujančią sudaryti Lie
tuvoje naują vyriausybę ir įsi
leisti į kraštą neaprėžtą skaičių 
raudonosios armijos dalinių. Lie-: 
tuvos prezidentas Smetona, pro
testuodamas prieš tokį grubų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
žeidimą, atsisako nuo pareigų ir 
išvyksta į Vokietiją. Smetonos 
vietą užima Merkis. Įvykių aki
vaizdoje daugelis vyriausybės 
narių prašė Ulmanį, kad, kaip tik 
Kremliaus raudonieji pirštai kę- 
sintųsi panašiai pasmaugti ir 
Latvijos laisvę, vykti į užsienį, 
nes jis su savo emigrantiniu pa
tyrimu ir didelio valstybininko 
populiarumu būtų tikrasis vyras 
kuris galėtų vadovauti kovai 
Latvijos nepriklausomybei at
gauti.

Prezidentas Ulmanis į tai ne
svyruodamas atsakęs: “Aš to ne
darysiu! Nė vienam neduosiu 
progos sakyti, kad Ulmanis bu
vo su tauta gerosiomis dienomis, J čius. Mums nereikėtų pakartoti 
bet ją apleido jos sunkiosiose Ii-: klaidos, kuria padarė 1917 me- 
kimo valandose. Aš elgiuosi kaip i tais rusų inteligentija. Ji apleido 
man diktuoja mano sąžinė. Ar savo vietas ir galvojo, kad dėl to 
tai bus teisinga, apie tai tespren- sugrius visas gyvenimas. Bet jų 
džia istorija. ! vietas užėmė kiti ir gyvenimas

Šeštadienis, birželio 15 d. Anks- vyko Holiau. Mums dabar nėra 
tyvą rytmetį, kai latvių žemė! ko tikėtis pagalbos iš šalies, 
dar miegojo ramiu miegu, nenu- Mums tenka pasitikėti tik savi- 
jausdama kaip kruvinas aušo ry- mi. Palikite savo vietose ir iš

tverkite.
Sekmadienis, birželio 16 d. 

New York Times tolimoje Ame
rikoje pranešdamas raudonosios 
armijos įžygiavimą į Lietuvą, 
teisingai pranašavo, kad tas pats 
įvyks ir su likusiomis Pabaltijo 
v alstybėmis.

14 vai. Molotovas perdavė Lat- 
\ijcs pasiuntiniui pulk. Kolci- 
niu: Latvijos vyriausybei adre- 
suc'.ą notą (tą pačią dieną ir to
kie pat turinio notą gavo taip 
pat Estijos pasiuntinys Maskvo
je F.eijs). Buvo reikalaujama at- 
sak-’ti ligi 22 vai.

15 vai. iš Rygos pilies Ulmanis 
per radiją kabėjo į Dainų šven
tės dalyvius Daugpily, nieko ne
minėdamas apie mirties spren-

ATSIMINIMŲ BRUOŽAI 

munistų kariuomenė įsibrovė į 
mūsų žemę ir pagrobė pirmąsias 
aukas. 350 klm. ilgumo SSSR — 
Latvijos pasienyje buvo sutrauk
tos stambios raudonosios armi
jos jėgos. Bet į Daugpilį iš Vid
žemės, Kuršo ir Žemgalos plau
kė linksmi dainininku būriai, 
kad broliškoje šeimoje su Latga
los — ežerų krašto sūnumis ir 
dukromis Latgalos dainų šventės 
dainų garsais pareikšti savo išti
kimybę Latvijai. Vilnių, Kauną 
ir Šiaulius jau buvo pasiekę pir
mieji sovietų tankai. Raudonoji 
migla kilo taip pat tėvynės va
karų pasienyje. Vyriausybė jau 
anksčiau, kad nekiltų panika, 
buvo uždraudusi Latvijos pilie
čiams išvykti į užsienį. Įrengus 
sovietines bazes, 1939 m. spalio 
12 d., kas sujaudino visą šalį, 
Ūkio ir Kultūros Rūmų bendra
me posėdyje Ulmanis perspėjo: 
“Man tenka visu griežtumu pa
neigti visus abejojimus ir įtari
mus, kad mūsų žemės saugumui 
galėtų būti grasoma iš užsienio. 
Vyriausybė sutramdys gandų 
fabrikuotojus” Bet vienai moky
tojų delegacijai, Dainų Šventės 
išvakarėse atvykusiai pasveikin
ti prezidentą, Ulmanis pareiškė 
savo pažiūras į valstybės padėtį. 
Esą,s Vokiečių okupacija Latvi
joje išnaikintų visą latvių tautą, 
o bolševikų režimas sunaikintų 
arba ištremtų tik atskirus pilie-

Federoliniai mokesčioi įskaityti. Plius 2c užstoto už bonkq.

COCA-COLA LTD.

tas, Latvijos — SSSR pasienio 
Maslenku sargų būstinę užpuolė 
apie 80 vyrų raudonarmiečių da
linys. Į būstinę įmesta rankinė 
granata ir ji sudeginta. Įvykio 
vietoj rasta 1 moteries ir 2 pasie
nio sargų lavonai, taip pat viena 
sunkiai sužeista moteris ir 14 mt. 
berniukas. Raudonarmiečiai iš
sivedė su savimi 11 pasienio sar
gų ir 28 civilinius gyventojus. 
LETAs (kaip Lietuvos ELTA) 
pranešime per radiją ir laikraš
čiuose šis agresoriaus nusižengi
mas buvo apibūdintas kaip “ne
susipratimas pasienyje” Dvide
šimt valandų laikotarpyje mes 
buvome pasidarę tokie bejėgiai 
ir moraliai bailūs, kad net pro
testuoti neišdrįsome, kai ko-

dimą Latvijos nepriklausomybei.
“Sunkios dienos laukia mūsų 

— kalbėjo prezidentas — galbūt 
net sunkiausios, kokios gali būti. 
Laikykitės rimties ir būkite vis
kam pasiruošę! Bet tikėjimo ir 
vilties neprarasim: Latvija bu
vo ir bus!”

Po radio kalbos 18 vai. į pilį 
posėdžio susirinko Rygoje buvę 
vyriausybės nariai kartu su ka
riuomenės štabo valdyba. Spren
dimas buvo trumpas: priešini
masis reikštų kraujo sroves, .nu- 
teriotą kraštą ir Sibiro tundras 
palikusiom didvyrių šeimom. 
Latvių tautos ateities labui vy
riausybė priėmė Sovietų ultima
tumą, tikėdama, kad Maskva 
respektuos. Latvijos suverenite
tą. Maždaug tuo pačiu laiku ir 
Estijos vyriausybė, vadovauja
ma prezidento Paets “priėmė” 
sovietų neteisingus ir agresyvius 
reikalavimus.

Suomių maršalas Mannerhei- 
mas savo atsiminimuose rašo, 
kad Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. Raštikis, jau vokiečiams už
puolus Lenkiją, iškėlęs Pabalti
jo valstybių karinės sąjungos 
reikalą, bet Latvija, bijodama 
suerzinti rusų, tam nepritarusi. 
Pabaltijo valstybės su 20 kovai 
paruoštų divizijų būtų ir Sovie- 
tijai kietas riešutas, ką rusai ge
rai žinojo. (Suomija turėjo tik 
15 divizijų, iš jų 2 neapginkluo
tos). Kariuomenės vadovybė ma
nė, kad rusai tik išplės mūsų 
žemėje (Latvijoje) savo bazes, 
raud. armija bendradarbiaus su 
mūsų kariuomene. Latvijos vy
riausybės pasiųstas pulk. Ūden- 
tinš su rusų generolu Povlovu, 
kuris ką tik sėkmingai atlikęs 
Lietuvos okupaciją susitiko Jo
nišky. susitarti dėl raudon. armi
jos jžygiavimo tvarkos.

Pirmadienis, birželio 17 d. 
Gen. Pavlovas apgavo mūsų de
legaciją. Kai vėlai po pietų 
Ūdentinš ir Pavlovas pasirašė 
formalų aktą apie raudon. armi
jos papildomų dalinių įsileidimą 
į Latviją, nustatytais keliais į 
nustatytas vietas, Latvija jau

gi’ 
-S*-1''

Moderniškiausi
• kailiniai moterims,
• karakuliai,
• kotikai,
• minkos,
• lapės ...
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Pataisymai, išvalymai ir 
perfasonavimai!

Šaltos kailiams patalpos!

Smagių vasaros atostogų linki

Princess Fashion Furs
506 QUEEN ST. WEST, 

750 YONGE ST.
Telefonas EM. 3-8884.

PALIKIMO MOKESČIAI
(C. Sc.) Kanadoje yra dvi pa

grindinės mokesčių formos, lie
čiančias asmeninį turtą: pajamų 
mokesčiai (income tax), moka
mi nuo pajamų, kai asmuo dar 
gyvas, ir paveldėjimo mokesčiai 
(final tax), kuriuos valdžia už
deda palikimui po asmens mir
ties.

Federalinė vyriausybė Kana
doje palikimui uždeda vad. “suc
cession duty”. Federalinė mo
kesčių įstaiga tačiau neuždeda 
mokesčių palikimams, kurių ver
tė yra mažesnė kaip $50.000, ne
svarbu, kam tie pinigai yra pa
likti. Virš tos sumos mokesčiai 
palaipsniui kyla.

Ontario ir Quebec provincijo
se taipogi yra paveldėjimo mo
kesčiai — “succession duties”. 
Kitos provincijos jų neturi. On
tario vyriausybė neima jokių 
mokesčių nuo palikimų, kurių 
vertė yra žemiau $50.000, jei pa
likta žmonai, vyrui, vaikams, 
žentui arba marčiai, tėvams ar
ba seneliams. Ši paliuosuojama 
nuo mokesčių suma sumažėja

Po vyriausybės posėdžio Ry
gos pilyje, 22 vai. prezidentas 
Ulmanis paskutinį kartą prabilo 
į tautą per radiją: Remdamasis 
abiejų tautų draugingais santy
kiais, prezidentas kvietė latvių 
tautą įžengusią sovietų karo jė
gą sutikti draugiškai. “Šiuo mo
mentu, — kalbėjo vyras, kuris 
Latvijos nepriklausomybei buvo 
pašventęs savo amžių, — aš jus 
kviečiu įrodyti mintyse, darbuo
se ir laikysenoje, tautos dvasinę 
jėgą, kurią išauklėjo prisikėlu
sios Latvijos žydėjimo laikai. 
Kaip aš palieku savo vietoje, pa
likite ir jūs savosiose!”

Po pietų skubotai atvykęs iš

Ontario iki $10.000, kai pinigai 
paliekami broliams, seserims ir 
jų palikuonims. Ji sumažėja iki 
$5.000 visiems kitiems paliki
mams.

Qubecas neima jokių paveldė
jimo mokesčių nuo palikimo iki 
$10.000, jei palikta vyrui, vai
kams, žentui ar marčiai, tėvams, 
uošviams. Beto, paliuosuojama 
nuo mokesčių suma yra padidi
nama $1.000 už kiekvieną palik
tą vaiką. Palikimas, kurio vertė 
yra žemiau $1.000, neapkrauna
ma mokesčiais, nesvarbu kas pa
veldėtų.

Testamento turėjimas yra 
svarbus. Jūs galite sudaryti savo 
testamentą ar tai popierio gaba
le, arba blanke, kurį galima gau
ti popierio krautuvėje už maž
daug 156 Tačiau prisiminkite, 
Ontario testamente turi būti pa
dėtas parašas dviejų liudininkų 
akivaizdoje. Ir tie liudininkai 
taipgi turi pasirašyti. Svarbu, 
kad nei vienas iš jų nebūtų jūsų 
turto paveldėtojas.

Išmintinga palikti testamentą, 
nes jei mirštate be jo, jūsų pali
kimas gali būti užšaldytas tam 
tikrą laikotarpį, kol padalinimas 
bus įvykdytas pagal įstatymą. 
Tas įstatymas yra sukurtas 
tiems, kurie miršta be testamen
to, o toks padalinimas gali būti 
ne visiškai pagal jūsų pageida
vimą.

A

buvo okupuota to paties Pavlo- Maskvos. Latvijos naujasis dik

* Pakritikuoja ir Edeną
Britų humoro savaitraštis 

“Punch” įsidėjo karikatūrą, vaiz
duojančią užsienio reikalų min. 
A. Edeną su skėčiu ir pavadintą 
“Chamberlain Nr. 2”. Tuo metu, 
kai visi britų laikraščiai Edeną 
iškelia, nurodydami, kaip “News 
Cronicle”, kad tai yra žmogus,

vo įsakymu. tatorius ir Pabaltijo valstybių
Kai Rygoje paplito gandai, kad j pražūties tragikomedijos insce- 

prez. Ulmanis pabėgęs su lėktų-' nizuotojas Andriej Višinskis, dar 
vu (New Cork Times šiuos gan-j tą pačią naktį, 22.30 vai Rygos 
dus atšaukė tik birželio 19 d.),'pilyje prisistatė prez. Ulmaniui 
Ulmanis atvirame automobiliyje; kaip SSSR “specialus atstovas”, 
lėtai važiavo į Brolių kapus' Višinskis teigiamai įvertinęs lat- 
(Latvijos kareiviu kapai) pasku-1 vių tautos pasiektus laimėjimus, 
tinį kartą nulenkti savo žilą gal- tvirtino, kad viskas būsią gerai, 
vą tų didvyrių kraujo aukoms, tiktai reikalinga esanti nauja de- 
kurie mums buvo iškovoję savą mokratinė vyriausybė, 
valstybę. (Bus daugiau)(Bus daugiau)

"kaip po Čekoslovakijos atėjo 
eilė Lenkijai, taip po Indokinijos 
turės kristi Siamas, paskui Bur
ma, Malajai ir su laiku pati Indi
ja. Panašias tragiškas transakci
jas, kaip savo laiku Chamber- 
lainas vedė su Hitleriu bei Mus- 
soliniu, taip dabar Edenas norė
jęs vesti su Molotovu ir Ču-En -
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LAISVO ŽODŽIO KLAUSIMU
Lietuviškosios spaudos atgavi

mo jubiliejiniais metais pravar
tu pagalvoti netik apie mūsąją, 
bet ir viso pasaulio spaudą. Pri
siminti ją bent ta prasme, kad 
ir ji visą laiką kovoja, siekia sa
vo teisių, bando išsivaduoti iš vi
sų cenzūrų ir panašių varžtų. Ne 
šiandien ir ne nuo vakar spauda 
turi kovoti su įvairiais reiški
niais, bandančiais pajungti rašti
ją tik saviems interesams, ban
dantiems sutrukdyti laisvą ir ne
varžomą informaciją.

Gaila, bet taip yra, kad dar 
daug kur spauda yra paversta 
paprasčiausiu valdančiųjų pro
pagandos garsiakalbiu, kuris 
priverstas šaukti tik tą, ką iš ša
lies diktuoja ir jokiu būdu nega
li pasirodyti bent mažiausios ne
varžomojo žodžio apraiškos. Ką 
tik minėjome — informacija — 
ir — propaganda. Pravartu to
dėl čia pat įsidėmėti, kuo skiria
si, tos dvi sąvokos, kas tarp jų 
yra bendro ir kas skiria jas. Šiuo 
klausimu autoritetu tebūna bri
tų valstybės pasekretorius Sir 
Robert Scott, kuris tik ką viešė
jęs Mičigano Universitete, apie 
tai yra pareiškęs: “Informacija, 
tai yra žinių perdavimas, visų 
rūšių žinių, nežiūrint ar jos yra 
mums palankios ar ne, bet tik 
teisingų žinių perdavimas”. O 
dėl propagandos britų valstybi
ninkas šitaip įsitikinęs: “Šių die
nų sąlygomis yra daugiau nei 
svarbu, kad visuomenė būtų tei
singai informuojama, būtų aiš
kinamos visos problemos, kurios 
tiek svarbios ir būdingos mūsų 
laikams. Visi turi gerai žinoti tik 
tiesą, ir užtat dabar nėra laiko 
kokios nors rūšies propagandos 
skleidimui”.

Ir vis dėlto, nors žmonija me
tų eigoje yra įsitikinusi, kad tik 
teisinga informacija gali padėti 
stiprius pagrindus demokrati
niam žmonių tvarkymuisi, kad 
tik teisinga informacija gali 
žmoniją apsaugoti nuo įvairių 
karų, kad tik teisingos žinios ga
li daug padėti šalinti visų rūšių 
baimę, deja, dar daugelyje kraš
tų spaudai yra burna užrišta, dar 
daugely vietų ji turi garbinti ti
roną ir prispaudėją. Visiškai ob
jektyviai žvelgiant, čia net būti
na pastebėti, kad ir laisvųjų 
kraštų spauda neretai turi atlai
kyti tam tikrą spaudimą, turi 
priešintis įvairioms pašalinėms 
įtakoms. Nepaslaptis, kad net di
dieji ir gerai žinomi laikraščiai, 
nuolat yra spaudžiami keisti sa
vo turimą ir nusistovėjusį objek
tyvių žinių perdavimo būdą. 
Štai, žurn. Herbert Brucker, 
“Hartford Courant” redaktorius, 

. nedviprasmiškai yra išsireiškęs, 
kad panašios pastangos visada 
baigiasi kur kas blogiau, nei iš 
pradžių galvojama. Jis giliai įsi
tikinęs, kad bet koks spaudimas, 
bet kuri, kad ir mažiausia cenzū
ra tik žalojanti spaudos pusla
pius, nes,, kad ir mažiausia pra
dinė spaudos kontrolė, vėliau ar 
anksčiau išvirsta į tamprius rė
mus spaudai ir tada, mūsų vieno 
jauno žurnalisto žodžiais sekant, 
“spauda darosi troški ir tvanki”. 
Brucker, atrodo, jokiu būdu ne
sveikina fakto, kad susidarę di
deli spaudos sindikatai perima 
vis didesnį skaičių laikraščių ar
ba pradeda naujus leisti. Arba, 
reikalui esant, laikraščių skai
čius bandomas net ir mažinti.

Ar ne vykęs ir tiksliai būdingas 
jo teigimas apie spaudos laisvės 
sąvoką? — “Spaudos laisvė dar 
8 a. buvo suprantama taip, kad 

kiekvienas individas, kiekvienas 
pilietis galėjo nevaržomas leisti 
laikraštį ir visai laisvai ir ne
trukdomai jame pasisakyti, ką 
tik norėjo. Deja, šiandien, nė 
/ienas negali pats pradėti laik
raščio leidimo darbo (virš minė
tąja prasme), jei jis neturi mili
jonų dolerių, specialaus žurnalis
tinio išsilavinimo ir, pagaliau, 
kur jis ras didesnį skaičių visuo
menės narių, kurie neskaitytų 
nors vieno dabar leidžiamo laik
raščio”. Ir vis dėlto, Hartfordo 
redaktorių galima būtų pagildy- 
.i tuo, kad nežiūrint visų pasi- 
.aikančių nesklandumų, nežiū
rint didžiųjų spaudos sindikatų 
Įtakos, JAV gyventojai yra tiks
liausiai ir geriausiai informuoti 
įmonės pasaulyje. Net ir tokioje 
vietoje, kur išleidžiamas tik vie
nas lokalinis laikraštis, ir tai, 
stengiamasi be jokios tendenci
jos, "perduoti tik tikslią informa
ciją, ne tik kas vyksta krašte, 
bet ir tolimiausiuose pasaulio 
užkampiuose. Žinoma, visai pa-

SAULES GIESME”
PASIKALBĖJIMAS SU JOS AUTORIUMI ANTANU MACEINA

4. Ar tad manote, kad šv. 
Pranciškaus gyvenimas yra sek
tinas visiems?

Anaiptol! Vienas vienintelis 
mums tėra pavyzdys, kuriuo tu
rime sekti, kuriuo turime apsi
vilkti, pagal kurį turime subręs
ti, kuriame turime viską atnau
jinti, būtent — KRISTUS. Visi 
kiti šventieji, neišskyrus nė Ma
rijos, yra individualios asmeny
bės, originalios pačios savyje, to
dėl nepakartojamos gyvenime. 
Kas mėgintų vieną kurį šventą
jį kopijuoti savais elgesiais, pra
rastų save. Šventųjų sekimo 
prasmė nėra jų gyvenimo perkė
limas į mūsąjį gyvenimą, bet pa- 
simokymas: kaip jie Kristų ap
gyvendino savo būtyje, tai mum 
reikia Jį apgyvendinti mūsų bū
tyje. Kiekvienas žmogus Kristų 
gali ir turi išreikšti kitaip. Baž
nyčia, kuriai mes priklausome su 
visais šventaisiais ir nusidėjė
liais, yra Kristaus Kūnas, o “kū
nas yra ne vienas sąnarys” (1 
Kor. 12,14). Kūnas turi daugybę 
sąnarių ir daugybę funkcijų:

(Pabaiga)

naši padėtis yra ir Kanadoje, ku- mistinio Kristaus Kūno atveju 
rioje spauda turi tas pačias lais- t^k sąnarių ir tiek funkcijų, 
ves ir sąlygas, kaip ir Jungtinėse Yra pakrikštytų asmenų. 
Valstybėse.’ Todėl “jei visas kūnas būtų akis,

Kad ir trumpam grįžtant prie kur būtų girdėjimas? Jei visas 
lietuviškosios spaudos reikalų, kūnas būtų girdėjimas, kur būtų 
turime išdrįsti tarti, kad nevisa- uostymas?” (1 Kor. 12,17). Jei 
da mūsasis žodis naudojasi pilna visi būtų šv. Rranciškus, kur pa- 
laisve. Čia neturima galvoje pa- sidėtų šv. Teresėlė? Jei visi būtų 
vergtosios Tėvynės raštijos, čia i šv. Teresėlė, kur dingtų šv. Pi
jau būtų atskira tema, bet fak-| jūs X? Šiuo atžvilgiu yra budin
tas lieka giliu įsitikinimu, kad 
ir be didžiųjų spaudos monopo
lių, be jokios pašalinės cenzūros, 
neretu atveju visiškai sąmonin
gai mindžiojamos laisvosios ir 
nevaržomos spaudos sąvokos, ne 
visada • skaitomasi su laisvo žo
džio panaudojimo galimybėmis. 
Padėtis gal ir nėra perdaug kri
tiška, bet jatl negera, kad ir mū
sų laikraščių šiaip švariame vei
de, pradedama pastebėti .visai 
bereikalingų dėmelių. Laisva va
lia, sąžinės laisvė, juk ir yra vie
nos iš tų svarbiausiųjų Dangaus 
palaimų, suteiktų žmogui nau
dotis, ir norintieji jas paminti 
turėtų įsidėmėti, kad tai prieši
namasi ne tik pačių žmonių su
prastai laisvės sąvokai, bet ir vi
satos Kūrėjo planams. Turėjome 
ir tebeturime vaizdžiausius pa
vyzdžius, kas atsitinka' su siste
momis,. paminusiomis elementa
riausius žmogiškosios laisvės 
principus. Ir visai nesigilinant į 
kitas priežastis, tebūnie būdinga 
tai, kad jie visi pradėjo nuo 
spaudos cenzūros, laisvojo žodžio 
suvaržymo. Lietuviškoji spauda 
turėtų būti pakankamai budri 
laiku sustabdyti visus pasikėsi
nimus prieš jos laisvę, atsispirti 
visoms pastangoms, kurios mūsų 
spaudą norėtų pajungti, sakyti
na, ribotos informacijos tarny
bai. Iki šiol turime gražių pra
giedrulių mūsų laikraščių tarpe, 
kurie visiškai puikiai supranta 
tik tikros, laisvos ir nevaržomos 
(kokia ji bebūtų, gera ar bloga, 
svarbu, kad tikra) informacijos 
reikalą, bet nelinksma tuo pat 
metu, kad kai kuri mūsų spau
dos dalis, tariamos teisybės var
du, savo skiltis paveda lyg ir 
tam tikros propagandos reikalui. 
Žala, jei dar ir ne šiandien, galės 
būti pajusta visiškai greit. A-is.

?” (1 Kor. 12,17). Jei

gas paties šv. Pranciškaus nusi
statymas kitų šventųjų sekimo 
atžvilgiu. Kovojant jam prieš 
mokytumą savame ordine, kai 
kurie broliai nurodė jam šv. Be
nedikto, šv. Augustino, šv. Ber
nardo regulas, kurios taip pat 
reikalauja vykdyti Evangeliją, 
tačiau sykiu leidžia ir mokslą. 
Tada šv. Pranciškus atsakė: “Aš 
nenoriu, kad man kalbėtumėte 
apie šv. Benedikto, šv. Augusti
no, šv. Bernardo regulas! Jūs ne
turite kalbėti apie jokį kitą ke
lią ir apie jokį kitą gyvenimo 
būdą, kaip tik apie tą, kurį man
Viešpats parodė savo gailestin
gume” (plg. plačiau “Saulės 
Giesmė”, 299 psl.) Šv. Pranciš
kus turėjo savą kelią ir savą gy
venimo būdą, kurio jis nesiskoli- 
no iš kitų, tegu ir labai didelių 
šventųjų. Manau, kad jis nebūtų 
patenkintas, jeigu kas nors kitas 
šį kelią iš jo skolintųsi.

Mano tad knyga anaiptol nė
ra asketikos vadovėlis,. nurodąs 
kaip reikia sekti Asyžiaus Pa
vargėliu. Ji yra tik pastanga at
skleisti-jame tai, kas kilo ne iš 
jo kaip žmogiškosios asmenybės 
originalumo, bet iš Evangelijos 
amžinumo, įvykdyto nepaseka
mu būdu. Šv. Pranciškus yra vi
siems sektinas kaip pilnutinis 
krikščionis, bet niekam nesekti
nas kaip Pietro di Bernardonės 
sūnus, vadinasi, kaip žmogiškoji 
asmenybė. Vykdyti Evangeliją 
savo gyvenime kiekvienas turi 
savaip. Bet jis turi ją vykdyti, 
ir štai šia prasme šv. Pranciškus 
stovi prieš mus iš tikro kaip 
skaidrus pavyzdys. Man atrodo, 
kad šventųjų yra kaip tik todėl 
tiek maža (religingų žmonių yra 
juk labai daug!), kad. yra per 
daug sekėjų šventaisiais, o per 
maža Kristumi.

5. Kaip ilgai ir kokiose sąlygo
se kūrėte minimąjį veikalą?

Tiksliai nurodyti laiką man 
būtų gana sunku. Šv. Pranciš
kaus atskirų elgesių apmąsty
mas, kaip pradžioje minėjau, yra 
prasidėjęs jau gana seniai. Nuo
latos stačiausi klausimą, susidū
ręs knygose ar išgirdęs pamoks
luose apie Asyžiaus šventojo tą 
ar kitą poelgį: kodėl'jis taip da
rė? kas jis šiuo atveju buvo: tik
ras krikščionis ar žmogus keis
tuolis? Šis tad minties darbas 
buvo gana ilgas. Bet jis buvo pa
grindinis. Pats rašymo procesas 
truko maždaug vienerius metus 
(1951-52).

Apie sąlygas, kuriose man te
ko šį darbą rašyti, negalėčiau 
nieko ypatingo pasakyti. Prel. P. 
Juras atėjo kaip Apvaizdos pa
siųstasis, kad man nereiktų ra
šant rūpintis rytojaus diena. To
dėl galėjau nekliudomas atsidėti 
saviems apmąstymams. Vieną 
tik trūkumą jaučiau — kad rei
kėjo paskubėti. Mat, prel. Jūras 
norėjo šį veikalą išleisti ryšium 
su savo 60 metų sukaktimi, ir 
aš stengiausi, kad šis jo noras 
nebūtų įvykdytas per daug vė
lai. Pasivėlinimas buvo neišven
giamas, bet negalėjo būti per di
delis. Kažkokių naujų minčių 
vargu ar būčiau įglaudęs, jeigu 
būčiau turėjęs dar metus ar dve- 
jis laiko. Bet būčiau patobulinęs 
stilių, kuriuo dabar vienur kitur 
nesu visiškai patenkintas. Ta
čiau. mūsų amžiaus tempas yra 
toks greitas, jog veikalams su
sigulėti nėra kada. Be to, koks 
užsakytojas norės laukti neap
rėžtą metų eilę?

6. Jūsų veikalas yra laimėjęs 
1952 metų “Aidų” mokslo premi
ją. Kaip pergyvenote šį laimėji
mą?

Labai nejaukiai! Kodėl? Todėl, 
kad tik po daugelio metų ir tik 
tremtyje susivokėme įsteigti 
mokslo premiją ir tai —- tik kas 
antri metai. Dailiosios literatū
ros premijų turėjome Lietuvoje 
net keletą (valstybinę, Sakalo, 
Spaudos Fondo, Ukmergės mies
to, Raud. Kryžiaus), jų turime 
ir tremtyje (“Draugo” už roma
ną,. pranciškonų, rašytojų drau
gijos), Tuo tarpu premijos už 
mokslo veikalą ar- veikalus ne
turėjome Lietuvoje, neturime 
tikra prasme nė tremtyje. Todėl 
man iš tikro buvo nejauku, kai 
“Saulės Giesmė” buvo premijuo
ta, nes tai buvo tik laikinis žyb
telėjimas mūsų susidomėjimo 
moksline kūryba; žybtelėjimas,'

kuris vėl žada užgesti: šiais 1954 
m. Aidai vėl skiria premiją nebe 
už mokslo veikalą, bet už groži
nės literatūros. Vadinasi, net ir 
kas antri metai mokslo premija 
yra neištesiama (Aidų premija 
1953 m. irgi buvo už grožinę 
knygą). Esu didelis grožinės li
teratūros mėgėjas. Tačiau tauta, 

‘kuri vienašališkai ugdo savo kul
tūrą, negali pasiekti reikalingo 
sugrendimo, nes dailioji litera
tūra išreiškia! tik dalį tautinių 
jėgų. Nesupraskite mane blogai: 
nenoriu nė kiek mažinti premijų 
skaičiaus dailiajai literatūrai, 
bet noriu, kad jų atsirastų, pa
stovių ir reikšmingesnių, ir moks 
lo kūrybai. Lietuvišku origina
lumu dvelkia ir tai, kad vienuo
lių marijonų leidžiamas dienraš
tis “Draugas” jau ketvirti metai 
skiria stambią premiją už roma
ną, o nė vieno karto — už teolo
ginį veikalą. Tokiu pat origina
liu keliu eina ir pranciškonai, 
jau trečią kartą paskelbę premi
ją už grožinę literatūrą ir tik 
vieną kartą ją skyrę mokslo vei
kalui. Kad teologija pas mus vi
są laiką buvo ancilla literaturae, 
tai rodo ir visa eilė kunigų (ir 
net vyskupų) poetų — prade
dant Strazdeliu ir baigiant Pu
tinu su Ališu. Tačiau nuostabu 
darosi, kad į šią eilę įsijungia 
net ištisi vienuolynai! Galop — 
kodėl nuostabu? Juk turime tiek 
gražių teologinių veikalų — sve
timomis kalbomis!

Bet aš nutolau nuo Jūsų klau
simo. Kaip pergyvenau premiją? 
Labai simboliškai! Man ją kaip 
mokslo premiją suteikė vienuo
lynas, kurio steigėjas — šv. 
Pranciškus — kaip tik kovojo su 
mokslu savame ordine. Jis no
rėjo, kad jo vienuolija būtų be
turčių ir bemokslių bendruome
nė. Apie tai plačiau rašau kaip 
tik “Saulės Giesmėje” (p. 288 - 
315). Todėl kai gavau mokslo 
premiją iš pranciškonų, prie 
miau ją kaip simbolį anos sun
kios kovos, kurią vedė Asyžiaus 
Poverello su savo broliais ir — 
pralaimėjo. Nevilties valandą jis 
kalbėjo susirinkusiems pranciš
konams (1222 m. Sekminių su
eigos metu): “Dievas man pasa
kė, kad aš turįs būti paikas šiam 
pasauliui. Jis norėjo mus vesti 
tik šitokio ’mokslo’ keliu. O jū
sų mokslu bei išmintimi Vieš
pats jus tik sugėdins! Vieną sykį 
jūsų gėdai jūs grįšite prie pir
mykščio savo pašaukimo”. Kas 
žino, ar ši šventojo pranašystė 
irgi nebus buvusi tik — svajonė, 
kaip ir jo neturto idealas? ŠV. 
Pranciškus yra gyvas. Tačau kur 
jis yra gyvas?

Kanados gyventojų sudėtis
Prieš pusę amžiaus Kanadoje 

britų kilmės gyventojai sudarė 
57%. Šiandien tokios daugumos 
jau nebėra. Britų kilmės gyven
tojų procentas nukrito iki 48% 
ir dabar jau nėra Kanadoje nei 
vienos tautybės, kuri sudarytų 
krašto gyventojų daugumą. Pran 
cūzų kilmės gyventojų procen
tas per 50 metų nepakito. Tada 
jų buvo 30%, ir dabar tebėra tas 
pats jų procentas. Kitos tautybės 
prieš 50 metų sudarė 13%, o pa
gal 1951 m. surašinėjimo davi-

nius — 22%. Tuo būdu Kanada 
virto mažumų kraštu. Tai beabe- 
jo laikui bėgant turės paveikti ir 
visuomeninius santykius bei 
krašto vidaus politiką...

3 PUSI*.
BE3SSS

Advokatų šeima
Lietuvių sūnus Klemas M. Neimanas (Clem M. Neiman) ir jo 

žmona Joan Bissett - Neiman birželio 24 d. Toronte baigė Osgoode 
Hali teisių mokyklą.

Retai atsitinka, kad vyras ir žmona tuo pačiu metu švęstų tą 
didelę studijų baigimo šventę, tapdami diplomuotais teisininkais.

Klemas Neimanas be studijų darbo rado laiko ir noro dirbti 
su Osgoode Hall Legal Studentais ir Literary Society Legal Aid 
Committee, eidamas pirmininko pareigas. Užtai jam įteiktas auk
sinis garbės raktas.

Naujieji teisininkai yra atsidarę savo įstaigą 34 King E. gatvėje, 
Toronte. Jaunasis teisininkas Klemas M. Neimanas (Clem M. Nei
man) vis dėlto nepamiršo tėvų kalbos ir puikiai kalba lietuviškai.

Klemo Neimano tėvai anksčiau gyveno Timminse, Pnt., kur 
turėjo brangenybių ir laikrodžių krautuvę. Jų malonios prieglau
dos ir globos yra patyręs ne vienas naujasis ateivis. Jaunojo ad- . 
vokato tėvelis prieš keletą savaičių mirė, o motina gyvena Toronte.

PEREITOJO KARO BALANSAS
— 54.800.000 LAVONŲ

Vaizdai iš Kanados lietuvių katalikų kongreso, vykusio liepos 3-4 d. Apačioje iš kairės: KLKat. Federacijos suvažiavimo dalyviai 
su augštaisiais svečiais (Toronto šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje) ir eisena nuo Aušros Vartų parapijos bažnyčios į katedrą 
Hamiltone. Augštai iŠ kairės: po pamaldų lietuviai grįžta iš katedros; VLlKo pirmininkas prel. M. Krupavičius po iškilmingojo 
posėdžio meninės dalies dėkoja “Varpo” chorui.

i

Kanados ginklai Europai
Birželio mėn. iš Hamiltono, 

Montrealio ir Quebec uostų iš
plaukė į Europą 9 krovinių lai
vai su ginklais ir šoviniais, skir
tais Europos Š. Atlanto Sąjungos 
valstybėms pagal savitarpio pa
galbos programą. Ginklai skirti 
7 valstybėms: Olandijai, Belgi
jai, Turkijai, Luksemburgui, Ita
lijai, Portugalijai ir Danijai.

Tiria naują šautuvą
Kanados I pėstininkų brigada 

Vokietijoje tiria naująjį belgiš
ką šautuvą, kuriuo numatoma 
apginkluoti visų Š. Atlanto Sąj. 
valstybių kariuomenės. Speciali 
grupė karių iš Kanados buvo pa
siųsta šio ginklo vartojimo ap
mokymui į Vokietiją.

— Roma. — De Gasperi vy
riausybė 1953 m. buvo pravedusi 
įstatymą, pagal kurį betkuri par
tija, gavusi 50,1% balsų turi gau
ti parlamente 64% visų atstovų. 
Dabar, italų socialistų vadui pa
siūlius, tas įstatymas atšauktas 
427 balsais prieš 75.

Kalbant apie II Pasaulinį ka
rą, ir paviršutiniškai žvelgiant j 
tą reikalą, galėtų kaikam atro
dyti, jog to karo didžiausias kal
tininkas buvo Hitleris, arba, ki
taip sakant, naciškoji Vokietija. 
Deja, iš tikrųjų ne taip yra. II 
Pasaulinio karo svarbiausieji 
kaltininkai buvo du: Hitleris ir 
Stalinas — naciškoji Vokietija ir 
komunistinė Sovietų Sąjunga. 
Tiedu kraštai ir tų dviejų kraštų 
diktatoriai — Hitleris su Stalinu, 
tarytum dvynukai broliai, prieš 
prasidedant karui slaptai tarėsi, 
derėjosi, keitėsi svetimais kraš
tais ir svetimomis žemėmis, kėlė 
tostus į vienas antro sveikatą, 
siuntinėjo savo patikėtinius vie- 
jias į Maskvą, kitas į Berlyną.

Gi tie diktatorių patikėtiniai: 
Stalino Molotovas, o Hitlerio — 
Ribbentropas, begrįždami iš de
rybų, iš pusiaukelės vis siųsda
vo priešingos pusės diktatoriui 
“nuoširdžiausią padėką” už “ma
lonų priėmimą” ir t.t.

Taip besibroliaudami tiedu 
“broliukai”, kaip matėme, ir su
sipyko. Nors Lenkiją puolė vis- 
dėlto abu: Hitleris su savo mil
žiniška armija iš vienos pusės, 
o Stalino raudonarmiečiai iš ki
tos. Kitaip sakant, Stalinas smo
gė lenkams peilį į nugarą ... Pa
gal tų dviejų diktatorių slaptą 
susitarimą Sovietai okupavo ir 
Pabaltijo valstybes: Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

O kai Hitleris tvostelėjo ir pa
čiam Stalinui į galvą, tuomet, 
žinoma, Stalino akyse Hitleris 
pasidarė ir grobikas, ir imperia
listas t.t. ir t.t. .

Tada, kaip matėme, Stalinas 
ieškojo pagalbos pas kitus savo 
priešus “kapitalistus” ir ją gavo. 
Kapitalistai ne tik apgynė bolše
vikinę Rusiją, bet vėliau — dar 
ją ant kojų pastatė: atšėrė, atga
nė, sustiprino, perdavė atomines 
paslaptis, žodžiu, tiek jau “pa- 
fiksino” raudonuosius, kad kapi
talistai patys dabar jų bijo ...

Dabar dėl Stalino su Hitleriu 
lavonų balanso

Taigi, kaip matėme, II Pasau
linio karo kaltininkai buvo du 
diktatoriai, kurie laikytini dau
giausia atsakingi už dešimtis mi
lijonų to karo aukų.

Pernai Vokietijoje buvo išleis
ta knyga apię šiurpų praūžusio 
karo balansą. Knyga užvardinta 
“Acht Jahre danach... Deutsch
land heute” (Astuoniems me
tams praėjus... Vokietija šian
dien). Knygos leidėjas — oficiali

Vak. Vokietijos įstaiga — Spau
dos ir Propagandos skyrius, prie 
vidaus reik, ministerijos.

Įvedamasis žodis parašytas pa
ties kanclerio Dr. K. Adenauerio. 
Taigi, knygos daviniai turėtų bū
ti tikri. Viename iš tos knygos 
skyrių kalbama apie Vokietijos 
armijos nuostolius II Pasauli
niam kare. Jie buvę šitokį:'

Laike 1939-1945 m. Vokietijos 
Wehrmachtas turėjęs aukų vien- 
tik užmuštais 3.050.000 karių. Tai 
aukos, buvusios tikrų vokiečių 
kurių.

Per tą patį laikotarpį dar žuvę 
200.000 karių, iš taip vadinamų 
“Volksdeutsche” tarpo.

Žuvusiųjų civilių vokiečių 
skaičius per tą laiką nurodomas 
2.050.000 žmonių. Tai karinio 
fronto ir oro puolimų padarinių 
aukos. “Volksdeutsche” skaičius 

vėl atskirai paduotas — 1.- 
000.000 asmenų.

Šešių karo metų laikotarpy 
politinių, rasinių ir religinių mo
tyvų pagrindais Vokietijoje dar 
buvę sunaikinta 300.000 žmonių. 
Iš viso II Pasaulinio karo metais 
Vokietija nustojusi 6.600.000 as
menų užmuštais.

Kitų kraštų civilių žmonių 
nuostoliai, neįjungiant į tą skai
čių Rytinės Azijos — 7.600.000 
asmenų. Tai užmuštųjų skaičius.

Nuostoliai II Pasaulinio karo 
metu užmuštais italų ir austrų 
kariuomenėse — 460.000.

Tuose pat kraštuose civilių 
aukos — 190.000 užmuštais.

Vakarų Sąjungininkų kariuo
menių aukos užmuštais, neįskai
tant JAV karių aukų — 610.000 
asmenų. Tų pat kraštų civilių 
aukos — 690.000.

Nuostoliai Rytų ir Pietryčių 
Europos (be Sov. Sąjungos) — 
1.000.000 karių užmuštais. Tų pat 
kraštų civilių užmuštais— 8.- 
010.000.

Sovietų raudonosios armijos 
nuostoliai užmuštais — 13.600.- 
000 karių, o civilių aukos Sovie
tuos plotuose — 6.700.000.

JAV kariuomenės aukos už
muštais — 229.000 karių.

Nuostoliai kitų kraštų kariuo
menių, įskaitant ir Rytinės Azi
jos sritis, 6.000.000 užmuštais.

Dingusių II Pasaulinio karo 
laikotarpy, reikia skaityti miru
sių, iš viso priskaitoma iki 3.000.- 
000 asmenų. Taigi, bendras žu
vusiųjų skaičius sudaro 54.800.- 
000 asmenų. Sužeistųjų sunkiau 
ar lengviau, tapusių invalidais 
ar pagijusių priskaitoma arti 
35.000.000. Pr. Alšėnas.

KUR BRITAI KELTŲSI Iš SUESO?
Po Vašingtono pasikalbėjimų 

(Eisenhower - Churchill), ku
riuose buvo paliestas ir Egipto 
klausimas, pasirodo žinių apie 
britų planus atitraukti savo ka
riuomenę nuo Suezo kanalo. Jei 
britams netrukus pavyks susi
tarti su Egiptu, jie numato per
kelti ten esančią 80.000 kariuo
menę kitur. Josios dalis būtų 
grąžinta Britanijon (viena divi
zija), o kiti daliniai numatomi 
išskirstyti kaimyninėse Vid. Ry
tų srityse — Libijoj, su kuria 
britai turi savitarpės pagalbos 
sutartį, ir Kipre, kur yra naujai 
apgyvendinti britų Vid. Rytų 
gynybos štabai. Be to, britai pla
nuoja siųsti kariuomenės ir į 
tuos kraštus, su kuriais jie yra

vienaip ar kitaip susirišę, bū
tent, į Jordaniją, kur stovi jų 
mažos įgulos Akaboj prie Raud. 
Jūros, į Iraką, su kuriuo taria
masi dėl jo kariuomenės apgink
lavimo ir kur britai laiko nedi
delius aviacijos vienetus. Kenija 
(Afrikoj) taip pat susilauks nau
jų dalinių, kur Mau Mau pasi
priešinimas vis dar nenurimsta.

Irako klausimas yra kiek su
dėtingesnis, nes jo kariuomenės 
aoginklavime dalyvauja ir JAV. 
Šiuo metu yra ruošiama sutartis, 
pagal kurią D. Britanija ir JAV 
apginkluos Irako kariuomenę. 
JAV jau anksčiau yra pasirašiu
sios apginklavimo sutartį su Ira
ku. Dabar tenka išspręsti klausi
mą, kaip abi pagalbą teikiančios

galybės bendradarbiaus, juoba, 
kad ligšiol Irako kariuomenė bu
vo britų organizuota ir iš dailės 
apginkluota. Mat, britai turi su 
Iraku tarpusavio pagalbos su
tartį (20 mt), kuri baigsis už 
dviejų metų. Britai nori tą su
tartį prailginti.

Irako susirišimas su JAV, Pa
kistano - Turkijos sąjunga yra ne 
tik užtvara prieš sovietų kėslus, 
bet ir smūgis Arabų Lyeai, ku
riai vadovauja Egiptas. Jei Ira
kas prisidėtu prie Pakistano - 
Turkijos ašies, galimas daiktas, 
kad ir Jordanija su Sirija pa
sektų. Be to, į šį sambūrį dėtis 
yra pasiruošę Iranas ir Afganis
tanas.
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METRO T.T.C. SUSISIEKIMO
LINIJOS t

Naujos važiavimo bilietų kainos

10 už 55c

Bilietai važinėti 
vienoje priemiesčio 
zonoje. Laisvi per
sėdimai jungian

čioms susisiekimo 
linijoms toje pa

čioje zonoje.

&

6 už 25c .................. 8 už 25c 
.... 5c... .....\.............;.......4c

...4 už 30c...............  8 už $1.00
Centrinėje Zonoje)
.20 už $1.50 — •

(šviesiai žalios spalvos)
.........................10c :

DVIGUBOJI 
PRIEMIES
ČIŲ ZONA
Bilietai važiuoti 
per dvi gretinas 

priemiesčių zonas. 
Laisvi pėrsėdimai 

tarp sujungtų susi
siekimo linijų bet- 

kurioje iš zonų.

CENTRINĖ PAPRASTOJI
ZONA PRIEMIES

ČIŲ ZONA
Centrinėje zonoje 
tarp visų linijų 

(įskaitant ir pože
minį) persėdimas 

laisvas su transfe- 
riais.

5PUSL.

PRANEŠIMAS ATEITININKŲ KONGRESO REIKALU
Delegatai į kongresą

Jau anksčiau spaudoje buvo 
skelbta, kad kiekvienas ateiti- 
ninkiškas vienetas nuo 25 narių 
siunčia vieną atstovą į kongresą. 
Jei kuopa neturi 25 narių, vistiek 
vieną atstovą siunčia. Atstovui 
reikia išrašyti mandatą, ant ku
rio pasirašo kuopos pirmininkas, 
sekretorius ir Dvasios Vadas. 
Jau dabar reikia pramatyti ir iš-
rinkti atstovus į kongresą ir’Ieiviais.
jiems tvarkingai išrašyti įgalio
jimą.

GRETIMAME PUSLAPYJE YRA 
SUSISIEKIMO LINIJŲ IR KAINŲ ZONŲ 

ŽEMĖLAPIS.

Mandato teisė suteikiama, 
be to kas “Ateities” Nr. 5 pa
skelbta, dar ir visų sąjungų 
Centro Valdybos nariams. Visi 
jie turi turėti Sąjungos Centro 
Valdybos įgaliojimą raštu.

Apie ateitininkų kongresą 
visokią informaciją galima bus 
rasti “Draugo” At-kų Skyriuje 
ir kronikoje, “Darbininke”, “Tė
viškės Žiburiuose” ir “Ateityje”. 
Visi ateitininkai prašomi šią in
formaciją sekti ir visus patvar
kymus vykdyti.

Susisiekimo priemonės 
į kongresą

Atrodo, kad patogiausia ir pi
giausia bei lanksčiausia susisie
kimo priemonė į kongersą bus 
automobiliai. Jų pakankamai 
ateitininkai ar jų prieteliai turi. 
Iš anksto reikia tartis, sudaryti 
vietose važiuojančiųjų sąrašą ir 
mašinų skaičių. Iš Niujorko ir 
kitų Rytinės Amerikos vietų be 
automobilių, greičiausia ir pi
giausia susisiekimo priemonė 
bus lėktuvai North American 
Line lėktuvai. Iš Niujorko ir at
gal kainuoja $52.80. Išskrenda 7. 
vai. v., Čikagoje būna 10.15 vai. 
v. Tik reikia iš ankšto užsisaky
ti bilietus — padaryti rezervaci
jas. Pasiteiravus kituose susisie-

SUAUGUSIEMS:
Bilietai ........5 už 50c.............
(Požeminio pinigėliai — “token”.
Bilietų knygelė ... 20 už $2«00.....

(violetinės spalvos)
Pinigais ......15c

VAIKAMS:
Bilietai
Pinigais

MOKINIAMS:
Bilietai ..... ........ 10 už 55c .................. 6 už 25c......._. ........ 10 už 70c

KAINOS TRIMS AR DAUGIAU PRIEMIESČIŲ ZONOMS
Sumokėjus kelionę Dvigubai Priemiesčių Zonai, važiuojant dar per vieną 
ar daugiau priemiesčių zonų, reikia primokėti 5c nuo kiekvienos zom^. 
Minimalinė kaina per betkurią Priemiesčių Zoną, vienas bilietas Paprasto
sios Priemiesčių Zonos bilietas — 4 bilietai už 30c.
PERSĖDIMAI:

Persėdimai laisvi, kaip augščiau minėta, transferiai, jei reikalingi, 
gaunami apsimokant bilietą.

KELTAI Į SALAS: (atskras_biliętas be transferių) j
Bilietai, “token” arba piniginis mokestis tas pats, kaip ir visoje 
Centrinėje Zonoje.

HILL ir MT. PLEASANT AUTOBUSŲ LINIJOS:
Tik pinigais: suaugusiems — 25c; vaikams — 10c; mokiniams —>. 15c.

t

TORONTO TRANSIT COMMISSION

Priemiesčių Zonų autobusuose MOKAMA ĮLIPANT iki galutinės stoties.
KELEIVIAI VAŽIUOJĄ TIK CENTRINĖJE ZONOJE:

Moka įlipant Centrinės zonos kainą.
KELEIVIAI VAŽIUOJĄ VIENOJE PRIEMIESČIŲ ZONOJE:

Moka įlipant Paprastosios Zonos kainą.
KELEIVIAI VAŽIUOJĄ IŠ CENTRINĖS ZONOS į PRIEMIESČIŲ
ZONĄ NR. 1:

1. Jei persėda ant zonos ribos:
a. Moka įlipant Centrinės Zonos kainą. '
b. Jei persėdama už Centrinės Zonos ribos, mokama Paprasto

sios Priemiesčio Zonos kainą.
2. Jei NEPERSĖDAMA ant zonos ribos:

(BATHURST AUTOBUSAS, DON MILLS, DUFFERIN, 
KEELE, O’CONNOR, WESTON ir WOODBINE linijos).
a. Moka įlipant Centrinės Zonos kainą ar įteikia transferį IR 

vieną Paprastos Priemiesčio Zonos kainą.
b. Iš operatoriaus gauna kainos pakvitavimą arba transferį.
c. Išlipdamas operatoriui atiduoda kvitą arba parodo transferį.

KELEIVIAI VAŽIUOJĄ IŠ CENTRINĖS ZONOS Į PRIEMIESČIŲ
ZONĄNR.2:

1. Jei persėda ant Centrinės Zonos ribos:
a. Moka įlipant Centrinės Zonos kainą.
b. Jei ant Centrinės Zonos ribos persėda į priemiesčio liniją,

moka Dvigubosioš Zonos kainą. *
c. Iš operatoriaus gauna mokėjimo kvitą ar transferį.
d. Išlipdamas antroje zonoje atiduoda kvitą ar parodo transferį.

2. Jei NEPERSĖDA ant zonos ribos ’
(BATHURST AUTOBUSAS, KEELE, WESTON linijos)
a. Moka įlipant Centrinės Zonos kainą IR Dvigubosios Prie- '

miesčių Zonos kainą. ' .
b. Iš operatoriaus gauna kainos pakvitavimą arba transferį.
c. Išlipdamas operatoriui atiduoda kvitą arba parodo transferį.

KELEIVIAI VAŽIUOJĄ TARP 1 IR 2 ZONŲ:
a. Moka įlipant Dvigubosios Zonos kainą.
b. Iš operatoriaus gauna kainos pakvitavimą arba transferį.
c. Išlipdamas dperatoriui atiduoda kvitą arba.parodo transferį.

‘ KELEIVIAI VAŽIUOJĄ PER TRIS AR DAUGIAU
PRIEMIESČIŲ ZONŲ:

a. Moka įlipant pilną kainą iki galutinės stoties.
Vieną Dvigubosios Zonos mokestį plius 5c kiekvienai sekan
čiai zonai.

b. Iš operatoriaus gauna kainos pakvitavimą arba transferį.
e. Išlipdamas operatoriui atiduoda kvitą arba parodo transferį.

• PASTABA: NORTH YONGĖ linijos keleiviai sumoka Centrinės Zonos
- kainą išlipdami iš autobuso EgHntono stotyje.

Transferiai, nereikalingi keleiviams persėdantiems tarp North 
Yonge autobusų ir požeminio traukinio.

Olga Čechovą ekrane
Naujoje vokiečių lengvo žan

ro filmoje “Alles fur Papa”, Olga 
Čechovą, lietuviams gerai žino
ma iš jos memuarų apie Kauno 
teatro patyrimus su “vodka”, 
charaketeringu būdu šioje filmo
je Vaidina iš Lietuvos pabėgusią 
lietuvę baronienę, tiesa, su len
kiškai skambančia pavarde.

Filmoje baronienė parodoma 
nesimpatiškoje apgavikės rolėje. 
Ji figūruoja kaipo kokia krimi
naliniuose sąrašuose ir čia pat 
filmoje nori apgauti vieno laik
raščio redaktorių, bet iššifruoja
ma. Lietuviams šis Čechovos vai
dinimas sukelia jausmo, kad že
minamas mūsų pabėgėlių ir mū
sų krašto vardas, be tikro reika
lo įsakmiai jungiant su nesimpa
tišku artistės vaidmeniu Lietu
vos ir lietuvių vardą.

Iš kareivių atima civilius 
drabužius .

Sov. Sąjungoje paskelbtas įsa
kas apie Sov. Sąjungos karinės 
prievolės įstatymo pakeitimą. Pi
liečiai, pašaukti tikrosios karo 
tarnybos, privalo atvykti į kari
nius dalinius su nuosava gera ap
ranga ir avalyne. (Ką turi da
ryti tie vyrukai, kurie sovietinės 
santvarkos dėka neturi geros ap
rangos — įsake nepasakyta). Pa
šauktųjų drabužius karinės įs
taigos paima ir nemokamai iš
siunčia nurodytu adresu namiš
kiams. Civiliai drabužiai išsiun
čiami iš kareivinių, kad jais ne
galėtų pasinaudoti kareiviai ne
ramumų metu ar norėdami iš da
linių pabėgti. Tuo tarpu laisvuo
se kraštuose karinei prievolei 
pašauktasis naudojasi visomis 
teisėmis. Pavyzdžiui, Amerikos 
karys kareivinėse pas save gali 
laikyti net keletą civilių eilučių, 
keletą porų batų, marškinių ir 
visas kitas reikmenis iš kareivi
nių išeiti į miestą ir ten laiąyai 
jaustis.

Skraidantis auto
Keturių amerikiečių auto fir

mų inžinieriai paslapčiom dirba 
planus automobiliams, kurie ga
lėtų skraidyti. Tikisi galėsią pa
leisti tokius automobilius 1956. 
Principas paprastas: prie auto
mobilių pritaikomi helikopterio 
sparnai. Skraidančio automobi
lio būtų tas patogumas, kad su
tikęs kelio kliūty jis pakyla, per
skrenda susikimšimus, upes, net 
nedidelius kalnelius ir gali nusi
leisti ant savo namo stogo tera
sos. Tik tada bus reikalinga ir 
oro policija.

Premija “Didžiajai Vilčiai”
Berlvne įvyko IV tarptautinis 

filmų festivalis, kur iš keliolikos 
filmų jury komisijos buvo iš
rinktas Diulio Coletti filmas 
“La Grande Speranza” ir jam 
paskirta katalikų filmų tarptau
tinė premija. Filmas iškelia tau
tų broliškumo idėją, skatina tar
pusavį paskirų asmenų sugyve
nimą ir pabrėžia krikščionišką 
viltį geresniu pasauliu.

Antroje vietoje jury komisija 
mini filmą “Didžioji avantiūra”, 
kurio autorius yra Arne Sucks- 
dorff. Jisai duoda naują pasaulio 
grožio viziją. '

kimo priemonių centruose nu
statyta, kad samdyti bendrą va
goną ar autobusą nebūtų pigiau, 
o atsakomybės daugiau, nes rei
kia surinkti reikiamą keleivių 
skaičių. Kuria priemone kas be
važiuotų, reikia iš anksto užsi
sakyti bilietus. Mat reikia atsi
minti, kad bus ilgasis Labor Day 
savaitgalis, visos susisiekimp 
priemonės labai perkrautos kė-

Įstatai jau priimti
Ateitininkų Federacijos įsta

tams paruošti komisija darbą 
baigė ir perredaguotų įstatų pro
jektą pristatė Federacijos Vyr. 
Valdybai, kuri savo posėdyje 

-birželio 25 d. pirmuoju skaitymu 
įstatų projektą priėmė.

. Šiuo pagrindu dabar bus pa
ruošti atskirų sąjungų įstatų 
projektai. Laiko sąlygos, kuriose 
reikia ateitininkams šiandien 
dirbti, nuodugniai studijuoja 

-mos, todėl toms sąlygoms pritai
kinti įstatai išsamiai aptariami, 
kad kongreso metu plenumo po
sėdžiuose kuo mažiausiai laiko 

(užtruktų juos galutinai priimti. 
Projektai tuoj bus išsiuntinėti 
vietovėms susipažinti.

Ateitininkų spaudos paroda 
ruošiama Sherman viešbutyje. 
Visiems turi rūpėti, kad parodo
je būtų galima išstatyti visą atei- 
tininkiškąją spaudą. Nelengva 
gauti leidinių išėjusių Lietuvoje 
ar anuomet užsieniuose. Mes 
manome, vienas kitas ateitinin
kas ar šiaip knygos mėgėjas to
kių leidinių turi. Parodos rengi
mo komitetas labai prašo tokius 
leidinius (žurnalus, kuopų laik
raštėlius, knygas ir t.t.) pasko
linti. Jie bus tvarkingai grąžinti 
savininkams. Visokią spaudos 
parodai medžiagą siųsti: Pasau
lio Lietuvių Archyvas At-kų 
.Spaudos Parodai, 2601 W. Mar
quette Rd., Chicago 29, Ill.

Į kongresą su vėliavomis
Kuopos, draugovės ar skyriai 

į kongresą atsiveža savo vėlia
vas. Reikia iš anksto parūpinti 
vėliavoms kotus ir viršūnes. Su 
vėliavomis reikės dalyvauti pa
maldose ir iškilmingo posėdžio 
metu salėje. Kuopų valdybos 
apie tai dabar jau pasirūpina.

Gilaus liūdesio valandą, . *
žmonai a.a. GENEI LELIENEI mirus,

reiškia nuoširdžią užuojautą sąjungos nariui inž. P. IŽELIUI 
ir jo vaikams ‘Z

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų
Sąjungos Toronto skyrius.

Mirus Maž. Liet. Bičiulių d-jos nario inž. PETRO LĖLIO 
žmonai . ■■■ . V..-
y- a. a. GENEI LELIENEI,
jam, vaikam^ ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ‘

M. Liet. Bičiulių D-jos Toronto 
Skyriaus Valdyba.

Colegai P. Lėliui, ir jo šeimai, Brangiai žmonai ir motinai,

A; GENEI LELIENEI mirus,

nuoširdžią užuojautą reiški 

V, Balsys, A. Barauskas, J. Dragašius.

Mirus Ą ^G E N EI LELIENEI,- 
jos vyrui inž. PETRUI LĖLIUI, vaikams ir giminėms reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą

■y

LAIMUTĘ LĖLYTĘ, mamytei

a. a. GENEI LELIENEI mirus,

nuoširdžiai užjaučia

Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras.

LAIMUTĘ LĖLYTĘ, mamytei

a. a. GENEI LELIENEI mirus, 
giliai užjaučia

Toronto Liet Jaunimo Meno Mėgėjų Grupė.

Gilaus skausmo valandoje,
A. t A. JONUI ŽEMAIČIUI tragiškai žuvus, 

jo žmonai OLGAI ir vaikučiams reiškiame nuoširdžią užuo
jautą

St. Bakšys, J. ir B. Gerčai, F. Krivinskas, 
M. ir M. Milkeraičiai, VI. Stabingis ir

J. ir M. Zurliai.

Įsigykime ateitininkų ženklelius 
Jau paruoštas ir ASS ženklelio 

projektas ir Sendraugių S-gos 
Centro Valdyba jį priėmė. Visi 
ateitininkai dabar jau gali įsigy
ti ženklelius. Tie, kurie mano da- • 
lyvauti kongrese turėtų būti su 
ženkleliais. Auksinis kainuos 
$2.50, paauksuotas $1. Užsakyti 
galima pas V. Matikiūną, 2247 
W. 23rd Pl., Chicago 8, Ill.

Nario mokesčiai 
Federacijos Vyr. Valdyba krei-. 

pia visų ateitininkų dėmesį į tai, 
kad kiekvienas narys privalo už- ; 
simokėti Centro Valdybos nusta
tytą nario mokestį. Lygiai tokia 
pat pareiga yra kuopų ar drau-r 
govių bei skyrių valdyboms pa- •, 
surūpinti tą mokestį išrinkti. Fe
deracijos Vyr. Valdyba su Są- • 
j tingų Centro Valdyboms norė
tų ątsiskaityti iš karto už visus, 
kartotekoje turimus narius. 
Tikslus nario mokesčio išrinki
mas yra vienas gero organizuo
tumo pažymys.

Aukos kongresui* 
Federacijos Vyr. Valdyba yra 

paskelbusi, kad kongreso reika
lams kiekvienas ateitininkas au
koja bent vieną dolerį. Jį gali 
įmokėti kuopų iždininkams arba 
siųsti tiesiog Federacijos Gene
raliniam Sekretoriui kun. V. Dą- 
bušiui, 680 B u s h w i c k Avė., 
Brooklyn 21, N.Y. Kongreso rei
kalams aukojo: V. Matikiūnas, 
Chicago —$5, Winnipego at-kų 
kuopa —■ $20, A. Valiuškis, Ot
tumwa,- Iowa — $2, kun. V. Sla- 
vynas, War. W. Va. — $10, K. 
Barzdukas, Kearney, N.J. — $1.

Aukos ateitininkų albumui 
išleisti

Kartu su kuopu ar'pavienių 
asmenų nuotraukomis į albumą 
aukų prisiuntė: Windsoro, Ont. 
at-kų kuopa — $3, E. St. Louis, 
Ill., kuopa $2, Brighton Park, 
Čikagos kuopa — $5, Ant. Poli- 
kaitis, ’-.Detroit, Mich. — $3, Al. 
Šatas, Chicago, Ill., — $5, Det
roito MA kuopa — $3, Worceste- 
rio MA kuopa — $4, Omahos, 
Nebr., at-kai sendraugiai — $5, 
Winnipego at-kų kuopa — $5, 
Hamiltono, Ont. at-kai — $10.

Visiems aukojusiems nuošir
džiai dėkojame. \

Aperavičiai, 
Šalkauskai. 
Tamošauskai.

■

M
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Pavergtoje tėvynėje
ninkams — dar skurdesni gyvė
jimą, nes jų darbadieniai bus 
apmokėti tik iš tų mažų likučių, 
kurie liks duoklę “plačiajai tė- 
/ynei” atidavus.

Jei gyvenimas ir toliau eitų 
okia raida, tai kasgi laukia kol- 

ehozininko ateity? Jei taip eitų 
«r per sekančius 25 metus, kaip 
per pirmuosius, MTS tinklas dar 
gali padidėti, o MTS viešpatija 
iar labiau išponėtų. Galimas da
lykas, kad tuomet MTS atliktų 
jau visą 100% pagrindinių že- 
nės ūkio darbų, bet vargšo kol- 
ihozininko pragyvenimo lygmuo 
tikrai, nepakils. Visa, ką kolcho- 
dninkai dideliu vargu ir sunkiu 
iarbu sukuria, iš jo atimama ir 
švežama į “plačiąją tėvynę”.

Teisė į poilsį
Komunistai dažnai giriasi jų 

neikiama teise į poilsį. Spaudoje 
ar per radiją nuolat kalbama 
apie kurortų ar sanatorijų pato- 
culinimus. Tačiau kas daugiau
sia naudojasi sanatorijomis ar 
vasarvietėmis, atskleidžia kad ir 
šiomis dienomis paskelbtas pra
nešimas iš Klaipėdos. Iš jo ma
tyti, kad iš Klaipėdos celiuliozės 
ir popieriaus kombinato per tris 
pirmuosius šių • metų mėnesius ; 
Lietuves ar Rusijos kurortuose' 
ar sanatorijose ilsėjosi ir gydėsi 
vos 9 žmonės. Ta teise galėjo pa
sinaudoti daugiausia, rusai atė
jūnai, kaip Bieliš, Kisieliova, 
Ziemjenovas ir kiti. Rusams, ži
noma, suteikta galimybė nuvyk
ti poilsio į Krimo kurortus. 
Skelbdamas tokias žinias, Vil
niaus radijas, lyg pasityčiodamas 
iš Lietuvos darbo žmonių, drįso 
tvirtinti, kad Klaipėdos kombi
nato darbininkai ir tarnautojai 
plačiai naudojusi teise į poilsį. 
Tai tik pasijuokimas, nes tame 
Klaipėdos kombinate dirba ne 
mažiau kaip 1000 darbininkų. 
Tai rodo, kokie skirtingi yra bol
ševikų pažadai nuo gyvenimo 
tikrovės. -

Kompozitoriaus B. Dvariono 
50 metų amžiaus sukaktis Lietu
voje buvo'atžymėta birželio 19 d. 
iškilmingu vakaru Valst. Filhar
monijoje. Apie kompozitorių 
kalbėjo Banaitis. Radijo simfoni
nis orkestras ir jungtinis choras, 
diriguojamas sukaktuvininko iš
pildė eilę kūrinių.

Dvarionas taip pat paminėtas 
eile straipsnių spaudoje.

MTS jungas
Vilniaus radijas, pradėjęs bir

želio 5 d., kelias dienas linksnia
vo Motorų ir Traktorių Stotis. 
Vadino jas lemiamąja jėga vys
tant kolchozinę gamybą. Radijo 
pranešėjas vaizdavo skaičiais tų 
stočių augimą, nuošimčiais jų 
vaidmenį socialistiniame žemės 
ūkyje ir teigė, kad socialistinis 
žemės ūkis dabar esąs labiausiai 
mechanizuotas pasaulyje.. Šiam 
triukšmui kelti ir žodžių papliu
pai paleisti buvo panaudota Mo
torų ir Traktorių stočių 25 metų 
sukaktis.

Prieš 25 metus Sovietų Rusi
joje įsisteigė MTS iš ūkininkų 
atimtai ir sukolchozintai žemei 
apdirbti. Su pirmųjų MTS stei
gimu, prasidėjo iš ūkininkų že
mių atimdinėjimas, jų kolchozi- 
nimas ir žiaurus ūkininkų vary
mas į steigiamas vergovietes. To
kia yra šio nelaimių, kraujo, 
ašarų, skurdo ir vargų kupino 
pragaro pradžia.

Kolchozų sumanytojas yra Le
ninas, kurį Maskvos maskolber- 
niai Lietuvoje vaizduoja kaip 
kokį nepaprastą žmogų, vadin
dami jį revoliucijos strategu,, ne
paprastu planuotoju ir naujo, at
siprašant laimingo gyvenimo kū
rėju. Koks jis iš tikrųjų buvo kū
rėjas, lengva suprasti iš jo pla
navimo. 1917 m. Leninas skelbė, 
esą, jei mes galėtume pateikti 
šimtą tūkstančių pirmos eilės 
traktorių, aprūpinti juos dega
lais ir traktorininkais, tuomet ir 
vidutiniokas ūkininkas džiaug
sis kolchozu. Kas gi pasirodė?

Praėjo 25 metai. MTS skaičius 
plačiojoj tėvynėj, įskaitant rusų 
pavergtą Lietuvą ir kitus kraš
tus, pasiekė 9000, traktorių skai
čius prašoko Lenino svajones 
net trylika kartų, greta traktorių 
atsirado 300.000 kombainų ir 
daugybė kitokių mašinų; Stalino 
konstitucijos saulės kepinama 
žemė jau sukolchozinta. Pernai 
Lietuvoje buvo 132 MTS, o da
bar jų esą 135, kuriose esama 
daugelio traktorių, kombainų ir 
kitų mašinų. Lietuvoje MTS, 
kaip jų liaupsintojai giriasi, at
liekančios 80% pagrindinių že
mės ūkio darbų kolchozuose. Va
dinasi, pernai ir užpernai MTS 
mažiau darbų atliko.

Ar kolchožininko gyvenimas 
per tą laiką pagerėjo, ar jo dar
bas palengvėjo? Ar tikrai džiau
giasi vidutiniokas ūkininkas, va
ru ir žiauriom priemonėm į kol
chozą įmurkdytas? Gyvenimo 
patirtis tokių reiškinių nepatvir
tina. Niekas į kolchozą patekęs 
nesidžiaugia, išskyrus negausų 
pirmenybėmis besinaudojančių 
asmenų būrį, kurie yra kolchc- 
zininkų varovai. Jiems neko ne
stinga, jie viskuo pertekę, bet 
eilinis kolchozininkas taip sun- ‘ 
kiai dirba ir skursta, kaip joks 
žmogus laisvam pasauly.

MTS ir visi jų žmonės taip pat 
naudojasi pirmenybėmis. Jie gy
vena geriau, nes gauna didesnį 
atlyginimą, nežiūrint, ar bus ge
ras derlius jų aptarnaujamam 
kolchoze, ar visai menkas. Jei 
bus geras derlius, jie dar-dau
giau gaus atlyginimo ir dar bus 
pavadinti priešakiniais darbuo
tojais. Nesuartos laiku kolchozo 
dirvos, suvėlintas pasėlis ar lai
ku nenuimtas derlius Mašinų - 
Traktorių Stočiai reiškia nepil
nai įvykdytą planą, o kolchozi-

Gerbiamiems tautiečiams

Hamiltone
pranešame, kad

JUOZAS

VALEVIČIUS
dabar atstovauja pirmaujančią Hamiltono mieste Real Estate įstaigą

C. GORDON

418 MAIN STREET EAST

Skambinkite į įstaigą JA. 8-6336, arba į namus LI. 5*3847.

PERKANT: Jums bus patiektas didžiausias namų skaičius pasirinkimui. Parūpinamos pa
skolos, mortgičiai. Įmokėjimui (Down Payment) duosime grynais pinigais paskolos iš že
mo nuošimčio, tūkstantinei sumai padengti. ?
PARDUODANT: Jūsų namas bus respektuottas visų įstaigos pardavėjų ir gausiai skelbia 
mas. (Sekite “Hamilton Spec." skelbimus). Užtikrintas paaiškinimas visų pirkimo ar par
davimo sąlygų.

HAMILTON, Ont
Hamiltono šalpos fondo veikla

KLB Hamiltono apyl. valdyba
1953. II. 20. pavedė valdybos na
riui J. Giedraičiui organizuoti 
įpylinkės Šalpos Fondo Komite
tą. Šalpos Fondo tikslai: šelpti 
lietuvius likusius Vokietijoje, iš
laikyti Vokietijoje veikiančias 
pradžios mokyklas ir sušelpti 
sunkioje būklėje atsidūrusius 
lietuvius Kanadoje. Įvertinant 
šią didelę užduotį, buvo imtasi 
skubaus darbo. Į Šalpos Fondo 
K-tą buvo pakviesti K. Kveda
ras, A. Kšivickienė, J. Kazlaus
kienė ir B. Grinius. Pirmame po
sėdyje jie pasiskirstė pareigo
mis: J. Giedraitis — pirm., A. 
Kšivickienė — vicep., K. Kveda
ras — sekr., B. Grinius — ižd. 
ir J. Kazlauskienė — pareng. va
dovė. Jau pirmame posėdyje bu
vo aptarta pinigų telkimo būdai 
ir nustatytos ateities veikimo 
gairės.

Reikia priminti, kad šalpos 
reikalingumas Hamiltone buvo 
jau suprastas prieš įsikuriant 
Šalpos Fondui ir ta linkme buvo 
išvarytas gražus baras. Tuo tiks
lu buvo sutelkta $323.20 iš ku
rių $320 buvo išleista atskirų as
menų šelpimui vietoje. Šelpimo 
reikalais'rūpinosi bendruomenės 
valdyba. \ .

Šalpos Fondas pradėjo savo 
darbą perimdamas iš bendruo
menės valdybos likutį $3.20. Per 
metus laiko buvo sutelkta $1407. 
71. Pajamos buvo gautos sekan
čiai: 1. Saldo 1953. HI. 1. — $3.20,
2. Loterijų pajamos — $206.30.
3. Rinkliavos — $755.26, 4. Gau
ta. iš KLB Hamiltono apyl. val
dybos $150., 5. Gauta iš TFA Ha
miltono skyr. $257.45,- 6. Gauta iš 
KLB St. Catherine apyl. valdy
bos $35.50.

Gauti pinigai panaudoti se
kančiai: 1. atskirų asmenų šelpi
mui — $370, 2. pasiųsta KLB 
Šalpos Fondo Centro Komitetui
— 000; 3. Išlaidos rengiant lote
rijas — $31.86; 4. Įvairios išlai
dos — $19.31; 5. persiųsta cent
rui gauti pinigai iš St. Catherine
— $35.50. Kasoje liko 1954. III. 
31 d. $351.04.

Kaip matome, Hamiltono lie
tuviai labai jautriai atsiliepė šal
pos reikalu, už ką jiems visiems 
reiškiama gili pagarba ir nuošir
dus dėkingumas už duosnumą. 
Taip pat išreiškiame gilią padė
ką visiems tiems, kurie tiesiogi
niai prisidėjo prie šalpos darbo 
kaip aukų rinkėjai arba talki
ninkai. Nuoširdžią padėką išreiš
kiame Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. Dr. J. Tadaraus- 
kui už pravestas dvi rinkliavas

GARANTUOTI SIUNTINUKAI IŠ ANGLIJOS Į 

kraštus už geležinės uždangos:
SSSR. LENKIJĄ. GUDIJĄ IR KITUR.

Su persiuntimu kartu apmokamas ir muitas. Gavėjas, atsi
imdamas siuntinuką, nieko nemoka! Per šešius metus ne
pražuvo nė vienas siuntinukas! Siuntėjas gauna patvirti

nimą iš gavėjo, atsiėmusio kiekvieną siuntinuką

Užeikite arba rašykite į biurą.
Pigiausiai ir greičiausiai padėsite savo giminėms!

Mūsų adresas:

JANIQUE TRADING CO.,
Žinomos Anglijos firmos skyrius Kanadoje ,

835 QUEEN ST. W. - Toronto, Ont. - Tel. EM. 4-4025.

bažnyčioje šalpos reikalams, ku
rios davė $226.01. Tenka paste
bėti, kad kun. Dr. J. Tadaraus- 
kas yra nuoširdus Šalpos Fondo 
rėmėjas. Gražų įnašą į Šalpos 
Fondą įnešė KLB Hamiltono ap. 
valdyba, skirdama šalpos reika- 
ams $150. ir TFA Kanadoje Ha
miltono Sk., kuris vienintelis 
moka 10% iš parengimų pelno 
šalpos reikalams, kaip buvo nu
tarta bendrame organizacijų po
sėdyje. Jų įnašas — $257.45. Nuo- - 
širdus ačiū!

Išrinkus naują apyl. valdybą 
1954 m. J. Giedraitis jos buvo 
prašytas ir toliau vadovauti šal
pos darbui. ^Posėdyje įvykusiam 
i954. V. 9. buvo pasiskirstyta pa
reigomis sekančiai: J. Giedraitis
— pirm., J. Kazlauskienė — vice- 
pirm., K. Kvedaras — sekr., B. 
Grinius — ižd., ir A. Kšivickienė
— 'narys. Įtraukti naujų pajėgų 
į Šalpos Komitetą nepavyko. Po
sėdyje buvo aptartos tolimesnės 
veiklos gairės. Nutarta suruošti 
gegužinę rugpiūčio 14 d. ir du 
šokių vakarus. Pasisekimas pri- 
<lausys nuo afsilankančiųjų į 
paruošimus dalyvių skaičiaus. 
Tikime, kad mūsų tautiečiai 
skaitlingai dalyvaus. Visi atsi
lankiusieji maloniai praleis lai
ką ir tuo pačiu prisidės prie šio 
kilnaus darbo tęsimo.

Pranešame, kad piniginė rink
liava įvyks liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais. Aukų rinkėjai aplan
kys visus aukotojus namuose ir 
tikime, kad aukotojai gausiai iš
ties savo duosnias rankas. Auko
tojai gaus antspauduotus kvitus, 
kurie tiks prie Income Tax grą
žinimo. Rūbų rinkliava bus ve
dama spalio ir lapkričio mėne
siais. Būkite malonūs tai Įsidė
mėti ir -tinkamus naudojimui rū
bus palaikyti iki rinkliavos. Au
kotojų patogumo dėliai bus 
įsteigti atskiruose rajonuose "rū
bų surinkimo punktai. Rūbai bus 
siunčiami Į Vokietiją. Praėjusių 
metų rūbų rinkliava davė gražių 
vaisių. Ačiū visiems, kurie jaut
riai atsiliepė šiuo reikalu.

Paskutiniuoju metu kasa pa
sipildė sekančiomis įplaukomis: 
gauta iš KLB Hamiltono apyl. 
valdybos Motinos Dieną įvyku
sios rinkliavos $36.85; loterija, 
įvykusi 1954, V. 15. davė $58.44 
pelno. KLB Šalpos Fondo Centro 
Komitetui buvo pasiųsta $200.00. 
Šiais metais Centro Komitetui 
jau yra pasiųsta $400.00.

Mieli hamiltoniėčiai. ištieski
me vieni kitiems pagalbos ranką. 
Savo aukomis įrūdykime, kad 
neužmiršome savo tautiečių li
kusių užjūryje. Bent dalimi pa
lengvinkime jų kasdieninius rū
pesčius. Mokyklinio amžiaus vai- 

i kams suteikime galimybę mo- 
! kintįs lietuviškose mokyklose ir 
j pradžiuginkime juos mažomis 
dovanėlėmis didžiųjų švenčių 
progomis. Tuo pačiu parodyki
me, kad mes esame solidarūs ir 
atjaučiame vieni kitų vargus. 
Palengvinkime tiems, kurie pa
tenka į sunkią būklę nedarbo, li
gos ar nelaimės atveju čia Ka
nadoje.

Mes nežinome nei vienas, kada 
ateis laikas mums patiems prašy
ti paramos, o nieko nedavus ii 
niekuo neprisidėjus labai nema
lonu jos prašyti.

KLB Hamiltono apyl. 
Šalpos Fondo K-tas

KLKat. kongresas, įvykęs Ha
miltone liepos 4 d., praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Jo smul
kesnis aprašymas jau buvo pra
ėjusios savaitės “TŽ”. Čia tenka
tik konstatuoti, kad kongreso 
pagrindiniai kalbėtojai prel. Ju
ras ir VLIKo pirm. prel. M. Kru
pavičius pajudino iš pagrindų 
mūsų religinius ir tautinius jaus
mus. kurie kasdienio gyvenimo 
rūpesčių buvo gerokai nustelbti.

VLIKo pirm. prel. M. Krupa
vičius liepos 6 d. 8 vai. vak. pa
rapijos salėje padarė visuomenei 
pranešimą j kurį susirinko apie 
200 lietuvių.

Savo kalboje gerb. svečias iš
samiai išaiškino VLIKo ir Vyk
domos Tarybos organizaciją ir 
uždavnius, trumpai apžvelgė VL 
IKo istoriją ir tt. (Koresponden
to pateikiamą tolimesnį VLIKo 
pirmininko kalbos aptarimą pra
leidžiame, nes daugumas tų pa
čių dalykų paliesta 7 psl. spaus
dinamame Toronte padarytojo 
pranešimo atpasakojime. Red.).

Bendr. v-ba tą patį vakarą 
VLIKo pirm, garbei surengė va
karienę, kurioje dalyvavo virš 30 
asmenų iš organizacijų ir visuo
menės tarpo. Be rrel. Krupavi

Dr. Ona Valaitienė
57 Burris St., Hamilton. Ont.

Priima ligonius ir gimdyves 
1-3. 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

Telef. JA. 8-8275.

čiaus joje buvo KLB Kr. V-bos 
pirm. Matulionis, Toronto apyl. 
pirm. Simanavičius, TF Kanado
je pirm. M. Arlauskaitė.

Vakarienės metu TF skyriaus 
vedėjas St. Bakšys įteikė VLIKo 
pirm, ir TF pirm, skyriaus išleis
tą metraštį su atatinkamais įra
šais ir v-bos narių parašais.

Baigiant tektų pažymėti tą di
delę prel. M. Krupavičiaus įta
ką, kurią jis padarė savo ugnin
gomis, giliomis ir pilnomis tėvy
nės meilės kalbomis tautiečių 
širdyse. Linkėtina, kad jo visur 
akcentuotas vienybės reikalas ir 
jos jėga visur rastų atgarsio.

TF gegužinė įvyks rugpiūčio 7 
d. 8.15 vai. vak. “Lady Hamil
ton” laive. Gros puikus orkest- 
i as, veiks įvairus gėrimų bufetas.

Ši gegužinė bus vienintelė TF 
šią vasarą, tad visus maloniai 
kviečiame joje dalyvauti.

Labai reta proga tylų vasaros 
Vakarą maloniai praleisti ežere, 
savų tautiečių tarpe, pasiklausy
ti ar pašokti Benni Ferri orkest
ro muzikos garsuose, kitaip 
skambančiuose ramiai snau- 
džiančiame ežero paviršiuje ...

TF vietinio skyr. v-ba pasitiki, 
kad tautiečiai po ilgesnės per
traukos parems jo svarbų darbą 
ir skaitlingai atvyks* į šią įdomią 
iškylą laive, kurią kanadiečiai 
vadina “Moonlight cruise”.

Kadangi už laivo nuomą reikia 
mokėti $300, TF v-ba ypač prašo 
visus lietuvius šią gegužinę savo 
atsilankymu paremti.

Atidarė savo kabinetą ir pri
iminėja ligonius dr. O. Valaitie
nė, 57 Burris St., tel. JA. 8-8275.

Pripuolamai užsukęs pas Pr. 
Vizbarą, buvau maloniai nuste
bintas pilna lietuviškų metalinių 
litų ir centų kolekcija. Kambario 
sieną puošia didokas Lietuvos 

i žemėlapis po stiklu, o po juo žą
sele išrikiuoti gražūs lietuviški 
dešimtličiai, penkličiai, kurių pa
baigoje kukliai susigūžusiuos 2 
ir 1 cento monetos. Sk. St.

Malonus tautieti-te!
LIEPOS MĖN. 18 dieną, SEKMADIENĮ,

p. Bieliūno ūkyje, RR 1, tarp Wellarido ir Niagara Falls,
< ■ ■ įvyks " ■ .

LINKSMA GEGUŽINĖ.
GERA MUZIKA. TURTINGAS BUFETAS. 

ŠAUDYMO ir KITOS VARŽYBOS.
P. Biliūno ūkyje stovyklaujantieji skautai išpildys laužo prog
ramą. Įeinant aukojame 50c. Pelnas skiriamas skautų reikalams. 

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
Pradžia 2 vai. po pietų.

Skautų rėmėjai.

St Catherines. Ont
Niagaros pusiasalio lietuvių 

šventė. Visu atsidėjimu ruošia
masi didžiajai Niagaros pusiasa
lio lietuvių parapijinei šventei, 
kurioje pirmiausia bus pagerbta 
Dievo Motina Marija, jos jubilie
jinių metų proga. Po pietų bus 
meninė programa ii' vaikučių 
šventė su premijomis. Vakarop 
keturių parapijų suartėjimo po

Aplankė didelis svečias. Lie
pos 2 d. Delhi lietuvių parapiją 
aplankė J.E. vysk. V. Brizgys.

Nežiūrint darbo dienos, iš pla
čių apylinkių lietuviai labai 
skaitlingai dalyvavo J.E. Vysku
po sutikime. Apie 8 vai. v. mūsų 
Svečias, lydimas vietos klebono 
kun. K. Rickaus, kun. Kulbio, 
Simcoe ir Delhi vietinių klebo
nų, atvykęs į bažnyčią atlaikė 
pamaldas ir pasakė gražų pa
mokslą. Po pamaldų visi vyko į 
vokiečių salę užkandžiams. Va
karienės metu kun. K. Riekus ir 
V. Ignaitis pasakė gražias kal
bas. J.E. Vyskupas, savo turinin
ga kalba nušvietęs politinę pa
dėtį. ragino visur ir visokiais bū
dais kovoti dėl Lietuvos laisvės, 
duodamas pav. prel. kun. Krupa
vičių. kuris savo menka sveikata 
dirba kaip milžinas. Ragino ne
nustoti vilties grįžimui į Lietu
vą. neleisti savo vaikams pamirš
ti lietuvių kalbos. ,

Po visų kalbų solistė A. Ščepa- 
vičienė gražiai padainavo. Jos 
dukrelė Danutė, motinai įkom
ponavusi, išpildė keletą gražių

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

A. Pranckevičius

RIAL ESTATE LIMITED

Off-ICES: Toronto • Homilton - London • Somio - Kitchener - Peterborough - 
Windsor • Richmond Hill - Woodstock - Guelph.

Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į Įstaigą

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

SAULT STE.
Nedarbas da% vis spaudžia 

mus. Atrodo, kad šiais metais ir 
nepagerės. Sprendžiant iš to, kad 
dabar vasara, o darbo gauti be
veik neįmanoma, tai žiemai ga
lime likti daugumas be darbo. 
Mūsų pagrindinė darbovietė 
‘Steel” netik nesugrąžina dirbu
siųjų, bet dar sklinda gandai, jog 
irtimoje ateityje dar visą tūks
tantį darbininkų atleis. Žinoma, 
tie gandai nėra patvirtinti, bet 
gyvenime dažnai įvyksta, ką 
žmonės kalba. Jei iki šio laiko 
‘Steel” vasaros laiku veikdavo 
pilnu tempu, o žiemai pristabdy
davo savo produkciją, tai pagal 
šio meto veikimą galima spėti, 
kad žiema gali būti mums žiauri.

Neturėdami darbo, mūsų lie
tuviai viens po kito išvyksta į 
kitas vietas laimės ieškoti. Taip 
šiomis dienomis į Torontą išvy
ko p. Levišauskienė su sūnum ir 
dukra pas ten įsikūrusį prieš po
rą mėnesių vyrą. Birutės Levi- 
šauskaitės asmeny mūsų koloni
ja neteko stambaus ramsčio. Ji 
ouvo vienintelė suaugusi lietu
vaitė mūsų mieste ir uoliai tal
kininkavo kultūriniuose paren
gimuose. Linkime jiems sėkmės 
naujoje vietoje. Taip, šie.metai 
apretino mūsų lietuvių gretas 
šiame mieste, kas beabejo atsi
lieps ir į kultūrinį mūsų veiki
mų.

Atsidarė pirmoji lietuviška 
valgykla. Jos savininkai p. p. 
Belskiai pasirįžę nenusileisti sa
vo konkurentams svetimtau
čiams skaniai pagamintu mais
tu ir turėti gausią klijentūrą. 
Manau, jog lietuviai, kurie val
go valgyklose, neužmirš savo 
tautiečio. Juk savas pas savus. 
Daug laimės ir pasisekimo!

Birželio trėmimų minėjimas 
įvyko antradienį, birželio 15 d. 
Kun. Kemėšis atlaikė pamaldas, 
o 8 vai. v. per vietos SJIC radio 

būvis su pasilinksminimu. Visas 
šis suvažiavimas įvyks Bieliūnų 
ūkyje prie kelio R.R.l. Laukia
ma daug svečių iš Amerikos, iš 
Hamiltono, Toronto ir kaimyni
nių apylinkių, -

Prieš tai dar bus viena gegu
žinė, kuri įvyks liepos 25 d., Bie
liūnų ūkyje. R.R.l.

I, Ont.
dalykėlių pianinu. P.p. Andriu
lioniu dukrelė gražiai padekla
mavo. .. '

TILLSONBURG, Ont
Mirė Elžbieta Kisielienė. Lie

pos 3 d. Londono ligoninėje po 
sunkios ir ilgos ligos mirė E. Ki
sielienė, — liepos 6 d. palaidota 
Tillsonburgo R.K. kapinėse.

P.p. Kisieliai yra iš senų atei
vių. Išvargę vargus, turėjo augš- 
tos vertės tabako ūkį, ir gražų 
namą Port Burwell, Ont. Galėjo 
gražiai gyventi ir džiaugtis savo 
sunkaus darbo vaisiais, bet deja, 
negailestinga mirtis juos išskyrė. 
A.a. E. K. buvo tik 47 m. am
žiaus. Paliko vyrą, sūnų, dukterį 
su žentu ir brolį. Koresp.

Padėka
Už suruošto birželio mėn. mūsų sūne

liui Pijui showerj ir už gražios dovanos 
širdingai dėkojome shower rengėjams pp. 
Mikėnams, Skuodžioms ir visiems kitiems
prisidėjusiems ir atsilankiusiems pas mus.

Taip pat nuoširdžiai dėkojome už at
skiros devonas pp. Grinskoms, 
lioms ir Jurėnams.

Vinge-

Alė ir Juozas Jurėnai.
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MARIE, Ont
stotį komiteto rūpesčiu buvo 
duotas tai dienai pritaikytas 
anglų kalboje R. Galinio paruoš
tas, montažas, paįvairintas Čiur
lionio ansamblio plokštelėmis. 
Vietos visuomenėje, kiek girdė
josi, montažas padarė gero įspūr 
džio. Komiteto pranešime buvo 
pažymėta, kad vietos dienrašty
je bus patalpintas tai baisiajai 
dienai priminti straipsnis, bet iki 
šio laiko to straipsnio neteko 
skaityti.

Čia šioje vietoje, nors ir arto
ju būdamas, norėčiau pastebėti 
ar nevertėtų ateityje tokias die
nas minėti drauge su kitomis, 
ypač pabaltiečių grupėmis, kaip 
tą daro kitos, net ir didžiosios 
lietuvių kolonijos. Juk bendro
mis jėgomis galima daugiau nu
veikti. Galima būtų pasikviesti 
vietos ąugštesnius pareigūnus ir 
tą mums skaudžią dieną garsiau 
paminėti. Mūsų yra nedaugę bet 
jei veiksime drauge su kitomis 
tautybėmis, jau šį - tą pavyktų 
suruošti. Na, tikėkimės, kad atei
tyje pasitaisysime. Artojas.

WELLAND, Ont
Kruvinuosius birželio įvykius 

Wellando apylinkės L. Bendruo
menė tyliai, bet garbingai ir 
krikščioniškai, paminėjo liepos 4 
d. iškilmingomis pamaldomis už 
nukankintus mūsų brolius ir se
ses lietuvius.

— Nedarbas dalinai sumažėjo, 
nes žymi lietuvių dalis pašaukta 
atgal į fabrikus.

WINDSOR, Ont.
— Julius ir Stefanija Sinkevi

čiai išvyko nuolatiniam apsigy
venimui į Torontą. Mūsų koloni
ja jų išvykimą labai apgailestau
ja, nes abu buvo veiklūs lietuviš
kuose reikaluose. Julius išbuvo 
du metus L. B-nės apyl. valdy
bes sekretoriumi, o Stefanija 
giedojo liet, bažnytiniame chore. 
Dėl savo nuoširdaus ir atviro bū
do Sinkevičiai buvo visų mėgia
mi ir gerbiami. Atsisveikindami 
su jais, bičiuliai suruošė puikias 
išleistuves ir įteikė gražią dova
ną. . , ' ' "

Negalėdamas dėl Įvairių prie
žasčių dirbti savo profesinį dipl. 
miškininko darbą šiame krašte 
nepasitenkina fabriko darbinin
ko dalia, bet ryžosi tapti savis
toviu verslininku —• prekybinin-r 
ku. Suradęs tam palankesnę vie
tą Toronte — ten išvyksta. Mes 
linkime Sinkevičiams geros klo
ties ir pasisekimo biznyje, o 
svarbiausia toliau nepamiršti 
lietuviškų reikalų ir Lietuvos 
žaliųjų miškų.

— Marytė Čiuprinskaitė, Min
daugas Banionis ir Vladas Ja
navičius atstovavo Windsoro 
vyr. at-kų kuopą pirmame Ka
nados Lietuvių Katalikų Federa
cijos suvažiavime. Į patį 
kongresą vyko ir daugiau wind- 
soriečių. Koresp.-

Dažytojas - 
d e k o r a t o ri u s

K. ABROMAITIS , 
sąžiningai atlieka visus darbus

Tel. JU. 7044. . Toronto

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS. 

Lietuviškos ir 
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4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596
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Kova dėl Lietuvos laisvės ir VLIKo rūpesčiai
VLIKo PIRMININKO PREL. KRUPAVIČIAUS PRANEŠIMAS TORONTE LIEPOS 5 D.

Liepos 5 d., pirmadienį iš dar
bo grįžusių tautiečių daugelis 
skubėjo į šv. Elenos salę, kur 
VLIKo pirmininkas prel. Myk. 
Krupavičius turėjo padaryti pra
nešimą apie VLIKo veiklą ir rū
pesčius. Nors ir darbo dieną ir 
po savaitgalio įvairių iškilmių, 
prisirinko pilna salė.

Pradėdamas, Pirmininkas pa
sisakė kalbėsiąs apie VLIKo vi
daus reikalus bei darbą, apie 
santykius su p. Lozoraičiu, apie 
Bonnos reikalus ir laisvės bylą 
išviso.

Pradėdamas apie VLIKą, Pir
mininkas pabrėžė, kad tai ne 
emigracinė įstaiga, bet susikūru- 

. si dar pačioje Lietuvoje. Kai ma
tėsi, kad Lietuva bus vėl bolše
vikų okupuota, VLIKas nutarė 
pasiųsti delegatūrą į užsienį. Iš 
nutartų palikti krašte 3 narių, 
ištikrųjų liko vos 1, kuris, deja, 
įkliuvo. Tuo būdu okupuotame 
krašte teko pasipriešinimo vado
vybę išnaujo- organizuoti ir ten 
ji yra perėjusi įvairias stadijas. 
Vienu metu ten buvo sudary
tas organas net iš 85 narių, 
kurie, deja, visi įkliuvo. Paleng
va betgi buvo prisitaikyta prie 
sąlygų ir net kelis kartus persi
organizuota.

Užsienio Delegatūrą VLIKas 
buvo sudaręs iš 3 asmenų: Ski
pičio, Sidzikausko ir Krupavi
čiaus. Pastarasis buvo Gestapo 
kalinamas, paskiau internuotas 
Regensburge, išvaduotas tik už
ėjus amerikiečiams ir tik tada 
galėjo vėl pradėti veikti 1945 m. 
Delegatūrą sutarė sudaryti VL 
IKą užsieny iš tų pačių organi
zacijų atstovų, kaip ir veikė Lie
tuvoje. Tai įvyko Wurzburge.

1946 m. įvyko pirmoji konfe
rencija su diplomatais Berne. 
Čia buvo gražiausiai sutarta. 
VLIKas buvo pripažintas vy
riausiu politiniu organu bei sei
mo pakaitalu, vyriausybės pa
kaitalu pripažįstant Vykdomąją 
Tarybą. Už tai tada buvo ir p. 
Lozoraitis. Taip pat p. Lozoraičio 
buvo siūlymas visoje veikloje 
vadovautis 1922 m. konstitucijos 
dvasia.

Apie VLIKą dabar pasakoja
ma daug visokių pasakų. Esą, jis 
nedarbingas, tik tarp savęs pe
šasi, nieko nepadaro ir 1.1. Jei 
taip ištikrųjų būtų, pastebėjo 
Pirmininkas, aš pirmas išeičiau. 
Dirbu, neš esu įsitikinęs, jog 
dirbamas pozityvus darbas. Ir 
vaisių jau matosi. Jei 1945 m. 

. gen. ' Eisenhoweris, dabartinis 
prezidentas, nenorėjo mūsų at
stovų net priimti, kad sąjungi
ninko nerzinti, tai šiandien mū
sų žodžio jau mielai laukiama. 
Tai ryškus pasikeitimas, kuris 
įvyko ne be mūsų darbo.

Dirbti buvo pradėta labai sun
kiose sąlygose. Wurzburge ko
mendantas daug kartų grąsino, 
kaip drįstama kovoti prieš sąjun
gininką. Lietuviškoji vėliava bu
vo ne kartą nuplėšta. Dėl nuola
tinių trugdymų buvo nuspręsta 
išsikelti į Prancūzų zoną, .kur 
VLIKas buvo priimtas palan
kiau, kaip politinis organas. Jam 
buvo paskirtos sekvestruotos pa
talpos ir suteikta pagalbos.

Daug sunkumų teko VLIKui 
nugalėti ir jo nariams pakelti. 
Jei šiandien su juo skaitomasi 
kaip su laisvės kovos organu, tai 
darbo ir pastangų vaisius.

Daug pasakojama apie jo rie- 
jimąsi. Juk nesusipratimų būna 
net šeimose, tai kas čia nuosta
baus, jei pasireiškia nuomonių 
skirtumų tarp 10 skirtingų at
stovų? Kitaip ir negali būti. Įvai
riose smulkmenose vieningos 
nuomonės negalima ir laukti. 
Bet laisvės kovos reikaluose tarp

Busite patenkinti

Vyriausybės kariai patruliuoja Gvatemalos sostinės gatvėse>

DĖŽUTĖSE arba MAIŠELIUOSE - tai yra 

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA

SALA
Ml M A 

-m Mi anh

grupių jokio nesatarimo nėra ir 
šio pagrindinio tikslo jokie pa- 
sipešimai neaptemdo.

Buvo ilgų ginčų dėl VLIKo di
dinimo, dėl Mažosios Lietuvos 
atstovo pakvietimo. Tačiau ne 
narių skaičius svarbu. Reikia ne 
skaičiaus, bet galvų. Narių reikia 
ne dėl pasėdėjimo. Ištikrųjų,.ge
riau mažiau narių, bet rinktinių.

Visuose pasaulio parlamentuo
se yra darbingų ir nedarbingų 
narių. Yra vien statistų. Ir VL 
IKe yra visokių. Bet asmenis pa
renka grupės. Jie atstovauja ku
rią nors politinę organizaciją. 
Toms organizacijoms dažnai 
sunku surasti tinkamą žmogų 
Vokietijoje, nes .dauguma jau 
senai išemigravo. Tenka net tar
nautojus iš kitų kraštų kviestis. 
Valstiečiai liaudininkai ir savo 
atstovą, p. Žalkauską, prisiuntė 
iš JAV. Dabartiniuose politinių 
grupių pasitarimuose JAV. abu 
pirmininkai aiškiai kėlę sąlygą, 
kad grupės į VLIKą iš savo tar
po skirtų pačius geriausius as
menis.

Nors dar būtų daug ko galima 
pageidauti dėl darbo sąlygų, ta
čiau VLIKas savo uždavinį at
lieka ir jokios progos nėra pra
leidęs, kur galima buvo belstis, 
jis beldėsi.

Reikia taip pat pastebėti, kad 
ir grupių santykiai nėra amžini. 
Jie priklauso nuo gyvenamųjų 
aplinkybių ir keičiasi. Nėra am
žinos pozicijos ar opozicijos. Ap
skritai lietuvių vieningumas yra 
didesnis negu kurių kitų tautų. 
Tai ir Valst. Departamente pa
stebėjęs-Mr. Merchant.

P. Lozoraitis išėjo viešumon 
su savo prtenzijomiš tik po 5 
VLIKo darbo metų. Jo “Kybartų 
aktų” VLIKas nepripažino. Tai 
falsifikatai, tačiau juos paliko 
rezerve. Jei kada pasikeistų pa
saulinė padėtis taip, jog pasau
lio galiūnai pradėtų palankiai 
vertinti buvusį Lietuvoje režimą 
ir jei būtų galima laukti kad tos 
vyriausybės įgaliojimai būtų 
mielai sutinkami, VLIKo nuo
mone, reikėtų prašyti, kad p. Lo
zoraitis prisistatytų su savaisiais 
“įgaliojimais”. Nes reikia viską 
išnaudoti, kas tik padėtų Lietu
vai laisvę grąžinti. VLIKas nori, 
kad būtų dirbama kartu, o ne 
kaišiojami basliai į vežimą. De
ja, susitarti su p. Lozoraičiu ne
pasisekė. 1953 m. pasimatyme 
Romoje abu pirmininkai nepa
siekė nieko. Dėl atstovų skyrimo 
VLIKas siūlė, kad būtų sutaria
ma abiejų pusių dėl kandidato, 
o atitinkamai vyriausybei "pri
stato jį p. Lozoraitis, pastebėda
mas apie bendrą sutarimą skiria-

sakė pasikoliodamas, siūlyto pa
rinktu asmenų arbitrų sprendi
mo taip pat nepriėmė.

Bonna pagal Reutlingeno su
sitarimą. priklauso VLIKui, nes 
ten atstovo nebuvo. Santykius 
mėgsti su Bonna buvo pradėta 
dar Užsienių Tarnybos valdyto
ju esant Brazaičiui, paskum 
Ivinskiui. VLIKo atstovais ry
šiams palaikyti buvo pristatytas 
be URT valdytojo dar Dr. Saka
lauskas. Kai Ivinskis pasitraukė, 
jis Bonnoje pristatė Dr. Karvelį. 

! Kai tada buvo pasiūlyta prista
tyti oficialų atstovą, vokiečiai 
atsakė, kad jie neturį užsienių r. 

. ministerijos, tad tuo reikalu rei
kią kreiptis į Augšt. Komisarus. 
Kai buvo įkurta užsienių r. mi
nisterija, vokiečiai pranešė, kad 
atstovas galėtų būti paskirtas. 
VLIKas tokiuo atstovu, pavadin
damas jį delegatu (Delegierte) 
Lietuvos respublikos reikalams 
paskyrė Dr. Karvelį, kuris jau 
ir anksčiau faktiškai buvo VL 
IKo atstovu. Vokiečiai, prieš pri
imdami paskyrimą, paprašė 
įteikti jiems paskyrimo raštą, 
dar be parašų. Susipažinę su 
tekstu, po kelių dienų pranešė, 
kad tokia formulė priimtina. 
Taip ir buvo padaryta.

Vykstant į JAV pirmininkai 
Paryžiuje sužinoję, kad p. Lozo
raitis paskelbė ir diplomatams 
pranešė, jog jis Bonnoje prista
tęs p. Gerutį. Patikrinus pasiro
dė, kad tai netiesa. Gerutis nebu
vo nei pristatytas nei prisistatė, 
tačiau, matyti, raštais reikalas 
yra supainiotas ir delegato prie 
Bonnos vyriausybės klausimas 
yra pakibęs ore, nes Vokiečiai 
nenori kištis į lietuvišką ginčą. 
Lietuvių vardas tuo būdu yra 
sugadintas. Buvo pasiekta dide
lio dalyko. Buvo išgautas pripa
žinimas tų organų, kurie kovoja 
dėl Lietuvos laisvės, bet dėl pro
testų viskas gali nueiti niekais. 
Tai būtų didelis pralaimėjimas.

Lietuviai iki šiol turėjo gerą 
vardą. Ir JAV Valst. Departa
mentas vieną pabaltišką klausi
mą pavedė vien lietuviams, nes 
latviai, o ypač estai yra labai ne
vieningi.

Ir mūsų tarpe yra blogybių. 
Kai kas lietuviškoje visuomenė
je kovoja prieš VLIKą net pa
miršę bolševikus. Tiesa, tokie 
daug nepakenkia, bet ir nepade
da, nes duoda progos -pasiteisinti 
abejingiems. Tuo būdu mūsų au
kos laisvės kovai sumažėja. JAV 
lietuviškiems reikalams paauko
jama, po 8c nuo galvos. VLIKui 
iš to tenka 2% cento. Visiškai 
nebūtiniems reikalams mūsų 

. - ir . v. ... i žmonės išleidžia daug pinigų. Jeimajame rašte. Kai sissiūlymas tik nedideli < ■ nuo tu sumu skir. 
buvo atmestas, sausxo 5 d. rastu ; tume laisvės kovai, padėtis pasi- 
VLIKo pirniininkas pasiūlė , darytų visiškai kita. Atsirastų ir 
kompromisą, būtent, had ^Pie I atstovu daugely kraštu, ir litera-
sutarimą dėl kandidato skiria
majam rašte nebūtų rašoma nie
ko, bet būtų sutariama. Į tai p. 
L. visai neatsakė nieko, tik po 3 
mėn. pranešė, jog jis į Bonną 
skiriąs p. Gerutį.

Pagal Reutlingeno susitarimus 
tuose kraštuose, kur yra Lietu
vos atstovai, jie ir VLIKas per 
juos veikia. Taip ir daroma. Pav. 
notos tų kraštų vyriausybėms 
per atstovus išsiuntinėjamos. 
Kur atstovų nėra, pagal Reut
lingeno susitarimus, turi būti 
veikiama per VLIKo savus or
ganus ar per sutartus kanalus. 
Paryžiaus susitarimų mintis ta 
pativisi diplomatiniai ir po
litiniai žygiai daromi sutartai. 
Apie p. Geručio skyrimą p. L. 
net nepranešė Pranešė, tik kad 
jau paskyręs. Kai VLIKo pirmi
ninkas po to užklausė p. L. kaip 
jis supranta skyrimo tvarką, at- 

tūros ir radijo transliacijų. Da
bar mes ųeįstengiam savo radijo 
programų įsigyti. Turime tik ta
da kai veltui gauname, kaip ir 
veltui duodamos Vatikano bei 
Romos programos.. Pastaroji bu
vo išprašyta VLIKo delegacijos. 
Šiuo metu ji nėra jo kontrolėje, 
bet tai ir nesvarbu. Svarbu, kad 
per ją, kaip per Vatikano pro
gramą, mes galime sakyti viską, 
ką norime, kai per Am. Balsą 
visko nepasakysi. Ir iš pastaro
sios VLIKo pirmininko kalbos 
buvęs išbrauktas sakinys, kad 
Tilžė ir Karaliaučius yra lietu
viškų sričių miestai.

Laisvės kovai pinigų visada 
per maža. Kanados lietuviai, tie
sa. aukoja gražiai, tačiau, jei pa
dvigubintų savo aukas, būtų la
bai naudinga.

Lietuvos išyadavimo viltys di
dėja, nes pasaulis bolševizmą vis 
geriau pažįsta. Tai pripažinęs 
pasikalbėjime ir viceprezidentas 
Nixon, kuris betgi pastebėjęs, 
kad yra dar to ir nesuprantan
čių. Atstovų rūmų pirmininkas

TČVTSKtS ŽIBURIAI

VLIKo pirm. prel. M. Krupavi
čius su parapijos klebonu kun. 
dr. Tadarausku ir KLB Krašto 
Valdybos pirm. J. Matulioniu 
Hamiltone prieš eiseną į katedrą.

Martin Pirmininką paklausęs, 
kaip Vokiečiai žiūrį į amerikie
čius. Kai Pirmininkas pasakęs, 
kad kaip į išgelbėtojus nuo bol
ševizmo, tai Martin pastebėjęs: 
“O mes taip žiūrime į juos!”

Ištikrųjų dvi pajėgos — JAV 
ir Vokietija — viena antrą re
mia ir viena antra pasitiki. Tre
čioji aiškiai antibolševikinė pa
jėga yra Ispanija. Lietuvos at
skiro klausimo nėra. Dėl jos nie
kas nekariaus. Bet mes esame 
grandinėje. Palietus tos grandi
nės nors vieną narį, ir Lietuva 
bus paliesta. Dėl to lietuvių tau
ta jau darosi veiksnys ir yra kal
binama. Tai jos didelis laimėji
mas. JAV mus jau vertina ir 
sako aiškiai: mes neapvilsim, 
žiūrėkit kitų.

Ispanija yra mums palanki ir 
pažadėjo pavojaus atvejy priimti 
ir VLIKą ir visus lietuvius. Ita
lijos vyriausybė palanki, bet 
silpna. Palanki ir Vokietijos da
bartinė vyriausybė, bet jei CDU 
pralaimėtų ir vietoje Adenauerio 
ateitų socialdemokratas Ollen- 
haueris, padėtis pasikeistų. Ang
lija mumis nesidomi. Paklausta 
ar įsileistų VLIKą, atsakė, kad 
nepatogu, nes jis kovojąs ne už 
tuos idealus, kurie anglams pa
tinką. Jie, esą, galėtų priimti 
kaip pavienius žmones, bet ne 
kaip politinį organą. Prancūzai 
sutinka priimti ir VLIKą, bet 
pagalbos ten nebūtų, nes Pran
cūzija silpna. Pietų Amerikoje 
yra palankių kraštų, bet jie ne
turi didelės įtakos, tad neverta 
skubintis.

Padėtis per keletą* pastarųjų 
metų gerokai pasikeitė mūsų 
naudai, tačiau dar daug ko ir 
reikia. Tremtinių pareiga gar
sinti Lietuvos vardą ir jos lais
vės kovą. Mes turime būti pa
saulio sąžinė, turime baksnoti, 
kad nemiegotų. Reikia išmokti 
vietos kalbą ir Įsijungti į tenykš
tį gyvenimą, kad galėtum savam 
reikalui patarnauti. Nereikia 
vien savųjų tarpe užsidaryti. No
rint kitus paveikti, reikia eiti i 
jų tarpą.

Mes vieni savo tėvynės neiš- 
laisvinsim. Tad turime’kovoti ir 
ruoštis grįžimui. Turime grįžti 
ne mažiau, bet daugiau kaip iš
vykome ir pasiruošę, nes ten di
deli uždaviniai lauks. Reikia di
delio pasiaukojimo ir ištvermės.

Po pranešimo buvo pateikta ir 
keletas paklausimų, kuriuos Pir
mininkas atsakė vienus plačiau, 
kitus siauriau. St.

— Londonas. — Montgomery, 
D. Britanijos feldmaršalas, neno
ri atiduoti valstybės archyvui 
labai svarbaus dokumento, bū
tent, vokiečių šiaur. armijos pa
sidavimo 1945 m. gegužės 4 d. 
Britų parlamente tai sukėlė aud
rą.

■e

Informuokime apie tironus
Vakariečiai praėjusią savaitę 

rūpinosi Indokinija, Ženeva, 
Amerikos galutiniu nusistatymu 
dėl Kom-Kinijos Jungt. Tauto
se. Klausimai liudijo sėkmingą 
Maskvos įvairiabūdės politikos, 
prasidėjusios 1939-1940 m. įvy-. 
kiais Baltijos erdvėje, tąsą. Ne
žiūrint, jog Vašingtone buvo jau 
1949 m. prisiekinėta ne tik “con
tainment”, bet ir “išlaisvinimo” 
šūkiais, Maskvos tironai savo 
ruožtu “laisvino” kairįjį Eurazi
jos sparną, pezidentui Eisenho- 
weriui iškilmingai spaudai už
tikrinus, jog jis nepasirašysiąs 
jokios “sutarties, kuri ką nors 
padarytų vergu”.

Keisčiausiai, jog, atrodo, rei
kėjo Churchillio, kad šis atvažia
vęs Amerikon, nustatytų aiškes
nį kursą jos “išlaisvinimo” po
litikai. Ši politika iki šiol netu
rėjo tikros linijos. Jos skelbėjai 
bėrė gražių minčių — pats pre
zidentas 1953 metų balandžio 16, 
o krašto apsaugos ministeris Ch. 
E. Wilson neseniai kalbėjo: . 
Mes nesunaikinsime klaidingų 
idėjų kulipkomis; turime atrem
ti ir sunaikinti jas tiesa, prana
šesnėmis idėjomis ir tikra filoso
fija”. NYTimes komentatorius 
H. W. Baldwiwn: “...Tarybų 
Sąjunga gali būti sunaikinta, jei 
mes mokėsime pasinaudoti ge
ografija ir tautomis”. Vice-prezi- 
dentas R. M. Nixon porą dienų 
po VLIKo, Lietuvos ministerio ir 
ALTo vadovų priėmimo, kalbė
damas Kalifornijoje sakė, jog 
Amerika privalanti suprasti 
skriaudžiamų Azijos tautų aspi-

Min. Lozoraičio pranešimas
Lietuvos Diplomatijos Šefos S. 

Lozoraitis nuo birželio 19 d. ligi 
liepos 4 d. viešėjo Londone, .kur 
tarėsi su Lietuvos Ministeriu 
Didž. Britanijoje B. K. Balučiu 
ir buvo priimtas Foreign Office 
šiaurės departamento direkto
riaus. Šio vizito metu Min. Lo
zoraitį lydėjo pasiuntinybės pa
tarėjas V. Balickas, pavaduoda
mas šia proga Min. Balutį, kurs 
sveiksta po ilgesnės ligos.

Min. S.-Lozoraitis turėjo kelis 
pasikalbėjimus su Latvijos ir 
Estijos Ministeriais Londone. Su 
Jais buvo ypač aptarti Baltijos 
Santarvės sudarymo 20 metų su
kakties paminėjimo sumanymai 
ir kai kurie Baltijos Valstybių 
interesų atstovavimo Vokietijoje 
klausimai.

Min. S. Lozoraitis atsilanky-

Per toli nueinama
Am. Balsas iš Europos paskel

bė neseniai pasikalbėjimą su vie
nu iš pretendentų į “veiksnius”, 
kuris, net dvi dienas šnekėda
mas per radiją, nerado reikalo 
nors vienu žodeliu prisiminti 
dirbantį dar Lietuvoje pradėtą 
Lietuvos laisvinimo darbą VL 
IKą, be to, paskleidė taip pat 
klaidinančių informacijų. Kai to
kie dalykai vyksta, tai, reikia 
manyti, ne tik klausytojui Lie
tuvoje, bet ir šiaip eiliniam pi
liečiui darosi neaišku, ar, rasi, 
jau VLIKas sulikviduotas,- kad 
nerandama progos nors puse ei
lutės tat priminti, ir ar tokia, 
ypač po priėmimų Valst. Depar
tamente, pas JAV vicepreziden
tą, atstovų rūmų pirmininką 
JAV parlamento daugumos ir 
mažumos vadus VLIKo pirmi
ninko su delegacija, JAV vals
tybės Departamento radijams 
skirta naujoji “linija”? Jei taip 
yra. tai reikia tat aiškiai praneš
ti. jog ir žmonės žinotų. O jei ne. 
tai ar tik nebus vienas iš tų 
“triukų”, kurių pagausėjo ypač 
šiame krašte tarp vienos nepar
tine partija pasivadinusios gru
pelės žmonių, kurie pastaruoju 
metu paskleidė ir vis dar tebe
skleidžia daugybę gandų ir net

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

racijas...” Jis nesiteikė minėti 
pavergtų TSRS tautų. Pasiklau
sę tremties ir jiems giminingi 
amerikiečiai žurnalistai ir politi
kai didžiavosi Amerikos iedaliz- 
mu ir su pasibaisėjimu klausėsi 
žinių apie taramą vakariečių ne
sutarimą, Raudonosios armijos 
satelitų (bent šiuo metu) nuola
tinį artėjimą. Jie be perstojimo 
jau seniai aliarmavo Amerikos 
vyriausybę, prašydami atkreip
ti dėmesį į pavergtąsias tautas, 
kurios yra ištikimiausias ir ga
lingiausias Jungtinių Amerikos 
Valstybių sąjungininkas. Jų di
naminis nacionalizmas, taip arti
mas amerikonizmui, iki šiol yra 
perdėm ignuoruojamas Valsty
bės Departamente. Deja, kaip ži
no “TŽ” skaitytojai, JAV-bės. 
pačiu prezidentu pradedant, ne
norėjo, negalėjo ar nesugebėjo 
šitos taip gaivalingos problemos 
suvokti—daugių daugiausiai su-

VLIKo DELEGATAS TVIRTINĄS!
URT Valdytojas laiške mums 

rašo:
“Ryšium su dar vis spaudoje 

nesiliaujančia akcija prieš VLI 
Ko žygius, paskyrus VLIKui De
legatą prie Federalinės Vokiečių 
vyriausybės, turiu garbę dar kar
tą įsakmiai Tamstą patikinti, kad 
visa tai, kas URT “ELTOJ” šiuo 
reikalu yra buvę paskelbta, per
dėm atitinka tiesą.

Kiekvienam kiek giliau įžvel-

mo Londone metu taip pat susi
tiko su JAV Ambasados nariais.

S. Lozoraitis dalyvavo 1941 m. 
sovietų įvykdytų deportavimų 
minėjime Liet. Namuose Londo
ne ir ta proga susitiko su JAV 
Kongreso nariu Ch. J. Kerstenu. 
S. Lozoraitis turėjo pasitarimų 
su lietuvių politikos veikėjais ir, 
Londono Lietuvių Politinio Klu
bo pakviestas, padarė Klube pra
nešimą.

Tęsdamas savo kontaktus su 
Sovietų okupuotųjų kraštų at
stovais, Diplomatijos Šefas susi
tiko su lenkų politikais pusry
čiuose, kuriuos jam padarė Len
kijos Respublikos Prezidentas A. 
Zaleski, ir revizitavo lenkų ge
nerolą V. Andersą, kuris prieš 
porą mėnesių atsilankė pas jį 
Romoje.

provokacijų apie VLIKą, jo VT 
URT ir ypač Dr. P. Karvelį. Kai 
kurie tokie gandeliai fabrikuoja
mi net tarp svetimtaučių, tuo tik 
atskleidžiant tuos metodus, ku
rių griebiamasi savo polit. prie
šui suniekinti. Tokie veiksmai 
juo labiau smerktini, kad tai da
ro kai kurie pretendentai į 
“veiksnius”... Ir tai tėvynės Lie
tuvos, o kartais net ir Lietuvos 
valstybės vardu...

Lietuvius laiko pavyzdžiu
Latvis Roberts Štals iš Niujor

ko, šį pavasarį lankęsis Europoj 
ir Vasario 16 dienos šventės pro
ga lankęsis Vasario 16 lietuvių 
gimnazijoj, ragina ir savo tau
tiečius susiorganizuoti lietuvių 
pavyzdžiu, labiau paremti latvių 
gimnaziją Augsburge, kurioje 
šiuo metu esą 50 mokinių. Pažy
mėtina, kad latvių kolonija Vo
kietijoj yra žymiai didesnė negu 
lietuvių. •

VIETA 
VASAROJIMUI

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

Keswick, Ont.
Puiki vieta maudymuisi ir 
žvejojimui. Išnuomojami kam

bariai su virtuve.
Informacijų kreiptis pas 

Linartus. 376 Crawford St, 
Toronto, tel. LL. 5990.

BANKO 
GALVOSŪKIS

tikdami leisti Kongresui perim
ti “išlaisvinimo” iniciatyvą.

Debatai Karalijos * 
parlamente
“Atlanto Charta Nr. 2” bei 

Churchillio spaudos konferenci
ja rodė, jog senis Sir Winstonas 
Karalijos ir Anglosaksų labui 
galėtų bandyti sukelti prieš bol
ševikus pačius rusus, ne vien jų 
pavergtuosius. Bet MGB'MVD 
pulkovninkas Burlitski galvojo 
atvirkščiai; šitokios nuomonės 
laikėsi nemaža JAV-bių politi
kų bei pavergtųjų tautų veikėjų. 
“Atlanto Charta Nr. 2” nebuvo 
taip aiškiai suredaguota, kaip to 
gal būtų troškusi viena ar kita 
pusė. Dėlto, liepos 6 dieną buvo 
pričiuptas Anglijos parlamente 
Churchillis. Debatuose darbie- 
čiai parlamentarai labiausiai ki
bo, ką reiškia deklaracijos išsi
reiškimas “atsižvelgiant į valsty
bes, kurios dabar yra pavergtos”. 
Darbietis W. N. Warbey, nese-

pa- niai keliavęs po bolševikų 
(Nukelta į 8 psl.)

yra 
pa-

giančiam į visą šį reikalą 
aišku, kad VLIKo Delegpto 
skyrimas turi didelę principinę 
reikšmę. Ponas Lozoraitis pre
tenduoja, kad tik jis vienas turi 
teisę skirti Lietuvos atstovus 

.svetimose valstybėse. Pagal Lie- 
įtuvos įstatymus atstovų skyri
mas priklauso Lietuvos Respub
likos Prezidento kompetencijai. 
Tuo būdu pasireiškęs nuomonių 
ir nusistatymų skirtumas iš es^ 
mės susiveda prie to, kas turi 
teisę dabartiniu metu šias Lie
tuvos Respublikos Prezidento 
kompetencijoje esančius aktus 
atlikti.

Ponas Lozoraitis ir jo atsto
vaujamas pažiūras ginanti spau
da mėgina VLIKo Delegato pa
skyrimą įvaisiais būdais mini- 
malizuoti ir nuvertinti. Dėl su
prantamų priežasčių URT nega
li viešai paskelbti paskyrimo ak
tų ir ryšium su jais tebeinančio 
susirašinėjimo. Tačiau jau dabar 
galima visiškai aiškiai teigti, 
jog p. Lozoraitis buvo numatęs 
paskirti savo atstovą tik “kon
taktui su Bonna suintensyvinti” 
tuo metu, kada VLIKas yra pri
statęs savo Delegatą Lietuvos 
Respublikai atstovauti. VLIKo 
žygis buvo padarytas po to, ka
da kompetetingose įstaigose bu
vo išsiaiškinta, kad šios rūšies 
Delegato paskyrimas yra priim
tinas ir kad iš p. Lozoraičio pu
sės jokio pristatymo jo numaty
to atstovo nėra buvę padaryta.

URT nedelsdama lojaliai pain
formavo visus diplomatinius at
stovus ir kitus mūsų laisvinimo 
veiksnius apie jos padarytuo
sius žygius. Kaip iš kompetetin- 
gų įstaigų patirta, p. Lozoraitis, 
reaguodamas į tai, pareiškė vo
kiečių įstaigoms net du protes
tus. P. Lozoraitis ir neginčija, 
kad jis tai atliko, tik juos nori 
vadinti ne protestais, bet padė
ties nušvietimu, kaip kad jis 
Anglijoj yra pažymėjęs per dis- 

(Nukelta į 12 psl.)

Niagara Falls, Ont.
P.B. Balsų sūnus buvo pakriks 

tytas liepos 3 d. vardu Almontas 
Petras. Krikšto tėvai buvo J. Ne- 
krošas ir O. Eižinienė.

Kolonijos lietuviai, užjausda
mi nelaimėje esančią Surblienę 
su dviem dukrelėm, dar tebegu- 
linčiom Hamiltono sanatorijoj, 
renka aukas joms sušelpti.

Vasarvietė 
atostogoms

arba savaitgaliais atsilankykite i 

"MERCURY LODGE".

Randasi gražioje vietoje prie Simcoe 
ežero, 1 mylia j šiaurę nuo KESWICK, 
Ont. Čia išnuomojami laiveliai žuva- 

vimui, kabinos ir kambariai.
109 Orchard Beach.

Telef. Roches Point 184 M
Savininkas Pr. Krilavičius.

KODĖL KELIAUDAMAS 
AŠ NAUDOJU 
KELIONĖS ČEKIUS? <

Todėl, kod toi saugiausias būdas nešiotis pinigus. Kelionės čekių negalima 
iškeisti, kol jūs jų nepasirašote. Juos galima iškeisti bet kur: krautuvėse, 
restoranuose, viešbučiuose ir bankuose. Niekos kitas jų negali iškeisti. Jei 
jie pametami ar pavagiami, Jums tenka tik opie tai pranešti bankui, ir 
Jūsų pinigai bus sugrgžinti. Kiekvienas The Dominion Bank skyrius Jums 
padės įsigyti Kelionės (Traveller's) čekius. •

THE
MINION

BANK
83 MITUS TARNAUJA KANADOS ŽMONĖMS
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Taupyk
ATSIVEŽTI SAVO ŠEIMAI

KANADON

Ar jūs atvykote anksčiau Kanadon, negu jūsų 
šeima? Visai galimas dalykas, kad jūs susidursite, 
su problema kaip sutaupyti pakankamai pinigų, 
kad atsivežus savo mylimuosius į šį kraštą.

Savo tikslą pasiekti jums bus daug lengviau, jei 
užvesite taupomąją sąskaitą The Canadian Bank 
of Commerce.

Bankas už jūsų sutaupąs moka palūkanas; jūsų 
pinigai padėti absoliučiai saugioje vietoje; ir jūs 
būsite skatinamas taupyti. Pridėk prie savo tau
pomosios sąskaitos kiekvieną algos išmokėjimo 
dieną — arba visuomet, kai gausite pajamų — ir 
jums bus malonu matyti vis augančią sumą. 
Apsilankykite artimiausiame jums skyriuje ir 
atidarykite taupomąją sąskaitą dar šiandien.

fe
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Lietuvis siuvėjas

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

LIETUVIŠKA VYRŲ KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Ave., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLE 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. TORONTOZ ,

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 patarnaus:

P. DAMBRAUSKAS, namų telefonas JU. 6198, 
J. BERŽIANŠKIS ir J. RINKEVIČIUS.

EATON’S

MES KALBAME
LIETUVIŠKAI

1/ 7

K

Informuokime apie tironus

The Canadian 
Bank of Commerce

h

VIRŠ 640 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

PARDUODAMOS 
TABAKO FARMOS 

su derliumi
įmokėti, 42 M.B.R., 126 akrai, 6 kinos su natūraliu gazu, 2 bar
inės, geras namas, beveik visur lygus paviršius. Dalininkas paliks 
formoje iki 1955 m. kovo 1 d. arba šią formą galima nupirkti 
įmokėjus $8.000 ir pirma morgičiu. Pilna kaino $75.000.

įmokėti ir pirmas morgičius už 149 akrų formą su 33 M.B.R., 5 
kilnos su alyva, visi pastatai puikiame stovyje. Šia forma būtina 
pamatyti. Galima tuojau užimti. Pilno kaina $57.000/

įmokėti, 42 M.B.R., 136 akrai, 6 kilnos su alyva, 2 barnės, geras 
namas su moderniu vonios kambariui Pilna kaina $73.000 arba 
galima keisti į mažą formą

įmokėti arba savininkui siūlyti namą Simcoe ar Delhi miesteliuose 
su maža suma grynais. 26 M.B.R., 126 akrai, 4 (half one stand
art) kilnos. Pamatai dviems kitoms, yra medžiagos kitų dviejų 
statybai. 1953 Formali A su vilkimo įtaisais. 1 1938 pick up sunk- 
vežimėlis. Praeitais metais parduotas tabakas už 47c svarui, 
metai prieš tai už 43%.Pilna kaina $42.000, imamai su derliumi 
ir kitais dalykais. .

S. GERBAUTZ
REAL ESTATE BROKER and INSURANCE

R.R. 1, Simcoe. TEL. 1569 W 2
Pardavėjas John Sprau, R.R. 6, Simcoe, TEL. 1542 W 3

20.000

$15.000

ĮSIGYKITE
DABAR!
SUTAUPYSITE ’TSP*!?

Alyvos krosnys, 
sumažintomis kainomis

SPECIALUS PASIŪLYMAS LIETUVIAMS

★ FAIRBANKS-MORSE
★ FESS
★ GILBARCO
★ AERO

Anksčiau
$395.00

Dabar
$315.00

★ TERRY
★ CHATKO
★ TORRIDHEAT

Anksčiau
$365.00

Dabar

$300.00
• Įskaitant pilną instaliaciją su kontrolės įtaisais ir 200 galionų alyvos tanku, 
e Garantuojama 1 metams,
• Alyvos sutartis su Imperial Oil, Rogers, Fueloil Ltd. ir kt. kompanijomis, 
t Mažas įmokėjimas ir išsimokėti per 2 metus.

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

(Latvių kompanija, dirbanti virš 18 metų Toronte)

• 15 BARTON AVE., Toronto. • • Telefonas ME. 2554

% į v
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Mūsų lietuvių kalbos vertėjai yra visuomet 
sirengę Jums padėti apsipirkti, padarant 
grynu malonumu. *

Pilnai suprasdamas faktą, kad Jūs, naujieji ka
nadiečiai iš Lietuvos, atlikdami, pirkimus ga
lite susidurti su kalbos sunkumais, EATON’S 
Jūsų pagalbai turi lietuvių kalboj vertėjus! 
Kiekvienas pardavėjas mielai pakvies, pagal Jū
sų norą, vertėją.

Pa
tai

I EATON’S of CANADA Iv . w

Serijos Nr. 22

Calvert žinios apie Kanadą
Tai vienas iš straipsnių serijos, parašytų specialiai neokoncdiečiams.

Lai Tavo pinigai dirba už Tave
Šioje mūsų laisvosios prekybos bendruomenėje praktiškai kiekvienas gali tapti 

kokios nors didžiulės bendrovės dalinu jsavininku. Galima dalintis jos pelnu/ o 
kartais ir nuostoliu. Irjūs galite pasidaryti dalinu savininku tik pasakydami 
savo banko vedėjui ar biržos brokeriui, kad norite investuoti i šėrus pyz. 5, 50 
arba 100 dolerių; ir jūs tapote jau biznierius.

Bet palaukite. Leiskite mums pirma pasakyti ar pinigus jūs investavote ar tik 
jais spekuliuojate, čia ir yra didelis skirtumas.

Žinoma, nėra pilnai įmanomo investuoti pinigus be visiškos rizikos. Bet gali
ma nustatyti maždaug įvairius rizikos laipsnius ir pinigų sugrįžimo šansus. Jeigu 
jūs įsigyjate pvz. kokios nors Kanados telefono kompanijos šėrų, galima tvirtinti, 
kad jūs tikrai pinigus investavote, nes tokių didelių kompanijų ateitis paprastai 
būna užtikrinta. Pelnas iš šių investacijų būna paprastai mažas, bet kortu maža 
ir jūsų rizika.

Bet jei jūs perkate pvz. kokios naujai įsisteigusios kasyklų bendrovės šėrus, 
kurios ateitis pagrįsta grynai laimės pagrindu — čia jau jūs spekuliuojate. Jeigu 
inžinieriai staiga užtinka kokį metalą, jūsų šėroi gali užtikrinti jums ateitį; bet 
jei nepasiseka, jūsų Šerai gali likti tk popiergaliais.

čia davėme tik kraštutinius pavyzdžius. Yra daug atsitikimų, kad sunku api
brėžti, kur yra investacija, kur spekuliavimas. IŠ tikrųjų, daugumos investacijų 
yra tam tikros spekuliavimas ir daugelis spekuliavimų turi investavimo pobūdį.

Yra atsitikimų, kad spekuliacija duoda daugiau pelno negu tvirta investoci- 
ja. Bet, aišku, jūs negalite spekuliuoti, jei gesote pasiryžę pralaimėti*. Kai žmo
gus bespekuliuodamas pasiekia ribą, kad jis gali gyventi finansiškai nieko ne
priklausomos, patariama geriau pinigus investuoti į saugias bendroves, nors 
jos mokėtų ir lobci mažą pelną. z •

Jeigu jūs tik dabar pradedate šios rūšies biznį, nėra lengva duoti jums gerą 
patarimą. Yra dviejų rūšių šėroi: vod. common-bendrieji ir preferred-pirmeny- 
bės. Pastorieji reiškia moždoug tai, ką sako jų vardas, šių šėrų savininkai pa
prastai turi teisę gauti dalį bendrovės pelno, tik paskiau išmokomas pelnas ben
drųjų šėrų savininkams.

Jei bendrovė yra likviduojamo, pirmenybės šėrų savininkai gauna pinigus 
anksčiau už bendrųjų šėrų savininkus. Individualus pelnas paskirstomos Šerais 
procentiniai pagal jų vertę. Gerais prekybos metais goli atsitikti, kad pirmenybės 
šėrų savininkai gauna mažesnį dividendą, negu bendrųjų šėrų savininkai.

Kito investavimo forma, visiškai skirtingo nuo anksčiau mirštu, tai bonai. 
Koi jūs perkate bono — jūs tikrai skolinate pinigus kokioms nors skolintojui — 
dažnai federolinei, provincinei or savivaldybės valdžiai, kuri sutinka sugrąžinti 
pinigus nustatytu laiku ir per tą laiką mokėti palūkanas. Todėl kaipo bono —- 
paskolos lakšto — savininkas jūs esate ekreditorius, o kaip šėro - akcijos savi
ninkas jūs esate dalinas bendrovės savininkas.

Tai maždaug viskas apie šį reikalą. Bet prieš pradėdami pirkti betkokius šėrus 
ar bonus, pirmiau pasiteiraukite savo banko vedėjo ar biržos brokerio.

CALVERT HOUSE mielai laukio jūsų komentarų ir

Sekantį — SVEIKATOS TARNYBA

Calvert DISTILLERS LIMITED
AMHEftSTBUftG, ONTARIO

(Atkelta iš 7 psl.) 
vergtas valstybes, iškėlęs minėtą 
klausimą, susilaukė premjero ne
va “linksmo atsakymo”, jog jis- 
ir prezidentas buvę atsargūs bi
jodami užgauti tautas, kurios gal 
būtų sąraše praleistos. Churchil- 
lis, kad būtų gal dar linksmiau, 
ta pačia proga papasakojęs bri
tišką anekdotą* “No names, no 
pack drill”, britų armijoj. Parla
mentarams pasijuokus, Mr. War
bey vėl grįžo prie temos, už
klausdamas ar deklaracija reiš
kia, pavyzdžiui, kad “Britanija 
neturi teisės pasirašyti sutarčių 
su Tarybų Sąjunga, nes JAV iki 
šiol nesutiko pripažinti Baltijos 
valstybių'įjungimo į Tarybų Są
jungą”. Ministeris pirm, tada pa
kartojo, jog šis klausimas tik pa
rodo būtinumą vengti “atrinki
mo” (undesirability of picking 
and choosing). Jis ir prezidentas 
tuo reikalu nekalbėję nieko dau
giau, tik išreiškę šiuo reikalu sa
vo bendrą nuomonę. Tada atsi
stojęs Kenneth Younger, kitas 
darbietis, užklausė ar šita “ištik- 
rųjų miglota frazė” neslepia ko
kio susitarimo. Taip pat užklau
sė ar ateityje vėl nebus pakarto
ta “laisva formulė”, kurią JAV 
aiškins vienaip, o Britanija ki
taip. Churchilis atsakė: “Aš ne
manau, mes pilnai sutinkame pa
čiais pagrindiniais klausimais”.

Prezidentas pramato 
raudonųjų galą
Eisenhoweris praėjusią savai

tę vienam amerikiečių suvažia
vimui prisiuntė savo sveikini
mus, kuriuos šitaip užbaigė: “... 
galiausiai, komunizmo -laukia 
toks pats galas, kaip ir fašizmo 
su nacizmu. Ilgesniam laiko tar
pe niekas nepajėgs atsispirti 
prieš žmogaus nepaliaujamą 
troškimą džiaugtis' asmenine 
laisve ir jo troškimą gyventi taip, 
kaip jis trokšta”. Prezidentas 
nesiteikė šia tema kalbėti, pra
kalbas palikdamas kongresme
nams. Jo vyriausybė betgi lyg 
ėjo santykių su TSRS nutrauki
mo kryptimi, kai bolševikai iš
trėmė du amerikiečius, vien tik 
siekdami atsikeršyti už trjų bol
ševikų tariamų attache pašalini
mą iš JAV-bių per pirmąjį pus
metį. -

Ką sako žymesni 
kongresmenai:
Praėjusią savaitę Niujorke vy

ko “liūtų” kongresas (Conven
tion of the Lions Club) . Tai tarp
tautinė įtakinga organizacija, 
kuriai žymiausi kongresmenai 
rado reikalą skelbti užsienio po
litikos gaires. (Kersteno Komite
tas parskubėjo Vašingtonan iš 
Europos, kad s.pėtiĮ iki sesijos pa
baigos paruošti savo raportus). 
Minnesotos atstovas W. H. Judd, 
kongreso užsienio politikos ko
miteto narys sakė: “Mūsų vy
riausybė vis geriau suvokia, kad 
išlikimo kovoje stipriausiais są- 
jungninkais yra tautos anapus 
geležinės uždangos. Geriausias 
būdas paveikti mūsų priešus yra 
stipriai remti mūsų draugus”.

Kongreso spykeris Martin:
Joseph W. Martin, Jr. iš Mas- 

sachussetts “liūtams” liepos 10 
atpylė isterinę ilgiausią kalbą, 
kuri savo turiniu ne tik išdavė 
“Valstybės Saugumo Tarybos”, 
kurios pirmininku yra pats pre
zidentas, mintis, bet ir Churchil- 
lio - Edeno vizito nuotaikas. Sa
kė, kad laisvosios bendruomenės 
nugarkaulis yra moralumas. “Ar 
daugelis iš mūsų suvokiame pa
vojaus esmę? ...” “Komunizmas 
neturi moralės, remiasi klasta, 
įtarimu ir herezija. Viena di
džiausių laikų tragedijų mūsų 
buvo ką tik praėjęs laikotarpis, 
kai daugelis žmonių ir daugelis 
vyriausybių, kurios turėjo pa
žinti komunizmą, kažkokia pa
žangia liberalizmo forma, kažko
kiu nauju, neaiškiu sąjūdžiu. 
Bet, ačiū Dievui, šiandien žmo
nėms vis plačiau atveria akis...” 
Martin perspėjo, jog daugumas 
amerikiečių neturi supratimo 
apie komunizmo įsigalėjimo ei
gą. Jis klausė, kiek iš “liūtų” ži
no, jog ne bolševkai, bet Kerens
kį nuvertė caro jungą? Kad vo
kiečiai pasiuntė Leniną į Rusi
ją? Kad bolševikai niekad nelai
mėjo rinkimų nei Rusijoje, nei 
kitoje valstybėje? Kad jie išvai
kė teisėtą Rusijos parlamentą 
1918 metais? Kad Europoje jie 
niekur ir niekada nėra laimėję 
daugiau 31% balsų? Kad per 36 
metus TSRS sulaužė visus tarp
tautinius susitarimus, naudojo 
konferencijų stalus skaldyti 
tiems, su kuriais tarėsi? Jis sa
kėsi netikįs į “taikingą sugyveni
mą”. “Prieš metus, vienas di
džiausių žmonių mūsų istori
joje, prezidentas Eisenhoweris. 
paskelbė principus, nuo kurių 
mes niekados neprivalome nu
tolti. Jei rusai nori taikingo su
gyvenimo, pirmiausia jie privalo 
tai įrodyti... Žinoma, labai mie
la šnekėti apie bandymą dar kar
tą susitarti (čia Mr. Martin kir
to britams), apie “taikingą su
gyvenimą” ir apie “sėdimą dar

kartą prie konferencijų stalo”, 
“bet mes jau tiek veltui prakon- 
feravome, jog esame pilnai pasi
mokę. Lenkija, Rumunija, Bul
garija ir kitos Rytų Europos tau
tos, kurios buvo atitvertos gele
žine uždanga vienu kvailu 
plunksnos pabraukimu yra ne
bylūs liudininkai šitokios lini
jos”. Martin svarstė ar yra kito
kių būdų pasiekti taikai. Jis siū
lė pirmoj eilėj suprasti priešą. 
“Pasaulio didžiausia blogybė 
yra, kad turime permažai tikrų 
žinovų, o perdaug žmonių, kurie 
dedasi jais esą. ”

Amerika turi reikalingus 
ginklus
Martin toliau tęsė: “Tikėkite 

man, mes turime pergalės gink
lus: tiesą, valią, moralinę jėgą. 
Kovos betgi nenuspręs vien 
bombos, atominės ar hidrogeni
nės. Aš žinau galingesnį gink
lą ... Lai nė vienas negalvoja, 
jog anapus geležinės uždangos 
nenorima nusikratyti geležine 
uždanga... Yra pakankamai įro
dymų. Vienas žmogus ar viena 
vyriausybė negali laimėti šito
kios kovos. Tai turi būti pilnai 
informuota tautų ir jų vyriausy
bių koalicija, kuri veiktų visų 
labui ir vienam tikslui”.

Lietuvių informacijos 
nebuvimas — nusikaltimas 
tautai ir Amerikai
Martin pasakė: Šioje kovoje 

privalom dalyvauti visi. Studi
juokite ir informuokite. Skatin
kite kitus įsijungti į šias pastan
gas. Venkite skaldančių ginčų, 
kurie nukreiptų Jūsų protus nuo 
šios kovos; tie ginčai gali būti 
sukalti žmonių per jų kvailumą 
ar piktais tikslais”. “Mes laimė
sime šią kovą, jei Jūs ir aš ir visi 
turėsime valios ir drąsos supras
ti kas mums gresia”.

Angliškoji lietuvių informaci
ja, nežiūrint visų bandymų JA 
V-bėse koordinuoti ir kooperuo
ti, nėra sutvarkyta. Lai suintere
suotieji pasižiūri paskutinį “The 
Ukrainian Quarterly”, ir jie su

pras, iš kur buvo paimta dalis 
Mr. Martin idėjų. Ukrainiečių 
ryžtingiems kovotojams, čiagi- 
miams ir ateiviams, taip suge
bant kooperuoti ir susivienijus 
bendrai kovai prieš bendrą prie
šą priklauso mūsų komplimen
tai.

Jau beveik keturi metai JAV, 
Kanados bibliotekos, spauda, įs
taigos, parlamentai neturi visai 
jokios angliškos informacijos 
apie mus. Amerikoje klausiama, 
gal kartais pavyzdingai besitvar
ką Kanados lietuviai ryžtųsi im
tis šio darbo? Jūsų bendradar
biui žinoma, kad dviejų lietuvių 
publicistų angliškai parašyti 
straipsniai, kuriais anglosaksai 
supažindinami su esminiais Rytų 
ir Centro Europos klausimais, 
jau pusė metų guli “The Ukrai
nian Quarterly”” stalčiuose... 
Net ateiviai latviai JAV-se su
gebėjo išleisti, pagal dr. Balį, “la
bai gražiai” paruoštą veikalą 
“Latvian Literature”, kuris ne
abejotinai pasitarnaus latvių ko
vai dėl laisvės.

Tada angliškosios informacijos 
reikalas Amerikoje priklausys 
tikrai Kanados lietuvių bend
ruomenei.

Atitaisymas: Praėjusio Nr. 
“Galingesnis nei hidroatomai”, 
buvo: “Hon. Vaclovas Sidzikaus
kas...” turi būti: “Hon. Vaclo
vas Sidzikaukas, — šitaip per
sispausdino ir NYTimes gal ska
tindamas lietuvius politikus pa
galvoti apie pavardžių suiietuvi- 

! nimą”...
Buvo: “Pulk, nė žodžio nemo

ka lietuviškai...” turi būti: 
“Amerikos lietuviai nė žodžio 
nemoką lietuviškai, nelabai žiną 
kur yra ju tėvų žemė (po MGB/ 
MVD pulk. Burlitski istorijos 
“Life” magazine) pabrėžė savo 
lietuvišką kilmę”.

J. Keliuotis, buvęs Naujosios 
Romuvos redaktorius, 1944 m. 
suimtas ir išvežtas į Rusiją, da
bar esąs grąžintas į Lietuvą

VINCAS KRĖVĖ

Daina apie arav
Toli, toli, ten, kur saulė teka, yra kalnuota šalis, tokia graži, 

kokia ir sapne nesivaidina mūsų krašto žmonėms. Toje šaly augštį 
kalnai. Ant tų augštumynų, ant tų kalnų žilųjų viršūnių nei 
žmogus neužlipa, nei žvėrys neužbėga, nei paukštis neužlekia. Tik 
debesys ten nakvoja, tik žiema amžinąjį lizdą ten susivijo, ir 
laisvi tik arai ten savo vaikus peri. •

Tarpu augšto kalno viršūnės kietųjų uolų augo lizde Aras. Kai 
jis buvo mažas, ir silpni sparnai, plunksnomis neapaugs, dar jo 
nekėlė, dairėsi Aras mėlynosna dangaus erdvėsna, kur augštai, 
augštai, augščiau augščiausiųjų kalnų viršūnių lekiojo seni stip
rūs arai. Ir svajojo tada Aras:

— Kai aš užaugsiu, pasiūgėsiu kaip seni arai, augštai padan
gėse lekiosiu.

Svajodamas džiaugėsi Aras, kad aru gimė, ir laukė tų laikų, 
kai aru ims skrajoti, kur žmogaus akis nepasiekia, kur silpnas 
paukštis neprilekia.

Praėjo daugel laiko, sustiprėjo Aro sparnai, ir lekiojo Aras 
augštai mėlynose padangėse, kur tik seni arai skrajojo. Bet jau 
nebesidžiaugė tuo Aras, kad taip augštai padangėse lekioja, kur 
lekioja ir kiti arai. Dažndi, dažnai tupėdamas ant žilos kalno vir
šūnės, tampė Aras galingus savo sparnus, dairėsi mėlynosna dan
gaus erdvių bedugnėsna, kur šviesi saulė kelią sau mina. Ir sva
jojo Aras:

—-Kai sustiprėsiu kaip seni arai, kai lekioti gerai įprasiu, tai 
aš pasikelsiu taip augštai, kur dar nė vienas aras nelekiojo. Aš 
nuskrisiu ten, kur dar nė vienas aras neskrajojo, aš atrasiu kelią 
nuo žemės į dangų.

— Tai tada visi pagirs ir sužinos, kad yra tokis Aras, visų arų ' 
aras, kuris taip augštai lekioja, kaip dar nė vienas nelekiojo, kuris 
žino kelią nuo žemės Į dangų...

— Ir ateis visi, kas gyvas yra, ir nusilenks man ir prašys, kad 
kelią ten parodytau ...

Ir taip svajojo Aras ir besvajodamas džiugiai kleketavo ir 
jautė, kad galybė auga jo krūtinėje, kad širdis verda narsumu.

Ei, nėra to pasauly, ko neišdrįstų Aras, tarpu visų arų aras.

.. —-—
Tarpu *tų kalnų, kur gyveno Aras, buvo vienas kalnas, visų 

kalnų augščiausias. Jisai buvo tarpu tos šalies visų kalnų, kaip 
Aras tarp arų.

Kai šviesiai žverblėjo sniegais jo viršūnė, skęsdama saulės 
spinduliuose, visi kalnai buvo gryni, giedrūs. Niekur nesirodė nei 
vienas debesėlis, nei viena miglelė, o tos, kur nakvojo giliuose 
kloniuose, slėpėsi tarpu uolų ir kalnų bedugnėse.., Bet kai ap
siniaukia kalno viršūnė, miglomis supstosi, žaibais dabinasi — 
užsiūkanoja visa šalis, baisūs tada kalnai. Bunda vėtros ir staug
damas iš visų šalių pro žilų kalnų viršūnes veja miglas... Bunda 
audra, keliasi bangos ir baido visa, kas yra pasaulyje. Išsigandęs 
slepiasi giliai žmogus, slepiasi žvėris, slepiasi ir paukštis; visiems 
saulę temia audra, kuri, gimus tarpu augštų kalnų,erdvės sau 
j ieško ir ūždama, staugdama veržiasi iš ankštų tarpukalnių pla- 
čiuosna laukuosna, erdviosna lygumosna, kur yra daugel vietos 
skrajoti. ' . .

Ir pasirinko sau Aras vietą ant augščiausių to kalnų kalno uolų 
ir, pasikėlęs augščiau nei žibanti amžinų sniegų vainiku jo viršūnė, 
užtemdė jam savo sparnais saulę.

Ir suraukė savo kaktą kalnas, ir apsiniaukė šviesus jo veidas. 
O kai tik jis apsiniaukė, nubodo vėtros, pasikėlė didi audra, 
užtemdė miglomis Arui kelią, kad jisai augštai nelekiotų, spar
nais savo unksnės kalnui nedarytų, saulės net^męlytų, jėgomis 
nesipuikintų. r

— Vai, pasislėpki, Are, kur vėtra neužpučia, kur lietus ne
užlyja, kur audra nepasiekia. Pyksta kalnas, siunta audra. Pasi
slėpki, Arejieškokis sau prieglaudos. Matai, visi arai seniai jau 
pasislėpė.

Puikus buvo Aras, audros nebijojo. Krūtinė jo seniai kovos 
troško, o priešo neturėjo. Iškėtė Aras stiprius savo sparnus ir 
nulėkė ten, kur bangos ūžė, kur audra staugė, — su vėtromis pa
sigalynėti, su žaibais apsikabinti, su perkūnais pasikalbėti...

— Vai tu, Are, ilgaspamių tu valdove! Sunki, smarki tavo kova.
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Mirė Vincas Krėvė
Vienas po kito mūsų senosios Krėvė taip pat vadovavo tauto- 

kartos didieji pasitraukia iš šio sakos rinkimui, vesdamas spe- 
pasaulio.. Liepos 7 d. 6 vai. 20 cialią įstaigą prie fakulteto, ir
min. rytą mirė didysis mūsų li
teratures šulas, lietuvįškojo žo- 
džip meisteris Vįpcąs Krėvė Mic
kevičius, gyvenęs prie Philadel
phijos Media vietovėje. Mirė nuo 
širdies Smūgio, prieš trejetą sa
vaičių grįžęs iš ligoninės po sun
kios operacijos, mirė ne visai 
baigęs 72 m.

Vincas Krėvė Mickevičius gir 
mė Subartonių kaime. Merkinės 
vąlsč., Alytaus apskrity 1882 m. 
spalio 29 d. Privačiai pasiruošęs, 
^etrapily išlaikė egzaminus už 
4 klases gimnazijos ir įstojo į 
Vilniaus kunigų seminariją, iš 
kurios betgi pp dviejų metų iš
stojo pasiūlius pačiai vadovybei. 
Tada Krėvė Kazanėje išlaikė eg
zaminus už 8 klases gimnazijos 
ir pradėjo filologijos bei litera
tūros stucįįjąs Kijivp, o paskum 
Lvivo universitetuose. Universi
tetą buvo priverstas keisti dėl 
1905 m. revoliucijos meto nera- 
mųmų ir ųniyers|teto uždarymo. 
Studijas Lvive baigė dąktaro 
laipsniu, parašęs disertaciją “In
doeuropiečių protėvynė” (lietu
viškai išleido VD universitetas). 
Po to dar gilino studijas vėl Ki- 
jiye, kur gavo magistro laipsnį 
ir buvo pakviestas likti ruoštis 
profesūrai, bet, neįvykdęs sąly
gos pereiti į provoslaviją, turėjo 
eiti mokytojauti į gimnaziją. 
Vietą gavo Baku gimnazijoje, 
kur dirbo iki 1920 m. nuo 1919 
m. eidamas ir Lietuvos respubli
kos konsulo Azerbeidžąne parei
gas. Grįžęs į Lietuvą, iš pradžių 
dirbo Švietimo ministerijoje, 
knygų leidimo komisijoje, p nuo 
1922 m. iki pat tremties dirbo 
VD, vėliau Vilniaus universitete, 
net 14 metų išbuvęs humanitari
nių mokslų fakulteto diekanu. 
Prof. V. Krėvė-Mickevięiųs dės
tė slavų literatūrą, redaguoda
mas taip pat visą eilę fakulteto 
žurnalų: “Tauta ir žodis”, “Dar
bai ir dienos”, “Mūsų tautosaka”.

išleido 3 tomus “Patarlių ir prie
žodžių”.

Tautosaką rinkti Krėvė pradė
jo dar prieš Pirmąjį Pasaulinį 
karą, tebestudijuodamas. Dau
giausia tai buvo dzūkų tautosa
ka, kuri sudarė pagrindus ir di
džiajai daliai Krėvės kūrybos. 
Jau 1911 m. pagal liaudies pa
davimų dvasią Krėvė parašė Ša
rūną, kurio vėliau išėjo dar 3 
laidos, iš tų pačių versmių yra 
kilę |r Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai”, neturį lygaus 
pavyzdžio lietuviškoje literatū
roje, garsėją savo skambia kal
ba, lyg muzika.

Didelėje savo kūrybos dalyje 
Krėvė yra romantikas, siužetus 
imąs iš senosios istorijos (Skir
gaila”, “Mindaugo mirtis”) ir iš 
padavimų, o reąjistas Krėvė siu
žetus imą iš kaimo gyvenimo, iš
keldamas jau jp ląikais beišmirš
tančios kartos originaliuosius ti
pus, kaimo idiliją ir mieluosius 
lietuviškos gamtos vaizdus. “Bo
bulės vąrgąf“Skerdžius”, “Be
dievis”, “Silkės”, “Raganius,” ir 
eilė kitų Krėvės kūrinių lietu
viškoje literatūroje niekad' ne
mirs. Tai pavaizdavimas savotiš
kų kaimo filosofų, ryškiif indivi
dualistų, aiškiai išsiskiriančių iš 
gyventojų visumos. Dėl to tie 
realistiški kūriniąi turi ir žymių 
romantiškų bruožų. Tokios pa
čios nuotaikos yra ir “Šiaudinėj 
pastogėj” su psihologiškai išryš
kintais ir išlaikytais personažais. 
Dėl Šių apysakų stiliaus ir kal
bos grožio “Šiaudinėj pastogėj” 
yos pasirodžiusi buvo pripažinta 
klasine knyga, be kurios nebe
galėjo apsieiti jokią mokykla. 
’Be savo tautos praeities bei 
lietuviškosios liaudies gyvenimo 
Krėvė domėjosi ir studijavo taip 
pat Rytų pasaulį. Per rytietišką 
medžiagą Krėvė norėjo išreikšti 
visą savo pasaulėžiūrą ir visą sa
vo dvasią. Dėl to paskutinį savo

Vėtros plunksnas tavo taršo, bangos sparnus laužo, lietus akme
nim! žemyn tave slegia...

Audra laukuosna lėkė, erdvės sau jieškodama ir Arą tenai nešė.
Ilgai siuto audra ... Plaukė per laukus, per jūres, per girias ..... 

Plaukė toli, Arą nešė ... Vai, toli nuklydo nuo augštų kalnų Aras, 
nuklydo ten, kur žmonės kloniuose gyvena. Apalpo, nuilso Aras, 
o nuilsęs nusileido žemėn atsilsėtų. Žmonės jį tinkluosna pagavo 
ir patupdė didžian narvan.

Įr patupdė žmonės Arą narvan ir pastatė jį ten, kur buvo dau
gel paukščių — ir laukinių if naminių.

Buvo ten strazdų, vištų, žąsų ir kalakutų.
Ir pastatė narvą, kur buvo įtupdytas Aras, gražių gražiausioje 

vietoje. Džiaugėsi žmonės, kad turi pasigavę Arą, visų arų arą, 
ir lesino jį geriausiais lesalais ir girdė tyru šaltinio vandenėliu. 
Bet negėrė, nelesė nieko Aras, tik daužėsi į narvo sienas, draskė 
vielas nagais, laužė snapu, mušė sparnais.

Nusilaužė Aras snapą, nagus apsilaužė, susižeidė iki kraujų 
krūtinę, apsidaužė sparnus, bet nesiliovė laisvėn veržtis.

Ir narve nenorėjo žmonių vergu būti... Veržėsi ten, kur mė
lynos dangaus erdvės jį šaukė.

Ir matė kiti paukščiai, kaip žmonės Aru rūpinosi, ir kaip jis 
nepaiso jų gera, matė, stebėjosi ir Aro suprasti nesuprato.

— Kokis jisai nedėkingas! — kalbėjo strazdas: — kad manim 
žmonės taip rūpintųsi, dieną ir naktį jiems švirkščiau.

— Ir ko jam dar reikia! — kalbėjo antys: — žmogus lesina jį, 
kuo tik jisąi nori. Kad būtų netokis puikus, tai jo žmogus ir narve 
nelaikytų. Sako, jisai kalnuose gyvenęs. Argi ten taip gera, kaip 
pas žmogų? Argi ten rasi tiek varliūkščių, kaip čia. ..

— Ir taėšlynas gal kur geresnis yra! — kąlbėjo gaidys. — Ot 
pakrapštytų dabar, tokius gerus nagus turėdamas. Kiek gero čia 
surastų! F, kvailas paukštis, savo laimės nesupranta...

— Ga-ga-ga! Ko dar jis nori! Ką jis ras tose padangėse? Tokių
balų, kaip mūsų žmogaus laukuose, nėra niekur kitur. Mano se
selės, kurios nepriklauso žmogui, iš tolimos šalies kas vieni metai 
čia atlekia. -

— Žmonės kalba, kad šalti tie kalnai, amžina žiema tenai gy* 
vena, — tarė pralėkdama kregždelė, kur buvo toli buvusi, daugel 
mačiusi.

— Ir ko jis taip pučiasi, kuo didžiuojasi! — kąlbėjo kalakutas,
— Kad turėtų nor stokį snaplį kaip mano.

— Arba tokią uodegą, kąip aš! — pasigyrė povas.
— Arba nagai... Tai nekąžinkokie jo nagai! Ir mano nemen- 

kesni. Arba aš negaliu pasipuikinti savo skiauture. Niekas tokios 
neturi... Ku-kuriekū!

— Neturi, neturi, neturi, — kudėkino vištos ir meiliai žiūrėjo 
į gaidį.

— Skiauturė! Kažinkas toji tavo'skiauturė... Ir dainuoji, tai 
tik rėki... O gal tu moki švykšti kaip aš, ar gal tavo "kaklas tokis, 
kaip mano? — užpykęs tarė žąsinas.

— Tiesą, tiesą, tiesą kalbi, — pritarė jam žąsys.
— Kalbėkit! Kad jūs būtute geresni, tai žmogus jus penėtų 

geriau. Mane pienu peni, — pasigyrė ir paleido kalakutas savo 
snaplį, išpūtė uodegą: 
siąusias...

Ir ėmė paukščiai ginčytis ir bartis ir būtų susikovę, susipešę... 
Bet štai žmogus išėjo ir pabėrė grūdų. Visi paukščiai pamiršo 
savo barnius ir nubėgo lesti. O prisilesę jie vėl susirinko į Aro 
narvą ir peikė, kam jisai veltui didžiuojąsis, puikinąsis. Kad geras 
jisai būtų, tai žmogus laisvai jį išleistų iš narvo... Tik sparnus 
pakirstų gal kaip strazdui... Ir nagai reiktų pakirsti, nes su 
šitokiais nagais argi galima gyventi...

Bet Aras neklausė jų kalbos. Jis nepalytėjo nei lesalo, nei 
vandens. Jis nebeteko jėgų, sparnai jau nebeklausė jo. Narvo 
kampe tupėjo niaurus, o kraujas bėgo iš sužeistos krūtinės... Mirė 
Aras... Laisvės nustojęs, ir gyvenimo nustojo. Težino žmonės, 
kad Aras, ląisvas gimęs, ir narve moka laisvas mirti ir žmonių 
vergu nebus. Nors ir narve kūnas, nos ir pavergtas, bet kas palauš 
Aro puikybę, kas jo dvasią paveržti galės?! Augštai ji lekioja, dar 
augščiąu nei jis ^patalais pasikelti gali!...

Mirė Aras, apie kalnus, apie saulę besvajod 
čia stovėjo ir apie jį kalbėjo: vištų, žąsų — Arą 
žodžių girdėjo.

— Vai jūs, žmonės, pikti žmonės, kąm prąžudėt Arą!
Laisvas gimęs, laisvas augęs, niaurią laisvę tik jis ir mylėjo.
Nors penėtute užpenėtute, nors ir aukso būtų tasai jūsų narvas

— žmonių vergas nebus Aras: augštai mintis jo skrajoja.
Vai jūs, žmonės, pikti žmonės, kam jūs nukankinot Arą, visų 

afų arą...

manęs ir šuo bijo! Aš jūsų visų drą-

lamas. O tų, kurie 
ras nei matė, nei jų 

kūrinį “Dangaus ir žemės Sū
nus” Krėvė rąšė ir perdirbinėjo 
veik visą savo gyvenimą, vis stu
dijuodamas, vis stengdamasis gi
liau įsibrauti į paslaptingąjį Ry
tų pasaulį. Ar jis teisingai suvo
kė Rytų paslaptis ir Dangaus 
Sūnų, nustatys kritika, kai pa
sirodys visas veikalas. Lig šiol 
tepaskelbta tik pirmoji dalis, bet 
veikalas yra baigtas ir “Terra” 
žada jį paskelbti net 4 knygose. 
Tų ppčių ieškojimų vaisius yra 
“Rytų pasakos”, nesenai paskelb 
tos nauja laida.

Krėvės raštų nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo išėję 10 tomų,' 
antra tiek išleista atskirai — sti
lizuotu padavimų ir kt. Be fa
kulteto leidinių, V. Krėvė yra 
redagavęs šiuos žurnalus: “Skai
tymai”, “Baras”, “Gaisai”, “Sky
nimai”, “Literatūra”.

Krėvė nesišalino ir visuomeni
nio darbo, daug dirbdamas Šau
lių Sąjungoje ir daugely kultū
rinių organizacijų. J pabaigą gy
venimo V. Krėvę buvo ištikęs 
didelis smūgis, kai buvo įtrauk
tas į Lietuvos' nepriklausomybę 
palaidojusią vyriausybę. Kiek 
daug Krėvė tada iškentėjo ir 
kaip sunkiai nuo to gėdingo dar
bo atsipalaidavo, tik jis pats ir 
jo artimieji težino. Bolševikinis 
slibinas jo nenorėjo paleisti, nq- 
rėjo savo grobuoniškam tikslui 
panaudoti jo vardą. Krėvė ban
dė atsikratyti lankstumu, kai tai 
nepasisekė, atsisakė griežtai pa
laikyti su okupantais bet kokius 
ryšius. Ir tik Krėvės yardąs jį 
teišgelbėjo nuo kalėjimo ar 
tremties — okupantas nedrįso 
sukelti visos tautos pasipiktini
mo.

Vincas Krėvė tremtyje gyveno 
Austrijoje, dėka prof. Šenno bu
vo pakviestas profesoriauti į 
Philadelphijos universiteto sla
vistikos skyrių, bet jau buvo pa
leistas į pensiją. Neilgai betgi 
jam teko būti pensininku. Didy
sis kūrėjas nuėjo amžinybėn, 
palydimas visos tautos gailesčio. 
Tik jo numylėtoje tėvynėje, iš
garsintoje Dainavoje, jo vardo 
beabejo niekas neminės, nors lie
tuvis amžiais gėrėsis jo kūriniais 
ir jo melodinguoju žodžiu. St.

Naujos knygos Į
Titas Narbutas/ Soviets kill God 
in Lithuania, 16 psi. Išleido Tė
vai Pranciškonai, Brooklyne, 
1954 m..

Išklysdami į' plątųjų pasaulį, 
visi buvom raginami būti amba
sadoriais savojo krašto, savo 
kenčiančios ir kryžiuojamos tė
vynės. Širdyse, be abejonės, 
kiekvienas ir žadėjome būti to
kiais ambasadoriais. Deja, laikas, 
aplinkybės ir sąlygos daugelį 
mūsų “ambasadorių” izoliavo iš 
gyvenimo aplinkumos ir jie din
go nuo scenos. Džiugu, kad taip 
įvyko ne su visais. Kiti ir šian
dien dirba, pluša keldami į pa
saulio plačiąją viešumą Lietuvos 
vardą ir jos nūdienes kančias 
bolševikų okupacijoj. Štai, nese
niai skaitėme ir kitiems galėjo
me dovanoti Tito Narbuto anglų 
kalba parašytą ir- išleistą brošiū
rą apie keturis Lietuvos kanki
nius vyskupus, užvardintą “4 
Martyred Bishops”, o šiomis die
nomis — skaitytojus jau pasiekė 
jo kita brošiūra.

Viršelio išorinėj pusėj atspaus
tas Nukryžiuotas Kristus Balti
jos pajūry. Tame pačiame pieši
nyje dar matyti trejetas Lietu
vos laukų ornamentuotų kryžių
- koplytėlių. Kitoj viršelio pusėj
— taip pat pora kryžių ornamen
tų ir lietuviškos bažnyčios vaiz
das. Apačioj užrašas angliškai: 
Lietuva — kryžių, bažnyčių ir 
koplyčių kraštas.

Toliau seka Latvių Rygos aux. 
vysk. Juozapo Rancans laiškas 
brošiūros autoriui, kuriame sa
koma, jog Ekscelencija su dide
liu susidomėjimu perskaitęs šios 
brošiūros medžiagą ir ta proga 
reiškiąs lietuviams gilią užuo
jautą dėl religinio persekiojimo 
ir priespaudos Lietuvoje. Vysku
pas tokius brutualumus ir siste
mingą genocidą yra matęs savoj 
tėvynėj — Latvijoj, todėl, kaip 
gerai informuotas ir savo akimis 
viską matęs liudininkas, kiekvie- 
Tnam rekomenduoja šią brošiūrą 
perskaityti ir galimai plačiau pa
skleisti tų žmonių tarpe, kurie 
tokių baisybių dar nėra matę.

Tolimesniam puslapyje įdėtas 
Lietuvos žemėlapėlis. Toliau — 
trumpi, bet vaizdžiai parašyti 
straipsneliai apie bolševikų už
draudimą katalikiškos spaudos, 
naikinimą kryžių, žalojimą baž
nyčių ir kapinių, apie didžiulius 
mokesčius uždėtus bažnyčioms 
ir kunigams, apie kunigų semi
narijų uždarymą ir tt Pr. Al.

Vincas Krėvė anie save
Vinco Krėvės kalba, pasakyta 1952 ir. spalio 19 d. 
Pbilpdėlpbiįpjc, minint jo septyniasdešimt metų 

amžiaus sukaktį.

Nevarginsiu jūsų ilga kalba, tik norių pasakyti, kad vi
są šitą laiką, nors man nesakė, aš žinojau apie šių iškilmių 
ruošimą. Man buvo labai liūdna. Aš jaučiausi, kad aš turė
siu eiti į savo pakasynas, nes septyniasdešimt metų — tai 
toki? jubiliejus, kuris primena žmogui, kąd liko neilgai gy
venti. Net ir Šventas Raštas sako, kad septyniasdešimt me
tų yra žmogaus amžius.

Mūsų Dzūkijoje yra toksai padavimas. Sako, kada žmo
gus gyvena daugiau, kaip septyniasdešimt metų, jis ne savo 
amžių gyveną, o svetimą. Aš visados buvau tokis žmogus, 
kad niekados ir nieko nenorėjau skriausti. Ir nežinau, ar 
daug atsirastų tokių, kurie galėtų pasakyti, kad aš jį nu
skriaudžiau, bent gal nežinodamas pats ir nemanydamas. 
Man buvo labai liūdną galvoti apie tai, kad aš turiu iš ko, 
atimti brangius metus, kokio nežinomo, gal ir ląbai gerų 
asmens, kuris nori gyventi.

Antras liūdesys — kad ateitis neaiški. Man rodėsi, kad 
mes dar negreit galėsime grįšti Lietuvon. Jaunesni sugrįš, 
džiaugsis laisva Lietuva, o aš čia amžinai pasiliksiu sveti- 
moje žemėje. Dieve, man buvo sunkų...

Turiu pasakyti, kad aš įr savo kūrybą ne taip vertinu, 
kaip čionai sakė. Nelaikiau aš niekuomet savęs dideliu ra
šytoju. Ot, sau pradžiai Lietuvos, kada ji rašytojų neturėjo, 
ir aš buvau geras. Bet kad aš toliau pasilikčiau toks, man nė 
į galvą neatėjo. Juo labiau, kad kiekvienam autoriui susi? 
daro tokia nuotaika: kai rašai veikalą, tai rodosi, kad su tais 
žmonėmis gyveni, o kada baigi, tai rodosi, kąd atsisveikinai 
amžinai su gerais pažįstamais, su kuriais čia buvai ir kurių 
jausmais gyvenai. Ir liūdna būna. Žinoma, tada ir pats vei
kalas patinka: visgi mano jausmas išlietas.

Kada man tenka spausdinti, kada gaunu pirmą korek
tūrą, kur raidžių klaidų begalės, ir kada turiu sėdėti ir žiū
rėti kiekvieną žodį, paskum kada gaunu antrą ir trečią ko
rektūrą ir kada knyga išeina, tai ji taip nusibosta, kad ne
nori ir į ją žiūrėti. Įr, žinoma, visa toji poezija, kuria žmo
gus gyvenai, lyg ir išblunka.

Paskum žmogaus nuotaika ir pažiūros keičiasi. Vakar 
man šitas veikalas patiko, šiandien — ne. Ir taip susidaro, 
jog į save žiūrėjau, kad aš esu iš tokių rašytojų, kokių daug 
buvo, kokių kiekviena tauta turėjo savo pradžioje: jie pra
ėjo savo laiku, ir būna užmirštami. Juos gal kokis moksli
ninkas paskaito tyrinėdamas, bet šiaip jų niekas jau neskai
to, kaip rusų literatūroj ten kokį Deržaviną.

Aš buvau nusistatęs tai pasakyti, kai šiandien čia atėiau.
Bet aš visai pakitėjau savo pažiūrose ir patikėjau. Pir

miausia man atgimė viltis, kada visi kalba taip įtikinančiai, 
kad grįšime Lietuvon, ir kad aš su jumis grįšiu. Aš pradėjau 
tikėti, kad aš čia vienas nepasiliksių amžinai, o tikrai grįšiu 
Lietuvon. Ir tai mane be galo pradžiugino.

Aš maniau, kad esu užmirštas, o matau, kad visuomenė 
domisi manimi. Tai mane nudžiugino. Esu dėkingas referen
tams, kad jie mane taip išgyrė, bet aš ligi šiolei neįsitikinau, 
kad esu tokis’didelis rašytojas, kaip jie sako, ir pasilieku 
prie savo nuomonės.

Kai pradėjau kurti, tai buvo pirmoji Lietuva, ir aš nieka
dos negalvojau, kad aš dirbu dėl garbės arba pasižymėti 
kaip rašytojas, nes tuomet ir skaitančiosios visuomenės 
Lietuvoj buvo nedaug. Bet man kilo noras tada atgaivinti 
tą senovės Lietuvą, o ypač kada man tekdąvo susitikti dar 
universitete su kitų tautų studenais, kurie kalbėdavo apie 
savo didingą praeitį. Man tada kilo noras parodyti, kad mū
sų praeitis yra didingesnė, negu kitų. Ir tada norėjau at
kurti tą senąją Lietuvą, kuri viena ranka kovojo prieš visą 
Europą, kai šioji kryžiuočiams teikė pagalbą. Lietuva ne 
tiktai nesužlugo, nenusileido, o sužlugdė tą kryžiuotį, ku
riam Europa nešė pagalbą. O kita ranka Lietuva užkovojo 
didesnę pusę šios dienos Rusijos. Norėjau parodyti, kad 
kovose, mirtinose ir žūtbūtinėse, ji pasidarė didžiausia ir 
galingiausia valstybė, kad ji atrėmė Azijos minias, kurioms 
atsispirti negalėjo visa Europa. Aš galvojau, kad jeigu tie 
žmonės galėjo tai padaryti, jie turėjo būti milžimai siela. 
Ir aš norėjau atvaizduoti tų milžinų sielą — senovinę Lie
tuvą. Ne tam, kad aš čia pagarsėčiau, o tam, kad visi lietu
viai, ypač jaunimas, pajustų savigarbą: kad mes esame ne 
menkesni, o esame geresni už daug tautų, kurios šiandien 
save laiko didžiomis. Jei mes nesame didelė tauta šiandien, 
tai todėl, kad mes kelis amžius kraujuose plukdavome, kad 
mūsų žiedas, mūsų jaunimas, mūsų tautos praeitis per iš
tisus du šimtus metų guldė savo galvas, ir todėl mes tapome 
maža tauta. Bet esame didvyriška tauta ir savo siela galingi.

Aš tik šitai turėjau galvoje, kurdamas “Dainavos šalies 
padavimus”, “Šarūną”, “Skirgailą” ir kitus. Man buvo tik 
ši viena idėja... Girtis niekuomet nemėginau, ir mano 
žmonės, su kuriais aš dirbau, nė nežinojo, kad aš anuomet 
rašiau. Bet mane vedė anoji mintis ir dėl jos aš dirbau. Ir 
aš šiandien esu labai nusidžiaugęs, kad mane suprato taip, 
kaip aš noriu, kad suprastų. Ir man nerūpi nei Nobelio pre
mijos, nei kažkokia garbė, nebent toji mano garbė galėtų 
išgarsinti Lietuvą. Visuomet mano tikslas buvo — dirbti 
Lietuvai ir dėl Lietuvos.

Aš pasakysiu, kad darbas čionai ir darbas Lietuvoje gim
dė mano širdyje visai kitus jausmus. Aš ten dirbau žymiai 
sunkiau, negu čionai, bet tas darbas manęs nevargino. Ne 
todėl, kad aš buvau jaunesnis, bet todėl, kad aš dirbau dėl 
lietuvių ir dėl Lietuvos.

Liet. Enciklopedijos ĮĮI tomas 
liepos mėn. pabaigoj bus pradė
tas ekspedijuoti prenumerato
riams. LE leidėjas prašo visus, 
kurie dar neatsiteisė už pirmuo
sius du tomus paskubėti tai pa
daryti. Pinigus (už vieną tomą 
$7.98.) siųskite J. Kapočiui, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

Tą pačia proga pranešama, kad 
dar galima užsisakyti LE. Užsi
sakant pirmieji du tomai įteikia
mi į rankas. Kreipkitės į LE at
stovą Aug. Kuolą, 143 Claremont 
St., telef. EM. 4-1581.

“Terra” leidžia V. Krėvės vei
kalą “Dangaus ir žemės sūnus”, 
kuris bus 4 tomų.

Australijoje išleista nauja P. 
Ja tūlio knyga “Po tūkstančiais 
kaukių”, vaizduojanti misininkų 
gyvenimą.

“Nemuno” leidykla ruošia lie
tuviškų vaizdų albumą, kuriame 
numatyta sudėti apie 400 pa
veikslų — daugiausia istoriniai 
Lietuvos vaįzdai ir nepriklauso
mo gyvenimo nuotraukos.

“Tėvų Kelias” minėjo 5 metų 
sukaktį. “TK” ligi šiol redagavęs

Iš kultūros ir knygų pasaulio
salezietis kun. A. Sabaliauskas 
yra paskirtas naujom pareigom 
JAV, todėl toliau “Tėvų Keliu” 
rūpintis laikinai pasiėmė Vene- 
cuelos lietuvių kapelionas kun. 
A. Perkumas, anksčiau ilgą lai
ką dirbęs misininko darbą Kini
joje ir iš ten raudonųjų ištrem
tas. Atsisveikindama su ilgame
čiu redaktorium, Caracas LB 
apyl. valdyba kun. A. Sabaliaus
kui suruošė išleistuves, kuriose 
dalyvavo apie 100 vietos lietu
vių.

Vokietijoje 300 vaikų vasaros 
stovykloms reikia apie $4.500, 
nes vieno vaiko išlaikymas sto
vykloje išeis apie $15. Tuo tarpu 
BALFas yra gavęs tam reikalui 
aukų ir pasiuntęs į Vokietiją vos 
$506.

Per BALFą Vasario 16 gimna
zijai birželio mėn. pasiųsta iš 
Kanados $20. Tai būrelio Nr. 63 
mėnesinė auką.

Vasario 16 gimnazijos direk
toriaus pareigas eina yyr. gimn. 
mokytojas S. Antanaitis. Atsi
statydinusio gimn. mok. kun. 
Kaleckio vietoje pradėjo eiti ti
kybos ir lotynų kalbos mokytojo

JV-jų Šiaur. Aiųęrikps Lietuviu 
Sportinių Žaidynių 

1954 m. rugsėjo 4-6 <t Toronte 
bendrieji nuostątąi

1. Varžybose turi teisę dąly- 
vąuti visi lietuviai sportininkai, 
registruoti FASKte ir turintieji 
nustatytos formos sportininko 
reigstracijos kortelę.

2. Kiekvienas sportininkas ga
li atstovauti tik tą sporto klubą, 
kuriam jis yrą registruotas. Už 
šitą sporto klubą leidžiama daly
vauti tik tokiose sporto varžy
bose-šakose, kurių jo (s) atsto
vaujamas sporto klubas nekulty- 
vuoja.

3. Paskirai dalyvaujančiu spor
tininkų, nepriklausančių jokiam 
sporto klubui, laimėti taškai ne
priskiriami nei vienam sporto 
klubui.

4. Žaidynėms dalyvių registrą- 
piją atlieką sporto klubai nusta
tyta tvąrka. Paskiri sportininkai, 
nepriklausą jokiam sporto klu
bui, registruojasi per sporto apy
gardas arba tiesioginiai FASKte.

5. Sportininkų apranga (spor
tinė) turi pilnai atitikti sporto 
šakų rungtims. Sportininkai, ne
turį tvarkingas ųniĮprinoą," žai
dynėse dalyvauti npgąlės.

6. Už nedrausmingumą aikštė
je varžybų metu yra atsakingas 
v|epeto varvąs §r kornandPS 
kapitonas, už aikštes ’ ribų — 
sporto klubo atsiuvąs.

7. Sportininkai, nesilaiką spor
tinės drausmės nuostatų ir bend
rus elgsenos dėsnių, gali bgt| pa
šalinti iš paskiros rungties ar vi
sų varžybų. t

8. Drausmės nusižengimus ir 
skundus sprendžia komisiją, su
daryta iš paskirų šakų teisėjų ir 
FASKto atstovo. Žaidynių metų 
šis kolektyvas vadinsis “Vyr. 
skundų komisija”, kuriai pirmi
ninkauja FASKto atstovas.

9. Žaidynių dalyvis, įteikda
mas skundą, įmoką $5, kurie, 
skundą^ išsprendus neigiamai 
skundėjui, lieka varžybinio ko
miteto dispozicijoje.

10. Atskirų varžybų pirmųjų 
vietų laimėtojai atžymimi dova
nomis, antrųjų ir trečiųjų vietų
— atitinkamais diplomais?

11. Pradinis (starto) mokestis: 
$3 komandoms ir 50< kiekvie
nam sportininkui, nors ir keliose 
rungtynėse jis dalyvautų.

12. Galutinis ' registracijos ter
minas: 1954 m. rugpjūčio 25 d.

13. Sportininkų ir komandų re
gistracija be numatyto mokesčio 
nepriimama.

14. FASKtas ir žaidynėms reng
ti organizacinis bei varžybinis 
komitetas nesiima jokios atsako
mybės dėl sportininkams, žaidy
nių dalyviams, pasitaikiusių ne
laimių.

15. Varžybų metu sportininkų 
informacinė būstinė: Toronto 
Lietuvių Namai, 1129 Dundsa Št. 
W., telef. KE. 3032, Toronto, On t.

Organizacinis Komitetas.

IV-jų Šiaur. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių 

įvykstančių nigs. 4-6 d. Toronte 
sportinė programą

f
a. Lengvoji atletika
Vyrams: bėgimai— 100, 200, 

400, 1500, 3000, 4xlOQ, 3?1000 
mtr.; ėjimas — 3000 mtr. indivi
dualinis ir 15.000 mtr. komąndi? 
n|s 5 asm.; šuoliai į tolį ir į 
augštį, šuolis su kart.; metimai
— rutulys, diskas, ietis.

Moterims: bėginiai — 50, 100 
ir 4x60 mtr.; šuoliai į tolį ir į 
augštį; metimai — rutulys, dis
kas, ietis.

Jauniams: bėgimai — 100, 200, 
1000 ir 4x100 mtr.; šuoliai į tolį 
ir į augštį; metimąi — rutulys^ 
diskas ir ietis.

Mergaitėms: bėgimai — 60 
mtr.; šuoliai į tolį ir į augštį; me- 

pareigas, šalia gimnazijos kape
liono kun. Dr. Paškevipjaus, kun. 
Kenstąvičius. Chemijos, 
jos ir kt. dalykus dėstyti gimna
zijoje pradėjo Dr. LitetoHĮs- Vo
kiečių kalbos pamokoms ąugš- 
tesnėsėse gimnazijos klasėse Kr. 
Valdybos patvirtintą gimnazijos 
vadovybės pakviestoji iš Mann- 
heimo studijų ąsesorė p. Lenz, 
buvusi Karaliaučiaus gimnazijos 
mokytoja. Kitų naujųjų gimna
zijos mokytojų, šiomis djenomis 

-pradėjusių susipažinimo darbą, 
tvirtinimas bus svąrstomas kita
me. Krašto Valdybos posėdyje.

VT Įn^rpi* Tarnyboj dirbęs 
žurnal. V. Alseika išvyksta at
gal į Ameriką savo dokumentų 
sutvarkyti. Informacijos Tarny
bos radijo skyriuj jau kuris lai
kas dirba vienp iš redaktorių 
darbą iš Londono į Vokietiją 
atvykęs žurnalistas K. Obuojė? 
nąs, o tos pačios tarnybos doku
mentacijos skyriuj — adv. J. Ba- 
tąitis.

timąi — rutulys ir diskas.
b. Futbolas — komandinis.
c. Krepšipis vyrams ir mote

rims ir jauniams — komandinis.
d. Tinklinis vyrams moterims 

— komandinis.
e. Ląuko tenįsas — vyr., viene

tas, dvejetas. Moterų vienetas ir 
dvejetas, mišrus dvejetas.

f. Stalo tenisąs — Vyrų ko
mandinis (3 žąid.), moterų ko
mandinis (2 žaid.), vyrų viene
tas, moterų vienetas, vyrų dveje
tas, moterų dvejetas ir mišrus 
dvejetas.

g. Šachmatai — komandinės 
varžybos ant 6 lentų. Nesudarius 
bent 3 komandoms — individua
linės varžybos.

h. Plaukimas — vyrams, mo
terims ir jauniams (nuotoliai pa
aiškės prąvėdųs registraciją).

Organizacinis komitetas.
Futbolas. Birželio 18 d. 7 v.v. 

Lansdown Parke įvyko futbolo 
rungtynės tarp “Vyties” ir “Na
tional” komandų,- baigtos rezul
tatu 3=0 “Vyties” naudai. įvar
čius įmušė: R. Preikšaitis, A. 
Kasperavičius ir J. Lietuvnin
kas.

Sekančios rungtynės įvyko 
birželio 20 d. 2 vai. p.p. Broad
view Field tarp latvių rinktinės 
Kąnądoje ir Toronto “Vyties”.

Rungtynės vyko, galima saky
ti, pįrtyję, nes virš 90 laipsnių 
Įląrštis stipriąi atsiliepė į žaidi
mą. Negana to, antrame kėlinyje 
buvo sunkiai sužeistas į koją 
mūsų centro žaidėjas R. Preik
šaitis. Rungtynės ėjo į galą, li
kus 7 minutėm rezultatas 
buvo 2:2, ir tik gale likus vos 3 
minutėms latvių centro žaidė
jas Stipr|u smūgiu nuo štangos 
pakėlė rezultatą 3:2 latvių nau
dai. Pabaltiečių olimpiados fut
bolo taurė dar iki šiai dienai li
kę neišspręsta, nes latviai — es
tai sužaidė lygiomis (2:2).

Paskutinės šio rato Senior 
League pirmenybių rungtynės 
ivyko birželio 20 d. 2 vai. p.p. 
Withrow Parke.

Šios rungtynės buvo “Vyties” 
futbolo komandos jėgų išbandy
mas, nes mestas burtas mūsų 
vartus pastatė prieš audrą, ir di
džiausius dulkių debesis. Nežiū
rint audros ir priešo spaudimo, 
mūsų centro žaidėjas R. Preik
šaitis, puikiai prasiveržęs, įker
ta pirmąjį įvartį. Paskutinėse 
pirmojo kėlinio minutėse stip
riai į veidą sužeidžiamas J. Žu
kas. Persikeliant į kitą kėlinį, 
negalima nepaminėti vartininko 
Dūdos, kuris prieš didžiausį vė
ją ir dulkes išlaikė puikiausiai 
vartus. Antrame kėlinyje rung
tynės įgavo kitą vaizdą, kur mū
siškiai gražiomis pasuotėmis ir 
stipriais kirtimais į vartus rung
tynes baigia 5:0 “Vyties” naudai. 
Įvarčius įmušė: R. Preikšaitis 1, 
J. Lietuvninkas 1, J. Žukas 1 ir 
J. Vėlyvis 2.

Senior league pradėjo antrą 
ratą, kuriame “Vytis” sužaidė 
pirmąsias run^ynes su stipriau
sia šios Ivgos komanda Culb 
7000.

Vytiečįai dideliu veržlumu ir 
gražiom pasuotėm sutriuškino 
priešą rezultatu 2:0 “Vyties” 
naudai. Įvarčius įmušė: Jonas 
Vėlyvis ir Romas Preikšaitis.

Reikią pastebėti, kad futbolo 
sekcijos vyrų pasišventimas lan- 
kąnt treniruotes ir komandos 
trenerio Jono Normanto sugebė
jimai išvedė mūsų vyrus į graži} 
vęrtą dėmesio žaidimą. Toliau už 
šią komandą kalbės būsimų 
rungtynių rezultatai.

Sekančios futbolo rungtynės 
įvyks liepos 16 d. 7 vai. v. Earl- 
court Park (Lansdown — St. 
Clare) “Vytis” — “Neerlandia”.

Buvę LAS sporto kl. “Tauras” 
sportininkai perėjo į “Vytį” ir 
jau įsijųjigė į komandas.

P. Berųeckas.
Vjsų lengvaatletų žiniai. Sąry

šyje su artėjanč|pm IV šiaurės 
Amerikos Sporto Žąidynėm To- 
Sonte, sporto klubas “Vytis” 
ireipiąsi j visus lengyaatletus, 
:urie nori dąlyyąūti laidynėse, 

registruotis pas lengvosios atle
tikos sekcijos vadovą A. Kernių, 
telef. MU. 3738.

Sovietų šachmatų meisteris 
Įgor Bondarewski liepos 5 d. To
ronte rąĮąimėjo Kanados čem
pionui 5*r. Anderson. Grumtynės 
tęsęsi 6 valandas.

Mūsų Vaitoniui tą vakarą bet
gi nepasisekė. Po 2 vai ir 15 min. 
jis buvo nugalėtas ruso Kotov.

Į Buenos Aires ruošiamas pa
saulinės šachmatų varžybas at
vyksta Kanados Šachmatų meis
teris lietuvis P. Vaitonis. Jis Ar
gentinoje atstovavo Lietuvai 16 
pasaulinėje Šachmatų olimpiado
je 1939 metais.

Turtingojo nepasotins nė 
įvairiausiomis gėrybėmis ap
krauti ęta|ąi, vargšui ir trupi
niai numalšina alki. Nepagai
lėkime bent trupipių mūsų

i
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B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St, (tarp Ossington ir Dovercourt) 
T^let: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

$7.000, Gorden - High Pork rajone 
pusiau atskiros namas, vieta ga
ražui; $2.000 įmokėti.

$9.500, Brock - Dundas Str. įmokėti 
$2.500. 6 kambarių mūrinis 2 
augštų namas.

$11.750, Bloor - Rusholme, 6 kam
barių atskiras namas, alyvos šil
dymas.

$12.000, Oakwood, į šiaurę nuo St. 
Clair, bungalow, nedidelis įmo
kėsimos, 1 atviros morgičius ba
lansui Garažas.

$14.200, College — Dovercourt, 8 
kambarių mūrinis namas, 2 vir
tuvės, kietos grindys, vieta ke
liom mašinom. įmokėti $4.200.

Dundas St., prie lietuvių bažnyčios, 
Tuščio krautuvė, visom kam tir> 
.kunti: bizniui, siuvyklai, kirpyk
lai, valyklai, maisto produktų ir 
tt., be to, 5 kamb. mūrinis na
mas, alyva apŠild. įmokėti $3.- 
3000, kaina $13.300.

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. Kaškelis, P. Krilavičius
A. Marcis, B. Marius-Marijošius,

A. Peleckis
NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS'

B. SERGAUTIS 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.

$16.000, Concord — Bloor, mažos 
į mokėjimas, 8 kambarių mūro 
nomas, 2 moderniškos virtuvės, 
2 vonios, labai geram stovy.

$16.500, Quebec - Annette, atskiros 
mūrinis namas, 8 kambariai, 2 
ougštai, 2 virtuves, didelis kie
mas, garožos, privatus įvažia
vimas; neaugštas įmokejimos.

$16.700, High Park - Bloor, 8 kam
barių, 2 augštų mūrinis 15 me
tų senumo namas, vandeniu - 
olyvo šildymas, didelis kiemas, 
garažas, 4 gabalų vonia, be to 
tualetas I augšte. įmokėti apie 
$6.000.

$17.400, Bloor - Runnymede, 8 kam
barių atskiras mūro namas, 3 

modernios virtuvės, geram stovy, ga
ražas, didelis kiemas.

Mann & Martel
lt *1 TOl S

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

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—ME. 0667»

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$1.500 įmokėti. Dovercourt - Doven- 
port, 6 k., atskiros, didelis skly
pas su 3 garažais ir privačiu įva
žiavimu. Visa kaina tik $9.500. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$2.500 įmokėti, Pearsan - Roncesvol- 
les, 7 kamb., mūrinis, atskiras 
namas, dideli ir neperein. komb., 
alyvos šildymas, puikus kiemas, 
vieta garažui. Skambinti J. Ta- 
muiioniui.

$3.500 įmokėti. Sunnyside. 7 labai 
dideli k. per 2 augštus, mūrinis, 
didelė, moderni virtuve, 10 me 
tų atviras Tnorgičius. Skambin
ti Z. Umbražūnui. (

$3.500 įmokėti, Emerson - Bloor, 8 
komb., mūrinis namas, 2 virtu
vės, geri kambariai, vieta ga
ražui. Skambinti J. Tamulioniui.

$4.500 įmokėti, St. Clarens - Bloor, 
10 kamb., mūrinis namas, 3 mo
dernios virtuvės, alyvos šildym., 
2 garažai, reta proga. Skambinti 
J. Tamulioniui.

$4.500 įmokėti. High Park - Indian 
Rd. 12 k., lobai geras mūras, at
skiros, 4 virtuvės, 2 vonios su 
dušais, vandens - alyvos Šildy
mas. 2 garažai su šoniniu įva
žiavimu. Skambinti Z, Umbra
žūnui.

$4.500 įmokėti. Bloor - Windermere, 
7 k., mūrinis, atskiras, alyvos šil
dymas, 2 virtuves, gorož. Skam
binti Z. Umbražūnui.

$5.500 įmokėti, Windermere - Bloor, 
7 kamb., atskiras, mūrinis na
mas, labai puikūs kambariai, 
vandens - alyvos šildymas, gara
žas. Geras pirkinys. Skambinti J. 
Tamulioniui.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Per paskutinius 3 mėnesius mes pardavėme 11 lietuvių namų. 
Išbandę įvairiose kitose firmose, jie rado pas mus skubiausią pa
tarnavimą, didžiausią reklamą ir gavo augščiausią kainą. Įrody
mui patiekiami konkretūs faktai. Prašome įsitikinti ir leisti 

mums pabandyti parduoti Jūsų namą.

A.Morkis
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459
$2.500, 6 kamb., mūrinis frontas, 

naujai dekoruotas, didelė virtu
vė, įvažiavimas. Viso $12.500.

$3.000, Lansdowne - Bloor, 6 kamb , 
solidus mūrinis, alyvos šildymas, 
virtuvė, thru hall planas. Viso 
$11.900.

$4.000, Bloor - Lansdowne, 8 kamb., 
solidus mūrinis namas, atskiras, 
thru hall planas, alyvos šildy
mas, moderni virtuvė.

$5.000, 8 k., mūrinis, alyvos šild., 
garažas. Viso $16.300.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

J. KARPIS
REAL ESTATE

1609 DUNDAS ST. W. — TEL. OL. 7996, OL. 7997
Didžiausia ir patikimiausia lietuviška namų pardavimo įstaiga 
Toronte. Perkant ar parduodant namus pirmiausia paskambin
kite mums, nes:

1. Suteikiame visas informacijas veltui,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

Įmokėti tikz $3.800. Vokorų Toronte 
ypatingai gero mūro, apie 12 m. 
senumo, atskiros, kvadr. plonas, 
privatus įvažiavimas, labai dide
lis kiemas, vandeniu šildomas, 
visiškai be morgičių. Vieno at
skira skola 10 metų.

Pilna kaina tik $11.900. Mimico, vi
siškai naujos, Vos vienų metų se
numo, puikus bangalow, priva
tus įvažiavimas,' garažas, dide
lis kiemas, kaip vasarvietė.
Skambinti VYT. LUNYS.

High Park rajone. $14.900 pilna kai
na, visiškai atskiras, 7 k., labai 
gerame stovyje, gero mūrow na
mas. Vertas ypatingo dėmesio.

High Park rajone. $3.500 įmokėti, 6 
neperein. kamb. mūrinis, alyva 
šild. namas. Didelis kiemas ir 
vieta garažui. Skubus pardavi
mas.
Skambinti J. BALTAKYS.

$19.000. High Park rajone, labai ge
ro mūro, atskiras, keturkampio 
plano, 9 kambarių ir saulės kr., 
vandeniu - alyva šildomos, įva
žiavimas į kiemą, du garažai. 
Skambinti V. PLIOPLYS, telef. 
OL. 7996, namų tel. RO. 3345.

$5.500 įmokėti. Parkdole, atskiros, 9 
nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, alyvos šildymas, 2 garažai

$3.500 įmokėti. High Parko rajone, 
6 neper, kamb., pusiau atskiros, 
mūrinis, garažo galimybės, aly
vos šildymas, tikrai geras pirki
mas.

Skambinti V. PLIOPLYS, OL. 7996

$14.500, McKenzie, pilno koina, o 
gal ir pigiau. 10 komb. mūrinis 
nomas su baldais, augštos paja
mos.

$4.000, Harrison Ave., įmokėti. 8 k., 
mūrinis, kietos grindys, švarus iš 
lauko ir vidaus. Kaina $14,500.

Skambinti B. POŠIUS.

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. .
.BIURAI:;'

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

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

Nepamirškit manęs!

E. KRONAS 2 2

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

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, įvažiavimas, alyvos šildymas, 1 1 kambarių 
namas. Dundas ir Gladstone rajone. Geros pajamos.

13.000 pilna kaina, 8 kambarių, atskiras, mūrinis namas High Park rajone.

12.500 pilna kaina, 6 kambarių mūrinis namas. Bloor - Dufferin rajone.

Gera proga įsigyti namų su tuščia krautuve. Krautuvė naujai išdekoruota 
24 x 12 pėdų dydr^o, gali būti dar padidinta dvigubai. Krautuvė, 5 kam
bariai ir 2 saulės kambariai tik $14.900. Dundas - Bloor rajone.

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

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

KEN WILES REAL ESTATE

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

$2.000 įmokėti, Dundas Brock, 6 
kamb. mūrinis, alyva šildomas, 
kietos grindys, labai švarus; pil
na kaina $10.500.
Skambinti L. ZIGMANTAS. 

OL. 7997.

$3.900 įmokėti, High Park - Bloor 
rajone, labai gerų plytų 6 kamb. 
namas. Didelis sklypas; pilna 
kaina $13.900 o gal’ ir pigiau. 
Skambinti L. ZIGMANTAS

OL.7997.

$8.000 įmokėti, Indian Rd., atskiros, 
tikras 11 kamb. per 2 augštus 
dupleksas, vand. šild., 3 mod. 
virtuvės, garažas. Balansui vie
na 10 metų skola.

$4.500 įmokėti, Bloor - Brock, 7 k. 
per 2 augštus, gero mūro namas, 
pilna kaina $14.500.

Skambinti B. KRAUČEL1ŪNAS

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RI. 5804 fi Tel. EM. 3-1618
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 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 klijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai augo 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:

MCMURRAY — DUNDAS ST. WEST 
$11.000, įmokėti $2.500, 8 ne
pereinamų komb. tikro mūro na
mas. 2 geros virtuvės, naujai 
dekoruotas, geros kietmedžio 
grindys, geros rūsys su visais pa
togumais, nauja krosnis. Gali
mybės garažui iŠ lane. Geros 
pirkinys! Skambinti P. Mališaus- 
kosOL. 6321.

FRANKLIN — DUPONT, $13.500, 
įmokėti $3.000, 6 gražių kamb., 
tikro mūro labai geras moder
niai įrengtas namas. Alyva šildy
mas, 2 modernios virtuvės, gra
žios kietmedžio grindys, didelis 
kiemas ir garažui vieta. Skam
binti P. Mališauskas OL. 6321.

BEATRICE — COLLEGE, $21.500, 
įmokėti $4.600, 10 didelių ne- 
nepereinomų komb. visai atski
ras gero mūro namas. Vandeniu 
Šildymas su stokeriu. Gražios 
kietmedžio grindys, 3 geros vir
tuves iš kurių 2 modernios, ge
rai sutvarkytas rūsys, didelis 
gražus kiemas, vieta garažui. 
Skambinti P. Mališauskas telef. 
OL. 6321.

BARTLETT - BLOOR, $12.500, įmo
kėti apie $4.000. Atskiras 7 
kambarių namas, karštu vande
niu šildomos, kvadratinis plonas, 
gražus didelis sklypas. Skam
binti P. Kerberis ME. 2471.

GLADSTONE — BLOOR, $15.000, 
įmokėti apie $4.500. Atskiros 7 
kambarių mūrinis narnos, karštu 
vandeniu šildomos, narnos ran
dasi puikioje vietoje, didžiulis 
sklypas (dvigubos), garažas. 
Skambinti P. Kerberis, ME.2471.

DURIE - HIGH PARK, $15.500, įmo
kėti opie $4.000, atskiros 6 
kambarių mūrinis narnos, kvad
ratinis planas, namas lobai pui
kiam stovyje, garažas, geri mar
gučiai, užėmimas tuojau. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471,

WOODSIDE - HIGH PARK, $19.500, 
įmokėti apie $7.000. Atskiras 
10 kambarių gražių plytų no
mas, puikios kietmedžio grindys, 
karštu vandeniu-alyva Šildomas, 
3 virtuves, skiepe galimo įreng
ti dar 3-jų kambarių butų, di
džiulis kiemas. 10 metų atdaras 
morgičius. Puikus pirkinys. 
Skambinti P. Kerberis ME. 2471.

DUFFERIN — ST. CLAIR, $13.900, 
įmokėti $2.900. Lobai gero mū
ro 7 nepereinamų kambarių na
mas, 2 virtuvės, kietmedžio grin
dys. Tikrai vertas dėmesio pir
kinys. Skambinti P. Grybas, 
ME.2471.

SYMINGTON — DUPONT, $14.500, 
įmokėti $4.000. Pusiau atskiras 
gero mūro 6 kambarių namas, 
alyva šildomas, 2 virtuvės, gra
žios kietm. grindys, visi kamba
riai dažyti. Prieš pirkdami būti
nai apžiūrėkite šį gerų pirkinį. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

LANSDOWNE — BLOOR, $15.900, 
įmokėti $4.500. Visai atskiros 
8 nepereinamų kambarių namas, 
moderni virtuvė, dvigubos gara
žas, namas švarus iš lauko ir 
vidaus, galima tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

PERTH - DUPONT. $10.000. $2.000 
įmokėti, visai atskiras, 6 kamb. 
namas, 2 virtuvės, vieta garažui. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

DNDAS - KEELE. $11.900, $3.000 
įmokėti. Mūrinis, 8 nepereinamų 
kambarių per 2 augštus namas, 
2 virtuvės, vieta garažui, namas 
naujai atremontuotos ir galima 
tuojau užimti. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

ST. CLAIR - DUFFERIN, $13.900, 
$4.000 įmokėti. Atskiras, labai 
grožių plytų, 6 kambarių bun
galow, vandeniu - alyva šildo
mos, moderni virtuvė, dvigubas 
gar,., greitas užėmimas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: ■ 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNN E AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
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 sąlygos.

Įmokėti $6.000, Bloor - Evelyn rajo
ne, 8 k., atskiras, vandeniu Šil
domas, labai gero mjro namas, 
2 garažai, šoninis įvažiavimas.

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

$3.000 įmokėti, Jane - Brocksidc, 6 
komb., atskiras, mūrinis, gara
žas. Kaina $13.000.

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

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
otsk., labai gero mūro duplek
sas, vandeniu šild., didelis kie
mas, 2 muro garažai, privatus 
įvažiavimas. Kaino $25.000.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd., 13 k. 
per 2 ougštu, atskiros dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 mūro ga
ražai, privot. įvažiavimas. Vieno 
skola 10 metų. Kaina $24.000.

$3.500 įmokėti, 7 komb. mūrinis, at
skiros, mod. virtuvė, didelis kie
mas. Dovercourt - Davenport ra
jone. Pilno kaina $15.500.

$3.000 įmokėti, 8 komb. per 2 ougš- 
tus, mūrinis, mod. virtuvė, ga
ražui vieta. Gladstone - Argyle 
rajone. Pilna kaina $12.700.

$4000 įmokėti, Garden - Sorouren, 7 
k. mūrinis, pusiau atskiros, oly
vo šild. 2 modernios virtuvės, 
garožos. Pilnai kaino $13.500.

$4.500 įmokėti, Ossington - Bloor, 8 
k. mūrinis, pusiau atskiras, ne
pereinami kambariai, balansui 
viena skola, garažas. Pilna kai
no $14.500. .

$5.500 įmokėti, McDonnel - Queen, 8 
k. ir saules kambarys, atskiros, 
mūrinis, privatus įvažiavimas, 
garažas, erdvus kiemas, pajamų 
namas. Pilna kaina $16.500.

$4.000 įmokėti, Jerome - Indian Rd.
6 k. pus. atskiras, mūrinis, ne
pereinami kambariai, vand. šil
dymas, 2 garažai, 2 mod. vir
tuves. Pilna kaina. $14.500.

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

$3.500 įmokėti, Argyle - Gladstone, 8 
k. mūrinis, 2 ougštuose, moder
ni virtuvė, galimybė garažui. 
Pilna koina $12.700.

$5.000 įmokėti, Gilmour - Annette, 8 
k. atskiros, mūrinis, 2 virtuvės, 
naujos šildymas, didelis kiemas, 
galimybė garažui. Pilna kaina 
$14.500.

$5.000 įmokėti, Gladstone - Dundas, 
8 k. mūrinis, pusiau atskiros, 
nepereinami kambariai, 3 vir
tuvės, garažas. Pilno k. $16.500

$6.000 įmokėti, High Pork Ave. - 
Bloor, 10 k. atskiros, mūrinis, 
dupleksas, vandens šildymas, at
vira skola 9 metams, garožos, 
šoninis privažiavimas. Pilna kai
na $23,500.

$10.000 įmokėti, Rusholme Rood - 
Dundas, 9 k. atskiras, aštrių ply
tų, kvadr. planas, 2 virtuvės, 2 
vonios, vand. Šildym., garažas. 
Pilna koina $24.000.

$5.000 įmokėti. 11 k. originalus dup
leksas, 3 mod. virtuves, olyv. 
vandeniu Šildomos, galimybė 
įrengti biznį rūsyje, duoda pa
jamų $ 185 mėn. plius 2 k. ir vir
tuves butas sau. Nuosavybė be 
skolų. Pilna koina $21.000.

A. W. IARL1NGER
*■ . 4

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:

$15.500 Bloor — Bathurst, mūrinis, atskiras 13 kambarių per du augštus, dvi 
vonios, dvi virtuvės, du atskiri įėjimai, įvažiavimas į kiemą, balansui 
viena skola

$7.000 įmokėti, Grenadier - Roncesvalles, atskiras, mūrinis, vandeniu šildomas, 
10 k. su 3 virtuvėmis, didelis kiemas, šoninis įvažiavimas.

$6.000 Įmokėti, Sunnyside rajone, mūriniu, atskiras, 9 k., 3 virtuvės, vande
niu ir aliejumi Šildomas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bloor - Dovercourt Rd., mūrinis, atskiras, Ilk., 2 virtuvės, 
dvi vonios, vandeniu ir aliejumi šildomas, privatus įvažiavimas.

$11.700 pilna kaino, Indian Rd. - Annette, mūrinis, pusiau atskiras, 8 k., įva
žiavimas į kiemą. ■ /

$4.500 įmokėti, Bloor - Runnymede, mūrinis, atskiros, 6 didelių kambarių, 
įvažiavimas į kiemą.

$5.000 įmokėti, prie naujai statomos lietuvių kotai. ba(nyčios, atskiras, mūri
nis, 8 k., dvi virtuves, aliejumi šildomas, garažas.

$12.900 pilna kaina, Quebec - Annette, mūrinis, atskiras; 8 k., įvažiavimas į 
•. kiemą'" . ..

$3.000 įmokėti. Mūrinis, 7 k. per du augštus, dvi mod. virtuvės, garažas. 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 k. per du augštus, aliejumi šildomas, garažas.
$7.000 įmokėti. Lietuvių mėgiamam rajone, atskiras, mbūriniš, 13 kambarių, 

3 vonios, 3* virtuvės, 2 garažai, vandeniu šildomas, didelis kiemas.
$8.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor, mūrinis, atskiras, II k., 3 virtuvės, vand. 

aliejumi šildomas.

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

S. KUZMAS P. LEDAUSKAS
Offico OL 6357. Namų LA. 1250 Office OL. 6350. Namų OL. 5815.

.......... ' " ' ■ I .........

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškos.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui. *

Užsakymai priimami: 

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. LI. 92035.

Turime daugelį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

F. Jonynas
TtlefMMt jttaigM OL. 8444 

Namų OL 7972.

Rūta Kuprevičienė 
NamV ME. 3929 

Vladas Paliulis 
įstaigos telef. OL. 8443

V. Jučas
Biznio telef. OL 8444 . 
Nem< telef. OL 6718

Pirmą kartą Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT.
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. 4
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V. VASIS-Vasiliauskas
Real Estate and Business Broker

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Ave.) Telefonai: ME. 4605-4606
I

1. High Pork 6 dideli kamb. mūrinis 
namas, moderni virtuvė, svarūs 
kam- Įmokėti $2.900.

2. Grenadier Rd. — Roącesvales 6 
kambar. gero mūro, labai didelis 
kiemas ir garažas. Įmokėti $3.900.

3. High Pork - Roncesvales 6 dideli 
kam. mūrinis, alyva šildomas, kie
mas ir garažas. Įmokėti $4.500.

4. Indian Rd. - Grenadier Rd. 10 di
delių kamb. 2-jų augštų mūrinis 
atskiros namas, vandeniu - alyva 
šildomas, privatus įvažiavimas ir 
garažas. įmokėti $5.000.

5. High Park - Bloor 8 didelių kamb. 
gero mūro, atskiras, vandeniu - 
alyva Šildomos, didelis/ kiemas ir 
garažas, geras pirkinys.

6. Parkdale — Jameson 10 didelių 
kamb. mūrinis atskiras, alyva šil
domas, garažas, geras pajamų na
mas. Įmokėti $5.000 ir viena at
vira skola balansui.

7. Bloor - Dundas 6 didelių kamb. 
ir garažas. įmokėti $2.900.

8. Dundas - Dovercourt Rd. 8 didelių 
kamb. mūrinis atskiros, vandeniu - 
alyva šildomas, 2 virtuvės ir 2 ga
ražai, prašoma kaina $14.900.

9. Lansdowne * Queen 6 kamb. mū
rinis, alyva * šildomas, garažui vie
ta. Įmokėti $3.000.

10. Dundas - Brock 9 didelių kamb. 
2 butai, atskiras mūrinis, vande
niu alyva šildom.; įmokėti $4000.

11.. Bloor - Deleva re Ave. 8 kamb. 
gero mūro atskiras, labai didelis 
kiemas, įmokėti $4.500.

12. Bloor - Havelock 9 didelių kamb. 
atskiras mūrinis, 3 virtuvės, van
deniu alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas, įmokėti $7.000 
ir viena skola balansui.

13. High Park Blvd. - Sunnyside Ave.
11 didelių kamb., (2 butai dup
leksas). Atskiras, mūrinis, vande
niu alyva šildom., įmokėti $7000 
ir viena atvira skola balansui.

14. High Park Blvd., gražiausia gat
vė, 20 labai didelių kambarių, at
skiras gero mūro, 4 vonios, 4 vir
tuvės, atskiri įėjimai, centrinis 
planas, privatus įvožiavimąs, 3 
mūriniai garažai. Namas be sko- 

•lų, įmokėti $9.000 ir viena sko
la balansui 10 metų.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

J. K. BALSYS V. VASIS (Vasiliauskas)

Vasarai artėjant parduodami /y 7 Z~7/\f 11 į l'ifl t 
pigiomis kainomis V </!✓</</t/C,

7 kub. pėdų šaldytuvas su dį 1 C?
5 metų garantija tik ...... <JĮ> JL 03

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

Paieškojimai
Vokiečių įstaiga žuvusiųjų gi

minėms ieškoti ieško žuvusio 
fronto apkasų darbininko Sta
nislavo RUDZINSKO, gim 1928. 
III. 27 d. Terasiškiuose, Vilniaus 
apskr., artimosios, Josefos Rud- 
zinskienės ar Rudzinskaitės bei 
jo kitų giminių. Kreiptis per Vo
kietijos Krašto Valdybą antrašu: 
šu: Litauisches Zentralkomitee, 
(17) Weinheim / Bergstr., Post- 
fach 233, Germany.

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metu profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

— Roma. — Otelio Benedetti, 
Vallerano burmistras, paimtas 
kalėj iman, kur atliks 8 mėn. 
bausmę už Popiežiaus įžeidimą. 
Vienoj savo viešoj kalboj bur
mistras (komunistas) popiežių 
pavadino “kriminalistu”. Italijos 
statymai teikia popiežiui šiuo at
žvilgiu lygią globą su resp. pre
zidentu.

1613 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480

V VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augžtos paluko- 
n os. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tek 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vok vak.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 va! p.p.

Dar neišgėrė
Motina klausia savo dukrelę:
— Maryte, ar įpylei naujo van

dens žuvelėms?
— Bet, kad jos to paties dar 

neišgėrė, Mamyte...
Holywoodo šeimose

Du Holywoodo aktorių sūne
liai ginčijasi, kurio tėvelis pra
našesnis. Vienas sako:

— Mano tėvelis tavąjį lengvai 
nuboksuotų.

— Taip — sutinka antrasis, — 
bet pažiūrėsim, kaip bus po me
tų... '

— O ką? Ar per metus tavo 
tėvelis išmoks boksuotis?

— Ne, bet aš tada jau turėsiu 
kitą tėvelį...

Lietuviškas kraujas veikia
1938 m. lenkams prievarta už

mezgus diplomatinius santykius 
su Lietuva, jų pasiuntinybės 
sekretorius, gėrėdamasis gražiai
siais Nemuno krantais, dažnai 
mėgdavo automobiliu pasivaži
nėti. Kartą, bevažiuojant netoli 
Birštono, dideliame pasisukime, 
automobilis įkrito į griovį ir ap
sivertė. Vairuotojas buvo sun
kiai sužeistas. Daug kraujo nute
kėjo nelaimės vietoje. Greitoji 
pagalba nugabeno į ligoninę ir 
konstatavo, kad vienintelė išeitis 
gyvybei išgelbėti — reikia papil
dyti nutekėjusį kraują.

Drausmingas Vilniui Vaduoti 
S-gos narys, pildydamas savo 
pareigą — artimui padėk — suti
ko dupti savo kraujo ir Vilnių 
užgrobusios valstybės atstovui.

Nukentėjęs po to greit pasvei
ko, nuotaika pakilo ir jis tuojaus 
užtraukė “Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim!”

Didžioji laimė
Vienas anglų ir vienas čekų 

darbininkas kalbėjosi apie gyve
nimo laimę. Anglas pasakojo, 
kad jis turįs savo namelį ir ga
vęs gerą algą dar galįs patingi
niauti, pasidžiaugti gyvenimu.

— Tai labai gražu — pastebėjo 
čekas. — Bet ką reiškia jūsų 
smulkus džiaugsmas prieš maną
jį džiaugsmą ir laimę, kai slapto
ji policija pirmą valandą nak
ties pasibeldžia Į duris, prikelia 
mane iš lovos, patikrina doku
mentus ir pasako, kad jie sukly
do, kad ieškomasis esu ne aš, o 
mano kaimynas.

i Kaip kitaip
Senelė stumia vaiku vežimėlį 

ir sako: .
— Miegok, Diplome, miegak!
Kaimynas klausia:
— Tai juokingas vardas. Ko

dėl jūs vadinat kūdikį Diplomu?
— Matot, — atsako senelė, — 

aš pasiunčiau savo dukterį į uni
versitetą ir, .štai, ką ji parsivežė.

Dienos metu nėra laiko
Vieną rytą uolieji partijos na

riai su baime pamatė ant fabri
ko sienų išrašytus prieškomu- 
nistinius šūkius. Šūkius nutry- 
nus, vienas įsiutęs komunistas 
užrašė ant sienos: “Baily! Kodėl 
tu savo nešvarų darbą atlieki 
naktį? Pamėgink tai padaryti 
dienos metui”

Sekantį rytą ant sienos rastas 
atsakymas:

“Labai gaila, drauge. Dienos 
metu esu labai užimtas, nes dir
bu partijos sekretoriate”.

—Kiek turi metų gimęs 1900?
— Kas, vyras ar moteris?

Lengvas reikalas
Kalba sukos apie draugą.
-—Jis labai turtingas. Kasdien 

sutaupo 500 dolerių.
— Kaip? <
— Lengvai. Jis važiuoja į dar

bą požeminiu, o ten parašyta: 
“500 dolerių, jei nusispiausi”. 
Jis nespiauja.

Ženeva ir vodka
Ženevoje “Metropol” viešbu

čio baras bankrotuoja. Jame ap
gyvendintos sovietinės delegaci
jos nariai visai neužsuka į barą, 
nors šeimininkas pasirūpino pri
statyti 100 butelių vodkos.

Kitame viešbutyje, kur susto
jo Kinijos delegacija, savininkas 
pasirūpino pristatyti kiniško li
kerio. Jo gavo iš kiniško kito 
restorano, kurio savininkas yra 
karštas Chiang Kaišeko šalinin
kas.

Politika paprasta: tegul komu
nistai laka Chiang Kaišeko like
rį kaip ir britai Maskvos vodką.

Pinigų vardai
Mums atrodo, kad pinigų pa

sauly viešpatauja doleriai, fran
kai, markės, kronos, centai, rub
liai, zlotai, grašiai ir dar keletas 
vardų. Ištiktųjų pinigų vardų 
pasauly labai daug ir įvairių yra. 
Taip Haiti viešpatauja — gurt, 
Peru — sol, Gvatemaloj — gue- 
cal, Costa Rica — colon, Ekva
dore — suera, Bolivijoj — boli- 
vanos, Venecueloj — bolivar, 
Brazilijoj — cruzeiros, Hondūre 
— lempira, Irane — rial, Pana
moj — balbao, Paragvajuj — gu
arani, Nikaraguoj — cordobas, 
Siame—bacht ir tt. irtt.

Dr. V. P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO
Bendroji proktika, moterų ligos su 

gimdymo pagalba specialiai.
Kabineto tel. LL. 9184 

Namų WA. 1-0537
Priėmimo va!.: 1.30 - 3.30 po pietų, 
5.30 - 8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimą.

F. N. PREBBLE

Dantistė 
NINA CERNAVSKIS, d». dos

DARBO VALANDOS: pirmadisawb ir trečiadieniai* nuo 2-9 vai. vak.; ketvirta
dieniai* ir panktadianiais nua 9-5 vai. po platų.

660 BROADVIEW AVE., TORONTO. - TEL. Rl. 4643

Dr. M. Arštikaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima H anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1-3584 

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

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

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

TeL GL. 2892.

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligontnėse-
Vidous ligų specialistas: širdies ast

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

TeL WA. 1-6708

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

REALTOR

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

Volqiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamma priry.xd»?ct c-tre/os. * - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Geras pirkinys 
$6.000 įmokėti, High Park rajone, 

Indian Rd. 12 kamb., mūrinis 
atskiras namas, karšto vandens - 
alyvos šildymas, kvadratinis pla
nas, garažas, pusiau privatus 
įvažiavimas. Užėmimas už 60 
dienų.

$15.000 pilna kaina, įmokėti $6000, 
Dundas - Lisgar rajone, 8 kamb., 
mūrinis, atskiros namas, karšto 
vandens - alyvos Šildymas, išilgi
nis koridorius, dvigubas garažas.

$13.000 pilna kaina, $4000 įmokėti, 
St. Clair - Oakwood, 6 komb., 
Šiurkščių plytų, pusiau atskiras 
namas, alyvos šildymas, moderni 
virtuvė.

100 akrų ūkis, 1 mylia nuo Lake 
Simcoe. "88 akrai dirbamos že
mės, 12 akrų miško. 10 kam
barių mūrinis namas. Traktorius 

Zz - ir kiti padargai. Labai gera ga
limybė ūkio — vasarvietės kom
binacija. Reikalingas geras {mo
kėjimas grynais ir vieno atskira 
5% skola balansui.

$13.900 pilna kaina, $4000 įmokėti, 
Christe - Davenport, 6 kambar., 
mūrinis, šiurkščių plytų namas, 
karšto vandens - alyvos šildymas, 
garažas.

$17.000 pilna kaina, $5000 įmokėti, 
Dovercourt - Dundas, 12 kamb., 
mūrinis, pusiau atskiras namas, 
išilginis koridorius, 4 virtuvės.

$12.000 pilnai kaina, $4000 įmokė
ti,, Bloor - Dufferin, 8 kamb. at
skiras namas, didelis sklypas, 
dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas.

$16.500 pilna kaina, $5000 įmokėti, 
Lakeshore Rd., mūrinis šiurkščių 
plytų atskiros namas, karšto 
vandens - alyvos šildymas, kvad
ratinis plonas, moderni virtuvė, 
garažas. Viena atvira skola ba
lansui.

$13.000 pilna kaina, įmokėti $4000, 
Dufferin - Davenport, 6 kamb., 
mūrinis namas, moderni virtuvė, 
nėra garažo.

IBS

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

go

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 8-8094

OL. 5176 - OL. 1793
J. RUKŠA

1061 BLOOR ST. W

Dr. A. PaceviČius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC ‘ 
314 BATHURST ST.

Toronto

Telef. kabineto* EM. 6-2696 
’Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyve*: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
žežtadieniai* nuo 11-3 vai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

———"T-—
Dr. J. J. VINGILIS

VIDAUS LIGOS
Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-8 vai. v.

Šeštadieniais 11-2 vai. po pietų.
WA. 1-0219

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

Dr. N. Novošickis
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. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS ŠLOOR 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 va!, p.p., kituloiku 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 pagal susitarimą.

TeL Office: YO. 3611 
Namų: PO. 6-9964.

Dr.John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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

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

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama
atsiimant Garantuojama.
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
___ .. netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

<A4mr>lW<Z sų sandėliuose jūsų vasariniai rū-
▼▼ btv j Mmrnea ^us pjpestingai saugomi. Kai

Speeialybė: darysite rudeninį apsityarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-455?

38 metų valymo patyrimas *

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

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 

n.mg LL 5228.

Laikrodininkas
Taisau visų rožių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galimo siųsti ii provino’ios reg. laižku.

STANLEY SHOE STORE
Augščioustos rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaiki/, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
Tel. KE. 3t|l

DANIEL D. STOKAL, BJV. 
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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akintus visiems akių defek- 
Htirlą aklų nervus, kurie daž 

noi sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomh.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Lludžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

' Saite 436
LietuvHkoi kolbončiu* praĖomo kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir ieftod. 10-1 vo. p.p.
Offtee EM. 6-SS61. Res. ME. 0636. • v
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TORONTO, Out.
JO EM. KARDINOLAS McGUIGAN PAŠVENTINO 

LIETUVIŲ BAŽNYČIĄ
Sekmadienį, liepos 11 d., To

ronto lietuvių šv. Jono Krikšty
tojo parapija turėjo neeilines iš
kurnės — perstatytos bei atnau
jintos bažnyčios pašventinimą. 
Prieš 11 vai. gatvėse jau laukė 
gausūs būriai tautiečių atvyks
tant J. Em. kardinolo. Kolumbo 
Vyčių puošni garbės sargyba ir 
kun. P. Ažubalis, parapijos kle
bonas, pasitiko atvykusį kardi
nolą, kuris būrio kunigų lydi
mas atliko pašventinimo apeigas.

Iškilmingas mišias laikė para
pijos klebonas kun. P. Ažubalis, 
asistuojamas Tėvų Pranciškonų 
ir kitų kunigų. Savo pamoksle 
jisai prisiminė neseną parapijos 
praeitį, josios darbus ir kvietė 
visus jungtis bendrai maldai už 
kenčiančią Lietuvą. J. Em. kar
dinolas savo žodyje pasidžiaugė 
atnaujintu dievnamiu, kvietė ne
gailėti aukų išlyginti skoloms, 
nes kol jos slegia dievnamis ne
visiškai priklauso Dievui. Jisai 
taip pat skatino lietuvius mylė
ti savo šalį Lietuvą ir Kanadą, 
kuri juos priglaudė ir kuri lau
kia jų įnašo.

Šv. Liudviko mišias giedojo 
jungtinis Toronto šv. Jono Kr. 
ir Hamiltono Aušros Vartų para
pijų choras, diriguojamas kun. 
B. Pacevičiaus. Naujaisiais var
gonais grojo muz. St. Gailevi- 
čius.

Po pamaldų įvyko vaišės at
naujintoje parapijos salėje, ku
ri vos talpino gausius dalyvius. 
Atsilankė J. Em. kardinolas, mi- 
nisteris Vyt. Gylys su žmona, 
Monsinjoras Ronen, kun. dr. J. 
Tadarauskas, T. B. Grauslys su 
T. Pauliu Baltakiu, kun. V. De- 
mikis su kun. P. Totoraičiu iš 
JAV ir visa eilė Toronto visuo
menės darbuotojų. Vaišėms va
dovavo p. Dailidė, parapijos ko

miteto atstovas. Pirmasai kalbė
jo ministeris Vyt. Gylys. Jisai 
priminė, kad Bažnyčia, šeima ir 
.nokykia lormuoja žmogų, ir to
dėl šiomis iškilmėmis tenka 
džiaugtis. Tai bus naujai sustip
rintas religinis ir tautinis židi
nys. Mons. Ronen angliškai pa
sveikino lietuvišką parapiją, lin
kėdamas puoselėti savąją kultū
rą, ugdyti lietuviškas šeimas ir 
pripildyti bažnyčias savo jauni
mu. Kanados Liet. Bendruome
nės vardu sveikino jos pirminin
kas J. Matulionis. Toronto Prisi
kėlimo parapijos vardu kalbėjo 
T. dr. B. Grauslys OFM. Jisai 
taip pat pasidžiaugė atnaujinta 
šventove ir išreiškė viltį, kad abi 
parapijos eis ranka rankon. Kal
bėjo dar-— inž. Kšivickis iš Ha
miltono, p. Jonaitienė — katali
kių moterų vardu, p. Yokubynie- 
nė “Dainos” šalpos grupės var
du, p. Kaknevičius — ateitinin
kų ir p. Miliauskas — “Caritas” 
vardu. Pagaliau užbaigos žodį 
tarė klebonas kun. P. Ažubalis. 
Jisai pabrėžė, kad bažnyčios per
statymas bei atnaujinimas yra 
sutelktinio’ darbo vaisius — Jo 
Em. kardinolo, parapijos kunigų, 
komiteto, parapijiečių, architek
to inž. dr. A. Kulpavičiaus, inži
nierių, rangovo ir visų kittj tal
kininkų. Jiems visiems jisai iš
reiškė nuoširdžiausią padėką.

Vaišės praėjo pakilioje nuotai
koje. Jų pasisekimui ypač daug 
pasidarbavo kat. moterys. Da
lyviai skirstėsi gėrėdamiesi šiuo 
lietuvių darbo laimėjimu, ypač 
minėdami architektą inž. dr. A. 
Kulpavičių, kuris, anot vieno 
kalbėtojo, iš senosios bažnytėlės 
padarė stilingą, originalų diev- 
namį. puošiantį visą Dundaą gat
vę. Iškilmės buvo filmuojamos ir 
gausiai fotografuojamos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Torontan atvyko arch. dr. 

•St. Kudokas. Atvažiavęs patiekė 
parapijos pradinės statybos ar
chitektūrinius ir konstruktyvi
nius planus. Planai paduoti mies
to savivaldybei, statybos depar
tamentui peržiūrėti. Tuo pačiu 
laiku planai įteikti keletai sta
tybos bendrovių nustatyti sta
tybos sąmatai.

— Liepos 4 d., aprūpintas pas
kutiniais Sakramentais, mirė 
Pranas Bužnys, palikdamas sū
nų P.raną, gyvenantį Amerikoje 
ir dukterį Josefą Kriščiūnienę. 
Gedulingos pamaldos įvyko lie
pos 6 d., šv. Agnietės bažnyčio
je. Palaidotas Vilties kapinėse.

— Moterystės sakramentu su
jungti Vytautas Sendžikas ir 
Liudvika Gražutė Ši leikytė.

— Pakrikštyta Jūratė Marija 
Kobelskytė.

Šv. Andriaus liuter. bažnyčioj 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, lie
pos 18 d.. 9.30 vai. ryto, lietuvių 
pamaldos. Kun. Dr. M. Kavolis.

Dr. Kavolis 
liepos 19 d. išvažiuoja į Evange
likų Liuteronių Bažnyčios vi
daus misi jonierių mokyklą Wis
consin valstijoje. Tuo metu jis 
rugpjūčio 1 d. laikys pamaldas 
Čikagoj. Iš ten Sugrįžęs, vėl pra
dės laikyti pamaldas Toronte 
rugpiūčio 8 d. '

Policijos šventės koncerte 
šį šeštadienį parodos aikštėje da
lyvaus 14 tautybių, jų tarpe ir 
lietuvių atstovai — TL choras 
“Varpas” ir Hamiltono t. šokių 
grupė. Bilietai, po $1, gaunami 
policijos nuovadose ir parodos 
administracijos rūmuose.

Toroųto studentai lietuviai 
pasinaudodami ilgu savaitgaliu 
išvažiavo pastovyklauti prie 
30.000 salų apie 200 mylių nuo 
Toronto. Sala ant salelės, uolos, 
kvepiančios pušys, skaistus dan
gus ir mėlynas vanduo jungėsi į 
nepaprastai gražią harmoniją, 
priduodančią sielai daug ramy
bės. Bet tą ramybę drumstė di
delė daugybė uodų ir kelios gy
vatės, kurių ten randasi nema
žai, taip kad keli stovyklautojai 
iš viso miegoti negalėjo ir buvo 
priversti praleisti naktį laively
je ant vandens dainuodami... Ši 
stovykla sujungė dar daugiau 
visus studentus ir parodė kad di
desnis bendradarbiavimas ne tik 
intelektualiniame darbe bet ir 
atostogose yra labai vertingas.

Vinco Krėvės - Mickevičiaus 
mirties minėjimas — akademija 

Liepos 16 d. 7.30 vai. yak. Lie
tuvių Namuose. Dundas-Ossing- 
ton gatvių kampas, rengiamas 
iškilmingas Vinco Krėvės Mic- 
kevičiaus mirties minėjimas.

Programoje: Antano Rinkūno 
paskaita ir trumpa meninė dalis.

Gedulingos pamaldos už jo vė
lę bus šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčioje liepos 17 d. 9 vai. rytą 
ir šv, mišios Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje.

Lietuvių visuomenę prašome 
pagerbti mūsų didįjį rašytoją ir 
mokslininką savo atsilankymu i 
akademiją ir gedulingas pamal
das. Apylinkės v-ba.

Toronto jūrų skautės 
atidaro 1954 m. buriavimo sezo
ną su savo pastato krikštynomis. 
Jų pereitą vasarą įsigyti “Co
met” klasės jolei bus duodamas 
“Vandenės” vardas. Laivo pa
šventinimą atliks Toronto skau
tų dvasios vadas kun. kap. Ba
cevičius. Krikštynos įvyks liepos 
18 d., sekmadienį. 2.30 vai. p.p.. 
Sea Scouts’ bazėje Ashbridges 
Bay (važiuoti Queen Str. East 
tramvajumi iki Woodbine; nuo 
sustojimo kelią parodys unifor
muoti jūrų skautai). Po krikšty
nų jūrų skautai-ės numato pa- 
plaukyti svečius savo burlai
viais. Vakare Liet. Namų viršu
tinėje salėje Įvyks skautiška ar
batėlė su šokiais. Visi skautai-ės, 
jų tėvai ir bičiuliai iš Toronto ir 
apylinkių maloniai kviečiami da
lyvauti.

Jūrų skaučių laivas “Vandenė”
Dr. V. P. Baltrušaitis pradėjo 

.praktiką Toronte ir atidarė savo 
kabinetą 1554a Bloor St. W.. tel. 
LL. 9184. Priiminėja ligonius 1.30 
- 3.30 vai. p.p. ir 5.30 - 8 v.v.

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.
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H. L. D. M. TEATRO ’’AUKURAS”

ruošiama šių metų liepos 17 d. 4 vai. po pietų 
V. Narušio ūkyje. 

ĮDOMI PROGRAMA 
ŠOKIAI IR BUFETAS 

“Aukuras”

LIEPOS 18 d., SEKMADIENI,
V. Narušio ūkyje, prie Lake Medad, įvyksta

linksma gegužinė
Gros geras orkestras - Turtingas bufetas.

Pradžia 3 vai. po pietų.
Rengėjai.

Kanados ateitininkų vasaros 
stovykla

Kaip jau buvo spaudoje skelb
ta, šiais metais prie Erie ežero, 
netoli Dunville miestelio, gražia
me miškelyje įvyks ateitininkų 
vasaros stovykla. Vieta labai tin
kama stovyklauti: graži gamtos 
aplinkuma ir puikios sąlygos 
maudymuisi, ežero krantas smė
lėtas ir pakraščiai negilūs.

Stovykla prasidės rugpiūčio 
21 d. ir baigsis rugpiūčio 30 d. 
Stovyklon priimami studentai, 
moksleiviai ir mokiniai nuo 10 
metų amžiaus. Maloniai kivecia- 
mi stovykla pasinaudoti ir ne- 
ateitininkai. . ,

Tuo pačiu pranešame, kad re
gistruotis reikia paskubėti. Ter
minas iki liepos 31 d. Registruo
tis Toronte galima pas J. And
riuli, 87 Pine Crest. Rd., tel. L Y 
7484, “Tėviškės Žiburių” redak
cijoje arba klebonijose ir Hamil
tone pas St. Verbicką, 241 East 
Avė. N., tel. JA. 26213.

Centro Valdyba.
Įsisteigė Šaulių Klubas

Liepos 11 d. p. Klupšienės ir 
dar keletoš iniciatorių pastango
mis. Liet. Namuose buvo sušauk-

ŠALPA IR VASARA REIKALINGA!
Toronto Šalpos - Labdaros Komitetas “Caritas” z 

liepos 17 d., ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 8 vai. vak., 
atnaujintoje, vėsioje šv. Jono Krikštytojo liet, parap. salėje

RENGIA VIEŠĄ

POBŪVĮ - ŠOKIUS
GROSPUIKUS ORKESTRAS N,

Gausus bufetas, įvairūs netikėtumai. 
Pelnas — lietuvių šelpimui.

Toronto “Caritas”.

Viešo podėko
Baltų Federacijos vardu širdingai dė

kojame oug itriegašbaomm 
kojame augštai gerbiamam dirigentui 
kompozitoriui p. St. Goilevičtui ir vi
siems "Varpo" choro dalyviams, taip gra
žiai prisidėjusioms prie birželio 14 d. 
minėjimo Massey Holl, Toronte, kuris lie
tuviško choro dėka praėjo taip grožiai it 
iškilmingai.

Mes visi suprantame ir giliai įvertina
me Tamstos ir visų dalyvių didelį pasi
aukojimo dalyvauti be jokio materialinio 
atlyginimo šitame parengime.

Šitas pasirodymas dar kartą atkreipė 
dėmeesį i meniškai taip augštai sudenn 
tą chorą, ką Šitose dienose kitame sąryšy
je pažymėjo ir vietine kanadiška spau
do, ir taip grožiai ir galingai išpildytus 
kūrinius. . ' -j

Be to, jis parode gyvu veiksmu savo 
meilę mūsų tėvynei ir solidoriškumą vi-
soms trims Poboltijp tautoms.

Mes taip pat širdingai dėkojame mū 
. šų skautams ir skautėms, kurie sovo

tas Šaulių Klubo Toronte stei
giamasis susirinkimas. I laikina ,--v - -------- - —-v
valdvba išrinkta: Klupšienė. Ba- ^rousme jr orgonizuotumu žymiai prisi- 

nelis. Karka. Grigaitis ir Jankai- ; Goliausioi dekoiame ir visai lietuviš- 
tis; kandidatais liko E. Jankutė kai visuomenei, kuri, nebojant gražaus 
ir Bumbulis. " ' pavasario oro, gana gausio i dalyvavo mi-

Susirinkime dalyvavo atvykęs WoxkodJ* dcLn.€ 
iš JAV Centro V-bcs narys kun. 
T. Vaidevutis Mintautas S.J.
Svetys susirinkusiems pasakė Į 
gan ugningą kalbą, kurioje pri- ' 
minė Šaulių S-gos reikšmę Lie
tuvoj ir apibūdino jos tikslus iš
eivijoje, pabrėždamas, kad šau
lių organizacija, kurią' sudaro ' 
skirtingų konfesijų bei politinių . 
įsitikinimų nariai, siekia svar-i 
biausio tikslo — lietuvybės iš- { 
saugojimo išeivijoje. Tai orga- j 
nizacija, kuri ateina į pagalbą; 
Lietuvių Bendruomenei atkreip
dama ypatingą dėmesį į jaunimą, 
tai Tautos kariuomenė.

užmiršo mums padoryt'ų žaizdų ir kartu 
parode dalyvavusiam svečiui - kalbėtojui 
Kanados 'Federalinio Parlahento atsto-
vūi, Hon. George A, Drew, bei kitiems 
konodiecioms, kad čia turima reikalo su 
politiniai pribrendusiomis tautomis.

Baltų Federacijos Valdyba 
Lietuvių skyrius.

Dr. M. Anysas, Emilija Jurkevičienė, 
J. Yokubynas. *

REIKALINGA senyva moteris prie vaiko 
Skambinti vakarais OL. 6747.

VAŽIUOJU j MONTREAL! su lengva 
mašina. Yra vietos 3 žmonėms. Išvažiuo
jam šio mėnesio 22 d. iš ryto 7 vai. ir 
grįžtam 26 d. Skambinti EM. 3-5404 
tarp 5 ir 6 vai. vak. Klausti Grumbino.

Išnuomojamas didelis ir šviesus kamba-

MONTREAL, Cue.
VLIKo pirmininkas pre.l M. 

Krupavičius lankėsi Monrealy
je liepos 9-10 d. Pirmąją dieną 
jis turėjo pasikalbėjimą su Mont 
realio ateitininkais sendraugiais, 
antrą dieną — Politinės Komisi
jos prezidiumu ir su Tautos Fon
do atstovybe Kanadoje, trečią 
dieną dalyvavo bendrame. posė
dyje su KLB Montrealio apylin
kės valdyba, padarė Aušros Var
tų parapijos salėje viešą prane
šimą visuomenei ir dalyvavo KL 
B-nės apylinkės valdybos su
ruoštoje išleistuvių vakarienėje

VLIKo DELEGATAS .. . 
(Atkelta iš 7 psl.) 

kusijas irkaip yra paskelbta ir 
jo nusistatymams atstovaujan
čio j spaudoj. '

Nežiūrint šių p. Lozoraičio 
bendram lietuviškam reikalui

ŽUKLAVIMO 
ir įvarius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

______  gausite tik

J. BERžINSKAS 
1212 Dundas Street West. Toronto 

Telefonas LA. 9547
čia oot galimo užsisakyti laivams motorus bei 

jvoirius medžioklinius šautuvus.

A.A. Genė Lelienė
Trečiadienį, liejos 7 d., 11 vai. 

Wellesley ligoninėj po iląos ir 
sunkios širdies ligos mirė Genė 
Lelienė vos pusę amžiaus teiš
gyvenusi.

Velionė buvo gimusi tremtyje 
Rusijoje 1915 m. Dar maža būda
ma pajuto gyvenimo sunkumą 
dėl bolševikų sukeltos suirutės. 
1922 m. grįžusi su tėvais Lietu
von, gyveno Žemaitijoj, 1932 m. 
ištekėjusi, gyveno Raseiniuose. 
Tauragėj ir Panevėžy, kur jos 
vyras ėjo apskr. inžinieriaus pa
reigas.’ 1944 m. pasitraukus Vo
kietijon gyveno Hanau stovyk
loj, o iš ten 1949 m. atvyko Ka- 
nadon. Dėl neįprasto darbo ir 
klimato sąlygų jau prieš metus 
pajuto nugaroj skaudėjimus, bet 
gydytojai nenustatė, kad širdis 
netvarkoje. Tik prieš 4 mėn. bu 
vo surasta, kad širdies vožtuvą 
apgedę. Sveikata vis blogėjo ir 
nebuvo galima nei operuoti, ne; 
kitos pagalbos sulaukti, nors ve 
lionė vis tikėjęsi

Paliko nuliūdusį skausme vy
rą. sūnų 17 m., ir dukrą 20 m 
amžiaus.

Palaidota šeštadienį iš šv. Jo
no Kr. bažnyčios Vilties Kalne 
kapinėse.

rys su baldais III augšte (yra vanduo) ir 
II augšte kambarys su baldais.. Prie ge
ro susisiekimo; High Park rajone Tcl. 
LO. 3647.

Išnuomojami 4 kambariai ir virtuvė, at
skiras įėjimas ir garažas. 695 Dovercourt 
Rd. Skambinti tel. LO. 7358.

Išnuomojamas kambarys ir garažas. 333 
Delaware Ave. Bloor - Dovercourt rajone. 
Telef. OL. 2720.

Išnuomojamas kambarys su baldais, 31 
Roblocke Ave., tel. KE. 6663.

Išnuomojamas kambarys su virtuve ll-mc 
augšte su baldais, atskira vonia; yra 
garažas. Tik suaugusiems. Skambinti 
>el. KE.0504.

Išnuomojami suaugusių šeimai II augšte 
3 kambariai ir virtuvė arba 2 kambariai į 
ir virtuvė High Pork Ave. - Bloor. Skam
binti tcl. LY. 9063.

___ _____ ____ _________ J?______________ I

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė ll-mc 
augšte ir kambarys I augšte. Teirautis 
tarp 7-8 vol. y. tci. m E. 9517.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-mc 
ougŠtė su baldais. 198 Westminster Ave. ’ 
Tel. OL. 4583, po 6 vai. vak.*

High Park rajone išnuomojamas kamba
rys ir priedas vosorkambarys vienam ar 
dviem suaugusiems. Skambinti tel. JU. 
2647, po 6 vai, vak.
Išnuomojamos kambarys ir virtuvė ll-mc 
jugšte. 21 Wendell Ave., Weston.
Išnuomojami II augite 2 kambariai ir 
„rtuvA be baldu. Tel. LL. 1804.
Išnuomojami II augšte 2 kambariai san- 
rumis ir virtuvė. Be baldų. 43 Indian Rd.

aiškiai žalingų žygių, diplomati
nių santykių atnaujinimas ir VL 
IKo Delegato Įsitvirtinimas yra 
eigoje ir vyksta mums palankia 
linkme.

Šių metų liepos 7 d. atsilan
kius asmeniškai ir pasitikrinus 
vokiečiu atitinkamose įstaigose, 
dar kartą buvo patvirtinta, kad 
joks p. Lozoraičio paskirtas at
stovas nėra prisistatęs ir kad VL 
IKo Delegato padaryti žygiai pa
lankiai svarstomi kompetetin- 
gesė institucijose. Tuo būdu, jei
gu jau kalbėti apie blefą, tai tą 
blefą yra padaręs. Lozoraitis, 
skelbdamas apie jo atstovo pa
skyrimą. kai nieko panašaus nė
ra buvę.

URT yra pasiryžusi, prireikus, 
pateikti visus šį reikalą liečian
čius dokumentus. URT nuomone, 
jų visai pakanka kiekvienam ge
ros valios žmogui įsitikinti, jog 
visi žygiai Lietuves Delegatą 
skiriant buvo atlikti prisilaikant 
didžiausio atsargumo ir perdėm 
atsižvelgiant i Lietuvos intere
sus. Jeigu kas nors teigia, kad 
vokiečiai čia padaromi arbitru, 
tai kaltė dėl to tenka p. Lozo
raičiui. bet jokiu būdu ne VLI 
Kui. . ..

Aš esu tvirtai įsitikinęs, jog
artimiausiu savaičių ar mėnesių 
būvyje VLIKo padarytų žygių 
vaisai oatys kalbės už save. Tuo 
tarpu būčiau Tamstai, pone Re
daktoriau, labai dėkingas, jeigu 
padarytumėte viską, kad plačio
ji visuomenė nebūtu klaidinama.

Būtij labai sveikintinas daly
kas, jei šia proga būtų galuti
nai visos patriotinės lietuvių vi
suomenės vieningai nusistatyta, 
jog Lietuvos Respublikos suve
reninės valdžios vykdymas pri
klauso ne atskiram asmeniui, o 
Lietuvos išlaisvinimui įpareigo
tam vadovauti Vyriausiajam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tui*.  .

Tenka pastebėti, kad VLIKc 
pirmininko atvykimo laikas į 
Montreal} buvo praneštas vos 
prieš dvi dienas ir todėl daugelis 
net visai nespėjo apie tai sužino
ti arba jau turėjo kitus planus 
savaitgaliui. Būtų gera, kad toki 
svarbūs apsilankymai būtų už
planuoti ir pranešti prieš mėnesį 
ar nors pora savaičių, kad pri
ėmimo organizatoriams ir visuo
menei būtų laiko pasiruošti ir 
įpie tai tinkamai paskelbti.

VLIKo pirmininkas nustebino 
montrealiečius savo energija, 
ryžtumu ir aiškiu VLIKo užda
vinių ir bėdų formulavimu, kc 
taip nesimato iš mūsų ir JAV 
lietuviškos spaudos. Joje taip įsi
galėjo knaisiojimasis po šiukšly
nus, kad, dažnai atrodo, jog nė j 
saulę akių nebepakeliama. Ir 
taip smulkūs ambiciniai ginčai 
užtemdo tą saulę — mūsų tautos 
išlaisvinimo kovą.

Savo pranešime VLIKo pirmi
ninkas palietė VLIKo vidaus 
santykius, nesklandumus su p. 
Lozoraičiu, Lietuvos atstovavi
mo klausimą prie kitų kraštų 
vyriausybių, Bonnos atstovo 
klausimą, PLB organizavimo ei
gą, savo atsilankymą Vašingto
ne ir kitus aktualius reikalus. 
Buvo paklausimų, daugiausiai 
ryšium su p. Lozoraičiu.

Po pranešimo įvyko atsisvei
kinimo vakarienė, kurios metu 
kalbėjo Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. J. Kubilius, KLB 
Montrealio apyl. pirm. L. Balza- 
ras, Paplauskienė - Ramūnienė, 
J. Kardelis, Pr. RudinskaS, L. 
Girinis,^V. Liesūnaitis, J. Paro
jus ir kt. Programą gražiai pa
įvairino Montrealio jaunieji dai
nininkai P. Vytė ir A. Keblys, 
akompanuojant A. Piešinai.

• Atsisveikinimo kalboje VLIKo 
pirm, palinkėjo visiems lietu
viams stiprėti dvasia, augti skai
čiumi, mylėti lietuvišką žodį ir 
dainą ir visiems grįžti į išlaisvin
tą mūsų tėvynę.

Tėvas Jonas Kidykas SJ, išbu
vęs Montrealyje 14 mėnesių, lie
pos 12 d. išvyko i Čikagą nau
joms pareigoms jėzuitų ordene. 
T. J. Kidykas buvo nuoširdus 
katalikiškos veiklos darbininkas 
ir montrealiečiai su juo atsisvei
kina su apgailestavimu kad ne
tenka vienos didelės pajėgos už- 
loisfuose rehginiuo.5? dirvonuo
se. Tėvo J. Kidyko vieton atvyks 
Tėvas Jonas Raibužis SJ.

Liečia Moptrealio lietuviškas 
parapijas^ organizacijas, prife- 

sionalus, amatininkus ir 
prekybininkus.

SKELBIMAS. "
Kanados Lietuvių Diena šie- 

het įvyks Toronte rugsėjo 4-5-6 
dienomis. Ta proga yra numaty
ta išleisti leidinys, kuris atvaiz
duotų visą Kanados lietuvių gy
venimą. Tas leidinys bus platina
mas ne tik Kanadoje, bet ir po 
visas pasaulio lietuvių koloni
jas.

Visos Montrealio lietuviškos

Paruoštus organizacijų raši
nius bei skelbimus prašome pri
statyti žemiau išvardintiems as
menims ne vėliau liepos 30 d.:

A. Gražys, 5725 16th Ave., Ro
semount;

P. Povilaitis, 5515 13th Avė., 
Rosemount;

I. Kibirkštytė, 2567 Montgo
mery St.;

A. Vazalinskas, 216 2nd Ave., 
Ville Lasalle;

J. Lukoševičius, 1860 Desmar- 
chais St.,.Ville Emard.

Apylinkės valdyba.
AV parapijos bažnyčios rūsys- 

salė bus baigti lieti šią savaitę. Į 
sutartą $145.000 sumą už statybą 
neįeina nei suolai, nei altoriai, 
nei Dievo Stalas, nei stacijos... 
Visa tai reikės atskirai įsigyti. 
Tikimasi, kad atsiras parapijie
čių, kurie norės įtaisyti bažny
čiai altorius ir kitus dalykus, 
.uo būdu palikdami savo vardą 
neinančioms kartoms.

Bažnyčioje numatyti trys mar
muro altoriai. Didysis altorius 
kaštuos $3.000, du šalutiniai — 
po $1.500. Viena stacija, atrodo, 
kaštuos apie $150.

AV parapijos klebonas išvyko 
į Čikagą. Grįš liepos 18 d.

Skaučių vasaros stovykla pra
sidės šį šeštadienį, liepos 17 d., 
jei susiregistruos pakankamas 
dalyvių skaičius.

Susituokė: Šeštadienį, AV baž
nyčioje: J. Vasiliauskas su N. 
Mececkaite ir Janušauskas su E. 
Mažionyte.
, Palaidota Dovidaitienės duk

tė Anielė Benard. Tai Jau ketvir
tos laidotuvės per vienerius me
tus jos šeimoje.

La Salle General Hospital dr. 
Šegamogas padarė kelio operaci
ją p. Dikinienei.

Montrealio skautų tunto šių 
metų vasaros stovykla įvyksta 
St. Adolphe vietovėje, esančioje 
Laurentian kalnuose. J i praside
da sekantį šeštadienį, liepos 24 
d., ir tęsis iki rugpiūčio 1 d. Už
siregistruoti dar galima pas se
kančius asmenis: J. Ramanauską 
tel. CL. 222 ir V. Paulių, telef. 
TV. 7120. - ■

Stovyklos mokestis sumoje 
$10 turi būti sumokėtas iki lie
pos mėn. 18 d. Iš šeimos vykstant 
daugiau negu vienams asmeniui 
šis mokestis sumažinamas iki 
$7.50 asmeniui. Stovyklon patar
tina pasiimti sekančius reikme
nis: 3 šiltas antklodes, paltą, šil
tą megstinį, 2 batus, du rank
šluosčius, muilą, dantims valyti 
priemones, metalinę lėkštę ir 
puoduką, šaukštą ir šakutę, 50 
pėdų virvę, brezentą, ilgas kel
nes, apatinius baltinius, lempu
tę, popieriaus ir pieštuką, mau
dymosi kelnes, dvi poras koji
nių ir žaidimo priemones. Šiuos 
daiktus patartina suvynioti į 
tvirtą ryšulį.

Svečių lankymosi diena yra 
skelbiama liepos 25 d.

Išvykimo diena ir vieta bus 
skelbiama sekančiame numery
je. ps. S. Naginionis,

Tuntininkas.

organizacijos (kultūrinės, eko
nominės ir ideologinės) yra pra
šomos surašyti savo organizaci
jos trumpą istorinę apžvalgą ir 
veiklą, pailiustruojant ją nuo
traukomis.

Labai pageidautina profesinių 
ir prekybinių skelbimų. Skelbi
mų kaina: vienas puslapis — $20; 
pusė puslapio — $10 ir ketvirtis 
puslapio—$5. Įteikiant pasirink
to dydžio skelbimus, pagal augš- 
čiau nurodytą kainoraštį, pridėti 
ir atitinkamą sumą pinigų.

Lietuviška Mechaninė Dirbtuvė
Auged Engineering & Machine Shop

9 PENNING ST., TORONTO. - TEL. LL. 6335
Atlieka įvairius metalo tekinimo, freųcavimo ir acetelino virini* 
mo darbus. Visų rūšių mašinų taisymas išskyrus automobilius.

KLB Montrealio apylinkės valdybos 
1954 m. I-jo pusmečio kasos balansas

PAJAMOS: -
Saldo 1954. II. 6 d. .............. $171.71,
Vasario 16 d. šventės minėj. 276.33, 
Motinos Dienos minėjimas ... 146.31,
Spaudos atg. 50 m. minėjimas 23.65,
Solidarumo mok. I pusmečio 138.60,
Dr. J. Mališkos auka .............. 6.00.

Viso pajamų $762.60.

IŠLAIDOS:
Raštinei .........   ..'
Už gėles solistams ............ .......
Neo kanadiečių parodai .........
E. Simonaičio kelionei paremti
Seštod. I. mokyklų reikalams 
Perduotos T. Fondui Vasario
16 d. minėjimo pojomos ......... 276.33.

$3.52,
4.20,

10.75,
45.00,

235.00,

Viso išlaidų $574.80. 
Saldo 1954 m. liepos 3 d. $187.80. 

1954 liepos 4 d. paskirto parama 
Montrealio skaučių tunto “Neringa" sto
vyklos reikalams $80.00. Lieka kasoje 
$107.80.

KLB Montrealio opyl. V-ba.

LIETUVIŠKA

motery kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roneesvohes Ave„ Toronto




