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I platesnius barus
“O kam gi tas visas vargas?” klausia kaikas žiūrėdamas į vi

suomenininkų didžiules pastangas ką nors veikti, kaip nors išju
dinti masių apatiškas nuotaikas. Ištiktųjų visuomeninį darbą dir
bantiems iš to naudos nėra. Priešingai, tenka dar padaryti išlaidų 
ir eikvojamas laikas. Iš pirmo požiūrio iš visos veiklos naudos 
tikrai nesimato. Tačiau visuomeninė lietuviškoji veikla bei bend
ruomenės gyvenimas yra mums visiems taip reikalingi, kaip pats 
gyvenimas. Mes norime gyventi, gyventi savaip, lietuviškai, lie
tuviškoje aplinkoje, norime santykiauti su žmonėmis — ir ne su 
betkokiais, bet su lietuviais. Didelėse kolonijose gyvenantieji šito 
taip nepastebi. Nieko neišsiilgstama, ką kasdien turima. Bet kaip 
labai išsiilgsta to lietuviškojo gyvenimo, lietuviškosios aplinkos 
tie, kurie gyvena mažose, neskaitlingose kolonijose. Jie tai tikrai 
įvertintų, jei galėtų visa tai turėti, ką didžiosios kolonijos turi. 
Bet ir šiųjų turimas lietuviškas gyvenimas ne savaime vyksta. 
Jis sukuriamas, suorganizuojamas. O tai ir yra visos visuomeninės 
veiklos, \Hso organizacinio gyvenimo prasmė bei atsakymas į klau
simą “ O kam gi tas visas vargas?” Niekas savaime nevyksta. 
Visoje visuomeninėje veikloje gali būti sėkmingesnių i mažiau 
sėkmingų užsimojimų, bet visi jie sveikintini, nes jie suveda mus 
į krūvą bendram pasireiškimui, savam lietuviškam gyvenimui.

Lietuviškojo visuomeninio gyvenimo paskirtis betgi ne vien pa
tenkinti troškulį. Auklėjamasis uždavinys yra dar didesnis. Ir 
vyresnioji karta neprivalo jo pražiūrėti. Visa, ką vyresnieji daro, 
negali būti paskirta tik savajai dvasiai atgaivinti, bet ir jaunuo
menei auklėti. Jeigu mūsų priaugantis jaunimas lietuviškajame 
gyvenime neras nieko patraukiančio, jaunimui tinkamo, jis neliks 
kartu. Jis dairysis ko tinkamesnio kitur. Ir nueis kitur. Ir dėl to 
negalima bus jam priekaištauti.

Kad taip neatsitiktų,, lietuviškoji visuomeninė vejkla turi ša
kotis, plėstis vis į platesnius laukus. Jaunimas niekad neliks ten, 
kur jam neįdomu, kur jam neįmanoma pasireikšti. Tad reikia 
platesnių užsimojimų. Reikia organizuoti gyvenimą, kuriame jau
kiai pasijustų ir jaunimas. Tiesa, mūsų ištekliai niekad mums 
neleis įruošti puikių salių pramogoms ar sportui, nepajėgsime 
sukurti savų viskuo aprūpintų klubų ir t.t. bet tai nereiškia, kad 
neprivalėtume daryti nieko. Priešingai, reikia imtis to, kas pra
džioje atrodo neįmanoma. Jei mūsų jaunimas kitur viliojamas 
puikių įrengimų, traukiamas stačiai pramogauti, tai mes turė
tume įtraukti į kuriamąjį — paruošiamąjį darbą. Jaunimas links- 

- ta^pasipąudoti palegumų ma^onumąis, bet joJdealizmas- tąip. pat 
gali iššaukti didelio užsidegimo norint ką panašaus sava susikurti.

O sava turi būti susikurta viskas. Arba fb bent turi būti siekia
ma. Savąjį gyvenimą mes turime iššakoti. Jei to nepasieksime, 
nereikės daugelio metų,'kai pradėsime graudenti. Jaunimą trau
kia pramogos, sportas ir kultūrinė veikla. Jaunimas turi gauti 
sąlygas šiam troškuliui patenkinti savybėje, tarpe savųjų, arba 
jis nueis kitur.

Prieš trejetą metų mes šioje pat vietoje kėlėme reikalą didžio
sioms lietuvių kolonijoms įsigyti ūkius vasaros kolonijoms bei 
visokioms pramogoms. Tada atsirado gudročių, kurie pasišaipė, 
kad, esą, “TŽ” svaičioją apie neįgyvendinamus projektus. Praėjo 
kiek laiko, Toronte atsirado bandžiusių tai įgyvendinti, tačiau 
kažkodėl rankas nuleido. Iki šiol Toronto lietuviai vasaros gyve
nimui —net gegužinėms — jokios vietos neturi. Iš visų kiek gau
sesnių Toronto tautybių neturi vieni lietuviai. Net latviai su es
tais turi!

O turėtų tokius ūkius įsigyti visos didesniosios kolonijos. Kaip 
tik tokiuose ūkiuose galima būtų pabandyti organizuoti gyvenimą, 
patrauklų ne tik vyresniajai kartai, bet ir jaunimui, kuris čia 
daug kur galėtų rasti vietos savo iniciatyvai ir energijai išlieti 
bei galimybių susikurti lietuviškąjį gyvenimą, kad taip netrauktų 
svetimi vėjai.

PRASIDĖJO KANADOS MARIOLOGINIS KONGRESAS
Rugpjūčio 5 d. Cap de la Madeleine, Que., prasidėjo visos Ka

nados katalikų Marijos Metų kongresas. Jis truks iki rugpjūčio 15 
d. Tai bene didžiausia iki šiol Kanadoje buvusi religinė manifes
tacija. Didžiulis mariolognis kongresas įvyko 1947 m .Otavoje, bet 
šiemetinis sutraukė dar gausesnius tūkstančius maldininkų. Kiek
vienai provincijai yra skirta atskira diena, o užbaigai — vsų pro
vincijų bendra manifestacija. •-----——-—   —--------—

Kongresas prasidėjo Jo Em.|bėjo Rev O'Reilly, prancūziš- 
kardinolo Emile Leger pontifiką-1 kai Jo E Maurice Roy? Quebeco 
linėmis mišiomis atviroj aikštėj.
Minios žmonių — daugelis nešini 
sudedamom kėdutėm ’— dalyva
vo pradžios iškilmėse. Garsiakal
bių sistema įgalino visus sekti 
pamaldas ir kardinolo pamoks
lą. Garsiakalbiai buvo įrengti ir 
aplinkinėse bažnyčiose. Popieti
nių iškilmių metu angliškai kal-

Lenkijos prekinis laivas “Ja- 
roslaw Dąmbrowski” atplaukė 
su kroviniu į Londoną iš Gdy- 
nios. Jūrininkas, laivo zuikis Kli- 
mowicz bandė pabėgti, bet ne
sėkmingai — buvo sučiuptas Sa
viškių ir uždarytas laivo vienu
tėj. Iš laivą iškrovusių darbinin
kų sužinojo apie tai lenkų trem
tiniai, kurie kreipėsi į anglų po
liciją. Ši sulaikė beišplaukiantį 
lenkų laivą vidunaktį ir įsakė 
kapitonui duoti visų laivo pa
talpų raktus. Kai pastarasis at
sisakė, policininkai išlaužė duris, 
rado vos gyvą Klimowicz ir iš
vadavo. Lenkų jūrininkai bandė 
gintis bei stumdyti anglų poli
cininkus, bet tai nieko negelbė
jo. Laivas išplaukė į Gdynią, O 
lenkai tremtiniai ėmė stipriai 
veikti, kad naujam pabėgėliui 

“KARAS TURI ATEITI GREIT”

— Maskva. — Sovietų laikraš
čio “Agitator” tvirtinimu, visa
me pasaulyje esą per 30 milijo
nų kompartijos narių. Tokia yra 
naujausia Kremliaus statistika.

monių sugniuždyti komunizmui. 
Aš kreipiuosi į jus savo tautos ir 
milijonų laisvės trokštančių tau
tų vardu prašydamas tęsti kovą 
su komunizmu...”

' arkivyskupas. Įspūdinga buvo 
bendra vakaro procesija su žva
kėmis aplink St. Marie ežerą, ku
rio centre buvo iškelta Madona. 
Tą pačią dieną Trois Riviėres 
stadijone įvyko ir vaikų kongre
sas, kuriame dalyvao 7000 ma
žųjų. Kalbą jiems pasakė Jo Em. 
kard. E. Lėger.

BRITAI IŠVADAVO LENKU JŪRININKĄ
būtų pripažinta politinės prie
glaudos teisė. Po kelių dienų 
įvairių žygių teismas suteikė 
jam tą teisę, ir dabar jis gali pa
silikti D. Britanijoj. Lenkijos at
stovas net kelis kartus protesta
vo užsienių r. ministerijoj, rei
kalavo grąžinti pagrobtąjį, kalti-

Korėjos prezidentas Rhee, lan
kydamasis Vašingtone, pareiškė: 
“Karas turi ateiti greit, ir reikia, 
kad JAV, pasaulio laisvųjų kraš
tų čempionas, būtų išgelbėtas 
nuo baisios katastrofos. Juo vė
liau karas ateis, juo baisesnis jis 
bus”. “Nuo komunistų grėsmės 
išvaduos ne kas kita kaip jėga. 
Ir tik jėga. Anksčiau ar vėliau 
mes būsime priversti imtis prie-!

TĘVI

Indijos - Portu Šulijos kivirčas J CF J
Indijos vyriausybė įteikė notą portugalų pasiuntinybei, kuri te

besilaiko New-Delhi mieste, kaltindama Portugalijos vyriausybę 
sukėlus “karo histeriją”. Portugalijos gi vyriausybėkaltina Indiją 
už sukeltas riaušes jos kolonijoje Goa ir norą pri ngti tas sritis. 
Portugalija yra nusistačiusi ginti visom pajėgor^Tndijos vakari

 

niuos pakraščiuos turimas Goa, Damao ir Diu kolonijas ir yra pa
siuntusi karinių sustiprinimų. 
Goa sieųa yra stipriai saugoja
ma portugalų kariuomenės ir in
dų policininkų. Kaip žinoma, ten 
jau yra įvykę susirėmimų. Indi
jos nacionalistai tęsia propagan
dą už portugalų kolonijų prijun
gimą. Manoma, kad didesni susi
rėmimai įvyks rugpjūčio 15 d. — 
per Indijos nepriklausomybės 
šventę.

Portugalijos vyriausybė šį ki
virčą’ yra oficialiai pranešusi Š. 
Atlanto Sąjungos kraštams. Mat, 
pagal Atlanto S. IV paragrafą, 
narys gali grėsmės atveju prašy
ti kitus* dalyvauti pasitarimuo-

se. Tokie pasitarimai yra laiko
mi viena pirmųjjų pagalbos prie
monių. Be to, ^Portugalija yra 
glaudžiame kontakte su D. Bri
tanija, kurios ^vyriausybė yra 
kasdien infom ’ 
virčo eigą. Tai 
Britanijos tėbė__ o d-------....
tarpusavės pagalbos sutartis, ku
ria portugalai dabar nori remtis. 
Portugalijos ambasadorius Lon
done Pedro Tlfeotonio Pereira 
lankėsi pas valstybės ministerį 
Selwyn Lloyd, su kuriuo svars
tė iškilusį kivirčą.

Diplomatinia^ santykiai tarp

CHURCHILLIS NEBEVYKS
Jau kuris laikas Churchillis 

ieškojo progos sulipdyti pasima
tymą su Malenkovu ir taip lai
mėti taiką. Ženevos konferenci
ja vėl pažadino Winstonui norą 
kalbėtis su Malenkovu. Šią savo 
intenciją jis išdėstė ministerių 
tarybos posėdyje. Edenas ir Lor
das Salisbury drauge su kitais 
pasipriešino. Churchillis užsi
spyrė, ir jo ministerial, kad ir 
labai nenorėdami sutiko, kad jo 
pasimatymas įvyktų kur nors 
pusiaukely — Šveicarijoj, Švedi
joj'ar Vokieti joj^Ženevojslap- 
tai buvo kreiptasi į rusus. Po 
kelių dienų atėjo atsakymas: 
Malenkovas mielai kalbėsis su 
Churchilliu, bet tiktai Maskvoj. 
Anglų ministerial atkalbinėjo 
premjerą nuo tokios pažeminan
čios kelionės, bet Churchillis bu
vo pasiryžęs vykti ligi pat Mask
vos, jei jau taip reikia. Minist.

Paleisti Gvatemalos sukilėliai
Kai išlaisvinimo kariuomenės 

vadas Castillo Armas laimėjo 
sukilimą ir tapo krašto preziden
tu, reguliarinėj kariuomenėj iš
augo nepasitenkinimas dėl suki
lėlių karinių pajėgų pirmavimo. 
Pagaliau reguliarinė kariuomenė 
pareikalavo paleisti sukilėlių ka
riuomenę. Spaudimas priėjo prie 
to, kad karo mokykla sukilo ir

Kongreso proga suorganizuo
ta mariologinė paroda, pavaiz
duojanti Marijos garbinimą Ka
nadoje. Joje dalyvauja istorikai, 
menininkai iš visų provincijų. 
Kiekviena provincija turi savo 
skyrių. Paroda apdrausta $150.- 
000 ir truks 10 dienų.

Dalyvių dėmesį patraukia ir 
mariologinis spektaklis, kuriame 
draminiu būdu vaizduojamas 
Marijos kulto plitimas. Pjesė pa
vadinta “Marija tiesia savo ap
siaustą nuo jūros iki jūros”. Ji 
kartojama kongreso metu kiek
vieną vakarą. Pjesę sukūrė vie
nuolė Paulė - Emilija. Muzikinę 
dalį paruošė net keli Kanados 
kompozitoriai.

no anglų policiją žiaurumu, bet 
veltui.

Pažymėtina, kad tuo pačiu len
kų laivu plaukė amerikietis dr. 
Joseph Cort su žmona, ieškoda
mi prieglaudos teisės Čekoslova
kijoj, kaip komunistai nenorį 
grįžti į JAV.

Lojama apie ki- 
Portugalijos ir

l galioje 1373 m.

Sališbury pareiškė, kad tuo at
veju jis atsistatydina. Prie jo 
prisidėjo ir Edęnas, matyt, bijo
damas, Itad sėnęlis Winstonas 
senatvėje nepadarytų kompro
mituojančių pasižadėjimų. Iš Že
nevos grįždamas JAV užs. r. vi- 
ceministeris Bedell Smith susto
jo Londone ir naujais argumen
tais prisidėjo prie angių minis- 
terių nuomonėj Jisai tvirtino, 
kad JAV žvalgybos žiniomis, 
Malenkovas nesąs vadovaujan-

toja didesnės imigracijos
Kanados " Prekybos Rūmai 

(Chamber of Commerce) įteikė 
raštą imigracijos ministerijai, 
kuriame pageidauja didinti imi
grantų skaičių; Kanada esą pra
laimės, jei paisys trumparegės 
politikos, besipriešinančios imi- 

užpuolė sukilėlių dalinį, apgy
vendintą Roosevelto ligoninės 
patalpose. Kai sukilėliai užmušė 
pirmąjį kariūną, visa karo mo
kykla su įniršimu ėmė. pulti su
kilėlių dalinį — apie 700 asmenų. 
Mūšis truko 6 vai. Žuvo 25, su
žeista — 75 asmenys. Jau rengėsi 
įsikišti ir kiti reguliarinės ka
riuomenės daliniai su sunkiai
siais gnklais, bet karinė vyriau
sybė paskelbė skubų susitarimą, 
pagal kurį, sukilėlių daliniai pa
leidžiami, sukilę kariūnai nebus 
baudžiami, o visa reguliarinė ka
riuomenė pasiduoda karinės jun
tos valdžiai. Tuo būdu Castillo 
Armas padėtis susilpnėjo, nes 
neteko ištikimiausio savo užnu
gario.

— Roma. — Čekoslovakijoj su
imta 140 dvasininkų ir 3000 ka
talikų pasauliečių. Yra likę dar 
nesuimti du rezidenciniai vysku
pai, trys vysk, augziliarai ir'trys 
apašt. administratoriai.

Vokiečiai prieš amerikiečius
Bremerhavene uosto darbinin

kai — apie 1000 — mušėsi su vo
kiečių policija, kuri lydėjo pa
reigūnus, lankančius vieno kvar
talo namus, numatytus nugriau
ti, kad JAV okupacinė kariuo
menė ten pasistatytų sau patal
pas. Gyventojai atsisakė kraus
tytis. Apsiginklavę lazdomis, ša
kėmis ir pan. 80 vokiečių bandė 
neįsileisti pareigūnų, talkon pa
sišaukę uosto darbininkus. Po
licija buvo priversta kviesti nau
jų būrių iš Bremeno ir tik tuo 
būdu pavyko atstatyti tvarką. 
Sąmyšio metu buvo girdėti ame
rikiečiams nepalankių šūkių. Ko
munistų agentai kurstė žmones 
priešintis. Keletas tokių kursty
tojų buvo suimta.

Miesto vadoybė paaiškino, kad 
rekvizavimas tų 25 namų yra 
miestui naudingas, nes kitose 
vietose amerikiečiai tada grąžins 
vokiečiams 741 butą. Be to, esą 
numatyta globoti iškeltuosius 
gyventojus, kad nebūtų nu
skriausti. Amerikiečiai užsimoję 
ten statydinti naujus pastatus už 

Portugalijos ir Indijos nors ir nė
ra galutinai nutrūkę, bet gali 
kiekvienu momentu nutrūkti. 
Indija savo pasiuntinybę iš Lisa
bonos atšaukė, kai Salazaro vy
riausybė atsisakė svarstyti savo 
kolonijų perleidimą Indijai. Por
tugalijos pasiuntinybė New-De
lhi yra vienintelis diplomatinis 
ryšys, kuris, kaip Indijos diplo
matiniuose sluogsniuose teigia
ma, gali būti nutrauktas. Indija 
jau pradėjo ekonominę blokadą 
— kliudo į Portugalų kolonijas 
įvežti maisto ir kt. gaminius.

, Turimas sritis Indijoj Portu
galija užėmė 1510 m. Pusė 640.- 
000 gyventojų yra katalikai. Goa 
mieste yra garsiojo misijonie- 
riaus šv. Pranciškaus Ksavero 
palaikai, sudėti gražioj švento
vėj, kur suplaukia daug maldi
ninkų*. ‘ 

I MASKVJį
tis vyras. Jis dalinasi valdžia su 
Chruščiovu ir Molotovu. Kalbėti 
su Malenkovu reikštų tiktai lai
ką eikvoti. Be to, sovietų pasiū
lymas vakariečiams dėl kolek
tyvinio Europos saugumo paro
dė, kad sovietai seną giesmę gie
da ir kad nėra pagrindo kalbai 
su Malenkovu. Visa tai pagaliau 
įtikino Winstoną, ir susilaikė nuo 
kelionės Maskvon. Sakoma, kad 
jis pasitrauks iš premjero parei- 

' gų apie rugsėjo 15 d.

gracijai.
Imigracijos pareigūnai pareiš

kė, jog yra nemaža kritikų, kurie 
prieštarauja vyriausybės imigra
cinei politikai. Sunku esą juos 
įtikinti, kad imigrantai atneša ir 
naujų darbų. Po II pasaulinio ka
ro maždaug kas antras imigran
tas buvo naujas-nedirbantis var
totojas; kiti gi—apie 500.000, ku
rie įsijungė į darbą, yrą taip pat 
vartotojai. Statistikos biuro ži
niomis, imigrantai kasmet nu
perka gaminių už $1.000.000.000. 
Tai beveik prilygsta Kanados 
eksporto vertei į D. Britaniją ir 
Europos žemyną.

Imigracijos ministerijos pa
reigūno nuomone, Prekybos Rū
mai neiškėlę dar vieno dalyko, 
būtent — didėjanti imigracija 
didina vietos gaminių suvartoji
mą ir tuo būdu prisideda prie 
Kanados ekonominio savaranku
mo. “Dabar didžioji mūsų gami
nių dali seina į užsienius, ypač 
JAV. Gali ateiti laikas, kada no
rėsime didesnio gaminių suvar
tojimo savo krašte”.

Po karo viešoji nuomonė ne
buvusi palanki didelei imigraci
jai, nors tai ir nebuvo pagrindi
nis stabdis. Imigracija buvusi 
mažinama ar didinama dėl trans
porto arba darbo stokos. Imigra
cijos departamentas buvęs kriti
kuojamas, kad atgabenęs 
vius nedarbo metu.

atei-

7 mil. dol., kuriuose sutalpins ki
tose miesto dalyse išmėtytas 
įstaigas bei šeimas.

PABŪGO VYKTI LIETUVON
Liepos 19 d. iš Anglijos į Rot- 

terdamą sovietų laivu “Coopera- 
cia” atplaukė moteris Mrs. Lena 
Hegarthy, 27 m. amžiaus. Ji tu
rėjo vizą vykti į Lietuvą aplan
kyti savo giminių. Mat, ji, lietu
vaitė, ištekėjusi už anglų karei
vio ir gavusi D. Britanijos pilie
tybę. Būdama laive išgirdo kal
bant, kad ji iš Lietuvos niekad 
negalėsianti grįžti. Tas ją nugąs
dino ir, laivui sustojus Rotter- 
damo uoste, kreipėsi į olandų po
liciją pagalbos, ši ją paėmė nuo 
laivo, palaikė dvi dienas kalėji
me ir leido grįžti į D. Britaniją.

— Londonas. — Darbiečių de
legacija, vadovaujama Attlee, 
išskrido lankyti raud. Kinijos. 
Pakeliui sustos dviem dienom 
Maskvoje, kur pasimatys r su 
Kremliaus pareigūnais. Kinijoje 
užtruks apie tris savaites.

Kaina 100

Savaites įvykiai
Kremlius vėl pasiūlė keturių didžiųjų pasitarimą. Liepos 24 d. 

Molotovas buvo pasiūlęs vakariečiams tartis dėl kolektyvinio Eu
ropos saugumo. Nesulaukęs palankaus atsakymo Kremlius ir vėl 
įteikė notą Britanijos užs. r. ministerijai, kurioje siūlo keturiems 
didiesiems rugsėjo ar spalio mėn. susėsti prie konferencijos stalo 
jr paruošti platesnio* masto susitikimą. Siūlo netgi kalbėtis dėl 
Vokietijos suvienijimo, nors apie laisvus rinkimus nenori kalbėti. 
Ir šitas sovietų pasiūlymas siekia ne ko kito kaip Europos Gynybos 
Bendruomenės, Š. Atlanto Są
jungos išsprogdinimo ir sovietų 
pozicijų pripažinimo. Nei JAV, 
nei Britanijoje, nei Prancūzijoje 
į tą pasiūlymą rimtai nežiūrima. 
Tai atšildytas sovietų manevras 
vakariečiams vilioti. Ši intencija 
kyšo ir iš ryt. Vokietijos min. 
pirm. Grotewohl pareiškimo, 
kuriuo jis kviečia vak. Vokieti
ją vienytis, atsiųsti pasitarimui 
atstovus ir tuo būdu nugalėti pa
grindinį susivienijimo stabdį — 
EGB. Tai esanti, anot jo, “gene
ralinė karo sąjunga”.

Prancūzija svarstys EGB
Prancūzijos parlamentas paga

liau nusprendė pradėti svarstyti 
EGB ratifikavimą rugpjūčio 24 
d. Šio mėnesio pabaigoje paaiš
kės ar Prancūzija atsisako dėtis į 
EGB, ar sutinka, ar nusistačiusi 
modifikuoti. Tai bus kiečiausias 
bandymas dabartinei vyriausy
bei. Komunistų atstovai, kurie 
palaikė min. pirm. Indokinijos 
byloj, balsavo prieš EGB svars- 
tvma Visi kiti — 514 — už.

Iki šiol nedrįso nė viena Pran
cūzijos vyriausybė pateikti par-

tai.
Tunisas patenkintas, 

Marokas šėlsta
Tunisui pažadėta savivalda ge

rai nuteikė gyventojus — tuojau 
nutilo sabotažai ir riaušės. Bėjus 
paskyrė min. pirmininką Taha'r 
ben Amar— nuosaikų tautinin
ką. Tai senas prancūzų bičiulis, 
nors visuomet buvo savivaldos 
šalininkas. Jis yra Tuniso Že
mės Ūkio Rūmų pirmininkas ir 
vienas didžiausių žemės savinin
kų. Naujų pareigų jis ėmėsi ener
gingai; tuojau kreipėsi į Neo - 
Destour nacionalistų partiją, ku
rios vadas buvo Habib Burgiba 
ištremtas. Pastarasis sutiko ben
dradarbiauti ir kvietė tunisiečius 
sustabdyti sabotažo veiksmus. 
Taip pat buvo paleisti iš kalėji
mų ir kiti politiniai vadai.

Kaimyniniame Maroke vyksta 
kruvinos riaušės. Prieš metus iš
tremto sultono Mohammed Ben 
Yousefff šalininkai reikalauja 
grąžinti jį. Prancūzams palan
kus dabartinis sultonas Sidi Mo
hammed Ben Moulay priešinasi 
anam sąjūdžiui, kuris ima vadin
tis “išlaisvinimo armiją” ir kelia

Lietuvių rinkimai Vokietijoje
Rodos, menkas daiktas tie rin

kimai, tačiau kiek erzelio dėl jų 
esti kad ir renkant naują Vokie
tijos bendruomenės tarybą. Kaip 
paprastai, aktyviausi su agitaci
ja išėjo nepartiniais besiskelbią 
partiniai, kuriems jau net Zun
de su E. Simonaičiu ir kt. pasi
darė “partiniai”, o kaip neparti
niai buvo rekomenduoti rinkti 
socaldemokratų partijai atsto
vaująs VLIKe “nepartinis J. 
Glemža, į resistentus linkęs liau
dininkų senasis atstovas J. Jakš- 
tyris, adv. Bataitis ir kt. Būta 
net provokacinių “atsišaukimų”, 
parašytų tiesiog bolševikišku sti
liumi. Kaikur smarkiai pultas 
Glemža, Zunde ir kt. Rinkimų 
rezultatai netrukus bus paskelb
ti.

Po “šefo” ir jo paskirto “Lietu
vos ministerio” Vokietijai “vizi
to” Bonnoje buvo sukviestas še- 
fininkų pasitarimas, kuriame 
dalyvao ir kaikurie VLIKo žmo
nės ar jam artimi. Bendrai svars
tyta, kaip reiktų “aptvarkyti” 
VLJKą, bent jo poziciją ir ypač 
pirmininkus. Laukiama sustip
rinsiant akciją, kad jei kur “še
fui” ar jo paskirtam “ministe- 
riui” nesiseka “ginti tėvynės Lie
tuvos reikalų”, tai dėl to kalčiau
sias esąs Karvelis ir VLIKas. ku
rie “parduodą” Maž. Lietuvą ar 
mažlietuvių sąskaia įsiteikią vc- 

kruvinas riaušes. Jau žuvo apie 
40 žmonių ir daug sužeistų. Vie
tomis nužudyti keli žydai. Di
desniuose miestuose skelbiami 
arabų streikai, deginami prancū
zų namai. Tvarkai palaikyti 
Prancūzijos vyriausybė pasiun
tė naujus kariuomenės sustipri
nimus ir pareiškė: “Jei reikės 
imtis drakoniškų priemonių at
statyti tvarkai, mes jų imsimės, 
net jeigu reikėtų tai apgailes
tauti”.

Irano žibalas vėl tekės
Prie vid. Rytuose pasiektos 

atotampos, išsprendus Sueso ka
nalo problemą, prisidėjo Iraną - 
Britanijos 3 metų ginčo išspren
dimas. Pagal naująjį susitarimą, 
Irano vyriausybė yra visų žibalo 
versmių ir įrengimų savininkė. 
Jos pavedamos, 8 bendrovės 
eksploatuos Abadano versmes ir 
pardavinės žibalą visame pasau
lyje. Pelnas, manoma, bus dali
namas pusiau. Irano vyriausybė 
gausianti vien mokesčių $420.- 
000.000 per trejus pirmuosius 
metus. Anglo - Iranian bendrovė, 

000 kompensacijos, nors bendro-, 
vė reikalavo 500.000.000 svarų. 
Manoma, kad reikės apie $70.- 
000.000 sutvarkyti žibalo valyk
loms. Sutartis galiosianti 25 m.

Vid. Rytuose lieka dar neiš
spręsta Buirami oazės problema, 
kur sutartas arbitražas tarp Bri
tanijos ir Saudi-Arabijos. Dėl 
Kipro salos valdymo dar ginči
jasi Turkija, Graikija ir Brita
nija.

95 divizijos prieš Maskvą
Jugoslavija, Graikija ir Tur

kija Bled mieste pasirašė karinę 
sutartį, pagal kurią trys pasira
šiusios šalys teiks savitarpinę 
pagalbą užpuolimo atveju. Tuo 
būdu Jugoslavija, kad ir nebū
dama Š. Atlanto Sąjungos narė, 
įeina bendron Vakarų Europos 
gynimo sistemon, apimančion di
džiulį plotą nuo Islandijos iki 
Turkijos.

Kariniai žinovai mano, kad vi
suotinės mobilizacijos atveju, 
Jugoslavija su Turkija gali su
telkti 70 divizijų, Graikija — 25. 
Tuo būdu Tito dar kartą parodė 
savo galią Kremliui, su kuriuo 
susipyko prieš šešerius metus.

kiečiams...
Tam tikroje vadistinėje spau

doje pasirodė žinių, kad, girdi, 
dr. Karvelis savo susirašinėjimą 
su Bonna “slepiąs net nuo savo 
artimiausių bendradarbių” (tai
gi, miglų gamintojai perteikia 
net tokius “faktus”...). Jei tai 
pasirodytų tiesa, tai gal atsakin
gi VLIKo pareigūnai paaiškintų 
lietuvių visuomenei, kodėl taip 
daroma ir nuo kurių “artimiau
sių bendradarbių” tai slepiama. 
Šiuo metu Vokietijoje plačiai ko
mentuojama Johno afera. Žmo
nės pageidauja, kad ir VLIKas 
pasitikrintų, ar ir tarp jo žmonių 
ir įstaigos bendradarbių nėra 
mažesnių “Johnukų” ir kiek yra 
tiesos žmonių šnekose, kad net 
kaikurie slapčiausi VLIKo ar VT 
posėdžių nuorašai patenka į Lon
doną ar Romą... Ar Bereiktų ir 
nuo tokių vilkinių Johnų, nors 
ir nebolševikinių, apsivalyti...

— Otava. — Statistikos Biuro 
žiniomis, Kanadoje šiuo metu 
yra 65.827 psichiškai sergančių. 
Tai rekordinis skaičius. Jis pra
dėjo ypač kilti nuo 1947 m. 1953 
m. psichinių ligonių skaičius pa
didėjo 10%. Prieš 21 metus 100.- 
000 gyventojų tekdavo 317,2 psi
chinių ligonių, dabai* — 410,4.
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Saugumo šefo dingimo paslaptis^
naši padaryti panašioms istori-

! KANADOS LIETUVIUS!
Vasario 16 Gimnazijai Remti 

komisija kreipiasi į visus Kana
doje gyvenančius lietuvius, orga
nizacijas, pavienius rėmėjus, o 
ypač į plačiąją lietuvių visuo
menę.

Jau šiandien nėra reikalo aiš
kinti gimnazijos reikšmę lietu
vių tautos kovoje už savo gyvy
bės išlaikymą. Tų darbo vaisių, 
kuriuos jau atliko gimnazija, 
auklėdama tautinėje dvasioje 
jaunimą, jeigu dar neapčiuopia
me, tai tikrai nepoilgo juos ryš
kiai pajusime. Mes tikime, kad 
Kanados lietuvių visuomenėje 
nėra tokio, kuris dar kvėpuoja 
Tėvynės meile ir jos ilgesiu, ku
ris abejotų šios gimnazijos, ir tai 
vienintelės pasaulyje, reikalin
gumu. Bet juo labiau kiekvienas 
supranta, kad šitas mokslo židi
nys negali kvėpuoti be lėšų. Tas 
lėšas iki šiot Kanadoje daugu
moje, sutelkdavo negausūs rė
mėjų būreliai.

Nekartą gimnazijai remti ko
misija kreipėsi Į būrelius, kad 
lėšų telkimą reikia suintensyvin
ti, o surinktų sumų atsiskaitymą* 
paskubinti, tuo pačiu palengvin
ti gimnazijos veiklos sąlygas. Bet 
su apgailestavimu turime prisi
pažinti, kad tie kreipimaisi ne- 
visuomet likdavo išklausomi. 
Nesulaukiame iš rėmėjų būrelių 
vadovų atsakymo net Į privačius 
laiškus. Bet mes tikime, kad tai 
įvyksta ne iš blogos valios. Nes 
ir visi rėmėjai, bei būrelių va
dovai, kaip ir komisijos nariai, 
duoną pelnosi sunkiu darbu. Su
prantame, kad poilsis ir Jums la
bai reikalingas. Bet, pragyveni
mui brangstant, būreliams atsi- 
liekant, prisidedant ir kitoms są
lygoms, gimnazijos išlaikymas ir 
jos egzistencija atsiduria gana 
kritiškoje padėtyje.

Iš Kanadoje šiuo metu vei 
kiančių 25 būrelių, tik maža da
lis yra -neatsilikiisi -bu atsiskaity
mų. Kaip jau minėjome, į asme
niškus kreipimusis, būrelių va
dovai neatsiliepė, esame vėl pri
versti prašyti spaudos paramos.

Štai keli pavyzdžiai: rėmėjų 
būrelis Nr. 9, esantis Toronte, su 
gimnazija yra atsiskaitęs tik iki 
1953 m. sausio 31 d. O jau šian
dieną pradėjome antrąją 1954 m. 
pusę. Panašioje padėtyje yra bū
relis Nr. 88 Vancouveryje. Toli, 
ir tikrai gal per toli atsilikę ir 
šie būreliai: 72 Sault Stė. Marie 
Ont.; 102 Toronte; 153 St. Cathe

rine, Ont.; 166 R. R. 1 Vittoria, 
Ont.; 174 Wellande, Ont. ir dar 
keli.

Dėl šios padėties gimnazija ir 
atsidūrė labai sunkiose materia
liniu atžvilgiu sąlygose. Toli
mesnis likimas yra mūsų ranko
se. Tik trupučiuką pasispauski- 
me ir užsilikusias skolas bema
tant išlyginsime.

Negalima tylomis praeiti ir 
pro tą faktą, kad gimnazijos vei
kimą prailgino ir žymi BALFo 
parama. Nors jo parama ir yra 
efektingiausią, bet BALFo ištek
liai yra ne be ribų. Oficialiais do
kumentais yra įrodyta, kad BA 
LFo pajamas sudarę tik 39% lie
tuvių aukų, o 61% JAV valdžios 
parama subsidijų pavidale. O 
jeigu mes norime, kad mūsų au
kos tikrai savo tikslą pasiektų ir 
dar atneštų naudą kitiems trem
tiniams, tai visi turėtume savo 
surinktus pinigus siųsti Vokieti
jon ar kitur tik per BALFą, tuo
met sumažėtų mums persiunti
mo išlaidos, o BALFo pajamos 
subsidijų pavidalu žymiai pakil
tų, tuo pačiu padidėtų parama ir 
gimnazijai ir likusiems tremti
niams.

Gimnazijai remti komisija tiki, 
kad šis jos kreipimasis neliks 
balsu, tyruose šaukiančiu. Nuo
širdžiai tikimės, kad būrelių va
dovai, pavieniai rėmėjai ir visi 
tie, kurie tik pajus reikalą gim
nazijai padėti, pajudins plačio
sios Kanados lietuviškos visuo
menės dirvonus.

Gimnazijai Remti Komisija.

Rėmėjų būrelių ir visuomenės 
žiniai: Vasario 16 Gimnazijai 
remti komisijos narių adresai 
yra: Pirmininkas A. Lyma'ntas— 
6555 - 18th Ave., Rosemount - 
Montreal. P.Q.; sekr. Gasiūnienė 
— 320 Argyle Ave., Verdun - 
Montreal, P.Q.>-iždini. Px. ;Šime- 
laitis — 1271 Allard Ave., Ver
dun - Montreal, P.Q.

Visi kiti komisijos nariai pa
siekiami per “Nepriklausomos 
Lietuvos” Redakciją.

Gimnazijai Remti Komisija.

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

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

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 
“District Estate Brokers”

NAMAI PARDAVIMUI: 
Rosemounte:
Trijų Šeimų. 1 —6 kambarių ir 2 -— 
po 3 kambarius. Visai atskiras, cent
ral inis Šildymas, naujas. įmokėti 
$12.000.
Ville St. Michel:
Dviejų Šeimų po 5 kambarius. Naujas.
Kaina $15.000. ,
Centre:
Henri Jullien St. Trijų šeimų po 5 ir 
6 kambarius. Rūsys. Namas gerame 
stovy. Kaina $11.500.
Verdune:
Dviejų Šeimų po 4!4 ir 5 kambarius 
pusiau atskiros, naujas. Kaino $16.- 
500.

ŽEMĖ PARDAVIMUI:
Rosemounte 36 Avė. 75 x 90. Kaina 
$4.400.
Jean Mance St. 25x83. Kaina 
$9.000.
Ville Emord. 50 x 90. Kaina $2.000 
ant Eagan St.

VASARVIETĖS PARDAVIMUI
Square Lake. Laurentians. 60 mylių 
nuo Montrealio. 2 pastatai, nauji po 
4 kambarius su baldais ir dideliu že
mės sklypu. Prie pat ežero. Kaina 
$4.500.

PASKOLOS NAMAMS: * 
iš 514% netoli užbaigimo ir iš 6% 
statybos eigoje. 50% namo vertės, 

Taip pat dveji "mortgage".

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealyje 
lietuvių Real Estate įstaigą.

Agentai:
A. GRAŽYS, RA. 1-3148 A. PUZARAUSKAS, DO. 8507
5725 16 Ave., Rosemount. 5559 Esplanade St.

A. MARKEVIČIUS, OR. 1. 9816

MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI I
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS 

ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St. W., kambarys 5, Montreal, Que. 
TELEFONAI: PL. 8501 -

Res: P. ADAMONIS, PO. 6-6495 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

Garantuoti siuntinukai iš Anglijos į

kraštus už geležinės 
uždangos:

SSRS, Lenkiją, Gudiją ir kitur.

irSu persiuntimu kartu apmokamas 
muitas. Gavėjas, atsiimdamas siuntinu
ką, nieko nemoka! Per šešius metus ne
pražuvo nė vienas siuntinukas! Siuntė
jas gauna patvirtinimą iš gavėjo, atsi- 
ėmusio kiekvieną siuntinuką.

Užeikite arba rašykite į biurą.
Pigiausiai ir greič^tusiai padėsite 

savo giminėms!
Mūsų adresas:

JANIQUE TRADING CO.,
Žinomos Anglijos firmos skyrius Kanadoje

835 QUEEN ST. WEST 
Toronto, Ont.

Telefonas EM. 4-4025

Pastaruoju metu yra įvykusių 
nemaža naujienų. Didžiausioji iš 
jų — keistomis aplinkybėmis 
Fed. Vokiečių Respublikos sau
gumo įstaigos, turėjusios saugoti 
Vokiečių konstituciją nuo išori
nių ir ypač išvidinių priešų, vad. 
Verfassungsschutzamt, šefo dr. 
Otto John paslaptingas dingimas 
rytiniame Berlyno sektoriuje ir 
kelis kartus iš anos pusės reaga
vimas taip, kaip bolševikų pro
pagandai tai šiuo metu yra tin
kamiausia. Tas jo dingimas ir su 
juo susiję įvairūs įvykiai yra to
kie sensacingi, tokie kupini tie
siog neįtikimų nuotykių, jog dar 
ir dabar apie juos plačiai rašo 
viso pasaulio, spauda, nekalbant 
jau apie sušauktus vyriausybės, 
įvairių saugumo įstaigų, frakci
jų, net augštųjų komisarų spec, 
posėdžius. Nors ir pamažu, ta
čiau jau vis daugiau išryškėja to 
paslaptingo pabėgimo užkulisiai. 
Tuo tarpu, kai Vak. Vokietijos 
vyriausybės vis dar tebelinksta- 
ma laikytis pažiūros, kad John 
ten neatsiradęs savo laisva valia, 
jei ir nebus smurtu pagrobtas, 
tai kokiu nors kitu būdu buvo 
išduotas ar pateko į bolševikines 
pinkles, tai nemaža vokiečių 
laikraščių dėsto, kad John ne tik 
buvo netinkamas tai vietai dėl 
įvair. moralinių priežasčių (pav. 
mėgo gerti, ateidavo kartais net 
į viešus priėmimus girtas, lais
vai lankydavo lokalus ir įvairias 

. “linksmybių” įstaigas, lengvai 
pasiduodavo kitų įtakai, pav. kad 
ir “Ulbrichto patikėtinio” dr. 
Wohlgemuth, gydžiusio per Hit
lerio atentatą 1944 liepos 20 d. 
likviduotą jo brolį, kurį tarė ir 
jį išgydisiant Hitlerio asmens 
gyd. dr. Morellio metodais), bet 
ir dėl turėtų artimų ryšių su 
bolševikiniu saugumu etc.

Savaitraštis “Der Fortschritt” 
paskelbė tiesiog sensacingą pra
nešimą, kuriame tvirtinama, kad

John jau nuo 1938 m. palai
kęs ryšius su garsiąja bol
ševikų žvalgybos organiza
cija “Rote Kapelle”, per ku
rią jis bolševikams 1938 m. 
išdavęs vokiečių žygių pla- 

< nūs.
Laimingai išsprukęs iš Berlyno 
po nepasisekusio atentato prieš 
Hitlerį ir su vokiečių Lufthansos 
lėktuvu atskridęs į Ispaniją, pri
statytas kaip lėktuvo personalo 
narys (pasirodo, tada gestapas 
krėtė visus kelevius, tik netikri
no personalo narių), ten suėjo į 
pažintį su britų žvalgybos šefu 
Burgess, kuris 1951 m. drauge su 
kitu britų įtakingu užs. reikalų 
ministerijos pareigūnu, McLean, 
dingo už gelež. uždangos. Kai iš 
Ispanijos John per Lisaboną pas
kiau pabėgo Į Angliją, tai ne kas 
kitas, o tas pats Burgešs jį ten 
pristatė. Tarp 1946 ir 1948 m 
John, kuris, be to, yra su britų 
uniforma prisidėjęs prie karo 
nusikaltėlių bylos ruošimo Nūrn- 
berge, kaip teismo dokumentų 
centrinės vedėjas, ir su ta pačia 
uniforma tardęs feldmaršalą 
Mannsteiną,

ne vieną kartą yra britų pa
vedimu lanlįesis Rytinėje zo
noje ir įvairiais atvejais ap
lankęs net bolševikinį mi
nister} pirmininką Grothe- 
wohlį ir suėjęs sovietų kari
nės valdžios šefą gen. Čui- 
kovą.

1951 m. Wagnerio pavarde ap
lankęs Potsdame-Charlottenhofe
špionažo šefą. Nuo 1951 m. pa
baigos palaikęs nuolatinį ryšį su 
Sovietų špionažo šefu Swerdlo- 
cku Karlshorste, su kuriuo buvo 
užmezgęs ryšius jau nuo 1943 m. 
1953 m. krito į akį, kad, kai tik 
su Bonnos vyriausybės planais 
Europoje susipažino John, ne
netrukus tuos planus gavo ir 
Karlshorsto įstaigos Ryt. Berly
ne. 1954 m. ten pateko ir Blan- 
cko įstaigos, busimosios Vokieti
jos krašto apsaugos ministerijos, 
karo tarnybos projektas. Kaip tų 
planų pristatytojas buvo nuro
dytas “vienas labai augštas as
muo” Vokiečių feder. Bundes- 
verfassungsschųtzamte. “Der 
Fortschritt” toliau nurodo, kad 
John kartą, gerai išgėręs, taip 
pat prasitaręs, kad jam buvusi 
pasiūlyta aviacijos šefo sovieti
nėje zonoje vieta su 20.000 mar
kių atlyginimo.

Betiriant dr. Wohlgemutho, 
tariamai jį gydžiusio ir padėju- 
sio nuvykti į rytinį sektorių, ry-

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.

Mūsų korespondento Vokietijoje

šius su Johnu, paaiškėjo, kad jis 
ne kartą savo pacientų ar šiaip 
svečių pokalbius įrašydavo į 
magnetofono juosteles. Daroma 
išvada, kad toji .misija jam bu
vusi/Specialiai skirta — tai bu
vusi kontakto vieta gauti slap
toms infarmacijoms iš Vakarų ir 
jas toliau perduoti bolševikiniam 
saugumui. Ryšium su John afe
ra Berlyne nusišovė amerikiečių 
CIC saugumo kapitonas žydas 
Hofferis, vienas iš artimiausių 
John draugų, su kuriuo buvo 
drauge Wiesbadene lankęs mo
kyklą. Jis, prieš pakviečiamas į 
tardomąją komisiją apklausinėti, 
nutaręs visai išsibraukti iš gy
vųjų tarpo. Dėl jo mirties John 
vėl “taręs žodį per radiją”, ap
kaltindamas amerikiečių saugu
mą, kad tas, esą, padaręs jam gy
venimą neįmanomą. Esą, ameri
kiečiai jam buvo pavedę “šnipi
nėti Johną”. Kaip vokiečių evan
gelikų “Christ und die Welt“ nu
rodo, dabar Johną bolševikai no
rį panaudoti kaip “blanco — liu
dininką” visiems galimiems at
vejams, nutarę ką nors sukomp
romituoti: užteks Johnui pasa
kyti, kad tas ir tas “buvo jo 
agentas” — ir to vardas bus su- 
smukdytas, vistiek, ar tai būtų 
vyskupas, ar ministeris, ar vals
tybės sekretorius... Ir tenka 
laukti, dar vis naujų iš jo pusės 
provokacijų. Iš Vak. Vokietijos 
atitinkamų įstaigų buvo pasiū
lyta, kad su Johnu bolševikai pa
darytų viešą spaudos konferen
ciją, tačiau — netenka abejoti —. 
bolševikai to, bent tuo tarpu, ne
padarys. Pati afera, pridariusi 
dabartinei vokiečių vyriausybei 
tiek nemalonumo, atsidėjus ti
riama toliau.

Tiek gera, kad tiek opozicija, 
tiek ir pozicija atsidėjusios rūpi-

joms galą: peržiūrimas visas šios 
ir panašių įstaigų personalo są
statas ir iš viso -jų veikimas pa
imamas didesnėn parlamentinėn 
kontrolėm Ta proga reikia pasa
kyti, kad

John Verfassungsschutzam- 
to šefu buvo paskirtas, augš
tųjų komisarų, daugiausia 
britų įstaigų įsikišimu: jie 
tepatvirtino jį iš 12 kitų kan
didatų, nors už jį buvo ir 
tinkamesnių. Ir pats kancl. 
Adenaueris juo nepasitikėjo

— iš viso jį buvo viešai priėmęs 
tik vieną kartą. Amerikiečiai juo 
nepasitikėjo jau pora metų ir 
jam neparodydavo jokių svar
besnių paslapčių. Verfassungs- 
schutzamtą norima reformuoti 
ta prasme, kad jo veikimas būtų 
daugiau koordinuotas ir paves
tas dar didesnėn Bundestago 
kontrolėn. Liberalai FDP pasiū
lė jį daugiau centralizuoti, kad 
lemiamą žodį visais atvejais tu
rėtų federalinė įstaiga, tačiau to
kiai centralizacijai priešinasi so
cialdemokratai ir kai kurie kraš
tai, nenorėdami, kad per daug 
centras juos komanduotų. Taip 
pat nenorima į vieną centrinę 
įstaigą įjungti ir karinės žvalgy
bos. Lig šiol, palyginti, federa
linė Verfassungsschutzamto įstai 
ga neturėjo veik jokių vykdo
mųjų galių: ji nieko negalėjo 
areštuoti. Viskas eidavo per at
skirų kraštų vidaus reikalų mi
nisterijas ir šios rūšies tų kraštų 
institucijas. Dabar ir ten norima 
budrumą prieš galimus vidaus 
priešus sustiprinti. Centrinės 
Vervassungsschutzamt įstaigos 
vedėju numatomas pakviesti fed. 
vyriausybės ministeris Strauss. 
Su atskirais kraštais santykius 
numatoma sutvarkyti atskiromis 
sutartimis, kur būtų aiškiai nu
statyta vienų ir kitų kompeten
cija. V. R.

NUSILPĘ PALIEKAMI ŠUNIMS
1952 m. liepos mėn. jis buvo 

išsiųstas į Vorkutą. Pasak jo, ši
Britų kareivis, kurį rusai lie

pos 3 d. paleido iš Sibiro privers
tinų darbų stovyklos, pasakoja, 
kad slaptas prieškomunistinis 
judėjimas, kuris ypač buvęs gy
vas Ukrainoje, labai išsivystęs 
sovietinėse -vėrįiį stovyklose. 
Nežiūrint baisaus rusų sargybi
nių teroro, kaliniai sudarą neįti
kėtinai didelę rezistenciją. Re
zistenciniam judėjimui daugiau
sia priklausą ukrainiečiai.

William Piddington, 28 metų, 
buvęs akrobatikos motociklistas 
ir jo draugas, britas Eric Plea
sants, 43 metų, buvęs cirko stip
ruolis, liepos 3 d. paleisti Mask
voje, bendrai išbuvo 10 metų ko
munistų kalėjimuose. Jie sako, 
buvo sutikę amerikietį rašytoją 
Jack Hur all Uralo kalnų vergų 
stovyklose.

Pagal britų karines žinias 
Pleasants buvo suimtas Dresde- 
ne, kada jis ten nelegaliai nuva
žiavo su rytų vokiečių cirku ap
lankyti pažįstamos moters.

Piddington buvo laikomas ry
tų Berlyno Lichenbergo kalėji
me, kur jis buvo keletą kartų 
smarkiai sumuštas. “Kartą po 
tokio mušimo pabudau kraujo 
klane, ir tada prasidėjo vėl tie 
baisūs klausinėjimai”, — pasako
jo jis spaudos atstovams.

stovykla “baisiausia, kokią aš tik 
žinojau”. Jis buvo įvairiausiai 
kankinamas, mušamas, laikomas 
vienutėje, kurioje buvo verčia
mas ištisomis valandomis eiti pa
gal sienas, kol sukrisdavęs. Val
gyti gaudavo tik vandens sriu
bos, virtų kopūstų arba košės. Į 
kalinių priežiūrą įskaitoma pri
verstiniai žygiai. Kartą prieš jį 
rusas nušovė vieną kalinį į nu
garą be jokios priežasties.

Nuolatinė baudimo vieta.-vadi
nama isoliatoriumi. Tai nemalo
nus barakas, dar atskirai aptver
tas spygliuotomis vielomis. Ten 
gauna tik 7 uncijas (apie 200 g) 
duonos ir truputį vandens dienai.

Jis buvo laikomas Uralo kal
nų priverčiamojo darbo stovyk
loje, iš kurios kaliniai kiekvieną 
rytą buvo pėsti varomi kasti 
anglių, Jis pasakoja: “Mes žy
giuodavome, o šunys sekė iš pas
kos. Kas nusilpęs parpuldavo, 
sargybinių buvo paliekamas, šu
nims”.

Niekas apie juos nežinojo, kol 
JAV kareivis Homer Cox, 1953 
m. paleistas iš Rusijos, pranešė 
savo vyriausybei apie rastas šių 
britų pavardes ant savo barako 
sienų. '

Užtenka į 
paskambinti!

GRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinu Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS 
“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” 

šeštadieniais 3 • 4 vaL 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!

Namai, ūkiai . . . visuose miesto rajonuose 
su $1.500, $2.000 ir daugiau įmokė j imu.

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

Atstovauja
JOSEF STRUNG Real Estate

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

Moderniškiausi 
kailiniai moterims:

• karakuliai,
• kotikai,
• muskratai, -
• visokių rūšių žaketai,
• bebrai,
• Aliaskos ruoniai ir kiti

DABAR PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

PATAISYMAI — IŠVALYMAI
KAILINIŲ PERFASONAVIMAI

Naujausios mados geriausių ekspertų 
Kaina $25. Įvairiais atvejais apdrausta.

• * • y ' ■

Smagių vasaros atostogų 
visoms mano klijentėms

Princess Fashion Furs
506 Queen St. W., telef. EM. 3-7935
750 Yonge St., telefonas WA. 1-8971

ATLYGINIMAS NACIŲ AUKOMS
iimo savo pretenzijas pareikšti 
ir pateikti įrodomąją medžiagą

“British League for European 
Freedom“ sudarė komitetą pa
remti nacių persekiojimo au
koms be pilietybės, kad jie galė
tų išgauti Vokietijos įstatymu 
numatytus atlyginimus.

Komiteto lėšomis lenkų nacių 
aukų sąjungos pirmininkas Od- 
robny, (22a) Velbert b. Dussel
dorf, Schliessfoch 291, numato 
tuo reikalu apkeliauti stovyklas. 
Nors kitų tautybių aukomis Od- 
robny neketina rūpintis, bet, jei
gu tautinių komitetų pirminin
kai į jį kreiptųsi, jis žada kuo 
galėdamas padėti.

Nukentėję dėl nacių persekio-

KAS TA GRAŽIOJI FLORIDA?

turi iki 1954 m. rugsėjo 30 d. Gy
venantieji ne Vokietijoje iki 
1955 m. rugsėjo 30 d.

Tuo reikalu išleistas įstatymas 
yra komplikuotas ir paliečia pir
moje vokiečių ir žydų tautybės 
aukas. Atitinką to įstatymo 1 ir 
8 paragrafo sąlygoms, gali tikėtis 
kompensacijų už prarastą gyvy
bę, laisvę, sveikatą, algą, turtą, 
pensiją, mokslo ar ekonominės 
raidos sukliudymą. Pirmuoju pa
ragrafu nustatoma, kad perse
kiojimu laikomi persekiojimai 
dėl rasės, tikybos ar pasaulėžiū
ros, o aštuntuoju reikalaujama, 
kad persekiotasis iki 1947 m. sau
sio 1 d. savo nuolatine gyvenamą

Ne tik pasiturintieji amerikie
čiai ir kanadiečiai žiemos mėne
sius stengiasi praleisti saulės 
žaismėje Floridoje, bet ir viduti- 
nieji sluoksniai, jų tarpe ir vis 
daugiau 'lietuvių, jei ir neįsten
gia ten praleisti ilgesnes atosto
gas, tai bent automobiliu nuvykę 
pasigroži tos Jungtinių Valsty
bių pietrytinės dalies palaimin
tuoju gamtovaizdžiu. Pagaliau, 
šiuo laiku, vasaros mėnesiais, pa
buvoti Floridoje nėra jau taip 
labai ir prabangu, nes ne žiemos 
sezono metu, ir viešbučiai ir su
sisiekimo bendrovės tiko specia
lius atpigintus tarifus. Todėl ir 
dabar ten gana gyvas turistų ju
dėjimas atvykstančių iš įvairių 
ne tik Šiaur., bet ir Piet. Ameri
kos kraštų ar valstybių. Ir, vargu 
ar bus daug perdėtą teigiant, kad 
Floridoje ant kelių matysi nepa
prastai įvairų automobilių re
gistracijos ženklų margumyną, 
vaizdžiai liudijantį, kad jų savi
ninkai neretai net iš tolimiausių 
Kanados ar Aliaskos vietų.

Teigiama, kad Floridą dar 1513 
m. atradęs Ponce de Leon. Jos 
ilgis yra 500 myl., o jūrų pakraš
tys siekia net 3.751 myl. Čia įei
na, taip vadinamoj, 10.000 salos, 
Atlanto vandenynas ir Meksikos 
įlanka. Visiems ganėtinai žino
ma, kad Floridoje ypač daug au
ginama citrininių vaisių. Ne
nuostabu tad, kad oficialia vals
tijos gėle ir laikomas apelsnių 
medžio žiedas. Tų vaisių pramo
nės per metus padaro sunkiai 
įsivaizduojamą net 190.225 mili

jonų dolerių apyVartą! Be vai
sių, flordiečiai augina ir įvairias 
daržoves, kurios žiemos metu pa
siekia sniegu padengtas JAV ir 
Kanados vietas. Auginama ir 
cukrinės nendrės, neblogai vys
tosi ir žuvininkystė. Žinomi ir 
Floridos cigarai, kurių daugiau
sia pagamina ar tik ne Tampo j e.

O kur puikieji kurortai, vasar
vietės: Miami, Miami Beach, 
Palm Beach, Coral Gables, Hia
leah ir kt. vietovės, kuriose pa
statyti ištaigingiausi viešbučiai, 
moderniškiausios krautuvės, pui
kiausios vilos. Arba, kas negirdė
jo tokių Floridos miestų, kurie 
taipogi siūlo subtropinį klimatą 
ir malonias poilsio valandas: St. 
Augustine (ar tik ne pats se
niausias JAV miestas, įsteigtas 
dar 1565 m.), Ormond, Daytona 
Beach, Jackonsville, Pensacola, 
Key West, St. Petersburg, Sara
sota, Tampa ar Orlando. Valsti
jos sostine dabar yra Tallahassee 
miestas, kuriame reziduoja gu
bernatorius ir įstatymų leidimo 
bei administracijos įstaigos.

Be plačiųjų, Floridos krantus 
skalaujančių vandenų, čia sutin
kame ir visą eilę vidaus ežerų ir 
šaltinių. Toks Lake Okeechobee, 
yra net 730 kv. mylių dydžio ir 
savo didumu laikomas antruoju 
ežeru visose JAV. Graži ir įdo
mi Suwanee vardo upė, nuotai
kingai puošia šiaurinę krašto da
lį. O kur dar 42 valstybiniai par
kai, 4 didžiuliai valstybinįpi miš
kai — girios, ar pietinėj dalyj 
esantieji neįžengiamieji pelky-

nai — Everglades. Visa tai, daug 
kur palikta visiškai natūralinėse 
sąlygose, kartu su vešlia augme
nija, visa fauna ir flora. Tik čia 
sutiksi šiaip retai kada kur ga
limus pamatyti žvėris, paukščius 
ar ropuolius.

Labai geras ir patogus sausu
mos kelių tinklas. Visi turistai, 
paprastai, labai žavisi ir giria 
moderniausią Miami - Key West 
autostradą, kuri tiesiasi 170 myl. 
ilgiu ir turi 20 pėdų pločio, iš
vesta ant pylimo, čia pat skalau
jant okeano žydrumai. Be to, vi
siškai geras susisiekimas gele
žinkeliais ar lėktuvais. Net sep
tynios amerikinės ir 12 užsieni
nių oro transporto bendrovių 
siūlo savo patarnavimus.

Pakankamai augštai pastaty
tas ir švietimas; Floridoje yra 
net 23 augštojo mokslo įstaigos, 
jų tarpe University of Miami, 
University of Tampa, Stetson 
University, Rollins College ir 
Florida State University. Taip, 
tokia yra Florida, tas nuostabiai 
įdomus šio kontinento kampelis, 
viena iš labiausiai lankomų JAV 
vietų. A-is

vietą turėtų vakarų Vokietijoje.
Kas neatitinka šias sąlygas, 

gali reikalauti mažesnių kom- 
pensatų pagal 67 - 76 paragrafą 
politiniai tremtiniai ir be pilie
tybės, neatitinką 8-tą paragrafą 
gali reikalauti atlyginimo tik už 
laisvės netekimą arba sveikatos 
praradimą. Pagal 76-tą paragrafą 
galima reikšti pretenzijas į ne
didelę pensiją už persekiojimus 
dėl tautybės, jei dėl to persekio
jimo nustota nemažiau 50% dar
bingumo.

Vasarvietė 
atostogoms 

orbo sovotfgoKots otsiloakykite j

"MERCURY LODGE".

Raudosi gražioje vietoje prie Simcoe 
ežero, 1 mylia J iiaurę nuo KESWICK, 
Ont. Čia iinuomojami laiveliai žuva- 

vimui, kabinos ir kambariai.
109 Orchard Beach.

Telef. Rocheą Point 184 M 
Savininkas Pr. KrilaVičius.

ATSISVE1KINIMAS

Visiems mūsų mieliems klijentams už nuolatinį 
lankymą reiškiame nuoširdžią padėką, kartu prane
šame, kad nuo š.m. rugpjūčio mėn. valgykla “Bal
tic” perduodama į kitas rankas

Valgyklos “Baltic” savininkai
V. iy J. Ivanauskai.
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Gyvenimas mirtyje
Tomas Žiūraitis, O.P.

Yra toka posakis, kad protin
gas žmogus mirties negeidžia, 
bet jos ir nebijo.

Ši mintis gal tiek yra teisin
ga: juo labiau kas mirties bijosi, 
juo greičiau ji ateina. Nėra gy
vos būtybės, kuri daugiau ar ma
žiau nebijotų mirties. Pats Išga
nytojas Alyvų darželyje iš bai
mės krauju prakaitavo. Miršta 
didvyriai, kankiniai už savo ide
alą ne dėl to, kad jie mirties ne
bijotų, bet kad idealiau gyventų. 
Juo turingesnis gyvenimas, juo 
prasmingesnė mirtis.

Jokio kūrinio šioje žemėje ne
buvo toks tobulas gyvenimas, 
kaip Marijos. Dėka Dievo malo
nės jos gyvenimas buvo švieses
nis už saulę, nekaltesnis už leli
jos žiedą, nes ji yra Dievo Mo
tina. Jos mirtis — gimtadienis 
dangui.

Bet ar Marija tikrai mirė? — 
kartais pagalvojam. Mirties prie
žastis yra nuodėmė, o Marija bu
vo be nuodėmės. Evangelijos ir 
Marijos Dangun Ėmimo dogma 
žodžių “post mortem” — “po 
mirties” nemini.

Neviskas Evangelijose užrašy
ta, ką Išganytojas padarė ir mo
kė (Jon. 21, 25) Šv. Raštą papildo 
Bažnyčios Padavimas, Tradicija.

Mirtis yra sielos atsiskyrimas 
nuo kūno. Marijos fiziškai šiame 
pasaulyje nėra, ji atsiskyrė su 
juo. Jei Marija būtų nemirusi ir 
dangun nepaimta, tai ji ir šian
dien gyventų Šventoje Žemėje 
ar kur nors kitame krašte. Nie
kas jos čia dabar - gyvenančios 
nematė ir nematys, nes ji yra 
ten, kur jos Sūnus — danguje. 
Stebuklingu būdu ji mus kartais 
aplanko, bet čia nepasilieka, 
grįžta pas savo Sūnų. O gal be 
mirties ji dangun paimta? Baž
nyčios Tėvai neneigia Marijos 
mirties. Šv. Andriejus Kretietis, 
ypač šv. Jonas Damaskietis, mi
ręs prieš 754 m., aiškiai tvirtina, 
kad tos kūnas, kuri nepažeidė sa
vo nekaltumo, yra ir po mirties 
sugedimo nepaliestas (P.G. 96, 
740-741). Švento atsiminimo vys
kupas Amadeus iš Lausanos sa
ko, kad neįtikėtina, jog po mir-

BELGIJOS
Į Belgiją atvykę lietuviai be

veik visi buvę ūkininkai bei dar
bininkai. Inteligentų buvo labai 
maža, o ir tie patys pirmai pro
gai pasitaikius išvyko į kitus 
kraštus. Pajėgiausiems tautie
čiams išvykus,- likusiems mažai 
terūpi bendri reikalai. Beveik vi
sos lietuvių kolonijos yra be va
dovaujančių asmenų, nes visi 
kratosi šių pareigų. Todėl ir or
ganizaciniai reikalai tiek susilp
nėjo, kad ir būtiniausiais reika
lais ir tolimesnėmis kolonijomis 
nėra per ką palaikyti ryšį. Ir da
bartinę bendruomenės vadovybę 
sudaro du asmens, kuriems ten
ka visa bendruomeninio darbo 
našta.

Vienas iš didžiausių Krašto 
Valdybos rūpesčių yra sutraukti 
po kraštą išsiblaškiusius lietu
vius į vieną ar dvi kolonijas. Šis 
reikalas lietuviuose jau iškeltas 
ir jie skatinami juo susirūpinti. 
Bet ir šis sumanymas sunkiai 
įvykdomas, nes kiekvienas lietu
vis yra nusistatęs šį kraštą pa
likti ir todėl susibūrimu vienoje 
ar dviejose kolonijose nesido-

ties Marijos kūnas būtų likęs že
mėje gesti; jai mirus, jos kūnas 
ir siela buvo sujungti ir drauge 
vainikuoti amžinąja garbe, pa
imti į dangų (P.L. 188, 1337). 
Bažnyčios liturgijoje Marijos 
mirtis yra pavadinta “užmigi
mu”, “žemiškosios kelionės bai
gimu”, nes ji mirė be skausmo, 
be kančių. Kaip Marijos gimdy
mas be kančios buvo tikras ir na
tūralus, taip ir jos mirtis be kan
čios buvo tikra ir natūrali... 
Marija mirė, kad visuose daly
kuose būtų panaši į savo Sūnų. 
Jos Sūnus mirė, kad sielas išga
nytų; Marija mirė, kad visapu
siškai išganyme dalyvautų. Išga
nytojas galėjo kitu, nekruvinu 
būdu sielas išganyti; taip pat ir 
Jo Motina Dievo malone būtų 
galėjusi kitu būdu išganyme da
lyvauti. Dogma nemini to šiur
pulingo žodžio “mirtis”, kad pri
mintų tikintiesiems Marijos ypa
tingą mirties pobūdį, išskirtiną 
jos asmenybę gyvenime. Dažnai 
sakome, kad tas ir tas žmogus 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, už
migo Viešpatyje, ilsisi ramybėje, 
baigė žemišką kelionę — vadina
si, jis mirė. Juo labiau tobuliau
sio kūrinio Marijos mirčiai iš
reikšti tinka minėti žodžiai, nes 
ji mrė ramiai, be kančios. Žino
mas mariologas Gabrielis Ro- 
schinis (La Vita di Maria, psl. 
366) vaizdžiai Marijos mirtį api
būdina: “Lengvam vėjeliui-pūs
telėjus, atsiskiria rudenį sausas 
lapas nuo medžio ..., taip atsi
skyrė šita siela, taip mirė Merge
lė”. Pasakojama, kad atidarius 
Jeruzalėje Marijos karstą trečią 
dieną po jos mirties, rasta jame 
žydinčios rožės. Todėl Dangun 
Ėmimo šventėje laiminamos gė
lės, javų varpos; laiminama visa, 
kas žydi, žalia, brandu; Lietuvis 
tą šventę pavadino savo žodžiu 
— Žoline, tuo parodydamas, kad 
religinėms tiesoms jis yra savaip 
jautrus. Ir nežus tauta, kurios 
žmonės savo tikėjimą ir jausmus 
pina į nevystančios Marijos gar
bės vainiką, nes jos mirtis — 
gimtadienis dangui, gyvenimas 
ir mirtyje.

STIPRĖJA KOMUNISTU VEIKLA P. AMERIKOJE
Po II Pasaulinio karo komu

nistų partijos narių skaičiumi 
sumažėjo visu trečdaliu. Pasta
ruoju laiku jų veikla ėmė stip
rėti beveik visose P. Amerikos 
kraštuose. Nors 13 valstybių iš 
20 yra uždraudusios komunisti
nių partijų veiklą, visdėlto jos 
plečiasi per įvairias nekalto var
do organizacijas, ypač per uni
jas, ir jų visoj P. Amerikoj gali 
būti apie 200.000.

Pagal JAV informacijų biuro 
duomenis, praėjusiais metais 
1000 asmenų iš P. Amerikos lan
kėsi komunitinių kraštų sostinė
se kaip 'dalyviai įvairių komu
nistinių suvažiavimų. 1952 m. 
tokių tebuvo 500. o 1950 m. — 
100. Pažymėtina, kad 1949 m. 
Komunistų Fronto Darbo Kon
grese Milane dalyvavo tiktai 20 
atstovų iš P. Amerikos; 1953 m. 
tokio pat pobūdžio kongrese da
lyvavo jau 180 atstovų iš 18 P. 
Amerikos valstybių. Varšuvos ir

Bukarešto kom. kongresuose da
lyvavo apie 600. Jie buvo Ko- 
minformo aprūpinti ne tik ke
lionpinigiais, bet ir gausia pro
pagandine medžiaga — knygo
mis, filmais, laikraščiais ir t.t. 
Tuo būdu prieš ginklų transpor
tus P. Amerikos kraštai buvo ap
rūpinti komunistinėmis idėjo
mis ir žmonėmis.

Šiuo metu Meksikoj priskaito- 
ma iki 5000 komunistų. Veikia 
Antikomunistinis Frontas, kuris 
organizuoja artimoj ateity kon
gresą kovai su komunistine veik
la.

Argentinoj komunistų skaičius 
nesiekia 40.000. Jų veikla gero
kai suvaržyta; reiškiasi daugiau
sia per darbininkų organizacijas.

Bolivijoj tėra apie 2000 narių, 
veikia nelegaliai stengdamiesi 
įsibrauti į Tautinį Revoliucijos 
sąjūdį.

Brazilijoj kompartija veikia 
legaliai ir turi 60.000 narių. Jie

turi savo žmonių svarbiose val
džios pozicijose.

Čilėje yra 40.000 kom. Veikia 
nelegaliai ir yra susidėję su so
cialistų partija, bedarydami 
“liaudies frontą”.

Kuboje kom. skaičius nesiekia 
30.000, bet turi nemažos įtakos 
jaunimui, moterų organizaci
joms, jūrininkų unijai, tabako ir 
cukraus darbininkams.

Gvatemaloj kom. partiją tetu
ri 2000 narių, bet drauge su pri
jaučiančiaisiais sugebėjo užval
dyti darbininkų organizacijas ir 
svarbias vietas partijų vadovy
bėse. Parlamente komunistai te
turi 4 atstovus iš 56.

Urugvajuj kompartija turėjo 
nepasiseekimų rinkimuose, bet 
su 15.000 narių tebedaro įtakos 
darbo organizacijoms.

Venezueloj kompartija yra už
drausta; turi netoli 20.000 narių, 
ypač Caracas ir kt. žibalo vers
mių srityse. .

Nauji repatriantai vokiečiai

“Taika”, kuri tūkstančius benamių pagimdė
Netoli 8 metų tęsęsis karas In

dokinijoj pasibaigė. Laisvosios 
Vakarų pasaulio valstybės, iš
skyrus JAV, džiūgauja, tarda
mos: “Pagaliau, dvidešimties 
metų laikotarpyje bent kartą že
mės rutulyje nebėra jokio karo 
židinio”... Atseit, žemėje “tai
ka”. Deja, tokią taiką galima va
dinti tik kabutėse, dar pridedant 
klausimą ar ilgai?...

Kai daiktai vadinami ne 
savais vardais

Taigi, daugelio vasltybių laik
raščiuose teigiama, jog Ženevoje 
vykę pasitarimai pasibaigė taika 
ndokinijoj. Tačiau toji taika ge
riau būtų pavadinti Prancūzijos 
kapituliacija, nes prancūzai In
dokinijoj atidavė raudoniesiems 
apie 60.000 kv. mylių teritoriją, 
apie 12 su puse milijono gyven
tojų, turtingiausią sritį su natū
ralinių turtų resursais — akmens 
anglimi ir geležies rūda, o taip 
pat reikšmingą miestą Hanoi ir 
svarbų uostamiestį Haipong.

Kaip matome, Indokinijoj rau
donieji dar vieną smarkų smūgį 
trenkė demokratijoms. Raudonų
jų blokas, karinės jėgos pagalba 
ir karo lauke, vėl laimėjo mūšį

LIETUVIU BENDRUOMENĖ 
mauja. Tuo tarpu lietuvių skai
čius nėra mažas ir tik dėl jų iš
siblaškymo atrodo, lyg jų kraš
te nebūtų. Dabar, pagal atliktą 
registraciją, kuri gal dar neap
ima keliasdešimt 'nežinomų lie
tuvių, lietuvių bendruomenę su
daro:
(pirmoji grafa — gryni lietuviai; 
antroji — lietuviškos, šeimos;
trečioji —■ mišrios' šeimos ir ket-
virtoji — nelietuviai šeimos na-
riai):
Liežas 139 23 13 18
Limburgas 123 13 15 31
Volonija • 106 15 9 17
Briuselis 10 - - " 4 7
Kitur 33 x 1 17 35
Sės. vienuolių 29 -— •--------- ■ —

Viso 440 52 58 108
Grynais lietuviais laikomi

viengungiai, lietuviškos šeimos 
ir visi lietuviškai kalbantieji 
vaikai. Jų tarpe yra ir senųjų 
emigrantų trys šeimos ir du 
viengungiai, iš viso 11 asmenų. 
Viena senųjų emigrantų šeima 
Lieže ir vienas naujas ateivis 
viengungis Briuselyje yra suko-

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 Roncesvalles Ave,. Toronto

Lietuvio teisininko įstaiga
NEIMAN & BISSETT

ADVOKATAS — NOTARAS

38 KING STREET WEST, TORONTO 
Suite 46 

Telefonai: EM. 3-7461, EM. 3-7462

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, 

JT. BERŽIANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.

munistėję ir palaiko ryšius su 
sovietų konsulatu, kuriam maty
ti, teikia žinias apie lietuvių 
veiklą.

Dviejų Liuvępo universitete 
studij uoj ančių lietuvių, kun. Dė
dino ir K. Petraičio, materialinė 
būklė yra sunki. Lietuvių kuni
gų yra du, bet Belgijos lietu
vius kaip kapelionas aptarnauja 
vienas kun. Dėdinas,, kartais nu
vykdamas ir pas Olandijos lietu
vius. Kiekvieną koloniją kun. 
Dėdinas su pamaldomis aplanko 
maždaug kartą į mėnesį ir ta 
proga praveda liet, susirinkimus, 
minėjimus bei painformuoja lie
tuvius bendruomenės reikalais. 
Be savo tiesioginių pareigų ir 
studijų, kun. Dėdinas yra Kraš
to Valdybos sekretorius, per ku
rį eina lietuviškoji spauda ir 
knygos.

Į minėjimus, sueigas ir lietu
viškas pamaldas lietuviai sun
kiai prisikviečiami. Dalyvauja 
paprastai apie 30-40%. Lietuviš
kos spaudos prenumeravimu 
skųstis negalima, nes prenume
ruoja apie 80%. Yra nemažai to
kių, kurie prenumeruoja po kelis 
laikraščius, o “Europos Lietuvio” 
prenumeratorių yra 48. Kun. Dė
dino rūpesčiu surinkta nemaža 
archyvinės medžiagos, kuri tvar
koma ir greitu laiku bus perduo
ta PLA.

Tautos švenčių ir sukakčių 
minėjimai dabar rengiami tik sa
vųjų tarpe, daugiausia Lieže.

Vargo mokyklų, dėl perdide- 
lio lietuvių išsisklaidymo, neį
manoma suorganizuoti. Lieže 
gražiai veikusi vargo mokykla 
dėl vaikų stokos turėjo likviduo
tis.

Beveik visi lietuviai dirba ang 
lių kasyklose ir tik keli sunkioje 
metalo pramonėje. Darbo ir so
cialinio aprūpinimo atžvilgiu ki
tataučiai traktuojami kaip bel
gai. Lietuvii^sveikatingumas yra 
pakenčiamas, nors anglių kasyk
lų darbas sveikatą smarkiai pa
žeidžia. Sunkiai sergančių yra du 
tautiečiai, kurių vienas ligonių 
kasos pasiųstas gydymui į Švei
cariją. Per septynius metus ka
syklose žuvo du lietuviai. Mate
rialiniai laikomasi neblogai, iš
skyrus daugiavaikes šeimas, ku
rių yra keturios. Emigracijos ei
lės į JAV tenka laukti ilgai. Šiais 
metais į JAV išvyko 3 šeimos ir 
1 šeima į Kanadą..Viengungiai 
daugiausiai vyksta į Vokietiją, į 
darbo bei sargybų kuopas.

XIš pirm. Pr. Sekmoko prane
šimo Europos Kr. atstovų suva
žiavime).

prieš laisvosios Europos dalies 
armiją, nors tuo .tarpu tolimoj 
Azijos dalyje. Tai yra smūgis 
Vakarų Demokratijų prestižui 
Azijoj, o taip pat baimė ir nepa
sitikėjimo šešėlis visų Vakarų 
pasaulio gyventojų tarpe. Kiek
vienas dabar turi pagrindo gal
voti: “Kas bus, jei karui kilus, ir 
Europoj taip seksis raudonie
siems?. ..

Tarpininkaujant antrajam bri
tų “Čemberleinui” — Anthony 
Eden, kaip anuomet, II Pasauli
nio karo išvakarėse Mūnchene 
paaukojus Hitleriui dalį Čekoslo
vakijos, taip šiuo atveju — be
veik pusę Vietnamio raudonie
siems, laikinai pasiekta taika pa
saulyje. Tačiau, ar ilgam? — Tai 
klausimas į kurį, deja, greičiau 
būtų galima atsakyti neigiamai.

Kai kurie Vakarų pasaulio 
laikraščiai, džiaugdamiesi pa
siektu “laimėjimu” Indokinijoj, 
priduria dar ir tai, jog, esą, rau
donieji sutikę leisti antikomunis
tiniams vietnamiečiams persikel
ti į pietinę Vietnamo sritį, jeigu 
jie panorės...

Ir vėl naujos DP bangos 
pasauly

Spaudos pranešimu, jau apie 
700.000 šiaur. dalies Vietnamio 
gyventojų, kuri atitenka raudo
niesiems, pasiruošė arba pradėjo 
žygį į nežinią, palikdami turėtas 
nuosavybes, gimtuosius kampe- 
Ijus ir visa, kas jų širdims buvo 
miela ligi šiol — jie traukia pie
tine kryptimi. O jų kelionė, kaip 
ir visų kitų benamių tremtinių, 
esanti tiesiog baisi, tragiška. 
Straipsnyje, užvardintam “Reds 
Rob Catholics Fleeing to the 
South” Toronto dienraštis “The 
Glob and Mail” liepos 31 d. štai 
kaip aprašo tą baisiąją bėglių 
Golgotos kelionę: “Vietnamiečių 
Romos katalikų bangos veržiasi 
į pietus. Jie skuba gelbėtis iš 
raudonųjų. Gi raudonųjų simpa- 
tikai apsiginklavę, banditišku 
būdu, juos sulaiko, atima pinigus 
bei vertingesnius daiktus ir pa
leidžia kaip stovinčius”.

“Pirmosios pabėgėlių bangos 
jau pasiekė Hanoi miestą (Hanoi 
taip pat turės būti perleistas 
raudoniesiems, tik kiek vėliau). 
Deja, tenai vietnamiečių val
džios pareigūnai buvo užklupti 
visiškai nepasiruošę priimti to
kias mases bėglių kolonų. Jie 
neturėjo savo žinioj nei patalpų 
jiems patalpinti, nei maisto pa
maitinti Pirmieji bėglių sunkve
žimiai su jų bagažais buvo iš

krauti ties viena katalikų mo
kykla. Tačiau sunkvežimių, au
tobusų ir pėsčių bangos kaskart 
didėja...

“Gatvės ir alėjos užkimštos 
sukrėstų vyrų, moterų ir vai.kų 
masėmis, kurie neturi nei kur 
eiti, nei kur prisiglausti. Vienuo
lės atidarė mokyklos klasių du
ris. Patalpos tuoj aus prisipildė 
žmonių: suaugusių, senių ir kū
dikių. Šimtai išvargusių ^žmonių 
krito ant grindų, suolų ir tuojau 
užmigo, tarytum negyvi. Kiti, 
kurie į vidų nebetilpo, sugulė 
mokyklos kieme ant žemės, be 
jokio pasiklojimo nei užsikloji- 
mo...

“Moterys tuojau ėmė kurti 
ugnį, kad išvirus išvargusiems 
vaikams nors po saują ryžių. Ki
tos maudė vaikus ir mažus kū
dikius perpildytuose mokyklos 
voniose ir puoduose, nešdamos 
vandenį iš sunkvežimių, kuriais 
miesto valdyba atvežė jį, kad ap
rūpinti ištroškusias ir apneštas 
dulkėmis pabėgėlių minias...

“Nežiūrint šios baisios ir tra
giškos bėglių būsenos šiandien, 
premjeras Ngo Dinh Diem per 
radiją į 13.000.000 vietnamiečių, 
gyvenančių Vietnamio šiaurėj už 
17-tosios paralelės, kuri atitenka 

.raudoniesiems, kad jie vykdytų 
masinę migraciją pietų krypti- 
mi .

Kaip matome, bėglių padėtis 
baisi. Ir tai ne pirmojoj vietoj 
pasauly. Vakariečiai jau senokai 
“draugiškai” dalina valstybes, po 
pusę vis atiduodami raudonie
siems. Tokių valstybių pasaulis 
jau turi visą eilę: dvi Korėjos, 
dvi Vokietijas, dvi Austrijas, du 
Vietnamus, kurių vienas vadina
si Vietnam, kitas Vietminh, 
o iš miestų — jie Sugebėjo iš vie
no padaryti ne tik du, bet net ke
turis. Turi nūdienis pasaulis pav. 
du Triestus, dvi Vienas ir net 
keturis Berlynus (amerikiečių, 
anglų, prancūzų ir sovietų). Tie 
padalinimai, kaip ten bebūtų, 
juk visi turėjo begales bėglių. 
Visur žmonės bėgo ir tebebėga 
nuo raudonųjų. Visur tremtiniai 
turėjo tokią sunkią ir tragišką 
dalią, kaip šiandieną turi vietna
miečiai. Milijonai šiandien pa
saulyje bėglių, milijonai vis nau
jų DP. Ach, gal būtų ir nebloga 
pamoka nūdieniams svieto dalin
tojams, kad ir jie vieną dieną 
atsidurtų DP eilėse. Ar neįdomu 
būtų matyti su bagažėliu rankoj 
DP eilėse besitrinantį, kad ir 
anglišką Edeną ar kurį kitą mai- 
ninkautoją?... Pr. Alšėnas.

Hamburgo “Die Welt” rašo, 
kad iš Rytprūsių ir Pabaltijo 
kraštų repatrijuojamų vokiečių 
transportai į Rytinę Vokietija 
zoną nukreipiami per Stetiną ir 
Kūstrihą. Tačiau Sovietai nepa
sako tikro skaičiaus vokiečių, 
kurie yra likę šiaurinėje Rytprū
sių dalyje ir Pabaltijo kraštuo
se. Apie 10 repatrijuotųjų atvy
ko tiesiai į Vak. Vokietiją, nors 
apie jų atvykimą iš anksto nieko 
nebuvo painformuoti nei Vokie
čių Raudon. Kryžius, nei kitos 
įstaigos. Jiems buvo leista nusi
pirkti bilietus Rytinėje Vokieti
jos zonoje. Nemaža Klaipėdos 
krašto vokiečių, vokiečių pabė
gėlių žiniomis, norėtų išvykti j 
Vokietiją, kad ir Rytinę, tik 
klausimas ar bolševikai jiems tai 
leis. Išvykus dar dviem mote
rims, Karaliaučiuje beliko tik 21 
vokietis.

Vokiečių spauda skelbia atvy
kusio į vakarus Karaliaučiaus 
vokiečio K. Girniaus išgyveni
mus. Ko verta bolševikų propa
ganda, jis nušviečia kad ir šiuo 
pavyzdžiu. Š. m. vasario mėn. 
maskvinė “Pravda” visam pa
sauliui paskelbė, kaip iškilmin
gai bolševikai mokslininkai iš vi
sos Sov. Sąjungos pagerbė žymų
jį filosofą Kantą Karaliaučiuje 
jo 150 m. mirimo sukakties pro
ga. Buvo skelbiama, kiek ir ko
kių kalbų pasakyta, nurodyta, 
kad “tiek ir tiek tūkstančių dar
bo žmonių” pagerbė velionio 
šviesų atminimą. Tačiau iš tikro 
viskas yra melas, tvirtina Gir- 
nus. Apie tas nebuvėles iškilmes

nieko nerašė nė “Kaliningrado 
Pravda”, vienintelis Karaliau
čiaus laikraštis. Gal kur nors ir 
buvo atvykęs koks Sovietų 
mokslininkas, bet gyventojai jo
kių minių nematė ir skelbtų kal
bų negirdėjo. Toliau Gimus pa
pasakojo, kaip mieste siaučia ru
sų kariai dezertyrai, kurie pas
taraisiais metais buvo užpuolę ir 
nuvilkę net apie 20 raud. armijos 
karininkų, iš kurių 4 mirtinai 
sumušė. Tačiau už tai bėda buvo 
suversta lietuviams partizanams, 
kurie, esą, įsiveržę į Karaliaučių: 
mat, partizanai Lietuvoje <iar 
nėra išnykę, pastebi vokiečių 
pabėg. organas “Das Ostpreus- 
senblatt” Nr. 30/1954, kuriame 
dedami Girnaus pasakojimai.

Kitų spaudos organų žiniomis, 
per lenkų repatriacinę stovyklą 
Stetine gegužės mėn. buvo re
patrijuoti į Vokietijos. Rytinę 
zoną 630 nedarbingų vokiečių. 
Visi jie pervežti iš lenkų valdo
mų Rytprūsių pietinės dalies. Iš 
viso ligi šiol iš lenkų administ
ruojamų sričių perkeltų vokiečių 
skaičius siekia 4.800. Lenkai, ne
norėdami, kad laisvasis pasaulis 
sužinotų ką nors daugiau apie 
padėtį jų valdomose teritorijose, 
uždraudė siųsti į užsienį lenkiš
kus laikraščius iš tų vokiečių 
sričių, kurias jie yra užėmę. 
“Frankfurter Allgemeine” žinio
mis, lenkų įstaigos veda su Vo
kietijos Rytinės dalies įstaigomis 
pasitarimus repatrijuoti vokie
čiams, pasilikusiems centrinėje 
Lenkijoje.

Praeito karo invalidams svarbu
Į pabaltiečių Centro Komitetų žintos kaip karo pasėkos ligos. _

pakartotiną kreipimąsi mokėt: 
išeimgravusįems pabaltiečiams, 
nuken tėjusiems nuo karo veiks
mų, pripažintąsias rentes tuose 
kraštuose, Vokietijos Darbo Mi
nisterija praneša, kad renčių mo
kėjimas į užsienį nėra galimas. 
Kartu m-ja praneša, kad pagal 
nau j us potvarkius užsieny j e gy- 
venantieji karo invalidai ar nu
kentėję dėl karo veiksmų, kurių 
pretenzijos yra Vokietijoje pri
pažintos, gali gauti gydymosi už
sienyje išlaidų atlyginimą, kiek 
tai liečia ligas, kurios yra pripa-

Tokiais atvejais to krašto Vo
kietijos atstovybėse gaunami 
formuliarai, kuriuos išpildžius, 
per atstovybę atlyginamos gydy
mo ir net susijusių su gydymu 
kelionių išlaidos. Bet atlyginimo 
pagrindan dedami Vokietijoje 
galiojantieji tarifai, o ortopedi
nius įrankius, pav., protezes, 
prašoma užsakyti Vokietijoje. 
Smulkesnes informacijas duoda 
tame krašte esanti Vokietijos at
stovybė, per kurią galima iš 
gauti ir patį sveikatos netekimo 
karo pasėkoje pripažinimą.

įį 1 $5,600 Life Savings
I iStolen From Bedroom

■ Catlo Avrdorl. 48, came home 
■early New Year’s morning with a 
■5.600 headache. He found that a 
Kief, who obviously knew of the 
Koney and its hiding place, had 
Broken into hii Dupont Ave. home, 
■insacked the bedroom and 
leaped with practically all 
■rally’*

spend the night with his grai 
mother. (

The house was empty from abi 
9 o’clock until Adele returned fn 
a houseparty at about 3 a.m. 1 
disarray in her parents' ro 
caught her eye and she called thi 
hqjpe from a friend j

Nerizikuok
TAIP SU SAVO SANTAUPOMIS!

PUOTA TARNAMS
Liepos 28 d. Kremliaus valdo

vai sveikino su savo mėgiamiau
sia vodka Kinijos premjerą Čou- 
En-Lai ir Vietminho premjerą 
Pham-Van-Dong, kurie, grįžda
mi iš Ženevos, sustojo Maskvoj 
pasiimti instrukcijų. Jų garbei 
buvo suruošta puota. Vodka lie
josi upeliais. Joje dalyvavo visi 
Kremliaus valdovai, užsienio 
diplomatai ir žurnalistai. Dau
giausia buvo atkreipta dėmesio į 
D. Britanijos ambasadorių Sir 
William Hayter. Jis. gavo vietą 
šalia Kremliaus valdovų, jo gar
bei buvo keliami tostai. Tuo tar
pu JAV ambasadorius apleido 
oficialų priėmimą, bet atvyko, 
kai jau buvo pusėtinai įsilinks
minta. JAV, mat, dar nėra pri- 
pažinusios tų valstybių, kurių 
galvoms buvo keliama puota.

Svečių sąrašus tvarkė pats 
G. Malenkovas. Jis buvo labai 
kuklus, visiems šypsojos, bet tos
to nesiūlė kelti niekam, kai Mo
lotovas testavo apie dvylika kar
tų. O draugas komunistų parti
jos sekretorius Nikita S. Kruš-. 
čev, pakėlęs taurę į D. Britanijos 
ambasadorių sako:

— Jūs Britai nenorite pagrob
ti mūsų Leningrado, kaip lygiai 
mes nenorime užimti Jūsų Glas
gow,

Į tai Hayter kukliai juokais 
atsakė:

— Leningradas daug gražesnis 
už Glasgow.

Kai stikliukai buvo pakelti 
virš penkiasdešimt kartų, pre
kybos ministeris S. Mikojan sa
vo kalboje išreiškė didelę neapy
kantą priešui ir drauge rusų tau
tos dvasios kilnumą jų atžvilgiu. 
Kruščev, mikliai sukiodamas sa
vo stikliuką pirštuose, atsikreipė 
į britų ambasadorių ir kada visi 
susikaupę laukė ką pasakys, jis 
juokais tarė:

— Taip, atrodo, mes nenorim 
karo ir nebijom viens antro.

Tuo metu ištiesė ranką Kini
jos premjerui Čou-En-Lai ir tęsė 
toliau:

— Štai, čia geriausias draugiš
kumo pavyzdys Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos. Mes turime pasek
ti visi šiuo pavyzdžiu, tada vieš
pataus pasaulyje pasitikėjimas. 
Nors Leninas atmetė teoriją, kad 
kapitalistai su komunistais gali 
drauge gyventi — aš teigiu — 
mes galime. Ir Britų min. pirm. 
Churchill sutinka su šia teorija. 
Taigi tegyvuoja ramybė tautų 
tarpe.

Taip baigė puotą vylingais žo
džiais vergų karalius Nr 2.

Nesvarbu, kokio dydžio jūsų santaupos — net kai su
ma yra labai menka — nunešk ją į artimiausio The 
Canadian Bank of Commerce skyrių. Jūs galite pra
dėti taupomąją sąskaitą pas mus įdėdami tik vieną 
dolerį. Jūsų pinigai bus padėti visiškai saugioje vie
toje. Prie balanso gausite palūkanas. Ir tai ugdys 
jumyse įprotį taupyti.

VIRŠ 640 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

Atvyk į artimiausią sau skyrių 
sąskaitą dar šiandien.

i

pradėk taupomąją

The Canadian 
Bank of Commerce 

%
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Pavergtoje tėvynėje
Kodėl kolchozininkai nedirba
Subačiaus apylinkėje esančio 

kolchozo “Pirmūnas” darbinin
kai buvo užsimoję gauti iš tikro 
didesnį derlių. 1952 m. jie sun
kiai dirbo, soclenktyniavo, ir ga
vo didesnį derlių. Tačiau kaimy
ninis kolchozas nespėjo laiku 
derliaus nuimti, ir jisai sudygo. 
Tada vyriausybė įsakė “Pirmū
no” kolchozui pusę derliaus iš
keistu kaimyniniam kolchozui į 
sudygusius grūdus, nes tasai ne
turėjo tinkamų grūdų sėklai. Po 
tokių mainų “Pirmūno” kolcho
zininkai daugiau nebelenkty- 
niauja ir nerodo jokio noro dirb
ti.

Taip įrašinėja į pionierius
Norėdami sukomunistinti Lie

tuvos jaunjmą, sovietai stengiasi 
jį jau nuo mažens įtraukti į ko
munistines jaunimo, organizaci
jas. Pradžios mokslą einančius 
vaikus mokyklų inspektoriai ar
ba jų įsakyti mokytojai tokiu bū
du įrašinėja į pionierių eiles. 
Inspektorius arba mokytojas pa
rašo leritojc pareiškimo įstoti į 
pionierius tekstą ir liepia vai
kams nusirašyti į sąsiuvinius bei 
pasirašyti. O paskui tuos sąsiuvi
nius surenka, ir tai jau laikoma 
tikrais mokinių prašymais pri
imti juos į pionierius. Tėvų koks 
nors protestas dėl tokio įrašinė- 
jimo būdo neturi jokio pasiseki
mo.

Vyresnių klasių mokiniams 
naudojamas kitas būdas. Jie pa
skirai šaukiami į Raudonąjį 
kampelį ir atvykusio partijos, 
pareigūno tardomi, kodėl nesto
ja į komjaunimą ir šalinasi nuo 
komunistinio sąjūdžio. Jei tardo
masis prasitaria, kad tėvai nelei
džia, tuomet tasai partijos pa
reigūnas vyksta pas mokinio tė-

vua ir juos tardo iš vienos pusės 
gąsdindamas įvairiomis presijo- 
mis, iš kitos pusės žadėdamas 
įvairių pirmenybių, pav. stipen
diją, jei vaikas įsirašys į kom
jaunuolius.

Kaip naikinami Lietuvos 
partizanai

“Mūnchener Merkur” Nr. 154/ 
54 išsamiau išdėstė Kersteno Ko
misijai duotosius kazoko Grigo
rijaus Steponavičiaus Burlickio, 
buvusio MVD pulkininko, paro
dymus apie masines deportaci
jas ir Lietuvos partizanų naiki
nimą. Jis pats 1944 m. dalyvavęs 
kovose prieš Lietuvos partiza
nus; Burlickio teigimu, “bandos” 
susidėjusios iš lietuvių, siekusių 
išlaisvinti savo tėvynę iš bolše
vikų. Berija tada savo pavaduo
toją Kruglovą, dabartinį Sovietų 
vidaus reikalų ministeri, pasiun
tė vadovauti į Lietuvą. Kruglovo 
įsakymu visos vietovės, kuriose 
lietuviams partizanams buvo su
teikiama nakvynė ir prieglauda, 
turėjo būti sudegintos. Am. Bal
sas nurodė, kad ta misija — lik
viduoti Lietuvos pogrindinį są
jūdį — buvo, be Kruglovo, skirta 
dar ir Suslovui. Iš Berijps sluogs- 
nių buvo pareikšta, kad ligi tol 
vesta bolševikų kova su Lietuvos 
partizanais nėra patenkinama ir 
kad tam tikslui pasiųstieji imtų
si visokių priemonių. Iš tikro ko
va vyko labai žiauri. Lietuviai 
gyvi nepasiduodavo, bet susi
sprogdindavo patys. Tokios ak

acijos buvo pravestos prie Pane
vėžio, Telšių, Tauragės ir kitur. 
Burlickis iš Gudų buvo pirmą 
kartą pasiųstas į Lietuvą padėti 
tvarkyti “bandas” 1944 m. liepos 
mėnesį, o paskiau grąžintas į ją 
iš Rytprūsių 1949 m.

RUGPJŪČIO mėn. 21 d., ŠEŠTADIENI, maloniai kviečiame 
visus kuo skaitlingiausiai atsilankyti j NIAGAROS PUSIASA
LIO LIETUVIŲ ruošiamą

GEGUŽINI WELLANDE
kuri įvyks ST. STEVEN’S parko naujoje didžiulėje salėje, tik 
2 mylios nuo miestelio, East Main St. ir Port Robinson Rr. kam
pe. Gegužinė tęsis iki 12 vai. nakties. Blogas oras gegužinės 
nesutrukdys.

KLTS Vajdyba.

WINNIPEG, Man

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

Aktyvas

1954 m. pirmo pusmečio veiklos

APYSKAITA

Balansas 1954 m. liepos men. 1 d.

J. E. vysk. V. Brizgio vizitas. 
Liepos 10 d. vakare J.E. iškil
mingai sutiktas prie liet. Šv. Ka
zimiero bažnyčios. Prie vartų 
garbingą svečią pasitiko Liet. 
Bendruomenės pirmininkas J. 
Malinauskas ir D. Čingaitė įteikė 
gėlių puokštę. Gėlių barstytojos, 
vadovaujamos V. Šmaižienės, 
J.E Vyskupui, lietuviškų darže
lių žiedais nuklojo taką.

Liet, parapijos klebonas J. 
Bertašius J.E. pasitiko prie baž
nyčios durų ir nuvedė prie alto
riaus. Po to sekė klebono prane
šimas, po kurio J.E. pasakė pa
mokslą, palaimino šv. Sakramen
tu, pasimeldė už mirusius.

Sekmadienį J. E., asistuojant 
Tėv. Kulbiui ir Tėv. Paruliui, 
laikė šv. mišias ir pasakė -pa
mokslą. 4 vai. p.p. įvyko iškil
mingi pietūs, kurių metu J. E. 
pasakė labai įdomią, aktualiais 
lietuviams klausimais, kalbą. Be 
to dar kalbėjo ir svečias iš Či
kagos Tėv. Parulis ir Tėv. Kul- 
bis.

Pirmadienį po J.E. mišių para
pijos salėje įvyko bendri pusry
čiai.

Vincas ir Elena Januškos J.E. 
Vyskupui ir jo palydovams at
vykus į Winnipegą suteikė pir
mą globą ir davė pietus.

Aleksandras ir Konstancija 
Radzevičiai šeštadienio vakare 
J.E. ir palydovams paruošė savo 
namuose vakarienę. Vakarienės 
metu dar turėjo mielą mamytę, 
brolį ir sesutę iš Čikagos.

Jurgis ir Marija Januškos sek
madienį po J.E. mišių garbingus 
svečius pasikvietė pusryčių. J.E. 
Vyskupas ir palydovai čia dar

pietavo pirmadienį. Tėvas Kul- 
bis čia buvo gavęs nakvynės 
prieglobstį.

Jonas ir Albina Didžbaliai sek
madienį J.E. Vyskupą ir svečius 
atgaivino lengva vakariene.

Jonas ir Viktorija Šmaižiai 
J.E. Vyskupo palydovus sekma
dienio ryte pasikvietė pusryčių.

Inž. Adolfas ir Joana Maciūnai 
buvo priėmę J.E. Vyskupo paly
dovą Tėvą Parulį.1

Vincas Taliūnas įsigijo naujus 
namus, kuriuos sekmadienį kle
bonas pašventino. Ta pačia proga 
visa Taliūnų šeima pasiaukoji šv. 
Jėzaus širdžiai. Sūnus Vytautas 
dirba Free Presfe linotipininku.

Pakrikštyta: liepos 17 d. Doris 
ir Henriko Monkevičių dukrelė

Dana Kristina. Liepos 24 d. — 
Onos ir Petro Žiminskų dukrelė 
Ona Nijolė. Krikštynų balius 
įvyko parapijos salėje.

Lidija Dargužaitė ir šiais me
tais laimėjo St. Boniface Katali
kių Moterų dovaną — baigdama 
mokslo metus pirmąja mokine. 
Dovanos įteikime dalyvao ir J.E. 
St. Boniface arkivyskupas.

Bažnyčios statybai aukojo:
$50 — St. Radzevičius, JAV;
$11 — Radzevičienė, JAV;
$5 — Hansen.

Bažnyčios indams įsigyti aukojo
Po $10 — LK Moterų D-ja, Ateitinin

kų Sendraugių kuopa;
po $2 — Bujpkas, Kalasauskas, M. 

Januška, Kriščiūnas;
po $1— Šopoga, dr. Kurauskas, Čin- 

ga, V. Jančiukas, Federavičius, Gedgau- 
dien:, Serapinas, Kunsaitis, V. Januška, 
Malinauskas, Radzevičius/ Zulonienė, 
Dargužienė, Bartininkas, Marozas, Fede- 
ravičienė;

po $0.50 — Žtminskas, L. Bortinin- 
kos, Mališauskas, Vaitkevičius, Karaško, 
O. Jančiukas.

Pasyvas

Saldo 1954 m. liepos 1 d 
Išlaidos .... ............

$4.609.30
18.64

Saldo 1 954 m. sausio 1 d. $1.814.16 
Gauta aukų iki liepos 1 d. 2.801.07 
Procentai 1954 m. 12.71

Balansas $4627.94 Balansas .... $4.627.94

Lietuviai pasaulyje

PAJAMOS:
Lietuvių kolonijos Kanadoje.

1. Toronto, Ont. ....
2. Hamilton, Onf. ...............
3. Montreal, Que...................
4. Edmonton, Alta..............
5.
6
7

Sudbury, Ont. ........ ,.........
Welland, Ont......................
Ft. William ir Kowskash
Ont. .....
Winnipeg, Mon...................
Vancouver, B.C.

surinkę

banke .....

8
9

10. Lethbridge, Alte. .
Kitos kolonijos 

možiau $50. .........
Procentai

Viso .....

IŠLAIDOS:
1. Paštas -
2. Rašomoji
3. Susisiekimas
4. Kitos išlaidos

telefonas ..... 
medžiaga

Viso

$630.00 
500.00 

... 331.33 
238.65 
210.72 
180.65

164.70 
162.20 
123.35 
121.00

138.47
12.71

$2.813.78

Viso turėta pajamų 
Saldo 1954 m. sausio 1 
'Viso k/....-i....
Viso turėta išlaidų .'.

ATASKAITA
$2.813.78

1.814.16
4.627.94

18.64
4.609.30

d.

Į Saldo 1954 m. liepos 1 d.
Lietuva pasų ir ženklelių iš
platinta už ......................... $1.002.25

TFA Kanadoje skyriai:
Hamilton^ Cnt. pirm. S. Bakšys, 
Winnipeg, Man. — E. Kalasauskas, 
Windsor, Ont. — P, Januška,

$5.89 
5.05 
0.20 
7.50

18.64

5.
6.
7.
8
9

1 0. St. Catherines, Ont. M. Šorius.

Marija Arlauskaitė,
T F Įgaliotinė Kanadoje.

1954 m. liepos 16 d.

i
2
3
4. London, Ont. —. B. MisiuS,

Lethbridge, Alto. — S. Pulkauninkas 
Calgary, Alta — V. Sniečkus, 
Toronto, Ont. — J. Jasinevičius, 
Welland, Ont. —— J. Staškevičius, 
Montreal, Que. V. Giriūnienė,

NIAGARA FALLS, Ont
kairėje ženklus, rodančius į lie
tuvių šventę. Važiuojant iš Nia
gara Falls ar tolimesnių Kana
dos kraštų Queen Eližabeth High 
way, pamatysite dešinėje kelro
džius į Bieliūnų ūkį.

Atvykę nesigailėsite, nes pa
matysite ir išgirsite daug gražių 
dalykų. Daug jaunimo, ypač 
mergaičių, atvyks iš Amerikos, 
kad susitiktų su Kanados lietu
viškuoju jaunimu.

Pavalgę ir atsigėrę, pašoksite 
ir padainuosite, ir laimingi į na
mus parvažiuosite. Jei per ne
laimę daug lietaus pasirodytų, 
tai prašom atvykti sekantį sek
madienį. Koresp.
Fort William, Ont.
Š. m. liepos 25 d. KLB Fort 

William, Ont. apylinkė suruošė 
gegužinę Port Arthure ežero pa
krantėje. Oras buvo gražus. Su
sirinko daug lietuvių ir maloniai 
praleista laikas lietuviškoj nuo
taikoj. Šią pramogą ruošiant 
daug pasidarbavo p.p. Mitalai, A. 
Druktenienė, Bružienė, Leo Bru
žas, Bružaitė su Jonaityte, Jonai
tienė, Kaminskienė.

Visiems už jų rūpestingą dar
bą, o dalyviams už atsilankymą 
tariame nuoširdų ačiū.

Rugpiūčio 1 d. ruošiama gegu
žinė - piknikas p. p. Bagdonų 
ūkyje. E. J.

Niagaros pusiasalio lietuvių 
šventė. Vasaros metu į Niaga-'- 
ra Falls suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių iš tolimiausių Amerikos 
ir Kanados kraštų. Nesuskaito-' 
moję minioje žmonių dažnai pa
sigirsta ir lietuviškai kalbančių. 
Šiais metais gražiausia proga at- 
vaižuoti į Niagara Falls, važiuo
jant į čionai rengiamą lietuvių 
parapijų šventę jubiliejinių Ma
rijos metų pro£a.

čia yra penkios lietuviškos ko
lonijos — St. Catharines. Wel
land. Port Colborne, Niagara 
Falls ir Buffalo. N.Y., — vienin
gai ir sutartinai veikiančios, lyg 
būtų viena. Atvykę iš toliau, įsi
tikinsite. Tat nepraleiskite šios 
progos, atvykite į Niagara Falls 
rugpjūūčio 15 d., iš čia lengvai 
rasite Bieliūnų ūkį, tik 8 mylios 
nuo Niagara Falls, Ont., į vaka
rus. Važiuojant iš Buffalo, N.Y. 

,į Kanadą už dešimt mylių rasite

JA VALSTYBĖS
Am. Liet. R. Kat. Fed. Kon

gresas šiemet įvyks Clevelande 
spalio 8-10 d. Be tiesioginių or
ganizacinių reikalų bus svarsto
mas jaunimo katalikiško auklėji
mo ir lavinimo klausimas.

Kongreso rengimo komiteto 
pirm, yra prof. Dr. A. Danušis.

JAV informacijos įstaiga ver
buoja žmones mokančius vakarų 
Rytų ir Šiaurės Europos, o taip 
pat Azijos tautų kalbas. Atlygi
nimas pradžioje $4.205.

Čikagos vidurinėse mokyklose 
galėtų būti dėstoma ir lietuvių 
kalba, jei kurioje susidarytų 
bent lOOlietuvių mokinių. Moky
tojų Sąjunga, padedama konsulo 
P. Daužvardžio, pradėjo tuo rū
pintis ir pirmiausia nori išaiškin
ti, kiek kurią mokyklą lanko lie
tuvių mokinių. Tėvai yra prašo
mi pranešti savo vaikų lankomas 
mokyklas raštu ar telefonu J. 
Kavaliūnui — 4716 So. Marsh
field Ave., tel. Bishop 7-6396.
Mergaičių v. stovykla Putname

Jau vienuoliktus metus vei
kianti Nekalto Prasidėjimo Se
serų vedamoji vasaros stovykla 
mergaitėms yra ne tik poilsio, 
bet ir darbo disciplinos mokyk
la.

Daugiau kaip šimtas lietuvai
čių, suvažiavusių iš visų JAV ir 
Kanados kampelių, čia ištisą mė
nesį gyveno lietuviškoje aplin
koje. Kasdieną jos praleisdavo 
naudingai ir džiugiai. Jos žygia
vo nuleisti ir pakelti vėliavos; 
jos dainavo, krykštavo, klausėsi 
savojo žodžio' apie Tėvynę; jos 
pačios kūrė, improvizavo, rašė ir 
jų kūryba liejosi pačių leidžia
mose “Kibirkštėlėse” ir įspūdin
gų laužų programose, taipgi įvai
rių darbelių savieikloje. Jos su
darė ir savivaldybinę stovyklos 
santvarką.

Stovyklautojos buvo paskirs
tytos būreliais: Gulbių, Neuž
mirštuolių, Ramunių, Vaidilučių, 
Bitučių, Rožyčių, Lelijų, Kregž
dučių, Žibučių ir .Marijos. Būre
liai varžėsi, taškais buvo atžy
mimos stovyklautojos už sąži
ningą pareigų atlikimą, tvarkos 
palaikymą, gerą elgesį, kūrybą. 
Neužmirštuolių būrelis išėjo pir
muoju, surinkęs 316 taškų; Žibu
čių — antruoju (290 t.); Bitučių 
— trečiuoju (285 t.).

Stovykloje vyko tautinių šo
kių, lietuvių kalbos ir rankdar
bių užsiėmimai ir laužai, kur vi
si būreliai pasireiškė dainomis, 
deklamacijomis, vaidinimais, im
provizacijomis bei laisvąja kū
ryba. Buvo vedami pašnekesiai 
atskiromis temomis, paminėta 50 
m. spaudos laisvės sukaktis, B. 
Brazdžionio 30 m. kūrybos jubi
liejus; kai kuriomis dienomis bu
vo rodomos filmos; kone kasdien 
stovyklautojos vyko už stovyk
los ribų maudytis ir žaisti prie 
vandens.

Liepos 25 d. stovyklos užbaig- 
tuvės ir kartu lietuvių susiarti
nimo šventė, į kurią suplaukė, iš 
tolimiausių kampelių ir miestų 
daugiau 200 viešnių bei svečių. 
Po iškilmingų pamaldų vyko lie
tuviški pietūs, loterija, spaudos 
kioskas ir įvairios kitos pikiniki- 
nės pramogos, susitikimai bei 
pasišnekučiavimai. Plačią už- 
baigtuvių programą pravedė 
kun. prof. S. Yla.

Dainomis ir plastika pasirodė 
visi būreliai, paskirstyti trimis 
grupėmis. Judesius dainoms pri
taikė ir programai vadovavo K. 
Marijošienė, dainas parengė ir 
akomponavo A. , Prapuolenytė, 
mažųjų stovyklautojų grupę pa-

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

Ankstyvosiomis indėnų dienomis Kanadoje buvo labai 
populiarus žaidimas, vad. “baggataway”. Jį žaizdavo 
stiprūs ir miklūs vyrai. Dėl to jį net naudodavo kaip 

apmokymą kautynėms. Vėliau, kai šį žaidimą 
pradėjo žaisti prancūzų ateiviai, jis buvo per
krikštytas “Lacrosse”, kadangi žaidimui var
tojamas pagaikštis su tinklu buvo šiek tiek 
panašus į kryžių. Šio žaidimo metu sviedi- 

L nys sugaunamas, nešamas ir sviedžiamas 
a vėl su tinklu, ir yra pats greičiausias 
E žaidimas žinomas Kanadoje. j

A. Pranckevičius
Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

KANADOS 
PAPROTYS

Tai dar vienas populiarus sportas 
mėgiamas visų kanadiečių ir ta- 

. pęs kanadiškojo gyvenimo bū
do dalimi.

OFFICES: Toronto - Hamilton - London - Samia - Kitchener - Peterborough - 
Windsor —-Richmond Hill - Woodstock - Guelph,

ČARLI N <
THE CARLING BREWERIES ŪMI

Waterloo Montreal Toronto Te<

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

rengė N. Stadalninkaitė.
Pabaigoje stovyklautojų var- j 

du atsisveikinimo žodį tarė M. 
Ankudaitė o tėvų vardu — mok. i 
P. Gudas. Šventė baigta vėlia
vos nuleidimu.
VOKIETIJA

VLIKo posėdis šaukiamas rug
pjūčio 11 d. eilinių reikalų svars
tyti.

J.E. vysk. V. Padolskis rugsė- j 
jo mėn. aplankys lietuvių sto
vyklas Vokietijoje, teikdamas 
Sutvirtinimo sakramentą. Rug
sėjo mėn. 8 d. jis bus Wehneno 
stovykloje, rugsėjo 12 d. Vasario 
16 gimnazijoje Huttenfelde ir 19 
d. Memmingeno stovykloje.

Dr. Pr. Padalis jau atvyko iš 
JAV į Europą ir dirba Am.'Balso 
lietuviškajame skyriuje — pava
duos išvykstantį į JAV atostogų 
skyriaus vedėją J. B. Laučką. 
Pulk. K. Grinius eina atsakingas 
pareigas Am. Balso rusų sky
riuje.
D. BRITANIJA

D. Britanijoje daugumas lietu
vių gyvena miestuose. Žymesnės 
kolonijos yra Londone, Glasgo- 
ve, Manchesteryje, Bradforde, 
Nottinghame, Coventryje, Bir- 
minghame, Derby. Daugumas 
lietuvių dirba tekstilės ir metalo 
pramonėje. Į D. Britaniją 1947 - 
1948 m. iš Vokietijos atvyko apie 
6000 lietuvių, kurių čia liko tik 
apie 3000, nes kiti išvyko i Kana
dą ir JAV.

Bradfordas yra žymiausias 
Anglijos tekstilės pramonės 
centras, kuris turi apie 300.000 
gyventojų. Šiame mieste gyvena 
apie 300 lietuvių. Tai daugiausia 
šeimos su mažais vaikais, kurių 
čia skaitoma apie 60. Visi dirba 
tekstilės fabrikuose, beveik kiek
viena šeima turi savo nuosavus 
namus, gyvena neblogai. Čia gy
vena ir lietuvis kunigas, J. Kuz- 
mickis, kuris aptarnauja ne tik 
koloniją, bet ir plačiąją apylin
kę. Kolonijos kultūrinė veikla 
yra gyva, nes veikia keletas or
ganizacijų; iš jų žymesnės — 
DBLS.

Nottingham© lietuvių koloni
ja, kurią sudaro apie 250 lietuvių 
yra viena iš veikliausių. Čia 
įvyksta gerai parengti minėji
mai, koncertai ir suvažiavimai. 
Susipažinti ir užmegzti artimes
nių ryšių DBLS apygardos Rū
pesčiu š. m. rugpjūčio 7 d. yra 
rengiamas visos D. Britanijos, 
lietuvių sąskrydis.

D. Britanijoje veikia trys var
go mokyklos: Bradforde, Man
chesteryje ir Corby. Bradforde 
mokykla veikia jau ketvirti me
tai; joje šiuo metu mokytojauja 
kun. J. Kuzmickis, J. Varanavi
čius, O. Peleckienė ir V. Ignaitis. 
Šią mokyklą lanko 30 mokinių. 
Vargo mokyklų reikalu išsamų 
straipsnį buvo atspausdinęs “E. 
Lietuvvje” vargo mokyklos mo-1. . v- . ... .i^., .
kytoja/j. Varčius, kuriame kon- siryzusi vis tik išlikti ištikima 

savo tėvynei Lietuvai.
ARGENTINA

Argentinos radijo klausyto
jams pažįstamas 10 metų lietu
viukas A. Dominas, kuris dai
nuoja lietuvių liaudies dainas, 
skambina fortepionu ir griežia 
kitais muzikos instrumentais. 
Lietuviškasis “Wunderkind”.

Nužudyti 2 lietuviai ūkininkai 
— 1941 m. Simonas Gainas, o 
šiemet gegužės 1 d. ir jo brolis 
Jonahs Gainas, perėmęs valdyti, 
anksčiau brolio paliktą turtą. 
Dabar jų turtas siekia apie 400.- 
000 pezų. Okup. Lietuvoje Leį- 
pūnų k.. Valkininkų vaisė, yra li
kęs trečias brolis — Antanas 
Gainas. Kol susiras nužudytųjų 
giminės, Vila Canas policija šiam 
lietuvių ūkiui saugoti laikinai 
paskyrė vietinį darbininką, bet 
dabar ūkį mėgina išreikalauti vi
sai svetimi žmonės.

Dr. St. Babelis jau treti metai 
dirba gydytojo darbą Patagoni- 
joje. Jo tėvas, taip pat gydyto
jas Dr. A. Babelis, dirba gydyto
jo darbą Oberoj, Misiones.
BOLIVIJA
' Bolivijos lietuviai. Pasirodo, ir 

čia esama lietuvių, tik nedaug. 
Santa Cruz mieste gyvena su sa
vo šeima Jonas Laurinavičius, 
kilęs iš Veprių, v., Ukmergės 
apskr.; Antanas Laurinavičius su 
šeima — Sucrės mieste, o jų gi
minės Elena ir Jonas Osauskai — 
Cochambos mieste. A. Laurina
vičius turi lietuviško krupniko 
fabriką, už kurį yra gavęs sidab
ro medalį ir garbės diplomą, o 
šiemet tikisi gauti aukso medalį. 
J. Osauskas specializuojasi alaus 
dirbimo technikoje, visi gyvena 
pasiturimai.

Prilyginus produktų kainoms 
pasaulinės rinkos kainas, lietu
vių materialinė būklė labai pa
sunkėjo. Viešoji parama sudaro 
vos 25-30 DM mėnesiui ir verčia 
net ligonis ieškotis bent kokio 
uždarbio. BALFo šalpa nedir
bantiems metams duoda $10-15. 
Maisto produktais dėl transporto 
sunkumų beveik nešelpiama.

Austrijos lietuvių skurdas yra 
didelis. Neįmanoma čia pravesti 
didesnių rinkliavų ir ne visi, pa
jėgia sumokėti bendruomenės 
nario mokestį, kuris dirbančiam 
nustatytas 18 šil., nedirbantiems 
6 šil. metams. Bendruomenės lė
šos per metus iš nario mokesčių 
ir atsitiktinų aukų pasiekia 1500 
šil. (200 DM).

Bendros nuotaikos labai pri
slėgtos. Nėra veiklių visuomeni
ninkų ir inteligentinių pajėgų. 
Vąjrgas ir tarnybos trukdo di
desnę visuomeninę veiklą. Dva
sinis aptarnavimas taip pat sun
kiai įmanomas. Mažai tegauna
ma spaudos, vos 6 “Europos Lie
tuvio” egz. ir keli privačiai iš 
JAV gaunami laikraščiai, kuriais 
mielai tarpusavyje dalinamasi. 
Bendruomenė turi mažą, apie 
200 knygų, knygynėlį, kuriuo dėl 
lėšų stokos visi negali pasinau
doti.

Jau išemigravus visiems, ga
lintiems emigruoti, dabar vos 
vienam - kitam asmeniui lieka 
vilčių dar išemigruoti. Repat
riantai bando persikelti į- Vokie
tiją, kur tikisi geresnių pragy
venimo sąlygų, bet ir tas sunkiai 
vyksta. Per 1953 metus į Vokie
tiją persikėlė 12 asmenų ir 4 
emigravo į užjūrį. Austrijoje pa
silieka tik ligonys ar netinkami 
emigracijai.

Dėl didelio lietuvių pasiskirs
tymo po įvairias Austrijos šalis 
neįmanoma surengti net vargo 
mokyklų. Trūksta taip pat ir va
dovėlių privačiam vaikučių mo
kymui, o jie visi verčiami lan
kyti austru mokyklas.

Planuojant būsimą bendruo
menės veiklą pageidautina būtų 
paramos mėnesiui 50-80 DM. iš 
kurios galima būtų išlaikyti ke
liaujantį mokytoją lietuvybės 
palaikymui jaunimo tarpe. Taip 
pat ir vasaros stovyklos vaiku
čiams iki šiol nevyksta surengti 
tik dėl lėšų stokos. Su kokiomis 
600 DM būtų galima bent 20 vai
kučių suteikti poros savaičių po
ilsį lietuviškoje aplinkoje.

Propagandai ir spaudos reika
lams Austrijos lietuvių bendruo
menė niekad negavo lėšų ir ne- 

I gali daryti kokių nors projektų. 
Pastebimas lyg atpratimas nuo 
lietuviškosios spaudos ir ja nesi- 
domėjimas.

Austrijos lietuvių bendruome
nė yra viena iš mažiausių ir var
gingiausių. Visiems geradariams 
ir aukotojams ji visados bus la
bai dėkinga už pagalbą ir yra pa-

krečiais pavyzdžiais nurodė, kaip 
turi būti organizuojamos ir tvar
komos savaitgalio mokyklos D. 
Britanijoje. Artimiausiu laiku 
numatoma atidaryti šios rūšies 
mokyklas Londone, Nottingha
me ir kitose kolonijose.
ITALIJA

Vatikano radijas dabar lietu
viškąsias transliacijas duoda jau 
kasdien. Antradieniais, ketvirta
dieniais. penktadieniais ir sek
madieniais jos siunčiamos Vidu
rio Europos laiku 15 vai., o pir
madieniais. trečiadieniais ir šeš
tadieniais — 19 vai. Sekmadie
niais kartą į mėnesį bus trans
liuojamos taip pat mišios iš Šv. 
Petro bazilikos Romoje su lietu
višku pamokslu.
AUSTRIJA

Austrijoje yra 170 lietuvių 
bendruomenės narių aštuoniose 
seniūnijose: Vienos — 25, Linz 
— 47, Braunau — 15, Salzburg — 
27, Steirmark — 15, Kaernten — 
11, Voralberg — 12, Tirol — 18. 
Didžioji Austrijos lietuvių dalis 
(apie 100) yra vadinami repat- 
rijantai. Iš jų apie 120 katalikų 
ir 50 evangelikų ar kt. tikybų. 
Dirbančių yra apie 60, ligonių 47 
ir 34 seneliai. Iš viso 68 vyrai, 60 
moterų ir 42 vaikai iki 15 m. am
žiaus. Bendruomenėje yra 26 šei
mos,. 20 našlių ir likę nevedę.

Artimesnis lietuvių bendravi
mas yra sunkus, nes gyvena dau
giausiai privačiai, išsiskirstę pa
vieniai. Tik Linz, Salzburg, Vie
nos lietuviuose įmanomi susi
rinkimai ir bendri pasitarimai. 
Kiti pasiekiami tik laiškais ir Kr. 
Valdybos leidžiamomis informa
cijomis.

VALAN

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

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

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

874 COLLEGE STREET. TORONTO

■
i
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ANTROJI LIETUVIŲ DIENA RŪTA KILMONYTĖ TORONTE
Rugsėjo 4, 5 ir 6 dienomis To

ronto lietuviai su daugeliu sve
čių iš plačiosios Kanados ir JAV 
švęs antrąją Kanadoje Lietuvių 
Dieną. Visi gerai prisimename 
su didele sėkme praeitais metais 
puikiai surengtą ir nuotaikingai 
praėjusią Lietuvių Dieną Hamil
tone.

KLB Toronto apylinkės val
dyba ir jos talkininkai dirba pa
rengiamuosius KLL Dienai dar
bus. Numatytam išleisti specia
liai tai dienai leidiniui jau plau
kia medžiaga iš visų Kanados 
apylinkių, organizacijų bei as
menų ir p. Jau pradedamas jo 
spausdinimas, pagražinant jį 
gausiomis meniškomis iliustraci
jomis. Meninė programa jau su
daryta ir ji tikrai duos tai, kas 
lietuvio širdžiai miela ir artima, 
nes joje dalyvaus geriausias šiuo 
metu Kanadoje lietuvių choras 
“Varpas”, parinktos tautinių šo
kių grupės, o pavienių meninin
kų prieky girdėsime operos so
listę E. Kardelienę, geriausią 
Kanadoje bosą Paulionį iš Tim- 
minso ir vienintelį Kanadoje liet, 
orkestrą “Trimitas”.

•• SPORTAS
Liet. Dipl. Šeffd min. Stasio 

Lozoraičio pereinamos dovanos, 
skirtos IV Šiaurės Amerikos Lie

tuvių Žaidynėms, nuostatai
Pereinamąją dovaną — taurę 

laimi sporto klubas nuosavybėn, 
laimėjęs žaidynes tris metus iš 
eilės arba penkis metus be eilės.

Dovana skirta Šiaurės Ameri
kos sporto klubų nugalėtojui. 
Nugalėtojo vardą laimi tas spor
to klubas, kuris žaidynių metu 
surenka daugiausia' taškų. Taš
kai apskaičiuojami iš visų žaidy
nėse vykdomų sporto šakų var
žybų bei rungčių vyrų ir mote
rų klasėse, pagal žemiau nuro
dytą vertinimo sistemą.

Lengvoji atletika. Visų leng
vosios atletikos varžybų rungčių 
vertinamos pirmosios trys vietos 
sekančiai: pirmoji vieta — trys 
taškai, antroji vieta — du taš
kai, trečioji vieta — vienas taš
kas. Estafetėse: pirmoji vieta — 
šeši taškai, antroji — keturi ir 
trečioji — du taškai. Partizanų 
žygis, komandinis, vertinamas 
lygiai kaip ir estafetė. Pavieniai 
ėjikai, kurie komandos nesuda
ro, vertinami kaip pavienių leng- : 
vosios-: atletikos rungčių laimė
tojai. ' ' •. .:

Kamuolio žaidimai. Kamuolio 
žaidimai'apima futbolą, krepšini 
ir tinklinį. Futbolas vertinamas 
sekančiai: pirmoji vieta — dvy
lika taškų, antroji — astuoni, tre
čioji — šeši taškai. Krepšinis: 
pirmoji vieta — dešimt taškų, 
antroji — šeši, trečioji — keturi 
taškai. Tinklinis vertinamas kaip 
ir krepšinis.

Lauko ir stalo tenisas. Vyrų ir 
moterų vienetas: pirmoji vieta — 
trys taškai, antroji — du, trečio
ji — vienas taškas. Vyrų ir mo
terų dvejetas: pirmoji vieta —- 
penki taškai, antroji — trys, tre
čioji —du taškai.

Plaukimas. Plaukimo varžybų 
nugalėtojai vertinami taip pat, 
kaip ir lengvosios atletikos pa
skirų rungčių atstovai.

Paskirų sportininkų laimėji
mai, kurie jokiam sporto klubui 
nepriklauso ir yra registruoti 
FASK-te per apygardas, žaidy
nėse laimėti taškai jokiam sporto 
klubui nepriskaitomi. Taškų ap
skaičiavimą daro kiekvienos 
sporto šakos vyr. teisėjas kiek
vieną varžybų dieną. Nugalėto
jas skelbiamas pagal specialiai 
sudarytą aktą, kurio sudaromi 
trys egzemplioriai. Vienas egz. 
lieka FASK-to sekretoriate, ant
rasis įteikiamas laimėtojui, tre
čiasis yra pasiunčiamas sporto 
apygardai, kurios ribose vyko 
metinės žaidynės. Aktą pasirašo 
vyriausias varžybų teisėjas ir vi
si sporto šakų vyr. teisėjai. Ki
lus neaiškumams, bylą sprendžia 
Ginžų Komisija, šiai nepadarius 
sprendimo, reikalas perduoda
mas FASK-tui, kaipo paskutinei 
vyriausiai sprendimo instituci
jai. Dovaną laimėjęs klubas tau
rėje įrašo sekančio turinio teks
tą: IV Žaidynių Laimėtojas ... ,
1954 rugsėjo 4-5 dd., Toronto. 
Kanada.

įgraviraimo išlaidą? padengia 
pats sporto klubas. Kiekvienais 
metais Š. Amerikos lietuvių žai
dynių nugalėtojas turi laimėtąją 
taurę pristatyti naujajam varžy- 
biniam komitetui vieną mėnesį 
prieš varžybų atidarymo dieną 
pilnoje tvarkoje.

Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas.

P.S. Visose komandinėse var
žybose sporto klubai gali išsta
tyti tik vieną komnadą. Pavienė
se varžybose dalyvių skaičius 
yra neribojamas.

Iškilmingą KL Dienos minėji
mą Massey Hall didžiulėje salė
je atidarys Lietuvos Konsulas 
Kanadoje min. V. Gylys. Ontario 
prov. ministeris p. Martini pa
sveikins Lietuvių Dienos daly
vius anglų kalba ir kalbės V. Si
dzikauskas, kuris visada randa 
tiesų žodį į lietuvio širdį ir patie
kia visiems prieinama forma 
mūsų pavergtos tėvynės reikalus 
ir kovos už laisvę eigą.

Šia proga bus suruošta didelė 
lietuviškos spaudos ir dailės pa
roda, kurią kiekvienas atvykęs 
į KL Dieną galės atlankyti ir gė
rėtis Kanados dailininkų ekspo
natais. Tuo pačiu metu Toronte 
įvyks ir Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto olimpiada. Vien tik 
sportuojančio jaunimo iš JAV 
tikimasi apie porą šimtų. Kadan
gi Lietuvių Diena sutampa su 
trijų dienų savaitgaliu, tai pra
šomi visi tautiečiai taip sutvar
kyti savo atostogas, kad galima 
būtų dalyvauti ir KL Dienoje ir 
atlankyti savo gimines ir pažys
tamus Toronte. •

KLB Toronto apyl. V-ba.

• •—-----

Vyčio susirinkimas
Rugpjūčio 23 d. 8 v.v. Toronto 

Lietuvių Namuose šaukiamas 
sporto klubo “Vytis” narių vi
suotinis susirinkimas.

Dienotvarkėje svarbūs prane
šimai apie ųvykstančias IV-sias 
šiaur. Amerikos Lietuvių Spor
tines Žaidynes.

Narių dalyvaimas būtinas.
“Vytis” valdyba.

. *

Toronto rytiečių futbolas
• Vyčio klubo futbolininkai, ku- I 
rie po nepersėkmingiausios pir- i 
menybių pradžios, šiuo laiku yra ' 
gerai įsiveržę į priekį ir turi ga-I 
limybe patekti į pirmenybių ir j 
taip pat atskirai pravedamo į 
Campbell taurės play-off, savo I 
sekančiose rungtynėse susitinka: j 

rugpjūčio 13 d. Earlscourt aikš i 
tėję 8.30 vai. su Viking (Camp
bell taurei);

rupjūčio 18 d. Greenwood aikš
tėj. 6.45 vai. su Vikings;

rugpjūčio 23 d. Earlscourt 
aikštėj. 7.00 vai. su Neerlandia : 
(Campbell taurei);

rugpjūčio 29 d. Greenwood 
aikštėj, 3.00 vai., su Scarboro.

Savo paskutinėse 7 rungtynė
se vytiečiai nėra pralaimėję nei 
vieno susitikimo: 5 rungtynės 
laimėtos (viena iš jų Campbell 
taurei) ir 2 sužaistos lygiomis.

II-jį ratą vytiečiai veda pir
moje vietoje, kada bendroje pir
menybių klasifikacijoje mūsų 
futbolininkai užima trečią vietą, 
tačiau teoretiškai, atsižvelgiant 
turėtų rungtynių skaičių, jie ly
ginasi priekyje esančiam East 
York klubui. Norint pakliūti j 
pirmenybių play-off, vytiečiai 
turi laimėti likusias 3 rungtynes 
ir tada, atrodo, lems geresnis 
įvarčių santykis.

Rugpjūčio 8 d. Vitrow Park 
Įvykusios rungtynės su National 
komanda vytiečius įstūmė į 3-čią 
vieta. Rungtynės sužaistos 2:2 
(0:0). ’ P. B.

Lietuvis — Australijos bokso 
čempionas. Liepos 5 d. Sidney 
lietuvis Pr. Mikus - Mikuličius, 
nugalėjęs kietoje kovoje jauną, 
bet daug žadantį Bill Larigo. iš
sikovojo Australijos vidutinio 
svorio čempiono vardą. Už rung
tynes Mikus gavo 360 sv.. o už 
kitas gaus 1000. Pr. Mikus yra 
pirmasis iš “naujųjų australų, 
išsikovojęs Australijos čempiono 
vardą. Jis yra 24 m. amžiaus, gy
vena Melburne ir laikraštinin
kams visuomet pabrėžia esąs lie
tuvis. Dažnai australų laikraš
čiai, ypač po pastarųjų rungty
nių. dar prideda “geležinis, lietu
vis’-. Mikui pagerbti Melburno 
LB valdyba ruošia vaišes.

Laisvo stiliaus imtynes Mūn- 
cheno teismas pripažino žalinga 
jaunuomenės moralei sporto rū
šimi. Sprendimas uždraudžia 
jaunuoliams ligi 18 metų į tokias ' 
imtynes lankytis. :

Staigmena Wimbledone
Liepos 24 d. užsibaigė baltojo 

sporto garbės turnyras, vadina
mas pagal vietą, kur jis kasmet 
vyksta — Wimbledon, Anglija.

Čia susirenka tik pačios ryš
kiausios lauko teniso žvaigždės 
išsikovoti tų metų garbės laurų. 
Favoritais buvo laikomi ameri
kiečiai Trabert su Seixu ir aust- 
raliečiai Hoad ir Rosewall, ta
čiau, kaip paprastai, sporte labai 
dažnai pasitaiko nenumatytų* ne
tikėtumų. Panašiai atsitiko ir 
šiame turnyre.

Šiais metais turnyrą laimėjo 
tremtinys — politinis pabėgėlis 
čekoslovakas Jaroslav Drobny. 
Dėl šio garbės titulo jis rungty
niavo Wimbledone jau nuo 1938 
metų ir tik šiais metais jam pa
vyko pasiekti laurus. Kaip jis 
pats sakosi, kad tai būsiąs pas
kutinis kartas, nes jo amžius —

Buvusi Kanados lietuvaitė, da
bar pirmą kartą vaidinusi Holly
wood© filmoje “Seven Brides for 
Seven Brothers”, Rūta Kilmo
nytė liepos 5 d. buvo sustojusi 
Maltono aerodrome, kur ją pasi
tiko pažįstami, bendruomenės ir 
“TŽ” atstovai. Tik išlipusi iš lėk
tuvo, Rūta pasisveikino lietuviš
kai ir, nors buvo po ilgos kelio
nės lėktuvu vėlyva naktis, ji su
tiko pasikalbėti ir nusifotogra
fuoti su torontiškiais lietuviais. 
Paklausta “TŽ”. atstovo, kur ji 
taip gražiai išmokusi lietuviškai 
kalbėti, atsakė, kad tėveliai iš
mokę. Mokanti ir skaityti lietu
viškai, tik rašyti neišmokusi, nes 
nebuvę jokios lietuviškos mo-

Rūta Kilmonytė Malton aerodrome pasitikta Toronto lietuvių bendruomnės atstovų ir bičiulių.
Foto J. Dvilaičio.

KANADOS IŠLAIDOS GYNYBAI
Didžioji dalis mokesčių, ku

riuos sumoka kanadiečiai paten
ka i federalinį iždą, ir krašto ap
saugai skiriamos sumos sudaro 
didžiąją dalį valstybės išlaidų. 
The Canadian Press pateikia se
kančius faktus apie augančias iš
laidas krašto apsaugai.

1878 m. Kanadai grasinęs “ru
sų pavojus”. Vienas stipriai gink 
luotas rusų karo laivas sukioję- 
sis pagal Kanados rytų pakran
tes. Buvę gandų, kad rusai mano 
bombarduoti Halifaksą ir kitus 
rytų Kanados uostus. Tuo pačiu 
laiku vienas rusų laivas buvo už
sukęs į San Francisko.

Kanada, apjungdama kelias 
provincijas po viena valdžia, teo
retiškai buvo apsiėmusi atsako
mybę ir už krašto saugumą, nors 
paskutiniai britų kariniai dali
niai apleido Kanadą tik prieš 
1906 m.

1878 m. dėl “rusų pavojaus” 
krašto apsaugos biudžetas ne
paprastai paaugo, ir pasiekė be- 

33 metai — esąs perdidelis te
niso sparte išsilaikyti pasauli
nėje augštumoje. Žinoma, ir pro
ga gera išeiti, taip sakant. į at
sargą, pasiekus savo didžiausį 
troškimą — laimėti Wimbledone 
ir būti įrašytam į sporto istorijos 
lapus.

Būdamas emigrantas, jis žaidė, 
t.y. atstovavo Egiptą, kur gyve
na.

Moterų vienete favoritė ir lai
mėtoja išėjo ilgametė, nors jau
nutė amerikietė, Maureen Con
nolly. Ji finale sukirto savo tau
tietę Louise Brough.

Vyrų dvejeto finale amerikie
čiai T. Trabert ir V. Seixas skau
džiai prakišo australiečiams R. 
Hartwig ir M. Rose. Tokiu būdu 
amerikiečiai vyrai nors buvo lai
komi visų susitikimų favoritais, 
tapo visiškai suniekinti.

K. Lukas. 

kyklos. Šiuo laiku ji dar lanko 
dramos ir baleto studijas ir tiki
si prasimušianti į filmų ir tele
vizijos sritį. Apgailėdama, kad 
MGM bendrovė neleido pasiro
dyti Toronte, pasižadėjo bandyt 
gauti leidimą dalyvauti ateinan
čiose lietuvių dienose Toronte 
rugsėjo pradžioje. Tą pačią dieną 
ji išvyko Londonan, Ont. kur ji 
pasirodys premjeros proga, vė
liau pasirodys Montrealyje ir iš 
ten vyks į Niujorką. Kanadoje 
iki šiol Rūta dalyvavo premje
ros proga Vancouveryje, Calga- 
ryje ir Winnipege. Kovbojų sos
tinės — Calgary miesto majoras 
premjeros proga Rūtai dovanojo 
gražią kovbojišką skrybėlę.

veik 1 milijoną dolerių. Vienas 
iš pirmųjų žingsnių buvo bateri
jų ir sutvirtinimų Įrengimas Br. 
Kolumbijos Esquimaltoj. Nuo to 
laiko Esquimalto yra tapusi vie
na iš svarbesnių Kanados jūros 
bazių.

Palyginimui paminėtina, kad 
dabartinės krašto apsaugos išlai
dos siekia 2 milijardus per me
tus, kai maždaug prieš pat prasi
dedant antrajam pasauliniam 
karui buvo išleidžiama tiktai 20 
milijonų.

1868 m. t.y. metams praėjus 
po sudarymo konfederacijos, Ka
nada užtraukė 1.100.000 paskolą 
Kanados apsaugai, bet to laiko

ĮSIGYKITE
DABAR! CCiC
SUTAUPYSITE y?MPyP

Alyvos šildymas 
(oilburners) 

sumažintomis kainomis
SPECIALUS PASIŪLYMAS LIETUVIAMS:

★ FAIRBANKS-MORSE
★ FESS
★ GILBARCO
★ AERO 

Anksčiou
$395.00

★ TERRY 
. ★ CHATKO

*■ TORRIDHEAT
Anksčiau Dabar

$365.00 $300.00
Įskaitant pilnq instaliacija su kontroles įtaisais ir 200 galionų alyvos tanku, 
Garantuojama 1 metams,
Alyvos sutartis su Imperial Oil, Rogers, Fueloil Ltd. ir kt. kompanijomis, 
Mažas jmokėjimas ir išsimokėti per 2 metus.

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

Dabar

$315.00

(Latvių kompanija, dirbanti virš 18 metų Toronte)
7^

jskeitont federolmius mokesčius.

15 BARTON AVE., Toronto.

JAV Konstitucija II straips
nyje, 2 sekcijoje sako, jog prezi
dentas, patariant ir prižiūrint Se
natui, vadovauja Amerikos užsie 
nių politikai. Pastarosiomis sa
vaitėmis Amerikoje vyksta daly
kai, patvirtiną Jūsų bendradar
bio ankstyvesnį spėliojimą, jog 
hidroatominės eros akivaizdoje, 
prezidentas Eisenhoweris atkak
liai siekia, kad pati Amerikos

■ 162.000.000 tauta — Kongre-
■ sas — prisiimtų nors dalinę at- 
j sakomybę už “išlaisvinimo” po- 
' litikos tolimesnį vykdymą. Jei 
j iki šiolei tik Amerikos preziden- 
' tai kaip mokėdami vairavo JAV 
. užsienių politiką, šiandien, pre
zidentui trokštant, Kongresas sa
vanoriškai prisiėmė 50-50 atsako
mybę už Amerikos išlaisvinimo 
politikos tolimesnę eigą. Tik tai 
atsiekus, Amerikos ginkluotoms 
pajėgoms šios vasaros pradžioje 
buvo duotas įsakymas pasiprie
šinti kiekvienai komunistų pro
vokacijai pagal seną posakį: 
“Akis už akį, dantis už dantį”. 
Šiandieną kiekvienas amerikie
čių pilotas ar leitenantas gali, 
nelaukdamas įsakymo iš augš- 
čiau, paleisti ugnį į užpuoliką. 
Įdomu, jog Kongresas vienbal
siai šiam Eisenhowerio gudriam 
manevrui pritarė, tuo sustiprin
damas Amerikos poziciją. Lietu
viams artimas Mass, senatorius 
milijonierius John F. Kennedy 
praėjusią savaitę rašė: “šių die
nų apystevomis laisvė yra kiek
vieno žmogaus, kiekvieno eili
nio piliečio reikalas!” Girdi. Lin- rų, galinčių pakelti šautuvą, mo- 
kolnas supratęs, jog eiliniai pi- bilizacijai, o Atominės Energi- 
liečiai sukuria statutus, kuriuos jos Komisija pranešinėjo, jog jos
nevienodai langvai galima įvyk- 

istatymų leidėjai juos sunaudo
jo geležinkelio statybai. 1869 m. 
Kanadoj buvo 357.197 gyvento
jai ir 43.541 policininkas, bet sau
gumo išlaidos neprašoko 1.245.- 
972 dol. Šiandien Kanada turi 
nuolatinę armiją su 50.000 vyrų 
ir vien jos išlaikymas kainuoja 
507.000.000 per metus.

— Bridlington. — Paslaptingas 
lėktuvas rugpjūčio 9 d. šioje va
sarvietėje paleido keletą šūvių. 
Pataikyta į du namus. Žmonių 
aukų nėra.

Telefonas ME. 2554

KAS VEDA JAV UŽSIENIŲ POLITIKA?
Niujorko bendradarbio

dyti. Senatorius Kennedy kelio
lika kartų kartojo, jog be visuo
menės pritarimo sugrius kiekvie
na šių laikų politika ar žygiai. 
(Būtų gera, kad tai įsidėmėtų lie
tuviški veiksniai: šefai, “parti
jos” ir vadai, kaikurie visiškai 
nesiskaitą su lietuviška visuo
mene) ... Jis nurodė, jog Vals
tybės Departamento išplėstas Vi
suomenės Nuotaikų Skyrius 
kiekvieną dieną surenkąs mir
tingųjų nuomones dėl Amerikos 
užsienių politikos vedimo, ir kiek 
vienas kongresmanas dar labiau 
paiso kiekvieno rinkiko nuomo
nės. kad galėtų kuo tiksliau iš
reikšti savo balsą Amerikos už
sienių politikos vairavime.

“Good partner” politika
Vienas įdomiausių Amerikos 

komentatorių James Reston, 
sekmadienį rašė, jog Indokinijcs 
pralaimėjimas paveikė Vašingto
ną daugiau, nei buvo manyta. Tai 
buvo pralaimėjimas Valstybės 
Departamento politikos, vestos 
neatsižvelgiant nei į tai, ką mano 
JAV tauta,, nei patys laisvės 
trokštantys vietnamiečiai. Ad
ministracija supratusi, jog atei
tyje, prieš šūkteldama “išlaisvi
nimas” ar “atominis kerštas”, 
pirma pasiklausysianti “ką 
žmonės aplink šneka”. Praėjusio
je spaudos konferencijoje dėlto 
ir pats prezidentas kalbėjęs kur 
kas pozityviau. Nors jo vyriau
sybė skubos keliu ruošės visų vy-

fabrikai dirbę negirdėtu dar 
tempu, — prezidentas sakė, jog 
sovietų atsisakymas bendradar
biauti JT atominės energijos 
centre nesustabdys Amerikos 
užsimojimo pakelti pasaulio ger
būvį. Prezidentas taipgi pasiūlė 
šios savaitės naują JAV politi
kos pavadinimą. Girdi, mes dar
bais Įrpdykime cšą pasaulio va
dovai. ne kalbomis — todėl dabar 
jauskimės esą visų tautų “gerie
ji bendradarbiai”.

Senato lyderis griežtesnis
Jei prezidentas turi kalbėti 

kur kas švelniau ir net suteikia 
vilčių, kiniečiams raudoniesiems 
būti Įsileistiems i Jungtines Tau
tas, respublikonų partjos vado
vas Senate W. Knowland užpra- 
ėjusią savaitę TV programoje 
sakęs’ prĮtar^ąę. pasiūlymui nu- ! J?a asing^onas»_ '’’^^stobeję ką 
traukti diplomatinius santykius! ašingtonas aaro., * a» pa
su bolševikiniais kraštais, nes 
“praeitis parodė, jog ligšiolinis

vojinga... Amerikos preziden
tas nėra nuotykių ieškotojas. Jis 

ben^dki£iavimo būdaTnebuvo Yra ^mintingas (canny) vyras, 
tinkamas". Amerikoje betgi dar' s«r!*tas «». <n«ksmmg«? >et su
puvo pergausu tokiu, kaip žv. įP^tmgu, kongresu, uzsišpyrusiu 
mus istorikas dr. James T. Shot-' “^įsivelti į pasauly karą, neziu- 
well. tipiškas anglosaksas, ma- i r,nt k31,? ka*£ur rT*ųA aPPease- 
nęs, jog “šiais laikais karas yra i "lenJ^_ar Munich .Atrodo sa 
neįmanomas”. Girdi, karas tapo Į ko ^YTmies bendradarbis Va- 
paradoksu. nes jo sunaikinimas ! sinStone Resign, dr. Rhee ir kiti 
būti} toks baisus, jog jo nebega
lima pradėti tikslo siekiant, ir 
dėlto turės būti išimtas iš apy
vartos. .. Shotwell, sulaukęs 80 
metų, gal tipiškai atstovavo per
senusią Vakarų pasaulio inteli
gentiją, kuri baisėdamasi bolše-

Kiekvienas darbas reikalingas 
poilsio ir Coke

"COKE" yra registruotos ženMes. 

vizmu nedrįso betgi jėga ir lai
ku jam priešintis, dangstydama
si įvairiausiais pretekstais. Shot- 
well: “Žinoma, jei kriminalistų 
vyriausybė, nieko nebodama, 
pasiryžusi siekti savų tikslų, 
kad ir žmonijos gyvybės kaina, 
tai karas įvyks, ir visi pražūsi
me. Bet taip nebus — žmogaus 
protingumas galiausiai laimės”... 
Toliau dr. Shotwell, nebodamas 
800.000.000 pavergtųjų likimo, 
postringauja: “Stebėdami moks
lo istoriją suprasite, jog karų 
era baigiasi. Mokslas keičia pa
saulį greičiau, negu tas keitima
sis spėjamas suvokti. Jei jau 
Churchillis sutiko perleisti egip
tiečiams Suešo kanalą, tai tas 
liudija, jog Sir. Winston jau sur 
vokė mokslo revoliucijos esmę”. 
Shotwell sakosi nesiūląs nuolai
dų komunistams, bet sutinka, 
kad jie pasilaikytų ką turi, jei 
“paliktų Vakarus ramybėje”.

Rhee vizito pirmieji 
įspūdžiai
Rašėme, jog Korėjos preziden

to Rhee vizitas neišvengiamai tu
rės išduoti “išlaisvinimo” politi
kos tikrąją būklę. Nors didžiu
ma JAV spaudos stebėjosi Rhee 
“drąsumu” ir “įžūlumu”, Jūsų 
bendradarbiui prezidento Rhee 
atsikvietimas šiuo momentu, ka
da ištisus metus jo atvažiavimas 
buvo atidedamas, ir pakvietimas 
kalbėti apie išlaisvinimą Kong
rese — buvo įrodymas preziden
to Eisenhowerio noro įtikinti 
Kongresą drįsti prisiimti atsako
mybę už tolimesnius giežtesnius 
Amerikos ėjimus prieš komunis
tus. NYTimes James Reston iš 
Vašingtono apgailestavo, jog 
Rhee esą nelaimėjęs JAV-se ko 
labiausiai troškęs —- paramos 
planuotam Korėjos suvienijimo 
žygiui. Prezidentas Rhee buvęs 
“tiek naivus”, jog tikėjęs ką kal
ba amerikiečių politikai ir ką jau 
rašė ambasadoriai. Rhee manęs, 
jog Amerika esanti pasiruošusi 
išlaisvinimo žygiui, o atvažiavęs 
rado konservatyvią vyriausybę.

Kongrese jam užsiminus apie 
JAV talką Korėjai suvienyti lai
vyno ir karo aviacijos pajėgo
mis nė vienas nė nešyptelėjo.

Rėston pataria dėlto pasimo-. 
kyti visiems, kurie blogai supra
tę Amerikos vyriausybę: “Abie
jose geležinės uždangos pusėse 
yra perdaug žmonių, kurie spren 
džia apie Ameriką iš to, ką kal

bus apsigavę”. Mes manom kaip 
tik priešingai.

Kongresmenų reakcija
Užklausti senatoriai dėl prezi

dento Rhee kalbos išsisukinėjo. 
Drąsus senatorius Dirksen iš Illi- 

(Nukelta į 6 psl.)

Jūs dirbsite geriau—ir 
tai darydami jausite 

malonumą—jei tik 
dirbsite atsigaivinda

mi. Iš tikrųjų, ge
riausias būdas atsigai

vinti tik su ledo 
šaltumo Coca-Cola, 

ir tai yra pasidarę 
puikiu papročiu, 

pasaulyje.

COCA-COLA LTD.
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Krušciov-sekantis vyrasNr.1
Sovietų Sąjungoje yra paste

bimi kylančios audros ženklai. 
Jie kyla iš Nikitos Kruščiovo 
asmens. Daug kas klausia, ar tik 
Kruščiovas vieną dieną netaps 
Nr. 1 Kremliuje.

Kurį laiką buvęs ramus Krem
liaus išgarbintas kolektyvinis 
vadovavimas buvo sudrumstas 
silpnų subangavimų, adančių už 
scenos vykstančią kovą. Visi 
ženklai rodo, kad vyksta kova 
tarp Malenkovo, min. pirm. — 
valstybės valdžios galvos, ir 
Kruščiovo, kuris užėmė pastaro
jo vietą kaip partijos galva.

Dauguma stebėtojų manė, kad 
Kruščiovas yra daugiau Malen
kovo sąjungininkas ir rėmėjas, 
kuriam jis yra gana daug sko
lingas. Jis yra daug vyresnis už 
Malenkovą; pradžioje iškilimo į 
jėgą jaunesni vyrai buvo užėmę 
svarbesnius postus, ir Kruščio
vas iškilo iki garbės Malenkovo 
pozicijai susilpnėjus.

Dabar, jau kuris laikas, Kruš
čiovas, atrodo, veda savąją liniją 
ir naudoja partijos aparatą, pa
veldėtą iš Malenkovo, suklijuoti 
opozicijai prieš savo pirmtaką.,

Kai kovo mėn. vyko ’Augščiąu- 
sio Sovieto posėdžiai, Kruščio
vas dalinosi su Malenkovu gar
be, nes buvo tik vienas kalbėto
jas kiekvienoj sesijoj. Tai buvo 
tartum pritarimas kolektyvinio 
vadovavimo principui. Iš tikro 
betgi buvo pastebima, kad Kruš
čiovo kalbos tonas buvo daug 
griežtesnis nei Malenkovo. Bet 
kai po mėnesio “Pravda” ir kiti 
laikraščiai aprašė Kruščiovo 60 
gimtadienį ir kai jį apkaltino 
saldliežuvaimu. Stalino garbini
mo dienose, atrodė, kad kolek- 
tvvinės vadoybės idėja pradeda 
išblėsti.

Dar prieš visa tai partijos vir
šūnėse vyko gana įdomūs pakei
timai, kurie įrodė, kad Kruščio
vas toli gražu nėra palenktas 
Malenkovui ir kad jis bando su
silpninti Malenkovo bloką, in
filtruodamas sau patikimus as
menis, daugiausia ukrainiečius, į 
partijos mašiną. Tuo pat laiku 
atėjo pranešimai stebėtojų, šį 
priešingumą mačiusių viešose ir 
pusiau viešose vietose.

Visa tai ir buvo tartum dulkės 
vėjuje. Pagaliau ir vėjo kryptis 
pasirodė gana aiški. Liepos 15 d.,

ko-kalbėdamas Prahoje į čekų 
munistus. Kruščiovas įterpė gar
sų sakinį apie Sovietų Sąjungos 
atominę energiją, kuri visiškai 
nesiderina su taikingo sugyveni
mo politika, taip dažnai minima 
Sovietų propagandoje, ypač po 
Stalino mirties.

Kai ši kalba buvo atspausdin
ta Pravdoje, įtartini sakiniai bu
vo perrašyti, įvairūs klausimai 
išleisti, ir visa taip sutvarkyta, 
kad įrodytų taikingus Sovietų 
Sąjungos siekius. Šis įdomus epi
zodas rodo, kad Kruščiovas yra 
konflikte su taip vadinama Ma
lenkovo linija, kad jis pasirodė 
gana stiprus pasipriešinti tai li
nijai Prahoje, bet Malenkovas 
pakankamai stiprus jį išbarti 
Maskvoje.

Kruščiovas visuomet buvo ži
nomas kaip ypatingo žiaurumo 
vyras. Jis iškilo pasitarnavimu 
Stalinui žiauriai valydamas uk
rainiečius per Stalino kovas dėl 
vadovybės. Po karo jam buvo 
pavesta tęsti valymus su įprastu 
žiaurumu Ukrainoj, kuri buvo 
išslydus iš kontrolės tuoj po vo
kiečių okupacijos. Iš čia jis nuėjo 
prie mėgiamos politikos — ban
dymo įvesti visuotinį ir pilną 
valstiečių paklusnumą valstybei.

Jo pasakyta kalba Prahoje vis- 
dėlto buvo pirmas atgarsis kraš
tutinumo, giminingo Andriejui 
Ždanovui, Malenkovo didžiau
siam varžovui, apie kurį vis daž
niau girdima po Stalino mirties. 
Ir verta pastebėti, kad ne kartą 
Kruščiovas nukrypo nuo linijos 
vien todėl, kad susibičiuliautų su 
Ždanovu.

Pagal “Trud”, darbininkų uni
jos laikraštį, ir naują laidą Di
džiosios Sovietų Enciklopedijos, 
Kruščiovas, kartu su Bulganinu 
ir Ždanovu bei Ščerbakovu, yra 
pažymimi kaip reikšmingiausi 
vyrai paskutiniame kare. Ši in
formacija anksčiau Karo Komi
teto buvo išleidžiama ir pažymė
davo tik Malenkovą be Ždanovo. 
Be to. atrodo, kad Kruščiovas 
yra atsakingas už dabartinę poli
tiką, kurioj politinių generolų 
vaidmenį (kaip Bulganinas), at
lieka tikrieji generolai (kaip kad 
Žukovas), kurie buvo sugrąžinti 
į dienos šviesą po Stalino mirties.

Visi dalykai rodo, kad Kruš-

Pranešimas
KAS VEDA JAV UŽSIENIŲ POLITIKĄ?

naujiems kanadiečiams

k

b

INTENCIJOC PAREIŠKIMAS JAU NEBEREIKALINGAS 
NORINT TAPTI KANADOS PILIEČIU.

Pilietybės ir Imigracijos Ministerio pasiūlymu Kanados Par
lamentas patvirtino Kanados Pilietybės Akto pakeitimą, 
pagal kurį naujai atvykusiam į Kanadą nėra ręikalinga 
įteikti Intencijos Pareiškimo, norint tapti Kanados piliečiu. 
Tai reiškia, kad asmuo gali paduoti prašymą įgyti Kanados 
pilietybei, kai tik jis bus išgyvenęs penkis metus, skaitant 
nuo jo legalaus Kanadon įvažiavimo datos. Kanados pilie
tybei gauti reikia įteikti pilietybės prašymą gyvenamosios 
apskrities bei apygardos teismo raštinei.

*1

Tačiau, jei naujai atvykusis nori įteikti Intencijos pareiš
kimą, jis tai gali daryti, nors to jau nėra reikalaujama. Ši 
laisvai pasirenkama galimybė palikta norint padėti tiems 
naujiems kanadiečiams, kurie norėtų turėti įrodymų, jog 
jie nori tapti kanadiečais. Šitoks pareiškimas dar gali būti 
įteiktas jūsų gyvenamosios apskrities bei apygardos teismo 
raštinei arba Pilietybės ir Imigracijos Departamento Pilie
tybės Skyriui Otavoje.

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTAS
šį pranešimą paskelbė, norėdamas patarnauti 

naujiesiems kanadiečiams.

Hon. J. W. PICKERSGR1LL, P.C., M.P 
Ministeris.

čiovas ruošiasi pasipriešinti ko
lektyviniam vadovavimui ir iš
kilti kaip kraštutinis partijos 
čempijonas. •

Atrodo, kad jis yra Malenkovo 
priešininkas. Jei taip, anksčiau 
ar vėliau vienas iš jų privalo 
kristi. Iki tol vakarų jėgos priva
lo atsižvelgti į faktą, kad taikin
go sugyvenimo idėjai yra prieši
ninkų ir augštose Kremliaus sė
dynėse.

Laval FORTIER, O.B.E., Q.C.
Ministerio Pavaduotojas. p

ĮSPĖJIMAS AUTOMOBILISTAMS
(C. Sc.) Torontiečiai Hofman, 

vos prieš savaitę atvykę iš Vo
kietijos, buvo pakviesti nuva
žiuoti į Niagara Falls. Atvykę 
prie krioklio, jie paliko 4 mėn. 
dukrelę automobilyje su uždary
tais langais. Mašina buvo pavė
syje, bet jie išbuvo maždaug vie
ną valandą ir šešėlis nuslinko, 
leisdamas saulei įkaitinti auto
mobilį. Policija spėlioja, kad 
temperatūra mašinoje pasiekė

arti 150 laipsnių Fahrenheito. 
Grįžę Hofmanai rado kūdikio 
veidą tamsiai paraudonavusį, o 
jo temperatūra buvo 108 laips
nių. Jis mirė po keletos valandų 
atgabenus ligoninėn.

Policija paprašė, kad šis įvy^ 
kis būtų paskelbtas kaip įspėji
mas kitiems tėvams. Jeigu auto
mobilis yra paliekamas pavėsyje 
vasaros metu, vidus pasidaro ne
pakenčiamai šiltas, nebent lan
geliai paliekami truputį praviri, 
ir kiekvienais metais sąjunga iš
vengimui žiaurumų prieš gyvu
lius (Society for Prevention of 
Cruelty to Animąlš) iškelia kal
tinimus prieš asmenis, kurie pa
lieka savo šunis uždarytuose 
karštuose automobiliuose.

■"Mis

Pažymėjimas, kuris padaro Jus

laisvos šalies laisvu piliečiu
Diena, kurią jūs tapsite Kanados piliečiu, yra didžiausia jūsų gyvenimo 
diena šiame krašte. Jūs tapote laisvės, lygybės ir gerovės krašto piliečiu. 
Jums suteikiama teisė tikėti, ką neri . . . galvoti, kalbėti ir veikti, 
laisvai, be baimės ... tik nepažeidžiant savo kaimynų - piliečių teisių. 
Ir ši laisvė yra ne tik jūsų visam gyvenimui, bet ji pereis jūsų vaikams 
ir vaikų vaikams.

Taip, pilietybė turi ypatingą vertę Kanadoje. Bet su privilegijomis 
įgaunama tam tikrų įsipareigojimų. Ir gyvenant ir jaučiant atsakomybę . . . 
būnant geru piliečiu ir mokant savo vaikus būti gerais piliečiais, jūs 
prisidėsite prie savo naujojo krašto didingumo ir savo šeimos saugumo 
sekančioms generacijoms.

Kaip junginys daugelio tautų ii daugelio kraštų 
sudaro augštavertj Kanados piliečio tipų, taip 
ii milinio daugelio vertingų medžiagų pagaminami 
augitos kokybės Weston's produktai. Dėl to 
daugiau kaip per 65 metus Weston's džiaugiasi 
nuolat augančiu Htikimu palankumu kanadiečių 
nuo vandenyno iki vandenyno.

Visada pirk geriausį — pirk Weston’s

Paveikslai vagonuose
Canadian Pacific geležinkelio 

vadovybė 18 vadovaujančių Ka
nados dailininkų pavedė nupiešti 
paveikslus naujiems “Scenic 
Home” poilsio vagonams, kurie 
bus paleisti dar šią vasarą. Pa
veikslai vaizduos viso krašto 
parkų žymesnes vietas.

(Atkelta iš 5 psL) 
nois drįso vadinti Rhee “gąsdi
nančiai drąsiu charakteriu” (a 
redoubtable courageous charac
ter), o senatorius A. Wiley iš Wis 
consino rado, jog Rhee esąs “di
namiškas”. Keisčiausia buvo bet
gi NYTimes laikysena. Nors 
kiekvieną Vasario 16 sugebąs už
tikrinti lietuvius — “išlaisvinimo 
valanda artėja”, šis dienraštis va
dino Rhee kalbą “netinkama,... 
prieštaraujančia oficialiai Ame
rikos politikai”. Po šios kalbos 
Rhee vėl lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose, kur jis esą pasirašęs 
pažadą, jog pats vienas nieko ne- 
pradėsiąš, bet, kaip tas pats NY 
Times vėliau pranešė, “be abe
jonės, prezidento Rhee viltys jo
kiu būdu nebuvo suniekintos”. 
(Beje, ar žinot, jog Rhee 30 me
tų laukė JAV-se ir kovojo dėl 
Korėjos išlaisvinimo?).

“TŽ” nuomonė
Valstybės Departamente
Birželio 6, minėdamas Nor

mandijos išlaipinimo sukaktu
ves, prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė: “Aš prisimenu malonią 
draugystę su sovietų kariu mar
šalu Žukovu bei mūsų armijų 
susitikimą prie Elbės krantų”. 
Tai neigiamai komentavome TŽ 
birželio 10 d. numeryje. Jūsų 
bendradarbis išvertęs ir pridėjęs 
savo nuomonę, ką dėl šitokio pa
reiškimo turėtų -galvoti paverg
tieji, pasiuntė šią ištrauką Bal
tiesiems Rūmams. Rugpjūčio 6, 
Valstybės Departamento Visuo
meninės Tarnybos skyriaus ve
dėjas H. A. Cook pranešė, jog 
Baltieji Rūmai persiuntė laišką 
Departamentui ir “pareikšta 
nuomonė įsidėmėtina“. Iš to ma
tyti, kad Amerika yra visų lais
vųjų tėvynė.

“Pravda” cenzūruoja Chruščiovą
Su savo-kalba birželio 15 d. 

Prahoje Nikita Chruščiovas, pir
masis Sov. Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto atsto
vas, matyt, bus nukrypęs nuo 
partijos linijos. Tokia, kokią ją 
paskelbė Sovietų spauda, ji ge
rokai skiriasi nuo tos, kurią jis 
iš tikrųjų pasakė.

Chruščiovo kalba buvo gero
kai karingesnė, palyginti su ta, 
kuri sekančią dieną buvo pa
skelbta “Pravdoje”. Ta Chruš
čiovo kalbos vieta, kur jis kalbė
jo apie nuolatines Sov. Sąjungos 
pastangas stiprinti savo karinę 
jėgą, buvo praleista. Nors ir ne
išleista, bet gerokai sušvelninta 
ir ta Chruščiovo kalbos vieta, 
kur jis pažymėjo, kad Sovietų 
Sąjunga pirmoji išradusi vande
nilio bombą.

Chruščiovas savo kalboje kvie
tė be paliovos stiprinti karines 
pajėgas. Jis citavo Lenino žo
džius, kad “sunku pasiekti susi
tarimo, kol tebėra kapitalistinis 
apsupimas”. Chruščiovas pareiš
kė, kad bolševikai supranta, ką 
reiškia Churchillio pasakymas. 
Cituodamas britų ministerio pir
mininko žodžius, jog su bolševi
kais tik stiprus gali susišnekėti, 
nes jie yra mūsų klasės priešai”, 
Chruščiovas pareiškė; kad “bur
žuazija gerai žino, jog ji tepri
pažįsta jėgą ir nieko daugiau”.

Chruščiovas tęsia toliau: “Mes 
visą laiką žinojom, kad tik stip
rūs būdami mes galime sugyven
ti su priešu. Mes darėme viską. 
Mes sukūrėme atominę energiją 
savo šalyje. Mes pasigaminome 
atominę bombą. Mes pralenkėme 
kapitalistus, pasigamindami pir
mą vandenilio bombą negu jie... 
Mes žinome, kad buržuaziniai 
politikai užsiima tik plepėjimu.., 
Jie mano galį mus išgąsdinti. 
Betgi niekas negali mūsų išgąs
dinti. Jei jie žino, ką reiškia pagelbėjimą priešui prieš Kana- 
bomba, žinome ir mes”. dą ir už pastangas jėga nuversti

“Pravda” praleido didelę dalį valdžią.

tos kalbos vietos, kartu su cita
tomis iš Lenino ir Churchillio, 
įdėdama tokią žymiai švelnesnę 
pastraipą:

“Seniau nusiginklavimo ir ato
minių ginklų uždraudimo prie
šininkai skelbė, kad Sov. Sąjun
ga daro panašius pasiūlymus dėl 
to, kad ji neturi nei atominės, 
nei vandenilio bombos. Dabar, 
kai mes turime atom’rnę bombą 
ir anksčiau už juos pasigamino
me vandenilio bombą, mes pa
siūlėme duoti iškilmingą pasiža
dėjimą, kad tie ginklai nebus pa
naudoti. Tai mes padarėme ne 
dėl to, kad būtume silpni, bet 
todėl, kad darbo žmonių_ labui 
mes iš tikrųjų trokštame taikos”.

Sovietinio gyvenmio stebėto
jai atkreipia dėmesį į tai, kad 
Chruščiovo kalba, kokią jis pa
sakė Prahoje ir kurioje jis už
akcentuoja atominių ginklų ga
mybą, nesuderinama su ta sovie
tine propaganda, kuri bandė įti
kinti, kad Sovietų Sąjunga susi
rūpinusi atominės energijos pri
taikymu taikos ir civilinio gy
venimo reikalams ir kad ji trokš 
tanti susitarimo, pastebi “New 
York Times” dienraštis š. m. bir
želio 25 d.

Už šnipinėjimą bausmė 
sumažinta

Vyriausybei pasiūlius, Kana
dos parlamentas patvirtino bau
džiamojo kodekso, pakeitimą, 
kuriuo už šnipinėjimą taikos 
metu bausmė sumažinama iki 14 
metų, kaip ir Anglijoje, o karo 
metu augščiausia bausme palie
kant mirties bausmę.

Mirties bausmė palikta už pa- 
sikęsinimą ar nužudymą karalie
nės, už pradėjimą ar ruošimąsi 
pradėti karą prieš Kanadą, už

SKAITYTOJO LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pone Redaktoriau,
Sakoma, nepasitenkinimas pra

eina ir greit negrįžtą, bet kai kas 
bando jį prikelti iš naujo ir, ži
noma, kaip visada, nieko blogo 
nemanydamas net užmauna “ge
rų, senų' dienų” kaukę, nesivar
žydamas visai nęreikalingai su
kelti karčius prisiminimus ir dėl 
to prisiimdamas sau pilną atsa
komybę už nereikalingą žaidimą, 
kaip, deja, dabar daro, ryšium su 
Lozoraičio ‘^žygdarbiais” atkutę 
vadizmo bei “kontinuiteto” šali
ninkai, net visom keturiom šok
dami išdekoruoti tautos vado 
“demokratiją” bei išliaupsinti 
“gabų diplomatų šefą”, tartum 
mes, kaip maži vaikai, būtumėm 
visai praradę atmintį.

Lietuvos ateitis — turės eiti 
kitais keliais ir kad išgelbėjus 
kai ką nuo bereikalingų pastan
gų — atkrapštyti senus kanalus, 
redakcijos turėtų įtalpinti bent 
ryškesnius visų raštingų lietu
vių laiškus, nebūtinai pridėda
mos juos rašiusių pavardes ir 
adresus, susilaikant nuo nereika
lingos reklamos, nes pagal seną 
išmintį, nesvarbu kas, bet — ką 
parašė tuo įgalindamos tik no
riau ir nuoširdžiau pasisakyti.

Dėl tų negausių smetonizmo 
“laisvių” ir “demokratijos” gar
bintojų, kurių vos keliasdešimt, 
ar gal šimtukas, kitas ir kurie 
vien per savo įžūlumą bei per
nelyg garsų rėkavimą duodasi 
Įžiūrėti, reikalinga priminti ir 
kad taip daryti būtent, verčia ne 
kas kitas, o jie patys, kad visos 
jų “garsiosios tiesos” yra suves
tines į tą vieną pagrindinį klau
simą:

Ar leistina XX amžiuje ir tai, 
Europos centre valdyti tautą vi
sai vienam žmogui: 9 metus — 
be jokio parlamento ir 5 — vien 
su tautininkų “seimu” ir koks 
yra tikrasis vardas tokio “teisė
to” valdymo?

“Tautos vadas” ėmėsi valdyti

Lietuvą kaip savo dvarą, tautą 
pastatydamas kumečių padėtin, 
pasirinkdamas tik sau ištikimus 
padėjėjus. Jei jų tarpan neišti
kimų būtų pakliuvę, toks rėži
mas būtų sugriuvęs kaip kortų 
namelis, kas 1934 m. vos neįvyko 
— netikėtai pasišiaušus “pusbro
liams” pusininkams prie valsty
bės pyrago.

Koks yra tikrasis vardas tokio 
valdymo bendradarbių, ypač 
augštesniųjų, be abejo, geriau 
negu kas kitas žino p. Lozoraitis, 
diplomatų vadas, Smetonos iš
keltas į augštą kėdę net kelioli
kai metų. Ir koks būtų galėjęs 
būti jo likimas, jei jis būtų pa
mėginęs bent pora žodžių “tau
tos vadui” prasitarti, ką reiškia 
valdyti be parlamento, kad tai 
gėdą daro prieš užsienį, prieš ku
rį lietuvių tautą atstovauti augš- 
tuoju patikėtiniu ir buvo ne kas 
kitas, o p. Lozoraitis?

Ar p. Loz. tada pasisakė dėl 
būtinų elementariškiausių refor
mų, kurios “išmintingojo tautos 
vado” buvo arba užgniaužiamos 
ar net vedamos į priešingąją pu
sę, pav. sugriauta žemės refor
ma, mūsų Nepriklausomybės ko
vų ir savanorių - kūrėjų gaivin
toja, duosniai dvarininkams pri
dedant, pagal besikaitaliojančias 
?vado” nuotaikas iki 150, 250 ha 
(nebe 80), o “kažkodėl” gerajam 
Taujėnų Radzivilai 500 ha, Bai
sogalos Komarui — 750 ha.

Demokratija gudriai nustumta 
į užpakalį, pranešus, kad “kam 
gi visiems rūpintis, jei yra vie
nas (vadas), kuris norįs — už 
visus rūpintis.

“Laimėjančiai” keliaklupsčia
vusių net prieš 3 ultimatumus 
diplomatų būrelis, neturėtų per 
garsiai į būgną mušti savo “ne
pakeičiamus” gabumus.

Tiems gi, kuriems net per 9 
metus neužteko laiko, kad išsi
kovotų — atgautų Lietuvos pa
siuntinio vietą (“kažkodėl” lai-

kinai suspenduotą) ypač reikėtų 
nutilti apie savo diplomatinius 
“sugebėjimus”. Kadangi tokiuo 
“bedarbiu” yra ir pats p. Lozo
raitis Italijoje, tai VLIKui kren
ta neatidėliojama ir neišvengia
ma pareiga — išzonduoti dirvą, 
ar italų valdžia, kurią simpatijo
mis rusų bolševikams nėra logiš
ko pagrindo įtarti, nesutiktų pri
imti kito, nevadistinio ir ne du
čei adresuotais įgaliojimais siųs
to Lietuvos diplomato. Smetonos 
- Mussolinio ideologinė draugys
tė ir vienas kitam pernelyg daž
ni bei karšti sveikinimai, matyt, 
dar tebėra italų tautos veikėjų, 
tada visokiom progom kalinamų, 
atminty.

Jei mes norime Lietuvos bylai 
pritraukti tūkstančius įvairių pa
žiūrų lietuvių, nebijančių net 
mirti už savo tautą, tai kažin ar 
bus teisinga ir stengtis, tuo pa
čiu laiku, prisiderinti prie tų ke
liolikos buv. vadistinio rėžimo 
rėksnių, kurie staiga išvirsta di
deliais “demokratais”, užmiršę, 
kaip jie mažne per 14 metų, tu
rėdami vos 4% tautos balsų — 
likusius 96% šokdino per virvu
tę, dar ir patys dėl valdžios susi- 
pešdami 1929 ir 1934 m. vienybei 
pademonstruoti! Ir mušėsi ne tik 
lazdom, pagaliais, peiliais, bet ir 
ugnies ginklais, net panaudoda
mi kariuomenę bei tautos pini
gais apmokamą karininkiją.

Kaip šiandien lietuviškoji vi
suomenė bukinama “pamoky
mais” apie gudrų diplomatų šefą 
Lozoraitį, be kurio, girdi, niekas 
neatvaduosiąs lietuvių tautos — 
išeitų, kad jis pats vienas atva
duosiąs Lietuvą savo diplomat, 
gabumais — taip nesenai skam
bėjo pasakos apie “tautos vadą”, 
kuris vienas turįs vesti tautą, 
nors jis jokios programos ir ne
davė ir neturėjo, o pasielgdavo 
pagal savo instinktų žaidimą, 
kiekvieną kart kitaip, net 'reika
lui pasikartojus. Aį J. Toronte.
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Vincui Krėvei mirus, neteko
me žymiausio iš visų mūsų ra
šytojų, kuriuos ligi šiol esame tu
rėję. Jei ieškosime mūsų litera
tūroje pasaulinio masto kūrėjų, 
tai šalia senojo Donelaičio mums 
visų pirma iškils Vinco Krėvės 

„vardas. Minint Krėvės 70 metų 
amžiaus sukaktį Philadelphijoje, 
žinomasis lituanistas Pensylva- 
nijos universiteto prof. A. Senn 
savo kalboje karštai tikino, kad 
Krėvė esąs vertas Nobelio pre
mijos, ir ragino lietuvius imtis 
parengiamųjų darbų — visų pir
ma parūpinti Krėvės raštų ver
timus į pasaulines kalbas. Ir ne
vienam literatūros mylėtojui 
Krėvės vardas savaime rikiuoja
si literatūros didžiūnų eilėn. Štai 
pav., A. Vaičiulaitis vienoje sa
vo apybraižoje rašė: “Miršta li
teratūros milžinų karta, ir tar
pais rodosi, kad tokie vardai, 
kaip Andrė Gide, Paul Claudel, 
Maurice Maeterlinck, Thomas 
Mann, Giovani Papini, Eugene 
O’Neill, Sigrid Undset ar mūsų 
Vincas Krėvė stovi lyg vienišos 
viršūnės” (Naujoji Aušra, 1948 
nr. 2, psl. 19). I augštą pasauli
nės literatūros plotmę kelia V. 
Krėvę ir V. Mykolaitis-Putinas. 
Antai apie Krėvės “Skirgailą” 
jis rašo, kad “pats Skirgailos as
muo prilygsta prasmingiems, 
tragiškiausiems Europos drama
turgijos personažams” (Varpai, 
1944, psl. 239). Ten pat (p. 249) 
V. Mykolaitis pabrėžė išskirtinę 
Krėvės vietą lietuvių literatūro
je: “Nė vienas lietuvių rašyto
jas ligi šiol neapėmė universales
nių kūrybos sričių ir nė vienas 
tiek neįsigilino į lietuvio sielą ir 
buitį, kaip jis”.

Platūs yra Krėvės raštų rėmai: 
gilioji Lietuvos senovė, pilna ro
mantinio grožio, o drauge ir tra
giško spindėjimo; Krėvės jaunų
jų dienų dzūkų kaimas, glaudžiai 
suaugęs su gražia Dainavos gam
ta, kuri nesykį lemiamai pavei
kia šiaudinės pastogės žmonių 
mintis ir jausmus; žėrinčių spal
vų Rytų pasaulis, kur šventosios 
Gango vilnys seka pasaką apie 
išmintingąjį bramaną Brahadaš- 
vą, ar kur, laukdami Mesijo, 
džiaugėsi ir vargo “dangaus ir 
žemės sūnūs”.

G r a ži i r įvairi yra Krėvės raš
tų kalba: jis vienas iš geriausių 
mūsų stilistų. Jo Dainavos pada
vimai — pirmasis toks vykęs 
muzikalinės prozos pavyzdys 
mūsų literatūroje, — atskleidžia 
skaitytojui nuostabųjį mūsų kal-

LAPINĄ PALAIDOJUS
(V. Krėvės “Skerdžiaus” pabaiga)

Apgiedojo, palaidojo Lapiną vyrai, pakasė jį gilion žemėn ir 
dabar grįžo namo iš kapinyno. Rytas buvo gražus, giedrus, saulė 
linksmai švietė, danguje nebuvo niekur nei debesėlio; tik kai- 
kada papučia vėjelis — ir vėl tylu. Tačiau nelinksma grįžtantiems 
iš kapinyno.

Ir kas bebus linksmas? Tiek liūdnų atsitikimų, tiek skausmo 
visiems primena kiekvienas kapinyno kampelis. O kitas, kad ir 
svetimas būtų, tai tiek nugirsta, tiek pamato, kad susigraudina, 
nusimina, kaip žmogus, kurio tėvai protėviai ir visa giminė čia 
guli. . ■

Kiekvienas medis, kiekvienas kampelis primena žmogui, kad 
ne nū — ryt ir jis patsai atsiguls čia, kieton žemelėn. Ir saulė švies, 
kaip dabar, ir medžiai siūbuos, ir paukščiai čiulbės, bet jau jisai 
nei matys, nei girdės, drėgnoj žemelėj bedūlėdamas.

Ir kaįp nesusigraudinsi. Štai, čia verkia jauna moterėlė, už
gulus ant nesužėlusio dar kapo: vos prieš mėnesį čia palaidojo 
jos pirmagimį sūnelį. Ten kita raudoja po kryžiumi, savo vargelius 
bepasakodama motušei, kuri jau seniai miega kietoj žemelėj; ten 
našlelė skundžiasi vyrui, kuris paliko ją su mažais vaikeliais sun
kų vargelį vargti...

Ech, kur tik nusigręši, ten skausmas, raudos, ašaros...
Skubina žmonės greičiau apleisti vietą, kurioje mirtis vieš

patauja, kuri primena kiekvienam, kad ne nū — ryt ir jo eilė ateis 
čion atsigulti.

O gyventi gi visi nori...
Kad ir varguose, bet tik gyventi, bet tik saulele šviesiąja 

džiaugtis!
Grįžta dabar vyrai iš kapinyno nuliūdę, nelinksmi.
— Ko, Jonai, nuliūdai taip? — klausia Rimšį Kačingis. — Ot, 

sakytum, kokia graži vieta kapinynas, o nelinksma, ir gana. Pra
eini žmogus, ir lyg akmuo užgula tau širdį, ir guli, kol vėjas 
perpučia galvą.

— E, kur nenuliūsi žmogus, — kalba Rimšis: — kad aš dabar 
esu pats seniausias visam sodžiuje. Anksčiau raminausi, kad dar 
ne mano eilė, yra gi senesnių, nei aš. O dabar jau nebėra...

— E, Jonai! Ar tai maža mirė jaunesnių, negu tu, negu, amžiną 
duok jam atilsį, Lapinas! Ot, vyručiai, buvo žmogus ir nebėra jau 
jo! Kiek čia laiko praslinko, kai pas Valainį krikštynose juokavo! 
Gyvas buvo, sveikas — ir jau nebėra jo!

— Aš manau, kad jis žinojo kažką. Nemirsiu, — kalbėjo: — 
kol liepa stovės. Nesurojo Grainis ją nukirsti, kai jis mirė.

— Dievai žino, gal ir žinojo. Labai buvo senas žmogus, ne mūsų 
amžiaus. O pirmiau tiktąi daug žmonės žinojo, ko mes jau 
nebežinom. , •

— Nusidėjo Grainis, jei tai tiesa. Kad ne jo užsispyrimas, senis 
dar ilgai būtų gyvenęs. O dabar vidury vasaros paliko mus be 
skerdžiaus.

— Kas jį žinojo, kad tikrai jisai mirs, liepą nukirtus? Ar maža 
jisai melavo, kad žmogus būtų galėjęs jo žodžiais patikėti?

— Vis dėlto liepos kirsti nereikėjo, brol!
— Et! — paabejojo Kačangis — atėjo laikas, ir mirė žmogus. 

Apgiedojome, palaidojome ir lauksime dabar, kieno kito eilė, kurį 
vėl apgiedosime, vėl palaidosim. Ot, daugel žmonės pramanė vi
sokių galų, o kad pramanytų kas, kaip nuo mirties išsisaugoti, tai 
nėra tokio, ir gana! Ir nepramanys niekas, vyručiai! O kad ir 
pramanytų, mes nesulauksime. Kas'metai mūsų kartos vis ma
žiau lieka: tai vienas, tai kitas atsiskiria ir nueina sau namo.

— Kad nemirtų, kur sutilptų žmonės? Laukuose \ vietų ne
užtektų! •

— Kad gyventų, tai ir ankšta nebūtų... Na, vyručiai, likite 
sveiki!...

Ir taip skirstėsi vyrai. Ties kiekvienu kiemu vienas, du vyrai 
atsilikdavo, ir grįžtančųjų kuopelė tirpo ir tirpo, kol sodžiaus gale 
liko tik vienas Rimšis. Ir tasai atsikėlė vartus ir nuėjo savo pir
kelėm, sunkiai atsidusęs. 1

KRĖVĖS KŪRYBINIS ŽODIS
Vincas Maciūnas

bos skambėjimą. Tuose padavi
muose Krėvė sprendė ir kitą sti
listinį uždavinį, kuris XX am
žiaus pradžioje Čiurlionio ir dau
gelio kitų buvo karštai keliamas 
mūsuose, būtent, noras sukurti 
tautinį stilių mūsų mene ir poe
zijoje, atsiremiant liaudies daile 
ir tautosaka.. Kitokia vėl yra 
“Šiaudinės pastogės” kalba — ji 
rami, klasiškai aiški, saikingai 
neperkrauta stiliaus puošmeno
mis, bet ir išvengianti lėkšto ba
nalumo ar šiurkštumo. “Šarūne” 
ir “Skirgailoje” Krėvės kalba 
pasiekia didžiulės dramatinės 
įtampos, tinkamos jo audringie
siems personažams. Stiprūs dia
logai paryškina ir dramatines 
“Dangaus ir žemės sūnų” scenas. 
Savo “Rytų pasakomis” Krėvė 
davė geriausius pas mus puoš
naus orientalinio stiliaus pavyz
džius, o “Dangaus ir žemės sū
nuose” pagavo biblinės kalbos 
nuotaiką ir skambėjimą.

Gausi ryškiai nupieštų žmonių 
galerija žvelgia į mus iš Krėvės 
raštų. Čia audringasis Šarūnas 
prabyla, iš už. amžių miglos, čia 
rūstusis Skirgaila kaip kirviu 
kerta savo kietą žodį. Jų vieniša 
galia žavi mūs savo didingu gro
žiu, nors ir šiurpu mus nukrečia 
jų kerštingas žiaurumas. Bet vėl 
mus patraukia tolydžio prasi
skverbianti jų rūškanose asme
nybėse švelnesnė žmoniškumo 
gaida, kuri teikia jų būdui tra
giško dvilypumo, darydama juos 
giliai nelaimingus, bevykdant 
savO sunkųjį gyvenimo uždavinį, 
ir tuo pačiu žadindama mūsų 
užuojautą. Lygiai jautriai Krėvė 
betgi įsigyvena ir atvaizduoja 
mintis ir jausmus paprastutės, 
motiniškai geraširdės, kad ir kas
dienio vargo ir rūpesčių nuvar
gintos kaimo bobulės; smalsio
mis vaiko akimis į aplinką žvel
giančio ir savo pirmąją naivią 
pasaulėžiūrą besusidarančio An
tanuko; atviro gamtos balsui ir 
suprantančio, ką jam ausysna 
vėjelis kušda ar ant kraigo 
kregždė trailiuoja, seno sker
džiaus; besikremtančios dėl pa
vogtų iš senojo Kušliaus silkių 
tarnaitės Marcelės ir daugelio 
kitų šiaudinės pastogės žmonių. 
Nė vienas kitas rašytojas nėra 
davęs tiek personažų, pastoviai 
įėjusių mūsų literatūron, kaip 
Krėvė. O dar visą eilę ryškių 
asmenybių Krėvė nupiešė savo

“Dangaus ir žemės sūnuose” 
(pav., Herodą, Jehudą ir kt.), 
kurios dėl trumpo laiko gal dar 
nespėjo isirėžti mūsų sąmonėn.

Savo pasirinktuosius žmones 
Krėvė vaizdavo, su didele meile 
į juos įsigyvendamas. Todėl jie 
visi, net ir antraeiliai, mus ste
bina savo nemeluotu tikrumu. 
Krėvė 'neskirsto savo veikėjų į 
patinkamus ar nepatinkamus ir 
nešaržuoja pastarųjų, perdėtai 
kaudamas neigiamybes, ko daž
nai neišvengia mažiau įgudę ra
šytojai. Lietuvos istorijos dra
mose Krėvė neina įprastiniu ke
liu juodinti mūsų priešus, kaip 
daro, pav., Pietaris “Algimante”. 
Skirgailos priešą kryžiuotį Ket
lerį, iš pradžių vėjavaikišką pa
daužą ir mergininką, Krėvė pa
rodo nuostabios moralinės galios 
vyru, kuris aukojasi už mylimą 
moterį, nepabūgdamas šiurpiau
sios mirties: jis buvo gyvas už
kaltas karste ir palaidotas.

Didelio svorio Krėvės kūrybai 
teikia jo keliamųjų psichologi
nių, istoriosofinių, etinių prob
lemų gilumas. Vaizduodamas 
praeitį, Krėvė ima svarbias ga
dynes, kada tauta patenka į le
miamą kryžkelę, kurios priešin
gų istorinių jėgų neišvengiamas 
susidūrimas tragiškai palaužia ir 
galingas asmenybes. “Šarūne” 
tauta, kad naujo ir dar nematy
tai stipraus priešo akyvaizdoje 
išliktų laisva, iš idilinio gyveni
mo mažomis gentelėmis pasi
skirsčius turi per kraują ir aša
ras pereiti į vieningą ir didelę 
valstybę. Tą istorinę misiją, kad 
iš pradžių ir nesąmoningai,, be
vy kdy damas, žūva Šarūnas. 
“Skirgailoje” tauta patenka į pa
saulėžiūros kryžkelę — senoji ti
kyba, kaip miela ir sava ji be
būtų, nebegali apsaugoti žūtbū
tinėse grumtynėse. Šioje kryž
kelėje tamsi neviltis palaužia 
Skirgailą. “Dangaus ir žemės sū
nų” Herodas negali suderinti 
šviesaus heleniškojo ir fanatiš
kai uždaro žydų pasaulio pradų 
ir taip pat tragiškai žūva. Tačiau 
ne tik tuose galiūnuose, bet ir 
paprasčiausiose šiaudinėse pa
stogės žmonėse Krėvė įžvelgia 
didžiųjų problemų atošvaistes. 
Nuolatinių nesėkmių vargina
mas Dvainis skaudžiai pajunta, 
kaip gyvenimas pažeidžia jo stip
rų įgimtą teisybės jausmą, ir ša- 
rūniškai maištauja prieš patį 
Dievą. Skerdžius Lapinas ir “be
dievis” Vainoras vėl parodo, ko
kios nuostabios dvasinės giedros 
ir ramybės duoda žmogui arti
mas susigyvenimas su gamta.

Ir taip, pagrindiniai .dalykai, 
augštai iškėlę Krėvės kūrybos 
vertę, yra jo temų platumas, jo 
kalbos grožis, jo vaizduojamųjų 
žmonių ryškumas ir psichologi
nis tikrumas, pagaliau jo vei
kalų idėjinis svoris. Dar viena 
Krėvės kūrybos savybė iškelti- 
na. Neretas autorius, jaunystėje 
stipriai pasirėiškęs, vėliau nebe
tenka talento jėgos. Antai net 
Maironis, augštai iškilęs “Pava
sario balsais”, paskesniuose vei
kaluose nebepasiekė to lygio, o 
o vėlybosios istorinės dramos ir 
visai nebedidelės literatūrinės 
reikšmės. Panašiai ir Vienuolis 
gausiais vėlybesniais raštais jau 
nebeprilygo savo pirmųjų veika
lų šviežumo ir reikšmės litera
tūrai Žinoma, ir Krėvės kūrybo
je yra nevienodos vertės pusla
pių, betgi jis iki pat mirties iš
liko kūrybiškai stiprus.

Mūsų literatūron Krėvė tvirtai

ŠIA GER
PERTAISYTOS

NEŠIOJAMOS ELEKTRINĖS 
SIUVIMO MAŠINOS 

Pilna kaina 

$19.95 

Garantija 
5-kiems metams

* Nauja žviesa * Naujas dangtis
* Naujas motoras * Nauja kojinė

kontrolė
Paskambinkite, pademonst

ruosime Jūsų namuose veltui.
WA. 1-5161

IMPERIAL
Sewing Machines Co. Ltd. 

289 College St 
TORONTO, ONT. .

arba 
KITCHENER, ONT.

762 King St E. Tel. 2-6853

įėjo dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Jau savo ankstybąisiais 
veikalais (Dainavos padavimais 
ir Šarūnu) Krėvė labiausiai pa
tenkino mūsų XX amžiaus pra
džios jaunosios literatų kartos 
pagrindinį troškimą — iškelti 
mūsų literatūrą iš jų vadinamo 
liaudinių skaitymėlių lygio į 
augštą meno plotmę ir taip pa
sivyti kitų kultūringųjų tautų 
literatūras. Nuo to laiko Krėvės 
vardas iškilo mūsų literatūros 
viršūnėn. Krėvė tapo vienu iš 
pagrindiniu mūsų klasikų. Savo 
gyvenimo' saulėleidyje jis iš
spausdino pirmąjį tomą veikalo, 
kurį7 jis, kaip Goethe “Faustą”, 
brandino per keliasdešimt metų 
nuo pat jaunųjų savo kūrybinės 
veiklos dienų, vieną kitą /frag
mentą ir spaudoje paskelbdamas. 
Ir nuostabu, kad “Dangaus ir že
mės sūnūs”, rašyti nebejauno 
žmogaus ir nelengvo tremties

ALFONSAS TYRUOLIS
TEN LIKO SAULĖ IR DAINA
Ten liko saulė ir daina, ir gėlės, 
Brangesnės man už šito krašto rožes. 
Tviskėjo auksu ten pajūrio smėlis 
Ir bangos, sidabru suspindę, ošė.
Dabar kalnų viršūnės sidabrinės 
Mane čia meiliai užliūliuoti bandė, 
Bet sugrįžau jų grožio nepažinęs, 
Kai perskrido jas paukštės išsigandę.
Tariau, prigulsiu kalno skardy j, šlaite 
Pasiklausyti, ką upelis šneka.
Tačiau jo muzika sudužus aidi
Man tartum mano ilgesys užgautas: 
Kažkur tylioji mano upė teka 
Ir vakaras, ties ja suklupęs, rauda.

TĖVIŠKĖ VASARA
Dabar ten tėviškėje kvepia šienas, —
Mairūnai, dobilėliai ir čiobreliai,
Ir žėri vasarvidžio augštos dienos, 
Ir jos anksti tenai su saule kelias.
Regiu pjovėją saulėj vienmarškini,
Jo kaktą karšto prakaito nulietą,
Girdžiu žiogelių aršią sutartinę
Ir plakamą ten dalgį, skambų, kietą.
Grėbėjos varto pradalges našiąsias,
Ir mirga jų skarelės, tartum moja 
Man, kurs dar vakar kalbinau ten jąsias.
Dabar tos dienos giedro vasarvidžio
Kaip didelis miražas tolumoje: 
Lekiu, jin dūžtantin, svajonės skrydžiu.
(Iš “Ventos” išleisto sonetų rinkinio “Laukų liepsnos”)

Redakcijai prisiųsta
Jurgis Jankus, Namas geroj 

gatvėj; aplanką piešė Albinas 
Bielskis, išleido Venta 1954, ti
ražas 15000 egz., spaudė Buch- 
druckrei Georg Wagner, Nord
lingen, 268 psl. Kaina nepažy
mėta.

Anatolijus Kairys, Auksinė sė
ja, eilėraščiai, Chicago 1954, iš
leido leidykla “Nemunas”, spau
dė Morkūno spaustuvė, tiražas 
500 egz., 86 psl., kaina $2.

Viktoras Gidžiūnas, OFM, Le- 
gendariškieji pranciškonų kan
kiniai Vilniuje, atspaudas iš “Ai
dų” 1954 m. Nr. 3-4, 46 psl.

The Baltic Review. June 1954, 
No. 2/3, 88 psl. Iš lietuvių šiame 
numeryje rašo V. Vaitiekūnas ir 
dr. A. Trimakas.

Lietuva, Politikos žurnalas, 
1954 m. balandžio-birželio mėn., 
Nr. 6, 81-160 psl.

Turiny: S. Sužiedėlis, Liet. - 
Lenkijos santykiai; Suvalkų su
tartis; T. Daukantas, Sienų ski
riamieji pažymiai; V. Vaitiekū
nas, Sovietinis genocidas; M. 
Merkelis, spauda kovoje dėl lais
vės; V. Trumpa, JAV ir Baltija. 
Toliau: apžvalgų, dokumentų ir 
knygų skyriai.  
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nepamirškite užsukti lietuviikon dovanu,, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

I2USVKDASITW. Tab tk-9547 
. J. Beržinskaa 

Užsakymai priimami ir pažtu.

SALADA
TEA

gyvenimo išvarginto, pasižymi 
tokia skaidria kūrybine galia. 
Paskiros scenos tiesiog trykšta 
jaunatviška dinamika ir stebina 
dramatine įtampa bei charakte
rių audringumu. Čia atsiliepė ne 
tik gilus literatūrinis autoriaus 
išsilavinimas, bet ypač jauna iš
likusi dvasia. Ir prisimena čia 
maharadžos Satjavano iš Krėvės 
“Pratjekabudhos” žodžiai apie 
senatvę, “kuri atima jėgas kūnui, 
kuomet siela lieka galinga, kaip 
yra buvusi”.

Ir štai ta jaunatviška, nerimo 
pilna ir augštesnius polėkius slo
pinančios ramumos besibodinti 
dvasia (“Ramumo karalija bau
gina mane tuštumu ir ilgesys ei
na didyn ...” — Krėvės raštai, 
t. I p. 33), gražiausiai išreikšta 
nepamirštamojoje “Dainoje apie 
arą”, plazda daugumoje jo vaiz
duojamųjų žmonių ir sudaro gal 
pagrindinį jo veikalų žavesį.
————  -........... . ”■'» i >

Aidai, 1954 m. birželio 
Nr. 6 (72), 241-288 psl.

Rašo: Dr. J. Alaušius, J. Me
kas, V. Biržiška, P. Jurkus, P. 
Dauginaitis, S.J., A. Baltinis, Kl. 
Jurgelionis; platūs apžvalgų sky
riai, 14 iliustracijų.

Ateitis, 1954 m. birželis, Nr. 6, 
121-144 psl., 35 iliustr.

Į laisvę, Nr. 3 (40), 1954 m. lie
pos L d., 64 psl.

Rašo: J. Brazaitis, A. Darnu
sis, Studijų ^Biuras, Kariūnas, V. 
Žvirzdys; Dokumentai, Darbai ir 
Idėjos.

men.

Lietuviškų kryžių albumas 
paruoštas prof. Igno Končiaus iš
eis lapkričio mėn. Dabar užsisa
kantiems ir pinigus sumokan
tiems ($5.00) bus atsiųstas atsa
kymas su fotografija. Išėjus al
bumui jie pirmieji jį gaus, jei 
norės — su prof, parašu. Kana
dos lietuviai albumą užsisakyti 
ir pinigus siųsti gali S. Šalkaus
kui, 23 Emerson Avė. Toronto, 
Ontario.

M. Vaitkus ruošia spaudai sa- 
vo atsiminimų porą tomų.

Is kultūros ir knygų pasaulio
V. Krėvės raštų pilną rinkinį 

užsimojo išleisti Liet. Rašytojų 
D-ja. Išviso būsią 10-15 tomų, o 
jų visų (įrištų) kaina būtų $40 - 
50. Jie turėtų išeiti per 2 mt. Jau 
ruošiamasi sudaryti redakcinę 
komisiją, į kurią įeitų rašytojas, 
literatūros mokslininkas ir kal
bininkas.

LRD savo atsišaukime pava
dintame “Pastatykim savo na
muose Krėvės paminklą”, kvie
čia visus pasidaryti Krėvės raš
tų rinkinio rėmėjais ir tuojaus 
pat pranešti apie tai laiškučiu 
Dr-jos pirmininko adresu: B. 
Babrauskas, 1436 So. 50 Ave. Ci
cero, Ill., USA.

V. Krėvės stipendijų fondo lai
kinę valdybą sudaro prof. J. Pu
zinas, V. Mykolaitis ir K. Ost
rauskas. Stipendijas numatoma 
duoti lituanistiką studijuojan
tiems studentams.

Dr. Kazys Grinius paliko daug 
savo atsiminimų apie lietuvių 
tautos kovas dėl laisvės, visuo
menines lietuvių organizacijas ir 
paskirus veikėjus.

Pirmasis Dr. Kazio Griniaus 
atsiminimų tomas buvo išleistas 
tremtyje, Vokietijoje, bet me
džiaga kitiems tomams dar tebė
ra rankraščiuose. Juos reikia ga
limai greičiau atspausdinti.

Šituo tikslu Čikagoje susiorga
nizavo komitetas iš buvusių Dr. 
Kazio Griniaus draugų, artimųjų 
bendradarbių ir jo visuomeninės 
veiklos rėmėjų. Komitetas yra 
susitaręs su ponia Kristina Gri
niene, velionies palikimo pavel
dėtoja, ir netrukus bus inkorpo
ruotas Illinois valstybėje, kaip 
ne pelno tikslams draugija. Jisai 
atidarė sąskaitą Universal Sa
vings and Loan Association. Ko
miteto adresas yra: Dr. Kazio 
Griniaus Komitetas, 1739 South 
Halsted Street Chicago 8, Ill.

Komitetas susitarė su pirmojo 
atsiminimų tomo leidėjais dėl jo 
platinimo. Asmenys, kurie nori 
jį įsigyti, yra prašomi kreiptis į 
šį komitetą, atsiųsdami po $2 už 
egzempliorių. ‘

Antrąjį tomą rengiamės išleis
ti Dr. Kazio Griniaus penkerių 
metų mirties sukakties proga 
1955 m. birželio 4 d.

Komitetą sudaro: Dr. P. Gri
gaitis, pirmininkas; Mečislovas 
Mackevičius, vicepirm.; Mykolas 
Simokaitis, iždininkas; Dr. Bro
nius Zubrickas, iždo globėjas; 
Martynas Gudelis, sekretorius; 
nariai: Kristina Grinienė, Dr. 
Antanas Garmus, Kazys Liutkus, 
Balys Dundulis.

Liet. Enciklopedijos III t., bai
giamas raide Ch., jau baigtas 
spausdinti ir siuntinėjamas.

Latvių Enciklopedijoje, kuri 
dabar spausdinama sąsiuviniais 
Švedijoje, apie Latvijos lietuvius 
pasirodė vos mažytė skiltis, pa
teikiant statistiką ir pasakant, 
kad tai buvę žemės ūkio darbi
ninkai Latvijoje. Apie lietuvių 
kultūrinę veiklą nei žodžio. Dėl 
to buvo pareikšta nepasitenkini
mo lietuvių spaudoje ir daug 
priekaištų latvių spaudoje.

C. Verax išspausdino 500 psl. 
veikalą ispanų kalba “Lituania 
entre fuego cruzado (Lietuva 
kryžminėje ugnyje). Tai yra visa 
Lietuvos istorija.

Medeline Klastauskas išleido 
Veraxo El Imperio del Genoci
do” antrą dalį. Žadama išleisti 
naują šio veikalo laidą.

Išeivių Draugas”, leidžiamas 
Škotijoje, pradėjo vieną puslapį 
spausdinti anglų kalba. Tarp kit
ko spausdinami angliški galvo
sūkiai, kurių sprendimas iš
spausdinamas lietuviškai.

30 m. sukakčiai atžymėti bai
giamas ruošti leidinys “Akade
minė skautija”. Jis apims akade
minės lietuvių skautijos gyveni
mą, veiklą, tradicijas Lietuvoje, 
Vokietijoje, užjūryje. Leidinys 
bus gausiai iliustruotas. Jį reda
guoja Br. Kviklys.

Argentinos Liet. Balso birželio 
želio 24 d. išėjo 1000 Nr. Laikraš
tis išeina kartą per 2 savaites.

Skulpt. Teisutis Zikaras pa
kviestas dirbti prie didžiulio pa
minklo žuvusiems australams.

Vasario 16 gimnazijos direk
torium nuo š. m. rugpiūčio 1 d. 
vietoj pasitraukusio A. Giedrai
čio pakviestas dr. VI. Literskis.

Smuikininkas I. Vasiliūnas iš 
Bostono persikėlė į St. Lawrence 
Mass., kur prel. Juro pakviestas 
vargoninkauti lietuvių Šv. Pran
ciškaus parapijoje.

Pasaulio Liet. Archyvui 7 metai
Kai 1946 m. buvo pradėtas is

torinės medžiagos rinkimo dar
bas, tai pirmasis dalykas buvo 
gautas tų pačių metų paskutinę 
dieną. Taigi, 1953 m. gruodžio 
31 d. suėjo septyneri metai, kai 
pluoštas po pluošto, siuntinys po 
siuntinio augina Pasaulio Lietu
vių Archyvą. Per tą laiką gauta: 
133.873 lapai archyvinės medžia
gos (mokyklų ir organizacijų 
protokolai, istorijos ir kronikos, 
mokslo dokumentų dublikatai ir 
kt.); 1.313 knygų; 12.382 egz. pe
riodikos; 2.761 kitų dalykų (vė
liavų, antspaudų ir štampų, že
mėlapių, medalių, ženklelių, pa
veikslų, plokštelių, fotografijų, 
šarfų ir kt.). Viso labo 150.329 
dalykai.

Turima istorinė medžiaga jau • 
netelpa dvylikoje spintų ir dvie
jose dėžėse. Kad būtų aišku, kaip 
Pasaulio Lietuvių Archyvas au
ga, užtenka pažymėti, kad per 
1953 m. archyvo tūris paaugo 
penkiomis spintomis ir dviejo- 
mis didelėmis dėžėmis. Ateity 
medžiagos plaukimas dar labiau 
padidės, nes beveik visuose lie
tuvių gyvenamuose kraštuose 
veikia PLA įgaliotiniai, kurie 
talkininkų pagalba pasieks ne tik 
organizuotus vienetus, bet ir pa
vienius tautiečius (Kanadoje 
įgaliotiniu yra Aug. Kuolas, 143 z 
Claremont St. Toronto, Ont.)

- Vincas Liulevičius, 
PLA Direktorius.

Wehnen Vargo Mokykloje nuo 
gegužės mėn. pamokos būna du 
kart į savaitę po dvi valandas. 
Vargo Mokyklai nuoširdžiai va
dovauja mokytoja Atienė.

Nauji leidiniai. Estų pastango
mis Montrealyje išleistas naujas ' 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos že
mėlapis, mastelis 1:700.000.

JAV-se išleistas antrasis leidi
mas L. E. J. Voisekausko 2 dalių 
dramos “Gims tautos genijus”. 
Drama iliustruota vaizdais iš se
nosios lietuvių buities.

Nidos Knygų Klubas atspaude 
V. Alanto novelių rinkinį “Sve
timos pagairės”.

Ats. gen. T. Daukantas rašo 
atsiminimus, kuriuos tikisi baig
ti iki šių metų galo. Rugsėjo 8 d. 
jam sueina 70 metu.

ELTA - PRESS italų k. Nr. 3 
(liepos mėn.) paskelbė politinės 
veiksnių konferencijos atsišau
kimą į tautą, Eisenhowerio lin
kėjimus baltams, apie MLT pre
zidiumo pirm. E. Simonaičio vi
zitą Vašingtone ir visą eilę kitų 
politinių bei kultūrinių aktua- 
lijųv

Estai mini Jucht jubiliejų
Žymusis pasaulinio garso kon- 

tra-basistas Ludwig Jucht liepos 
24 d. mini 60 m. sukaktį. Šiuo 
metu Tautinio Estų Komiteto 
Niujorke narys (gavęs daugiau
sia balsų) Jucht profesoriauja 
keliose Naujosios Anglijos kon
servatorijose, groja Bostono sim
foniniame orkestre. Koncertų 
(savo tautiečiams) pelną skiria 
laisvinimo ar šalpos reikalams. 
Yra koncertavęs ir Kaune. Ak
tyviai darbuojasi Estijos išlais
vinimo darbuose. aim.

Filmas “Martynas Liuteris” 
uždraustas Anglijoj. Cenzūros 
Bariai daugumoj protestantai. 
Tas pats filmas buvo uždraustas 
rodyti Quebeco provincijoje, nes 
kaikurios vietos pajuokia K. Baž
nyčią ir istoriniu požiūriu turi 
netikslumų.

Der Grosse Herder IV tomas 
jau išėjo ir išsiuntinėtas abonen
tams. Enciklopedija bus 10 tomų. 
IV t. prasideda Georg ir baigiasi 
Italien. 760 puslapių.

Iš lituanistikos paminėti dr. 
Jonas Grinius, Jonas Jablonskis, 
kuris pavadintas lietuvių rašo
mosios kalbos tėvu, ir Vytautas 
Jonynas.

Der Grosse Herder kainuoja 
$85. Galima įsigyti mokant $3 
kas mėnuo. Tarpininkauja dr. J. 
Januškevičius 213 Fairview Str. 
Riverside N.Y., USA.

Vokiečiai leidžia “Dokumente 
der Menschlichkeit” lietuvišką
jį tomą. Jam 10 Lietuvoj buvu
sių vokiečių parodymus apie lie
tuvių pagalbą, susitarus su VT, 
parūpins Vokietijos LB Kr. val
dyba, o kitus 10 — patys vokie
čiai. Prieš išleidžiant visą me
džiagą peržiūrės lietuviškosios 
įstaigos. Paruošiamieji darbai 
jau įpusėti.
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B. SER GAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St., <<orp Ossington ir Dovercourt)

Telef.: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

$13.900, Dundas - Runemyde, atski
ras, mūrinis namas, 6 kamb. ir 
garažas.

$11.000, Dundas - Howard Park, pu
siau atskiras, 6 kamb., gerų ply
tų namas, moderni virtuvė, la
bai gerame stovyje.

$13.500, Marguaretta - Bloor, 7 k., 
vandeniu - alyva šildomas, dvi
gubas garažas.

$16.000, Lansdowne - St. Clair, 8 k., 
atskiras, 2-jų augštų, alyva šil
domas, namas gražioje vietoje, 
garažas, lengvas išmokėjimas.

$15.700, Dundas - Dovercourt, pu- 
' siou atskiras, mūrinis, 8 kamb., 

didelis namas, garažas, alyva 
Šildomas.

$11.000, St. Clarens - College, 6 k., 
/ atskiras namas, vieta garažui.

$11.000, 1 -no augŠto, 5-kių kamb. 
namas, su garažu, jungtų kam
barių, alyva šildomas.

$14.000, 7 kamb., 2-jų augštų, raup
lėtų plytų namas, alyva šildo
mos; įmokėti $3.000, būtinai 
□parduoti šią savaitę.

$15.500, Oakwood - Eglinton, 6 k., 
atskiras, ruplėtų plytų namas, 
moderni virtuve, didelis kiemas, 
šoninis įvažiavimas, vandeniu 
šildomas, nedidelis įmokėjim., 1 
atviras 10 metų morgičius ba
lansui.

$25.000, College - Dovercourt, biznis 
ir 12 kamb. mūro namas, kaina 
numušta 5-kiais tūkstančiais, 
nes savininkas turi šį namą šią 
savaitę parduoti.

$13.500, Mimico - Etobicoke, alyva 
šildomas, ruplėtų plytų namas; 
įmokėti $3.000. Išmokėjimui 
morgičius 20-čiai metų. Skam
binti Marijošiui.

Mann & Martel
1245 Bloor St w/’.'Tel. OL. 8481

Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMUUONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽONAS—ME. 0667

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

Be šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimą 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 įmokėjote, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

S. Jucevičius, J. Kaškelis, P. Krilavičius 
A. Marois, B. 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.

$2.500 įmokėti. College - Morgueret- 
ta. 8 k. per 2 augštus, 2 moder
nios virtuves, balansui atviras 
morgičius 10 metų. Visa kaina 
$13.500. Skambinti Z. Umbra- 
žūnui.

$2.500 įmokėti, Show - Bloor 7 kam- 
2-jų' augštų namas, modernus 
vidus, kietos grindys, vandens - 
alyvos šildymas, 2 garažai. Ge
ras pirkinys. Sk. Tamulioniui.

$3.500 įmokėti. Parkdale. 9 k., at
skiras, 2 modernios virtuvės, ne
pereinami k., alyvos šildynios, 
garažas, vieta antram. Viso kai
na $15.500. Skambinti J. Um- 
bražūnui.

$3.500 įmokėti, Bloor - Windermere, 
6 kamb. atskiros mūrinis nomas, 
dideli kambariai, prie krautuvių 
ir susisiekimo; yra garažas. Sk. 
Tamulioniui.

$5.500 įmokėti. Parkdale. 11 k., mū
rinis, 3 virtuves, 2 garažai su 
ptivočiu įvažiavimu, alyvos ir 
vandens Šildymas, daug baldų, 2 
šaldytuvai, 3 elektrines krosnys 
ir tt. eina į kainą. Vienas mor
gičius balansui 10 metų. Gal 
eis už $17.500. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$5.000 įmokėti, Salem - Bloor, 8 di
delių kambarių atskiras marinio 
namas, 2 virtuves, alyvos šildy
mas; 2 garažai. Paskubėkit! Sk. 
Tamulioniui.

$6.000 įmokėti, Indian Rd. - High 
Park, 15 kambarių, 3 modernia 
butai po 5 kambarius, vandens - 
alyvos šildymas, viena skola ba
lansui 10-čiai metų. Retenybė! 
Sk. Tamulioniui.

A.Morkis
1077 BLOOR ST. West 

(prie Dufferin) 
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459
$2.500, 6 komb., mūrinis frontas* 

naujai dekoruotos, didelė virtu
vė, |vožiavimas. Viso $12.500.

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

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

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

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
į- 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 višas informacijas veltui,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

{mokėti tik $3.800. Vakarų Toronte 
ypatingai gero mūro, apie 12 m. 
senumo, atskiros, kvade planas, 
privatus įvažiavimas, labai dide
lis kiemas, vandeniu Šildomas, 
visiškai be morgičių. Viena at
skiro 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.

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.

High Pork rajone. $14.900 pilna kai
na, visiškai atskiros, 7 k., labai 
gerame stovyje, gero mūro 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. B A LT AKYS.

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

$5.500 įmokėti. Parkdale, atskiras, 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, pilna kaina, o 
gal ir pigiau. 10 kamb. mūrinis 
namas su baldais, ougštos 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 HAmTlTONIEčIAl!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
' E. KRONAS

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Aštuonios 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 narnos High Park rajone.

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

Gera proga įsigyti namą su tuščia krautuve. Krautuve naujai išdekoruota 
24 x 12 pėdų dyd’.o, gali būti dar padidinto 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
Mes dirbame 24 valandas

THE VICTORY FLORIST
Mūsų krautuvė dvejose vietose:

749 QUEEN ST. E. fl 576 QUEEN ST. W.
Tel. RI. 5804 Į| Tel. EM. 3-1618

Latviai užtiko aisčių giminę
“NL” ir “Naujienoms” siunti

nėjami straipsniai apie Marso 
skraidančias lėkštes pastarosio- 
mbis savaitėmis turėjo nublank
ti prieš latvių spaudoje pasiro
džiusius straipsnius, kaip Pakis- 
tanan nublokšti latviai pabėgė
liai užtikę Kafiristano provinci-

blondinai, mėlynų 'akių, augšti 
ir kalboje turį nemaža baltams 
giminingų žodžių. Pakistano mu- 
zėjuje šie eiliniai latviai užtikę 
ornamentų, kurie labai jiems 
primeną latviškuosius, lygiai 
kaip ir jų papročiai. Spaudoje 
minimi žodžiai: Kandava, Missa, 
Usma, Anna, Kaila, Rumus, Ra-

joje, kažkur Pakistano kalnuo
se, Baltistano giminę, kurie esą

vas, salos — kurie reiškią pava
dinimus arba vardus.

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 auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 1 dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

12 di- 
p’yty, 
ande-

RUNNYMEDE - ANNTTE. $16.500. 
įmokėti $4.500. 6 didelių kam
barių ir saulės kamb., square 
plono, visai atskiras, rupuotų 
plytų, gerai įrengtos, beveik nau
jas namas. 2 modernios virtu
vės, gražios kietmedžio grindys, 
įvažiavimas iŠ gatvės. Garažui 
vieta. Savininkas išvyksta — ge
ras pirkinys. Skambinti P. Ma
lišauskas, OL. 6321.

WRIGHT AVE. - INDIAN RD. 
$22.900, įmokėti $6.500. 
dėlių kambarių, presuotų 
visai atskiros dupleksas,
niu - alyva šildomas, geros kiet
medžio grindys, augštas patogus 
rūsys apartamentui. 3 geros vir
tuvės, dvigubos garažas su plo
čiu įvažiavimu iš gatvės. Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321.

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

PERTH - BLOOR, $14.500—$4.000.
Atskiros gero mūro 6 nepereina
mų kambarių namas. Moderni 
virtuvė, kietmedžio grindys, aly
vos Šildymas, garažas su šoniniu 
įvažiavimu, viena atviro skola 
balansui. Skambinti P. Grybas, 
tel. ME. 2471.

FRANKLIN - DUPONT, $13.500 — 
$3.000. Pusiau atskiras gero 
mūro ir saules kambario namas. 
Dvi modernios virtuvės, gražios 
kietmedžio grindys, alyvos šildy
mas, lobai švariai užlaikytos na
mas. Sk. P. Grybas, ME. 2471.

ROXTON - COLLEGE, $18.500 — 
$5.000. Gero mūro 8 kambarių na

mas, vandeniu alyva šildomos, 
dvi virtuvės, 4 gabalų vonia, ga
ražas, greitos užėmimas. Skam- < 
binti P. Grybas, ME. 2471.

RADFORD - INDIAN Rd., pilnai kai
na $16.000, įmokėti apie $5000 
atskiras, 6 kamb. su saulės kam
bariu, šildomu. Mūrinis, kietme
džio grindys, alyva šildomas, 
kvadratinis planas, namas be 
skolų. Galima tuojau užimti. Sk. 
P. Kerberis, ME. 2471.

PACIFIC - BLOOR, $16.500, įmokė
ti apie $6.000. Atskiras 7 kamb. 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, nepereinami kamb. karštu 
vandeniu šildomas, didžiulis, 
gražus kiemas, vieno skola ba
lansui. Sk. P. Kerberis.

HAVELOCK - COLLEGE, $22.000, 
įmokėti apie $8.000; atskiras, 9 
kamb. mūrinis narnos, kietme
džio grindys, 2 modernios vir
tuvės, kvadratinis planas, karš
to vandens - alyvos šildymas, 
namas be skolų. Sk. P. Kerberis. 

t

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

Taisa u,, patikrinu, prijungiu ar 
perstotau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 

KREIPKITKS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
boję. trūksta pinigų įmokęjimui perkant namą.

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
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., atskiros, vandeniu šil
domas, lobai gero mjro nomas, 
2 gorožoi, šoninis įvažiavimas.

$3.000 įmokėti, DovercourtRd. - Dun
das, 6 kamb., mūrinis, garažas, 
Šoninis įvažiav. Kaino $13.000.

$3.000 įmokėti, Jane - Brockside, 6 
kamb., 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 muro duplek
sas, vandeniu šild., didelis kie
mas, 2 muro garažai, privatus 
įvažiavimas. Kaina $25.000.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd., 13 k. 
per 2 augštų, atskiras dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 mūro ga
ražai, privat. įvažiavimas. Viena 
skola 10 metų. Kaina $24.000.

$3.500 įmokėti, 7 kamb. mūrinis, at-
skitas, mod. virtuvė, didelis kie
mas. Dovercourt - Davenport ra
jone. Pilna kaina $15.500.

$3.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, mūrinis, mod. virtuvė, ga
ražui vieta. Gladstone - Argyle 
rajone. Pilna kaino $12.700.

$4000 įmokėti, Garden - Sorouren, 7 
k. mūrinis, pusiau atskiros, aly
va šild. 2 modernios virtuvės, 
garažas. Pilnai kaino $13.500.

$4.500 įmokėti, Ossington - Bloor, 8 
k. mūrinis, pusiau atskiros, ne
pereinami kambariai, balansui 
viena skola, garažas. Pilna kai
na $14,500.

$5.500 įmokėti, McDonnel - Queen, 8 
k. ir saulės kambarys, atskiras, 
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. Pilno kaina. $14.500.

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

Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis

F. Jonynas
Telefonai įstaigos OL. 8444 

Namą OL 2972.

n..rrs

kainomis bei {mokėjimais namų, kurių

Rūta Kuprevičienė
NomV tdef. ME. 3929

Vladas Paliulis
Jttoigos telef. OL. 8443

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

$5.000 įmokėti, Gilmour - Annette, 8 
k. atskiras, mūrihis, 2 virtuves, 
naujas šildymas, didelis kiemas, 
galimybė garažui. Pilna kaina 
$14.500.

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

$6.000 įmokėti, High Park Ave. - 
Bloor, 10 k. atskiras, mūrinis, 
dupleksas, vandens šildymas, at
vira skola 9 metams, garažas, 
Šoninis privožiavimas. Pilna kai
na $23.500.

$10.000 įmokėti, Rusholme Road - 
’Dundas, 9 k. atskiros, aštrių ply
tų, kvodr. planas, 2 virtuvės, 2 
vonios, vand. Šildym., garažas. 
Pilna kaina $24.000.

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

dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. Jučas
Bitrūo telef. OL 8444 
Nem, tdef. OL «718

$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., atskiras, 
tikras 1 1 kamb. per 2 augštus 
dupleksas, vand. šild., 3 mod. 
virtuves, 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. KRAUČELIŪNAS

A. W. t ARLl^GER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST
Seniausio 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: .

$3.500 Įmokėti. 6 kamb. rauplėtų plytų, atskiras narnos, 3 garažai; Mar- 
guaretta - Bloor. . t

$3.500 įmokėti, 8 kamb., vandeniu apšildomas; viena skola balansui Elm - 
College.

$3.500 įmokėti, 8 kamb., alyva šildomas, arti transporto ir krautuvių, 2 vo
nios ir 2 virtuvės, Deleware - Bloor

$17.000 prašoma kaina, 9 kambarių namas ir garažas; įmokėti apie $4.500, 
Dovercourt - Bloor.

$5.000 įmokėti, Bloor - Dovercourt Rd., mūrinis, atskiras, 11 k., 2 virtuvės, 
dvi vonios, vandeniu ir aliejumi šildomas, privatus įvažiavimas.

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

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

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

$12.900 pilna kaina, Quebec - Annette, mūrinis, atskiras, 8 k., įvažiavimas j 
kiemą

$3.000 įmokėti. Mūrinis, 7 k. per du augštus, dvi mod. virtuvės, garažas.
$7.000 įmokėti. Lietuvių mėgiamam rajone, atskiras, mbūrinis, 13 kambarių, 

3 vonios, 3 virtuvės, 2 garažai, vandeniu šildomas, didelis kiemas.
$8.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor, mūrinis, atskiras, 11 k., 3 virtuvės, vand. 

aliejumi šildomas.

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

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškos olyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) 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.

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. Gafantuoti 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.

.............   —...............-T
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V. VASIS-Vasiliauskas
Real Estate and Business Broker

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

1. High Pork 6 dideli komb. mūrinis 
nemos, moderni virtuvė, svarūs 
kam- (mokėti $2.900.

2. Grenadier Rd. — Roncesvales 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 T 
alyva šildomas, didelis kiemas ir 
garažas, geras pirkinys.

PARDUODAMA:
6. Porkdale — 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 atskiras, 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 - Delevare Avė. 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 Pork Blvd., gražiausia gat
ve, 20 lobai didelių kambarių, at
skiras gero mūro, 4 vonios, 4 vir
tuvės, atskiri įėjimai,, centrinis 
planas, privatus įvažiavimas, 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)
■■■■III! .1 III—II  .............................................—' II II ■ I— I I —■

Vasarai artėjant parduodami 
pigiomis kainomis šaldytuvai

7 kub. pėdų šaldytuvas su 1 f
5 metų garantija tik...... JplOD

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

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

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

L A i K R 0 SININ K A
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

1613 BLOOR ST. WEST

.. /yp/ENCf ..
Trijų užtenka

Vieno Rytų Vokietijos miesto 
nuošalioj gatvelėj trys stiprūs 
vyrai muša augštą komunistų 
partijos pareigūną.

— Kodėl jūs neinate pagal
bon? — šaukia komunistas liau
dies milicininkui, kuris ramiai 
stebi įvykį.

— Trijų užtenka — atsako 
liaudies milicininkas.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti .

Imperial Auto;Ccllisic>n
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

Rimtas abejojimas
Kažkokios arabų tautelės ka

ro ministeris išdidžiai pareiškė 
savo kolegoms:

— Dabar mūsų karo aviacija 
jau tvarkoj. Turime vieną lėktu
vą ir tris bombas.

— O ką dabar su oro pajėgom 
veiksim? — klausė žemės ūkio 
ministeris.

— Turi,U gerą idėją, — pasigy
rė kariškis. Paskelbkime Ameri
kai karą.

— Tau galvoj negerai! — rėkė 
visi kartu.

— Man negerai? Tai jums ne
gerai! Tik pagalvokit, mes pa
skelbiame Amerikai karą, jį pra
laimime, amerikiečiai užima ir 
padeda mums atsistoti ant kojų, 
kaip padarė su Vokietija, Italija, 
Japonija. Nebent tektų rimtai 
susirūpinti tuo atveju, ką dary
tumėm, jei karą laimėtumėm 
mes.

Kas tai yra tragedija
Dabartinės Lietuvos mokyklo

je mokytoja klausia vaikų, kas 
tai yra tragedija. Pakelia ranką 
Jonukas užpakaliniame suole.

— Tragedija bus, kai pav. su
sidurs du autobusai ir bus už
mušti keli keleiviai—aiškina jis.

— O, ne, Jonuk. Tai ne trage
dija. Tai tik nelaimingas atsiti
kimas — nelaimė, — aiškina mo
kytoja.

— Tragedija bus, kai su bran
giomis prekėmis plaukiąs laivas 
nuskęs —' aiškina kitas mokinys.

— Ne. Tai tik nuostolis — aiš
kina mokytoja.

— Tragedija buvo, kai mirė 
Stalinas —- sako trečias mokinys.

— Teisingai, Petriuk----paste
bi mokytoja. — Bet išaiškink, 
kodėl tai bus tragedija?

— Už tai... kad tai nei nelai
mė. nei nuostolis — paaiškino 
Petriukas.

Rytojaus belaisvis
Du vokiečiai kalbasi:
— Fricai, kaip tu manai, ar 

bus karas?
— Aišku, kad bus. Amerika ir 

Rusija turės susikibti.
— Jei susikibs, Fricai, su ku

riais tu eisi, — vėl jo klausia.
— Suprantama, eisiu su rusais.
— Na, Fricai, to tai iš tavęs 

nesitikčiau. •
— Kaip tai nesitikėjai. Ar ne

geriau eiti su rusais ir būti ame
rikiečių belaisviu, negu einant 
su amerikiečiais patekti rusams, 
— paaiškino Fricas.

Reikalus sutvarkė
— Sakyk, ar dar vis esi Juzės 

sužiedotinis?
— Ne.
— Įdomu, kaip tu galėjai ja 

atsikratyti?
— Visai paprastai, ją vedžiau.

Tas pats efektas
— Dėkui už komplimentą, —■ 

pasigardžiuodama sako sena po
nia jos grožį pagyrusiam vyrui.

— Tik sakėt, kad išgėrus aš 
dar pasidarau gražesnė. Norė
čiau pataisyti, kad aš visiškai ne
geriu.

— Niekis, ponia, aš išgersiu, o 
tamsta eini gražyn.

Bėda su ligoniu
Mano vyro liga pribaigs greit 

ir mane, — skundėsi ligonio 
žmona. — Turiu budėti dieną ir 
naktį.

— Aš maniau, kad turi pasam- 
džiusi slaugę.

— Taigi.
Logika

— Mamyte, ar tiesa, kad visi 
žmonės iš žemės?

— Teisybė, sūnuti.
— Ir po mirties kiekvienas pa

virs dulkėmis?
— Taip sūnuti.
— Tai po mano lova, matyt, 

kas nors mirė...

Dažytojas - 
dekorą t o ri u s

K. ABROMAITIS 
sąžiningai atlieka visus darbus

Tel. JU. 7044. Toronto

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

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

Dantistė
NINA ČERNAVSKIS, o.o.s

DARBO VALANDOS; pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak.; ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 9-5 vai. po pietų.

640 BROADVIEW AVE.. TORONTO. - TEL. RI. 4443

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

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

namų WA. 3-5555

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. 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 2-4 vai.

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse-
Vidaus ligų specialistas: Širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708

Rentgenas pagal susitarimą.*

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius % 
Gydytojas ir Chirurgas

NUO RUGPJŪČIO 1 DIENOS 
IKI 15 DIENOS IMAMAI 
IŠVYKSTA ATOSTOGŲ.

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AYE., 

TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ ''

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me- 
6:iagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
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

Lietuvis siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

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

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-, 
tymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
431 QUEEN ST. W. (prie Spadina). TeL EM. S-8W4

Tel. LO. 6480
VYRU, MOTERŲ ir VAIKU 

RŪBAI
Lietuviams nuolaida.

Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tek 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO
Bendroji praktika, 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 yal. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimo.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas —• 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-8 vaL v.
Šeštadieniais 11 -2 vai. po pietų.

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. MICHAEL BALKANY
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

_ Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimų 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

F. N. PREBBLE
$3.000 įmokėti, 6 kambarių namas, 

Brock Ave., alyvos šildymas, ga
limybė garažui.

$4.000 įmokėti, Ossington - Bloor, 7 
kamb. mūrinis atskiras namas, 
modernus alyvos šildymas, air- 
condition, išilginis koridorius, 
moderni virtuvė.

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 7 
kamb. mūrinis atskiras namas, 
2 virtuvės ir 2 vonios, šoninis 
įvažiavimas, geras pirkinys.

REALTOR
$6.000 įmokėti, 7 kambarių šiurkščių 

□lytų otskir. nemos geram High 
Park rajone; karšto vandens - 
alyvos šildymas, garažas ir šoni
nis įvažiavimas.

$7.000 įmokėti, 15 kamb., 3 butų, 
mūrinis, atskiras namas High 
Park rajone; 3 virtuvės ir 3 vo
nios. 1 skola balansui.

$7.000 įmokėti, Bloor - High Park, 9 
kamb. mūrinis atskiras namas, 
alyvos šildymas; kvadratinis pla
nas, 2 virtuvės, mūrinis garažas 
ir šoninis įvažiavimas.

$8.000 įmokėti, Rusholme Rd. - Dun
das, apartamentų namas 6 butų 
po 4 kamb. Kiekvienam karšto 
vandens šildymas; viena atvira 
skola balansui.

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

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! ! !
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama' 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

nrYte ..............
LLnrftiti. Sll sandėliuose jūsų vasariniai rū- 

rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

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

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-455?

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

30 metų valymo patyrimas

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. F. Tickett
-Gydytojas 

' ir
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

NUO RUGPJŪČIO 14 IKI

28 DIENOS NEDIRBS

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susAarimą

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

i.

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

’ (at Dundas)
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 val.’pp. ir pagal 

susitarimų.
Telef. įtaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

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

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

, DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Porduodu jvoirios rūšies voikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto
Tel. KE. 3881

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

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

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

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr,z ketv. 

ir Šeštad. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6-S561. R«. ME. 0636.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodi©- 
niois, ketvirtadienio is priima tarp 7-9.

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tomtu litirta akių nervus, kurie daž 
nei sukelia galvos skaudėjau ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN
B.A., M.O., L.M.C.C.
GYDYTOJAS ir

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344
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JUBILIEJINIAI MARIJOS METAI

NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIU ŠVENTĖ BIELIŪNŲ ŪKYJE, R.R. 1, WELLAND, Ont., SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 15 DIEN

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME DALYVAUTI ŠIOJE IŠKILMINGOJE ŠVENTĖJE.

12 vai. šv. mišios, pamokslą sako T. Dr. Vikt. Gidžiūnas, OFM.
2 vai. vaikų valandėlė — komiški sporto pasirodymai.

3 vai. p. J. Matulionio kalba; Rochesterio Sėtuvių choras ir tautinių 5 vai. pasilinksminimas, skanūs valgiai ir gėrimai. Gros geras orkestras,
šokių grupė išpildys meninę programos dalį, z - ■

Parapijų Komitetai.

SCLCNTC, Out. MONTREAL. Cue.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusiame “TŽ” numery

je buvo skelbta, apie galimybę 
mokinėms, baigusioms septynis 
pradžios mokyklos skyrius, įstoti 
i gimnaziją. Šiomis dienomis ir 
berniukams yra gautas vienoje 
gimnazijoje sutikimas priimti ir 
berniukus peršokusius aštuntąjį 
skyrių. Lietuviai mokiniai, norį 
peršokti aštuntąjį skyrių, infor
macijų prašomi kreiptis į para
pijos kleboniją.

— Pakrikštyta: Jūratė Berna
deta Marcipėnaitė, Gediminas 
Gintaras Leonardas Kalinauskas 
ir Danutė Konstancija Lazaus
kaitė.
Toronto vyskup. maldininkams

Jo Em. kardinolas Mc. Guigan 
paskyrė Marijos metų proga 
šventovę Our Lady of Graces, 
Mary lake, King. Čia bus rengia
mos Toronto vyskupijos maldi
ninkų. iškilmės. Nors ši vieta 
kardinolo buvo parinkta praeitų 
m. gruodžio mėn., bet didesnės 
iškilmės rengiamos tik šią vasa
rą. Rugpiūčio 15 d. ten bus iškil
mingai švenčiama Marijos Dan
gun Paėmimo šventė. Šv. mišios 
bus laikomos 4 vai. p.p. Procesija 
iš Toronto vyks autobusais iš Šv. 
Onos ir Šv. Šeimos parapijų.

KLKM D-jos šventė — Žolinė
Rugpjūčio 15 d. KLKM Drau

gijos Toronto skyrius švenčia 
draugijos Globėjos Švenč. Merg. 
Marijos šventę. Ta intencija Pri
sikėlimo parapijoj šv. mišios 9 
vai, rytą, ir šv. Jono Kr. parapi
joj — 10 vai. rytą.

Kviečiame visus dalyvauti 
bendroj šv. komunijoj ir po 10 
vai. pamaldų bendruose pusry
čiuose -— agapėj šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. Sk. v-ba.

Evangelikų Liuterionų Sinodas
Lietuvių Evangelikų Liutero

nų paskutinės Konsistorijos trem 
tyje esančių narių ir kitų veikė
jų iniciatyva šaukiamas Toron
te Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Sinodas, kuris rugpjūčio 21, 
22 ir 23 dienomis įvyks Lietuvių 
Namuose. Dundas St. W. ir Os
sington gatvių kampas.

Darbotvarkėje:
Rugpjūčio 21 d. atstovai ir sve

čiai registruojasi pas p. J. Preik- 
šaitį, 1330 Dundas St., W. Telef. 
ME. 9347 arba LA. 1036.

Rugpjūčio 22 d. 12.30 vai. iš
kilmingos pamaldos su šv. komu
nija Presbyterian Church, Dun
das ir Dovercourt gatvių kampas.

2.15 vai. p.p. TLN atstovų, sve
čių ir parapijiečių pobūvis. Svei
kinimai.

4.30 vai. p.p. Sinodo posėdžiai: 
pranešimai — LES pask prez. 
dr. K. Gudaičio; vice senj. kun. 
J. Paupero; L. Ev. Liut. Konsis
torijos pas. prokuroro prof. K. 
Žalkausko (raštu); kunigų; pa
rapijų; rezoliucijų svarstymas; 
parapijų jaunimo, sekmadienio 
mokyklų, auklėjimo, bažnytinės 
literatūros ir kiti klausimai, 
bendros valdybos rinkimai ir 
klausimai ir sumanymai.

Iniciatoriai.

VASAROS KAINOMIS DABAR 
APSIRŪPINKITE KURU ŽIEMAI

KAINŲ PAVYZDŽIAI:
ANTHRACITE (Stove) — $23.75 tono STOKER (Olga, hometeod) $16.75 tono 
ANTHRACITE (Egg, Nut) $23.45 tono MALKOS PRAKŪRIMUI — $8.50 už 
POLAHONTAS (Stove) $20.75 tona 10 maišų,

Krosnies ir triūbų išvalymas $4.00.

UŽSAKYMUS TELEFONU LY. 0305 priima ir informacijas 
suteikia

Sigita ir Vytautas AUŠROTAI 
atstovaują

DOMINION COAL & WOOD CO. 
(keturi sandėliai Toronte klijentų patarnavimui)

Skambinkite telefonu: L Y. 0305.

ŽUKLAVIMO
ir jvarius kitus

(voirius medžioklinius šoutuvus.

1212 Dundas Street West. Toronto 
Telefonas LA. 9547 

čio pot golimo užsisakyti laivams motorus bei

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį arti 500 

lietuvių maldininkų iš Toronto 
ir apylinkių dalyvavo pirmųjų 
Amerikos kankinių šventėje. Bu
vo pasimelsta, kad Dievas lai
mintų parapijos statybą.

— Ateinantį šeštadienį vigili
ja prieš Žolinės šventę. Pasnikas 
ir abstinencija kaip kiekvieną 
penktadienį.

— Rugpjūčio 15 d., 5 vai. p.p. 
klebonijos patalpose įvyks mė
nesinis tretininkių susirinkimas.

— Rugpjūčio 13 d., 7.30 vai. v. 
klebonijos patalpose įvyks PBR 
MBūrelio narių susirinkimas. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti.

a.a. Kęstutis Danilevičius
Pereitos savaitės pirmadienį 

vidunaktį įkritęs jsu mašina į 
Muskoka ežerą prigėrė torontie- 
tis lietuvis Kęstutis Danilevičius, 
24 m. jaunuolis. Jis vienas va
žiavo savo draugo H. Paukščio 
automobiliu, kai Paukštys su D. 
Laurinavičių važiavo iš paskos 
kiek atsilikę. Atviras — be stogo 
— automobilis apsivertė ir apvo
žė velionį vandenyje, kurio ten 
buvo vos 2 pėdos gylio. Draugai 
pro nelaimės vietą pravažiavo 
nieko nepastebėję, tik nustebo jo 
neradę jų visų vasarojimo vieto
je Gravenhurst. Grįžę ieškoti 
nelaimės vietoje jau rado keletą 
žmonių.

Rugpiūčio 4 d. velionis palai
dotas Greyenhurst katalikų ka
pinėse. Į amžiną poilsio vietą pa
lydėjo Tėvas Paulius, OFM, gi
minės ir būrys bičiulių.

Velionis čia pat Toronte turė
jo tėvelius ir seserį p. Petronie
nę. Buvo sporto klubo “Vytis” 
narvs.

Svečiai
Iš Newark©, N. Y., pp. Trečiokai 

atostogų buo atvykę pas brolį 
Torontan. Abi.šeimos veik savai
tę praleido Wasaga Beach. Prieš 
Išvykdami iš Toronto pp. Trečio
kai su broliene ir p. Mačiulaičiu 
aplankė redakciją. P. Trečiokas 
tarp kitko savo kolonijoje pla
tina spaudą.

T. ir V. Macai pereitą antra
dienį susilaukė trečiojo sūnaus.

KLKM D-jos Toronto skyriaus 
parengimas įvyks spalio 9 dieną, 
UNF salėje, 297 College gatvėje. 
Tai bus Kalakutų balius.

Skyriaus v-ba.
P o d ė ką

Nuoširdžiai dėkoju spec. dr. J. Bag- 
lieri už gerai padarytą man sunkią ope
raciją ir dr. A. Pacevrčiui už gydymą. 
Ypatingai esu dėkinga lankiusiems mane 
ligos metu: tev. Pauliui, dr. tėv. Bernar
dinui, kun. B. Pocevičiui, p.p. Kryževi
čienei, E. Monkienei, Ant. Palioniui, A. 
D. Jiminkevičioms, O. Indrelienei, E. 
Stepaitienei, Budvydaitei, VI. Timošen- 
kui, Mrs. Logie-Johnson, P. Br. Sopliams, 
V. J. Paršeliams, E. Liorencienei, Br. 
Žiobrienei, Eug. Sakalauskui, A. Niou- 
raiteti ir visiems kitiems užjautusiems 
per laiškus ir telefonu.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju organiza
cijoms: Kanados Liet. Mot. B-nei ir Šal
pos Grupei "Daina" už gėles ir dova
nėles.

Lieku dėkinga
Janina Rimbutienė - Rimavičienė.

SPORTO REIKMENIS 
atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

RUGPJŪČIO 15 DIENĄ, SEKMADIENĮ, V. NARUŠIO ŪKYJE, LAKE MEDAD, ĮVYKSTA

LINKSMA GEGUŽINĖ 
i % ...

GROS GERAS ORKESTRAS - VISUS MALONIAI KVIEČIAME.

Rengėjai. 
------------------- ------------------------ —------------—--------- u-u;--------------—- ---------------------------

Socialistų suvažiavimas
Kanados Liet. Soc. Sąj. suva

žiavimas įvyks Toronte rugpiū
čio 28-29 d. TL Namuose. Suva
žiavime dalyvaus ir prof. Ka
minskas, kuris dabar atostogau
ja pas p. Frenzelius Oakvilėje.

Royal York 25 metai
(C. Sc.) Kanada turi daug gar

sių viečbučių, bet, turbūt, pla
čiausiai žinomas yra Royal York 
Hotel Toronte.

Jis turi 1.200 kambarių ir 1.388 
tarnautojų, turi garbingą di
džiausio viešbučio Britų Com- 
monwealthe vardą. Šios vasaros 
pradžioje jis šventė savo 25-tas 
metines ir visi kambariai buvo 
užimti, daugelis iš jų jau prieš 
keletą mėnesių. Jis laikomas 
kaip “miestas mieste”, kur sve
čias gali gyventi iš viešbučio ne
išėjęs. Šiame dideliame pastate 
yra bankas, vaistinė, drabužių 
krautuvė, gėlių krautuvė, dova
nų krautuvė siuvykla, vyrų ir 
moterų kirpykla, batų valymo 
kambarys ir 1.1. Viešbutis turi 
130 virėjų bei padėjėjų, paruo
šia kasdien 6.500 patiekalų, be
veik 2.500.000 per metus, turi sa
vo kepyklą,, vandentiekio specia
listų dirbtuvę, šaltkalvius, sta
lius, elektrikus, valytojus ir 
skalbyklą.

Turi ir savo ligoninę su dviem 
seselėm. Keturiolika telefonisčių 
priima kasdien 20.000 telefoninių 
pasikalbėjimų.-

Viešbutis kainavo $16.500.000 
ir buvo atidarytas 1929 m. Jis 
turi daug ištaigingų salių ba
liams, susirinkimo patalpų, su
važiavimo salių ir kitų įrengimų, 
kurie sutraukia kasmet šimtus 
suvažiavimų bei bendruomeni
nių įvykių. Viešbučio populiaru
mas yra toks nepaprastas, kad 
dabar yra jau užsakyti suvažia
vimai, kurie įvyks 1966 metais.

Išnuomojamos frontinis kambarys su bal
dais vienam asmeniui. Rūsy yra virtuvė. 
Tel. LO. 2401, po 5 vai. vak.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė su 
baldais. 985 Dundas St. W. Antroj pusėj 
"Tulpės" svetainės. Tel. EM. 3-9990, 
po 6 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys su bal
dais, tinka dviems asmenims. Galima 
naudotis virtuve. Tel. LO. 8651.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, su 
baldais. Telef. LA. 5572.

Išnuomojama 2 kambariai su baldais, 1 
ir ll-me augšte, mergaitėms ar vyrams. 
Skambinti tel. ME. 1436.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-ma 
augšte, su baldais vienam asmeniui. St. 
Clair-Ossington rajone; 32 Hendrick Ave.

Išnuomojamas kambarys 2 arba 1 vy
rui. Galima su maistu. Yra garažas. Tel. 
LO. 7415.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui III augšte. 339 Ossington Avė. Tel. 
LO. 4566.

Ribotam laikui išnuomojamos vienam as
meniui kambarys su baldais II augšte 
Bloor - Ossington rajone. Skambinti po 
6 vai. vok. LA. 7888.

Išnuomojamas kambarys su baldais ll-me 
augšte. Galima su maistu. Tel. LL. 6471, 
93 Perth Ave.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augšte. Galimo vieną kambarį ir virtuvę. 
Tel. OL. 8056.

BALTIC CARTAGE &
MOVERS ' 

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

24 valandų tarnyba.

AL GARDENS
Z REAL ESTATE

1611 BLOQR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 

Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vaktrsh HU. 9-1S43.

VtMh furfo pirkimo ar perdavimo reikalai* kreipkite vM nurodytu adreaa.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

ŠEŠTADIENĮ, 
rugpjūčio 14 dieną,

♦r'---

Toronto Lietuvių Namuose 
rengiamas

ALUTIS ir ŠOKIAI.
Bufetas su tauriais gėrimais. 

Įėjimas laisvas. Pradžia 6 vai. v.
Toronto LN valdyba.

Paieškojimai
Jonas Jukna, kilęs iš Rokiškio 

apskr., Panemunės v., Dirvoniš- 
kių kaimo, ieško savo giminių ir 
pažįstamų. Atsiliepti: Jonas Juk
na, Stewart Valley, Box 3, Sask.

Antano Buzoriaus, karininko, 
Lukošiūno ir jo žmonos Emilijos, 
kilusių iš Rokiškio, paskutiniu 
laiku gyvenusių Vilniuje.

Žinantieji apie jų likimą, pra
šomi pranešti šiuo adresu: Elena 
Karalukaitė, 1510 Green Str., 
Phila., Pa., USA.

Buvusiai Kanados L. Kat. Mot. D-jos pirmajai pirmininkei 
p. ALDONAI UŽUPIENEI,

jos mylimai mamytei Lietuvoj mirus, reiškia gilią užuojautą

Kanados L. Kat. Moterų D-jos Toronto skyrius 
ir Centro Valdyba.

Mielam collegai
HENRIKUI ŠATKUI,

jo’ mylimai mamytei mirus, gilią užuojautą reiškia

Toronto Universiteto lietuviai studentai.

Energetic, intelligent man or lady with 
good European educational background 
wanted for permanent office position in 
Toronto. Interesting, independent work. 
Substantial starting salary, periodical in
creases. Good knowledge of English ne
cessary, knowladge of other language 
useful. Detailed applications stating age, 
previous experience references and sa
lary expected to Box 3, Tėviškės Žibu
riai, 941 Dundas St. W., Toronto, Ont.

R. ŽULYS 
■

♦ fr •

.Real Estate

Tel. EM. 3-6711, ME. 2072

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Rusholme - Bloor, $6.000 įmokėti, 1 atviros morgičias balansui, 8 did. komb., 
Dusiou atskiras, plytų namas, didelis mūrinis garažas, vandeniu šildomas, 
įėjimas už 3-jų savaičių. Kaina $17.900 arba pasiūlymas.

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

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

Delhi, Ont.
Gen Konsulas p. Gylys su po

nia lankėsi ir viešėjo pas p.p. 
Stradomskius kur praleido kele
tą dienų. Ten turėjo malonią 
progą ir pažvejoti Erie ežere, pa- 
plaukyti su p. Stradomskių nau
ja jachta. Ta pačia proga aplan
kė ir p.p. Tuinylus. ' K.

Ponia E. Tuinylienė po įvyku
sios gana sunkokos automobilio 
katastrofos sveiksta. Tenka lin
kėti, kad jau greitu laiku vėl ga
lės važiuoti ir bus visai sveika. 
Teko patirti, kad savo ligos metu 
turėjo daug lankytojų savo drau
gų ir prietelių kurie ir dabar dar 
vis gausiai lanko. K.

Mūsų laikraščio garbės prenu- 
meratorei p. Tuinylienei redak
cija linki kuo greičiau sustiprėti.

Padėko
"TŽ" Nr. 30 paskelbtoje padėkoje bh 

čiulioms, lankiusiems mane sergančią li
goninėje ir namie bei atnešusiems do
vanų, per klaidą iškrito pp. Mažeikų ir 
Bertuliu pavardės. Atsiprašydama už ne
malonią klaidą, pp. Bertuliams ir pp. 
Mažeikoms reiškiu širdingiausią padėką.

O. Motelienė.

Kanados didžiausi iibalo laukai
(C.Sc.) Albertos naujieji Pem

bina žibalo laukai, 65 myl. į piet
vakarius nuo Edmontono, pasi
darė Kanados didžiausiu lauku, 
kurio žibalo žaliavų atsargos sie
kia maždaug 1.000.000.000 stati
nių. ši sritis, kuri tęsiasi į šiau
rę ir pietus nuo Bembinos, yra 
pavadinta “Alberta Basin”.

KLB Tarybos rinkimai. Liepos 
25 d., tuojau po pamaldų, , AV 
parap. bibliotekoje, įvyko KLB 
Montrealip apyl. v-bos sukvies
tas lietuviškų organizacijų pir
mininkų bei jų atstovų susirin
kimas, kuriame buvo išrinkta 
Mcntrealio apylinkei rinkiminė 
komisija rinkimams į Krašto Ta
rybą pravesti. Susirinkime daly- 
vao 10-ties organizacijų atstovai. 
Į Rinkimų Komisiją išrinkti: J. 
Puniška — pirmininkas, nariai: 
J. Adomaitis, J. Navikėnas, A. 
Trasikis, B. Blažys; kandidatais 
liko M. Šegamogienė ir J. Šim
kus.

Tame pat posėdyje sutarta iš
statyti rinkimams į Krašto Ta
rybą nuo Montrealio lietuvių 
vieną “geležinį” kandidatų są
rašą po vieną asmenį nuo kiek
vienos organizacijos. Šis susita
rimas niekam neužkerta kelio 
išstatyti ir daugiau kandidatų 
sąrašų.

KLB Montrealio apyl. V-ba.
Montrealio lietuvių organiza

cijos ir visuomenė prašoma kan
didatų sąrašus rinkimams į KLB 
Krašto Tarybą pristatyti apyl. 
Rink. K-jai iki š. m. rugpiūčio 15 
d. 24 vai. adresu J. Puniška 288 
6th Ave., Ville Lasalle, P.Q.

Montr. apyl. Rinkim. K-ja.
Šv. Jono liūter. bažnyčioje, 

Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, rugpiūčio 15 d. 12 va!.- 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Vasaros aikštelės uždarymas 

mokyklinio amžiaus vaikams 
įvyko liepos 30 d. Aikštelę laikė 
seselės vienuolės vaikų darželio 
patalpose. Palyginti per trumpą 
11'2 mėnesio laiką aikštelę lan
kiusieji vaikai turėjo progos ap
lankyti eilę Montrealio muziejų, 
parkų ir kitų žymių vietovių, pa
simokyti rankdarbių, eilėraščių, 
vaidinimo ir dainų.

Uždarymo proga Įvyko vaiku
čių pasirodymas. Po įžanginės 
seselės vedėjos kalbos buvo su
vaidinti du vaizdeliai iš dramos

Ateitininku stovyklos dalyviu dėmesiui
Kaip jau buvo skelbta, ateiti

ninkų stovyklavimas prasidės 
rugpjūčio 21 d. ir tęsis iki rug
pjūčio 30 d. Stovykla Įvyks p. 
Daubario ūkyje, netoli Dunville 
miestelio prie Erie, ežero. Sto- 
vyklon priimami studentai, moks 
leiviai ir mokiniai nuo 10-ties m. 
amžiaus. Stovykla mielai gali pa
sinaudoti ir neateitininkai. Jei
gu norėtų dar kas užsiregist
ruoti, prašome tai nedelsiant pa
daryti. Registruotis galima To
ronte pas Andriuli — 87 Pine 
Crest Rd., tel. LY. 7484 ir Ha
miltone pas St. Verbicką — 241 
East Avė. N., tel. JA. 2-6213.

Kiekvienas stovyklautojas pa
siima su savim patalinę (bus 
miegama palapinėse), rankšluos
tį, dantų valymo bei maudymosi 
priemones, lėkštę, puoduką, pei
lį, šakutę ir šaukštą.

Po dėka
Baigęs savo kelionę po Š. Amerikos 

kontinentą ir sugrįžęs į Europą randu 
malonią pareigą išreikšti savo širdin
giausią padėką Amerikos ir Kanados lie
tuvių visuomenei už parodytą didelį su
sidomėjimą Mož. Lietuvos klausimais ir 
už nuoširdų mano priėmimą.

Prisibijodamas, galįs aplenkti koiku- 
riuos Mož. Lietuvos bičiulius, dėkoju 
bendrai visoms lietuviškoms organiza
cijoms, jų pirmininkams bei valdybų na
riams, ALTo vadovybei, mūsų Nepri
klausomos Lietuvos įgaliotiems atsto
vams, lietuviškai spaudai, visoms lietu
vių tremtinių gerbūviui ir Lietuvos išlais
vinimui dirbančioms institucijoms, povie 
niems tautiečiams rėmusiems ir globoju
siems mone kelionėje ir visiems aukoto 
joms aukojusiems Mož. Lietuvos lietuvy
bės išlaikymui ir jo vadavimo reikalui. 
Ypatinga padėka tenkzi Kanados MLB 
D-jos C. V-bai, kuri mane iškvietė ir su
darė sąlygos mono kelionei.

Grįžau iš kelionės įsitikinęs, kad di
džiai lietuvių daugumai Mož. Lietuvos 
klausimu galėjau duoti žymiai realesnį 
vaizdą bei pašalinti neaiškumus. O tai 
bendrams mūsų darbe juk labai svarbu.

Grįžau taip pat įsitikinęs, kad Maž. 
Lietuvos likimas rūpi kiekvienam susi
pratusiom lietuviui, kad jis jos klausimais 
domisi ir mažlietuvių kovas rems visu 
nuoširdumu ne tik dabar, bet ir tada, 
kodo Maž. Lietuvos klausimas bus pra
dėtas spręsti tarptautinėje plotmėje.

Dar kartą visiems Kanados ir Ameri
kos Mož. Lietuvos rėmėjoms ir bičiu
liams išreikšdamas savo nuoširdžią padė
ką noriu užtikrinti, kad MLT-ba kovoje 
ui visas lietuviškos žemes, o kartu ir už 
didesnę ir gražesnę Lietuvą ir toliau ne
palaužta valia darys viską, kad butų rea
lizuotas šis per amžius gaivinamas lie
tuvių tautos troškimas. 
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Mož. Lietuvos Tarybos Pirmininkas.

“Aušros sūnūs”, padeklamuota 
eilėraščių ir sudainuota eilė gra
žių vaikiškų dainų. Ypač gerai 
nusisekė dainos, už ką nuopelnai 
tenka A. Piešinai A.V. parapijos 
vargonininkui. Pobūvis baigtas 
Tautos Himnu.

Aikštelę lankė apie 30 vaikų. 
Reikia laukti, kad kitais metais 
tas skaičius bus dvigubas, nes 
net ir didžiausi skeptikai įsitiki
no, kad aikštelės lankymas buvo 
ne tik naudingas, bet ir suįdomi
no ją lankiusius vaikučius, kurie 
visi žada čia grįžti kitą vasarą.

Solidarumo mokestis į KLB 
Montrealio apylinkės kasą plau
kia labai lėtai. Neužmirškime, 
kad KLB apylinkės valdyba vi
sus pinigus sunaudoja lietuvių 
kultūriniams reikalams — šešta
dieninių mokyklų- rėmimui, 
skautų stovykloms ir kt. Kaip iš 
paskelbtos apyskaitos matyti, 
KLB valdyba raštinės ir kitiems 
organizaciniams reikalams išlei
džia tik trupinius. Užtat vertėtų 
kiekvienam susipratusiam lietu
viui nelaukiant prašymų atiduo
ti tą nedidelį dviejų dolerių įna
šą vienam iš paskelbtų solidaru
mo mokesčio rinkėjų, tuo būdu 
paremiant taip svarbų lietuviš
kumo darbą mūsų apylinkėje.

Skautų ir skaučių stovyklos 
užsidarė praeitą sekmadienį. 
Skautės stovyklavo dvi savaites, 
skautai tik vieną. Linkėtina, kad 
i skautų sąjūdį įsijungtų vis 
daugiau jaunimo. Stovyklavimas 
yra viena iš geriausių auklėjimo
si priemonių, kur jaunimas turi 
progos parodyti savo sugebėji
mą savvstoviai tvarkytis ir la
vintis. Tik gaila, kad lig šiol vis 
dar per maža jaunimo šia auk
lėjimo mokyklą tepasinaudoja.

Jūros skautų rėmėjų būrelis 
rugpiūčio 22 d. ruošia gegužinę.

Lictuv. Darbininkų Dr-ja rug
pjūčio 15 d. ruošia išvyką - gegu
žinę Vermount kalnuose J. Ba- 
kanavičiaus ūkyje.

Vasario 16 gimnazijos naujieji 
rėmėjai: Dr. Šegamogas, P. Balt
rušaitis ir J. Latvis.

Stovyklos mokestis $1.50 die
nai. Stovyklautojas už visą bu
vimo laiką užmoka tuoj atvykęs 
j stovyklą (stovyklaujama 8 die
nas). Ateitininkų vienetų valdy
bos pasirūpina bendras atvažia
vimo į stovyklą priemones. Kur 
tokių vienetų nėra, kiekvienas 
atvažiavimu rūpinasi individua
liai. Stovykla pasiekiama taip: 
iš Hamiltono šeštuoju keliu -va
žiuoti iki Caledonia, nuo čia suk
ti i 54-jį kelią ir važiuoti į piet
ryčius iki Cayuga, nuo šios vie
tovės trečiuoju keliu važiuoti į 
rytus iki Dunville. Dunville 
miestelyje pervažiavus tiltą tuoj 
sukti į kairę Port Maitland kryp
timi. Čia bus nurodyti ženklai į 
pačią stovyklą. Be to, p. Dauba
rio ūkis kaip tik ir yra visai ne
toli nuo Port Maitland. Port Mait 
land yra pažymėtas Ontario ke
lių žemėlapyje.

Iš Toronto važiuojant galima 
naudotis ankstyvesnių nurody
mu. arba iš Burlington sukti į 20 
kelią ir važiuoti iki 56 kelio. 56- 
ju keliu važiuoti iki 3-jo kelio, 
nuo čia sukti į rytus ir važiuoti 
iki Dunville. Nuo Dunville nau
dotis duotu aprašymu.

Šia proga taip pat kviečiame ir 
svečius aplankyti mūsų stovyk
lą. K. At-kų C.V-ba.

Sudegė tūkstančiai statinių 
degtinės

Pekine. III. JAV degtinės ga
mykloj kilo didelis gaisras, tru
kęs dvi dienas. Sudegė tūkstan
čiai statiniu degtinės; žuvo 6, su
žeista 33 žmonės. Liepsnos ir 
sprogimai 61 akro gamykloje pa
darė $7.500.000 nuostolių. Bend
rovės American Distilling Com
pany pirmininkas pareiškė, kad 
apie 110.000 statinių degtinės už
degęs žaibas. Kartu sudegė ir 
30.000 statinių degtinės kitų 
bendrovių, kurios buvo pasidė- 
jusios American Distilling Co. 
sandėliuose. Gaisrininkai su di
deliu vargu sulaikė 15-20 pėdų 
liepsnas, besiveržiančias į aplin
kinius sandėlius, pilnus degtinės 
statinių. Nežiūrint didelių nuos
tolių pirmininkas betgi pareiškė, 
kad už dienos kitos vėl pradeda 
darbą pilnu apkrovimu, nes gais
ras ir sprogimai nepalietė desti- 
liacijos, jėgainės, pilstymo skyr.




