
Ženevos svarstyklės
VAKARIEČIAI, VIENINGI. — TAI ILGŲ DERYBŲ PRADŽIA, O NE GALAS.
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Savaitės įvykiai? Didieji kalbasi
’ Ši savaitė neeilinė. Jei jos ir negalima vadinti lemiamąja, dai 

visdėlto tam tikro laikotarpio politikai ji duos savą atspalvį bei 
savas linkmes. Daug kartų svarstytas, kaikieno ilgai lauktas vad. 
keturių didžiųjų vyriausybių galvų pasitarimas Ženevoje prasi
dėjo šį pirmadienį ir užtruks, greičiausia, iki savaitės pabaigos.

Keturių didžiųjų susitikimas, ilgai pirštas Churchillio, įvyko 
tada, kai parodė tam aiškaus noro Maskva, o Vašingtonas nebe
siryžo pasirodyti “nesukalbamu”. Ką jie ten svarstys, nepaskelb
ta, bet aišku ir be tto. Tai bus pačios pagrindinės tarptautinio 
santykiavimo broblemos, kurios nūdien verčia pasaulį gyventi 
nuolatinėje grėsmėje. Maskvos pasiuntinys Bulganinas beabejo 
atvyko kaip nekalčiausias avinėlis su alyvos šakele ir pasiūly
mu likviduoti ginklavimą skatinančias priežastis bei sunaikinti 
masinių žudynių ginklus — žinoma, paliekant viską Sovietų Są
jungoje. Vakariečiai žada neleisti Bulganinui kišti nagų prie jų 
gynybos organizacijos ir pasakyti aiškiai, kad įtampą pasauly 
sudaro tik sovietų laikysena ir pareikalauti net, kad ji atitrauktų 
savo nagučius nuo pavergtųjų tautų. Gal būt, bus net primintos 
Sovietų Sąjungos 1939 m. sienos... Bulganinas, be abejo, užtik
rins, kad satelitiniuose kraštuose viešpataujanti tobula demokra
tija, o kiti “prisijungę” kraštai džiaugiasi sovietinėmis “didin
gomis laisvėmis”.

Kad būtų dabar sprendžiamas ir Lietuvos likimas, vargu ar 
galima laukti, bet taip pat sunku prileisti, kad išdėstant savas 
pozicijas Lietuvos fr kitų Pabaltijo valstybių likimas nebūtų 
primintas, kaip ryškiausias sovietinio klastingumo bei agresijos 
pavyzdys. Neapsieita be jo bųv. pastarojoje Berlyno konferen
cijoje, greičiausiai nebus apsieita ir čia. Tačiau tikrasis žaidimas, 
kur bus ieškoma konkrečių kelių, vyks be abejo pirmiausia apie 

: Vokietiją ir Tolimuosius Rytus. '
Ar daug bus paskelbta iš to, kas ten bus kalbama, netrukus 

pamatysime. Su kokiomis nuotaikomis didieji išsiskirstys, suži
nosim, be abejo, ne iš fotografijų ir ne iš jų pareiškimų, — jie 
greičiausia bus lanksčiai apdailimi ir ne konkretūs, — bet iš pir 
inųjų ėjimų, ypač iš Vokietijos ir Sovietų satelitų reakcijos. 
Anieji, žinoma, sužinos daug daugiau negu bus skelbiama visam 
pasauliui. Tuo tarpu aišku tik tiek, kad iš anksto nesukalbamu 
nenori pasirodyti nei vieni.

Politikoje principus ir skambias deklaracijas išduoti nenau- 
jiena,’ypač tokių susitikimų progomis, tačiau šį kartą mementas 
neatrodo palankus principų prekybai, nes reikėtų išduoti ir in
teresus. Didieji kalbėsis, be abejo pasivaišins, tačiau kalbos kal- 

sitikėjimo perdaug, kad galima’ būtų ką išspręsti kelių dienų 
pokalbiuose. Žinoma, galima pavesti vėliau viską apsvarstyti 
ministeriams ir viccministeriams, bet ką pvz. gali kokios kalbos 
prieš neišvengiamai iškilsiančias vokiškąsias divizijas? Tada jau 

: ne kalbos, bet divizijos bus veiksnys. Jei Kremlius to nežinotų, 
Bulganinas nebūtų nei atvykęs j Ženevą.. .

Ženevoj, turinčioj 150.000 gy
ventojų, susitiko keturi didieji
— Eisenhoweris, Bulganinas, 
Edenas, Faure. Jų pasitarimams 
paimta buv. Tautų Sąjungos 
konferencijų salė. Mat, keturių 
delegacijos labai gausios — iš 
viso 700; laikraštininkų — 1200. 
Vien JAV delegaciją turi 150 
narių. Pagrindiniai atstovai, ly
dintieji prez. Eisenhowerj, yra 
šie: J. F. Dulles, Valst. Dep. sek
retorius, L. Merchant, Europos 
reikalų žinovas, D. MacArthur
— generolo brolvaikis, H. Stas
sen ir N. Rockefeller — prezi
dento patarėjai.

Sov. Sąjungą atstovauja: Bul
ganinas, Chruščiovas, Moloto
vas, gen. Žukovas ir Gromyko. 
Chruščiovo dalyvavimas sovietų 
delegacijoj įnešė kiek painiavos 
į diplomatinį protokolą. Jis tė
ra pirmasis kompartijos sekre
torius ir neužima jokios oficia
lios valstybinės vietos. Išeitų, 
kad jo vieta būtų drauge su ei
liniais delegatais, sėdinčiais už
pakaly pagrindinių atstovų. Yra 
betgi žinoma, kad Chruščiovas 
yra bene pats svarbiausias as
muo Kremliuje šiuo metu. To
dėl jo dalyvavimas delegacijoj 
vakariečių buvo sutiktas su pa
sitenkinimu ir protokolinės plo
nybės liko užmirštos. Be to, pa
našus įvykis jau buvo Belgra
de, kur sovietų delegacijai va
dovavo Chruščiovas, bet sutar
tis pasirašė min. pirm. Bulga
ninas. - - . . - • 

Kanados ministeris Maskvon
ta dar nežinoma, o taip pat ir 
tikslas. JCaip matyti iš ministe- 
rio Pearsono pareiškimo, tai bū
siąs bandymas sumažinti politi
nį įtempimą bei karo pavojų. 
Esą, kol tarp vakariečių ir ko
munistinių kraštų tebevyrauja 
tarpusavis nepasitikėjimas bei 
atominio sunaikinimo baimė, 
valstybininkų pareiga yra rasti 
galimai pastovesnį taikos pa
grindą. Pasak opozicijos vado 
Drew, Kanada esanti vienas di
džiųjų kraštų, gaminąs atominę 
energiją taikos ir kartu karo 
reikalui, todėl ir užsienio reik, 
ministerio vizitas Kremliui esą 
būtų pravartus.

h Kremlius ėmė gausiai dalinti 
kvietimus Maskvon. Lankėsi 
ten neperseniausiai Austrijos

; kancleris J. Raab, Indijos min.
! pirmininkas Nehru, rengiasi ten" 

vykti Jugoslavijos Tito, na, ėmė 
rengtis ir Kanados užsienio rei-

; kalų min. L. B. Pearson. Jis bu- 
rmlrvinctoe i\/Tnlnfnx’n nnr oti_vo pakviestas Molotovo per su

sitikimą San Franciske. Kvies
tas buvo apsilankyti šią vasarą, 
bet pažadėjo — rudenį. Pradžio
je min. Pearsonas abejojo ar 
verta ten lankytis, bet vyriau
sybei pritarus, sutiko pakvieti
mą priimti, juoba, kad ir opo
zicijos vadas Drew ir Coldwell 

į ragino jį sutikti. Lankymosi da-

Peronas: Kažin ar negalėtume susiderėti?

nevos katalikų bažnyčioj Notre- 
Dame bravo' atlaikytos pamal
dos. Jas atlaikė Mons* Charriė- 
re, Lauzanos, Ženevos ir Fribur
go vyskupas. Paryžiaus arki
vyskupas kardinolas M .Fęltin, 
tarptaut. taikos sąjūdžio “Pax 
Christi” pirmininkas, kreipėsi j 
tikinčiuosius prašydamas pasi
melsti už konferencijos pasise
kimą, kad ji priartintų pasaulį 
prie teisingos taikos.

Prieš skrisdami Ženevon va
kariečių užsienio reikalų minis
terial buvo susirinkę posėdžio 
Paryžiuje, kur galutinai suderi
no savo pažiūras į klausimus, 
svarstysimus Ženevos konferen
cijoj. Be to, jie buvo patvirtinti 
ir Š. Atlanto Sąjungos Tarybos. 
Suskridę į Ženevą trys didieji 
sekmadienį nustatė bendrą li
niją.

Ką svarsto?
Nors iš anksto ir nebuvo nu

statyta programa, tačiau yra ži
noma, kad keturi didieji atvy
ko Ženevon su aiškiais planais. 
JAV delegacija yra nusistačiusi 
nepalikti nuošaly už “geležinės 
uždangos” esančių kraštų, ku
riuos laiko pavergusi Sov. Są
junga. Jos nuomone, tai esąs pa
vojus taikai, ir turįs būti paša
lintas. Manoma, kad D. Britani
ja su Prancūzija palaikys šį JA 
V-bių nusistatymą, nors anų nu
sistatymas šiuo klausimu iki šiol 
neišryškėjo. Sovietų pavergtųjų 
kraštų atstovai, esą laisvėje, dar 
gerokai prieš konferenciją yra 
kreipęsi į tris didžiuosius.

Vakariečiai yra pasiruošę rei
kalauti, kad sovietai sustabdytų 
savo revoliucinę veiklą laisvuo
se kraštuose, kad sutiktų su lais
vais rinkimais Vokietijoje, kuri 
tuo būdu būtų suvienyta ir lik
tų vakariečių sąjungininke. Tuo 
atveju vakariečiai sutiktų, kad 
R. Vokietija būtų demilitarizuo
ta ir būtų lyg ir neutraliu kraš
tu, skiriančiu Vakarus nuo Ry
tų. Be to, jie sutiktų, kad su
vienytos Vokietijos kariuome
nė ir toliau liktų apribota 12 di
vizijų kariuomene. Vokietijos 
oroblemai spręsti numatytas su
daryti specialus komitetas, ku- 
rin įeisią keturių did. užsienio 
r. ministerial ir Vokietjos atsto
vai. Be to, numatyti sudaryti 
komitetai: Europos saugumo, 
atominės energijos kontrolės, 
galbūt prekybos ir Tol. Rytų.

SEKANTIS “T 2” NUMERIS 
išeis po vienos savaitės atosto
gų rugpiūčio 2 d.

Sovietų ir vakariečių siekimai
Kaip matyti/vakariečiai sie

kia taikiu būdu atstatyti pasau
lio pusiausvyrą, pavergtųjų lais
vę ir grąžinti sovietus į prieška
rines ribas. Sovietų gi tikslai 
priešingi, jie siekia sumažinti 
ginklavimosi lenktynes savo 
tkslams, neutralizuoti Vokietiją, 
sužlugdyti Š. Atlanto Sąjungą, 
išstumti JAV iš Europos ir Azi
jos. Tam jie yra paruošę konkre
čius tikslus. Pvz. jie siūlo Euro
pos Rytų - Vakarų Sąjungą, ku
ri atstotų Š. Atlanto Sąj. ir iš
stumtų amerikiečius. Tada so
vietai galėtų vyrauti. Taip pat 
jie siūlo atitraukti okupacines 
kariuomenes iš Vokietijos, kad 
sukliudytų jos apginklavimą ir 
įjungmą V. Europos gynybom 
Jie siūlo pasaulinę prekybos 
konferenciją, kad laimėtų vaka
riečių palankumą ir niekais pa-

JAV aviacijos sprausminių “Starfire” naikintuvų akrobatinė trijulė paraleliai kyla 
augštyn. Kiekvienas jų ginkluotas raketiniais 2.75 colio sviediniais.

PALEISTAS KARDINOLAS MINDSZENTY
Budapešto radijas paskelbė ži

nią, esą kardinolas Mindszenty 
paleistas iš kalėjimo. 1949 m. 

’jis buvo nuteistas kalėti iki gy
vos galvos. Dabar jis turi 63 m. 
amžiaus. Iki šiol jis buvo laiko
mas visiškai izoliuotas. Lankyti 
jį, kad ir labai retai, galėjo tik
tai jo motina.

Kardinolo Mindszenty palei
dimas yra staigmena vakarie
čiams, matyt, ryšium su ketu
rių didžiųjų konferencija Žene
voj. Politiniai stebėtojai mano, 
kad jo paleidimas nereiškiąs 
amnestijos, o tiktai bausmės 
pertraukimą, nes kitaip jis ga
lėtų grįžti į senąsias savo parei
gas — Vengrijos katalikų pri- 
mo. Oficialios žinių agentūros 
pareiškimu, kardinolas Mind
szenty esąs apgyvendintas vie
name bažnytiniame name ir kad 
jo gyvenamoji vieta būsianti

GRĮŽO Iš SIBIRO
Buvęs slovakų aviacijos lakū

nas Willy Koler 1945 m. pateko 
rusų nelaisvėn ir buvo pirmiau
sia nugabentas į Stalingradą, po 
to — į Sibirą. Ten jisai turėjo 
dirbti sprausminių lėktuvų įmo
nėj prie bandomųjų lėktuvų 
Katovka vietovėj prie Berezov- 
skaja. Artimiausias miestelis 
nuo tos Įmonės — už 300 km. 
Pabėgti nebuvo įmanoma, o ir 
laiškų rašyti nebuvo galima. 
Ištisus devynerius metus netu
rėjęs skustuvo ir nematęs lovos. 
Lovos buvo skirtos tiktai inži
nieriams ir augštiems pareigū
nams.

W. Koler, kiek pabuvęs Ro
moje, tikisi grįžti pas savo se
serį V. Vokietijoje. Buvęs repa
trijuotas todėl, kad buvęs su
žeistas ir negalėjęs dirbti. Jo 
manymu. ’Rusijoj tebesą apie 
200.000 karo belaisvių, kurie 
dirba Sibiro karinėse įmonėse 
kaip’specialistai. Jie neturį jo
kių žinių apie V. Europos gyve
nimą. Sunkioji pramonė, kur 
jie priversti dirbti, yra griežtoj 

verstų jų draudimą eksportuoti 
karinės reikšmės gaminius į 
komunistinius kraštus.

Oficiali Kremliaus kalba, ži
noma, yra kitokia. Bulganinas, 
vykdamas Ženevon, pareiškė 
kaip “nekaltas avinėlis”: “Mes 
niekad nesikėsinom ir dabar ne- 
sikėsinam ką nors pulti”; “Nesu
sipratimai tarp Rytų ir Vakarų 
niekad negali būti šspręsti ka
ru”.

Vakariečiai taip pat atvyko 
Ženevon su takiais pareiškimais, 
bet su kukliom viltim. Pasak 
prez. Eisenhowerio, Ženevos 
konferencija esanti naujos po
litikos etapas, o pagal Dulles, 
tai tik kukli pradžia, o ne galas. 
Atrodo, kad vakariečiai šį kartą 
nesiduos užliūliuojami taikingo 
sovietų Čiulbėjimo ir yra pasi
ruošę netgi konferencijos nepa
sisekimui.

nustatyta vyskupų konferenci- 
j°s. .. .

Romoje apie kardinolo Mind
szenty paleidimą neturima tie
sioginių žinių. Vatikane esą bu
vę pareikšta, kad jis tenorįs kar
dinolo grąžinimo į Vengrijos 
primo ir Strigonijos arkivysku
po vietą.

Italų laikraščio “II popolo” ži

Lietuviai Eucharistiniame kongrese
Brazilijos sostinėje Riodeža- 

neiro, turinčioj 3 mil. gyv., pra
sidėjo 36 tarptautinis Eucharis
tinis Kongresas, kuris truks nuo 
liepos 17-24 d. Į jį suplaukė iš 
viso pasaulio apie 1 milijoną 
maldininkų. Jų tarpe — 21 kar
dinolas, 300 vyskupų. Popiežiaus 
legatu paskirtai kardinolas Be
nedetto Aloisi - Masella. Kuni- 

saugumo policijos priežiūroj. 
Darbininkai negali keisti darbo
vietės be jos leidimo. Iš viso, 
pasak jo, Sov. Rusija daro įspū
dį krašto, įtemptai besiruošian
čio karui.

Siuntiniai Rusijon
Sov. Rusija pasirašė sutartį su 

Kanada, pagal kurią nuo rug- 
piū 1 d. leidžiama Siųsti siunti
nius iš Kanados Rusijon ir at
virkščiai. Sutartį pasirašė Sov. 
Rusijos vardu ambasadorius 
Cuvachin, Kanados — pašto mi- 
nisteris A. Cotė. Siutiniai būsią 
siunčiami per Angliją ir Suomi
ją. Kol kas dar nėra nustatytos 
siuntimo taisyklės. Manoma, 
kad jos bus paskelbtos liepos 
mėn. pabaigoj ir išsiuntinėtos 
visiems paštams. Pašto vadovy
bė pataria suinteresuotiems 
kiekvienu atveju kreiptis į arti
miausias pašto įstaigas, kurios 
teiks reikalingas informacijas.

Argentinos diktatorius Peronas bando atstatyti taiką. Po nepa
sisekusio sukilimo jis pasakė kalbą, kurioje pasiūlė prispaustoms 
politinėms partijoms paliaubas. Nors sukilimas buvo rengtas lai
vyno dalinių, tačiau politinių susigrupavimų įtaka, matyt, buvo 
jaučiama. Jie netrukus atsiliepė pareikšdami norą bendradarbiau
ti su Perono vyriausybe, jeigu jiems bus grąžinta veikimo laisvė. 
To pareikalavo dar veikianti radikalų partija ir taip pat demokra
tų pariją. Pastaroji, be to, paprašė grąžinti 1951 m. konfiskuotą 
tą dienraštį “La Prensa” ir per-®--------------- --------------------——
duotą peronistų darbo konfede
racijai. Esą tik šių sąlygų išpil
dymas galėsiąs išvengti naujo 
kraujo praliejimo. Savo mani
festą paskelbė ir krikšč. demo
kratų partija.

Katalikų Bažnyčios hierarchi
ja iš savo pusės pareiškė, kad 
visame krašte turėtų būti atsta
tytos pagrindinės žmogaus lais
vės. Santykiai tarp K. Bažny
čios ir ekskomunikuoto Perono 
vyriausybės kiek pagerėjo. Nors 
po sukilimo ir pasireiškė kata
likų demonstracijos su gana ašt-

niomis, kardinolo Mindszenty 
paleidimas esąs grynai propa
gandinis mostas. K. Bažnyčios 
persekiojimas tebeina ir toliau, 
o kardinolas vistiek neturi vi
siškos laisvės. Neseniai prasidė
jo, ypač spaudoje, nauja kaltini
mų banga K. Bažnyčiai. Mano
ma, kad tai aštrėjančio perse
kiojimo ženklas.

gams buvo paruošta įvairiose 
bažnyčiose bei koplyčiose 400 
altorių. Aikštė, kur vyksta iškil
mės, yra prie Santos - Dumont 
aerodromo. Joje įrengta 250.000 
sėdimų vietų. Šalia esančiuose 
parkuose gali tilpti apie pusę 
mil. žmonių. Iškilmių aikštėje 
įrengtas 150 pėdų augščio alto
rius. Prieš jį pastatytas žibintas 
ant 40 pėdų kolonos, kuris pri
mena pirmuosius portugalų mi
lijonierius, atnešusius krikščio
nybę Brazilijon. Aikštė apšvies
ta 25 šviesos židiniais, kurių 
kiekvienas turi po 21 reflekto
rių. Sostinės uoste stovi 20 Bra
zilijos ir kitų kraštų laivai, ku
riuose apgyvendinti maldinin
kai.

Kongrese dalyvauja ir gana 
gausi lietuvių grupė, kurią su
daro vysk. V. Brizgys, prel. J. 
Balkūnas, prel. J. Albavičius 
kun. dr. A. Juška, žurn. Pieža. 
kun. Janilionis, kun. P. Raga- 
žinskas ir kt. Iš viso lietuvių 
dalyvių priskaitoma apie 1000 
Jie, be kitko, turi savo progra 
mą. Vysk. V. Brizgys skaitė pa
skaitą apie Eucharistiją. Lietu
vių grupei buvo paskirta atvaiz 
duoti viena Kryžiaus Kelių sto
tis eilėje kitų tautų, kurių kiek
vienai buvo pavesta atskira sto 
tis. Ta proga buvo meldžiamasi 
už “Tylinčią Bažnyčią”.

— Berlynas. — Komunistinė 
vyriausybė uždraudė maudytis 
nuogiems. Baltijos jūroj bei pa
sirodyti jos paplūdimiuose. 

nais šūkiais, tačiau hierarchija 
jų atžvilgiu laikosi rezervuotai. 
Buenos Aires arkivyskupas pa
reiškė, kad hierarchija yra-už-, 
draudusi katalikms dalyvauti 
religinio pabūdžio demonstraci
jose, kurių ji nėra aprobavusi.

Vyriausybė vėl pradėjo mokė
ti nutrauktas subsidijas. Jos bu
vo mokamos 120 metų. Jomis 
naudojosi 900 kunigų iš 16.000. 
Pvz. Santiago kardinolas Luis 
Copello, Argentinos primas, 
gauna kas mėn. 3000 pezų—apie 
$215. Nutrauktos pašalpos kat. 
mokykloms neišmokamos. Anks 
čiau jos siekė 87.000.000 pezų — 
$6.300.000.

Ieškodamas vidinės taikos Pe
ronas, atrodo, bent išorėj, atsi
palaiduoja nuo peronistų parti
jos. Savajam seimui pareiškė at
sisakąs būti partijos vadu ir pa
siliekąs tiktai valstybės prezi
dentu. Trečią kartą sakėsi nebe-- 
manąs būti kandidatu į prezi-’ 
dentus. Sekantieji rinkimai tu
rėtų būti 1958 m., bet manoma, 
kad jie įvyksią žymiai anksčiau. 
Kol kas Peronas žada duoti 
kraštui pilną konstitucijoj nu
matytą laisvu Jki šiol esą jo vy- 

valią, dabar ji siekianti pilno 
konstitucijos įgyvendinimo.

Kruvinos riaušės Maroke
Casablankoj, didžiausiame Ma

roko mieste, kur gyvena 250.000 
europiečių, prasidėjo kruvini 
susirėmimai tarp prancūzų r 
marokečių. Prancūzai kolonis
tai, reikšdami savo nepasitenki
nimą Paryžiaus vyriausybės 
nuosaikia politika, kuri linksta 
duoti marokiečiams bent ribotą 
savivaldą, ėmė ruošti demonst
racijas gatvėse. 10.000 minia at
žygiavo prie vyriausybės rūmų 
ir pareikalavo, kad atsistatydin
tų gubernatorius Grandval, ku
ris yra palankus marokiečių ne
priklausomybės sąjūdžiui. Susi
rėmimuose tarp policijos, pran
cūzų kolonistų ir marokiečių 
žuvo apie 60 žmonių.

143.000 vokiečių savanorių
V. Vokietijos seimas jau pri

ėmė laikinį savanorių įstatymo 
propektą, kuris galios iki 1956 
m. kovo 3 d. Projektas perduotas 
senatui, kuris, tikimasi, netru
kus jį patvirtins. Pagal jį. bus 
priimta karinėn tarnybon 6.000 
savanorių, kurie bus paruošti 
priimt amerikiečių karinę pa
galbą ir dalyvaus tarptautiniuo
se karinių štabų kursuose. -

Paskelbus savanorių karių-re
gistraciją užsirašė 143.000. Pu
sė jų — tinkami karinei tarny
bai. Iš buvusių j^arininkų užsi
rašė 35.000, kurių pusė tesanti 
tinkama. Iš viso reikėsią 28.000 
karininkų būsimai V. Vokietijos 
kariuomenei, kuri turės 370.000 
pėstininkų 12 divizijų. 70.000 
aviacios karių su 1362 lėktuvais 
:r 20.000 jūrininkų. Pagal būsi
mą karinės prievoles įstatymo 
orojektą. taikos metu bus ima
mi vyrai 18-45 m. amžiaus. Pri
valomos tarnybos laikas — 18 
mėn. Projektas būsiąs pateiktas 
svasrtyti parlamentui sekan
čiais metais.

Rinkimai Vietname
Pagal Ženevoj pasirašytą pa

liaubų sutartį, Š. ir P. Vietname 
turi būti pravesti rinkimai 1956 
m. liepos mėn. S. Vietnamą val
danti komunistinė Hočimin. vy
riausybė yra susirūpinusi pradė
ti tuo reikalu pasitarimus P. 
Vietnamo vyriausybės šefu 
Diem, Pastarasis betgi delsia, 
nors oficialiai ir nepareiškė esąs 
priešingas rinkimams. Jo ka
riuomenė tebesimuša su sukilė
liais ir iš viso padėtis krašte dar 
nėra nusistovėjusi. Prieš sėsda
mas prie derybų stalo su komu,- 
nistais Diem nori savo kraštą 
aptvarkyti. Tartis su Š. Vietna
mu spiria JAV, Britanija . ir 
Prancūzija.
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mas neutralumu
GEDIMINAS GALVA. vokiečiai, jėi jų likimas bent 

dalimi pareitų nuo Rusijos ma
lonės, tegalėtų savo laisve ir 
saugumu mažai ką daugiau

Prieš penkerius metus prasi
dėjęs keistasis karas Korėjoje

Masonai ir politika
“Rheinischer Merkur”, arti

mas kancleriui Adenaueriui vo
kiečių katalikų organas, savo Nr 
19 /1955 paskelbė Charles Le
blanc straipsnį apie “užkulisių 
brolius’’, , kuriame atskleidžia, 
kbkįi svarbų prancūzų politikoje 
vaidmenį vaidina masonai. Ne
toli nuo jų bėgęs ir buvęs min. 
pirmininkas Mendes-France, ku
ris, kaip žinoma, buvo davęs di
rektyvas, kad Su rusais būtų 
stėngiamasi susitarti bet kokia 
kaina. Nors ložės viešai ir ne
skelbia savo narių skaičiaus, bet 
manoma, kad bendras narių 
Skaičius Prancūzijoje siekia apie 
30.000. Jų dauguma priklauso 
didžiosiom ložėm: 15.000 - 18.000 
priklauso ložei Grand Orient”, 
7.000 - 10.000 — “Grand Loge de 
France” ir 5.000 - 6.000 “Droit 
Humain”, vienintelei ložei, ku
rioje gali dalyvauti ir moterys. 
Išsyk gali rodytis, kad jei, paly
ginti, narių skaičius nėra toks 
didelis, tai. ir jų reikšmė negali 
būti žymi. Tačiau reikia atsimin
ti,. kad Prancūzų masonai net ir 
tais laikais, kai buvo pasiekę 
plačią savo garbės bei galybės 
viršūnę, neturėjo daugiau kaip 
501000 narių. Ir šiais laikais lo
žės vėl mėgina atgauti senąją 
politinę galią. Didėja ir ložių na- 
rįų skaičius, ir jų politinis reikš
mingumas. Ypač daug masonų 
yra tarp radikalsocialistų ir so
cialistų, keli tarp nepriklauso
mųjų, gaulistų etc. Tačiau jau 
dabar yra vienas išaiškėjęs fak
tas: “Grand Orient” ložėje anks
čiau- vyravo radikalsocialistai, o 
dabar juos pakeitė kairiojo spar
no socialistai. Šiuo metu jau ne
beisi. masonai Mendes - France, 
ffefriot, Martinaud - Deplat ir 

V Daladiėr, o už tai nuolatiniai tų 
ložių nariai yra Guy Mollet, Ra- 
Ūiadier, Marceau - Pivert ir Bay
lot.

Skirtingos nuo prancūziškųjų 
yra anglosaksų masonų ložės, 

< kurioms priklauso taip pat. britų 
.'šeimos nariai ir beveik, 

visi amerikiečių demokratų par
tijos vadai, pradedant mirusiu 
Rooseveltu su Trumanu ir bai
giant kandidatu į JAV preziden
tus Stevensonu. Tačiau anglo
saksų masonai yra pasmerkę

gerokai skiriasi nuo prancūzų 
masonų, kurie niekados nėra taip 
tvirtai reikalavę tikėti Dievą ir 
nemirtingumą. Kai anglosaksų 
ložės pasižymi tolerancija įvai
rioms konfesijoms, tai tarp pran
cūzų tos tolerancijos toli gražu 
nėra. Pagal prancūzų santvarką 
ložių nariu gali būti ir komuriis- 
tas, ir laisvamanis, ir stalinistas, 
lygiai kaip ir krikščionis. Ame
rikiečiai taip pat nenori kištis į 
prancūzų ložių vidaus reikalus, 
nors jiems kai kurie jų Veiklos 
punktai ir nepatinka. Tarp pran
cūzų, belgų ir Lotynų Amerikos 
ložių prieš kiek laiko vyko pa
sitarimai, kurie buvo baigti pri
ėmus bendrą Charte Commune., 
Tai buvo padaryta 1953 m. lie-’ 
pos mėnesį. Čia anglosaksai jau 
reagavo. Lotynų Amerikos ložės 
buvo apkaltintos, kam priima į 
savo eiles komunistus. Škotų lo
žės spaudimu vienos Vidurio 
Europos masonų sąjūdžio “didy
sis mis t r as”,- kuris naudojasi 
amerikiečių parama, sušaukė vi
sų “Vakarų ložių” didžiųjų mist- 
rų pasitarimą, per kurį buvo 
svarstyti galimumai sudaryti 
“vieningą tarptautinę masonų 
organizaciją”. Vokiečių “groSs- 
meisteris” pastebėjo, kad pran
cūzai šio vieningurdo reikalui 
turį padaryti net tam tikrų nuo
laidų, pirmoj eilėj — atsisakyti 
1877 m. paskelbtos deklaracijos, 
kad jų sambūrio nariais tegali 
būti tik tokie asmenys, kurie ti
ki Dievą arba “augštesnę būty
bę”. Tačiau “Grand Orient” at
metė šiuos visus pasiūlymus ir 
pareiškė, kad jokia “užsienio pa
jėga” negali, tikriau — neturi 
teisės, kištis į jų vidaus reika
lus ir juos versti laikytis tokios, 
o ne kitokios krypties. Tik po 
ilgų diskusijų “Grand Loge de 
France” galų gale pareiškė su
tinkanti padaryti tam .tikrų nuo
laidų “moraliniu atžvilgiu”. Taip 
tie “užkulisių broliai” ir toliau 
stengiasi dar daugiau sustiprinti 
savo veiklą.

karo anglosaksų ložės rūpinosi 
sudaryti “Tarptautinę Vakarų 
Upįją”, kuri apjungtų visas pa
jėgas kovai su “materialistiniu 
komunizmu”. Šiuo atžvilgiu jie
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MOKYKLA
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ma pavojingu neutralumu. Ta
čiau korėjiečiai tebegyvena ne
tikrumu, tebekenčia skurdą ir 
tarptautinį talkininkavimą pa
lydi nepasitikėjimu. Jei laisvo
sios valstybės pradėtų svarstyti 
karo pasėkas, teliktų joms tik 
žygį apgailėti. Gal karas Korė
joje -pabudino laisvąjį pasaulį iš 
miego, gal jis sudarė progos pa
tirti taktinius ir strateginius sa
vo negalavimus, tačiau jis ne
vertas milijoninių aukų bei 
skausmo, kuris kiekviename 
žingsnyje korėjiečius lydi. Tas 
keistasis karas baigėsi tėn, kur 
jis prasidėjo. Kraštas liko pada
lytas, tauta suskaldyta, o taika 
tikrai abejotina.

Neutralioji komisija
Korėjoje padarius karo pa

liaubas tuojau sudaryta vadina
ma Neutraliųjų Valstybių Prie
žiūros Komisija, šiandieną jau 
visiems aišku, kad toji komisija 
negali būti neutrali, o tuo la
biau prižiūrėti kas dedasi pada
lintoje Korėjoje. Ji niekada ne
veikė, kaip turėtų veikti. Ji net 
pačių mažiausių vilčių nepatei
sino. Prezid. Eisenhoweris pa
skubomis stvėrėsi ją kuo vei
kiausia sukurti. Spaudimu ir 
skubėjimu pakenkė net JTO, 
kuri norėjo pagrindinius klausi- • 
mus išsiaiškinti.

Komisija Susideda iš atstovų 
ketūrių valstybių: Šveicarijos, 
Švedijos, Čekoslovakijos -ir Len
kijos. Pastarosios komunistinės 
valstybės negali būti neutralio
mis, nes jos tūri vykdyti tai, ką 
joms Maskva įsako. Atrodo, kad 
komisiją Sudarant mažai dėta 
vilčių į jos. veiksmingumą. Nei 
iš šio, nei iš to į ją įsprausta 
Indija belaisviams pasikeisti. 
Dar blogiau nutiko, kai suda
rant komisiją buvo pamiršta 
nustatyti jos' veikimo laiką. Su
sidaro įspūdis, kad ilgai ji trin
sis Panmundžome, keliaus, tik
rins, bet niekad nesutars pačiais 
svarbiausiais klausimais, kurie 
vėl gali iššaukti pirmąjį šūvį.

Skirtingi keliai
. Jau pradžioje* vadinami neut
ralieji pasirinko skirtingus ke
lius. Švedai ir šveicarai per 
Ameriką ir Japoniją, kariniais 
lėktuvais atsidūrė pietinėje Ko
rėjoje. Čekai ir lervai pasirinko 
kelią per Sibirą ir įsikūrė Šidur. 
Korėjoje. Tariamos taikos “pa
goda” paskubomis buvo pasta
tyta šiaurinėje pusėje nuo 38 
lygiagretės. Komunistinei dele
gacijai netrukus Šiaurinė Korė
ja pastatė ir įrengė patalpas su 
visais patogumais. Vakarietiš
kieji neutralieji ir šiandieną te
begyvena karinėse palapinėse,

kuriose prieš dvejis metus buvo 
amerikiečių kariai. Komunistai 
naudojasi ypatingais lėktuvais 
ir traukiniais, kai vakariečiai 
kartinėmis susisiekimo priemo
nėmis.

Komisija posėdžiauja du kar
tu per savaitę. Pradžioje pasita
rimai vyko įrašant kiekvieną 
žodį į magnetofono juostas. Ne
trukus komunistai pareikalavo 
įrašymą nutraukti, nes, tai, esą, 
galį būti panaudota propagan
dos tikslams — jie bijo net savo 
žodžių.

Nesutarimas
Neutralioji komisija tapo 

reikšmė. Šiaurinė Korėja, 
miama komunistinių kraštų,

judėjimą Pietų Korėjos uostuo
se, vakariečiai pradėjo reikšti 
nusistebėjimą dėl mažo kariuo
menės judėjimo Šiaūr. Korėjos 
uostuose. KomiiniStai / suteikė

linksmesnėms atostogoms 
važiuokite autobusu

Pigios bilietų kainos. Pavyzdžiui

Wasaga Beach *4.90 Barrie *3.45
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miama komunistinių kraštų, ne
paprastai ginkluojasi. Ne kas 
kita belieka ir Pietinei Korėjai. 
Šiauriečiai, pastaruoju metu, 
pradeda jaustis padėties viešpa
čiais. Komunistinės Rusijos lėk
tuvai telkiami draudžiamose 
vietovėse Šiaurinėje Korėjoje. 
Kai švedai ir šveicarai pareika
lavo oficialiai patikrinti karinių 
lėktuvų telkinius, čekai ir len
kai pasipriešino. Ir taip vadina
ma neutralioji komisija tegali 
tik tarpusavyje pasikalbėti. Ji 
nieko negali nutarti, nes tam 
reikalinga balsų dauguma, o jos 
sudaryti negalima.

Komunistinių kraštų neutra
lieji naudoja Maskvos būdus. 
Kai jų prašymas buvo paten
kintas ir visi duomenys buvo 
patikti apie jų laivų ir prekių

panamės taika, todėl kariuome
nės pasikeitimas, yra menkės.

Nusivylimas
šveicarai ir švedai pasiuntė 

patyrusius vyrus į Korėją. Ne
ilgai jie ten ištvėrė, nes keitėsi 
delegacijos pirmininkai ir jos 
dalyviai. Nėra ko stebėtis, kad 
jie pasisako buvo nayvėliai pra
dėdami darbą. Nors Korėjoje ne 
vienas jų daug ką patyrė, ta
čiau vežimas iš vietos nejuda 
Pastaruoju mėtų abi pusės pa
tapo ypač budrios. Komunisti
nių kraštų atstovams vis labiau 
varžant kontrolę -Šiaūr. Korė
joje, vakariečiai turi nenoromis 
tuo pat ginklu naudotis ir var
žyti jų kišimąsi į Piet. Korėją..

Švedijos ir Šveicarijos atsto
vų padėtis ypač nelengva. Nors 
šie kraštai yra aiškaus vakarie
tiško nusiteikimo, tačiau sten
giasi laikytis neutralumo kari
nėje srityje. Jie nnori paklusti 
komunistinei Rusijai, bet taip 
pat nepriklauso vakariečių su
darytoms karinėms santarvėmš. 
Panmundžome jie 'nenoromis’ 
turi priešintis komunistinių

Už jų nugaros nestovi mibjoni 
tie kariuomenė, kurios parama 
Naudojasi vadinami komuiristi- 
tiiai neutralieji

Naujuoju keliu
Daugelis šio pokario vakarie

čių politinių posūkių yra tikrai 
apgailėtini. Tautų išdraskymas 

valstybių padalinimas yra tolygus vilko neutralūmui avių 
Viena didžiausių klaidų, šios garde. Reikia liėšiog stebėtis, 
klaidos negalėjo pašalinti tr^e- 
rių Trtetų karas Korėjoje, Thūū 
jonų mirtis ir gyvųjų nusivyli
mas. Jos tuo labiau negalės :pa* 
šalinti įvairios neutraliosios ko
misijos, nes šiuo metu, kaiVyks- 

’ta aštri triritis ta'rp laisvosios ir 
komunistinės stovyklos, jos ne
gali likti neutraliomis.
’ Būtų didelė ■rfėlaimė, jei Aust
rijos neutralumą turėtų apspręs 
ti mišrios komisijos, kuirose da-; 
lyvautų ir komuriiptM.. Sujungti

Vakariečiai neatrodo, kad bū
tų pasimokę iš padarytų klaidų.

yta savęs apgavimas, Jis

kad vakariečiai tesftėrikma tik 
pUšavimu, kai ėilė valstybių

je. Jie neuzsimoja toliau, kaip 
sudaryti vadimtmaš rtejūtrSlią- 
Sias komisijas, kurios tėrš bęjė- 

. S
tautos yra ėtsidūrusiOs aįiyįfrk- 
fiiiOje padėtyje. Sušfa s 
fatftomB sujungti, p 
sioms išlaisvinti reikalingi ; ne 
tik nauji būdai, bet ir ryžtingi 
apsisprendimai. < 1

Surusintas Vilniaus radijas
Kuo tikrovėje virto okupacija, 

visi mės žinbūie. Faimkimė ’tik;

viėtihę šįfhudą ir pairiatysimū, 
kiėrio kultūra yra skTėidžiiima 
pavergtoj b Lietuvoje m* kfėfto' 
Tmėnu” yra 'šiltinsima 5 lietuvių 
tauta. Štai pavyždifiis Vilniaus 
rūdijo pęĮ>gramdš<tūfįnys: ATek- 
.'sa'ndrb Nikdląjėvičįatiš Gštrbvs- 
kio drafrios “Audra” I veikšrtio 
žtraūkds; Soviėtų 'Sąjungas tau-: 

---- x---------  _ *liaudies Ihūzikos kdhcertas ir 
kraštų įžūliems reikalavimams įdramps ?tbalro Spc&tkklis “Dėdė; 
ir jų klastai. Juo komunistai;Vgiife.”;-šOkitį mužiką, įbtramslia- 
j uos kiečiau spaudžia, tuo švė- ėija: is Maškvos;; LŪnkijos Valšty- 
dai ir šveicarai vis stipriau prie- bihio tbatro gastrolės MaskVojė

Akies nuotraukos I^naniioje
(Pabaiga)

Spalio 5 dieną pravažiavome 
anglų Bermudų salas. Laivo ne
sulaikė — revizijos nedarė.

Vakarop, prieš įplaukiant į 
Providence kanalą, mūsų laivą 
sugavo baisi audra (Meksikos 
įlankoje tuo metu siautė ciklo
nas). Vėjas staugė kaip pasiu
tęs, lijo smarkus lietus, horizon
tas tamsus. Okeanas įsisiūbavo 
nejuokais: pakrypus laivui į šo
ną— atrodė štai ir išvirs, tuo 
pat akimirksniu, kitoje laivo 
pusėje, išaugdavo didžiausias 
vandens kalnas, kuris visu smar 
kūmu krisdavo ant laivo. Arba, 
smarkus vėjas pakeldavo laivp 
galą augštyhi,“kuris bekrisda- 
mas smarkiai sustenėdavo, o 
propeleriai, palietę vandenį, 
sunkiai sustaugdavo. Toks laivo 
mėtymas labai pavojingas — 
gali per pusę perlaužti. Keliau
tojai, lyg žiurkės, pasislėpė. Jū
ros liga užviešpatavo. Drąsesni, 
norėdami išeit ir pamatyti šiur
pų gamtos vaizdą, negalėjo ati
daryti nuo stipraus vėjo spau
dimo durų. Vilnys, putodamos 
ir trykšdamos, susiliejo į vieną 
gaidą ir vieną spalvą su dan
gaus augštumu ir okeano tam
sumu: tamsi padangė, tamsus 
deny s, tamsus gaivališkas vėjas. 
Ant denių pratęstos storos vir
vės: laikykis nusitvėręs, jeigu 
nenori būti nušluotas kaip ,po- 
pergalis. Ir taip iki vidurnakčio.

Laivas pasuko atgal. Jeigu 
būtų iš kanalo nepasprukęs — 

‘būtų tikrai neišvengęs katastro
fos.

Rytą — tyla. Okeanas ramus. 
Saulė šypsosi. Skrajojančios žu
vytės, paskridusios kelius met
rus, pliumpt ir vėl į vandenį 
pasineria.

Plaukiant Providence kanalu 
matyti Floridos krantas: tiltai, 
miestai, namai.

Viską pirmieji pamato žydai, 
pakelia kliksmą. Deja, šį kartą 
mažai jų tą laisvės kraštą pa
sieks. Jie kol kas važiuoja į 
Kubą...

Kuboje
Spalio 7 d. įplaukėme į vieną 

gražiausių ir saugiausių uostų 
— į Habaną, Kubos sostinę.

Kūbos gyventojai spalva tam
sesni už tikruosius ispanus, 
daug čia negrų ir maišytų. Vi
soje Kuboje yra apie 70 lietu
vių. Kauno svetimtaučių kom
panija, vietoj pažadėtų JAV, 
atvežė juos čia ir paliko jų pa
čių likimui. Nemažai ir baltų 
belaisvių lietuvaičių jie prista
tė. Daugiausia gaminama Ku
boje cukraus, kurio gamyba už
ima pasaulyje antrą vietą. Kita 
svarbi gamybos šaka — tabako 
auginimas, cigarų ir cigarečių 
gamyba.

Į laivą įlipo visa armija uni
formuotų valdininkų: vieni do
kumentus patikrinti, kiti duoti 
leidimą išlipti ant krantū

Trys vienmarškiniai kubie
čiai pirmos klasės bare ’’dirba”, 
įsileisdami po vieną žmogų.

— Aš norėčiau aplankyti jūsų 
gražiąją sostinę, — ‘tariau jiems 
jų kalba.

Varto mano pasą iš visų pu
sių, skaito, galvoja, ir tą “dar
bą” taip iš lėto atlieka, jog ro
dos sąžiningesnių valdinihkų

(1941. II. 12. - 1941. IX. 25.) 

KAZYS GEČYS 

pasaulyje nerastum.
— Kas iš miesto gyventojų 

galėtų jus mums rekomenduoti?
— Niekas. Iš paso matote kas 

esu, kur važiuoju; nesu gangs
teris, revoliucionierius, komu
nistas. Ar to tamstoms neužten
ka?

-—Negalime leisti. Jeigu jau 
labai norite miestą aplankyti, 
tai anas žmogus (parodė pirštu 
į kokį tai tipelį, atsilošusį į lai
vo užtvarą) galės duoti reko
mendaciją. . ;

— Ši velniava man nesųprąn-' 
tama, — pamaniau 'sau. Višarrfe 
pasaulyje, sustojus laivui ~ lei
džiama išlipti, praleisti pinigų, 
o čia... Maniau, kad ispanai vi-: 
sur nuoširdūs ir džentelmenai, 
bet...

Nurodytam “geradariui” pa
sipasakojau, ko norįs. '

— Aš galiu rekomenduoti, jei
gu už tai sumokėsite man $20...

Suprato mano sunki galva 
viską.

— Atvažiuok tamsta į Lietu
vą, aš veltui rekojnenduosiu. 
Nereikia! Sudiev! į

Pietų Amerikos respublikų 
korupcija.

Visi tuo pat reikalu pas jį bu
vę grįžta spiaudydamies. Reko
mendacijos” kainos krintą kas
kart žemiau: 15, 10, 5 doleriai.

Vos keli iš 56 keliautojų, no
rėdama apsirūpinti būtiniau
siais daiktais, nusipirko “fėko- 
mendaciją”. “

Jaunam ir maloniam šveica- 
riėčiui, nusipirkusiam “leidimą”: 
ir spėjusiam apsipirkti, tariau:

— Tamsta paskolink savo lėi- 
dimą, pamėginsiu, paklaus pa
so — pasakysiu kabinoje pali
kau, nueisiu ir negrįšiu; nepa
reikalaus — mano laimė.

Nusijuokė ir tarė —- gerai!
Nulipęs laiptais į krantą su

sidūriau su uniformuotu ir ne- 
uniformuotu policininkais.

Paklausė “pavardės” — atsa
kiau. Pradėjus jiems aiškinti, 
kad mano jau būta mieste, nu
daviau nieko nesuprantąs. O jie 
kartoja vis tą patį. E, manau, 
dar jūdošiai įpyks, geriau išste
nėsiu pora žėdžių:

Si senores, ayer, pero yo quė- 
or pagar... — Taip, vakar, bet 
aš noriu dar pirkti...

Numojo ranka...
Einu niūniuodamas ilnksmai: 
“Tupi šarka ant tvoros”...

Pastangos apsimokėjo nors 
paviršutiniškai pamatyti mies- 
tą. Miestas modemiškas (yra ir % 
senamiestis), gatvės ir bulvarai V 
platūs, gražūs pastatai, daugybė 
puošnių naktinių klubų, puikių % 
restoranų ir viešbučių. Miestas V 
skaitlingai turtingų amėrikonų vi 
lankomas pailsėti ir paūžti. A 
Laikraščiai — ispanų ir anglų w 
kalbomis, leidžiami proamdri- 
koniškoje dvasioje. Habanėje M 
gyvena daug Ispanijdš raudo- W 
nųjų, pabėgusių karo metu, 
Bendrai šioje “demokratiriėje’’ A 
respublikoje plačiai įsišaknijusi 
masonerija, socializmas ir kitėshv 
“žmogaus teisių ir laisvių apgy-^| 
nirno draugijos. įJeigu prie tom 
pridėti kvietkelius: viešus ky- w 
šius ir kitas negalybes — gausi 
“rojaus” vaizdą. W

lenkų kalba. Ir pagaliau: pasku
tinės žinios rusų kalba iš Mask
vos. <

Nieko sau programa. ;Juk irsbe 
paaiškiriimo matyti, -kad lietuvių 
tautės - kultūros dalykams jpje 
Vietos nėra, d -fei ir pasitaiko ka
darai tik, vapaliojimai apie “tau
tinę, formą ir socialistinę tūri
niu”. Ta ar kita — liūdna pa- 
vergtfesiems radijo programa 
'paįvairinama šokių muzika iš 
Maskvos. Tokios programos su- 
darirtėjamos Lietuvos sostinėje 
— Vi&iiuje! Aišku, kad jas suda
rinėjaokupantų patikėtiniai. Ir 
dar aiškiau, jog rusiškojo paver- 

’gimo jėkiu melu nesušvelnuisi.
- .-..-.-.-..r

Spalio 12 d. buvome jau Niu* 
jorko uoste. Esant šveritadie- 
hįūi, turėjome laukti .rytojaus. 
Matyti didinga Liberty statula, 
toliau dangoraižiai ir miesto 
šviesos. ‘

Sanitarinė komisija patikri
nus sveikatą, o valdininkai do^ 
kuinėntūs, leido išlipti ir palies- ' 
f i Wašingtono žemę. j

; Armija laikraštininkų su foto 
aparatais mažai turi darbo.

Prie valdininko vsėdįs kažkoks 
. pašaūliėtis man ir slovakui — 
Stefąn Kassovic — sako:

— Tamstos prieš išlipant į 
krantą malonėkite su manim 
.pasimatyti. .

i-^-^aš čia dabar naujo? .-Frai 
keikta 13-ta dath! ' C ;
j — E, manau sau, ar nėbus tik 
slaptosios agentas. (FBI) ?

Viši iš laivo išlipo, o mudu 
daifovos to -pono, — niėkūr ne- 

-matyti. Pradedame nekantrau
ti: ieškome jo visut.

'■ —Aš tamstų taipogi ieškau!...
Pirmos klasės kabina: jis ,jo 

stenografė ir aš. '
— Kaip jums lengviau kalbė

ti: angliškai ar vokiškai?
—:Ačha, priėteliau-, neapsiri

kau, prie tokių “pasikalbėjimų”

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

* Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

garantuojami 
šukuosenos pritaikomos kiekviena 

individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
. .T«. KE. ^731. ..

219 RoneesvalIes Ave,. Toronto

esu jau pripratęs... <
Konferencija tęsėsi pusaritbps 

valandos. ' \
Galiausiai: ..
— Blogai, vokiečiai arti Mas

kvos... Prašom šios dienos laik
raštį. --.X-

Palinkėjo pasisekimo hėūjMė 
šalyje. -Sekantis^ JMiHviėm,.iš.ėi-, 
naht iš laivo prikibo kaip šfr- 
šėlė korespondentas. Draugas 
paspruko. Reikėjo man vienam 
atsakinėti visą eilę nenumatytų 
klausimų...

Galop pasijutau laisvas. \'.'
— Hallo Uncle Sam' *
Vakare radio pranešė: N:N. 

papasakojo mūsų korespondgp- 
tūi apie bolševikų šeimininka
vimą Lietuvoje... M

Parnešimas buvo visai tiks
lus. Jeigu taip — galimą gyven
ti ir pailsėti!

EATON’S

f*
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, Štai Lietuvos kom. jaunimui 

leidžiamo laikraščio lenkų kal
bi “Mlodziež Litwy” (.Lietuvos

. Jaunimas) visa eilė numerių. 
Ne bet koks tas laikraštis, bet 
dienraštis, keturių vidutinių

_ puslapių dydžio. Klausimas, 
kam jis leidžiamas? Lenkiškai 
kalbančiam Lietuvos jaunimui? 
Ktfr tas lenkiškai kalbantis Lie
tuves jaunimas? Vilniuje, Vil
ingus krašte, šiek tiek Kjiune ir 
labai mėnkai gal kituose Pakau
nės miestuose. Ogi buvusioje 
neprikL Lietuvos Malyje ir ne
buvo jaunimo, kuris nebūtų mo
kėjęs jau ir lietuviškai, nors kai 
kūnų tėvai dar kalbėdavo na- 
piie lenkiškai. Belieka Vilnius in 
Whraūš -kraštas. Bet ar bolše
vikai, jad per dešimtį metų val
dę Lietuvą su Viliukas kraštu,dę Lietuvą 
nesugebėjo nė kiek to krašto 
jaunimo pramokyti lietuvių kal
bos ir grąžinti į lietuvybę {ka
daise sulenkėjusių), kad nerei
kėtų tiek daug literatūros lenkų 
•kalba? Priežastis, atrodo, ne ta. 
•Bolševikams visai (nerūpi lietu
vybė. Jiems terūpi ko daugiau 
jaunime suvilioti komunizmu, 

* dėl to visomis priemonėmis ir 
vilioja jį. .Sulenkėję Vilniaūs 
krašto lietuviai ir tikrieji lenkai 
kietai laikosi lenkų kalbos. Bol
ševikai tai žino, dėl to jiems ir 
pataikaują, leisdami literatūrą 
lenkų kalba.
' Laikraščio “Mlodziež Litwy” 
turinys, žinoma, komunistinis, 
nes kitaip ir būti negali, bolšfe- 
yikams Lietuvoje ponaujant. 
Tiktai, jeigu tas lenkų kalba lei-; 
ūžiamas laikraštis taikomas Ten
kintai kalbančioms Lietuvos sri- 
tims, faigi daugiaušia lenkų val
dytam Vilniaus Tkraštui, kodėl 
jis tiek "maža apie Vilniaus kraš
tą terašo? Jis daūgiėu apima bū- 
‘yusiOs hėpr.j -Liėttivos dūlį, ne 
Vilniaus kraštą. ' Gal bolševikai 
nori Vilniaus krašto jaunimą su
dominti buvusios Irfepr. Lietuvos 
jaunimo darbais? Tokio tikslo 
siekiant, turėtų būti lygus pasi
keitimas darbais, taigi daugiau

turėtų būti rašoma ir apie Vil
niaus krašto jaunimo veiklą. O 
svarbiausia, jei bolševikalns rū
pėtų lietuviškai ir lenkiškai kal
bančio Lietuvos jaunimo suartė
jimas ir geras sugyvenimas, tai 
jaunimui leidžiamuose laikraš 
čiuose, taigi ir tame “ML”, dau
giau būtų ir tokios literatūros, 
kuri keltų bendrus Lietuvos ir 
lietuvių idealus. Dabar gi tie 
laikraščiai, taigi ir “ML”, terašo 
tik apie tai, kaip daugiau jauni
mą išnaudoti partijos ir bolševi
kų valdžios reikalams, čia pir
mose vietose duodami partijos 
ir valdžios įsakymai ir paragini
mai, straipsniai, kaip dirbti- ir 
geriau pasitarnauti vad. “išmin- 
tingajai partijai”, šaukimai -į Si
birą plėšinių plėšti, pagyrimai 
partijai ir valdžiai, pagyrimai ir 
kėlimši tų, kurie kaip nors pa
sitarnavę partijai ir valdžiai. 
•Apie dvasinę ir tautihę jaunimo 
kultūrą straipsnių čia neieškok. 
Per lietuviškąsias radijo trans
liacijas į kraštą nurodyta, kad 
“Mlodziež Litwy” netarnauja 
nei Lietuvos, nei lietuvių reika
lui. Jis daugiau pasitarnauja 
lenkiškam reikalui, nes sulenkė
jusioms lietuviams nereikia rū
pintis pramokti lietuviškai, kad 
laisvai galėtų bendrauti su lie
tuviškai kalbančiu jaunimu.

Per lietuviškas transliacijas 
buvo pažymėta: “Mes nesako
me, kad lietuviškai nemokan
čius tuojau reikią versti kalbėti 
ir skaityti lietuviškai. Tas moks
las pamažu ateina. Bet tam rei
kia sąlygų, paruošimo. Reikia 
jaunimą nuteikti viena bendra 
Lietuvos ir lietuviškumo dvasia. 
Tos dvasios bolševikiniuose jau
nimo laikraščiuose, o ypač “Mlo
dziež Litwy“, kaip tik hera. Tos 
dvasios kėlimu belieka rūpintis 
pačiam Lietuvos jaunimui. Ti
kimės, kad Lietuvos jaunimas 
tai supranta ir randa arba ras 
bpdų, kaip visiems geriau susi
artinti. ir dirbti Lietuvos 
vėi”.

gero-

General Motors Bendrovės ruošiamame Progreso Parade bus parodytas didžiulis 
veikiantis permatomas spraūsmihis motoras ir “Old Scout”, garsusis 1902 m. Olds- 
mobilis, kuriuo laimėta 1905 metų transkontinentinės lenktynės (4.400 mylių per 44 
diėnaš). Progreso Paradas, keliaujanti mokslo paroda, susidedanti iš 24 eksponatų, 
kartu su 40 minučių vaidinimu scenoje, bus įrengta prieš Kanados Tautinės Paro
dęs vad. Princesės Vartus Toronte. Visa paroda veltui ir bus atidaryta visuomenei 
nuo liepos 19 iki 23 dienos nuo 2 iki 10 vai. p.p. Progreso Paradas taip pat ap
lankys Oshawą, Montreal}, Ottawa, Sudburi ir Sault Ste. Marie, Ont. • (1-15)

Didžioji dilema

Visaip mylime Lietuvą
Vieni mylime Lietuvą rašy

dami laiškus politikams, laik
raščiams, kiti mylime ją kliu
kindami baruose stikliukus ir 
"griaudžias dairias dainuodami, 
tfėti — dar. originaliau. 'Štai 
Ni^orko . miĮžįhiškos, - bibliotė- 
k(>$ ■? "“‘Siavomc Departmėni” 
skyriaūs vedėjas galiausiai ka- 
pituliaVo to skyriaus tarnauto
jos Danguolės Bartninkaitės 
nuolatiniams prašymams ir su
tiko surūošti Nepriklausomos 
Lietuvos 1930 - 1940 metų gro
žinės litėrafūors parodą.

Skaitytojau, ar mąstei, kaip 
tu galėtum išreikšti meilę Lie
tuvai, kad jos vardas pasaulyje 
vis- garsiau, vis meiliau skam
bėtų?

Pabaltijo dienos
Vokietijoje nukeltos
J. Bataitis iš Vokietijos rašo, 

kdd Baltų Tarybos organizuoja
mos Pabaltijo dienos Vokietijo- 
jė.ęsaričios nukeltos } lapkričio 
mėnesį. Nusiskundžia, kad 
Aįherikos liėtūviai intelektua
lai labai dėtai atšaką į lietuvių 
Tęngėjų prašymą talkininkauti. 
“Ypač daug sunkumų turėsime 
su .numatyta paroda, sunku ras
ti . tinkamus eksponatus, trūksta 

"lėžių ir t.t.” Kažin khip ilgai 
šdtįkširnė — kaip mums reika
lingas Kultūriškas Fondas?

Susitvarkykime su 
minėjimų programomis 
Pabaltijo pavergimo minėji

mas Town Hall, Niujorke, pa
tvirtino patarlę: “Geras žmo
gus, bet blogas muzikantas”. 
Mūsų politikai yra nepralenkia
mi savo ryžte svarstant Lietu
vos vieningumo ar bylos reika
lus. Nei per nago juodymą jie 
nenusileis savo tautos kitaip 
galvojančiam tautiečiui. Tačiau 
kai reikia pasirodyti prieš sve
timtaučius, organizacijos palai
dumas susirinkusius minėti tra
gediją verčia piktai kvatotis. 
Tai uždanga nevietoj atidaro
ma, tai ne tos šviesos užsidega, 
tai uždanga- užsidaro ir... pa
slepia kalbėtoją, salė visiškai 
hėdėkoitūota (duosnios aukos 
skirtos “išlaidoms, pelno netu
rime”) ; galiausiai užmirštama 
net vėliavas sutvarkyti. Ypač 
pikta žinant, jog LĖK išlaikomi 
lietuviai politikai turi gana lai
ko tokius minėjimus kruopščiai 
paruošti. Gal kartais LLK, ALT 
ir kiti veiksniai pasimokintų iš 
skautų ar ateitininkų parengi
mų? .

— Otava. — Sovietų žinių 
agentūra TASS atsiuntė Kana*- 
dai naują savo atstovą Vladimir 
Vašečėnko vieton Ivan Cvetkov. 
Naujasis agentūros atstovės nė
ra dipl. tarnybos narys.

i
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Daugeliui lietuvių žinoma VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ ligi 
■šiih. rugpjūčio 25 d. paltams ii* kostiumams pagal užsakymą 
DUODA LIETUVIAMS SPECIALIĄ NUOLAIDĄ ~ 15%. 
Didelis pasirinkimas griausiu angliškų medžiagų. Gataviems 
rūbams, skrybėlėms, baltiniams ir kit., kaip iki šiol — 

16% NUOLAIDOS.
Sav. C. S A L'M O N AITIS

J sh o p
YONGfc STREET, TORONTO

Koks keistas gyvenimas? Nuo 
rusiško mužiko Chruščiovo ir jo 
gengės priklauso pasaulio liki
mas! Jei Ženevoje nesusitars — 
sovietai nesutiks vienyti Vokie
tijos ir nusiginkluoti, Vakarai 
— išardyti savo karines sąjun
gas ir pasiduoti, pasaulis juk 
kris agonijon. Didieji pasaulio 
mokslininkai, jų tarpe velionis 
Einšteinas perspėjo “didžiuos 
siūs”, ypač Kremlių, kad jų bu
kaprotiškumas tarptautinėj po
litikoj pasaulį veda hidroatomi- 
hėn pražūtin. Bertrand Russel, 
žymusis britų filosofas ir mate
matikas, išsiuntinėjo net ir Va
tikano aprobuotą mokslininkų 
deklaraciją, perspėjančią di
džiuosius dar prieš jų susitikimą 
Ženevoje. Tačiau tarp Vašingto
no ir Maskvos vykęs didvyrių 
dialogas nerodė, kad tironai tik
rai būtų linkę atgailauti. Mask
vos radijofono ta pati “taikos” 
kampanija ir nauja serija kvie
timų iš Magdeburgo pabėgė
liams grįžti namo, taipgi stipri
no pesimistišką. nuomonę, kad 
Kremliaus diplomatinis sušvel
nėjimas tėra išviršinis ir tik 
Maskvos taktikos dalykas, žūt. 
būt, siekiant iš busimosios ko
vos išjungti Vokietijos ginkluo
tąsias pajėgas.

Svarbesnės “dialogo” mintys
Jau kelios savaitės kaip Va

šingtonas ir Maskva aiškina pa
sauliui savo nolus, nors prityrę 
diplomatai britai stabdė ir vie
nus ir kitus neišsiplepėti iš 
anksto. Galiausiai pats prezid. 
Eisenhoweris pasidavė Kongre
so ir amerikiečių visuomenės 
spaudimui ir prieš išskrisdamas 
Ženevon, pranešė deklaruosiąs 
Amerikos nusistatymą, kuriuo 
jis niekaip neišduosiąs Ženevo
je. Iš Maskvos ataidėjo, jog ir 
Bulganinas netrukus pranešęs 
savąjį nusistatymą dėl Vokieti
jos (JAV išlaisvinimo politikos 
uždavinys Nr. 1), nuo kurio jų 
irgi niekas “nepajėgs priversti 
atsisakyti”. Tironas Chruščiov 
gi praėjusią savaitę atvykęs su 
visa savo klika JAV pasiunti
ny bėn Maskvoje pareiškė: “Jei 
Jūs kalbėsite su mumis kaip ly
gus su lygiu, tada gal kas nors 
išeis. Į tai prezidentas spaudos 
konferencijoje diplomatiškai at
sakė: “Mes vykstame ten pasi
ruošę nuoširdžiai išdėstyti savo 
nusistatymą”. Chruščiovas vėl 
tada gąsdino: “Mes ten vyksta
me tikrai ne sulaužytomis kojo
mis. .. taip mano tik kvailiai”. 
O prezid. Eisenhoweris dėstė:.’ 
“Mes nesakėme, kad jūs silpni”. 
Tada Chruščiovas vėl sukosi: 
“Jei Jūs nenorite su mumis rim
tai kalbėtis, mes galime laukti!” 
Eisenhoweris: “Mes neatmesime 
jokio pasiūlymo, nebent tai bū
tų aiški nesąmonė ar klasta”.

Tas dialogas" betgi liudija,

Niujorko bendradarbio

pranešimas buvo siųstas(Šis 
pereitam numeriui, bet gautas 
pavėluotai)

koks milžiniškas yra žmonijos 
taikos troškimas ir kaip šis geis
mas labiau nei hidroatominio 
susinaikinimo baimė veikia “di
džiuosius”. Bėda tik, kad Ame
rika tuomi lyg teisinasi prieš 
tironus, lyg pastarieji būtų tei
sūs ir lygūs partneriai.

Niujorke buvo abejojama ar 
katra pusė drįs iš pat konferen
cijos pirmos dienos iškelti taip 
nemalonius ir “nepatogius” 
klausimus, kaip “Rytų Europos 
pavergimas” ir pan. Kaikas ma
no, jog TSRS praėjusią savaitę 
davusi JAV suprasti, kad ji ne
nusileis nei pėdos, jei Vakarai 
jiems ko nors vėl neperleis!

Kaip kas supranta satelitus?
Niujorke vis didelį rūpestį 

sudaro “satelitų’’ sąvoka. ALT 
ir.. LLK vadai sako, kad JAV 
vyriausybė Pabaltijo valstybes 
laiko “satelitais”, tačiau toks 
NYTimes, išskaičiuodamas TS 
RS silpnybes su kuriomis ši 
vyksta į Ženevą, antrąja prie
žastimi nurodo “Nepasitenkini
mą Rytų Europos satelituose”. 
Pridėtas žemėlapis satelitus nu
rodo esant: “Albanija, Bulgari
ja, Rumunija, Vengrija, Čeko
slovakija, Lenkija ir Rytų Vo
kietiją. O tik toliau, nepriski- 
riant jų prie “satelitų”, taškais 
išskirtos Pabaltijo valstybės. Ar 
tuomi NYTimes redaktoriai pa
rodė vėl nesidomėjimą 6 mili
jonų žmonių likimu, ar nudavė 
nieko nežiną anie pąrtizanų ju
dėjimą (kurio neturi satelitai), 
o gal tai buvo vaisius mūsų 
veiksnių nesugebėjimo įsteigti 
Koordinacinį Informacijos cent
rą, kuris leistų anglų kalba sa
vaitinį biuletenį apie padėti 
Lietuvoje. Viena tik yra aišku, 
kad laisvieji lietuviai savo pa
reigos informacinėje srityje ne
atliko ir neatlieka, ir likiminė 
atsakomybė kris ant dabartinių 
veiksnių ir tariamų veiksnių 
Amerikoje! Senat. W. Know- 
land iš Kalifornijos kalbėdamas 
Virginijoje pareiškė irgi netikįs, 
kad pastovi taika būtų įmano
ma neišlaisvinus Rytų Europos 
ir ten neįgalinus laisvų rinki
mų. Mums už vis Svarbiausia, 
kad kalifornietis senatorius prie 
šingai ALTarybos tvirtinimams, 
nuogąstavo, kad Amerikos de
legacijoje vykstančioje į Žene
vą yra asmenų, kurie būtų linkę 
su sovietais derėtis ir parduoti 
(“Who would attempt to sell 
the conference some shoddy 
merchandise in gift wrapping”) 
Spėtume, kad ši prekyba būtų 
Azijos tautų sąskaiton, bet kas 
žino? Kad kongreso didžiūnas

vienbalsiai su prezidentu dek
laravo, jog nebus taikos iki Ry
tų Europa nebus išlaisvinta, tu
rėtų mus suraminti.

Britai keičiasi?
Praėjusią savaitę iš Londono 

buvęs Britų konsulas Lietuvoje 
E. J. Harrison lietuviškai rašo, 
kad jam yra gėda dėl tos kons- 
piratyvinės tylos vyraujančioje 
brfįtų spaudoje ir Parlamente 
šituo klausimu. Mūsų valstybės 
vyrai rodo aiškų palinkimą su
sitarti su Kremliaus gangste
riais, kad Įgyvendinti “taikingą 
koegzistenciją, nei kiek nekvar- 
šydami sau galvos dėl milžiniš
ko tragizmo, kurio aukos randa
si sovietų koncentracijos sto
vyklose, nei likimo milijonų 
žmonių anapus geležinės uždan
gos. . . Rodosi, ,kad čia pas mus 
yra daug žmonių, manančių, 
kad skatinant draugingus san
tykius su rusais kultūrinėje ir 
sporto -srityse bus galima su
minkštinti kietą Kremliaus šir
dį ir įtaigoti jį atsisakyt nuo ko
munizmo užsibrėžtų planų už
kariauti pasaulį”.

Bet praėjusią savaitę Europos 
Valstybių kongreso Strasburge 
metu britu užs. reikalu ministe- 
ris Harold MacMillan pabėrė 
netikėtų minčių. Iš vakaro tie
sa Europos Tarybos atstovų rū
mų bendrinių reikalų komisija 
prancūzų Francois de Mąnthon 
rezoliucijoje pasiūlė baigti di
diesiems “šaltąjį karą”/ garan
tuoti vieni kitiems_>augumą, 
leisti i Europos Tarybą įstoti su
vienytai Vokietijai ir įgyven
dinti taiką bei teisingumą viso
je Europoje, Įskatant Rytų Eu
ropą. Britai ir prancūzai buvo 
paprašyti apie tai informuoti 
“Didžiuosius“ Ženevoje. Po 
dviejų dienų abu britų McMil- 

(Nukelta į 9 psl.)

Partizanai ir chuliganai 
pilna iškilmingų 

straipsnių, kuriuose mėginama 
komunistiškai pavaizduoti Lie
tuvos — LTSR — istoriją. Prof. 
Žiugžda aiškina, kaip • 1918-1919 
m. susitvėrė tarybinė Lietuva, 
garbina . liūdnos atminties V. 
Mickevičių - Kapsuką. Straips
niai spaudžiami “tarybinės Lie
tuvos” penkiolikos metų sukak
ties proga. Kadangi ši sukaktis 
lietuviui reiškia lygiai penkioli- 
ką metų vergijos po sovietų ir 
nacių padu, komunistų rašei
voms labai sunkiai klostosi min
tys: iš tuščio pilstyti į tuščią la
bai sunku būdavo net jau to
kiam melo genijui Goebbelsui, 
kuriam sovietų propagandistai 
negali prilygti.

Nemalonūs faktai nutylimi
Tūlas komunistų rašeiva P. 

Štaras “Tiesos” atkarpoje duo
da “istorinio” pobūdžio straips
nį — “Darbo" žmonių kova prieš 
hitlerinius okupantus”. Straips
nis pradedamas, aišku, vokiečių 
- sovietų karu — 1941 m. birže
lio 22 d. Autorius graudžiai dū
saudamas, konstatuoja: “Jau šiauš

> pirmą karo naktį nuo hitlerinių 
imperialistų sviedinių ir kulkų 
žuvo mūsų krašto žmonės, im
perialistinių grobikų buvo degi
nami ir griaunami miestai ir 
kaimai, fabrikai ir dirbtuvės, 
mokyklos ir ligoninės”. . . So
vietams nemalonius faktus drg. 
P. Štaras paprasčiausiai pralei
džia. Jis neužsimena, kad tų pa
čių metų birželio mėn. vidury 
NKVD aparatūra per vieną 
naktį iš Lietuvos išgabeno virš 
50.000 lietuvių. Nutyli taipogi 
ir kitą nemalonų faktą, kad jau 
pirmą karo dieną tūkstančiai 
lietuvių griebėsi ginklo prieš 
sovietų raudonąja armiją ir ko
munistus. Tai buvo lietuvių at
sakymas į NKVD pravestą mą- 
sinį trėmimą ir perpildytas ka
lėjimų kameras. Kauno radijo 
bangomis buvo paskelbtas Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymas, su kuriuo vokiečiai skai
tėsi ištisą mėnesį. Kas liečia vo
kiečių nusikalstamus darbus 
karo dienomis, kol Lietuvoje 
vyko kautynės, tenka konsta
tuoti, kad lietuviai ir Lietuva 
tada daugiau nukentėjo nuo be
sitraukiančių raudonarmiečių ir 
komjaunuolių. Vokiečių kariuo
menės veikla daugiausiai buvo 
nukreipta prieš raudonąją ar
miją, kai tuo tarpu patys komu
nistai paleido pelenais Zarasų 
miestą ir įvykdė visą eilę tero
ro veiksmų prieš civilius Lietu
vos gyventojus —, prisiminkime 
Rainių miškeli, Panevėžį ir Pra- 
veniškes, kurių komunistai ne
nori atsiminti...

Ant komunistinio kurpalio 
iškreipta rezistencija 
Juokingiausia, kada drg. P. 

Štaras pradeda šnekėti apie ko
munistinę rezistenciją. Girdi, 
Lietuvos teritorijoje jau 1941 m. 
pradėjo veikti komunistų parti
zanų daliniai, o' 1942 m. buvo 
atsiųstas partizanams vadovauti 
politrukų kadras iš Maskvos su 
I. Meškupu - Adomu priešakyje. 
Politrukai padarė tikrą stebuk-

lą — 17-koje apskričių atkūrė 
partines ir komjaunimo organi
zacijas. Visa vokiečių okupuota 
Lietuva buvo užversta komu
nistine pogrindžio spauda — 
“Tiesa”, “Kova”, “Lietuvos par
tizanu”, “Už tarybų Lietuvą” ir 
kitais. Argi nejuokinga, kad 
praleidus visą vokiečių okupa« 
cijos laikotarpį Lietuvoje, nie
kada neteko matyti garsiosios 
komunistų ‘ rezistencinės spau
dos. Iš rankų į rankas tada ke-^ 
liavo “Nepriklausoma Lietuva’’^ 
“Laisvės kovotojas”, “Vienįhgą 
kova”, “Į laisvę”, “Pogrindžio 
k'untaplis”, “Lietuvos Judas? ū* 
t.t. Deja, šie laikraščiai buvo 
leidžiami lietuviškp pogrindžio^ 
kuriam joks politrukas iš Mąšjr-* 
vos nevadovavo. Lietuva būva - 
pasirinkusi pasyvios rezisteriCi- 
jos kelią. Aktyvi rezistencija 
būtų iššaukusi bereikalingas re-' - 
presijas. Drg. P. Štaras prisipa
žįsta: “... partizanų kovos stip
rėjimo akivaizdoje hitlerininkar 
ir jų vietiniai pakalikai ėmė nai
kinti ištisus Lietuvos kaimUšį 
Jie nušlavė nuo žemės pavir- 

Lazdėnų, Miliūnų, Kernai 
vos, Gumbo, Fermos, Trakėnu 
kaimus, o Pięcupių kaime sūdė-’ 
gino gyvus 120 žmonių, mėfycįa;-' 
mi net kūdikius į degančius, na
mus”. .. šie faktai buvo -užrė-' 
gistruoti ir lietuviškoje pogrin-- 
džio spaudoje. Už juos mes tu
rim būti dėkingi komunistų^ 
partizanams, kurie kaimų apy
linkėse mėgindavo sprogdinti’ 
geležinkelio linijas ir geležuikė-- 
lio bėgius,, tuo tikėdamiesi pą-2 
sitarnauti matiuškai Rosijaį, o_ 
iš tikrųjų pasmerkdami mireiaT 
lietuviškų kaimų gyventojus^ 
Jų gyvybe sovietiniai partiza
nai nesirūpino. Jie patys mėg
davo Vižpuldinėti lietuviškus 
kaimus — dėl ko kaimuose bu
vo pradėti organizuoti ginkluoti 
būriai, kurių uždavinys buvo 
ginti savo kaimą nuo sovietinių 
partizanų.

Partizanas ar chuliganas?
Ne: ir Kaune buvo atsiradu

sių plėšikų gaujų, kurias dabar 
sovietai tikriausiai vadina par
tizanais. Viena iš jų, pvz., nušo’- z 
vė Kauno Dramos Teatro meno 
vadovą ir režisierių J. Monke
vičių, kada jis grįžo namo iš re
peticijos.

Sovietinė partizaninė veikla 
daugiausiai ribojosi Vilniaus 
kraštu. Ten jų eilės užpildyda
vo lenkiškas elementas. Todėl 
ir jų visa veikla dažniausiai Bū
davo nukreipta prieš lietuviš
kus kaimus.

P. Staras džiaugiasi, kad 1:600 
komunistinių partizanų būVtr 
apdovanoti tarybų sąjungos or- 
denais. Kiek jų tarpe buvo liė? 
tuvių, autorius nepasako. Jėigu 
jau pradėjome kalbėti apie 6r- 
denus, norėtųsi paklausti 77-" 
kiek ordenų reikėtų išdalinti- 
tiems, kurie nuo 1944 m. vedS". 
beviltišką kovą prieš sovietinį 
Lietuvos okupantą? Pusantro ‘ 
tūkstančio . atrodo, neužtektu. 
Todėl P. Štarui būtų pravartu 
parašyti kitą rašinį — “DaAio 
žmonių kova prieš sovietinius. 
okupantus”... Vyt. Kastytis ’

.m 1 . m ■■.m

Populiarus Bavarijos 
porų šokiš I

sofaHipnijK

Telėf. HU. 9-9624

suvenlrą ir Įvairią reikmenų kiautuvta.

TeL LA-9547

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA 

“Tėvynės Prisiminimai” 
kiekviena įeita die n į nuo 3.30 vai. iki 4.45 po pietų ii 

iš galingos TORONTO stoties CHUNI 
BANGA 1050.

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., toronto. Telefonas OL. 1274.
'■n ................ .. .............................................................................. .......

Vasarvietė “Mercury Lodge“
109 Orchard Beach, randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia 
į šiaurę nuo Keswick, Ont Autobusai privažiuoja prie vietos. 

LAIVELIAI, KABINOS, KAMBARIAI.
Sav. L P. KRILAVIČIAI. 

Telefonas Rochers Point 184-M.
— .iiiiiiiii i ................    iii

Vienas iš įdomiausių senųjų 
vokiečių tautinių šokių yra 
Schuhplatter — bavarų flirto šo
kis, vaizduojąs kaip vyras mer
ginas! prie mergaitės. Šokis pra
sideda mergaitės sukimusi, iš 
paskos ją iš labai arti seka vy
ras, plodamas rankomis, kad at
kreiptų jos dėmesį. Pagaliau, ji 
meta užsispyrimą ir pora sukasi 
vad. landler stiliumi. Šokis už
baigiamas simboline poza, paro
dančio, kad mergaitei vyriškis 
patinka.

Šis šokis kartu su kitais vo
kiečių kultūros reiškiniais, atsi
neštais Kanadon imigrantų, be 
abejonės turės didelės reikšmės 
jūsų naujojo krašto .kultūriniam 
vystymuisi. Prisiminkite tai, kai 
galvojate apie savo tėvynę.



1955. VII. 21.-Nr.29-30 (289-90)

Pavergtoje tėvynėje
- Gyd. Kudirka Stasys, Alytaus tis. Esą, včlinamasi su visais 
r. ligoninės vyr. gydytojas. “Už darbūs. Ir ne vien dėl to, kad 
ilgametį darbą ir įžymius nuo- vėlyvas pavasaris buvęs. Kiek 
pelnus liaudies sveikatos ap- geriau reikalai esą tik Utenos 
saugos srityje” LTSR augšč. ta
rybos prezidiumas suteikė jam 
nusipelnusio gydytojo vardą.

Vaikų gydytojai apdovanoti 
LTSR augšč. tarybos garbės la
pais už nuopelnus motinų ir 
vaikų sveikatos apsaugos srity
je: 

Aleksiejeva Nina, Utenos li
goninės vaikų skyr. vdėja;

Baublys Petras, Sveikatos ap
saugos minister, vyr. pediatras;

Bialochovskaja Viktorija, Vil
niaus vaikų ligoninės terapijos 
skyriaus vedėja;

Blecheris Kalmanas, Vilniaus 
m., vaikų poliklinik. gydytojas;

Bružaitė Teklė, Kėdainių m. 
vaikų konsultacijos vedėja;

Faigėnbergas Jakovas, Vil
niaus respubl. Mgon. skyr. ved.;

Geraitė Raisa, Vilniaus m. 
vaikų lig. tbc skyriaus vedėja; 
Gluchich Nina,-Vilniaus m. vai
kų klin. ligon. vyr. gyd. pavad.; 
. Gurvičienė Fruma, Kauno m.
I t. ligoninės vaikų skyr. ved.;

Chomenko Ivanas, Vilniaus 
m. infekc. lig. vyr. gydytojas;

Januškevičienė Genrieta Kau
no med. instit. vaikų klin. ved.;

Kaminskienė Antanina, Vil
niaus m. IV lig. vaikų sk. ved.;

Kriaučiūnaitė Kotryna, Kau
no vaikų tbc sanat. vyr. gyd.; 

Lifšicas Judelis, Kauno resp. 
vaikų namų direktorius;

Matulevičius Andrius, Kauno 
med. instit. vaikų lig. katedros 
vedėjas;

Raciūtė Stanislava^ Vilniaus:
m. II lig. gyd. pediatrė;

Šleževičienė Elena, Kauno m.
II vaikų konsultacijos ved.;

Stponaitienė Liudmila. Vil
niaus un-to med. fak. vaikų lig. 
kad. vyr. dėstytoja; , 

Svadko Sokolova Liudmila.
Vilniaus m. vyr. pediatrė;

Šeinbergas Matafijus, Vil
niaus respubl. vaikų namų dir.; 
. Ševelinskaitė - Dačinskienė 
Emilija, Kauno vaikų poliklini
kos ved- pavaduotoja;

¥9bnytė Jonė, Vilniaus su- 
jungtinės vaikų ligoninės vyr. 
gyd. pavaduotoja; ' .?:

Zubrienė MatUda,> Kauno m.
I moterų ligoninės vedėja.
. Utenos rajono' “darbuotojus” 

“Tiesoje” gegužės lt d. gerokai 
pakedena koresp. St. Laurinai-

Garantuoti siunti- 
niai j Sovietu Rusija 
ir užimtus kraštus

Mės siunčiame tiesiai iš musu sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai,/maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonos EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

SAVI PAS SAVUS ! !
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname įr dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

35 SCARLETT RD. telefonas ro. 2-6591 
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS.
Įsitikinkite — neapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUND2IAI.

ar vartotą auto mašiną
Perkant ar parduodant namus

MTS zonos * Stalino keliu” kol
ūky, kur partinės organizacijos 
sekr. Balys mobolizavęs visus 
lauko darbzms. Į darbą buvę 
įjungta “ap;e 200 arklių”. Ko
muniste Grigaliūno brigada 
lenktyniaujanti su Kazicko bri
gada. Pirmosios brigados arto
jai Sa menas, Degulis, Grigaliū
nas, Merkys viršiją išdirbio nor
mas. Zonos traktoriai prastai 
dirbą. “Daugiau kaip 50 trakto
rių suarė vos kelioliką ha- per 
dieną. Dauguma mašinų stovi”. 
Leliūnų kolūkin atvykęs trak
torius mėšlo kratyti sustojęs net 
kieme. Ten pat viek visą dieną 
stovėjęs kitas traktorius, o Ute
noje tvirtiną, kad “visa techni
ka savo laiku buvo paruošta pa
vasario laukų darbams”.

Kai daugelis kolūkių nepasė- 
ję nei vieno grūdo, rajono vykd. 
kom. pirm. Bagdonas sėdįs ka
binete ir vartąs žiniaraščius. 
Rajone dar apie 13.000 ha esą 
nesuarta, sėjai paruošta vos 
1000 ha, o apsėta 120 ha. Rajone 
esą dvi “partijos rajono komite
to instruktorių grupės“ — Ute
nos ir Tauragnų. Bet jie esą ne
išnaudojami, atvykstą ten, kur 
ir taip gerai viskas einą. Utenos 
zonos partijos k. sekret. Žygas 
taip pat išvykęs į pirmaujantį 
kolūki, o į atsilikusius niekas 
nevykstąs.

Išbaręs apsileidimą lauko dar
buose, kai ta pati Tiesa šaukia 
sėjos darbus vykdyti ir nakti
mis, korespondentas dar prisi
mena, kad Utenos rajone esą 
daug partinio aktyvo, bet “lau
kininkystės brigadose neorgani
zuojami agitatorių pasikalbėji
mai, garsinis laikraščių skaity
mas, niekas nesirūpina kovos 
lapelių išleidimu”. Esą neorga
nizuojamas kolūkių lenktynia
vimas, tik rajonas lenktyniau
jąs su Molėtų rajonu. Įdomu, 
kada gi tų pasikalbėjimų kol
ūkių baudžiauninkai galėtų 
klausytis; kai visos jėgos ir vi
sas laikas sėjai skiriamas?. . .

Plano komisijoje prakaituoją 
tarp popierių ir skaitliukų pats 
kom. • pirm. Bernotas, MTS zoo
technikas Chodosevičius ir Tau
ragnų MTS zootechnikas Lele
šius. Ji skubą sudaryti reikalau
jamus planus ir sudarą čia pat, 
be ryšio su kolūkiais, nieko ne
siklausė. Rajono partijos kom. 
sekr. Kulka sakąs, kad jis pla
navimo darbais domisi, bet to 
nesimatą.

Klovainių (Klovynių?) kol
ūkio ri’rm. Ragauskas apsilei
dęs.

Propaganda niekad nesiliau
ja. “Tiesa” parneša, kad birželio 
mėn. Dūkšto kultūros namuose 
atidaryta kilnojamoji, “tarybi
nės dailės, paroda”, kurioje eks
ponuojama 68 rusų ir lietuvių 
dailininkų paveikslai. Be rusų 
juk neapsieisi! Rodomos “Dau
giaaukštės Maskvos statybos”, 
“Maskvos Kremlius” ir t.t. Pa
roda būsianti perkelta į Šven
čionėlius, Pabradę, Uteną ir 
Anykščius.

Kukurūzams šilosuoti “tran
šėjų” bei bokštų statyba nuo 
birželio mėn. yra “Tiesos” dė
mesio centre. Vieni giriami, kad 
jas stato, o kiti puolami, kad 
nieko nedaro arba tik kalba.

WINNIPEG Man
J.E. Arkivyskupo vizitacija. 

Liepos 3 d. JE arkivysk. F. Po- 
kock vizitavo lietuvių parapiją.

padarytų vartų arkivyskupą pa
sitiko gėlių barstytojų būrelis, 
vadovaujamas Aid. Rutkauskie
nės ir T. Nimermanienės. Kle
bonas arkivyskupą pasitiko prie 
bažnyčios durų. Viduje klebo
nas padarė trumpą pranešimą 
Lietuviams visai naujas daly
kas, kad Jo Ekscelencija nuėjęs 
į bažnyčią, vaikščiodamas tarp 
vaikų egzaminavo, ką gero yra 
išmokę. Jo Ekscelencija džiau
gės originaliais ir drąsiais vaikų 
atsakymais.

Kitas taip pat buvo naujas 
įdomus dalykas teikiant Sutvir
tinimo sakramentą. Kiekvienas 
sutvirtinimo tėvas ar motina, 
turėjo vaiką atvesti prie vysku
po sosto, o arkivyskupas sėdė
damas suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą..

Jo Ekscelencija pamoksle pa
brėžė lietuviu tautos katalikiš
kumą ir prašė būti apaštalais 
šiame krašte, prašė šeimas duo
ti, kunigų ir vienuolių. Po pa
maldų, toje pačioje patalpoje 
įvyko iškilminei pietūs, kurių 
metu JE pasakė kalbą, iškelda
mas lietuvių aktyvumą, ragino 
nepasiduoti laiko srovėms. Lie
tuviai atsidėkodami Jo Eksce
lencijai už malonų vizitą sugie

ST. CATHARINES, Ont
Lietuviškos nuotaikos Joni

nės. Didelis Joninių parengimas 
VKLS St. Catherines skyriaus 
pastangomis įvyko birželio 25 
d. (visai prie Wellando, gražia
me miškelyje), naujai pastaty
toje didžiulėje salėje, vad. St. 
Stephans Hall. Tai viena iš ge
riausių, jaukiausių ir didžiausių 
šioje apylinkėje salių. Oras pa
sitaikė puikus, tai ir žmonių 
prigužėjo nemažai. Džiugu, kad 
daugumas tautiečių suprato pa
skirtį ir svarbą šio parengimo 
ir užsimotą vilniečių pasiryži
mą savo atsilankymu stipriai 
parėmė. Matėsi iš Toronto, Ha
miltono, Oakvilles, Oshavos, 
Niagara-Falls, Ont., Niagara 
Falls, NY, Buffalo, NY, Utica, 
NY, Phila, Pa., hr kitų vietovių. 
Tikrumoje iš artimsniųjų j/ieto- 
vių dar galėjo susirinkti daug 
daugiau... Na tiek to: Gal ne
visi laiko surado ar kitos aplin
kybės sutrukdė.

Prisimenant savo tėviškės pa
pročius Joninės pradėtos mūsų 
tautiniu šokiu — suktiniu. Įdo
miai atliko Joninių programai 
pritaikintą šiupinį Hamiltono 
LDM Teatro “Aukuro” akto
riai: L. Šturmaitytė, S. Lukaše- 
vičiūtė, V. Panavaitė ir Pana
vas priešakyje su savo vadove 
E. Dauguvietyte - Kudabiene. 
Pranešinėjo ir programą prave
dė kartu atvykęs K. Baronas. 
Buvo kalbėta, deklamuota, dai-

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujino se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujos apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St., Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.
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Dabar galite lengviau 
negu Jūs manote, 

Įsigyti naują

Oldsmobile,
Chevrolet

dojo “ilgiausių metų”.
Bažnyčios Statybos, Fondui 

aukojo: $100 EI. Ginkuvienė, 
$50 — Blusius, $42 — (dažams 
nupirkti, sienoms išdažyti) D. 
Kazlauskas, $20 — Winnipego 
Arkivyskupas F. Pokock.

Vaikų gegužinė. Liepos 10 d., 
sekmadienį, įvyko tradicinė šeš
tadieninės mokyklos organizuo
jama gegužinė Kildonan Parke. 
Vaikai pavaišinti mineraliniais 
gėrimais ir ledais.

Parapijos iškyla - gegužinė 
įvyks liepos 31 d. Libau Man 
Greening ūkyje. Veiks skanių 
kaimiškų valgių bufetas. Bufe
to pelnas skiriamas bažnyčios 
statybai.

Pirmoji vaikų komunija įvy
ko birželio 26 d., sekmadienį. 
Tie laimingieji būva: Aldona 
Jančiukaitė, Virginija Sodaity- 
tė, Milda Bujokaitė ir Romas 
Urniežius.

Monikai Marozienei pirmos 
dukrelės proga surengtas pager
bimas, kurį suorganizavo, Mar. 
Januškienė ir Aid. Balčiūnienė.

Mykolas Januška persikėlė į 
naujai nusipirktus antruosius 
namus prie West Muenster ka
tedros.

P.p. Ramančiauskai Winnipeg 
Beach prie golfo lauko nusipir
ko sklypą ir žada statyti vilą ir 
užkandinę.

nuota ir šokta. Rimtai ir patrio
tiniai, linksmai ir su šposais. Už 
tat, visi apdovanoti gėlėmis. Kai 
kuriuos šokius V. Panavaitė pą- 
įvaiirno savo dainomis ir vienas 
iš jų buvo skiriamas specialiai 
vien tik Jonams. Prieš Jonų 
valsąskyriaus pirm. K. Bogušio 
visi Jonai buvo pasveikinti ir 
apdovanoti dideliais žalių lapų 
vainikais. Labai nuotaikingas 
buvo Jonų vainikavimas, nuo 
scenos uždedant vainiką kiek
vienam ant kaklo. Atsisakiusie
ji draugų prievarta buvo prista
tyti prie scenos ir apvainikuoti. 
Nemažas susidomėjimas buvo 
sužinoti, kas bus toji “laimės 
juosta” ir tas “paparčio žiedas“. 
Tačiau daugumui neteko tos pa
slapties išaiškinti, nes abu fan
tai pasitaikė laimėti vienam 
tam pačiam laimingajam A. Vi
sockiu! iš St- Catherines. Pasi
rodo jau nę’pirmas kartas jam 
loterijoje tenka laimėti geres
niąsias dovanas.

Bendrai reikia pabrėžti, kad 
viskas praėjo kuojaukiausiai ir 
geriausiai. Net daugelis svečių 
dėkojant rengėjams yra išsireiš
kė, girdi tokių gerų parengimų 
sutikti yra retenybė. Gauta šiek 
tiek ir pelno. Vilniečiai be galo 
yra dėkingi visiems atsilankiu- 
sims svečiams ir tuomi parėmu
sius jų naujai leidžiamą anglų 
kalboje Dr. A. Šapokos “Vilnius 
Lietuvos gyvenime” leidinį. <

Jonelis.

LONDON, Ont
Skautų tėvų ir rėmėjų būre

lis liepos 23 d., šeštadienį, ruo
šia smagų pobūvį Dorchestery- 
je (apie 12 mylių į rytus nuo 
Londono). Pobūvis - iškyla bus 
“Dreamlande”. Iškyla ir korųiš- 
kos sparto varžybos paaugliams 
bus aikštėje, o suaugsiems šo
kiai ir žaidimai <— puikioje sa
lėje. Bus įdomi loterija. Veiks 
bufetas. Įžangos mokestis šį kar
tą tik 50ę. Pradžia 6 vai. vak.

Laukiama gausaus tautiečių 
atsilankymo.

Londono lietuvių skautai rug
pjūčio 21 d. duošia autobusu 
ekskursiją į pasaulinę skautų 
jamboree prie Niagaros-on-the 
lake. Numatoma išvykti apie 5 
vai. ryto ir sugrįžti tą pačią die
ną naktį. Kelionė vienam asme
niui ten ir atgal kaštuotų apie 
$3.75. Londoniškiai maloniai 
kviečiami' užsiregistruoti į tą 
įdomią kelionę į Niagara kriok
lius ir pasaulinę skautų jambo
ree. Iki rugpiūčio 15 d. kreip
tis pas ps. O. Gešvantą, 106 In
kerman Ave., London. Telefo
nas 7-9993; L. E-tas.

Komunistai Kanadoj 
nesiplečia

John Blackmore, Lethbridge 
atstovas Kanados seime, aštro
kai prikišo vyriausybei griežtu
mo stoką komunistams. Esą jie 
plečiasi vykdydami savo planus 
užvaldyti pasaulį ir varydami 
stiprią propagandą kanadiečių 
tarpe. Jo žiniomis, Toronte 1954 
m. esą buvo 17 komunistinių 
mokyklų ir keletas jų Sudbury 
Be to, vyriausybės žinioj esąs 
radijas CBC tapęs “beveik visiš
kai raudonas”; esą vis duodama 
komunistams palankios progra
mos. Du Kanados universitetai 
esą taip pat raudoni (nepasakė 
kurie)., ■<

Į šiuos priekaištus atsakė tei
singumo ministeris Garson. Jis 
priminė, kad “Labor - Progres
sive Party”, komunistinė, per 
1953 m. feder. rinkimus surinko 
63.000 balsų iš savo narių ir pri
jaučiančių. , Kiek komunistų 
partija turi narių dabar, jis sa
kė nenorįs sakyti, nes jo pareiš
kimas galįs būti naudingas ko
munistams. Jis tiktai pabrėžė, 
kad komunistų partija Kanadoj 
nesiplečia nei savo įtaka, nei na
rių skaičiumi. Saugumo polici
ja esanti budri ir jos taktika 
esanti geresnė nei saugumo or
ganų tuose kraštuose, kur varo
ma stipri antikomunistinė pro
paganda. Perdidelis griežtumas 
esą neduoda laukiamų vaisių.

SINGER
PILNA KAINA

$19.50
išsimokėjimas dalimis.

★

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 
TIK DABAR! apvali špulė su 

apdangalu $29.50.
5 metams garantija!

Naujo žviesa ★ 
Naujos motoras*

Naujos dangtis 
Naujo kojinė 
kontrolė

pademonst-Paskambinkite, 
ruošime Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.
IMPERIAL 

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St 

TORONTO, ONT.

Lietuviai pasaulyje

pa- 
BC 
PQ 
bei

JA VALSTYBES
Dr. Kazys Gečys, sovietikos 

ekspertas Jungtinėse Valstybė
se ir “TŽ” bendradarbis, liepos 
22 d. išvyksta dviejų mėnesių 
kelionei po Europą. Aplankys 
Angliją, Vokietiją, Šveicariją, 
Prancūziją, Italiją, Austriją ir 
grįš Niujorkan “Lufthansa”, 
naujosios vokiečių civilinės 
ąviacijos, lėktuvu.

ALTas paruošė specialią pro- 
memoriją dėl Kersteno komite
to paskelbtos brošiūros Gudijos 
klausimu, kur visa Lietuvos is
torija sugadinta ir Gudijos sie
nos nukeltos toli į vakarus nuo 
Vilniaus. Promemorija įteikta 
buvusiems Kersteno komiteto 
nariams, Valstybės Departa
mentui ir Georgtown universi
tetui, kuris visą tų brošiūrų se
riją redagavo.

BALFas birželio mėn. gavo 
aukų išviso $2892.85. Tame tar
pe iš Kanados vos $16 — S. P. 
iš Hamiltono $5, ir A. Kudzma 
iš Verdun P.Q. $11.

Vasario 16 gimnazijai išlaiky
ti iš Kanados per BALFą 
siųsta $299.50 — Vancouver 
būr. Nr. 88 — $40, Verdun, 
būr. Nr. 46— S81 ir Nr. 64 
91 — $178.50.

Kun. A. Sabaliauskas SDB 
š.m. rugpiūčio mėn. antrojoj 
pusėj lydės naujus mokinius, 
vykstančius į lietuvių saleziečių 
gimnaziją Italijoje. Jei dar at
sirastų kas norėtų kartu ten 
vykti, gali skubiai kreiptis: Rev. 
A. Sabaliauskas, 138 Beech St., 
Paterson, N.J. USA.
VOKIETIJA

Ateitininkams. Maloniai pra
šome visus Vokietijoje gyve
nančius ateitininkus sendrau
gius užsiregistruoti pas: E Na
rutis, (14b) Boblingen, Reus- 
sensteinstr. 35.

Vok. At-kų Sendraugių V-ba.
Tremtinių perkeldinimas

Vak." Vokietijos ministeris pa
bėgėlių reikalams š.m. kovo 31 
d. aplinkraščiu kraštų administ
racijai praneša, kad vokiečių pa
bėgėlių perkeldinimo iš kraštų 
su dideliu pabėgėlių perteklium 
į kraštus su geresnėmis darbo 
sąlygomis nuostatai galioja ir 
benamiams užsieniečiams bei 
nevokiečiams pabėgėliams.

Aplinkrašty pabrėžiama, kad 
federalinės Vokietijos respubli
kos vyriausybė jaučiasi atsakin
ga už benamių užsieniečių įjun
gimą i vokiečių ūkį. Kadangi be
namių užsieniečių ir vokiečių 
pabėgėlių likimas daugeliu at
žvilgiu yra bendras, tai reikalin
ga, kad ir pastangos pasiekti jų 
socialinės gerovės ir įjungti juos 
į Vokietijos ūkį būtų bendros.

Vokietijos kraštų įstaigos pra
šomos plačiausiu mastu įtraukti 
visus benamius užsieniečius į 
perkeldinimo programą, kad ko 
daugiausiai jų būtų perkelti į 
vietoves, kuriose jie galėtų rasti 
sau darbą. i

Ta pati ministerija balandžio 
19 d. aplinkraščiu praneša apie 
naujai spausdinamą vokiečių k. 
patarėją benamiams užsienie
čiams. Toje knygutėje bus duoti 
patarimai ir paaiškinimai visais 
teisiniais ir ekonominiais klausi
mas, kurie benamiams užsie
niečiams turėtų rūpėti.
D. BRITANIJA

Pavergt. Tautų Laisvės K-tas 
sudarytas Londone iš Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Ju
goslavijos, Lenkijos, trijų Pa
baltijo valstybių, Rumunijos ir 
Vengrijos atstovų. Iš lietuvių 
įeina: M. Bajorinas, J. Vilčins
kas ir St. Žymantas. Tarp kitko 
komitetas ruošia raštą įteikti 
Ženevoje susirenkantiems “Di
diesiems”.
BELGIJA

Porą lietuviukų atvyko iš ąm- 
žinybės pirmą šių metų pusme
tį, pora gi išvyko tenai. Olandi
joje, seneliu prieglaudoje Aste- 
ne, sausio 20 d. mirė Ona Tu- 
rauskaitė, kilusi iš Vilkaviškio, 
sulaukusi 62 m. amžiaus. Paly
dėti amžinybėn atvyko iš toliau 
keletas lietuvių su gražiu tau
tinių spalvų vainiku ir jame įra

šu olandų kalboje: “Mano ilge
sys į Lietuvą išsipildė Viešpaty
je, kuriuo pasitikėjau”. Toje pat 
pireglaudoje gyvena dar dvi lie
tuvių šeimos: Klimąvičiat ir 
Prielgauskai. Balandžio 28 d. 
Coucelles, Belgijoje, vieną die
ną pasirgęs mirė Jonas Šlajus. 
Nevedęs gyveno atskirai, turto 
neturėjo, tačiau jo mirties prie
žastis dar neišaiškinta, nes kaip 
staiga mirė, dar staigiau buvo 
sekančios dienos rylą palaido
tas, net nepranešus lietuviams 
kaimynams.

Išvyko užjūriuosna iš Liežo p. 
Kemžūros šeima.

Balandžio mėn. susitarė Bel
gijos, Olandijos ir Liuksembur
go vyriausybės leisti tremtinius 
laisvai judėti tarp tų šalių ne
varžant vyžomis. Lietuviai, norį 
iš Belgijos pasiekti Olandiją, 
turi turėti Belgų kelionės pasą 
(Titre de voyage), kur turi būti 
pažymėta, kad nereikia į minė
tas šalis vizų.. Pasas kainuoja 
115 f r. Vienai dienai įvažiuoti 
Olandijon užtenka savo vals
čiaus išduoto žandarmerijos -pa
žymėjimo sienai pereiti.

Gavus naujų lietuviškų kny
gų praplėsta Skrajojanti Biblio
teka, kurios skyriai įkurti viso-» 
se tirštesnėse lietuvių apylinkė
se. 'V . ■- ■
ARGENTINA

A. Zubas jau kuris laikas dir
ba spaudos agentūroje France- 
Press Buenos Aires mieste.

Argentinos Lietuviu Bend
ruomenei š.m. spalio mėn. su
eina 5 metai. Bendruomenė yra 
registruota policijoj ir veikia 
savarankiškai. Apylinkės visur 
teigiamai atsiliepė į lietuviško
sios veiklos pagyvinimą.

Radijo valandėlei “Lietuvos 
Aidai” suėjo 8 metai. Ji taip pat 
prisideda prie lietuvių vardo 
garsinimo tarp svetimtaučių.

ALB Kr. V-bos pirmininku 
vietoj pasitraukusio L. Karvelio 
išrinktas V. Skrinska, vicepir
mininkais V. Simniškis ir V. 
Doniela, sekret. St. Pačėsa, Įžd. 
S. Grina, nariais M. Petronis ir 
Pr. Nagys. .
BRAZILIJA .

Kun. Sugintas liepos 1 d. jau 
atvyko Brazilijon, kur dalyvaus 
Rio de Jeneiro įvyksiančiame 
Eucharistiniame kongrese ir ap
lankys Sao Paulo, kur gyveno 
1930-1937 m. Brazilijoje pabus 
3-4 mėn.

Studijuoja Kanados 
ateities galimybes
(C.Sc.) Kanados vyriausybės 

rūpesčiu yra sudaryta speciali 
komisija iš penkių asmenų stu
dijuoti dabartinį, ir paruošti 
galimas ekonomines perspekty
vas sekantiems 25 metams Ka
nados gyvenimo. Į ją įeina du 
universitetų prezidentai, miškų 
profesorius ir ekonomistas su 
vadybos žinovu.

Komisija studijuoja šiuos 
klausimus:

1. Žaliavų ir energijos šalti
nių augimas ir aprūpinimas;

2. Gyventojų augimas ir gali
mos permainos geografiniame 
pasiskirstyme; '

3. Kanados gaminių augimas 
ir jų pasiskirstymas tarp vieti
nių ir užsieninių prekyviečių;

4. Gamybos tendencijos ir 
pragyvenimo standartas;

5. kapitalo galimi pareikala
vime $ pramonės ir bendriems 
reikalams.

Tarpe kitų bendrų reikalų 
taip pat yra uždavinys ištirti 
provincijų nelygybes. Prade
dant nuo II P. karo pajūrio pro
vincijose jaučiamas atsilikimas 
visuose versluose, nors New 
Brunswick kasyklų augimas ro
do šiokį toki gamybos padidėji
mą. Nova Scotia ir Albertos 
provincijose sunkiai jaučiama 
kasvklų rajonuose sumažėjimas 
anglies.

Komisijos darbas pareikalaus 
ilgų mėnesių paruošti rapor
tams, kurie bus panašūs JAV 
vad. Paley Report, paruoštiems 
prieš kelis metus. Tikimasi, kad 
raportas bus numatęs ir .davi
nius. kuriais re^nsis busimoji 
vyriausybės politika ruošiant 
Kanados netolimą ateitį.

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmą' Didzbali,
1294 KING ST. HAMILTON 

Telefonas U. 9-3558

K. TESLIA Estate

Weston Motors
LTD.

Telefonas RO. 2-3008

šimtai mašinų pasirinkimui

Kodd vilkinti skilvio, kepenų, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negolovimus? Loiku neotkreipus dėmesio, golbūt ir medicinos 
miokslos jou nebegolės pogelbėti. Jeigu kenčiote nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne- 
reguliorių ėjimų loukon, skilvio dujų skousmų, skousmų skil
vio dešinėje or koirėje pusėje, skousmų po šonkouliois, degi
nimo gerklėje, opetito prorodimo, nervuotumo, golvos skousmų 
bei nuolpimų, reumatinių or ortritinių skausmų,

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
būti par vėlu. ŠIANDIEN, tuojau paimk arbatini žaukitoli 

tUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY.
Imti prieš kiekvieną valgi. Tūkstančiai kasdien vartoja š;uos vaistus* su 

pilnu pasitikėjimu. Nėra kito ‘panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaino tik $6 buteliukas. Gounoma vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTD., L.W.
SS. BATHURST ST.. TORONTO 4, ONT.

suse* 
treatment 
•tomacn 
kcmbot

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel EM. 4-2715

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

1299 DUNDAS STX W. TORONTO
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VOKIETIJOS DABARTIES PROBLEMOS
Vokietijos apjungimas, kaip 

atrodo iš paskiausių duomenų, 
kai kieno tikėtas įvyksiant dar 
šiemet, iš tikro atidedamas ne
ribotam laikui. Tiek Vokietijoj, 
tiek Vakaruose vis daugiau įsi
tikinama, kad Sovietai šiuo kab
liuku norėjo Vakarus patraukti 
į naujus pasitarimus. Galimas 
dalykas, kad Vokietijos apjun
gimo problema bus taip pat iš 
esmės svarstoma ir per 4 Didž. 
konferenciją Ženevoje, tik ne
manoma, kad ji ten bus galuti
nai išspręsta. Jau liepos 17 d. Į 
Ženevą suvažiuos visų 4 kraštų 
vvriausybių šefai. Posėdžiai, nu
matoma, vyks Tautų Sąjungos 
rūmuose.

Vakarai jau iš anksto pasi
rūpino sudaryti bendrą 
frontą, -

kad bolševikams per šią konfe
renciją nepavyktų įspraust tarp 
Vakarų valstybių kylio, kaip 
tai jiems buvo pavykę padaryti 
Jaltoj ar Potsdame. Todėl trys 
Vakarų didžiosios valstybės su
daro vieningą frontą ir baigia 
išlyginti nuomonių skirtumus. 
Tinkamai konferencijai paruoš
ti sudarytos trys darbo komisi
jos. Viena iš jų Bonnoje svars
to Vokietijos klausimą, antroji 
Paryžiuje — ūkines problemas, 
o trečioji Vašingtone stengiasi 
suderinti visas studijas ir pažiū
ras. Galimas dalykas, kad Va
šingtone galutinai bus sutarta 
ir dėl visų kraštų nusiginkla
vimo projekto, nes nusiginkla
vimu — bent kitų, tik ne pačių 
savęs — yra suinteresuoti rusai. 
Menkesnio pobūdžio nesutari
mai išsiaiškinti per Š. Atlanto 
Tarybos ministerių konferenci
ją liepos 16 d. Esminiai dalykai 
buvo aptarti jau San Franciske, 
kur buvo suvažiavę net 39 užs. 
reikalų ministerial. Tenka pri
pažinti, kad

pastaruoju metu amerikie
čių ir vokiečių iš vienos pu
sės, o Sovietų iš kitos pusės 
santykiai vėl paaštrėjo.

-ypač po incidento su amerikie
čių lėktuvu Beringo sąsiauryje 
ir ’’Pravdai” iš naujo pradėjus 
smarkiai pulti Adenauerį. Lyg 
ruporu atsiliepdamas į “Prav- 
dos” kanclerio Adenauerio kal
tinimus ir Rytinės Vokietijos 
komunistu centrinis organas 
“Neues Deutschland” vedama
jam “Sujungtoje Vokietijoje ne
bebus jokio Adenauerio reži- 
mo”, -stengiasi ^^tdenauerį pa
vaizduoti kaip vokiečių apjun
gimo tikrąjį duobkasį, tetar
naujantį tik “Vakarų imperia
listams”, “skleidžiantį tarp at
skirų tautų ir rasių neapykantą, 
grobiantį svetimas žemes ir tę- 
trokštantį tik naujo karo”. Toji 
Rytų Vokietijoje prieš Aden- 
aueri nukreipta kampanija vis 
smarkinama. Tuo pačiu stengia
masi tarp vokiečių vyriausybės 
ir tautos iškasti dar didesnį 
griovį, kuris šiek tiek išryškėjo 
kad ir per debatus Bundestage 
dėl vokiečių savanorių ėmimo į 
kariuomenę ir kariuomenei pa-

VIETA 
VASAROJIMUI

RAINBOWS END, 
LAKE SHORE BEACH, Lake Simcoe, 

pusė mylios nuo Keswick, Ont.

Puiki vieta maudymuisi ir žvejojimui. 
Išnuomojami kambariai su virtuve.

Informacijoms kreiptis:

J. LENARTAS
376 Crawford St., Toronto. 

Telefonas LL. 5990.

Kanadoje yra vietos 
JŪSŲ papročiams ....

Kanoda yra daugelio tautų žemė . . . jų 
papročiai rado vietos kasdieniniame kitų ka
nadiečių gyvenime. Kiekviename didesniame 
mieste, galbūt, jūs rosite restoranų, kur ga
minami jūsų mėgiami valgiai . . . rasite orga- 
nizocijų, kurios palaiko curopiėtiŠkus pa
pročius . . . rosite bažnyčių, kuriose pamaldos 
vyksta jūsų kalba. Tikrai, JŪSŲ papročiams 
yta^vietos Kanadoje.

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

Naujų mašinų ir sunkvežimių 
/ PARDAVIMAS

' IMPERIAL - CHRYSLER - PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
2803 DUNDAS'ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 

Puikus garažas, atliekami visi remonto (body) 
ir atnaujinimo darbai. »

Lietuvių kalba informacijas sutęikia kvalifikuotas 
auto Mechanikas Br. ZOLPYS.

grindų nustatymo. Netenka nei 
aiškinti, kad

apjungto] Vokietijoj dabar
tinės Rytų zonoj siautėjan- 
čios komunistinės vyriausy
bės neliks nė dūko,

nes žymioji vokiečių tautos da
lis komunizmą atmeta, nes jį 
jau gerai pažįsta iš savo patir
ties. Vis dėlto tokia galimybe 
spekuliuoja socialdemokratai, 
kurie taip pat labai aštriai šį 
kartą pasisakė per debatus prieš 
Adenauerį, stengdamiesi jam už 
viską vienam suversti visą kal
tę. Dėl paaštrėjusių tarp pozici
jos ir opozicijos santykių buvo 
atidėti neribotam laikui taip 
pat numatytieji tarp Adenaue
rio ir Ollenhauerio pasitarimai, 
turėję išaiškinti visą eilę nesu
sipratimų ir, nors iš tolo, mė
ginti įtraukti socialdemokratus 
į bendradarbiavimą. Adenaue- 
ris parlamente yra pareiškęs, 
jog tikėjęs galėsiąs su opozicija 
bendradarbiauti demokratine 
plotme, tačiau jų puolimai ir 
toks griežtas nusistatymas prieš 
savąją ginklo jėgą tokioms jo 
viltims padarąs galą. Ta proga 
tenka pasakyti, kad

tiek Adenaueris, tiek vietoj 
jo dabar tvarkąs užsienio 
reikalus von Brentano, o 
gynybos T. Blankas aiš
kiai pasisako prieš Vokieti
jos suneutralinimą, 

nes toks neutralumas, kurio sie
kia ne tik bolševikai, bet ir vo
kiečių socialdemokratai, Aden
auerio ir kitų vokiečių kd vadų 
įsitikinimu, galų gale nuvestų 
Vokietiją į bolševizmą. Aden
aueris ne viena proga yra vie
šai per savo kalbas, duotus 
spaudai pasikalbėjimus ir paties 
straipsniais pareiškęs, kad

Vokietijai tėra vienas ke
lias — eiti su Vakarąis.

Vokietijos misija yra būti ly
giateisiu nariu su kitomis vals
tybėmis laisvojoje Europoje. Ji 
su kitomis laisvojo pasaulio 
valstybėmis turi sudaryti pyli
mą, kuris sulaikytų tolimesnį 
bolševikų smelkimąsi į Vaka
rus. Vokietijos vyriausybė yra 
pasiryžusi ir toliau vykdyti 
šiuos du kilnius uždavinius: iš
laikyti Vakarų kultūrą ir sau
goti taiką. Vokietija negali iš
likti neutrali tarp dabartinių 
kovojančių blokų. Vykdydama 
šiuos savo . kilnius uždavinius, 
kaip pažymi Adenaueris, ji te
gali eiti tik su Vakarais ir būti] ntt Viktorijai Londone," kvies- 
ištikima jų sąjungininkė.

Tenka manyti, jog bolševikai, 
pakvietę Adenauerį į Maskvą, 
tikėjosi tuo būdu jį atmušią nuo 
Vakarų ir galėsią apardyti nuo
širdžius Vokietijos ir kitų Va
karų Sąjungininkų santykius, 

jie betgi įsitikino, kad tai 
(Nukelta į 9 psl.)

Kai

Lenkai kalbasi su Vokiečiais
Londone šnekama, kad tarp 

vokiečių ir kai kurių lenkų 
sluogsnių eina įdomūs ir kitiems 
pavergtiesiems, bent lenkų ir 
vokiečių kaimynams, pasitari
mai. Gerai informuoti šaltiniai 
sakosi turį žinių apie labai slap
tus kai kurių Vokiečių ir lenkų 
veikėjų susitikimus, per kuriuos 
norima susišnekėti, kaip pasida
lyti ateityje “įtakos sferomis 
Rytuose”. Dėl stambiausių daly
kų iš esmės esą jau susišnekėta, 
tik nesusitariama dėl “smulkme
nų”, nors vokiečiai toli gražu 
dar neturi visų savo sričių Ry
tuose. nei- laisvieji lenkai nėra 
atgavę Lnkijos žemių. Būdingu

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

DRAMA ŽENEVOJE
Šios dramos siužetas pradėjo 

išryškėti praėjusios savaitės 
JAV ir TSRS tironų įgaliotinio 
Bulganino kalbose. Eisenhowe- 
ris sakė, kad svarbiausios kliū
tys, kurias reiktų nugalėti Že
nevoje, yra ginklavimasis ir pa
vergtosios tautos. Jis prašė žmo
niją melstis, kad iš susitarimo 
kas nors išeitų. Žadėjo neišduoti 
Amerikos didžiųjų principų su
sitikęs su tironais. Bulganinas, 
nedrįsdamas žiūrėti korespon
dentams į akis, jau pirmosiomis 
kalbos eilutėmis išsidavė tik 
veidmainiaująs. Iš kart paaiškė
jo, jog nei jis, nei jo gengė tik 
jau nesileis į kalbas dėl “Balti
jos šiaurės vakarų gubernijos 
respublikų” išlaisvinimo.

Lietuvoje vėl tikimasi
Tironų valdžios atolydis Lie

tuvoje, praėjusios savaitės ži
niomis, sukėlė viltį, kad grįš pa
vergiau kraštan normalus ir 
laisvas gyvenimas. “Argentinos 
Lietuvių Balsas”, remdamasis 
laišku iš Lietuvos net tvirtino, 
kad po dešimtmečio ištrėmimo 
Lietuvon yra grįžę: paskutiny
sis užs. reik, ministeris Urbšys, 
diplomatas Petras Klimas, prof 
Petkevičius. Laiškų antplūdis iš 
Lietuves ir Jungtinėse Valsty
bėse, kad ir ko nors prašant, su 
nežymiais prasitarimais liudijo, 
kad tironų veidmainystė, sie
kianti savo tikslų pavergtose 
valstybėse, gali išsilieti visai 
jiems nepageidaujama kryptim. 
Laisvajame pasaulyje betgi nei 
vienu priešženeviniu žodžiu ne
buvo užsiminta apie grąžinimą 
pagrindinių žmogaus teisių Ber
lyno ir Stockholm© pašonėje 
esančiems tautoms Pabaltijy.

Įsidėmėtinas Julės Moch 
pareiškimas
Julės Moch, prancūzų valsty

bininkas — ąntikomunistas ir 
diplomatas prieš kelias dienas 
pasaulio spaudai pareiškė, kad 
jokia kaina Ženevoje, buvu
siuose Tautų Sąjungos rūmuose 
prie Lemano ežero, negali būti 
svarstoma pavergtųjų tragedi
ja. “Jei ši problema yra skaudi 
ir svarbi sovietinio režimo au
koms, šiuo metu tai nesudaro 
tiesioginio pavojaus taikai”. 
Keista mums, kaip tokie euro
piečiai dar ir šiandien nesugeba 
matyti toliau už tą Belgijos ka
ralių, kuris 1863 m. rašė karalie- 

damas ją suprasti “balanso po
litikos neišvengiamą logišku
mą”: “... Imperatoriui Alek
sandrui visai nėra įmanoma iš
laisvinti' šias (Lietuvą ir Lenki
ją) provincijas, kurios, reikia 
pripažinti, yra turtingos ir da
bar jau priklauso Rusijai daug 
metų. Jų buitis bus. sunaikinta.

dalyku laikoma tai. kad lenkai 
tikisi gausią iš vokiečių sutiki
mą. jog Lietuva su kitomis Pa
balti j valstybėmis vokiečių bū
sianti perleista “lenkų įtakos 
sferai”, o užtat vokiečiai iš lenkų 
išsirūpinsią, kad vokiečiai savo 
“įtakos sferon” su laiku gausią 
pietinę Vidurio Europos dalį — 
su Ukraina.

Tam tikras kontaktas visą lai
ką palaikomas lenkų žinomųjų 
veiksnių atsakingų pareigūnų ir 
su kai kuriais lietuviais...

Nenori Įsileisti juo
dukų Į mokyklas

1954-m. gegužės 17 dieną JAV 
Vyr.. Tribunolas išaiškino, kad 
juodukų nepriėmimas į viešą
sias mokyklas yra priešingas 
konstitucijai. Š. m. kovo 31 d. 
Vyr. Tribunolas įsakė visiems 
fedr. teismams ir mokyklų va
dovybėms galimai greičiau pa
naikinti juodukų mokinių išsky
rimą, atsižvelgiant į vietos sąly
gas. Daugumas valstijų, kur yra 
atskiros mokyklos baltiesiems ir 
juodiesiems, sutiko su nauju po
tvarkiu. Labiausiai priešinasi 
pietinės valstijos: Georgija, Ala
bama, Louisiana, Missisipi, Ca
rolina ir Virginija. Ikišiol tose 
valstijose dar nebandoma įgy
vendinti to naujo potvarkio. 
Kaikuriose vietovėse yra įsaky
ta sudaryti juodųjų - baltųjų 
komitetus, kurie drauge ap
svarstytų būdus, kaip baigti juo- j 
dūkų išskyrimą. Vietinės mo-j 
kyklų komisijos bando apeiti j 
įstatymą. Jame pvz. pasakyta,' 
kad vietinės komisijos turinčios j 
teisę nuspręsti, kur turi būti' 
siunčiami vaikai mokytis. Tai 
duoda progos kaikuriose vieto
se prailginti juodukų išskyrimą.

— Otava. — St. Lawrence ka
nalo jėgainės statyba varžytinių 
būdu atiduota Iroquis Construc
tion Ltd, Jos kaina buvo $21.- 
940.253 didesnė, bet jai pavesta 
statyti tikint, kad kanadiška fir
ma naudos kanadiškas medžia
gas.

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

■ u.---------------

Ir ta kryptim Rusų nemaža pa
daryta. Rusai, kaip tauta, nie
kuomet nesutiks ir negali su
tikti jų netekti. Dėl jų išlaisvi
nimo skelbti karą būtų Anglijęs 
didžiausia kvailystė”. Prancūzi
ja ir Anglija šios nuomonės lai
kosi ir šiandien! Amerika betgi 
kaip ir visad pirmoji pagaunan
ti laiko tempą ir vyksmą, jokiu 
būdu nemano, kad tautų išlais
vinimas būtų “didžiausia kvai
lystė”.

Amerikos laikysena
Moralinės “išlaisvinimo” de

klamacijos 1952 m. rinkimų me
tu, daug kas mano, buvo leng
vabūdiškai padarytos. Vėliau 
buvo pasakyta, kad tai bus sie
kiama tik “taikingomis priemo
nėmis”, o šiuo metu šis laisvi
nimo būdas Prezidento su Mr. 
Duller buvo redaguotas jau kaip 
“moral suasion”. Katalikų sena
torius iš Wisconsin© Joe Mac 
Carthy norėjo griežto Amerikos 
pasisakymo ir pareikalavimo, 
kad “viens, du” rusai išeitų iš 
pavergtųjų kraštų. Liberalinė 
kongreso dauguma pritarė bet
gi prezidento linijai. Tačiau Mc 
Carthy užsispyrimas privertė 
abu Kongreso rūmus skelbti, 
nors švelnesne forma, viltį, kad 
“satelitai” visdėlto kada nors 
“atgaus laisvo apsisprendimo 
teisę.” Londone ir Paryžiuje di
plomatai nebuvo patenkinti net 
šitokiu pasižadėjimu 1 ir sakė, 
jog vistiek iš viso to nieko ne
išeis. O Maskva tvirtino, kad 
“Rytų Eurouoje viskas tvarkoj”. 
Kad apmalšintų Senatorių Mac 
Carthy ir jo rėmėjus, paleido iš 
kalėjimo Vengrijos kardinolą 
Mindszenty, šio meto Katalikų 
Bažnyčios; kankinį.

Rusai bijo vokiečių
James Reston. NYTimes ko

mentatorius, viename savo pas
kutiniųjų straipsnių, visas pa
vergtąsias tautas vadino “Slav 
Empire”, sakėsi dėjęs visas vil
tis į prez. Eisenhcwerį, kuris 
vienintelis galįs įtikinti Krem
liaus tironus, jog 1955 m. kari
nėj strategijoj TSRS apsisaugo
jimas nuo Vokietijos “pasienio 
valstybėms nuo Pabaltijo iki 
Viduržemio” neturi tos reikš
mės, kokią turėjo 1812 ar 1914 

toną, neįtikins rusų, išskyrus 
gen. Eisenhoweri. Esą, reikia iš
laisvinti satelitus, nes jų terito
rijos nereikšmingos. Šios. įtakin
go žurnalisto mintys išduoda 
JAV didžiausią silpnybę — ryž
to stoką.

Tik Lietuvos išlaisvinimas
Įrodytų Maskvos nuoširdumą
Priremta prie sienos Sov. Są

junga gail duoti pažadų. Pvz. 
sovietiniai rusai gali paskelbti 
pasitraukia iš Vengrijos ir Ru
munijos! Bet tai juk pažadėta 
dar 1946 metais, kaip tik bus 
pasirašyta Austrijos • taikos su
tartis. Jie gali paskelbti “lais
vus” rinkimus “satelituose (kal
bos nėra apie Pabaltijo valsty
bes). “Nepartinių” sąrašai juk 
buvo ir Lietuvoje 1940 metais! 
Gali paskelbti- panaikiną Ko- 
minformą ir pareikalauti, kad 
Amerika ir kitos šalys sustab
dytų “teisybės transliavimą” 
per savo radijo stotis. (Šią sa
vaitę Amerikoje buvo paskelb
tas naujas radijo bangų siunti
mo būdas, kurio negalima būtų 
trukdyti). TSRS gali paskelbti 
sumažinanti Raudonąją Armiją, 
nes kolchozams ir fabrikams 
trūksta darbo jėgos. Sovietai 
taipgi, viliasi, kad priėmus to-

Malonūs prisiminimai 
i

NEUSCHWANSTEIN PILIS, Bavarijoje

Kai pamatai Neuschwanstein pilį, atgyja puikūs 
vaikystės laikų prisiminimai.
Ar tai nebus tik pasakų pilis, kur kadaise 
dūko Rumpfelštilcas?... kur Gražusis. Princas 
pabučiavimu pabudino Miegančiąją Gražuolę? ... 
kur žvilgančiais šarvais apsidengę riteriai 
jojo užmušti ugnimi spjaudantį slibiną?
Tie, kurie jau matė Neuschwansteiną, 
visi sako “taip’

Pastatyta ’ Bavarijoje Liudviko II-jo,
> Neuschwansteino pilis stovi atsirėmusi į 

Tirolio kalnus primindama senus laikus... 
laikus, kurie grąžina vėl malonius prisiminimus.

’ . t •
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kius susitarimus Ženevoje, pa
vergtosios tautos dvasiškai su
smuktų galutinai įsitikinusios 
Vakarų veidmainiškumu ir tuš
čiais pažadais. Sovietai taipgi 
gali paskelbti pasitraukią “iš vi
sų bazių svetimose šalyse”. Jie 
jau pasitraukė iš Port Arthuro 
Kcm. Kinijoje ir galėtų pasi
traukti iš satelitinių valstybių 
Balkanuose ir Lenkijoje, kur 
kariuomenes vistiek juk valdo 
sovietiniai maršalai ir per 10 
metų parengė pakankamai pati
kimų MGB kadrų! »

Lietuva jų yra pripažįstama 
nepriklausoma, suverene vals
tybe, kurioje laikomos sovieti
nės bazės. Kol Raud. Armija ir 
MGB nebus atitraukta su visais 
savo kolonistais iš Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos, visi sovietų pa
žadai ir nusileidimai yra tik 
klasta. Turime pagrindo tikėtis, 
kad Amerikos delegacija nesi
bijos šios skaudžios teisybės so
vietams rėžti į akis, kaip min. 
Dulles kad ne kartą padarė pra
ėjusių metų tarptautinių susiti
kimų proga. Nors JAV spauda 
nei vienu žodeliu paskutiniąją 
savaitę neųžtarė pavergtųjų pa- 
baltiečių, reikia viltis, k^d Ame
rikos delegacija pavergtųjų tau
tų ir net pabaltiečių reikalą Že
nevoje iškels. Norėtųsi užbaigti 
paprasčiausiu priminimu tiems 
Ženevoje: “Nekask kitam duo
bės, nes pats įkrisi”. f

Pabėgo legionieriai
Žiniomis iš Egipto, 85 prancū

zų svetimšalių legijono kariai 
pabėgo Suezo kanalo srityje. 
Jie buvo gabenami į prancūzų 
kolonijas, ir radę progą iššoko 
iš norvegų laivo “Skaugum”. 
Tai jau nepirmas kartas, kad 
svetimšaliai legijonieriai šioj 
srity pabėga. Ikišiol būdavo 
daugiausiai pavieniai atsitiki- 

■ mai.. Bet Šį kartą įvyko masinis 
bėgimas ir tai didžiausias šioj 
srity. Egipto sargybiniai pabė
gėlius paėmė savo globon. Dau
giausia jų tarpe vokiečių — 60, 
kitų — 10 austrų, 6 ispanai, 4 
italai, 2 belgai, 1 turkas, 1 
rokietis ir 1 lenkas.

ma-

Kas daugiau 
nusikalsta

(C.Sc.)<.Kai,kitur -gimęs kana
dietis yra Kaltinamas kokiu nors 
kriminalu, tai laikraščiuose tuo
jau skelbiama ir jo gimtoji šalis, 
o masės dažnai ima laikyti nu
sikaltėliais visos tautos narius.

Bet ką kalba faktai? Pagal dr. 
Stuart Jaffart. Toronto un-to so
cialinių mokslų katedros profe
sorių, visos teorijos, kad naujie
ji kanadiečiai yra atsakomingi 
už įvykstančius nusikaltimus, 
turi būti atmestos vieną kart 
ant visados. Jis sako: “Nusikal
timų skaičius, įvykdytas naujų
jų kanadiečių, toks yra mažas, 
kad galima jo neimti visai ir 
dėmesin” (Liberty Magazine).

Jis nurodo, kad 1952 metais iš 
1.806 asmenų patalpintų į kalė
jimus 1.674 asmens buvo senieji 
kanadiečiai. Mažiau nei 1% su
darė europiečiai, atvažiavę į Ka
nadą paskutiniais 5-kiais metais.

Dominion Bureau of Statistics 
pranešimai rodo, kad iš 26.741. 
kurie tais metais buvo pakaltin
ti padarę kriminalinius nusikal
timus. 89.9% buvo gimę Kana
doj. Tik -280 arba maždaug vie
nas procentas buvo nauj. kana
diečiai, atvykę paskutiniais pen
kiais metais. 824 arba 2.8% buvo 
asmenys, atkeliavę iš Britų 
Commonwealth.

VOKIETIJOS APGINKLAVIMAS
Naujasis V. Vokietijos gyny-1 anksčiau panašus atsišaukimas 

bos ministeris Blankas birželio • su feldmaršalo Paulaus parašu
23 d. oficialiai prisistatė vokie- 1 
čių ir užsienio spaudai, pažymė
damas, kad vokiečių karinė pa
jėga turi būti neatidėliojant su
daryta. Visi klausimai, pasak jo, 
bus peržiūrėti specialios komi
sijos, ir visuomenei suteikta juo 
didesnė kontrolės teisė. Tuo bū
du norima iki minimumo su
mažinti užsienyje ir Vokietijoje 
kai kurių sferų baimę, kad ir 
vėl gali išsikeroti vokiečių mi- 
litarizmas. Jau 1950 m. per pasi
tarimus su Vakarais tas klausi
mas buvo išsamiai apsvarstytas. 
Tačiau Vakarai, nebeturėdami 
kitos išeities, sutiko su Vokie
tijos apginklavimu, nes jų įsiti
kinimu net ir galįs ateityje at
sikurti, vokiečių vienos ar kitos 
rūšies militarizmas reikštų 
menkesnę blogybę, negu raudo
nojo sriauto prasimušimas į Va
karus ir užliejimas visos Euro
pos. Vak. Vokietijos fed. parla
mente tuo reikalu vyko karštos 
diskusijos. Pagrindą joms suda
rė į parlamentą įneštas 6.000 
savanorių paruošti laikinasis 
įstatymo projektas. Jį ypač 
smarkiai puolė socialdemokra
tai, o visą eilę trūkumų iškėlė 
ir kai kurie koalicijos partijų 
atstdvai. Tačiau, palyginus su 
buvusiu Wehrmachto įstatymu, 
dabartiniuose pagrindiniuose 
principuose matyti žymi pažan
ga, ir tai — suteikiant civili
nėms įstaigoms primatą prieš 
karines. Tuo būdu visuomenė 
galės busimąją vokiečių kariuo
menę kontroliuoti panašiu bū
du, kaip JAV ar kitur. Vyriau
siu ginkluotų pajėgų viršininku 
numatytas valstybės preziden
tas, kuiram suteikiama skyrimo 
ir malonės teisė. Kancleris, pa
gal konstituciją nustatąs vy
riausybės politikai svarbiausias 
gaires, turės teisę tas gaires nu
statyti ir gynybos srityje, o vi
sos ginkluotosios pajėgos, bus 
pavestos tiesiogiai krašto gyny
bos ministeriui. ‘

Rytinėje Vokietijoje bolše
vikai stengiasi visokiais bū
dais kliudyti V. Vokietijoje 
savosios ginklo pajėgos su
darymą.

Birželio 25 d. Berlyno rytinėje 
zonoje buvo susirinkę apie 500 
buvusių vokiečių karininkų išL . . -^- .
rytinių ir vakarinių zonų, ku- rminkai, seniau priklausę bol- 
riu mitingui vadovavo feldmar-.
šąląs Paulus.,Po-2 dienas truku- komitee Freies Deutschland’.
šių pasitarimų buvo priimta re
zoliucija, kviečianti sudaryti 
“apjungtą Vokietiją” ir “neut
ralią, nepriklausomą armiją”. 
Tas atsišaukimas buvo nukreip
tas į “milijonus vokiečių karių”;

Teisingas žodis 
apie Pabaltijį

- Kingston, Ont, Whig - Stan
dard liepos 8 d. išspausdino la
bai taiklų Londono korespon
dento E. Crankshaw straipsnį 
apie Chruščiovo atsilankymą 
Pabaltijy “Report from the Bal
tic Satellites”.

Autorius teisingai nupasako
ja Pabaltijo valstybių pavergi
mą ir jo vaisius. Klestintis ūkis 
šių kraštų buvo sugriautas Mas
kvos užsimojimo ir naujai anek
suotus kraštus suuniforminti — 
sulyginti su atsilikusiu rusišku 
ūkininkavimo būdu, o dabar, 
sako autorius, Chruščiovas Ry
goje skundžiasi to vaisiais. Jis 
nusiskundė, kad neišnaudoja
mas šių kraštų pienininkystės 
ir kiaulių ūkio patyrimas, ta
čiau jis nepasakė nei vieno žo
džio, iš kurio būtų matyti, jog 
galėtų būti pakeista bolševikinė 
ūkio sistema. .

artileri

nuo mobi-* 
ji iš viso- 

* • • J__•

buvo nukreiptas į Vak. Vokieti
jos politikus. Šis pasitarimas 
vadinamas “pirmuoju visų vo 
kiečių karininkų suvažiavimu”. 
Gerai informuoti vokiečių 
sluogsniai skelbia, kad į jį buvo 
atvykę apie 350 buvusių vokie
čių karininkų iš Vak. Vokieti
jos. Tačiau visi tie “apeliuoto- 
jai” kažin kodėl nenori, prisi
minti, kad tuo būdu jie dirba 
tik bolševikams naudingą dar
bą. Faktiškai Sovietai visą lai
ką kontroliavo Rytų Europos ir 
Rytų Vokietijos ginkluotąsias 
pajėgas, o dabar, kaip tat pa
tvirtino ir balandžio 20 d. Var-' 
šuvoje per rytinio bloko karinį 
pasitarimą Chruščiovas, sudary
ta jau ir bendra tų kraštų vado
vybė. ■

Jungtinei Sovietų koman- ; 
dai priklauso 175 pėstinin
kų divizijos ir 40 divizijų 
priešlėktuvinių ir 
jos dalinių.

O praėjus 30 dienų 
lizacijos paskelbimo, 
disponuotų 400 divizijų, tanY 
skaičiui 70 satelitų divizijų.; 
Šiuo metu sovietinėje zonojei 
stovi 22 divizijos sovietų, pas-; 
kiaušiu metu apginkluotos pa
čiais moderniausiais bolševikų; 
tankais, o satelitiniuose kraš
tuose ir vakarinėse Sov. Sąjun-’ 
gos srityse — 60 divizijų. So-- 
vietų šarvuočių divizijų skai
čius siekia 65. Apskaičiuojama;

kad šiuo .metu sovietinės - 
ginklo pajėgos apima 4.750.- 1 
,000 karių,

tam skaičiuje satelitų kraštuok 
se 1.328.000 ir pusiau karinių 
dalinių apie 500.000 vyrų. So
vietai dabar ypač stengiasi su< 
stipirnti rytinės zonos vad. “Ka- 
sernierte Volkspolizei” ir avia-1 
ciją satelitiniuose kraštuose. 
Bolševikų vadovai R. Vokieti*, 
joje jau atvirai savo policiją 
pradeda vadinti “ginklo pajėga” 
ir panašiais terminais. Ji sten-į 
giamasi paversti į “kadrų armi-, 
ją”, 1950 m. ji turėjo 12 vieto-Z 
vių, kur vyko apmokymai. Da-f 
bar ji jau turi savą generalinį 
štabą ir 21 karininkų ir puska-i 
rininkių mokyklą, be to, visą 
eilę mokyklų politiniams apmo4 
kymams. Rytinės zonos “ginklo

i pajėgos” stuburkauli sudaro ka-

ševikų sudary ta j am “National-

Jų 3/i yrįf-karines* akade- -= 
mijas Sov. Sąjungoje, o visas 
svarbiąsias administracines vie
tas yra užėmę seni vokiečių ko
munistai, Išėję reikalingą apmo
kymą Sov. Sąjungoje. Sovietinė 
kontrolė vykdoma viešai per 
įvairius “patarėjus”, priskirtus 
prie visų dalinių. Su laiku bol
ševikai' tą “kadrų armiją” tikisi 
padidinti, kad. atėjus lemiamam 
momentui, galėtų panašiai, kaip 
kadaise buvo padarę pvz. Čeko^ 
Slovakijoje, užlieti visą Vakarų 
Vokietiją ir perimti vykdomąją 
valdžią į savo rankas. Šiuo, me
tu jie stengiasi savo agentais 
infiltruoti įvairias įstaigas, o 
vpač karines, Vak. Vokietijoje. 
Tačiau tikimasi, kad, susitvar
kius, su laiku ir toks bolševiki
nio infiltravimo pavojus bus re
dukuotas iki minimumo. M. J.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ'!

TAUPYK
savo kredito kooperatyve "PARA
MA". Indėliai apdrausti. Augštos pa
lūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė./ Toronto, Ont. Telefonas 
KE. 3027.
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Virtuvės komplektas: stalas ir4 kėdės 
nuo $39.00

Kaip iliustruotas $74-00

Dvigubos spintos 
tik 19.95

DAŽAI
namų vidaus ir 

išorės dekoravimui
ŽEMIAUSIOMIS

KAINOMIS.

Skalbimo mašinos 
nuo 79.50

Gazo ir elektros pečiai $75.00.
Kaip, iliustruotas — $269.00.

Šaldytuvai nuo $179.00.
Kaip iliustruotas r- $269.ty

. ~ «4«‘o
0E CAW SfyiCAGo iu. 1 
SALES KAAAGEy SLEEP PROft 

ai T(Wų

AOriSE ALL -CįĮALY’l GOLDE
FEATURE 11^ EEGMT
IfcCHAąTED STM Al
ĮEDD1M SALE MIS.TPA1

* U *€flČALT IRC*

MIEGAMOS SOFOS tik *39.00

Kaip iliustruota sofa 
ir fotelis — $169.00.

Dulkių siurbliai

Hoover
nuo *24.95

Geriausios pasauly siuvamos j maos tik

Laike išpardavimo pirktoms 
mašinoms išsimokėjimas be pro
centų.

Garayvenimui

Būkite patys prękybiniiite luviškc 
Bendroves Mohawk Funited 4as.



da. . jh*. vislę lietuvšytojų kūri-
Sivaus p; praėjo ai darnk

auksios vadatotaikoj. irti K°WU|<*jfl lelflEQ 
skiijų ir jaeli nuve darbai HIwIb) IwllIlaW 
nių; bus skįyje — ugsti draik _ 
vadų stovykai su įva Bažnyčią |r 
jų, auhimas ančiais animsi, ni jiu 
tųsidarbui. josava brčia Čikr sa^

Į truoti j artėta su lbyterioni1^ms" 
darias turim ir tt. Šias išrink * 
kantrų mišklegiją 3 ams iš s%asi- 
te pti visą Ismenų: Mikelėnu ’ 
dos jaunimą Neiman o, Bružo, lį 
imaininkai n ir p. Zckio. ’nie’ 
nesViso stovatų Bažos Lieti!- t 
laik $13. R metų sulięs prog; . ' 
ruoų Federšsįuntė d pas veiki • 
Dva V; Gidniems asims Amtie 
OFlne Pk. Europojeriems kaAuvoi 
Tona savo hosta apiiaurią k< savo 
nijasčiau nu>kupacij^riespaucPaP?- 
tus > ingio j e Lvoje. Tt? eJ°

tų Kr. Vtas idorratsakymj.sen0 nems,
■ . i ■ ■ būdo■iiitemasi» prie

Engelikai Pasaulio nyčių Tirčios 
rioržuropos k. PasaulLiuterionikalas 
buvrventi sh. Šios gis skaitlindijos 
gori ir kultoažnytinęganizacijdavi- 
misFie Amelissouri Idas, turąovės 
pratmetyje ’keliomišomis m< sta- 
sud; organiza bažnytills organną iš 
skirtinių org; izoliacijtine linijavo” 
cijųrtiniame > apie dulijonų nį>gnj0 
met susijuilaikančiųšių su v,gjnių 
linkik valstvsąjūdžiu. stelių
me, tiniarhe lė Liuteių Bažriy nįe_ 
nim ikojė šį psarį ofici<a pa

ikoje pashėtė Augnos Liūtėj tu_ 
dvi ai škirtžnyčią pati pasit<butų, 
liūtę. Vieni djungimoslu, pali%iima 
ekuisuotinio mumą dauti sus«a|rį_ 
džicyvaudam: pasitarine visienųvkag 
saularyboje ins. Šiuo ųsimų-ttprįeg 
saūlų Sąjuiakyti Altanos trJĮaciie_ 
Šiaiiterionių ų. Iki šiosisakė ja^ jr 
meiriklausė ir visi '.amai. Jgaivu 
kihiįę su liks sinodas Paul, Mį^ •_ 
70 rionių vbiržėlio lesyje 50 sįur. 
-pasfupės skrieš 4 nė: priim - ir 
giatės organ Liuterą Bažnjyzas” 
jos iė Liuteįietimą ir.ijungti syDra_ 
Bažau kaip ciant yisautepioni1^-e.xj 
milijiečių irs organijas dabanas 
gusmių Bažijungimositarimu(kam_‘ 
(šva puse nta sudaryendrą i^iebių 
no įai grupeaažnytinęmisiją sj- nej. 
klat mažesnė? altoriaoendryst((j^ai 
teriės organti. 4 ;emės
jos. apie d C. Fry Niujorku 
lijoių. Kita Liuterį Bažny-, . 
rionerikoje dentas inaulio Ba^ *?: 
——j-ybos vysiojo kc^.į 
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iš- 
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kaa kasinėtą, be abejo- 
nėisada dauūgiau negu 
bedančių, [i tokiomis 
danis progdr suk, žmo- 
gaalvą, ką rkti, ką pa- 
doati?...

■>do, pagiui soleni- 
zaibūtų ga surasti kur 
kaaudingesbūdų. Štai, 
pveigu susiu kieno nors 
valienio pokokio puska- 
piompanijėl neatsineštų 
joldovanų jbiamam as
inė, bet ta ] sumestų po 
poir po tredolerių Va- 
sai 16 girnos patalpų 
ski mokėti, ivių tremti- 
niargo mokns paremti, 
džninkams Ipti ar ki- 
tieį vargą :usiems tau
tietis padėtibūtų atsiek- 
taar kas nigesnįs tiks- 
laegu vardnkui nuper- 
kakokią nrovaną, kuri 
da praktišhm nėra vi- 
siš reikaling

ima, čia kilti klausi
mo kaip ši naujoviška 
tvi įgyveni Juk žmo- 
nėratę su aomis vaikš- 
čicbent pra be dovanų 
viai nekaipis, beeidami 
pakinti kinors vardu- 
viio ir tenailelį išgerti...

lame reikeikėtų “pio- 
ni”. Papi daugelis 
prkuoja į idienius Sve- 
čiekviesti as ateis pa- 
svnti, tie bečiai. Šiame 
gi ejuje, b»akol svečiai 
prs prie “nos”, reikėtų 
jucviesti, atuojant, kad 
jo' dovanomis priima
mo paskiai reikalai jau 
sale susi'ys norima 
pre. Pvz., kašto gyven- 
togalvų net prieš Kalė
davę “prez” bepirkda- 
mi tikrai nnka nei gai
viai pinigųrezultate — 
ka to išeina tiktai Kalė- 
dųZristaus no šventės, 
suąnavimas pavertimas 
biziška mu^čiū Dievui,, 
kales, lietu dar neįpra
to! kalėdinė dovanomis 
Švrtis...

*i, ar netų pagalvoti 
ir itų, y pati tokių progi- 
nitenčių vis išjungti do-

A. Kabaila, Melburne gavęs 
inž. diplomą, pakviestas lekto
rium į Melburno augštąją tech
nikos mokyklą. Dėstys pritaik. 
mechaniką, statybinę braižybą 
ir kt.

“Nidos” knygų klubas savo 
leidiniu Nr. 8 išleido P. Orentai
tės “Grožvylės meilę”’, apsaky
mų ir apybraižų rinkinį. “Ni
dos” leidykla rodo gražią veiklą.

Arte Sacra Lituana, Lietuvių 
religinio meno paroda, bus ati
daryta š.m. liepos 18 d. Escola 
National dės Belas Artės rū
muose Rio de Janeiro mieste. 
Sutelktinėmis viso laisvojo pa
saulio lietuvių pajėgomis Lietu
vos pasiuntinybei Rio de Janei
ro pavyko surinkti gausų būdin
gų eksponatų skaičių. Iš jų svar
biausi —t per 200 gražiausių 
kryžių, bažnyčių, ypač Vilniaus, 
liaudies menininkų ir naujosios 
Lietuvos kūrėjų darbų fotogra
fijų: koplytėlių, šventųjų sta
tulų, medžio raižinių etc. Taip 
pat gauta apie 20 šimtamečio 
senelio A. Trumpio darbų. Paro
dai konsulo Dr. P. Daužvardžio 
žmona atsiuntė gintarinį rožan
čių iš Čikagos, vienas lietuvis iš 
Švedijos — albumą su 17 Lietu
vos religinio turinio fotografijo
mis, gautų iš pažįstamos danės. 
Dail. A. Varnas atsiuntė 4 bū
dingiausius vaizdus iš Čikagos, 
tarp jų — Mindaugo vainikavi
mą. Mindaugo portretą, papuoš
tą brangiais akmenimis, padarė 
argentinietis dail. Cesar Patro
ne Buenos Aires mieste pagal 
Košubos skulptūrą. Visi S. Pau
ly je gyveną dailininkai lietu
viai davė savo kūrinių origina-.. 
lų, o V. Stančikaitė - Abraitienė 
specialiai nupiešė Vilniaus Auš
ros Vartų Madoną.

Religinio meno parodą pra
turtinti savo eksponatais padėjo 
min. St. Girdvainis, min. Dr. K. 
Graužinis, min. F. Meieris. gen. 
kons. J. Budrys, kons. P. Dauž- 
vardis su žmona, kan. Z. Igną-

iaj-v.
vanų pirkimą. Tuo labiau, kad 
galėtumėm dovanoms skirtus 
pinigus panaudoti daug kilnes
niam reikalui — karitatyvi- 
niams tikslams, o solenizantų 
— tuo nei nuskriausime, nei su
pykinsime, lygiai — kaip ir do
vanas pirkdami — nepraturtin
sime. Pr. Alšėnas.

Kę reiškia

I j ’Wage”?

Arte Sacra Lituana paroda ; 
veiks tik eucharistinio kongreso • 
metu. Tikimasi išgauti specialų I 
kambarį Rio de Janeire, kuria- • 
me bus globojama negrąžintinų * 
eksponatų dalis. Tai sudarytų ; 
užuomazgą lietuviško muzie- • 
jaus Brazilijoje, kuriam, atsi- I 
žvelgiant į ligšiolinį lietuvių pa- • 
rodytą palankumą ir taiką, tiki- ’ 
masi, būtų nesunku gauti dau- ' 
giau originalų.

Carlo Winterio universitetinė 
leidykla Heidelberge leidžia pa
sižymėjusio, lituanisto Ė. Fren
kelio paruoštą lietuvių etimolo^ 
ginį žodyną, pavadintą “Litaui- 
sches Etymologischės Worter- 
buch’’. Numatoma išleisti 10 są
siuvinių, sąsiuvinys kainuos. 
16.50 DM. Pirmasis sąsiuvinys 
pasirodys rugsėjo pradžioje. Tai 
būsiąs pats pirmasis lietuvių 
etimologinis žodynas iš viso. 
Jame bus ypač išryškinta lietu
vių žodžių giminigumas su kito
mis baltų kalbomis, taip pat 
kultūrinė lenkų, gudų ir vokiėį 
čių įsrava. Kai kurie Frenkelio’ 
duomenys bus paskelbti pirmą 
kartą. Nesiribojama tik dabarti
ne rašomąja kalba, bet darbui 
panaudotos taip pat seniausios 
lietuvių literatūros ir pačios , 
moderniosios lytys, be to, išryš
kinti lietuvių kalbos etimologi
niai santykiai su slavų ir indo
germanų lytimis.

Lenkų Istorijos Institutas Ro=7 
moję, įkurtas 1945 m., vadovau— 
jamas iš Lietuvos kilusio prela^Z 
to W. Meysztowicz, išleido pir
mą savo leidinį “Antemurale”Z 
spausdindamas itališkai, pran^

a M
*

ii

--

ir Rytų Europos, o ypač Lenkiu 
jos istoriją. • —

Pirmame Nr. yra 6 strąips=_ 
niai. Jų tarpe yra po straipsni- 
latvio Špekkes, esto Al. Tautu— 
ir lietuvio kun. J. Bičiūno -=7 
apie 1604 m. šv. Kazimiero ka
rūnacijos šventę Vilniuje. ZZ 

(Antemurale, ed. Institutum- 
Historicum Polonicum Romae^- 
— via degli Scipioni 284, Romasi 
1954, 155 psl.) —

STANLEY SHOE STORE Z Z 
Augiausios rūšies moterų, vaikų ir“ “ 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs- - 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

s: “Augna parod“.- 
.liu turima;’. . 8

tenonis.

s. Darbas (hiatas, 
inti vakarai 6 vai.

ME. 51- 
(antrose AVoronto.

i'elevizijochnikas 
STANIS

ijo, telettiijaratus, pa-,iua„
- n-.u— ,lvad,

gėry- 
i, ati- 
i ki- 
■gti?...

ccijai piųstaiS 
ilė Orint, GrožvV tik- 
apsakynr apybra Pa;

s Knygųubo leid^^i 
, 1955, 161. kartą 
ii Dienos55 m. bii^ėtų 

Nr. 6 ( 26 psl. ^ais, 
tfr. Dr. J.monas r:Pas^‘ 

M\^>autos trają, įdėta— 
jimas su pirm, f 

" 4, R. Ski] rašo api.
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Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės
į didžiausią lietuvišką Įstaigą

S JOINT REALTY LTD. | 
$ 899 BLOOR ST. W. OL. 6381 1609 DUNDAS ST. W. OL. 7996 S

PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ 'KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, 
BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT.

• Jums visada patarnaus
s

Jums visada patarnaus
skambinant telefonu skambinant telefonu

OL. 7996: OL. 6381:
F. SENKUS, R. ŽULYS,
V. PLIOPLYS, •

B. SERGAUTIS.
- P. BUDREIKA, B. MARIJOŠIUS,

J. RINKEVIČIUS, S. JUCEVIČIUS,
J. BALTAKYS,
BARCEVIČIUS, A. PALECKIS,

* B. POSIUS, ■ . P. KRILAVIČIUS,

BERŽANSKIS, J. KAŠKELIS,
f B. KRIAUČELIŪNAS,

-
J. KARPIS.

Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda
mi kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAMBINDAMI 
KLAUSKITE J. K A R PI S.

HAMILTON Ont
Mokyklos reikalai Bendruo

menės v-bos ir or-jų atstovų po
sėdy, įvykusiame liepos 13 d., 
dalyvavo 19 asmenų. Pirminin
kavęs Alf. Vainauskas pranešė, 
kad vykdant liet, laikraščių pla
tinimo vajų gauta 1 “NL” ir 3 
“L. Lietuviams” nauji prenume
ratoriai. Toliau jis pažymėjo, 
kad labai daug hamiltoniečių 
lietuvišką spaudą prenumeruo
ja, o kurie ne — tiems beveik 
esą neįmanoma ją įsiūlyti.

Pagrindinį klausimą — vysk 
M. Valančiaus mokyklos finan
sinį aprūpinimą susirinkimas 
svarstė 2 valandas, ir galutinėj 
išvadoj buvo nutarta sudaryti 5 
asmenų komitetą, kuris rūpin
tųsi šios mokyklos išlaikymu. 
Tris narius turėtų išrinkti vi
suotiniame susirinkime visi ha- 
miltoniečiai, ir į jį savaime tu
rėtų įeiti mokyklos vedėjas ir 
tėvų k-to pirmininkas.

Iš J. Mikšio pranešimo paaiš
kėjo ši praėjusių mokslo metų 
piniginė apyvarta.

PAJAMOS:
Surinkto iš tėvų .............. $350
Iš TF K. Boliaus loterijos 280 
Kalėdų vakaro ............... ✓ 41

Iš paorpjjos .............. ,.....  235
Iš Bendruomenės v-bos . .. 100
Iš TF Hamiltono skyriaus 239
Iš Katalikių Moterų D-jos 25
Iš Hamiltono ateitininkų .. 35

Viso $1305
Mokyklos vedėjas toliau nu

rodė, kad mokyklai reikėtų per 
metus:

Sorgui ...........................  $315
Raštines reikalams ............... 100
Mokytojoms ......................... 500

Viso $915
Kaip'matome, Hamiltono vi

suomenė, tėvai ir organizacijos 
praėjusiais mokslo metais mo
kyklą parėmė žymiai daugiau, 
negu sąmata reikalavo. Iš šio 
pertekliaus $390 (kasoje yra 
$100) TF nupirko vaikams kny
gas už $89, o likusieji $201 iš
dalinti papildomai mokytojams. 
Tokiu būdu metų bėgyje moky
tojai gavo $701.

Posėdy buvo svarstomi būdai 
rasti pastovias lėšas mokyklos 
išlaikymui, kad nereikėtų kiek
vieną kartą kreiptis į organiza
cijas. Buvo siūlymų steigti rė
mėjų būrelius, daryti loterijas, 
imti nuo visų organizacijų pa
rengimų įėjimo bilieto, nežiū-

rint jo kainos papildomai po 10 
centų. Nutarimo nepadaryta, o 
pavesta Bendruomenės v-bai šia 
medžiagą perduoti busimajam 
organui

III Liet. Diena. Trumpai su
stodamas prie III Liet Dienos 
Montrealyje, Alf. Vainauskas 
paragino visus hamiltoniečius, 
kuo skaitlingiau joje dalyvauti. 
Buvo pasiūlyta Bendr. v-bai su
organizuoti ekskursiją.

Fotografas Jūraitis padarė ke
letą nuotraukų, kurios bus pa
naudotos Liet. Dienas leidiniui.

Filmavo iškilmes. Broliai Žu
kauskai savo lėšomis atlieka di
delį lietuvišką darbą, filmuoda
mi didesnius mūsų sąskrydžius 
bei parengimus. Jie turėtų su
silaukti mūsų dėmesio ir įver
tinimo. Jie nufilmavo š.m. TF 
ruoštą kaukių balių,, “Čiurlio
nio” koncertą, birželio trėmimų 
minėjimą, liepos 2-3 d.d. tėvų 
pranciškonų ruoštą šventę Wel- 
lande ir tt. Prieš savaitę Jūsų 
korespondentui teko jas pama
tyti. Filmai yra spalvoti ir jiems 
priderinta lietuviškų plokštelių 
muzika. Juose labai aiškiai gali 
save pamatyti daugumas hamil
toniečių (žinoma, tik ne tie, ku
rie amžiąis nėra įkėlę kojos į 
lietuviškus susibūrimus. O to-

dešimtis yra).
Broliai Žukauskai, ateinant) 

rudenĮ tikisi savo naujus filmus 
parodyti plačiajai lietuvių vi
suomenei.

Linkime ir ateity jiems šį 
svarbų darbą sėkmingai tęsti!

TF gegužinė. Rugpjūčio 1 i 
visus kviečiame suvažiuoti į 
Brant Inn, Burlingtone, kur tu
rėsime progos pabuvoti vienoje 
puikiausių TF gegužinių.

Šią vasarą su kartėliu tenka 
konstatuoti, kad mūsų organiza
cijų gegužinės labai mažai lan- 
kdmos. Ar nepergreit išskydo- 
me plačioje kanadiečių masėje? 
Tiesiog gaila stebint or-jų v-bų 
triūsą ir vargą, už kurį niekas 
nei padėkos nereiškia! Jiems di
džiausias atpildas — mūsų mo
ralinė parama. Ją mes parodo
me, kai skaitlingai jų parengi
mus lankome. Juk rengėjai įde* 
da tiek darbo ir širdies! Kur gi 
pagaliau mūsų , tautinis solida
rumas, mūsų tautinė ambicija? 
Manau, kad Lietuva ir liet, rei
kalai mums visiems vienodai 
rūpij!

Tad nors į šią paskutinę šio. 
sezono gegužinę, kurią rengia 
TF Hamiltono valdyba atvykim.

Kviečiami visi ir laukiami

Atliekąme visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS.
PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS 

REAL ESTATE SĄJUNGOMS. -

l-C H I 1 II VANDENS ŠILDYTU- JLV JLL/JL/ JL/ vai $120.00.
Remontuoju ir įrengiu pagal pasirinkimą visų firmų 
alyvos ar gazo krosnis (burner) pradedant nuo $290. 
Išsimokėjimas 3 metams iš 5%. Kurie norėtų užsisa
kyti alyvos, duodu $5 nuolaidą. Taip pat įrengiu ir 

taisau įvairias vandens ir oro 
apšildymo sistemas senuose ar

kių ir Hamiltone viena antra visi! Sk. St

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

apšildymo sistemas senuose 
naujuose namuose.

Darbas garantuotas.

Krosnių valymas $6.00

A. Laguns
204 OAKWOOD AVENUE 

TORONTO 
Telefonas ME. 6583.

1. Didžiausios pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais
jmokėjimais ir įvairiomis kainomis. *

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tėl. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tek OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tek OL. 8450.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

A. A. MARIJAI GEGUŽIENEI mirus, 
jos sūnums, dukrai, žentui, marčioms ir anūkams reiškia 
gilią užuojautą / *

Žukauskų šeima.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

i alyvą.
* Taip pat atlieka Įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

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

Garantuotas saugojimas. Mokama
S atsiimant. Garantuojama.

Pasiimame ir pristatome.

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

sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
fcai bus rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą.
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 men.

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL; 8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite i šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namu, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

HAVELOCK - BLOOR,
$1.600 įmokėti, penkių kambarių 
mūrinis namas, alyva šildomos, 
lobai geram stovy, puikus didelis 
kiemas, loboi geros išsimokėjimo 
sąlygos, greitas užėmimas.

DELAWARE - BLOOR, 
$1.900 įmokėti, 6 kambarių, mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
garažas, didelis kiemas.

GLADSTONE - COLLEGE,
$4.500 įmpkėti, 8 kambarių mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
geras nuomavimui, netoli parko, 
gražus kiemas.

HUMBERSIDE - HIGH PARK, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ros, mūrinis namas, alyva Šildo
mas, kietmedžio grinays, 3 moder
nios virtuvės, garažas, greitos už
ėmimas. •<

; BARTLETT - BLOOR,
’ $2.000 įmokėti, 8 grožių kamba-
• rių, gero mūro namas, vandeniu
’ alyva šildomos, 2 modernios vir-

tuvės, 4-rių gabalų tualetas, ge- 
« ras, augštas rūsys, gražus kiemas.
• Patogios mokėjimo sąlygos.
; ST. CLARENS - LANSDOWNE, 
; $2.500 įmokėti, 6 didelių neper-
< einamų kambarių, lobai gero mū-
• ro namas, alyvos šildymas, 2 gra- 

žios virtuvės, labai gero
4 džio grindys, labai geras 

ko ir vidaus.
• EDNA - HIGH PARK,
. $4.000 įmokėti, 8 gražių
• rių, loboi gero mūro namas, 3 mo-
• dėmios virtuvės, geros kietmedžio
’ grindys, oylvos šildymas, gražus
. kiemas, geros pajamos.
• MOVETY - HUMBERSIDE,
• $4.000 įmokėti, 8 didelių neper-
’ einamu kambarių, visai atskiros,
- gero mūro namas, naujai plaste-
• r motas ir dažytas, 3 modernios 

virtuvės,- puikios kietmedžio grin-
. dys, loboi švarus rūsys, alyva šil-
• domes. Gero didumo kiemas su 

nauju mūrinius garažu.
; GRENADIER RD. - INDIAN RD.,
-$4.500 įmokėti, 11-kos grožių k., 

visai atskiras, gero mūro duplek- 
’ -i sos, naujas karšto vandens aly- 
’ vos šildymas, 2 modernios virtu-
• vės, 2 tualetai, plotus įvožiavi-
• mos, dvigubas garažas.
; HAVELOCK - BLOOR,
- Su ougštesniu įmokėjimu 12-ko-

loboi gražiu kornb., presuotų uly- 
tų, gero muro, visai atskiras, 
square plano namas, vandeniu - 
alyva šildomas, 3 modernios vir- 
tuvės, loboi gerai išlaikytos, 
P. MALIŠAUSKAS 
Bn.: Ml. 3471, «. 7423

kietmc-
iŠ lau-

komba-

INDIAN RD. - BLOOR,
$4.000 įmokėti, 10 komborių, ot- 
skiros mūrinis nomas, karštu van
deniu alyva šildomas, kvadratinis 
plonas, kietmedžio grindys, lobai 
tinkamas nuomavimui, greitos 
ėmimas, netoli susisiekimo.

RUSSET . BLOOR,
$6.000 įmokėti, 8 komborių 
du ougštus, puikus mūrinis
mos, karštu vandeniu alyva Šildo
mas, kvadratinis plonas, garažas, 
penkiolikos metų atvira skola.

už-

Per 
na-

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LL 1584

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444 

579 College St- (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susideda iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką* Pilna kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Parkdale rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augstus. Rusholme Rd; rajone.

7. $20.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - alyva šildomas. Bloor - Run- 
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rajone. ,

9. $22.000 pilna kaina. 9 lAamb. 
mūrinis, atskiros namas, garažas. 
Labai geram stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.

11. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva Šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimok ėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 kamb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis 
Lengvos 
Dundas

16. $2.000
nis namas, alyva šildomas. Bloor
- Oss i ng ton rajone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 kamb. mūri- 
ą nis namas. Vandeniu - alyva šil-

domso. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiros namas, vandeniu - 
alyva šildomas, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, garo-

_ _ _ 1 _

kiemas ir įvažiavimas.
išsimokej imo sąlygos.

- Runnymede rajone.
įmokėti, 6 kamb. mūri-

žas, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone. »

21. $15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22. .16.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiros 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - alyva Šildomos, 
kiemas. Bloor - Montrose

25. $18.000 pilna kaina, 7 
mūrinis, atskiras namas, 
niu - alyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaino, 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - alyva šildomos. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti, 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

28. $7.000' įmokėti, 7. kamb. mūri
nis namas, 2 moa. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Viena skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, alyva I omodiš ,2s5 
nis namas, alyva šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

Didelis 
rajone, 
kamb., 
vonde-

Turime dougelį kitų loboi gerų Ir įvoiriomis koinomis bei jmokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS
OL 8444

D. KAROSAS
OL 8443

R. KUPREVIČIENĖ
OL 8443

J. BUCANTAS
OL 8444

V. PALIULIS
OL 2324

P. DAMBRAUSKAS
OL 8443 

Namų tel. RO. 9-6198

St. Catherines, Ont Padėka
Niagaros pusiasalio lietuviu parapi

jos metine šventė, įvykusi liepos 2 ir 3 
d., praėjo su dideliu pasisekimu visokia- 
riopos paramos dėka. Nuoširdžiai dėko
ju Apreiškimo parapijos chorui, jo va
dovui muz. P. Sakui ir solistei p-lei A. 
Skarulytei už gražų koncertą ir jų visų 
pasišventimo vykti savo lėšomis iš Niu
jorko į Kanada. Meno mėgėjų- būreliui; 
jo vadovui ir režisoriui B. Simonaičiui, 
aktoriams A. Skaistienei, E. Bersenienei, 
P. Šidlauskui, B. Jackevičiui ir B. Simo- 
naitienei. Pamokslininkui T. Juvenaliui 
Liaubai, OEM., paskaitininkui L. Eiman
tui, sporto vedėjui P. Balsui, grimoriui
J. Jagėlai. Solistui A. Pdulioniui, T. Ro- 
faeliui Šakaliui, OFM. Ypatingo padėka 
p. Bieliūnams už patalpas ir vaišes cho
ristams; prisidėjusiems darbu: J. Daino
rai,- A. Dainorienei, S. Galdikienei, K. 
Galdikui, A. Panumiui, V. Povilčienei, 
V. Pčvilčiui, J. Škeivalui, Skeivalienei,
K. Tamašauskui, S. Piliponytei, D. Pi- 
liponytei, A. Satkevičiui, A. Visockiu!, 
A. Čėpukui, N. Naiduškevičiui, N. Nai- 
duškevičienei, J. Galezevičiui, A. Stan
kevičiui, K. Stankevičiui,- A.' Žinaičiui, 
R. Šurkai, P. Marčiauskui, K. Marčiaus- 
kienei, D. Blužaitei, P. Tamulenui, V. 
Čeporienei, J. Č^poriui, O. Jonaitienei, 
P. Petraičiui, I. Jonaitytei, -R. Paulio- 
niui. Ačiū už automobilius choristams: 
J. Vyšniauskui, V. Palujanskui, A. Kli
mavičiui, Z. Jakuboniui, W. Karaliui, 
J. Lekavičiui, A. Naiduškevičiui, S. Gu
daičiui. Ačiū visiems, kurie buvo paža
dėję nakvynes choristams ir visiems už 
aukas, už visokią paramą mūsų metinei 
šventei. T. B. Mikalauskas, OFM

suruo- 
proga 

ir ver-

VIENNA, Ont.
Padėka

Reiškiame nuoširdžią padėką 
šusiems mūsų sūnaus gimimo 
staigmeną - shower. Už gražias
tirigas dovanas tariame lietuvišką ačiū: 
p.p. Petkoms, Liutkoms, Rimkoms, Žio
gams, Dirsėms, Ruliui, Varkavičiui, Ale- 
liūnui, Lapėnui, Kazakevičiams, Galdi
kams, Vidmantams, Mitrauskams, Kisie
liams, Šilimams, • Dambrauskams, Kai
riui. ‘

Ypač giliai dėkojame rengėjoms po
nioms: Petkienei, Liutkienei, Žiogienei 
ir Rinkienei. J. ir A. Arimai.

— Maskva. — Maskvos radi
jas skelbia, kad Sovietai pastatę 
naują prie Pacifiko uostą, kurį 
pavadino “Nachovka”. Jis yra 
sujungtas su transibiriniu gele
žinkeliu. Sovietai skelba netru
kus art Š. ašigalio pasistątysią 
naują stebėjimo stotį, atžymėtą 
“Nordpol 5”. Tuo būdu Sovie
tai statą jau 3 didžiulę tokią sto
tį Arktikos vandenyse;"'"'”^

— Paryžius. — Prancūzų lai
vas “Esperance” išgabeno į Š. 
Vietnamą 850 pabėgėlių, ‘ekurie 
anksčiau iš šiaurinio Vietnamo 
buvo perbėgę į pietinį, bet ten 
negavę reikalingos globos ir, 
negalėdami įsikurti, nusprendė 
grįžti atgal į šiaurinį komunistų 
valdoma Vietnamą. ?■’ - — I II ■ —ea—p—

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! ,

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti ■

Imperial Aute Cellisieii
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST. ________________
1% Block South of St. Clair ’ Namų tel. CE. 1-3444

TER Junction 4773

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

VL. ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

1147 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI Į
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntime išlaidos užmokamos čia.
CENTRINt ĮSTAIGA: 1 -. -J
' 835 Queen‘Street W„ TORONTO, Telefonos EM. 4-4025.
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Teletonos 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264.
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonas 5-7480. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. Nd. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272

_______ Ir kitose vietose. _______



9 PUSL.

.. f yPJENC f ..VA S i S -Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West <ph« Osstagto. Ave.) Telef. ME. 4605-4606

1. Bloor - Crawford, $1.0Q0 įmokėti, 
6 grožių kamborių atskiros, didelis 
kiemas, garažui vieta.

2. Bloor • Dovercourt Rd., $2-500 
įmokėti, 8 dideli kambariai, mūri
nis, 3 virtuvės, geras pajamų na
mas.

3. Bloor - Ossington, $3.500 įmokėti, 
** "7 didelių kambarių, atskiros, gero

muro, alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas, labai geras pir
kinys. r

4. Rushoknę Rd. - gloor, $5.QOO įmo
kėti, 9 kambarių, atskiras, gero 
muro, kvadratinis planas, alyva 
šildomas, labai didėlis ir gro|ųs

. kiemas, gražioje vietoje, geros pir
kinys.

5. Rusholme Rd. - Dewson, 15 didelių 
kambarių — 3 atskirų bųtų — 3 
vonios, 3 virtuvės, vandeniu aly- I

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis, pąsirinkimas gyyęnąmų namų, biznių' žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonų: ME. 4605.
V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

7 'Į. -.l-JI '.-"I' 1. ) L,.1 . ĮĮL-LL1. ' . J l'  ..............— ..i ■■■ i i....................

VOKIETIJOS DABARTIES PROBLEMOS
į ^^fĄ^kęltą iš 5 psL) 
jįęnąs nepavyks, ir vėl pradėjo 
prieš Ądenąųęrį kampaniją, 
stengdamiesi visokiais būdais jį 
kompromituoti.

Aiškų atsakymą Vokietija 
duoda ir į indų premjero Nehru 
svaičiojimus šų Ču-Ėn-Lai, kur 
tikima,’ kad už bendrą gerovę 
jie galėsią drauge kovoti. Vo
kiečiai atsako aiškiai ir nedvi- 
prąsmiškai: negali Vakarai at- 
sįsąkyti savo saugumo tik tam, 
kąd tuo būdu jaustųsi saugūs 
Sovietai. Nehru skelbia, kąd 
per pąsitąrimus Maskvoje ir ki
tur jis nelietęs Rytų Europos 
klausimų. Vis dėlto didelis dė
mesys Vokietijoje atkreiptas į 
britų nuomonę, kad

Nehru misija iš tikro pasi-

Ottawa, Ont., Franklin Arbuckle, R.C.A., O.S.A. 
Vienas iš 65 Seagramo kolekcijos paveikslų.

Kąd parodžius kitų kraštų žmonėms, kaip 
atrodo mūsų šalis, The House of Seagrams 
paprašė žinomus Kanados dailininkus nu
piešti mūsų kanądįškų miestų paveikslus, šie 
paveikslai apskrido aplink pasaulį ’ir buvo 
parodyti daugiau negu ketvirčiui bilijono 
gyventojų.

Šiandien, dar tūkstančiuose šeimų toli
muose kraštuose tebekalbama apie momentą, 
kuomet šie geros valios kaimynai iš Kanados 
buvo atsilankę. '

rhe jHouse oį Seagram
W***. rites Ob' '

(Atkelta iš 3 psl.) 
lan ir prancūzų Pinay formaliai 
deklaravo savo “išlaisvinimo 
taikingomis priemonėmis poli
tiką”, kurios konkretumą tuoj 
paliudijo iš po nakties Londone 
užgimęs ' “Pavergtųjų Tautų 
Laisvės Komitetas”. Tačiau bė
da, kad Strassbur'go kalbose, iki 
šiol gautomis žiniomis, nei vie
nu žodžiu nesiūloma padėti Pa
baltijo tautoms, bet tik “sateli
tams” NYTimes prasme. Laimė, 
kad Strassburge posėdžiavę pa
vergtieji liepos 5 d. neužsileis
dami šaukė sau teisybės neuž
miršdami Pabaltijo tautų, kai 
sesijos pirmininkas juk yra V. 
Masens, latvis, o politinės ko
misijos pirmininku V. Sidzi
kauskas. Tai iš dalies parodo, 
kokioje visdėlto jautrioje situa
cijoje randasi Pabaltijo reika
las.

Prašo informuoti apie
Lietuvą
Nesulaukdami nei koordina

cinio centro, nei jokių permai
nų ALT, LAIC ar LLK Infor
macinio skyriaus veikloje, pa
vieni lietuviai laikraštininkai 
prašo bent didžiąją Amerikos 
Niujorko spąudą informuoti, 
šiomis likiminėmis' dienomis, 
apie padėtį Lietuvoje. Jūsų 
bendradarbis prieš rašydamas 
Jums savaitinę apžvalgą pasiun
tė NYTimes sovietikos publi
cistui Harry Schwartz laišką, 
kuriame apgailestavęs, kad NY 
Times John MacCormack Vie
noje ir Maskvos Clifton Daniel 
neranda galimybės pranešti, 
kas dedasi Pabaltijo tautose, kai 
tuo tarpu laisvieji lietuviai ir 
veiksniai turi tiek daug medžia
gos irodyti ten esamą klaikumą, 
prašė bent NYTimes sovietikos 
komentatorių susidomėti Pabal
tijo reikalu. Almus laiške nu
rodė, kad NYTimes, pasiuntusi 
Maskvon antrąjį korespondentą

Welles Wangen, turėtų išsirei
kalauti leidimą, pirmą kartą per 
15 metų aplankyti Pabaltijo 
valstybes. Almus betgi pats su
abejojo, kad sovietai išdrįstų 
parodyti laisvajam pasauliui, 
kas atsitiko pasiturinčioms va
karų civilizacijos tautoms per 
15 komunistinio gyvenimo me
tų, kada ne tik gėrybės, gyvu
liai, bet ir žmonės, kaip anks
čiau Afrikos negrai buvo gabe
nami Sibiro vergijon. Almus 
klausia Schwartzo argi jis ma
nytų, jog sovietai leis NYTimes 
paskelbti, kad laisvi 'lietuviai 
per*l-9 metų sugebėjo pasistaty
ti apie 1000 naujų mokyklų, iš 
nieko sukūrė pajėgų ūkį ir net 
pramonę su prekyba. O ką gi 
suteikė mažoms Pabaltijo tau
toms Maskvos tironija? Almus 
nuolankiai ir vėl prašo NYT 
susisiekti su Lietuvos Konsula
tu, LAIC arba LLK Niujorke ir 
pralaužti tylos sąmokslą, prane
šant pasauliui, kas dedasi Pa
baltijy vos keli šimtai mylių 
nuo Švedijos ir Berlyno.

“Tylos sąmokslo” pralaužimas 
pasaulinėse žinių agentūrose ir 
didžiuosiuose pasaulio laikraš
čiuose apie Lietuvą ir Pabaltijį 
yra mūsų pirmas uždavinys! 
Argi nesame įsisąmoninę, kad 
tik pasaulio viešoji opinija tėra 
mūsų didžiausia viltis ir išlais
vinimo laidas?!...

SEAGRAMO
PAVEIKSLŲ PARODA,..

GEROS VALIOS AMBASADORIAI

Kur tik jie nuvyko, šie Geros Valios 
Ambasadoriai, jie laimėjo naujų draugų ir 
geresnio supratimo apie Kanadą, nes jie pa
rodė paąkutiniųs mūsų krašto atsiektus lai
mėjimus.

PARDUODAMA:
va šildomas, atskiras, gero muro, 
privatus įvažiavimas, didelis kie
mas ir garažas.

6. Rqpcesvqlles - Wright, $3.500 
įmpkėti, 6 didėlis kambariai, mo
derni virtuvė, alyva šildomas, la
bai gero mūro, didelis kiemas.

7. High Park - Roncesvalles, $3.900 
įmokėti 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomos verandos, 2 ougštų, at
skiras, ąpynąujis namas, vande
niu alyva Šildomos, 4 gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

8. Bloor - High Pork Avę., $5.900 
įmokėti, 10 didelių kambarių, ge
ro mūro, 2-jų butų, 2 vonios, 2 
Virtuvės, yqndeniu alyva šildomos, 
2 garažai, prie pot Bloor, geros pir
kinys.

9. Dundas - Dufferin, 2 opynouji 
atskiri namai. Vienas 2-jų atski
rų būtų, antras 4-rių atskirų bu

tąrųąuj^ti bolševizmo pro- 
Bągaųdai tiek Azijoje, tįęk 
Europoje, ypač tokie jo pa
sakymai, jog jis “niekur ne
matęs geležinės uždangos”, 
jog “jei uebus susitarta dėl 
koegzistencijos — tai neliks 
kįtos išeities kaip kąrąs”.

Iš Nehru pirma reikalaujamą, 
kąd tie geri norai jo ir bolševi
kų būtų įvykdyti darbais, nes 
šiaip iš visko teliks tik tuščios 
frazės. Tiesa, kad Nehru buvo 
susitikę taip pat du vokiečių po
litikai, norėdami išzoriduoti dir
vą, kiek ji liečia vokiečių rei
kalus, bet nemanoma, kad Neh
ru misija kiek nors žymiau,atsi
lieptų Į Vokietijas dabartinį 
statusą. Ženevoje Vokietija ofi
cialiai nedalyvaus, nenorėdama 

tų, pa 4 gabalus modernios vo
nios, vandeniu apšildomas, geras 
pirkinys, parduodamas lobai gero
mis sąlygomis.

10. High Pork Blvd., 14 labai dide
lių kambarių, atskiras, labai gero 
mūro, centrinis planas, vandeniu 
alyva šildomas, 3 vonios, moder
nios virtuvės, didelis gražus kie
mas ir 2 garažai, parduodamas su 
visais gerais baldais, mėnesinės 
pajamos $680, labai geras pirki
nys geromis sąlygomis.

11. Indian Rd. - Geoffrey, 11 didelių 
kambarių, gero mūro, atskiras, 4 
modernios virtuves, 2 vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomas,
gražus kiemas, šoninis įvažiavi
mas ir garažas, vertas dėmesio 
pirkinys.

sudaryti tuo būdu precedento, 
kad ten tada pareikalaus įsileis
ti jos atstovus ir rytinės zonos 
kom. vyriausybė — panašiai, 
kaip kadaise buvo padaryta dar 
karo metu su Lenkija.

Visdėlto kancleris Aden- ' 
aueris yra pasiryžęs netru
kus vykti Į Maskvą ir derė
tis su bolševikais,

kaip sureguliuoti dabartinius 
Vokietijos ir So v. Sąjungos san
tykius. Toji kelionė ypač nevie
nam prancūzų politikui atrodo 
kaip pasaulio pražūtis, ypač bi
jantiems Vokietijos sustiprėji
mo. Vokiečiuose galvojama, kad 
Sov. . Sąjunga šavo ambasado
rium į Bonną numato paskirti 
Semeniovą, buvusį Sovietų pa
siuntinybės Kaune sekretorių, 
laikomą šiuo metu vienu iš ge
riausių bolševikų Vokietijos 
klausimu žinovu. Vokiečių pir
muoju ambasadorium Maskvoj 
numatomas fed. parlamento na
rys K- G. Pfeliderer, vienas iš 
žymiausių vokiečių Rytų prob
lemų žinovų, jau ir dabar pade
dąs savo patarimais pasiruošti 
kancleriui jo kelionei į Maskvą, 
be—to,- kunigaikštis . Bismarkas. 
Vokiečių spaudoj nurodoma, 
kad besiderėdami su Sovietais 
vokiečiai taip pat pareikalaus 
jiems grąžinti ir Rytprūsių dalį. 
Tuo būdu būtų sudarytos sienos 
tarp Lietuvos ir Vokietijos. To
kias jų pretenzijas remią taip 
pat amerikiečiai, nes Rytprūsių 
šiaurinės srities, atgavimas su
stiprintų laisvojo pasaulio pa
stangas atgauti nepriklausomy
bę ir Lietuvai su Latvija bei 
Estija, kurios tuo būdu nebūtų 
iš visų pu&ų užgožėtos sovieti
nių kraštų. V. R.

DIDŽIOJI

pa-

Primins tėvą
Rašant kūdikio metrikus 

klausia:
— Kokį duosite kūdikiui var

dą?
— Zpskoyx, — atsako kūma.

— Paūgėjęs geriau atsimins tė
vą, — paaiškina.

— O be abejo, tėvas buvo tur
kas ar graikąs?

— Ne, okulistas. Pririnkdavo 
žmonėms akinius...

Pradžia yra
Tėatras užsakė dramaturgui 

parašyti veikalą iš trijų aktų. 
Po kiek laiko kreipiasi Į drama
turgą klausdami, kiek pasi
stumta su rašymu. Tas atsako:

— Gerai pasivaryta pirmyn. 
Trijų veiksmų veikalas reika
lauja būtinai dviejų pertraukų. 
Pradžiai jau pertraukos para
šytos.

Garantuoti įrankiai
— Atsižvelgiant Į kainą, — 

skundė^ svetys restcįrano 
davėjui, — reikia pasakyti, kad 
kalakutą su peiliu dar šiaip taip 
galėjau įpiauti, bet dantim jo
kiu būdu negaliu įveikti.

— Mielas pone, — ramiai aiš
kino padavėjas, ■— restoranas 
garantuoją peilius, bet negali 
garantuoti klientų dantų.

Tai tik pratimas
Parašiutininkai po teoretinio 

apmokymo išskrido pirmą kartą 
iššokti iš lėktuvo. Kiekvieną ei
nantį šokti instruktorius apžiū
ri. Jis pastebi, kad paskutinysis 
yra be parašiuto.

— Stok! — sušuko karininkas.
— Tamsta gi be parašiuto!

— Tai nieko, pone kapitone. 
Mes juk tik pratimuos — atsa
kė naujokas.

Niujorko policija
Niujorke lietuviai pasakoja 

kokia griežta jų policija. Kai 
pavėlavę lietuviai pikietininkai 
uoste niekaip negalėjo surasti 
vietos automobiliui pastatyti, 
vienas netekęs kantrybės ir bi
jodamas pražiopsoti Molotovo 
atvažiavimą savo automobili 
pastatė po didžiuliu plakatu 
“No Parking”. Griebęs vieną 
anti-komunistinių šūkių, Įsiliejo 
Į ratą, kurį nuo Molotovo sau
gojo trys raiti ir 12 pėsčiųjų po
licininkų. Jis buvo tikras, jog 
teks mokėti benf penkiolika do
lerių pabaudos,^Jįoks.J>uvo jo 
nustebimas, kai ■ po pikieto at
ėjęs prie savo karo rado pasta
tytą policininką, kurio pareiga 
buvo... atginti jo karą nuo kitų 
policininkų norinčių prisegti 
baudos bilietą! Jam atsisėdus 
prie vairo vienas paskui kitą 
ėjo seržantas, leitenantas ir pa
galiau net policijos kapitonas, 
kurie užklausę pikietininko ar 
jis žinąs, kad čia parkinti nega
lima ir-Niujorko policija neda
ranti niekam jokių privilegijų, 
o puse lūpų pastebėjo: “You did 
a good job, and now, blow out”;

DILEML

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu U įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

989 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

Dviguba nauda
— Kodėl neįsitaisai ir pati 

elektrinio skustuvo?
— Taigi! O su kuo žmona ta 

da nagus nusipiaustys?
Mandagus mokinys

Buvo žinoma, kad mokyki? 
aplankys inspektorius. Mokyto 
jas mokiniams įkalė į galvą, kac 
su inspektorium kalbant reiki? 
būti ypatingai mandagiu ir at
sakant nepamiršti pridėti “Po 
ne Inspektoriau”.

Pasitaikė, kad inspektorių? 
atvyko kaip tik per tikybos pa 
moką. -Kaip paprastai, inspek
torius pabandė mokinius klau 
sinėti. Taip jis paklausė ir Jo
nuką:

— Na, ką Ponas Dievas sak? 
Adomui, kai išvarė iš rojaus?

— Eik iš rojaus, Pone Inspek 
toriau. Savo prakaite valgys: 
duoną, Pone Inspektoriau...

Rimtas argumentas
— Maloni ponia, aš užtikrinu 

tai tikras lapės kailis.
— Ar jis nebijo lietaus?...
— Bet ponia, argi Tamsta ma

tei kada lapę su lietsargiu?...
Tylus fabrikas

— Sakai čia pas jus labai ty
lu. Bet ar nedaro triukšmo šis 
fabrikas pašonėje?

— 9 ne. Juk tai veltinių fab
rikas.

Jam vis neaišku
— Teta, — klausia mažasis 

Jonukas, — kodėl tu vis pud- 
ruojies? . ■' •

— Kad būčiau gražesnė, vai
kutį * -

— Tai kodėl tu nepasidarai 
graži?...

Apgailestavo
Įmonės vedėjas ateina į Įstai

gą. Pavaduotojas jam pasakoja, 
kas Įvyko.

—... Be to, buvo dar vienas 
nepaprastai susijaudinęs ir Įtū
žęs ponas. Jis nuolat šaukė: “Aš 
j Į užmušiu!”

— Ir ką tu jam atsakei?
— Sakiau, kaip Tamsta liepėt. 

Sakiau, deja, labai gaila, Tams
tos čia nėra...

Juo toliau, tuo blogiau
Bankieto metu jaunuolis sėdi 

prie puikios jaunos nepažįsta
mos mergaitės ir jai pasakoja:

— Žinot, aš štai tam apuokui 
kur ten už tos storos ponios sė
di sakau, kad namų- šeimininkė 
atrodo tikra susivėlus ožka, c 
pasirodo; kad to idijoto jėsamc 
jos vyro...

— Oje! Na, ir ką Į tai pasakė 
mano tėvelis... 

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

407 Roncesvalles Avė. 
prie Howard Park Ave. 

Toronto. 
Tel. OL. 6415. 

Sav. I. VILIŪNIENĖ

ura - CITY
Heating 

Installation
Atlieka namų apšildymo, gazo, van
dentiekių, drenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTERIS
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j 

namus veltui.
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. *1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto 

Tri. KL-3881
-*-*■ 11,1 ” . ... ...........................ii

Dr. M. Arštikaitytė
dėl atostogų

LIGONIŲ NEPRIIMINĖS
. IKI

RUGPICCIO 1 D.

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 1 vai. pp.—3 vai. pp.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Bacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.

Telefonas OL 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

1390 DUNDAS ST. W. : 
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepos 4 iki 
liepos 29 dienos.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS 3
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

i Dr. Alexander SZATMARI
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

Į 260 St. Clair Ave. W. j

I Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 
susitarimq.

Telef. įstaigos WA. 1-0556 
namų LL. 5228.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

<..■ ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

bu v. 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.; antr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. LO. 5613

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

1 Advokatai, Notarai
91 Yonge St, Toronto

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter, 
B.A. 

Teisininkas, advokatas, 
notaras. 

Įstaiga: 2?0 Roncesvalles Avė. 
Tel. LA. 0846. 

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto. 

Priimama susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas •— 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St W^ Toronto 
Triri.: OL 8431 ir OL 8432.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
8.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 vol., 2 — 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST STREET

Toronto.
Telefono* KE. 4323.

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų tpeciolhtoi. „ 

3 Spodina Rd., Toronto
(Bloor - Spodina kampas) w 

Darbo valandos:/!0-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ?

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų* 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir'' 
nuo 6-8 vai. p.p., Šeštadieniais nuo 
1 1 -2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi-* 
tarimo.

Telefonas OL 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI -
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto „

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave. W., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Edclid Avė.
Priima vakarais Dagai susitarimq.

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)

AKIU SPECIALISTAS

L LilNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek-- 
tant, ištiria akių nervus, kurie daž 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.*
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA ■ 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundos St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek-* 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet. •

LIETUVIO ADVOKATO ; 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, ■ 
(arti Bloor ir Yong gatvių) ;

Telef. įstaigos: Telef. namų:
EM. 3-7461 BE. 3-0978

. ..........111
1 iDANIEL D. STOKAL, BJL 

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 Sų W. - 6-8 val. v.; 
Telef. EM. 8-2646



TŽVISKĖS ŽIBURIAI

TORONTO,Cnt
šv. Jono Kr. parap. žinios

Vasaros - metu parapijos 
vadovybėj dėmesys nukreiptas 
į lietuvių vasaros koloniją ir 
koplyčią Wasagoje. Atrodo, 
šjos pastangos pasiteisina: jau
čiamas lietuvių visuomenės 
nuoširdus pritarimas — Wasa
goje lietuvių pamaldose dalyvių 
skaičius sekmadieniais kartais 
didesnis nei parapijos bažnyčioj 
Toronte.

— Ateinančią savaitę prie 
Inglewoodo prasidedančiai Ka
nados liet, skautų stovyklai ka
pelionu pakviestas kun. P. Ažu
balis.

— Už a.a. Piecidą Stripinienę, 
mirusią prieš viena mėnesį, ge
dulingos pamaldos bus šeštadie
nį, liepos 24 d., 8 vai. ryto.

— Sutuokta: Algis Gurinskas 
ir Violeta Kazlauskaitė, Algir
das Vosylius ir lema Andrulai- 
tytė, Jim Coss ir Joana Melda- 
žiūtė.

Pakrikštyta: Ramunė Marija 
Dubysa Morkūnaitė, Silvija Ju
lija Liubavičiūtė, Bronius Jo
nas Jurgaitis, Peter Oskar 
Schultes.

f

Wasagos vasarvietė
' Wasagoje lietuvių skaičius 
auga. Tai buvo aiškiai jaučiama 
ir pamaldų ipetu, kurias praėju
sį sekmadienį laikė kun. B. Pa- 
eevičius. Artimoje ateityje nau
jai pastatyta salė numatoma pa
naudoti ir visuomeninei veiklai. 
Užbaigus salės statybą greitu 
laiku bus pradėta statyti pasta
tas vasaros vaikų kolonijai. Jau 
yra gautas didžiulis pastatas, 
suris bus pervežtas į Wasagą 
ir perstatytas parapijos sklype. 
Gautame pastate yra 44 gyve
nami kambariai, patogios prau
syklos, dušo įrengimai, salė val
gyklai ir, reikalui esant, centri
nis šildymas. Šis pastatas bus 

. naudojamas taip pat ir lietuvių 
-Caritas” reikalams. Be to, rei
kale už prieinamą atlyginimą 
bus leidžiama pasinaudoti ato
stogaujantiems lietuviams. Pa- 

5 stato išardymo ir pervežimo 
darbai bus vykdomi savaitės 
bėgyje. Tikimasi tai padaryti 
nemokamai talkinant kanadie
čių transporto įstaigoms. Dėl 
perstatymo dafloų vadovavimo 
yra tariamasi su lietuviu rango
vu Algiu Rope, kuris daug su
manumo ir pasiaukojimo paro
dė statant parapijos salę. Šio 
didėfio darbo įvykdyme, be abe
jo, tikimasi nuoširdžios talkos ir 
iš lietuvių visuomenės.. ‘

Vasarvietės atidarymas
Dėl užsitęsusių darbų Wasa

goje naujai pastatytosios Šv. 
Jono Kr. parapijos salės iškil
mingas atidarvmas nukeliamas 
i liepos mėn. 31 d., sekmadienį.

' Ligoniai
Šv. Juozapo ligoninėje Vladui 

Giedrikui padaryta sunki nuga
ros kaulo operacija. Toje pat li
goninėje prieš keturias dienas 
operuota A. Vadakojienė. Abu 
ligoniai jaučiasi gerai. Senyvo 
amžiaus ligonė Magdalena Jo- 
sienė ilgą laiką sirgusi savo na
muose, prieš savaitę pergaben
ta į Nursing Home, 23 Menard 

’ Str- ■
Nelaimės

, Sunkiai sužeisti Jurgaičiai — 
vyras, žmona ir du vaikai. Jie 
gyvena JAV ir atostogų buvo 
atvykę į Torontą pas gimines. 
Sekmadienį vėlai vakare grįž
dami automobiliu netoli Wood- 
Stocko susidūrė su kita mašina 
Sužeistieji paguldyti Woodstock 
ligoninėj- General Hospital.
Juos aplankė T. Paulius, OFM.
Stalius Paliulis jonas pataiso du 
ris, spynas, grindis, langus, stiklus ir 
x!ažo. Tel. WA. 1-8655.

(Prisikėlimo parap. žinios
— Parapijos statybos vajus 

-ėi atostogų laikinai pertrauk- 
.as. Jis bus tęsiamas po atosto
gų tuose rajonuose, kurie iki 
šiol dar nebuvo lankyti. Vajus, 
pradėtas balandžio pradžioje BS 
Fcndan įnešė 20.005,79. Nuošir
džią padėką reiškiame aukų 
rinkėjams už didį pasiaukojimą 
ir darbo svarbos Supratimą.

Nauji Prisikėlimo bažnyčios 
'undatoriai: Poškus A., Seniū
nas V. J., Medelis A. O., Jukne
vičius S. K., Kovelienė T., Vi
limas B. O„ Slabokas S., Danai- 
tis J. B. Starkus A.

Statybos fondui padidinti bus 
pradėti platinti 1956 m. automo
bilio “Pontiac” loterijos bilietai. 
Tuo pačiu tikslu rudenį naujose 
parapijos patalpose rengiamas 
rudens, bazaras. * Parapijiečiai 
raginami paaukoti bent po vie
ną vertingesnį fantą.

— Jau galima registruotis į 
parąpijos maldininkų kelionę į 
Midlandą, kuri įvyks rugpjūčio 
7 d. Autobusai nuo College teat
ro išeis 9 vai. ryto. Kelionė ten 
ir atgal $3.50. Maldininkų kelio
nėje dalyvaus parapijos choras.

— Pakrikštyti: Patricijus Ed
mundas Kybartas ir Kęstutis 
Pranciškus Bartusevičius.
Telegrama prez. Eisenhoweriui

Kanados Liet. Ęendruomenės 
Krašto Valdyba pasiuntė tele
gramą prez. Eisenhoweriui Že- 
nevon. Ji primena Lietuvos pa
vergimą ir prašo jos reikalo ne
užmiršti konferencijoj. Panašią 
telegramą pasiuntė ir Toronto 
KLB apylinkės valdyba.

Gražus mostas 
Kūrėjams - Savanoriams

Žinomi Toronte lietuviškų 
reikalų rėmėjai dr. J. Yčas, dr. 
A. Pacevičius ir dr. A. Valadka 
yra pažadėję už pusę honoraro 
gydyti LK Kūrėjų - Savanorių 
S-gos Toronto skyriui priklau
sančius narius kūrėjus - savano
rius. Taip pat vaistininkas V. J. 
Margis, kuris savo duosnia ran
ka yra parėmęs ne vieną lietu
višką reikalą, pažadėjo skyriaus 
nariams už atleistus vaistus pa
daryti ketvirtadalį nuolaidos.

Sveikintinas toks gražus mos
tas padarytas tiems, kurių pasi
šventimu ir aukomis buvo iško
vota Tėvynės laisvė.

Verikaitis televizijoj
Praėjusios savaitės ketvirta

dienį solistas V. Verikaitis buvo 
pagrindiniu dainininku koncer
te, kuris buvo rodomas CBC te
levizijoj. Jis padainavo operų 
ištraukų iš ^Sevilijos kirpėjo”, 
“Samsono”, keturias dainas — 
rusiškai, vokiškai, angliškai ir 
lietuviškai. Be to, jis pagiedojo 
kanadiečio kompozitoriaus kun. 
J. Roff himną “God bless Cana
da”. Visi didieji Toornto dien
raščiai koncertą palankiai apra
šė. “The Telegram” suminėjo, 
kad dalyvavo 1400 žiūrovų Var
sity Arenoj ir kad solistas Veri
kaitis ypač puikiai išpildęs lie
tuvišką dainą — su “splendid 
sense of musical values”. Gerai 
įvertino jo balsą ir kitus jo iš
pildytus dalykus.

Atsistatydino
Pranešu visuomenei, kad nuo 

1955 m. birželio 1 d. dėl pablo
gėjusios sveikatos iš Toronto 
apylinkės valdybos ir iš Toron
to apyl. Šalpos k-to pirmininko 
pareigų pasitraukiau. Taip pat 
atsistatydino Toronto Šalpos 
k-to sekretorius Br. Saplys ir 
kasininkas A. Gačionis.

Dokumentai ir iždas š.m. lie
pos 16 d. perduoti naujam To
ronto apylinkės Šalpos k-to pir
mininkui V. Bačėnui ir iždiųįn- 
kui St. Dabkui. V. Vaidotas.

TF Hamiltono sk. šioje terasoje, Bront Inn, Burlington, rengia rugpjūčio 1 d., 
pirmadienį, 8 vai. vak. didelę “Gegužinę Mėnesienoj".

Vykstantiems į ateitininkų 
stovyklą

Ateitininkų stovyklon vyks
tantieji turi pasiimti 2 antklo
des ir paklodes, mažytę pagalvę, 
naktinius baltinius, bent tris pa
mainas skalbinių, tvirtus pa
prastus ir sportinius batus, ge
resnę eilutę drabužių, šiltesnį 
švarką ar megztinuką,, ilgas 
tvirtas darbines kelnes, maudy
mosi kelnaites, du rankšluosčiu 
ir bent dvi poras kojinių, muilo, 
dantims Valyti priemones, pro
žektorių. Valgiui pasiimti gilią 
ir negilią nedūžtamą lėkštę ir 
puoduką, šaukštą, šaukštelį, ša
kutę, peilį; užrašams bei praty
boms sąsiuvinį ir pieštuką. 
Šiuos daiktus gerai supakuoti ir 
užrašius gerai išskaitomą vardą 
ir pavardę liepos 27 (vėliausia 
28 d .po pietų) pristatyti Toron
to Prisikėlimo parapijos klebo
nų on, iš kur jau išanksto bus 
nugabenta stovyklon.

Iš Toronto stovyklautojai iš
vyksta liepos 30 d., šeštadienio 
rytą privačiomis lenvgvomis 
mašinomis. Vykstantieji jau 9 
vai. ryto turi punktualiai susi
rinkti prie Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonijos; Kitų ko
lonijų stovyklautojai, norintieji 
iš Toronto į stovyklą vykti kar
tu turi pranešti apie tai stovyk
los vadovybei: At-kų Stovykla, 
Franciscan Fathers, 32 iRush- 
olme Pk. Cres., Toronto, Ont. 
Privačiai vykstantieji stovyk
lautojai ir svečiai stovyklą gali 
pasiekti važiuodami į šiaurę 400 
keliu iki 27 ir paskum 27 iki 
Elmvale, o iš ten sukti kairėn ir 
važiuoti 92 keliu iki Wasaga, 
iki privažiuosite prieš pat pa
plūdimį tiltą, tada sukti dešinėn 
ir už kokios 1,5 mylios atrasite 
lietuvišką beržinę tvorą, kur 
bus užrašas “Ateitininkų Sto
vykla”.

Stovyklą aplankyti kviečiami 
tėvai ir svečiai, ypač savaitgalio 
vakarais ir sekmadienį. Sekma
dieniais stovykloje bus ir sve
čiams skirtos 11 vai. mišios.

Stovyklos vadovybė.

Atsikėlė į Torontą
Elena Spilčikienė, gyvenusi 

Winnipege, su savo šeima persi
kėlė Į Torontą ir čia mano įsi
kurti. Ji yra “TŽ” skaitytoja. 
Aplankiusi redakcija paaukojo 
$5 “TŽ” Namų Fondui.

Skautų stovyklautojams 
pranešame, kad’ neturintiems 
savo susisiekimo priemonių ir 
vykstantiems į skautų stovyklą 
Inglewood, Ont., yra pasamdy
tas keleivinis autobusas, kuris 
šį šeštadienį, liepos 23 d. 9.30 v 
rytą, išvažiuos į stovyklą nuo 
šv. Jono Kr. lietuvių bažnyčios. 
Visus daiktus pasiimti kartu. Iš
vykstame punktualiai.

Stovyklos atidarymas įvyks 
sekmadienį, liepos 24 d., 12 vai.; 
vakare bus pirmasis stovyklos 
laužas. Stovyklos uždarymas — 
sekmadienį, liepos 31 d.

Kelias į stovyklą buvo nuro
dytas pereitam “TŽ” numery.

Stovyklos vadovybė.
Mirė

Automobilio nelaimėj buvo 
sužeisti Guobai ir Underiai. 
Guobų dukrelė Danutė Ona Rū
ta 4 m. amž. buvo sunkiai su
žeista ir mirė ligoninėje. Laido
tuvės bus ketvirtadienį' 10 vai., 
rytą iš šv. Agnietės bažnyčios 
Jos kūnas pašarvotas Ryan - 
Odette laidotuvių namuose 
Dundas - Dufferin St.

Padėka
Širdingai dėkojame p.p. Izabelei Liut- 

kienei ir Vandai Lukošienei už rūpes
tingai suruoštų mūsų sūneliui Eduardui 
"shower" u( gražias dovanas ir padary
tą mums staigmeną ir malonumą. Už 
prisidėjimą prie tos iškylos: p.p. Liut- 
kams, Janušauskams, Mikėnams, Žilvy
čiams, Račiams, J. Augustifiavičioms, 
Dambrauskams, Ulbinams, Mažeikoms, 
OnaiČiams, Hessleriams, Lukošiams, Ka- 
reckams, Rozokams, Balčiūnams, Rut
kauskams, Lukošiams, Rimkams, kun. 
Rickui, Sr. Rickams, J r. Rickams, Žil
vyčiams, Jonikams/ Narušioms, Ruliui, 
Varkavičiui, Milkeriui, Zaukai, Karėc- 
kui, ir visiems, kurie mus aplanke šio 
proga, tariame dar kartą širdingą ačiū!

Alino ir Algis Rrckai.

Vieta vasarojimui 
ir savaitgaliams
prie gražous SIMCOE ežero, 
KESWICK, Loke Shore Rood

J. PREIKŠAIČIO ir J. KAUKELIO 
PARKAS.

Puiki vieto maudymuisi, piknikavi- 
mui, žvejybai. Išnuomojami kamba
riai. 42 mylios nuo Toronto. Važiuoti 
11 arba 8 plentu iki Keswick. Iš ten 
kairėn, pagal rodyklę Loke Shore Rd.
1 mylią (šalia Lake Shore Park Snack 
bar). Autobusai (Dundas - Bay St.) 

eina kas antra valanda.

ŽUKLAVIMO

Tabako 50 akrų derliaus nuėmimui REI
KALINGI prityrę skynėjai ir 2 rišėjos. 
Teirautis tel. LO. 6440 vakarais.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
ougste; yra garažas. Gali būti su vaiku, 
yra kam pasaugoti. Tel. LA. 8266.

Išnuomojami 2 atskiri kambariai lll-me 
augšte; yra garažas. 693 Dovercourt 
Rd. arti Bloor Str. Tel. LO. 8951.

išnuomojami 2 dideli atskiri front, kam
bariai, galima naudotis virtuve, arti 
Bloor ir susisiekimo. 33 Emerson Avė., 
tel. LL. 9633.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real), Londonu, Windsorq, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

PIRMADIENĮ, RUGPIŪČIO 1 D. (Civic Day)
kviečiame visus tautiečius vieną J ių vakarų

Gegužine^ Mėnesienoj
kuri įvyks netoli HAMILTONO, Burlington, Brant Inn terasoj.

PASTABA: Gegužinės vieta yra apie 
10 mylių nuo Hamiltono Toronto kryp
timi prie 2 kelio. Brant Inn yra žinoma 
kaip gražiausia šokiams vieta ne tik 
Hamiltone, bet ir Toronte.

Blogam orui esant, šokiai vyks ten pat 
esančioje puikioje salėje.

Gros puikus Benny Ferri orkestras!
VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS!

Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 12.30 vai.

TFA Kanadoje Hamiltono sk.

J.Berzinskas

- IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

Išnuomojami 2 arba 3 kambariai ir vir
tuvė II augšte, be baldų; yra TV ante
na, garažas, galima su vaikais. Dundas 
- Rusholme rajone, tel. LO. 5489.

Išnuomojamas didelis kambarys ir vir
tuvė II augšte, High Park rajone, 299 

i Pacific Avė., tel. Ro. 9-6198.

Išnuomojamas kambarys viengungiui-ei, 
'ro virtuvėlė. Gorevale St., EM. 3-5404.

1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius {autuvus.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų II augšte. Bloor - Russett rajone. 
Tel. OL. 4893. Skambinti po 6 v.v.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ: v
9 komabrių atskilos mūrinis nomos su dviem mūro gorožois, vondeniu oly- 

vo Sūdomas, dvi geros virtuvės, nepereinami komborici. Vieno skolo bolonsui. 
College - povercourt rajone. Įmokėti $6.000.

8 kambariai, pusiau otskiros mūrinis narnos su goroŽu. Dvi virtuves. 
Colleae - Beatrice rajone. Įmokėti $2.500,

6 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas su garažu, alyva apšildomos. 
k Arti Roncesvalles gatvės. Įmokėti $2.500.

B. Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo* 
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

PIRKSIU angliškai lietuvišką Beržinsku 
žodvną. Parduodamo oigioi naujoviškas 
4 vietų gazo krosnis. Tel. LL. 2493 nuo 
5-7 vai. vak.

ŪKYJE PRIIMAM4 vasaros atostogoms 
vaikai. Geras maistas, pigios kainos. 
V. Sukis, R.R. 2, Grand Vetley, Ont.

PARDUODAMAS 
NAMAS

High Park rajone, plytų, at
skiras. 10 kamb. ir saulės k., 
mūrinis, šilto vandens - aly
vos šildymas, labai švarus, 
įmokėti $6-7.000, geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, privatus.

TeL RO. 6-2749.

Daugiausia alkoho- 
* likų Prancūzijoje

Kanada šeštoje vietoje. 
Labiausiai geria B. Kolumbija.

Pagal “Ontario Alcoholism 
Research Foundation” naujau
sią statistiką, daugiausia alko
holikų yra Prancūzijoj: 100.000 
suaug. gyventojų tenka 5200 al
koholikų. Antrą vietą užima JA 
V-bės su 3.952 alk., trečią—Šve
dija su 2.580, ketvirtą Švencari- 
ja su 2.385, penktą Danija su 
1.950 ir šeštą Kanada su 1.580 al- 
ko.holikų 100.000 suaugusių gyv.

Imant Kanados provincijas, 
rasta, kad B. Kolumbija turi 
daugiausia alkoholikų: 2.440 iš 
100.000. Mažiausia jų turi New- 
foundlandas: 550 iš 100.000.

Imant miestais, statistika ro
do, kad Vancouvėris turi dau
giausia alkoholikų: 3.230 iš 100 - 
000 suaugusių. Londonas, Ont. 
— 3.150, Quebecas — 3.050, Ver- 
dunas — 2.860, Torontas — 2.- 
629, Montrealis — 2.430, Winni- 
pegas — 2.070, Otava — 2.020, 
Hamiltonas — 1.840.

Mažiausia alkoholikų turi St. 
John miestas Newfoundlande — 
680 iš 100.000 suaugusių gyven
tojų, Trois - Riviėres— 790, Ed- 
mentonas — 910, Halifaxsas — 
950, Windsoras — 1.720 ir Cal
gary — 1.720.

Studentai kaltina
Londone įvyko Europos trem

tinių studentų suvažiavimas, or
ganizuotas “International Con
ference of Students”. Jame bu
vo svarstomos komunistų oku
puotų kraštų tremtinių studen
tų problemos. Tam reikalui bu
vo sudaryta speciali komisija, 
vadovaujama W. T. Dentzer iš 
Pensilvanijos universiteto, ku
riai buvo pavesta paruošti pilną 
pranešimą apie studentų tremti
nių ir komunistų okupuotuose 
kraštuose pasilikusių būklę. 
Įvairių tautybių atstovai patei
kė atitinkamus duomenis.

Suvažiavime dalyvavo ir tarp- 
taut. komunistinė studentų są
junga “Intenational Union of 
Students”. Jos atstovai pasiūlė 
abiem organizacijom susijungti 
ir tam reikalui sušaukti sekan
čiais metais konferenciją Švei
carijoj, kur būtų bandoma išly
ginti esamus skirtumus. Tuo bū
du ne tik oficialioji Kremliaus 
politika muša taikos būgną, bet 
ir studentai ir visos kitos komu
nistinės organizacijos.

— Vašingtonas. — 
senhoweris pasirašė 
pagal kurį visi JAV 
turės įrašą “In God

EiPrez 
įstatymą, 

banknotai 
we trust” 

— “Dievu pasitikime”. Iki šiol 
šį įrašą turėjo tik metaliniai pi
nigai.

— Buenos Aires. — Argenti
nos prezid. Peronas neseniai pa
dėjo kertinį akmenį Jievos Pe- 
ronienės paminklui, kuris tu
rės 450 laiptų. Tai būsiąs augš- 
čiausias šios rūšies paminklas 
pasauly.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI -
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečių gamybos 
radijo priimtuVai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje, —

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

Sav. K. MOTUSIS.
Radijo priimtuvu specialios trumposios bangos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kasdien 6.30-—7.00 p.m ). Pas mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotos aparatas 
gali būti priimtasHtaip jmokėjimo pagrindas __ ... . .

ATLANTIC EXPORT'" IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras: 
926 Dundės St. W., Taranto 

Tel. EM. 4-1633.
SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto — 697 Queen St. W.
HAMILTON — 236 James St. N. ir 

224 King St. E. 
Kitchener — 343 King St. E. 
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 740 Queens Ave. ir 

345 Clarence St. 
Ottawa — 156 First Ave. 
Winnipeg — 715 Elgin Ave. 
Vancouver — 340 Homer St.

MCNTKtAL, Cue.
.I,'/?,

Galutinai susitarta dėl spor- Choro gegužinė. Sekmadienį, 
to salių III Lietuvių Dienai, liepos 24 d. 9 vai. rytą nuo ĄV 
Daug vargo ir rūpesčio turėta bažnyčios išeina autobiisąs į 
su salių parūpinimu Lietuvių 
Dienos Siaurės Amerikos Krep
šinio turnyrui, nes protestantų 
globoje esančios salės sekma
dieniais ir šventadieniais visai 
neišnuomo j amos.

Šiam reikalui mes turėjome 
išnuomoti tris sales: McGill uni
versiteto, 475 Pine Ave. West, 
Catholic High School, 3461 Do- 
rocher St. ir Ecol? Normale 
Jacques Cartier, 1301 Sherbroo
ke St. E., kurioje bus patalpos ir 
meno parodai.

Parėmė sportininkus. Užde
dant lentas naujai įrengtoje ĄV 
parapijos -^salėje, kurią mūsų 
globėjas gerb. kun. klebonas T. 
Kubilius užleido sportininkams 
naudotis, savo darbu ir medžia
ga daug prisidėjo B. Kisielius ir 
Juozas Intas išpjaudamas len
tas. Jiems priklauso sportinin
kų gili padėka.

“Tauro” valdyba.
Inž. J. Bulotos darbovietėje 

įvyko sprogimas. Dirbęs su juo 
jaunas inžinierius buvo labai 
sunkiai sužeistas. Laimei p. Bu
lota nedaug tebuvo sukrėstas.

Choro gegužinė. Sekmadienį,

i choro gegužinę. Užsirašyti pas 
vargonininką ir choristus. Ge
gužinė įvyks pp. Skruibiiį ūky
je. Ši gegužinė yra viena įdo
miausių. Visas pelnas skiriamas 
naujiems vargonams įsigyti.

Naujoje de Seve gatvėje ir ar
ti jos kitose gatvėse yra parduo
dami namai. Atrodo, kad būtų 
gera proga lietuviams juos arti 
mūsų naujos bažnyčios pirkti. 
Taip susidarytų didesnis ’ mūsų 
centras.

Praplečiama verslo įstaiga
Praplečiant įstaigos darbą, at

likusius stažą naujuosius darbi
ninkus pristateme lietuviškajai 
Montrealio visuomenei: Esame 
8 žmonių organizacija. Agentai: 
D. N. Balthikonis — VI. 7634, 
A. Markevičius — OR. 1-9816, 
A. Gražys — RA. 1-3148, J. Sku
čas RA. 2-6152, J. Zienka — TU. 
2712; sekretorė E. Lukošiūtė.

Ši įstaiga auga klijentų pasi
tikėjimo ir atliekamo darbo tin
kamumo dėka. Už tai esame vi
siems nuoširdžiai dėkingi ir pra
šome pasitikrinti šioje įstaigoje 
apie galimybes, kai jums iškils 
reikalas pirkti ar parduoti na
mus arba žemę, ir kai bus rei
kalinga paskola bei įvairus 
draudimas.

Su pagarba:
Adamonis & Budriūnas

District Estate Brockers.

Atvyko iš Venezuelos
Liepos 17 d. lėktuvu iš. Valen- 

cijos atskrido Vincas Beresne
vičius su žmona ir sūnum ir ker
tiną apsigyventi Kanadoje. Ap
sistojo pas brclj, turintį siuvyk
lą ir valyklą Dundas St. W.
Palengvinimai važiuojantiems 

į JAV
JAV Valstybės Departamen

tas išsiuntinėjo savo diploma
tinėms atstovybėms naujas tai
sykles, liečiančias vizų davimą. 
Tuo norima suprastinti forma
lumus, kad daugiau lankytojų 
vyktų į JAV. Naujos taisyklės 
nepakeičia imigracinių nuosta
tų, nei paso reikalavimų. Drau
dimas komunistams lankytis 
JAV taip pat lieka galioje. Nau
jos taisyklės numato paprastesnę 
procedūrą turistinei vizai gauti, 
ir leidžia duoti ją 4 metams ne
mokamai. Anksčiau ji buvo 
duodama 2 metams. Panaikin
tas skirtumas tarp prekybinės ir 
turistinės vizos.
Ukrainiečiai aviacijos kadetai
Visoje Kanadoje yra suorga

nizuota kariškos aviacijos kade
tų grupės. Priimami mokiniais 
jaunuoliai 14-18 metų. Pamokos 
vyksta vakarais, tad aviacinis 
paruošimas netrukdo tolimesnio 
mokymosi. Tik vasarą kadetai 
išsiunčiami į aviacijos bazes. 
Baigus numatytą mokslą kadetai 
gali gauti stipendiją toliau stu
dijuoti Toronto universitete, 
aeronautikos fakultete arba sto
ti i karo mokyklą.

Toronto ukrainiečių legijonie- 
rių skyrius nutarė suorganizuoti 
atskirą tokį ukrainiečių kadetų 
būrį. į kurį bus priimama 50-75 j Prancūzijoj priskirtina alkoho- 
jaunuoliai.' ilizmui.

| Tautinė vėliava prieš 
■ alkoholį

Prancūzai su savo trispalve 
vėliava nuo revoliucijos laikų 
yra laimėję ne vieną mūšį. Bd- 
šiol ji buvo naudojama tik iš
kilmingomis progomis. Dabar
tinė Prancūzijos vyriausybė, 
tęsdama Mendes-France pradė
tą kovą prieš alkoholizmą, nu
tarė leisti naudot trispalvę ant 
nealkoholinių gėrimų bonkų. 
Tuo būdu esą norima atkreipti 
prancūzu dėmesį į nealkoholi- 

inius gėrimus ir sumažinti alko
holinių gėrimų vartojimą. Svei
katos ministeris M. Lafay pa
reiškė, kad vyriausybė neketina 
imtis griežtų priemonių ar įves
ti prohibiciją. Ji bandanti pa
veikti savo krašto piliečius mo
rališkai, nes alkoholizmas Pran
cūzijai kainuoja daug pinigų ir 
gyvybių. Ministeris, nurodė, kad 
alkoholikų gydymas. vyriausy
bei atsieina 215.000.000.000 fran
kų per metus, t.y. $614.000.000, 
o mokesčiai už alkohol. gėrimus 
vyriausybei duoda kur kas ma
žiau pajamų. Esą prancūzas per 
metus suvartoja 7 galiomis gry
no alkoholio, kai tuo tarpu ame
rikietis —2, danas — 1. 73% 
nusikaltimų ir 50% savižudybių

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
RONCESVALLES AURORA $2.000 įmokėti, viso $10.500, pusiau at

skiros nemos, 6 komb., oro-ongliu šildvmos, gorožos. Nomos be skoly.
WESTMINSTER - RONCESVALLES, $3.000 įmokėti, pusiau atskiras, ply

tų namas, 6 komb., modemus, alyvos šildymas, garažas. Viso $14.500.
GROCERY - MEAT krautuvė, $7.000, Roncesvalles gatvėfe, pildbf jĮengtaf 

nuoma $100 menesiui, apyvarta — apie $1000 savaitėje, 2-jų augštų nomas,, 
galima jj nuoirkti.

GARDEN - RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, viso $13.800, 7 nepereinami, 
komb., vandens-olyvos šildymas, be garažo.

KING - SUNNYSIDE, $4.000 įmokėti, viso $25.00$, 13 kamb. su baldais,; 
(Jojomų nomos. voadens-olyvos šikJymos, 3 garažai, Užmokėjimas ilgom laikui, 
atviras morgfeius.

AL GARDENS w -
REAL ESTATE

1411 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Ttkfemi: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1543.

Vitai* tarta pirkimo ar pardavimo reikalai* krotokitė* vH aatedyta ičr*ni. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

9


