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Mokslas
Artėja mokslo metų pabaiga 

ir vėl prisimena mūsasis jau
nimas ir mūsų uždaviniai šia
me kontinente.

Lietuviškoji išeivija Kanado
je savo amžiumi dar nesena!. 
Maža dalis- lietuviškųjų šeimų 
tegyvena čia penktą dešimtį 
metų, daug didesnė dalis vos 
apie 25 metus, o apie pusę vos 
artėja prie 5 metų, kai JAV 
mūsų išeivijos amžius yra jau 
netoli apvalaus šimto metų. 
Kiek galima susigaudyti išnau
doję pasirodančių žinučių, JAV 
jau turime ne mažą skaičių 
verslininkų-biznierių, turime ne 
mažą skaičių laisvų ; profesijų 
inteligentijos, ypač gydytojų ir 
advokatų, tačiau masė lietuviš
kosios visuomenės dar tebėra 
fizinio darbo darbininkų sluogs- 
nyje. Kanadoje dar labiau. Jei 
neskaityti smulkiųjų verslinin
kų ir ūkininkų, kurie visdėlto 
sudaro medidelį lietuviškosios 
masės procentą, daugumas yra 
pramonės darbininkai, o jauno
sios kartos tam tikras procentas 
yra prasiveržęs tik į biurus —• 
ofisų raštinės darbus — leng-i 
vesnius negu pramonėje .prie Į 
mašinų, bet dažnai ir mažiau i 
pelningus. Yra, tiesa, jau čia I
mokslus baigusių keletas inži
nierių, keletas gydytojų, dantų 
gydytojų ir formacininkų, be
rods vos trejetas kunigų, bene 
du augštųjų mokyklų profeso
riai, gal arti 10 pradžios mo
kyklų mokytojų, berods nei 
vieno visoje Kanadoje.MietuVio 
advokato. Ne per daugiausia 
lietuvių užtinkame ir vadovau
jančiame techniškame pramo
nės bei prekybos personale; ad
ministracijoj, žinoma, nei vie- 
no.taip pat nei vieno politikoje, 
žurnalistikoje ir daugybėje ki
tų sričių.

Ir vis tai dėl (0. kad lietuviai ___ _ .. __ ____
išeiviai nepajėgė savo vaikams | kad ir mūsų visos bėndruome-
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Savaitės įvykiai
K^i D. Rritaniia atliko paskutinius pasirengimus karūnacijai, jos 

vyriausybė ruošėsi po karūnacijos įvykstančiai Commonwealtho 
nnmsierių pirmininkų konferencijai, kurioje Churchillis stengsis 
gauti paramos savo politikai Vid. Rytuose, Pietryčių Azijoje, Pa- 
cifiko gynimo organizacijoj ir pagaliau dėl jo pasiūlyto 4 didžių
jų susitikimo.

Bendrai D. Britanija linkusi į visokias nuolaidas, bet JAV vis 
dar tebesilaiko savo nusistatymo patikėti Maskvos teisingumu tik 
tada, kai tai bus įrodyta darbais. Bet Maskva tuo tarpu elgiasi prie
šingai. Ji atsisakė net dalyvauti šauktoje konferencijoje Austrijos 
taikos reikalu. Esą, tą reikalą ge- •------- -------————------ —
riau sutvarkyti diplomatiniu 
keliu. Bet paiskelbė Rytų Vokie
tijoje panaikinanti karinę ir įve
danti civilinę valdžią, kurios 
galva paskyrė Vlad. Semionovą, 
anksčiau buvusį gen. Čuikovo 
politinį patarėją. Pats Čuikov li
ko tįk kariuomenės vadu. Spėja
ma, kad jis'bus pakeistas kitu. 
Tuo būdu Sov. Rusija padarė 
tai, ką vakariečiai padarė savo 
zonose jau 1949 m. Čia įsigalėjus 
taikos sutarčiai, civiliniai komi
sarai virs ambasadoriais.

JAV tuo tarpu griežtos linijos 
nekeičia, nors ginklavimosi išlai
das mažina. Išbandžiusios atomi
nę artileriją Las Vegas paligone, 
jos nusprendė pirmąją atominės

I artilerijos grupę šių metų pabai- 
i goję pasiųsti į Europą. Beabejo 
j tai bus didelis argumentas ir po- 
[ litinėse derybose. Reikia manyti, 
i kad ir artėjančiame Bermudos 
[ susitikime prez. Eisenhowers 
j nebus nuolaidus. Tafto puolimą 
' JT, siūlant Korėjos karą pabai
gus nutraukti su JT ir vesti vi

ūkines galimybes išnaudoti.
Šį kartą mes nenorime kalbė

ti apie tai, kad išmokslintų bei 
augštų kvalifikacijų žmonių rei
kės ateities Lietuvai ir kad mū
sų kartos pareiga tuo pasirū
pinti. Mes šį kartą žiūrime siau
riau —vien iš čionykščio gy
venimo taško. Ir iš čia matyti,

Augšloji poultKa
(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

. ■

NYTimes Europos korespon-1 tonas pastebėjo, skirtingi “cha
4*1_______ _____ • ■ i____ C

suteikti mokslo. Kodėl nepajė
gė. suprantama — neleido ištek
liai, neužteko tam pinigų. Dau
gumas lietuvių net keliolika 
metų čia labai vargo ir apie 
savo vaikų išmokslinimą nega
lėjo nei galvoti. Bet jau visas 
tuzinas metų praėjo, kaip ūki
niai sunkumai pasibaigė, dau
gumas neblogai prasigyveno, ta
čiau. deja, ir dabar augštojo 
mokslo siekiančių lietuvių jau
nuolių nėra labai daug. Gal dau
giau* y ra tokių, kurie su moks
lo ilgesiu į šį kraštą dar ne
senai atvyko ir dideliu vargu spaustis. Tačiau nepamirškime.

nes ateitis ir augančios kartos 
dienų šviesumas priklauso la
biausiai nuo to ar bus jie iš
mokslinti. Dėl to norėtume at; 
kreipti dėmesį tėvų ir pačių 
jaunuolių, kurie šiemet baigia 
aukštesniąsias mokyklas, kad 
dar ne laikas sustoti.

Tiesa, čia mokslas brangus. 
Vaikų mokslui tėvai dažnai tu
ri išleisti ir visą savo uždarbį 
ir santaupas. Dažnai gal jiems 
net liūdna, kad tuo metu prasi
gyventi negalima, kad kiti gali 
sau daug ką pavelyti, o jie turi

savom jėgom jo siekia, bet ne 
tokių, kurie čia išaugo ir moks
lui galėtų pasinaudoti jau pra
sigyvenusių tėvų parama. Per 
tuos -ankstyvesniuosius vargų 
metus kažkaip įsigalėjo linki
mas veržtis į uždarbiavimą, 
kaip tik išaugama iš privalomo 
mokyklinio amžiaus, dažnai 
prieš tėvų norą metant mokyk
las.

Ir dabar, kai artėjame prie 
mokslo metų pabaigos, kyla I • 1 t v r*« O/Vt 1 I 1

kad vaikam teikiamas mokslas 
yra taip pat kaupimas kapitalo. 
Paruoštas gyvenimui žmogus 
yra daug vertingesnis, negu ir 
didoka einamoji sąskaita banke, 
negu namas ar automobilis.

Kai reikia apsispręsti, eiti ar 
neiti i augštesnę mokyklą, at
siminkime, kad mūsų bendruo
menės ir mūsų šeimų ateitis 
priklauso ne nuo to, kaip greit 
jaunuoliai pradės parsinešti po 
porą dešimtų dolerių per savai-

klausimas, kiek gi lietuviukų i tę, bet nuo to ar jie bus pasi- 
” ’* .... ’ ’ • 1 ruošę didesniam vaidmeniui

krašto gyvenime.

Klausimas, kick gi neiuviuKų i 
atlaikys pagundą eiti dolerių i 
medžioti ir kiek ryšis toliau 
mokslo siekti. Tai visai mūsų 
lietuviškajai bendruomenei la
bai svarbus klausimas. Ir jau
nuomenė ir tėvai turėtų vieną 
kartą suprasti, kad ir lietuvis 
turi pagaliau plačiau išsiveržti 
iš fabriko darbininkų klasės. 
Ne dėlto, kad tas darbas būtų 
kuo nors žemesnis ar negarbin
gas, bet dėl to, kad kitur yra 
daug platesni laukai, kad mums 
lietuviams reikia ir šiame kraš
te pasiekti nors kiek didesnio 
svorio. Savo skaičiumi mes čia 
niekad nieko nepasieksime, bet 
galėtume daug pasiekti iškopę 
i augštesnius socialinius sluogs- 
nius, pasiekę padėties, su kurių 
nuomone jau daugiau skaitorria- 
si. tapę žmonėmis, kurių žodis 
labiau vertinamas, kurie tą žodį 
gali pasakyti jau ne vien savo 
kaimynui, bet ir masėms. Di
desnio svorio šio krašto gyveni
me mes galime pasiekti tik su
kūrę savo inteligentiją. Galima 
būtų įgauti įtakos ir ūkiniu pa
jėgumu, tačiau lietuviams tai 
kažkaip sunkiai vyksta, o pa
galiau tai vienas antram ne
prieštarauja. Išmokslinta jau
noji karta geriau sugebės ir

dentų nuomone “karo grėsmė 
pasauliui atslūgo", tai buvo ra
ta laiko pažaisti “augštąją poli
tika”. Iššaukimą metė Churchil
lis. Winstonas žino, kad Ike su 
Malęnkovu šiuo kartu nesileis į 
derybas jo užnugaryje. Tuo at
veju. Kremliui iš šio susitikimo 
jokios naudos ir dėlto jis tyli ir 
tylės. Milionams neutraliųjų tai 
būtų didžiulis įnašas laisvųjų są
skaitom Britai užsigavo, kad jan
kiai laikė Churchillį “suminkštė
jusiu” ir vedančiu į naująjį Mūn- 
cheną. “The Daily Telegraph” 
Londone užtikrino, jog jo pa
skelbtieji Britų politikos princi
pai — unity, vigilance and fide
lity — neturį nieko bendra su 
Mūncheno dvasia.

Churchillis tikisi, jog susiti
kimas Bermudose (kada nors po 
birželio 15) įgalins angliškai kal
bančiojo pasaulio susitarimą, o 
skirtingos pažiūros į metodus 
tarpe draugų esąs natūralus da
lykas. Anglosaksai juokias iš ki
tataučių spėliojimų ir bandymo 
iuos supiudyti. Pasak BBC radi
jo komentatoriaus, sovietai norė
tų “tuo pačiu metu su mumis 
dalyvauti taikos puotoje ir mus 
nukauti”.

Bermudose Trims Didiesiems 
bus karšta. Kai> teisingai Wins-

ŠNIPINĖK ARBA PAAUKOK VAIKUS
Vienas rumunų naftos inžinie

rius Georgescu 1947 m. atvyko į 
JAV biznio reikalais. Kol čia su
tvarkė reikalus, Rumunijoje visi 
jo bičiuliai ir bendradarbiai bu
vo suimti ir jis nebedrįso grįžti. 

1 Žmona#buvo kartu, bet du sū- 
| nūs buvo likę ten pas žmonos tė
vus. Po kurio laiko seneliai bu
vo išvežti. Georgescu visaip sten
gėsi sūnus išgauti, bet veltui 
Prieš kurį laiką jį aplankė Ru
munijos atstovybės tarnautojas 
Zambeti, parodė jo sūnų nau
jausias nuotraukas -su parašais 
bei užrašu “Tėveli, gelbėk mus, 
kaip gali” ir pasiūlė: "Bendra
darbiauk su mumis, tai pamatysi 
savo sūnus”. Tai reiškė šnipinė
ti ir naftos pramonės paslaptis 
perdavinėti. Georgescu tuojau 
nuvyko į Vašingtoną ir papasa
kojo tai Valstybės Departamen
te bei Federaliniam Tyrimų Biu
re. Rezultate šnipų “ ieškotojas 
Zambeti iš JAV išvaromas. Bet 
kas bus su Georgescu sūnumis?

— Niujorkas. — Ponia Geor
gescu. motina dviejų sūnų, už

kurių išdavimą buvo pasiūlyta 
tėvui šnipinėti, kalbėjo per radi
ją į savo sūnus, prašydama, kad 
jiems perduotų, kas išgirs, kad 
už jų paleidimą pasiūlyta išda
vystės kaina nei vienam pado
riam žmogui negalėtų būti pri
imtina. * Ji pabrėžė, kad visam 
pasauliui paskelbta jų istorija 
bus laidas, kad jiems blogai ne
atsitiks. Amerikos Balso radijo 
programoje taip pat buvo kreip
tasi į Rumunų tautą, pavedant 
tuos jaunuolius visos tautos glo
bai. Jų vienam dabar 19, kitam 
14 metų.

JAV Valstybės Departamen
tui reikalaujant, Rumunų atsto
vybės I sekretorius Zambeti jau 
išvyko namo.

, — Jeruzalė. — Gegužės mėn. 6 
d. Izraelio vyriausybėje kilo 
konfliktas, kai 4 ministerial sio
nistai pasitraukė iš kabineto, 
protestuodami, kam buvo leista 
gegužės 1 d. mokyklose iškelti 
raudonas vėliavas bei giedoti in
ternacionalą. ‘

rakteriai” dėl to bus kalti. O 
prancūzus galima apkaltinti iš 
vis “charakterio” neturėjimu.

Dėl to Churchillis nenorėjo 
prancūzų kviestis, tačiau prcz. 
Eisenhoweris jautęs Paryžiaus 
“charme” irkaikurių kongresme
nu nuomone. Churchillis ir Ei- 
senhoweris prieš save turi sun
kią darbotvarkę: amerikiečiai 
nori vienos laisvos Korėjos, 
Churchilliui vistiek; Sovietų Ki
niją Churchillis pripažįsta “de 
facto” ir nori ją įleisti į JT, Ikė 
atmeta. (Čia pažymėtinas skir
tingas “valstybių pripažinimo” 
koncepcijos supratimas. Britai 
prikiša amerikiečiams, jog jų ne
noras pripažinti tiranijų ir už
puolikų nepakenkė diktatūroms 
Pietų Amerikoje, Italijoje, Vo
kietijoje ir neapsaugojo Pabalti
jo valstybių. Girdi, “de facto’’ 
Lietuva, Latvija, Estija yra “TŠ 
RS” ir realu jas tokiomis pripa
žinti). Atominėš kanuolės pa
naudojimą prieš užpuolikus Ko
rėjoje Ike svarsto, Winstonas at
meta. Logiška, jei Winston ma
no, jog 1953 m., anglosaksų pa
sauliui pasiruošus ginkluotam 
konfliktui, dera* “augštiesiems 
politikams” grįžti prie ’’asmeni
nės diplomatijos”, nekreipiant 
dėmesio į liaudies šūkaliojimus. 
78 metų senukas, daugelio ame
rikiečių nepasitenkinimui, ini
ciatyvą perėmė į savo rankas.

Ir "Pravdos“ negalima kriti
kuoti dėl jos perspėjimo: jei 
“Churchillis pasiūlė Bermudose 
susitikti tik tam, kad būtų suda
rytas vieningas frontas prieš Sę- 
vietiją galimoj keturių didžiųjų 
konferencijoje, tai aišku, kad ši
tokie įvykiai nesumažins tarp
tautinės įtampos, bet ją dar la
biau “įšaldys”.

Taftas padeda 
Eisenhoweriui
Iš ligoninės Taftas pasiuntė 

sūnų pasauliui paskelbti, kad 
Jūs ten Europoje būkite saikes
ni su savo “reikalavimais”, nes 
mes galime “jūsų draugui” Ei
senhoweriui sudaryti nenugali
mų sunkumų. Taftas lyg norėjo 
britams parodyti, jog ir JAV-se 
yra žmonių, mokančių “lošti” 
augštąją politiką. Jis taip gabiai 
pašnekėjo, jog Europoje visi nu
ščiuvo. Argi nebuvo “logiškas” 
Taftas, tardamas, jog JT nėra 
veiksminga priemonė agresijai 
atremti, jei agresoriai turi veto 
teisę joje? Jis reikalavo Korėjo
je kalbėti vyriškai, bet “ne bė-

sai savarankišką politiką, prez. 
•Eisenhowesis kasetė. Esą, izolįa- 
cionizmo laikai jau praėję ir JA 
V-bės turi veikti JT bendruome
nėje.,

Prancūzija tebėra be vyriau
sybės. Po Reynaud nepasiseki
mo, pakviestas vyriausybę suda
ryti radikalsocialisias, žinomas 
ekonomistas Pierre Mendes - 

kant)? Ar neteisus buvo Taftas [ F™nce- trečiadienį jis žada 
ir teigdamas, jog dabartinis NA| stotl Pnes Parlamentą su savo 
— - - programa, centre statydamas

ūkinį stabilizavimą ginklavimo-

-LjJaą britus pasiklausti “hY 
gerai?”? J'ei-ir dapar derybos su 
komunistais nepaŽišėktų/jis' siū
lo jas iš viso nutraukti. Ar nebu
vo teisus Taftas savo reikalavi
mu Korėją suvienyti, išgaunant 
iš sovietų garantijų, kad jie ne- 
kiš nosies į Pietų Aziją (savo
tiškas “containment", tiesą šė

TO Europoje yra tiesiog “ne
veiksmingas“, jei užtenka Mask-

programa, centre statydamas

vai oasikasvti nugara su naga- si sąskaita. Sakoma, kad jis ir už \ai pasiKasyu nugarą su nagą , , ..m„ TndnkiniiniP
iru ir visi europiečiai šaukia “ir I 
mes norim taikos“? Jis kaltino i 
europiečius nesant ištikimais šą-1 
jungininkais Amerikai. Galiau
siai, Taftas palietė ir satelitų iš
laisvinimo problemą (paskutiniu 
metu iš vis nėra kalbos apie per- 
mažuš Pabaltijo kraštus): “Mi- 
nisteris Dulles bando užtikrinti 
tautas anapus geležinės uždan
gos.

karo baigimą Indokinijoje.
Korėjoje komunistai svarsto

JT pateiktą naująjį siūlymą, ku
rio tekstas nepaskelbtas. Lau
kiama. kad komunistai ruošia sa
vą siūlymą, o prieš anąjį griež
čiausiai sukilo P. Korėjos vy
riausybė, grasinanti atšaukti sa
vo kariuomenę ši fronto, tęsti 
kovas, nors paliaubos ir būtų 
pasirašytos, grasina neįleisti į 
savo teritoriją jokių svetimų ka- ' 
riuomenių, atseit numatytųjų 
neutraliųjų būrių belaisvių glo
bai. Korėjiečiai ypač nusistatę 
prieš lenkų ir čeko slovakų bū
rius. Indiją jie laiko taip pat ko- v 
munistuojančia ir taip pat ne
priimtina. JAV bandymas nu
raminti p. korėjiečius net pagra
sinant atimti paramą tuo tarpu 
vaisių nedavė. P. Korėja reika
lauja nebaigti karo tol, kol visa . 
Korėja bus suvienyta. Sakoma, 
kad pastarajame siūlime JT su
tiko su komunistų reikalavimu, 
kad neutraliųjų komisijoje bū
tų sprendžiama balsų dauguma 
ir kad belaisvių kalbinimui vyk- - 
ti namo būtų paskirta 90 dienų, 
bet paliktas esąs siūlymas, kad 
galutiną Jtkir^^fugrįžtančiųj^ 
nuspręstų JT. Komunistai tarti • - 
daro priekaištų, kad JT yra ka
riaujanti pusė.

_ Egipte tebesitęsia nesusiprati- 
mai Sųežo zonoje, o karūnącL _ 
jos dieną Kaire susirenka arabų 
pasaulio vaddi į konferenciją, 
kurioje, antars naramo Egipto 
kovoje prieš Britus. Indijos min. 
pirm. Nehru skrisdamas į ka
rūnacijos iškilmes Kaire tarėsi 
su gen. Naguib ir, kaip mano
ma. kels Egipto problemą Com
monwealtho premjerų konferen
cijoje.

SVEIKINIMAS JOS DID. ELZBIETAI II
kuri muš priėmė kaip savo drau
gus ir piliečius.

Birželio 2-ją dieną, 6 vai. 45 
min. po pietų mes dalyvaujame 
Kanados Tautiniame Festivaly r 
je. kaip lygi tauta švęsdami mū
sų malonios Karalienės Elzbie
tos Antrosios vainikavimo dieną. 
Mūsų mišrusis choras “Varpas”, 
60 narių, vadovaujamas kompo
zitoriaus St. Gailevičiaus, dai
nuos kartu su kitomis tautomis. 
The West End Soft Ball stadi- 
jone, Kanados Tautinės Parodos 
patalpose.

Mūsų krašto broliai už geleži
nės uždangos! Jūs negalite iš
reikšti savo geriausių linkėjimų 
Karalienei ir negalite bendrauti 
su Jungtinių Karalijų šeima, 
kaip kad mes.

Lietuviu bendruomenė Toron
te, gyvendama laisvės ir tikros 
demokratijos krašte, nuoširdžiai 
norėtų kartu su jumis dalyvauti 
vainikavimo dienoje ir pasiųsti 
geriausius linkėjimus Karalie
nei

Šia proga mes negalime rasti 
gražesnių linkėjimo žodžių, kaip 
tuos, kurie yra išreikšti Vainika
vimo maldoje:

“Visagalis Dieve, kuris Virš- 
gamtine Išmintimi ir Apvaizda 
esi pašaukęs ir atsiuntęs Elzbie
tą Antrąją, mūsų Karaleinę ir 
įsodinęs Ją į tos tautos ir Jung- 

I tinių Karalijų sostą, kad ji val
dytų mus, palaimink, mes mel
džiame Tave, ir pašvęsk tą savo

tinklą, tačiau jie ta galimybe vis tarną... uždėk aukso vainiką 
nesinaudoja. Gal ir nesinaudos, ant jos galvos... praturtink jos 

karališkąją širdį savo gausia ma
lone ir apvainikuok ją amžino
mis dorybėmis... užtikrink, kad 
mes, jos valdžioje, galėtume 
vesti ramų, taikų, dievobaimin
gą ir taurų gyvenimą...” »

Mūsų mintys yra mūsų tėvų

Visų Toronte gyvenančių tau
tybių susirinkime, globojamam 
Imigracijos ir Pilietybės Depar
tamento įstaigos Toronte, visų 
Toronte esančių tautybių atsto-

o--, sakė Taftas, — jog mes j vai pasiuntė anglų ir savomis 
nežadame su Rusija bizniauti, [ kalbomis karalienei sveikinimą.
sutikdami, kad komunistai ne
trukdomai gali šeimininkauti jų 
įtakos zonoje anapus geležinės 
uždangos. Atrodo aišku, kad Sir 
Churchill ir prancūzų administ
racija mielai atiduotų jiems tą 
zoną ir atsisakytų lenkų, čekų, 
vengrų ir rumunų, kad gavus iš 
Sovietų Rusijos malonę, įgali
nančią sumažinti apsiginklavi
mą, laisvą prekybą su jais ir so
vietų pažadą “gražiai elgtis atei
tyje”. Taftas, baigdamas šį 
punktą, labai reikšmingai paste
bėjo, jog jis remia Eisenhowerio 
politiką ir tik mano, kad “išlais
vinimas” .privalo būti atliktas 
greičiau, nes laikas dirba sovietų 
naudai. Pasaulyje ši Tafto kal
bos vieta nebuvo komentuojama.

Aišku, prezidento atsakymas 
Tafto kalbai buvo “No”. Naujo
kas augštojoje politikoje Eisen- 
howeris viešai nenori atsisakyti 
sąjungininkų paramos ir JT. Di
džioji Amerikos spauda komen
tavo Tafto kalbą dvejopai. NY 
Times: “Kas kartas Mr. Taftą

, (Nukelta į 2 psl.)

kuris taip pat pasiųstas oro ban
gomis už geležinės uždangos 
kenčiantiems mūsų broliams. 
Toronto lietuvių bendruomenė 
pasiuntė sekantį sveikinimą:

Brangūs Broliai, Sesės lietu
viai, brangūs mūsų Jungtinių 
Karaliją ‘draugai ir draugiškos 
Lietuvai tautos,

Šie metai, birželio 2-ji diena, 
yra proga, kada visi žmonės di
džiojo Toronto Kanadoje galės 
tikrai jaustis išdidūs. Nežiūrint 
rasės ar tikybos visi iš mūsų ga
lės pasakyti, kad mes esame Ka
ralienės valdiniai, žinodami ge
rai, kad kiekvienas iš mūsų tu
rės vietą savo valdovės širdyje.

Daugelis iš mūsų labai gerai 
prisimena tuos laikus, kada Ura
nijos ri diktatūros jungas viešpa
tavo mūsų tautoje ir kiekvienas 
žinome, kad mūsų tėvai, broliai 
ir seserys už geležinės uždangos 
kenčia nuo žiauraus režimo.

Mes, lietuviai, jaučiamės lai
mingi, kad esame Kanadoje, 
krašte gerovės, laisvės, lygybės 
ir brolybės, pažadėtoje žemėje.

Ar Rosenbergai sės į elektros kėdę?
Julius ir Ethel Rosenbergai už 

šnipinėjimą bei valstybės pa
slapčių išdavimą mirti nuteisti 
1951 m. balandžio 5 d., bet vis 
dar tebėra gyvi ir gana jaukiai 
sau gyvena kad ir mirti pa
smerktųjų Sing-Sing kalėjime. 
Jie vis tebesideda nekaltais ir 
bylą veda visokiais vingiais. Kai 
prezidentas malonės prašymo 
nepatenkino, jie apeliavo, kai 
pralaimėjo dabar ir apeliaciją 
augštajame teisme, žada vėl ape
liuoti. Jiems dar yra palikta ga
limybė palengvinti savo padėtį 
papasakojant ką žino apie šnipų

nes JAV bylą amžinai vesti gali
ma, jei tik pinigų užtenka.

Ot, kad taip jiems panašus 
sprendimas, kad ir vieno čekis
to ir už akių, būtų buvęs padary
tas Maskvoje. Senai būtų viskas 
baigta.

— Niujorkas. — Rosenbergams ; žemėje, Lietuvoje, bet kanadie- 
mirties data nustatyta birželio j čių parodytas mums nuoširdu- 
mėnesio 15 d. savaitėje. Tai jau mas ir draugiškumas, niekuomet 
ketvirtoji data ir beabejo dar I nebus užmirštas ir žiūrime į Ka
ne paskutinė, nes jų advokatas1 nadą, kaip mūsų antrąją tėvynę, 
dar šią savaitę įteiks naują ape- i KLB Toronto Apylinkės 
liaciją ir malonės prašymą. i Valdyba.
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Iš KLB VEIKLOS
Gegužės 26 d. Krašto Valdyba 

234čiąjį karią. Tar
tasi įvairiu bėgamųjų reikalų te-

Tarybos atstovų suvažiavimo 
reikalu *

Dėl Tarybos suvažiavimo jau 
buvo, tartasi priešpaskutiniuose 
dviejuose posėdžiuose ir suva- 
.žiavimą numatyta šaukti ilges
nio, savaitgalio — Thanksgiving 
Day. proga. Dabar vyriausybės 
organams šventės datą paskel
bus, jau galima pranešti, jog at
stovų suvažiavimas įvyks spalio 

.16 ir'11 dienomis, o pati ~ 
kos Diena, spalio 12 bus 
mas laikas suvažiavimo 
viams išsiskirstyti namo, 
žiavimas, kaip jau buvo praneš
ta, įvyks Toronte, Lietuvių Na
muose. Šiame posėdyje Valdyba 
yra galutinai priėmusi suvažia
vimo darbotvarkę, kuri bus pa
skelbta spaudoje atskiru raštu.

Svarstomas politinio organo 
Įkūrimas

KLB Krašto Valdybos rūpes
čiu, vietos lietuvių gyvenimo 
organizacinis ratas palengva su
kamas į priekį. Nemaža jau pa
daryta švietimo reikalų srityje: 
veikia mokyklos, ąugštesnieji li
tuanistikos kursai, ' ruošiamos 
jaunimui \tasaros stovyklos ir 
Q. Be to, jau turime ir savąjį 
“BALFą”, juntame veiklos pa
sireiškimus ir kitose srityse. Ta
čiau KLB Krašto Valdyba, ati
džiai stebėdama pasaulio politi
nę padėtį ir nuolat sielodamosi 
pavergtosios tėvynės reikalais, 
o taip pat paklusdama VLIKo 
atsišaukimui, svarsto galimybes 
prie Krašto Valdybos sudaryti 
politinį organą — Lietuvių Po
litinį Komitetą Kanadoje, kuris 
atliktų maždaug Amerikos Lie-

Padė- 
tinka- 
daly- 

Suva-

bą, budėtų Lietuvos politinių 
reikalų sargyboje.

Prie KLB Kr. Valdybos 
steigiamas Premijų Fondas

U n 4 i v ? v r zx i o 4* w rx o *Paties gyvenimo padiktuotas 
reiškinys — Premijų Fondas nu
matomas greitu laiku iššaukti gy 
veniman. Tai lietuviškai kultū
rai puoselėti ir ugdyti instituci
ja. Šiam reikalui sudarytoji ko
misija — dr. J. Gutauskas, prof. 
A! Zubrys ir pedąg. A. Rinkū- 
nas — jau paruošė Fondo nuo
statų projektą, kuris yra svars
tomas.

Be to, Krašto Valdyba yra nu
tarusi paruošti ir atspausdinti 
istorinį veikalą “Kanados Lie
tuviai”. Minimo veikalo išleidi
mo reikalui yra reikalingos lė
šos. Viršuje paminėtoji Premijų 
Fondo Komisija yra paprašyta 
paruošti atsišaukimą į Kanados 
lietuviškąją visuomenę, kuris 
bus paskelbtas spaudoje, ieškant 
leidimo išlaidoms padengti me
cenato arba, keletos jų. ,

Šio veikalo paruošimas ir išlei
dimas, Valdybos nuomone, yra 
itin didžios svarbos reikalas, nes 
laikas bėga, istoriniai šaltiniai 
užanka, o praeis dar keletas ar 
keliolika metų — ir daug kas nu
slinks visiškon nežiniom

Pasveikins karalienę
Šiame posėdyje dalyvavęs KL 

B-nės Toronto Apylinkės Valdy
bos pirm. Beržinskas pranešė, 
jog Toronte yra sudarytas Tarp
tautinis Komitetas, į kurį įeina 
ir lietuvių atstovas. Komitetas 
pasiėmė pareigą tinkamai pa
gerbti karalienę Elzbietą II, Jos 
karūnacijos dienos proga. Per 
Kanados gen. gubernatorių mi
nimas komitetas yra išsiuntęs 
karalienei sveikinimą.

* Pr. Alšėnas,
tuvių Tarybos atliekamąjį dar- KLB Kr.V. sekr. inf. reikalams

McMillano Komitetas
Centro ir Rytų Europos Ko

misijos pastangomis Europos 
Tarybos Patariamasis Seimas 
1950 m. sudarė specialų komite
tą, vadovaujamą to paties H. 
McMillano, kuris vadovavo ir 
pačiai C. ir R. Europos Komi
sijai. Šio komiteto uždavinys — 
Europos Taryboje atstovauti pa
vergtųjų C. ir R. Europos kraš
tų interesams. Komitetui politi
nės reikšmės teikė jau pats fak- 

: tas, kad tai laisvosios Europos 
į pirmoji oficiali. institucija rū
pintis pavergtosios Europos rei
kalais, rūpintis tą Europos dalį 
įjungti į europinės antvalstybės 
statybą. Komitetas — tai regi
mas ženklas, kad laisvoji Euro
pa esamąją C.. ir R. Europoje 
padėtį laiko nenormalią ir lai
kinę. Europos Tarybos Pataria
majam Seimui 1951 m. pateik
tas komiteto raportas kaip tik
tai pabrėžia, kad pati Europos 
Taryba buvo įsteigta visai Euro
pai apjungti, ir kad pats komi
tetas yra ne kas kita, kaip vi
sos Europos apsijungimo idėjos 
simbolis. Komitetas pabrėžtinai 
siūlė Europos Tarybai globoti 
europinės kultūros paveldėjimą 
C. ir R. Europoje, nes sovietinė 
okupacija kaip tiktai beatodai- 
riškąi vykdo kultūrinį genocidą. 
Vykdydama C. ir R. Europos 
kraštų tautinės kultūros globą, 
laisvoji Europa pirmiausia tu
ri remti pavergtosios Europos 
tremtinių kultūrines pastangas. 
Lig šiol betgi ir šio komiteto 
pastangos konkrečių vaisių nė
ra davusios ir jo praktiškas vaid
muo C. ir R. Europos reikalams 
tūo tarpu yra nežymus.

Pačių pavergtųjų kraštų 
antvalstybinės pastangos 
Tenka apgailestauti, kad C. ir 

R. Europos pavergtųjų kraštų 
tremtiniai lig šiol labai nedaug 
pastangų tėra darę šio Europos 
regiono antvalstybinio organiz
mo idėjai sukonkretinti ir visą 
ši Europos regijoną prezentuoti 
Europai kaip antvalstybinio or
ganizmo vienetą. Viskas, kas 
šiuo atžvilgiu lig šiol yra daro
ma ar padaryta, tėra labai kukli

A ugštoji politika
(Atkelta iš 1 pusi.) Mao delegatus į pasaulinę orga-

užpuola izoliacioniznab karštli- nizacjią._
ge... laimei, jog tik maža Sena- Prancūzai Tafto pareiškimo 
to Užsieniu komisijos narių da- buvo labai išgąsdinti. Jų- politi-
lis nuo jos kenčia“. NYTimes 
randa Tafto kalbą kontūzijan
čia. Jis, girdi, siūlo atitraukti 
Amerikos kariuomenę, nes karo 
atveju sovietams atominėmis su- 
bombordavus uostus ji atsidurtų 
spąstuose (?!), ir čia pat smer
kia europiečius, kad jie išsižadą 
savo rytinių brolių. Tikrumoje, 
NYTimes kontūzija skaitytojus, 
klausdamas, o ką gi jis darytų 
atitraukęs karines pajėgas? 
Amerikiečiai tuo pačiu tnetu ne
galį būti izolia’cijonistais ir iš
laisvintojais. Kodėl Taftas pasi
rinkęs tokį “rimtą momentą”, 
kodėl jis kaip Senato vadas tuo 
reikalu nepasitaręs su pačiu pre
zidentu?

Gi antrosios nunomonės reiš
kėjas David Lawrence US & 
World Report, vedamajame, pa
sisakė dar kiečiau prieš Tafto 
kalbą. Liudydamas, jog JAV sos
tinėje stiprėja “užsienių politi
kos reformatai’.’, Lawrence tei
gia, kad “pagrindinė problema 
yra, kada JAV-bės pradės politi
ką suderintą su jos ištekliais ir 
mokesčiais”... Jau atėjęs laikas 
politiką pakeisti. “Amerika dėl 
Amerikos” politika dabar yra ly- I 
giai reali, kaip “Britanija dėl! 
Britanijos”. Kolektyvinio saugu
mo idealistiškieji principai bu
vo sulaužyti mūsų sąjungininkų 
Korėjoje. Britai reikalauja pre
kybos su soveitais ir kiniečiais, 
nes priešingu atveju jie turį di
delių nuostolių. Tačiau ar jie ga
li logiškai tada protestuoti, jei ir 
Amerikos mokesčių mokėtojai 
pagalvos pirmoj eilėje apie sa- 

. vo kišenius?” ... . JAV negalį tęs
ti ’’viso pasaulio apgynimo” pro
gramos. Visą atsakomybę už Eu
ropos apsigynimą ir ūkinį stabi- 
liškumą reikią perduoti patiems 
europiečiams. Amerika ten su
kišus 29 miliardus dolerių vien 
po karo. Tai buvęs “pakankamas 
Amerikos nuoširdumo ir altruiz
mo Įrodymas”. Europa niekados 
nebuvusi patenkinta. “Ne mo
kesčiai, bet užsienių politika pri
valo labiausiai rūpėti Amerikai. 
Jei nebus susitvarkyta su ja, biu
džetai niekados nebus subalan
suoti ir infliacija vis labiau in- 
tensyvės”.

Jei viešai amerikiečių didvy
riai “piktinosi” Tafto “plepu
mu”, užkulisiuose jo pasiūlymai 
buvo jau ir vykdomi. Senato Pi
nigų patvirtinimo komisija pra
ėjusią savaitę priėmė priedėli, 
kad JAV-bės tuoj pat nutrauktų 
savo “dovanas” JT, jei jos pra
vestų vietoj Ciang-Kai-Šeko,

niai stebėtojai paleido gandą, 
jog, va, respublikonai suskilo, 
įvairiai komentavo, ką turėjo 
galvoje Taftas kalbėdamas apie 
amerikiečių kariuomenės ati
traukimą iš Europos. Vyraujanti 
nuomonė buvo, jog Tafto tezė
draudžia JAV leistis Į sausumos 
kautynes Europos žemyne, bet 
vadovautis “peripheral strategy” 
kontratakuoti sovietus iš D. Bri
tanijos ir Šiaurės Afrikos. Eu
ropiečiams plaukai stojas ant 
galvos pagalvojus, kad Paryžiu
je, Romoje, Bonnoje galėtų šei
mininkauti kiti “užpuolikai”, o 
po to sektų kitas “išlaisvinimas”*. 
Juos kiek apramino prezidento 
“No”, tačiau jie pastebėjo, kad 
tam pačiam susirinkime, kur 
Taftas paskelbė savo kalbą, pre
zidentas savo laiške senatorių iš
gyrė. Iš vis jiems neatrodą. kad 
“susikirtimas” tarp prezidento ir 
Tafto būtu tikrai “nuoširdus”.

Vieninteliai tiksliai suprato 
Tafto kalbos tikslą ir,padarė iš 
to išvadas vokiečiai. Gegužės 28 
d. kancleris Adenauer užaliar- 
mavo, jog tai “rimtas perspėji
mas Europai”, sekančią dieną 

I kreipėsi į Eise'nhowerį, prašyda- 
I mas nenusileisti kitų europiečių 
spaudimui ir neiti į jokias kalbas 
su sovietais, nes tai galutinai 
sugriautų šlubuojančius Europos 
kariuomenės planus. Vokiečiai, 
NYTimes žiniomis, svarstą gali
mybes apginkluoti Vokietiją ki
tais būdais, jei prancūzai ir to
liau sabotuotų Europos gynybą.

“Išlaisvinimo” politikos 
egzaminas Korėjoje
Mažosios tautos realistiškai se

kė pirmąjį JAV “išlaisvinimo” 
politikos bandymą sovietų už
pultojoje Korėjoje. Sekė taip su
sirūpinusios, kad Šveicarija nu
tarė nedelsdama organizuoti sa
vąją šarvuočių diviziją. Nors 
prezidentas Eisenhoweris dar 
praėjusią savaitę užtikrino, jog 
niekas iš belaisvių nebus grąžin
tas prievarta. P. korėjiečiai pa
reiškė, jog niekados j kompro
misus su jų tautos žudikais Nesi
leis. Churchilliui užkomanda- 
vus “Jungtinės Tautos” atsisakė 
nuo savų ankstyvesnių ir sutiko, 
kad ne tik 14.500 kinų, bet ir tie 
34.000 korėjiečių būtų uždaryti 3 
mėnesiams į naująsias “DP” sto
vyklas, kur jais ten gražiai rū
pintųsi, neutr. komisija, komu
nistams turint teisę juos “skri- 
ninguoti” (tegyvuoja amžinos 
atminties IRO ir UNRRA skri
tingai).

P. Korėja pakėlė balsą ir savo

pradžia.
Europoje daugiausia lenku 

iniciatyva jau nuo 1941 m. reiš
kiasi Centro Europos Federalis
tų Sąjūdis su centrū Londone. 
1945-46 m. šio sąjūdžio klubai 
susidarė Paryžiuje, Romoje, Ma
dride, Bruselyje, Muenchene, 
Stockholme. JAV 1946 m. susi
darė Centro Europos federaci
jai remti iš C. ir R. Europos 
kilusių amerikiečių federacija. 
1950 m. sausio 12-13 d.d. Pary
žiuje įvyko I-ji Centro Europos 
Federalistų Sąjūdžio konferen
cija. Ji priėmė sąjūdžio organi
zacijos metmenis ir paskatino 
sukviesti sąjūdžio organizacinę 
konferenciją, įvykusią tais pat 
metais gegužės 26-29 d.d. Lon
done. Ši II-oji sąjūdžo konfe
rencija priėmė sąjūdžo organi
zacinį statutą, nustatė veiklos 
gaires ir paskelbė sąjūdžio tiks
lų deklaracija. Kųnferencija 
skatino C. ir R. Europos tautų 
tremtinius organizuoti, šio Euro
pos regiono-bendrą jaunimo są
jūdį ir bendras kitų Įvairių, gy
venimo sričių organizacijas. Są
jūdis skatina C. ir R. Europos 
tremtinius bendrai studijuoti 
šio Europos regiono ūkinio ap- 
sijungimo klausimus, federaci
nės konstitucijos klausimus, 
darbo ir socialinių reikalų pa
dėtį ir kitus klausimus, kurie 
šio regiono antvalstybės plot
mėje gali iškilti. Sąjūdžio tiks
lų deklaracija pabrėžia* Centro 
■Europos tautų bendrų pastangų 
reikšmę išsilaisvinimo kovai ir 
Įtaigoja Centro Europos trem
tinius siekti šio Europos regiono 
federacijos, nepažeidžiant tau
tų apsisprendimo teisių. Dekla
racija -taip pat numato Centro 
Europos Tarybos sudarymą. Tai 
būtų ne tik laisvinimo pastan
gų vieninga išraiška, bet ir bū 
simosios Centro Europos fede
racijos užuomazga. -Praktiškai 
betgi šio CEFS vežimas labai 
sunkiai važiuoja. Paskutiniu 
metu kiek daugiau glaudaus 
bendradarbiavimo ir iniciatyvos 
i o rėmuose veikti rodo tremties 
lenkai ir čekai Daug kas iš lie- 
ti/viu CEFS sutinka nepalankiai, 
bijodami eventualaus lenkų pir
mavimo. »

- ■’f • . ' ■

Lietuva antvalstybės 
statyboje
Tremties Lietuva europinės 

antvalstybės klausimų apskri
tai, lygiai ir .pavergtosios Cent
ro ir Rytų Europos regioninės 

, . .antvalstybės klausimais lig šiol
duota komunistams, kada ji vis savo nusistatymo neturi. Daug 
stiprėjanti. Jie esą pasiryžę^ko- kas mūsuose tebesinešioja ne- 

grįžtančios praeities valstybinės 
nepriklausomybės supratimą. 
Antra vertus, Lietuvos vardu

yę. nusistatymo, neturi. Apskri
tai mūsuose antvalstybės klau
simas didesnio susidomėjimo 
nesukelia. Tai sritis, kurioje 
veik išimtinai partizaninės jė
gos besireiškia. Tekiomis pir
miausia tenka laikyti prof. Pak
što, to didžiojo Centro ir Rytų 
Europos antvalstybės entuzias
to, pastangas, besireiškiančias 
daugiausia per Vidurio Europos 
Federalistų Klubą (Pittsbur- 
ghe), kurį sudaro čekai, estai, 
lenkai, lietuviai, slovėnai, slo
vakai, ukrainiečiai, vengrai, ir 
kurio tikslai esmėje nesiskiria 
nuo jau minėto Centro Europos 
Federalistų Sąjūdžio. Tokia par
tizanine jėga tenka laikyti ir 
G. Galvos pastangas sovietų 
pavergtųjų tautų sambūryje. 
Nenuvertinant šių taurių pas
tangų reikšmės, vistiek reikia 
pažymėti, kad mūsų tautos, vals
tybinis status reikala*uja didelio 
apdairumo, dalyvaujant bend
ruose sambūriuose su tomis tau
tomis, kurių valstybinis status 
yra skirtingo pobūdžio, kurios 
nepriklausomos valstybės nėra 
turėjusios. Apdairumas reika- 
lingasj kad nebūtų nuvertintas 
Lietuvos valstybinis status.

Iš kitų šios -rūšies privatinių 
pastangų žinomoš Europinio 
Sąjūdžio lietuvių tautinio sam
būrio ir neseniai Niujorke susi
organizavusio Politinių Studijų 
Klubo, kurio tikslas -- domėtis 
naująja Europos santvarka, 
svarstyti Europos federacijos 
kūrimo eigą, aiškintis Lietuvos 
padėtį, jungtinėse Europos vals
tybėse.

. Iš šios apžvalgos matome, kad 
europinės antvalstybės statybai 
apskritai netrūksta nei vyriau
sybinių, nei visuomeninių pas
tangų ir kad jau yra konkreti

'_ antvalstybės pradžia anglies ir

memorandume dėsto: Korėja bu
vo naudojama kaip koks užstatas 
“augštojoje politikoje”,^ Jos vy
riausybė paliaubų delegacijoje 
neturi oficialaus savo; atstovo, 
nes gen. Choi Dūk Shin ten yra 
kaip ”JT atstovas”, kuriam kon
ferencijoje ir balso neduodama. 
Korėjiečių kariuomenė negalinti 
suprasti, kodėl turi būti pasi-

voti iki pergalės, “kaip Jūsų Wa
shington kovojo prieš daug 
skaitlingesnes britų pajėgas ir 
galiausiai laimėjo”. Jei būsią ko- yra padėtas parašas po tokiomis 
munistams nusileista, jų prezi- jc. įr r. Europos kraštų dekla

racijomis, kurios sako, kad “Ry
tų Europos atstatymas kelia po
litinio, ekonominio ir socialinio 
pobūdžio problemų, kurias iš
spręsti atskiros tautos nepajė
gios; pavojai, prieš kuriuos jos 
tebestovi, nuteikė šias tautas 
išsivadavimo siekti sąjungos ke
liu; ši glaudaus tarptautipio 
bendradarbiavimo tendencija 
derinasi su dabartine įvykių ei
ga; federacinis principas, reiš
kiąs laisvą susijungimą ir or
ganinių ryšių sukūrimą, yra 
tinkamiausia ir tikriausia, prie
monė valstybėms apjungti; Ry
tų tautos pasiryžusios tą prin
cipą pritaikytų savo numatomaĮn 
sritiniam susiorganizavimui; 
šios tautos pareiškia savo teisę 
ir norą dalyvauti federaciniu 
pagrindu apjungtoje ’.Europoje, 
kurią jos laiko visų savo maldų 
įsikūnijimu; o šie kontinenti
niai ir sritiniai apsijungimai 
dvasioje reiškia tolesnį žingsnį 
būtinai viso laisvojo pasaulio 
organizacijai”, arba kad “Cent
ro ir Rytų Europos tautos yra 
tikrai apsisprendusios po jų iš
laisvinimo įsijungti į Laisvųjų 
Tautų Bendruomenę ir kad jos 
trokšta užimti joms priklauso
mą vietą didžiajame laisvųjų 
tautų sąjūdyje dėl geresnių san- 
Lviisvosios tautos susiriš tvir
tais regioniniais ryšiais ir tuo 
būdu įsijungs į Jungtinių Eu
ropos Valstybių organizaciją”. 
Šiomis tad pavergtosios Euro
pos išlaisvinimo deklaracijomis 
tremties Lietuva jau yra davu
si savo principinį sutikimą da
lyvauti Centro ir Rytų Europos 
antvalstybiniame organizme. I 
Tačiau kaip praktiškai Lietuvos; 
dalyvavimas toje antvalstybėje 
turėtų reikštis, lig šiol nieko 
tikra pasakyti nežinome. Neiš
spręstas taip pat klausimas, ar 
Lietuvai tikslingiau būtų betar
piai dalyvauti Centro' ir Rytų 
Europos antvalstybiniame orga
nizme, ar į tą regijonį antvals- 
tybinį organizmą tikslingiau ei
ti per Baltijos antvalstybinį 
vienetą. Ir jeigu taip, tai kaip 
šita Baltijos antvalstybė turėtų 
praktiškai atrodyti? * Ir šiai* 
klausimais tremties Letuva sa-

dentas atitrauksiąs savo dalinius 
iš JTautų vadovybės ir juos nau
dosiąs savo nuožiūra. Jie nelei
sią į savo kraštą išlipti “proko- 
munistiškos” indų delegacijos ir 
sovietinių lenkų su čekais. Korė
jos prezidentas pasitikįs* JAV 
prezidento Eisenhowerio žo
džiams, neseniai įvykusio vizito* 
Korėjoje metu “I will never for
get the Republic of Korea”. Ko
rėjos vyraiusybė pasitikinti, jog 
JTautos niekados be jos žinios 
neįleis jokių komunistų į P. Ko
rėją.

Dėl to prez. Rhee “užsispyri
mo”, amerikiečių koresponden
tai rašo, jog JAV vadai ir politi
kai dabar turį “daugiau vargo” 
su laisvaisiais korėjiečiais nei 
komunistais prie derybų stalo. 
JAV-bių atstovas JT Ern. Gross 
televizijos programoje pareiškė: 
“... Mes negalime dėl prez. Rhee 
užsispyrimo pradėti dar didesnį 
karą, kuris atneštų dar daugiau 
nelaimių...” Tačiau stebėtinai 
didelė, visų klasių amerikiečių 
visuomenės dalis, pasisako už 
prezidento Rhee “suvienytą Ko
rėją”, kaip atrodo — sekant 
spaudą, pokalbius ir kongresą.

plieno ūkio antvalstybinės ne
priklausomos organizacijos pa
vidalu. Matome taip pat, kad 
europinės antvalstybės statybo
je laisvoji Europa, nors princi
piškai išpažįsta Europos laisvės 
nedalumą ir visos Europos ant
valstybės integralumą, praktiš
kai betgi vis labiau europinės 
antvalstybės statybą aprėžia tik 
laisvąja Europa, pirmučiausia 
Anglies ir Plieno ūkio Bend
ruomenės nariais — šešiomis 
valstybėmis. Toliau matome, 
kad Centro ir Rytų Europos 
tremtirfiai politikai lig šiol nė
ra pajėgę sukurti plataus vie
ningo sąjūdžio už Centro ir Ry
tų Europos regioninės a'ntvals- 
tybės idėją, jau nekalbant apie 
sutartinus tokiai antvalstybei 
konkrečius organizacinius met-| 
menis. Pagaliau matome, kad 
tremties Lietuvą lig šiol ant
valstybės idėja tėra nedaliu do
mėjusis ir kad Lietuvos nusi
statymas konkrečiais antvalsty- 
biniais klausimais tebėra nepa
ruoštas.

V. Vaitiekūnas.

Vasarvietė 
atostogoms

Mercury Lodge, 109 Orchard 
Beach, Lake Simcoe, 1 mylia nuo 
KESWICK, Ont.

Kambariai ir atskiros kabinos. 
Autobusai priveža prje pat vie
tos.. Užtikrinimui vietos atosto
goms telefonuokite: Roches 
Point 184M.

Galite gauti dabar

rašomąją mašinėlę

tu ANGLIŠKU arba LIETUVIŠKU rar- 
dynu tžsimokėjimui per 10 mėnesį. 
Reikalaukite ir met tuojau pathftrme 
rai. motinėlę į jūty namui. Siunčia
me bet kur Kanadoje.

i. J. SHAROUN 
TYPEWRITER CO.

Krautuvė atidaryto kasdien iki 9 v.vJ

Paskutiniųjų kelių mėnesių 
bėgyje viso britiškojo Common
wealth’© laikraščiai mirgėte mir
gėjo aprašymais, pranešimais ir 
foto nuotraukomis apie milži
niškus Britų Imperijos pasiruo
šimus Karalienės Elžbietos II 
karūnacijai. Buvo rašoma apie 
karūnacijos papročius, apie bri
tų aristokratijos “repeticijas”, 
kuriose seni, žili ir senatvės su
lenkti didžiūnai treniravosi ir 
lankstė surambėjusius kūnus, 
kad karūnacijos iškilmių metu 
galėtų “elastingiau” nusilenkti 
Karalienei. Nemaža pasiruošimų 
būta ir Westminsterio katedro-> 
j e, kurioje vyksta pagrindinis 
karūnacijos punktas. Rašė pa
saulio spauda apie tituluotuo
sius svečius, dalyvausiančius iš
kilmėse, neužmiršo, žinoma, ir 
“netituluotųjų” amerikiečių, ku~ 
rie mielai laukiami iškilmėse. 
Jų doleriai didelė viltis.
‘ Nemažiau vietos spaudoj bu
vo skiriama karališkosioms in
signijoms ir įvairiausioms bran
genybėms, kurios karūnacijos 
atveju laisvai iškeliauja iš sa
vosios “apsaugos būstinės” — 
londoniškio Tower ir pasidaro 
nebe* taip kietai saugomos... 
Karūnacijos dienos proga ir tos 
brangenybės gauna progos iš
vysti dienos šviesą. Negana to 
“taurieji metalai” ir “brangieji 
akmenys”, kaip: deimantai, sa- 
firai, rubinai, smaragdai, perlai 
ir kitokie-kitokiausi savo “švel
nius veidus” atkiša ir foto ob
jektyvų dispozicijai.. Jų nuo
traukos talpinamos puošniuose 
žurnaluose, aprašomos jų isto
rijos, nusakomas karatų skai
čius, vertė ir t.t. ir t t.

Neviėna ir iš “mirtingųjų” 
gražiosios lyties atstovių, be 
abejonės, norėtų tas brangeny
bes užsimauti. ant savo piršte
lio, įsikabinti į ausį ar prisisegti 
kaip brangią segutę. Deja; tai 
esama tik karališko turto 
šalin “mirtingųjų” rankos nuo 
jų!.-- ■■ ■

O vis dėlto pasikėsinimų
_ . . . , . . ... • ta i sutana visa karaliaus karū-Teismgiau pasakius, ir ne tik | - - - -

pasikėsinimų, bet ir sėkmingų! I 
Karališkųjų brangenybių nusa-
vinimų. Įvairiausių avantūristų 
buvo praeityje, yra jų ir dabar, 
be abejonės, bus ir ateityje, ku-t 
rie degte dega mintimi,' kad 
kaip nors ir kokią nors karališ
ką brangenybę pavogus, kokį 
nors brangakmenį iš karališko
sios karūnos išlupus arba šiaip 
kokį karališką “suvenyrą” su
organizavus...

Vieni iš tokių pasikėsinto jų 
diena iš dienos nešiojasi galvo
se pasikėsinimo mintis kaip ko- 
lekcijonieriai, o kiti — pasipel- 
nijimo tikslais. Kolekcionierių 
tarpe ir gana didelių keisteny
bių pasitaiko. Juk teigiama, kad 
ir už Goeringo pakaruokliško
sios virvės gabalus Nūrnberge 
savo laiku tokie keistuoliai di
delius pinigus mokėję...

Karališkų brangenybių
• vagystė 1671 m.

Tais metais, labai gudriai su
režisuotu keliu, buvo kęsintasi 
išvogti Didž. Britanijos kara- 
liškasias brangenybes. Vyriau
siuoju tos vagystės “režisie
rium” buvęs labai gerai žino
mas avantūristas, pulk. Tom 
Blood. Vieną gražią dieną į lon- 
doniškį Tower, kur saugojamos 
karalių brangenybės, atsilankęs 
pulk. Blood, persirengęs angli
konų kunigu, savo “sesutės” 
lydimas. Tuo laiku karališko-

Lietuviai važiuokite vasaroti į
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

“FOUR OAKS” TOURIST HOME 
Leamington, Ont., 318 Erie St. South.

LIETUVIAMS PRIEINAMOS KAINOS 
Greitas ir geras patarnavimas, lietuviški valgiai, saulėtas 

Erie ežero krantas
Point Pelle National Park — gera vieta žuvauti, laiveliais plaukioti. Golfo žaidi

mo aikštė. Šokiams ir roller skating pavilionas. 35 mylios nuo Detroito.
Vietų rezervavimui skambinkite telefonu 233R, Leamington, Ont.

LITO FLOOR SERVICE
Decįame naujas, atnaujiname ir išvalome senas, 
o taip pat įrengiame specialių plytelių GRINDIS^ 
virtuvėms

365 EUCLID AVE. - TEL. MI. 2530

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

730 QUEEN ST. W.----- TORONTO, ONT.
Telefonas EM. 4-8080

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, oiio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
deJrų, Westf. kumpio ir jv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karžta daira kasdien. Importuoti europietiJki delikatesai, olond. 
sūdytos silkės buteliuose, mogi ir rolmopsoi, Ementholer ir šveieoriikos sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir n.

sios brangenybės nebuvo taip 
stipriai saugomos, kaip šiandien. 
Jų priežiūra buvo garantuoja
ma tik stiprių užraktų ir vie- 
no-vienintelio sarge, tūlo Ed
vardo, budrumu.

Atvykęs “dvasiškis” pasipra
šęs, kad jam būtų leista apžiū
rėti karališkąsias brangenybes. 
Kaipo “dvasiškiui” — kodėl ne! 
Deja, beapžiūrinėjant brange
nybes, kunigo “sesutė” pradė
jusi alpti. Brangenybių prižiū
rėtojas ėmęsis labai rūpestin
gos kunigo “sesutės” priežiūros. 
Gal todėl, kad kunigo “sesuo” 
buvusi labai graži, o sargas — 
turėjęs jauną sūnų.
Nusilpusioj i buvusi įnešta į sar
go kambarį, kur sargienė ėmu
si labai nuoširdžiai ligonę slau
gyti. Jai “atsipeikėjus” — ku
nigas su “seserim” išvykę į na
mus. Po keletos dienų “dvasiš
kis” vėl atsilankęs pas sargą 
“padėkoti” už nuoširdžią “se
sers” priežiūrą, jai susirgus. 
Taip jų tarpe užsimezgė netgi 
labai “artimi santykiai”. Neil
gai trukus, įvyko ir jaunųjų su- 
žiedotuvės. Sužieduotuvėms 
“dvasiškis” ^atvykęs su keletu 
vyrų, savo “giminaičių”. Visi 
“savieji” nugėrė, pasilinksmino, 
žinoma, kunigo “sesutei” buvo 
užmautas žiedas ir tik tuomet, 
visiems įsilinksminus^ buvęs pa
prašytas sargas “giminaičiams” 
dar kartą aprodyti karališkųjų 
brangenybių sales. Na, ir kaip 
gi saviesiems neparodysi? Atsi
vėrė didžiosios ąžuolinės ir ge
ležinės durys, o visa “giminė” 
— pasklido salių parketais bran
genybių apžiūrinėdami. Apžiū
rinėjimas, kaip matėsi, turėjęs 
tęstis ilgai, nes viskas buvo ap
žiūrima gana nuodugniai. Va
landėlei ir pats sargas kažkur 
nuklydęs...

Deja, gryžus sargui atgal, ke
letos “giminaičių” jau visiškai 
nerasta su mažesnėmis brange
nybėmis, o patį ’’dvasiškį’’, ka
rališkosios karūnos ir paties sar- 

‘ — sargas užklupęs 
tarpduryje, betempiant įpakuo-

| C ' ~ ~ • t. •

I ną. Žinoma, tuomet šauksmas: 
Vagystė! Karaliaus karūna pa
vogta! Čia pat aplinkiniai žmo
nės, policija. Ir ’vagys buvo su
imti. Taip iširo “kunigo sesers” , 
vestuvės su jaunuoju sargo sū
numi, o pats ‘"kunigas” — pik. 
Blood su savo sėbrais pakliuvo 
į kalėjimą. Bausmės buvo jiems 
paskirtos gana augštos... Bet 
Karolis II-rasis, kuris buvo la
bai humaniškas žmogus, itin 
mėgstąs humorą ir mėgo pasi
rašinėti malonės aktus nuteis
tiesiems, dovanojo bausmę ir 
pik. T. Blood bei jo sėbrams.

Kita karališkųjų brange
nybių vagystė Dubline 
Karalius Edvardas VH-tasis 

ir karalienė Aleksandra atvyko 
į Dubliną atidaryti tarptautinę 
parodą. Parodos procesijoj tu
rėjo būti nešamos karališkosios 
brangenybės, kurios buvo lai
komos Dublino pilyje, o taipogi 
įžymiosios karališkosios insigni
jos, jų tarpe Šv. Patriko ordi
nas. vertės keletos šimtų tūks
tančių dolerių.

Deja, tos visos brangenybės, 
nors buvo laikomos stiprioj pi
lies apsaugoj, už geležinių du
rų, ir daugybės užraktų, prieš 
pat parodos atidarymą, dingo, 
tarytum į vandenį. Durys buvo 
nekliudytos, užraktai sveiki — 
nesulaužyti, nesugadinti, bet 
brangenybių — nė žymės... 
Jokių vagystės piedsakų ir ligi 
šiai dienai nesurasta. Kas bran
genybes išvogė ir kas su jomis 
atsitiko — niekas negalėjo iš
aiškinti.

Naujųjų laikų vagystė
Tai vagystė, įvykusi tik prieš 

keletą metų, kada iš Hever Cas
tle (Anglijoj) buvo išvogtu ne
mažai istoriškų karalių atmini
mų ir suvenyrų. Jų tarpe ir la
bai sena karalienės Onos Bo
leyn biblija. Toji pilis kadaise 
priklausiusi garbingajam Hen
rikui VIII-tam, o šiuo metu — 
ji valdoma pulkininko vetera
no Astor.

Vagystės metu keletas užmas
kuotais veidais “džentelmenų” 
užvažiavę į pilies kiemą nau
jutėliu “Rolls-Roycu”, parodę 
sargybiniams užtaisytus gink
lus, susikrovė brangenybes į 
puikųjį automobilį ir dingę be 
žinios...

Savaime aišku, karališkosios 
insignijos, ordinai, Įvairūs su
venyrai ir karališkoji biblija — 
tai dar nėra pati karaliaus ka
rūna.

Xr lengva būtų šiandien 
įvykdyti vagystes?
Atrodytų, jog karališkųjų 

brangenybių vagysčių laikai 
šiuo metu yra visiškai pasibai
gę. Pik. Blood vagystės planas 
jau nebegalėtų pasikartoti, nes 
šiuo metu visos karališkosios 
brangenybės saugojamos nebe 
privataus sargo ar keletos sar
gybinių, bet stiprių kariškų 
Salinių ir policijos. Be to, į 
naujoviškosios sargybos pagal-.

(Nukelta j 3 psl.)
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--------------— Nepaprastos iškilmės Hamiltone!' ------ —------ —
Birželio 7 d., sekmadienį, 11 vai. rytą įvyks Hamiltono Vilniaus Aušros Vartų naujos bažnyčios pašventinimas. 

Bažnyčią šventins ir pasakys pamokslą anglų kalba J.E. Hamiltono Vyskupas J. F. Ryan, D.D. Iškilmingas pontifikalines šv. Mišias laikys ir pasakys pamokslą lietuvių kalba J.E. Vysk. Vincentas 
Brizgys. Mišių metu parapijos choras giedos šv. Liudviko mišias, vadov. parapijos vargonininkui StrumaičiuL Asistuos mišių metu kun. B. Pacevičius — diakonu ir kun. Jokūbaitis — subdiakonu.
| iškilmes laukiama ir kitų vyskupų, daug kunigų, kanadiečių ir lietuvių, o taip pat kitų garbingų svečių iš JAV ir Kanados* Nuoširdžiai kviečiame lietuvius kunigus esančius Kanadoje ir
Amerikoje, taip pat visus lietuvius, dalyvauti šiose nepaprastose bažnyčios pašventinimo iškilmėse. Kunigai apie atvykimą prašomi pranešti iš anksto kleljpiiui (58 Dundurn St. N., Hamilton, Ont.). -

Visi po pamaldų vyksta gegužinėn su įdomia programa ir turtingu bufetu p. Narušio ūkyje. Gegužinės metu gros italų kapela.

• Bažnyčios Statymo Komitetas ir Klebonas.

KARŪNA - COMMONWEALTH!) TAUTy RYŠYS
(Canadian Scene). — Karūna

cijos diena, birželio 2 d., Londo
ne sužibės iškilmingumu ir pra
banga, o jos reikšmė glūdi tame, 
kad karūnos simbolio vaidmuo 
sustiprintas ir iškeltas. Karūna, 
ne tik savo .formalioje ir teisinė
je esmėje,'1 bet ir jausminėje 
prasmėje, yra bendras ryšys, vei- 
nintelis tikras ryšys, kuris sieja 
įvairius šio didelio tautų Com- 
monwealtho narius..

Nors Commonwealthas turi 
daug bendrų dalykų, kaip gink
lus ir kariuomenės apmokymą, 
taip pat'kultūrinėje ir teisinėje 

■ srityje, valdžios parlamentarinė
je formoje ir pagarboje demok
ratijai, tačiau jo atskiros dalys 
viena nuo kitos daug kuo skiria
si. Pavyzdžiui, gyvenimo būdas 
Naujoje Zelandijoje ir Indijoje, 
Škotijoje ir Afrikos Aukso Ra
ge arba Winnipege ir Hong Kon
ge labai skiriasi,

Tačiau, milionai šių kraštų 
žmonių —- baltieji, juodieji, rau
donieji, geltonieji ir įvairių jų 
atspalvių; indusai, Romos katali
kai, protestantai, muzulmonai, 
budistai, ugnies garbintojai, ne
tikintieji ir daugybė kitų; kon
servatoriai, liberalai, socialistai, 
radikalai, krikščionys demokra
tai ir jų skyriai bei atplaišos —- 
visi jie turi vieną bendrą daly
ką — karūna, nors bendru inte
resų mažai arba jokių neturi.

Common wealtho 
valdovui yra išreikšta mūsų tei 
siu kodekse ir įvairiose prokla
macijose. Paprasčiausiai šitą iš-1 
tikimybę išreiškia labai trumpas 
aktas, priimtas paskutinėje Ka
nados parlamento sesijoje. Jo 
tikslas buvo duoti sutikimą ka
ralienės Elzbietos proklamacijai. 
Ši proklamacija nustato Jos Di
denybės Karališko Titulavimo ir 
Titulo-vartojimą Kanadoje:

“Elzbieta Antroji, Dievo Ma
lone Suvienytos Karalystės, Ka
nados ir Jos karalysčių bei teri
torijų karalienė. Commonweal- 
tho Galva, Tikėjimo Gynėja’’.1

Šis trumpas tekstas išreiškia 
keletą įdomių momentų. Pir
miausia, nei vienas ankstyvesnis 
valdovas niekuomet nebuvo pa
vadintas Kanados karaliene (ar
ba karaliumi). Sename titule 
valdovas valdė Didžiąją Britani
ją ir jos užjūrių dominijas. Ka
nada. Australija, Pietų Afrika. 
Naujoji Zelandija ir kitos Com- 
monwealtho dalys, arba imperi
jos, kaip ji buvo tada pavadinta, 
buvo apimtos bendra fraze. Nau
jasis titulas skelbia, kad Elzbie
ta II yra ne tik britų karalienė, 
bet ir kanadiečių. Tai reiškia, 
kad britų tautų šeimoje nebėra 
hierarchijos", kur Didž. Britani-

ja būtų viršūrfėje, p visos kitos 
tautos žemidu, kaip ištikimos 
dukros prie jos kojų. Dabar visi 
nariai yra lygūs. Kraštas kaip 
Kanada, kuri dar jauna ir kuri 
turi palyginamai trumpą istori
ją, mažai išvystytą kultūrą, ma
žą gyventojų skaičių, kurios di
dybė dar ateityje, yra tame pa
čiame lygyje, kaip ir senoji, ga
linga, išlavinta, didelė ir paty
rusi Didž. Britanijos. tauta.

Karūnacija sukėlė nepaprastą 
smalsumą karūnos ir karališko
sios šeimos atžvilgiu, kuris iššau
kė bangą knygų, straipsnių, fil
mų ir paveikslų. Įdomu, kad šis 
smalsumas pasireiškė net JAV, 
kur resputtikonizmas yra ypa
tingai stiprus.

Kyla klausimas ar respubliki
nė valdžia, kuri yra paremta 
augštais principais, yra tokia 
tvirta ir, iš kitos pusės, tokia 
lanksti, tokia pastovi ir ištver
minga, kaip monarchinė demo
kratija.. ‘

Neįmanoma sustoti prie šito 
klausimo ilgiau. Bet stebėtojas 
pastebi, kad monarchas perima 
daug formalių ir svarbių valsty
bės galvos pareigų, kaip įsaky
mų ir dokumentų pasirašymą, 
premijų' įteikimą, viešų pastatų 
atidarymą, kovos laivų nuleidi
mą vandenin ir net dalyvavimą 
pokyliuose bei labdaringuose ba- 

; žarnose. Pvž. Amerikos prezi- 
ištikimybė dentai išsisemia atlikinėdami 
___„į- valdovų pareigas, o ministeris 

į pirmininkas konstitucinėje, mo
narchijoje gali daugiau savo lai
ko ir brangios energijos pašvęsti 

i valdžios, reikalams. Kanadoje, 
žinoma, karališkas pareigas at
lieka ne karalienė, bet jos at
stovas. Gen. Gubernatorius. Iš
dava yra, kad britiški ir kanadiš- 
ki min. pirmininkai paprastai il
giau gyvena negu Amerikos 
prezidentai. Be to, monarchas 
paprastai soste būna daug metų 
ir jo (arba jos) valdymo metu 
valdžios daug kartų pasikeičia. 
Ministerial ir patarėjai nuolat 
pasitaria pas monarchą ir jis už- 
(at negali atsilikti valstybės rei
kaluose, be to, ir naujai paskir
tos valdžios gali pas jį ieškoti 
patarimų ir jos dažnai taip daro. 
Šių patarimų smulkmenos ir for
mos paprastai neskelbiamos.

Karalienė yra pastovumo sim
bolis.* Ji yra tiesioginė palikuo- 
nė Egberto, -kuris valdė Wes- 
sexą prieš 1100 metų ir kuris pa
siskelbė visos Anglijos karaliu
mi. Šis vientisumas suteikia 
mums mūsų istorijos ir instituci
jų pasididžiavimą. Ir šis pasi
didžiavimas nėra apribotas tik 
anglosaksų kilmės žmonėms. 
Praeities anglų karalių ir kara-

lienių tarpe buvo ir danų, nor- 
manų-prancūzų, škotų, olandų ir 
vokiečių kilmės ir dabartinė ka
rališka šeima turi daug neahg- 
liško kraujo savo gyslose.

Pagaliau “Royal Family” ter- • 
minas yra tas jungiantis veiks
nys, nekalbant jau apie šios bri
tiškąją monarchiją. Britanija ir 
Commonwealthas valdomi ne at
skirų asmenų, bet šeimos. Šis 
dalykas, be abejo, daug priside
da prie dabartinės monarchijos 
tikrumo pamėgimo. Paprastas 
pilietis mėgsta save ir savo gy
venimą lyginti su tais, kurie už
ima augštas vietas. Karališkos 
šeimos tipąi žinomi: malonus, 
bet griežtas tėvas Jurgis V; jo 
žmona karalienė Mary, kuri bu
vo šio šimtmečio puikiausias di
delės damos pavyzdys; sūnus, 
kuris susvyravo susitikęs su pa
reigom; pareigingas ir pašiau-, 
kojantis sūnus, kuris tapo Jur
giu VI ir dabar tų namų puiki 
duktė, važiuojanti paauksuotoje 
karietoje istorinėmis gatvėmis 
pasaulio didžiausiame mieste, 
kai tuo tarpu milionai kitų šei
mų narių šį įvykį stebi.

Karūnacijos eiga
(Canadian Scene). — Nuo to 

momento, kai įžengia į West- 
minsterio abatiją su raudonais 
drabužiais ir ilga vilkine, iki jos 
apleidimo, karalienė yra didelių 
religinių apeigų centras.

Jos pirmas veiksmas yra atsi
klaupti ir melstis. Antrasis — pa
žvelgti į savo žmones, kad jie 
galėtų išreikšti savo norą ją pri
imti karaliene. Karalienė gali 
būti karūnuojama tik tada, kada 
visi “širdimi ir balsu, kaip skai
toma apeigose, yra - išreiškę: 
“God Save Queen Elizabeth”.

Naujoji Lietuvių Vilniaus Aušros Vartų bažnyčia Hamiltone, 
kuri bus pašventinta birželio 7 d. 11 vai. rytą.

Tai ženklas, kad jie pageidauja KAS GI YRA ŽURNALISTAI?
_ * .. .. .

Ir šios Anglijos karališkos brangenybės naudojamos per 
karūnaciją: viršuje šv. aliejui laikyti indas, 13 amž. gamy
bos. Iš jo Canterbury arkivyskupas pasemia per karūnaciją 
šv. aliejaus su greta esančiu šaukštu .Apačioje brangakme
niais papuoštas kardas, kurį suverenas per karūnaciją įtei
kia arkivyskupui, kaip simbolį, kad valstybės ginklai yra 

, tikėjimo apsaugos tarnyboje/ ’

Karalienė yra “pristatoma” 
savo žmonėms keturis kartus ir 
kiekvieną kartą žvelgdama į kitą 
kryptį, kai ji yra vedama prie 
salės pakilimo vietos, ant kurios 
stovi šv. Eduardo sostas.

Tada karalienė iškilmingai 
prisiekia savo žmonėm. Šiais 
metais priesaika bus skirtinga. 
Karalienės bus paklaustą: “Ar 
jūs iškilmingai pažadate ir pri
siekiate, kąęiyyąldysite Didžiosios 
BritanilJoS/ u Oiauimed rxuijvj 
SuvienytosSKaralystės, Kanados, i 
Australijos, 'Naujosios Zelandi
jos, Pietų Afrikos Unijos, Pakis
tano ir Ceilono ir jūsų nuosavy
bių bei teritorijų, kurios jums 
priklauso, tautas pagal jų atatin
kamus įstatymus ir papročius?”

Prisiekia ji atsiklaupusi prie 
Didžiojo altoriaus, laikydama 
dešinę ranką ant Šv. Rašto. Tik 
po priesaikos ji gali- vykti prie 
karūfnacijos kėdės, sustodama, 
kad nuo jos būtų nuimami rau
donieji valstybiniai drabužiai.

Karalienė gauna patepimą iš 
Canterbury arkivyskupo ir yra 
palaiminama ir įšventinama ka
raliene. Įšventinimas vyksta ka
rūnacijos kėdėje, kai keturi Ko
jaraiščių Riteriai laiko šilkinį 
baldakimą virš jos (tai yra pas
kutiniųjų šimtmečių paveldėji
mas, kada patepimas buvo atlie
kamas slaptai).—

Po pašventinimo savo žmonių 
tarnybai, po priesaikos, karalie
nė žengia į karūnacijos trečią fa-

Ji priima karališkus rūbus, 
karališka skraiste iš aukso; 
perduodami karališki val-

siekiate,
Britanijus^ir^Šiaurinės Airijos-j 

q ra 1 ėc k’anartac '

ELTOS Nr. 
j u pasirodė 
Liet. Žurnalistų Sąj. pirmininko 
V. Rastenio pasikalbėjimo for
moje pareiškimas apie atgaivin
tos LŽS uždavinius ir prasmę. 
Tik neaišku, kam toks pareiški
mas buvo reikalingas? Nebent, 
kad ELTOS numeris išeitų 3 
puslapiais didesnis.

Pirmininkas “puikiai įrodo”, 
kad jo vadovaujamoji organiza
cija nereikalinga, nes nėra ką jai 
veikti. Girdi, į svetimą spaudą 
rašyti ne mūsų uždavinys, t^i ga
lį lygiai taip pat ir ne žurnalis
tai; informacija rūpintis taip pat 
esą ne būtinai žurnalistų reika
las; LŽS tuo negalinti imtis, nes 
tada ji virstų “dar viena Lietu
vos išlaisvinimo organizacija”. 
Jos tikroji paskirtis esanti “spau
dos darbui būtinų technikinių, 
intelektualinių ir moralinių kva-

13(141) vedamuo-
neseniai išrinkto

Steigiama pirmoji evangelikų lietuvių 
parapija Amerikoje 4 *.

.Evangelikų Lietuvoj su Klai
pėdos kraštu buvo apie 220.000. 
Tat sudarė maždaug 10$( visų 
gyventojų. Evangelikų santykis 
su katalikais Lietuvoj buvo 
maždaug 1:9. Toks jis išliko ir 
tremties gyvenime Vokietijoj. 
Iš tų 220.000 evangelikų daugu
ma buvo liuterionys, išskyrus 
reformattfc maždaug 11.000 Bir
žų, Kėdainių ir Kelmės apylin
kėse bei 1.000 Klaipėdos mieste. 
Tuo būdu liuterionių ir refor
matų santykis Lietuvoj buvo 
maždaug 9,5:0,5.

Lietuviai 'evangelikai ar pro
testantai patekę Amerikon at
sidūrė skirtingose bažnytinės or
ganizacijos sąlygose. Čia refor
matai eina trim grupėm: epis- 
kopalai, presbiterijonai ir kon- 

Liuterionys 
Amerikoj buvo susiskirstę se
niau tautiniais pagrindais susi- 

: dariusiais sinodais, kuriuose 
I reiškėsi trys pagrindinės tauti- 
I nės kryptys: anglų, švedų ir vo- 
: kiečių. Po abiejų pasaulinių ka
irų pasauly ėmė reikštis -stiprus 
į ekumeninis ar visuotinis krikš
čionybės sąjūdis, kurio padali
niu vra Lutheran World Fede
ration. Amerikoj ėmė stiprėti 
tendencija prieš bažnytinius su- 
sigrupavimus tautiniu pagrindu. 
Kai lietuviai, estai ir latviai at- ..
sidūrė Amerikoj, čia pradžioj ’ Kanados valdžios 1951 m. 
pasireiškė noras, kad jie įsi- i^vimus, Kanadoj esama^ apie 
lietų į bendras esamas, bet ne
steigtų savo atskirų parapijų. 
Nuo šios tendencijos dabar at
sisakyta. Nauja problema baž
nytinei valdžiai susidarė, kai 
“Volksdeųtsęh’ų” emigracija čia 
vis labiau stiprina vokiečių ele
mentą. Visai atskiros izoliaci- 
onistinės pozicijos taikosi Mis
souri sinodas, kuris yra vokie
čių kilmės. 
Lietuvių liuterionių bažnytinė 
vadovybė tremtyje, kuri yra 
Lutheran World Federation na-

gregacionalistai.

3) 1950 m. pavasarį Susivieni
jimas susirišo su Missouri, sino
du, ragindamas savo narius lan
kyti jo St. John’s parapijos pa
maldas anglų kalba Toronte, 
patiekdamas tai parapijai savo 
narių sąrašą ir 1950 m. spalio 
mėn. pasirašydamas aktą, kad 
steigiama lietuvių f iii j a prie St. 
John’s anglų parapijos. To susi
rišimo pasekmėj 1951 m. vasa
rio 4 d. buvo išrinkta sakytos 
grupės taryba, kurion pateko 
Susivienijimo 3 valdybos na
riai. Bet vasario 10 d. Susivie
nijimas paskelbė, kad vasario 
4 d. rinkimai buvę neteisėti ir 
tos grupės kunigas “nebesąs 
lietuvių evangelikų kunigu”.

4) Susivienijimas ėmė kviesti 
lietuvių reformatų kunigus baž
nytinei tarnybai Toronte.

Paaiškėjus, kad liuterionių 
kunigas Keleris negali atvažiuo
ti Kanadon, Susivienijimui pri
tariant, Lutheran World Fede
ration narys Amerikoj United 
Lutheran Church in America, 
kartu su Kanados sinodu, pa
kvietė minėtą Dr. M. Kavolį iš 
Čikagos nuo 1953 m. kovo 1 d. 
atvažiuoti Kanadon — tuo tar
pu 3 mėnesiam — aptarnauti 
lietuvius liuterionius ir bažny
tiniai suorganizuoti Toronte, 
Montrealyi ir Hamiltone. Pa-

lifikaciju palaikymas bei. tobuli
nimas, etinių spaudos papročių 
saugojimas bei lygio kėlimas ir 
žurnalistų darbo sąlygų gynimas ■ rys’ 1949 m. ’nusprendė, kad lie- 
bei siekimas pagal galimybes jas i tuviams liuterionims aptarnauti • 
gerinti”. Kadangi su ūkiniais rei- Į, Jungtines Valstybes važiuotu 
kalais nieko nepadarysi, tai ji kun. Ansas Trakis. o Kanadon 
liekanti “profesinio moralinio kun. Adolfas Keleris. Trakis at- 
pobūdzio organizacija’, kaip ir važiavo ir 1951 m. rudeni per- 
Lietuvoje tokia(!?) pirmiausia ėmė tvarkyti jau prieš tai Dr.
buvusi. “Jei kur atsiras reikalas 
atlikti koki dar nedirbama ir sa
vo pobūdžiu Sąjungai, kaip orga
nizacijai, tinkamą bei įmanomą 
darbą, aišku, mes stengsimės jį 
atlikti”. Žurnalistai nesą planuo
tojai ar vadovai, bet tik talkinin
kai. Jų reikalas tik patobulinti 
savąjį ginklą — plunksną, o kur 
ją panaudoti, jau kažkas kitas 
nurodys. *

Oi kaip čia kvepia “kazionšči- 
na”! Dieve mano, kasgi yra žur
nalistas p. Pirmininko galva? Ar 
tik informacijos ministerijos tar
nautojas, kuriam atitinkamas di
rektorius nurodys, ką parašyti? 
O kaip gi su tais žurnalistais, ku-

zę. 
su 
jai

džios ženklai, kiekvienas su savo 
atskira simbolika. Paskutinioji - , « -—r---- , -
karališkumo žymė — Šv. Eduar- Į rie pasaulio pačias sunkiausias 
do karūna — uždedama ant gal- 1 problemas sprendžia — ir ūki- 
vos, ji eina prie sosto ir priima ; nes, ir politines, ir strategines ir 
pagarbos pareiškimą iš savo vai-Į visokias kitokias, kurių straips- 
dinių atstovų.

Po to ji nuima savo karūną ir 
atsiklaupia prie altoriaus komu
nijai. Ji pasilieka soste tol, kol 
paskutinis palaiminimas yra iš
reikštas ir tada vyksta į Šv. Edu- _
ardo koplyčią už altoriaus per- funkcijonuoja, kad LŽS ten ne- 
tvaros, kur apsivelka purpurinio begali rasti vietos savo darbui?

j nius kabinetai ir ministerijų eks
pertai svarsto? Ar jie nieko ne
planuoja? , * ■ '

Ar mūsų visi, o ypač propa
gandos, reikalai jau taip puikiai 
sutvarkyti ir įstaigos taip puikiai

'1.622 lietuvių liuterionių. Jų lie
tuvių evangelikų parapijos stei
gimo reikalu iki šiol užsiregis
travo: Toronte 116 liuterionys 
ir 12 reformatų, Hamiltone 52 
liuterionys ir 1 reformatas ir 
Montrealyj apie 100 liuterionių. 
Remiantis tais daviniais, yra 
mitarta steigti evangelikų liute- 
ribnių lietuvių parapiją Toron
te, Montrealyj ir Hamiltone. 
Parapijų susirinkimai Toronte 
ir Montrealyj gegužio 10 d. pa
sisakė kunigo klausimu, aptvar
kė finansinį reikalą ir išsirinko 
pirmą laikinę parapijos tarybą. 
Po to, Uited Lutheran Church 
in America Kanados diecezijos 
vyskupas Dr. Reble iš Kitchener 
ir Board of Missions sekreto
rius Dr. Kirsch iš Niujorko, ku
rio žinioj yra religinė veikla 
įvairiomis tautinėmis kalbomis 
(išskyrus anglų), gegužio 23 d. 
Toronte tarėsi su Dr. Kavolių 
ir parapijos tarybos nariais iš 
Toronto ir Hamiltono. Abiem 
vizitatoriam buvo pasakyta, kad 
lietuviai evangelikai liuterio
nys steigia savo atskirą parapi
ją. Sekminių pirmą dieną, ge
gužio 24 d. didžiausioj Toronto 
bažnyčioj, St. Andrew’s Church, 
lietuvių evangelikų pamaldas 
laikė organizatorius Dr. Kavo
lis — liturgija ir svečias Dr. 
Kirsch — pamokslu. Skelbimuo
se Dr. Kirsch, papildydamas’ 
savo gegužės 23 d. kalbą, pasa
kė, kad Lutheran World Fede
ration, United Lutheran Church 
in America ir Board of Mis
sions pirmą kartą susiduria su 
lietuvių liuterionių parapijos 
steigimo reikalu. Jis pareiškė 
džiaugsmą dėl steigimo 'ir pa
rapijiečių pritarimo Dr. Kavo
lio darbui ir pabrėžė, kad šis 
darbas turi bažnytinės valdžios 
pritarimą. Kbr.

Martyno Kavolio vadovybėj 
įsteigtą.Lutherąn World Fede
ration padalinio Jungtinėse 
Valstybėse — National Luthe
ran Council—— Čikagoj leidžia
mą religinį mėnesinį žurnalą 
“Evangelijos Žodis”. Bet Kele- 
riui dėl sveikatos kliūties per 
3 metus nepasisekė gauti leidi
mo Kanadon atvažiuoti.

' Lietuvių evangelikų organi
zavimui nepasisekus iš viršaus, 
tat ėmė darytis iš apačios. 1949 
m. pabaigoj Toronte įsisteigė 
Lietuvių Protestantų Susivie
nijimas kaipo kultūriniai poli
tinė organizacija. Jos vadovybę 
sudarė 3 liuterionys ir 2 refor
matai. Ši organizacija ėmė rū
pintis lietuvių evangelikų re
liginiais reikalais keturiom skir
tingom kryptim kartu:

, 1) 1950 m. pavasarį kvietė
liuterionių kunigus Trakį ir Ke- 
lerį.

2) 1950 m. pavasarį prašė Pre
sbyterian Church in Canada 
pakviesti reformatų kun. Kur- 
natauską (jaunesnį). Šioji baž
nytinė reformatų vadovybė tat 
ir padarė, pakviesdama Kurna 
tauską laikyti lietuvių ir vokie- 

i čių pamaldas presbyterijonų pa-

Ar jie negali ir ar neprivalo pa
diskutuoti pačių pagrindinių 
mūsų problemų ir padarę iš to 
išvadas ką nors nuveikti taip ap- I “^T^te* Bet Kurnataus- 
leistoje informacijos bei propa-;^0 Ieidimo imigruoti.

Į gandos dirvoje. LŽS pirminin- 1 1 
,kas mano, kad žurnalisto pirma- 

tė kokį šimtą kartų sumažėtų, sis uždavinys yra mokėti rašyti 
Žinoma, dar būtų vienas kelias' ir padoriai rašyti, o man atrodo,; 
— ieškoti jiems rinkos pas pa- i kad jo pirmasįs uždavinys ste-! 
kvaišusius pasaulioj didžiųjų : bėti gyvenimą, sugebėti jį per- 
brangenybių kolekcionierius — i prasti ir su savo žodžiu tinkamai 
amerikuoniškuosius milijonie-; paveikti mases ar atitinkamus 
rius arba Indijos turčius. Bet s’ 
ir tame kelyje būtų daug ir 
ypatingų kliūčių.

Kas kita būtų pavogti kokį 
nors brilijantą iš kokio nors 
mažai žinomo turtuolio ir jį 
parduoti, tačiau tie “akmenpa- 
laikiai”, iš kurių “subūdavota” 
Britiškoji Karališka Karūna — 
visam pasaulyje yra gerai žino
mi. Su jais sunku pasislėpti.

Tačiau ; žinoma, nėra taisyk
lės be išimtiąp. Pasitaiko tokių 
“išimčių” ir šiame atvejuje. 
Penkiasdešimties metų * bėgyje 
du kartu karališkosios brange
nybės buvo išvogtos tokiu pa
slaptingu būdu, kad vagys ir 
šiandien nėra susekti...

Pagal “GI. P.” paruošė 
Pr. Alšėnas

aksomo drabužius, kuriuose, 
kaip karūnuota karalienė, su
grįžta karietoje į rūmus.

Karališkųjų brangenybių vagystės 
(Atkelta iš 2 psl.) 

bą ateina dar ir ypatingai pre- 
cįziški mechaniški įrengimai: 
pilies sienos, durys, užraktai, 
automatinių aliarmų sistema ir 
t.t. žodžiu, dabar koks nors sar
gas su savaisiais “sužiedotuvių 
puotos” dalyviais jau nebegalė
tu brangenybių laisvai apžiūrė
ti...

Be to, ir šiaip jau kitokius 
laikus gyvename. Jeigu, pav., 
kokiam nors “superįsilaužėjui” 
ir pavyktų tas brangenybes iš
vogti, jis neturėtų, kur jų pa
dėti — nei parduoti, nei iškeis
ti. Jis turėtų daugiau rūpesčių 
pavogęs brangenybes, negu ne- 
prikišęs pirštų prie jų. Auksą, 
žinoma, vagis galėtų susmulkin
ti, perliedinti ir išpardavinėti, 
tačiau auksas šiuo atveju — ir 
nėra kažkokia didelė brangeny
bė. Tačiau kas daryti su dei
mantais, rubinais arba smarag
dais, kuriuos labai gerai žino 
viso pasaulio garsieji juvelyrai? 
Nebent sudaužytum juos į ga-

— Paryžius. — 1952 m. pirmą 
kartą po 1938 m. Prancūzijoje 
užregistruota daugiau gimimų 
negu mirimų. Prieauglis — 300 
tūkstančių.

balus, tačiau tuo atveju jų vcr

sluogsniuš. Mūsų sąlygomis pro
fesinius interesus ginanti orga
nizacija beabejo nesąmonė, ly
giai kaip organizacija dėl garbės 
teismo ... LZS pirmasis uždavi
nys — sukaupimas jėgų, jų pa
naudojimas tinkama kryptimi, 
sudarymas sąlygų, kad jos ten 
nukryptų. Organizacija,. kuriai 
ir tas nedirbtina, ir anas nepra- 

,dėtina, ir tas neįkandama, tokia 
m-ganizacija juk nereikalinga. 
Žurnalistai yra kovotojai ir su
sibūrimas jų turės tik tada pras
mę, jei jis bus šio didžiojo tikslo 
tarnyboje. Dirbsime, jei “pasitai
kys reikalas”! Reikalas seniai 
šaukia, tik nėra kas dirba. Keis
ta. Susikūrė organizacija, tur
būt, gi darbui, o sakoma, kad to 
darbo nėra!- A. Stanys.

GERAS

ŠALTAS, KAIP LEDAS, 
COKE 

YRA TIKRAS 
ATSIGAIVINIMAS

“Coke” yra

gerk
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j ★ Kovo 3V*<iJ'Vilniuje praėjo praėjo 
I xi šita rimo i lininkystės reikolais. Prano- 
i Jinius padrė LTSR -premjero pavaduoto* 

jas Pisardv ir Gedvilas. Posifartmuosefla- 
\fvavo Sniečkus, *Poieckts ir kitas LKP 
sekretorius Aranov.
t ★ Praėjusiais, metais **Tiesa" puolė 
LTSR Politinių ir Mokslinių Žinių Sklei
dimo draugiją už nepakankamą organL 
ząkvimų: paskaitų, demaskuojančių karo 
(kurstytojus. Draugija dėl to buvo labai 
susirūpinusi. Visai eilei sekcijų buvo pa
verto paruosti tematiką poška Etomis opie 
Arnerikos-Angltjos karo kurstytojus re- 
mioritis 20-rojo suv. nutarimais ir Stali
no veikalu "Ekonominės TSRS probla- 

’ mefe".; Sekcfios taip pat buvo Įpareigo
tos įvykdyti anksčiau paruoštų paskaitų 

■^pie Ardrfrikoi-Angljies koto kurstytojus 
tęk^tųr atnąppnirną. Ypatingas dėmesys 
Atkreiptas Vilniuj* - ; .

Pirmą kartą LTSR spauda painfor
mavo LTSR gyventojus opie nuostabų 
TSRS priešakinės technikos išradimą 
"Kiną bute". Tai esąs^ "Projekfor", ki- 
noaparatūra individualiniam naudojimui. 
Ji buvusi kūrybiškai panaudota padarant 
ip£gėį»šką garšiai siourafilmį kinoprojek- 
tafųų 1*16-KPZL-1" (televizija; paprasto 
aparato oficiali kaina 685 rubliai.'Nau
dojama. Maskvoje ir Kijeve. Didžiausias 
esąs 16 colių).

★ Pavergtojoje tėvynėje pagauti bur
žuaziniai nacionalistai. Pati sovietinė 
naujiena skamba šitaip: "Tauragės rajo
no "Kaziškės" kolūkis yra vienas iš la
biausiai . atsilikusių kolūkių rajone. Kol
ūkio sąskaitininke dirba Pranė Petraitytė, 
kifri prieš-kutj taiką yra grįžusi iš Kre
tingos vienuolyno. Padedant buožiniams 
e'lčtny Pfit-
^frifyfė sužlugdė -šąsfcaitytą ir žlugdo 
kolūkio darbą. Kolūkyje pažeidžiami Že- 
J*ės įu(po. orinės įstatai, grobstomas vi- 
suo menini* g turtas". Rajono. Komitetas, 
ppsvars^;^K^tškė$" kolūkįO darbą, per
davė? prokuratūrai ^eksvienuolę Patraity- 
tę \ir ikitu* jkplūkio kenkėjus.. r..

Jautf vasario , mėnesį Šilutės rajono 
"Girininkų/z> kolūkyje buvo taip prastai 

tsu pašalais', jog gyvuliai pradėjo dvėsti. 
Tačicfu asmeniniai gyvuliai, laikomi kar
tu su'Visubmėmniais tam pačiame tvarte, 
atrodė Visar normaliai/ "O' tat yr adė! to, 
kbd kolūkio pašarai laikomi daugelyje* 
kluan ir neperduoti j atskiriems įmonėms i 
saugoti/ Gyvulių; augintojai:- ima visuo
meninius -pašarųsi Be jokio atsiskaitymo.

HAMILTON, Ont.

★ Akmenėje iki šioj nėra tinkamos sa
lės kino fJImams demonstruoti. Iki šiol

. tai buvo4 aHiėLomo vidurinės mokyklos 
salėje, tąčiatf ši seife dažnai būna užim
ta. Mokyklos dfrektorius Balkevičius ją 
duodąs labai nenoriai.

★ Legėčiubsė^šiuo1 mėtų veikianti? bib
lioteka t - septyirmetu pradžios" mokykla, 
prie Aitrios ;*eiki4ir nuaiafims 'lektoriu
mas, ryšių ageiRūrr.lir kit< Legečėų ^py- 
linkę .aptarp^jir/^ąukotou ambpĮetprijaj 
esanti mą^dąųg ui 15 kijucNe*ąnt gerų 
kelių, ypęjč pavasarį 4r rudenį,,eąibulato-, 
riją labfj s^kujFĮsĮkti‘įrjo^yiĮįkės gy
ventojai dažna(lieką be;medicininės pa
galbos. Ypač tai pajuntu J 
metės mokyklos mokiniai 
Būną atsitikimai; Kad/ staiga*susirgus tno- 
k:niui, * nęžinąmb ką dąfXtV'{ S kandžiosi 
P. Masiulis/ Legeči^ septynptetės-mokyk
los direk|or^u>.hLiCČ-

★ Autobusais . susisiekimas buvo tiek 
pašlijęs Šiajilių jrrt'yje, jęg 'pa^attofinai 
dėl to pradėjus protestuoti rusams,* jš pa- 
reigų buvo pdšatihtas autobusų stoties 
viršininkas. Kantautas.

★ Vilniuje'kovo 29 d. Įvyko Vilniaus 
miesto ir j^rĮtiesrmokyklų fizikus^ bjolpgi- 
jos, chdwijšJr gSėįrafijos %ei • braižybos 
mokytojų konferencija politechninio mo
kymo Jei op simais-.; Pranešimą "Poktech- 
ninio mokymo pagrindai ir jo įgyvendi
nimo kelią i" padarė doc. Ariškin. Pra
nešimą apie politechninį mokymą užkla
siniame darbe bei komjaunimo bei pio
nierių vaidmenį jyedant politechnini mo
kymą padarė.; Kovaliov.

★ LTSR Ministrų >aryt>d išleido 1953
m, instrukcijas zkdtp atlikti 'sėją ii. pasi
ruošimus jai. P/aėjusių metą? išdavos* ji 
priima kaip nepatėnkinamaš: ypač Blogai 
buvę su pašaraisrDidelius tėakumuy jl’ib-- 
dusi atliekant žemės ūkiovdaibus, kurie 
proejusiais.' .metais: buvęijabįi yehiojo^ 
mi, netaikyk agrotechnikoj ijiėtodan; ir 
nepatenkinamai v.'paąautjotp priešakinė; 
technika. Didžįulę -dalįs traktorių praėju
siais metais dėl blogo Teąionto, nebuyę 
pa na udoti 1952 m. sėjos, datbuose. ki
tur trūko traktoriainlęų. 0/ir.šuiis metass 
daugelyje kolūkių dar nepasirūpinta -Va
sarinių jaVų sėkla,!!). Kiti kolūkiai atsilikę 
n e iš v eidami vietiniu trąšų J Idukus (dtrr-' 
pių, mėšlo), bei ncofveždj kolūkius -mi
neralinių’trąšų. įrištais metais blogai 
traktoriais y.it. traktorininkais.; Eilėje: JctiL 
ūkių padėtis espnti> blogą sų ąrklihiu Ją* 
ventoriumi. /arklių priežjųtos tiuas- , __
meninirno ir blogo jų šėrimo arklių būklė Pvzv kolūkietis Mileris su žmona prižiūri 
esanti nepatenkinama. Visa tai kąlįą<rim-‘ sovietines .ty. yisuoinenines kiaulės. Tad 
tą susirūpinimą' Tr^"liudiją,’.’koef ės kaitų su jopiis laikomi jų^ asmeninė kar- 
ūkio ir Tarybinių ūkių ministerijos ir par- vė, avys, kioūlęs ir pauksciaĮ Aiškų, jog 
tinės organizacijos nepątenkinarpai ya- asmeniniai gyvuliai ėsdavo tr visuomeni- 
dovavo paširengiriiui paydšbjįib:. udaj- pašarą/Pagaliau Jt patsai kolūkio pir- 
bams". LTSR Ministrų taryba skelbiaJft ftnitrinkos drg. Daukšys pasiėmė sau bent 
privalomų įsakymų «sėkmingai- -koUas tonas kolūkio šieno. Pažangūs kol-

sovietines yisuornenines kiaules. Tad 

vė, avys, kiaulės ir paukščiai. Aišku, jog

sėjai pravesti.
★ "Tiesa" pasidžiaugusi, kad LTSR 

biudžetas vien 1952 metais socialiniam 
aprūpinimui ir socialiniam draudimui 
skyrė 62.800.000 rublių, atpasakoja, 
kaip tie pinigai panaudojami praktikoje. 
Ministerijos kadruose eso pilna buržua
zinių nacionalistų, kurie neišvengiamai 
sabotoują komunistines statybos. Kėdai- 
niuoseniuose Invalidų namų sektoriaus 
vedėjas Geleris nematęs, kad Apytalau
kio invalidų namų direktoriumi buvęs 
tūlas Rogalskis, "beširdis, girtuoklis ir 
palaidas buityje". Nors vien Kauno sri
tyje esą 7 revizoriai, Koune sąskaitinin
kės Šatinskaitė ir Jatkevičiūtė, susiuos
čiusias su vagimis iš ryšių kontoros, iš
rašė ir pervedė 60 fiktyvių pensijų ne
samiems pensininkams, o skyriaus vedėja 
Juškevičienė aklai pasirašinėjusi ir tuo 
niekšams davus galimybę pavogti 26.000 
rublių. Pačioje ministerijoje apie priima
mus kadrus pasiteiraujama tik per vie
tinius vykdomuosius komitetus, kurie 
duodą labai paviršutinškos charakteristi
kas. Nenuostabu, kad joje dirbę tokie fa
šistai, kaip buvęs Šiaulių kalėjimo tar
nautojas Bubnelis.

□kiečiai nuolat aliarmavo rajono vado
vybę, tačiau ši nesiėmusi jokiu reikiamu 
priemonių. Panaši padėtis esanti ir "Ra
mučiuose", "Lauketėnuose" ir kit. Ne
atsitiktinai, rajonas nuolat sužlugdo gy
vulininkystės išvystymo ir gyvulių pro- 
duktingumo planus, kartais net 50%.

★ Kauno "Teisa" rašo: "Šlioma Abe
lio sūnus Radauskas, būdamas Šakių 
Vart. Sąj. Pirm., pvz. išeikvojo 7.000 
rublių ir buvo nubaustas 10 metų kalėji
mo. Tačiau po poros mėnesių jis jau bu* 
vo V ilia m poles rajono Vart. Sąj. Raudon
dvario Vart. kooperatyvo pirmininkas, o 
daf po dviejų mėnesių buvĄ tei|iamąs« 
už spekuliavimą dešromis įtartu- si/ dirb-5 
tuvės vedėju Šatkum — tuomi padarius 
kooperatyvui 68.000 rublių nuostolių. 
Šatkus buvo nubaustas 12 metų kalėji
mo, gi Šlioma Radauskas netrukus tapo 
Raudondvario Vart. kooperatyvo pirmi
ninku, kuriuo būdartfas išeikvojo > dgr< 
132.000 rublių. Ir nčžiSrijif*visbs *ši6s 
praeities Šlioma Radauskas ” Partijos Vi- 
liampolės Rajono Komiteto instruktoriaus 
buvo pasiūlytas Viliampolės rajono var
totojų sąjungos paruošų kontoros direk
toriumi.

Karedvio Kapo.
Snnilkią programą spaudoje 

paskelbs Bendr. V-ba. Dabar no- 
‘ ’.ečiu dė

mesį, kokią milžinišką reikšmę 
turės mums ir kanadiečiaręs šis 
mūsų viešas, drąsus ir ryžtingas 
protestas! Visi pagalvokime di
džiu rimtumu, ir patys prię$me 
išvados, kad ne vistiek ar gatve 
žygiuos pabaltieeių 200 ar 2000! 
Dalyvauti kiekvienam šioje ei
senoje yra pareiga, sakyčiau — 
net vertėtų darbo diena praleisti 
(jei kam tektų tą sekmadieni 
dirbti), kad tik visi vieningai 
galėtumėm sušukti laisvajam 
pasauliui: “Šalin vergija! Lais
vė bolševizmo aukoms!”. Ši pro
ga tik po penkių metų pasitaikė 
— nepraleiskime pos.

Jei kas aukų prašo — negali 
šiandien — atliksi savo pareigą 
rytoj. Šios gi pareigos rytdienai 
negali atidėti.

Tai bus didžiausias mūsų eg
zaminas. Netolima ateitis paro
dys ar mes jį išlaikysime ar tik 
suteiksime “LB” gardaus juoko 
ir pasityčiojimo! ... . Į..

Štai kur yra mums visiems 
geriausia proga parodytisąvo 
ambiciją ir nepalaužiamą geleži
nį norą — mūsų kraštui Lietu
vai atgauti laisvę!

Valentiną Vitkevičių ištiko di
delė eismo nelaimę ir,. dabąf gy
dosi St. Joseph ligoninėj^.'Įskel
tas alkūnės kaulas.^V. Vaitkevi
čiui, važiuojant tiesiai pro žalią 
šviesą, mašinoms gabenti plafor-

Hamiltono Liet Choro “Rūta” 
pirmasis viešas koncertas gegu
žės 17 d. buvo maloni staigmena. 
“Rūta”, vedamas dirigento Un-( rėtųsi tik atkreipti tauti' 
tūlio, išėjo į viešumą iš karto su 
stipriu muzikiniu pasiruošimu ir 
visiems klausytojams, »o ypač 
miesto burmistrui Jackson su 
ponia padarė didelį įspūdį. > 

Koncerto proga chorui buvo 
suteiktas ir vardas — “Rūta”. 
Oficialų jo vardo dokumentą pa
sirašė min. Vyt. Gylys, p. Gylie
ne ir pp. Jacksonai. Bendruome
nės Valdyba šia proga chorui 
įteikė gražų adresą. Sveikino 
kun. dr. J. Tadarauskas, min. V. 
Gylys, p. Jackson, kuris pareiš
kė nustebimą, kad taip smarkiai 
Ryjant vįsdėlto tiek daug lietu
vių susirinko. Kalbėdamas toližu 
p. Jackson pripažino, kad vietos 
žmonės daug dėmesio kreipią į 
materialinius reikalus, kai euro
piečiai atsivežę į šį kraštą daug 
dvasinių turtų, kurių taip trūks
ta Amerikai: “Jūsų pareiga ati
duoti savo duoklę Kanadai jūsų 
dideliais dvasiniais turtais, ku
rių jūs atsivežėte į šią šalį, — pa
brėžė burmistras.

Po oficialiosios dalies, kuri A. 
Firavičiaus buvo pravesta pa
vyzdingai, sekė koncertas.

Muzikaliniame dainos apipavi
dalinime choras pasirodė toli pa
žengęs, ko dar trūko anktyves- 
niuose pasirodymuose. '

Stebėtinai didelę pažangą pa
darė taip pat tautinių šokių gru
pė, vedama V. Panavaitės. Išpil
dyta 4 tautiniai šokiai. Publika 
•sužavėta lengvu mergaičių skrai
dymu ir darniu, dideliu tempu. 

’Įvykusiose po programos “Dai
navos” salėje vaišės! (be alučio 
ir be midučio), burmistras Jack- 
son pareiškė, kad jis ir žmdna la
bai sužavėti šiuo koncertu ir, jei
gu kitais metais įvyksiančiuose 
rinkimuose jis vėl laimėsiąs, tik
rai pakviesiąs “Rūtą” ir taut, šo
kių grupę į fnauguračijos balių 
(iki šiol buvo kviečiami lenkai). 
K. Baronas, išnaudodamas šią 
progą^paprašė leidimo Birželio 
14 trėmimų minėjimo proga, vie
šai antikomunistinei demonstra
cijai, kuris šiomis dienomis p. 
Kšiviekui nuvykus psis poličij oš 
vadą ir buvo gautas. .

Birželio demonstracija. Birže
lio 14 d. Bendr. V-ba rengia pą- 
baltiečių antikomunistinę ’ de
monstraciją — eiseną su plaka
tais ir 'šūkiais. J] f 
lietuvių naujos bažnyčios 58 
Dundurn St, N., ir baigsis Gore 
Park prie Nežinomojo Kanados

Vitkevičiaus mašiną sutrynė. 
Laimingu būdu V. V. buvo iš
mestas iš mašinos ir tik todėl; 
palyginti, lengvai sužeistas. Jo 
mašina atiduota' f laužą/ Polici
ja visą kaltę pripažino sunkveži
miui, ir V. Vitkevičiui padaryti 
nuostoliai bus'pilnai atlyginti.'

: ■ ’ - • ■ z’ Sk. ’St
TF Atst. Hamiltono sk. 2-jų metų sukak
tuvėms paminėti koncertu, įvykusio 1953 

m. gegužės 9 d. St. Michaels salėje

Pajamos:

$1.25 .
2: Už 18

3. Gauta už programas auku 27.02 
‘ . 16.87

. 210.29

< apyskaita

k Už 365 įėjimo, blpetus 

2. Už 18 įėjimo bilietų 
programos po $ ].00 ....

4/Gėlių valso pajamos
5. Bufeto pelnas^

'"■A,.

P°
.... $456.25
po '

18.00

Viso $728.43

8. "NL" už skelbimą ..............
9. Už praleistą ^dorbo dieną

vienom asmeniui ......
10. Už gėles ........................ .
11. Skelbimo nupiešimas .........
12. Susisiekimo išlaidos .............
13. Įvairios smulkios

Pajamos 
Išlaidos

išlaidos

15.00

12.00
11.75 
8.00 
5.BO

11.33

Viso $517.89
$728.43

517.89

Grynas pelnas ......$210.54

Skyriaus 2-jų metų sukakčiai atžymėti 
koncerto, įvykusio 1953 m. gegužės mėn. 
9 d., programoje skelbėsi šie asmenys, 
sumokėdami: po $10 — Srmkevičius An
tanas, Levinskas Leonas ir Girdvainis 
Juozas; $7.50 — Hodgs Electric and 
Heating; po $5 — Gudaitis J. ir Engelis 
AL, Trumpickas K., Seniūnas A., Steigvi- 
la Antanas, Didžiokas Jonas, Health 
Bread Bakery, Masi N. Travel Agency 
ir Princess Delicatessen; po $2.50 — 
Krosnos Balys, Skudiėnė Stella, Kažemė- 
kas J. ir Sūnūs, Kauffman the Florist, 
Stanleys Barber Shop, Millers Shoe Store.

Viso ^auta $92.50.

St. Bakšys, O. Čerškufė,
Vedėjas^ Iždininkas.

Padėka
Už sėkmingai padarytų operaciją

už stropią bei gerą priežiūrą man sergant 
ir gulint St. Joseph ligoninėje Hamiltone, 
Širdingai dėkoju liet. dr. Levinskui ir dr. 
Lane, .St. Masilionytei už rūpestingą slau
gymą, kun. dr' Tadarauskui už dvasinį 
sustiprinimą, ponioms Sk/ipkienei ir Le- 
verienei už prižiūrėjimą namuose vaikio 
čių ir visiems kitiems lankiusiems mane 
ligoninėje širdingai tariame ačiū.

L. E. Tribinevičiai.

Išnuomojamas butas penkių kambarių* 
84< Myrtle Ave, Hamilton, Ont. Kreiptis 
32 Wilson St., Hamilton, Ont.

ir

Lietuviai pasa uly ie
JA VALSTYBĖS

BALF pakartotinai ragina JA 
V-bių lietuvius tremtinių šalpą 
vykdyti per jį. Ta proga prime
nama, kad valdžia yra nemoka
mai davusi 30.000 svarų pieno 
miltelių, už kuriuos tektų sumo
kėti $5.100. Jei nebūtų bendros 
šalpos organizacijos, tokios para
mos beipersiuntimo išlaidų ap
mokėjimo negalima būtų pa
siekti.

Ponia Earl Bernard Steele, lie
tuvaitė Mikutytė, jau anksčiau 
su paskaitomis važinėjusi po visą 
Ameriką, gegužės 15 d. Vašing
tone Kongreso klube surengė 
programą apie Lietuvą kongres- 
manų ir senatorių ponioms bei 
dukterims: papasakojo apie Lie
tuvos praeitį,, tautos papročius, 
pademonstravo tautinius kostiu
mus, kuriuos pati su savo duk
rele dėvėjo, audinius, drožinius, 
margučius, gintaro karolius ir 
dar pašoko su dukrele “Noriu 
miego”.Ponios buvo labai su
sidomėję ir reiškė pasitenkini
mo, kad daug sužinojo apie kraš
tą, kurio, tik vardą tebuvo girdė- 
jusios. Svečių tarpe buvo nema
žai ir lietuvių ponių.

Lietuvos ir Mindaugo karūna
cijos jubilėjaus iškilmes gegužės

21 d. “Dirvai jau vadina “Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Sąskrydžiu Vašingtone”. 
Programoje numatyta: birželio 
20 d. 10 vai. iškilmingas posėdis, 
1 vai. pietūs, karių motinoms, 
žmonoms ir giminėms audiencija 
Balt. Rūmuose (numatoma), 
miesto apžiūrėjimas autobusais, 
6 vai. parodos atidarymas, pas
kum cocktail ir bankietas. Bir
želio 21 d.: pamaldos, vizitas 
Liet, pasiuntinybei, padėjimas 
vainikų, liet, muzikos festivalis. 
Dalyviams siūlomi 2 planai su • 
atskirom programom, kurių vie
ną pasirinkus teks mokėti $25, 
o kitą $10 (nedalyvaujant nei 
cocktail nei bankete). Programa 
nerodo, kad būtų laukiama ma
siško sąskrydžio.

Prof. J. Kuprionis, dabar pro
fesoriaująs Louisianos 'valstyb. 
politechnikos institute, perėmė 
redaguoti miškininkų sąjungos 
žurnalą “Girios Aidas”. *

Advok. O. Šalna, žinomas Bos
tono liet, visuomenininkas ir 
Lietuvos garbės konsulas, išrink
tas Savings Bank direktorium.

Dr. P. Gailiūnas, buvęs Kauno 
veterinarijos akademijos jaunes
nysis asistentas, dirba Michigan 
valstijoje kaip mėsos inspekto
rius.

HAMILTONO LIETUVIŲ VYSK. M. VALANČIAUS 
/ ŠEŠTADIENIO MOKYKLA, š.m. BIRŽELIO 6 DIENĄ, 
/ •; ?>St. Michaels salėje, 213 James St. N., rengia

LINKSMĄ VAKARĄ
Po meninės dalies, gausi fahtais loterija, šokiai ir tt. Gros Benny 
Ferri orkestras. Veiks-gaivinantis bufetas. Pradžia 6 vai. 30 min.
Kviečiame visus hamiltoniečius ir kitų kolonijų lietuvius atsi
lankyti ir tuo paremti tremties mokyklų veiklą.

■ ' - Mokykla.

SUDBURY, Ont
Motinos dienos minėjimas įvy

ko per Sekmines. 11 vai. buvo 
atlaikytos- iškilmingos pamaldos 
už gyvas ir mirusias lietuves mo
tinas. Antroji minėjimo dalis 
prasidėjo 8 v.v. Kristaus Kara
liaus salėje. Buvo sudarytas iš 
gausesnių šeimų motinų garbės 
prezidiumas, kuriam, po pasvei
kinimo visuomenės vardu, Yėvų 
komiteto pirmininkas A. Stra-

tšlaidos: ' *
1. 'Honoraras "Aitvąr^ęns".<-... $200.00
2. Už salę ..... ...............  60.00

i įteikė simboliškas dova-
- “ - -- 4. Pakvietimai .......  43.10

5. Programos ..... ................. 52.88
6. Pakvietimų išsiuntinėjimas 15.33
7 už skelbimą...... ......... 17.50

nas —■ po lietuvišką knygą. Pra
nešinėjo R. Bagdonas. Kun. A. 
Sabas skaitė paskaitą apie moti-

Pranešame lietuviams HAMILTONE, kad

JUOZAS VALEVIČIUS
? r--"-

pradėjo dirbti nekilnojamo turto
REAL ESTATE;

pirkimo • pardavimo srityje.

Atstovauju Kanadoj didžiausią šios rūšies įstaigą

ERNEST KiCCET REAL ESTATE LTD.
Pasitarkite prieš pirkdami ar parduodami. Skambinkit arba užeikite 

\ 1, 913 MAIN ST. E. TEL. 9-4121, ^NAMŲ 5-3847.

MENARY§ SON
Realtors

431 RONCESVALLES AVE. 
LL 1112-3

Jsteigfa prieš 35 metus

$32.000, Indian Rd., solidus akmens 
ir stucco namas, 1 1 didelių kam
barių ir apšildomas saulės kam
barys, didelis prieškambaris su 
ąžuolo grindimis, 2 did. vonios 
ir tualetai rūsyje. Pirmame augš- 
te 5 gyv. kambariai. Šoninis įva
žiavimas ir mūrinis garažas, šilto 
ovndens-alyvos Šildymas, augš- 
tas rūsys, gražus kiemas. Vienos 
iš geresnių namų vakarų To
ronte.

$28.000, Ookmount Rd., pusiau at
skiras, mūro ir stucco dupleksas, 
6 komb. l-me ougšte, 5 komb.
II- me ir vienos didelis kambarys
III- me, šilto vondens-alyvos šil
dymas, kvadratinis plonas,/pri- 
vous šoninis įvažiavimas ir ga
rotas, galimo tuojau užimti.

$25.000, Indian Rd., kvadratinio pla
no soldius mūrinis namas, 9 did. 
komb. ir apšildomos saulės kam
barys, kieto medžio grindys su 
ąžuoliniais apvedžjojimais, nau
jas šilto vondens-alyvos šildy
mas, privatus šon. įvažiavimas, 
?r dvigubos garažas. Reikalingas 
tam tikras įmok ėjimas.

Valgykla
Biznis ir pastatas. Kaina $27.000 
(pilno kaina), proga visom gyvenimui, 
siūloma pirmą kartą, tai puiki inves- 

tocija. Kreiptis skubiai. s

K.Wiles 
REAL ESTATE 

$10.500. $3.000 grynais, plytinis pu
siau atskiras, 6 kamb: High Park 
rajone.

S12.8Q0. $3.500 grynais, 8 kamb. 
v ‘ pusiau atskiras, plytinis. Maria 

St. prie Dundas.
$12.900. $3.500 grynais. Concord— 

Bloor, 6 kamb. plytinis pusiau 
atskiros, vandeniu-alyva šildo
mas. Gorožas. } ,,

$15.500. $4.000 grynais, 10 kdmb.
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas. Clendenan prie Dundas. 

$16.000. $6.000 grynais. 10 kamb.
dupleksas po 5 kamb., dviejų 
ougštų, plytinis pusiau atskiras 
nomas. Grenadier Rd. prie So- 
rauren.

$16.000. Runnymede—Bloor, 7 k., 
atskiros, plytinis, šoninis įvažia
vimas, du garažai. $6.000 gry
nais.

$17.900. High Park. 9 kamb., atski
ros, plytinis, šoriinis įvož., gara
žas. 3 virtuvės

$19.000. High Park, 10 kamb., at
skiros, plyt., vond.-olyvo šildo
mos. 3 virtuv., dideli kambariai, 
geros pirkinys. $8.000 grynais.

$20.000. St. Clorens—Bloor, 10 k., 
atskiros, lobai 
didelis kiemas, 
$7.500

$30.000. 
atskiros, 
$12.000.

$50.000. $17.000 grynois. Porkdolę. 
33 komb., 11 virtuvių, puikus 
visais atžvilgiais pajamų na
mas, didelis kiemas, virš $1.000 
pajamų į mėn.

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

Jonas Baltakys
1675 BLOOR ST. W. T«l. KE. 7941

J. J. Ellis
Stambiausias Toronto 

Realtorius •

383 Roncesvalles Avė.
4 LA. 8000

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

tvirtos
nomas.

18 k., 
šildomas.

MENARY & SON

Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilna kaina. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugŠ- 
tas jmokėjimas.

Įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gėrę, 18 metų se
numo, 2 butų namg ir self-serv
ice kroutuvę-groserne. Savaiti
ne apyvarta opie $3.000.

Churchill — Dovercourt,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuvė,

• 9 kamb. namas. Atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Havelock — Bloor, .’ «■*-
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujos pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
noujis šaldytuvas irvirt. krosnis.

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

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000

Buto tel. LY 2048.

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$17.000. Per du ougitus 7 komb., kv. pi., vondeniu-olyvo opš. nomos ir mūro 
garažas. Evelyn—Glenloke.

$23.000. 11 kamb., park, grind., kv. pi., vond. apšild., atskiras labai gerom 
stovy iš lauko ir vidaus nomos, gražus kiemas ir 2vautom. mūro go

ti ražai. Ookmount—Bloor.

$17.000. 8 kamb. per du augštus, vandeniu - alyva apšild., atskiras namas. 
Kiemas ir garažas, {mokėti apie $6.000. Colbeck—Runnymede Rd.

$22.000. 14 kafab., vond.-alyva apšildomos, parkiet. grind., gražus kiemas ir 
2 autom, mūro gorožas. pastotas be skolos. Sunnyside-Ho^ord. Pork.

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301 

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 
Kailinių taisymas ir persiuvimas.

* Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN FUR CO TORONTO .

197' Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta Od T yal. yak. . . 272% QUEEN ST. Toronto

niškumą. Po to sekė meninė da
lis, kurią išpildė Tumo-Vaižgan
to vardo šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir-trys gražios senųjų 
lietuvių dukrelės. Mūsų mokyk
los jaunosios šokėjos, Salomėjos 
Poderienės vadovaujamos, gra
žiai pašoko: Motinėlė mano, Ant 
kalno karklai, Ko liūdi berželi? 
Mokyklos mergaičių choras pa
dainavo: “Močiute, motinėle.” 
Šventei pritaikytus eilėraščius 
deklamavo: R. Jakubonytė (du 
eilėraščius), G. Jakubonis, L. 
Poderytė ir E.-. Strakauskaitė. 
Jaunoji pianistė Birutė Želiony- 
tė puikiai išpildė tris dalykėlius. 
Akordeonu tris dalykėlius pa
grojo E. Paulauskas ir smuiku 
D. Černius. Su modernesniu da
lykėliu gražiai pasirody P. Ma- 
rozaitė ir J. Čęskauskaitė, vyku
siai pastepuodamos “Mokyklos 
dienas”. Po meninės dalies ėjo 
šokiai. Muziką tvarkė jau žino
mas mokyklos talkininkas St. 
Krivickas, maloniai leidęs nau
dotis savo rinktinėmis plokštelė
mis, daugiausia lietuviškomis, už 
ką jam reiškiame visuomenės 
vardu nuoširdžią padėką. Žmo
nių prisirinko gana daug. Ypač 
džiugu pastebėti, kad šį kartą 
buvo gana didelis procentas iš 
anksčiau atvykusių lietuvių, ku
rie yra gana nuoširdūs ir myli 
Lietuvą nemažiau už naujuosius 
ateivius. Tikrai, kaikurie iš nau
jųjų gal ir;permaža parodė su
pratimo ir širdies savo anksčiau 
atvykusioms broliams. Tačiau 
dar nėra per vėlu sueiti į glau
desnius santykius ir sudaryti 
vieningą, stiprią, kūrybingą lie
tuvišką šeimą.

Mount Robson, B. C.
Vancouvėrio apylinkėje jau 

kaip ir vidurvasaris, o čia kal
nuose, dar lapuočiai medžiai nė
ra pilnai lapus išskleidę. .

Su darbais šį pavasarį liūd
niau atrodo negu praeitą. Visur 
daug bedarbių, , ypač Prince 
George, B.C., ir jo apylinkėse. 
Vis dar atvyksta naujų imigran
tų. Tai daugiausiai vokiečiai, ita
lai, anglai ir neperskaitlingiau- 
siai iš- Danijos, Olandijos, Bel
gijos ir Norvegijos. CNR gele
žinkelis laiko gana daug viršeta- 
tiniu darbininku. A. K.

WELLAND, Ont.
KLB Wellando Apylinkės lai

kina valdyba šių metų birželio 
mėn. 7 d. 11 vai. rytą, tuojau po. 
pamaldų, St. Mary’s bažnyčios 
patalpose kviečia apylinkės lie
tuvių vsiuotinį susirinkimą ne
išspręstiems gegužės 10 d. įvy
kusiame susirinkime dienotvar
kės klausmiams svarstyti.

1. Valdybos rinkimai,
2. Einamieji reikalai,
3. Klausimai ir sumanymai,
4. Susirinkimo uždarymas.
Apylinkės susirinkimas laiko

mas teisėtu dalyvaujant nema
žiau kaip pusei apylinkės lietu
viu. Kviečiamu laiku reikalin
gam skaičiui nesuširinkus, po 
valandos susirinkimas įvyksta 
nežiūrint pilnateisių dalyvių 
skaičiaus, bet jis gali tarti tik 
tuos dalykus, kurie yra numa
tyti dienotvarkėje.

Visus apylinkės lietuvius kvie
čiame dalyvauti.

Laikina Valdyba.

NAUJU “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

V. P ES EC KĄ
1638 Bloor Street W., Toronto

Tel. OL. 2371
Informacija vakarais 18-21 v., 

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS LTD.

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR KOTELIUS 
$10.500, 1Č komb. nomos, 2 vonios, 2 virtuvės, Bloor — Clinton roįone, įmo

kėti $1.500. . ,
$8.000, restoronos, Roncesvolles gotvėje, 5 metų sutartis, gero sovoitinė opy- 

vorto.
$3.000, volymo ir prosinimo biznis, Dundos — Indian Grove rajone, 4-rių me- 

; ‘ tų sutartis.
$16.500, Crowford gotvėje, 10 komb., olyvo Šildomos, gorožas, įmokėti $5.000. 
$16.200, Movety — Bloor rajone, 100 komb., atskiros, mūrinis nomos, olyvo 

šildomos, garažas. Įmokėti $7.000.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
ME. 5725 - - - ME. 5726

Pirkdami narnm ir kitokia* nuotavyba* kreipkM* J

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE. TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 '....................................................................... ME.'5726
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skautų grupės vadovas. 
*■ Stovyklos dvasios i

8 mylios

*1^ • A* • •ŠBM K1 iri‘f ,

KLB šHim torsuos
lNPDRMACi|A

Skautų vadovų Ir vyt*. UciSitų Žhilai
.. ................... NuntocK Įritinę 25 

asmeniui (nežiūrint ar bos sto
vyklaujama Visą laiką ar trum- 
^Pageidautina, kad kiekvie
nas vienetas (skiltis) atsivežtų 
bent vieną kirvuką, vieną kastu
vą, foto aparatą.

6. Stovyklautojams maistas 
bus gaminama? bendroje virtu
vėje, .

Stovyklos štabas, norędąmas 
ai* *" *--•“*** " maisto tie-

LSS Brolijos Vadijos ruošia
moji 35 metų Lietuvos skautijai 
paminėti jubilėjinė stovykla 
prasideda birželio 30 d. ir bai
giasi liepos 5 d.’ '

1. Stovyklos atidarymas lie
pos 1 d.: a) iškilmingos pamal
dos ir b) vėliavos pakėlimas.

Norintieji ir galintieji ilgiau 
pastovykiauti, gali atvykti birže
lio 28 d.; stovyklos vadovybė bus 
vietoje jau birželio 27 d. Vėliau 
liepos 5 d. nebus galima stovyk
lauti, nes stovyklavietė gaūta tik 
iki tai dienai.

2. Stovyklos vieta 
nuo Niagara krioklio, Niagaros 
upės krante. ,

Aprašymas, kaip pasiekti sto
vyklavietę iš Niagara Falls 
(miesto) ir kelio planas bus pa
siųsti vienetams Vėliau.

3. Stovyklos apranga ir - reik
menys: kiekvienas stovyklos da
lyvis turi turėti stovyklinę upi-: 
formą; būtiną, turėti: tualetinius 
reikmenis, valgiui dubenėlį ar, 
lėkštę, puodelį, šakutę, pųilį, ih- 
pilus čiužiniui ir pagalviui, ant-' 
klodę ar miegamąjį maišą, mau
dymosi. kelnaites. Pageidauja
ma: elektros kišeninė lemputė, 
kompasas ir pan.

4. Palapinės. Kadangi-Brolijos 
Vadija palapinių neturimo gauti 
šiais metais iš kariuomenės ne
galima, tai vykstantieji į stovyk
lą atsigabena savas. Neturin
tiems palapinių, stoyyklos šta
bas jas išnuomos stovyklautojų

(Iš mano dienoraščio) , (Tęsinys iš praeito nr.)

— Ponia, nepabėkit. Būkit mano palydove ligi galui... — mal
davo švelnučiu kuždėsiu ir girdimu kvėpavimu. Žiūrėdamas į alto
rių, tęsė:

— Žinote, aš seniai, labai seniai buvau bažnyčioje. Ir kaip gerai, 
kąd čia atėjau. Dabar čia pasiliksiu ilgesnei valandai. Atmenu, 
vienoj bažnyčioj, tokioj pat prietemoj — palikau savo žmonos 
karstą, iškeltą ant juodo katafalio. Ir tada spindėjo tokia pat raus
va švieselė lyg guosdama, bet mano siela tada verkė, verkė. Su
klupę? tarp šakotų oleandrų troškau, kad prasiskirtų žemė ir mane 
pasiimtų, bet veltui... Iš gilios širdies šaukiausi Dievo, bet drau
ge žinojau, kad mano Ema jau amžiams man prarasta.......

Valentinas nutilo ir susikaupė. Pamažėl! pasitraukė nuo manęs 
, ir jo siluetas tolo viduriu šventovės link altoriaus, mano akys 

su džiaugsmu jį lydėjo, kaip nuilsųsį keleivį.
— Viešpatie, palengvink Valentinę kovas, jos dar sunkesnės už 

manąsias... — nulinko mano galva prieš tą pūtį altorių, kurio 
šešėliuose klūpojo Valentinas. r :

Į koplytėlę atėjo gražutė Vanda. Atsisėdo ji nuošaliose klaup- 
kose prie sienos, protarpiais į nosinėlę sukniubdavo,' krūpčiodavo 
ir ilgai baltą skarelę laikydavo prie akių... Aš pagalvojau, ko gali 
verkti toji graži, jauna mergaitė, rodos-tikrai dar- galinti būti lai
minga. O vienok ji verkė taip graudžiau, kad man jos visa širdimi 
pagailo. *

Priekoplyty pasirodė mažas taškas — mano Algiukas. Susido
mėjau, ką jis nori veikti koplyčioj? Tokiu metu, prietemoj?... O 
jis nė nesižvalgydamas žengė smulkučiais žingsneliais, vis koste
lėdamas, smakrelį pakeldamas ir skubėdamas. Rankelėj prie krū
tinės priglaudęs nešėsi du obuolius. ..

Už pilioriaus stovinčios, manęs jis nepastebėjo. Vanda buvo 
visai šešėliuose, klūpančio Valentino greičiausia jis nepaisė. Stačiai 
pasuko ten, kur prieblandose stovėjo kuklutė šv. Antano stovyla. 
Čia jis sustojo, galvutę pakėlė, ir tyliomis koplyčios kertėmis paši- 
girdo kūdikio žodžiai: / ' ’ . ■■ ■'.

— Matai, šventas Antanai, aš turiu du obuolius. Man davė vi
rėjas. Vienas didesnis, kitas mažesnis. Aš tau duosiu didesnį, kad 
mano brolis Antanas nesirgtų. O žuvėdrėlė jau tikrai sveika. Ačiū, 
kad aną kartą priėmei mano slyvas. Aš pasilikau sau pačias rūgš- 
čiausias, ir paskui pilviukas ilgai kaukė, bet niekam nesiskun
džiau. Ar gerai?... Diedukas sakė: “Kas tyliai kenčia, tą Dievu
lis myli”. Ir Antanas tyliai kenčia, ar jį Dievulis myli? Šventas 
Antanai, ar mano brolį Dievulis myli?.. . .. ‘

Nustebusi savo kūdikio tokiu elgesiu, ligi pat širdies gelmių 
susijaudinau. Šis mažas taškelis, šis mažas ten. prie stovylos sto
vintis šešėliukas, man buvo brangus, brangus, kaip dar niekad. 
Iš kur tokia kilni maža sielutė? Juk aš jo niekad nęmokinau nešti 
stovytoms dovanų ir net buvau užmiršus, kad reikia melstis už- 
sergantį Antanėlį. Be abejonės tą kūdikį paveikė kokia nors at
mosfera, kilusi iš mano nuolatinių jiems pasakų.

Su ta mintimi skubėjau į savo kajutę ir laukiau jo, nuduoda
ma, kad negirdėjau jo su šventu Antanu pašnekesio.

Už valandėlės sugrįžo išraudęs ir nuilsęs. Kaip man buv<j> jo 
gaila ir drauge linksma, kai jis antrąjį obuolį parnešęs atidavė 
Antanėliui. Mačiau, kaip jo paties gomurėliu nusileido seilė, kaip 
jis akelėmis rijo tą obuolį, vienok prilinkęs prie brolio lovutės 
jam švabždėjo:

— Imk, Antanai, nuo šito tikrai pasveiksi! Aš žinau, kad pa
sveiksi. Tik suvalgyk! /

— Mamyte, perpjaukit, — maldaujančios Antanėlio akys pa
prašė. Jis glostė mažąjį brolį padėkos ir meilės žvilgsniais, po to 
pareiškė: ‘

— Aš be Algirdo — anei kąsnio!
Plaudama obuolį, pro džiaugsmo ašarėlių apsemtas akis, beveik 

nemačiau jo spalvos, tik vėl atsisuko mintys į kalnuotas bangas ir 
nešė vieną broliškos dalybos dalelę, skurdžios mokinio unifor- 
mėlės ašarotai būtybei. Kai kišo man į burną vienas ir kįtas ne
lauktus kąsnius, aš springau sugeltu skausmu žiūrėdama į rytų 
kraštą, pro langą. Iš ten ritosi tik kalnuotos bangos, spiaudė į. ma
no ašarotą širdį trykštantys lašų fontanai, šliaužė smuikuodamas 
vėjas ir mano mintį suko baisių audrų maišaty, aš tik dabar pilnai 
supratau, kad praradau save, savo paliktąjam vaikui.

Ak, argi jau taip? Rymojau nublankusi mėnulio šviesoj, naktis 
gaubė laivą ir jūrą jį supo kaip motina lopšį, o mano išverktų 
akių duobėmis, rodos, jau išsekė paskutinis skausmas ir laimė. 
Mano Dieve, aš žuvaų brangios paregios atsidavimui, apleisdama 
kaip paukštis seną lizdą, su mažučiu, dar be savų sparnų cypliuku, 
kurs aikčioja dvasiniu badu savo motinai.

Bet ar aš viena išeivė panašioje tragedijoje tolstu nuo savų 
slenksčių?... Juk vakar mačiau vienos motinos net rankas suriš
tas, ji pusę savo plaukų nusirovė ir veržėsi nuo denio į jūrą, nes 
paliko vos nuo krūties atitrauktą vaikelį pas savo gftnines. Ir, 
dabar kai pritvinko krūtys, kai čiurkšlėmis pasileido pienas iš sul
tingų gyslų — ji draskėsi nuo dvasinių sopulių, kad ir jos vaikui 
neapgalvotas žygis išvogė jo laimingą kūdikystę.

Aš vis dar nepajėgiu save kontroliuoti, subarti,. sudrausti. Vis 
dar viliuosi, tikiu, kad tik laikinai pasidarė ’mažutis tarpeklis tarp 
manęs ir mano sūnaus. Tikiu ir maldauju gerąjį likimą — sunešti 
mus amžiams ir jau daugiau niekados, niekados neatskirti, šniokš- _ _ 
čia laįvas rėždamas vandenis ir nakties skaras, o aš sugniubus pa> Lietuvių Namuose, 
galvėj, nešuosi į sapnus tik vieną troškimą — išvysti šią naktį 
bent sapne savo mielą Jonelį.

Šiandien baisiai audringa diena. Nuo pat ryto staugia ir švilpia 
vėjas, daužo laivo sienas. Dūžtelia į langą, pasibeldžia kamine, 
suvaitoja stiebuose, ir kaukdamas pasineša okeanais, tolsta žaibo 
greitumu nematomos įvijos, vėjužėlio verkė|os. . .
v O bangos, bangos... Gražios ir viliojančios bangos. Jos iškyla 
kalnų kalnais didingos, baltomis putomis putojančios, žalios kaip 
pavasario žalybės, grakščios kaip įsisiūbavę šokėjos.

Štai dabar prieš akis, didžiausi kalnai atbėga. Jie dūžta-ir kyla 
į krištolinius putotus trykšlius besiformuodami, išsitiesia lašų 
vainikai, ir lengvai nusileisdami susijungia, su* judančiais milži
nais vandenų plotais, kurie apgaubia laivą, suūžia ir šoka žalsvo
mis skiauterėmis ant denio, ir čia lengvomis srovelėmis išsilieję, 
lyg ieško savo pačių pėdsakų. . - •_ •

Žmonės nuo denio dingę. Čia tik vėjo sūkuriai, vis naujais ir 
naujais gūsiais praūždami, daužo kaminą vandenų plaštakomis ir 
varto laivą, kaip mažą šapelį.

Laivo salėje krykščia muzika. Svirduliuodamos sukąri kelios 
poros, prie staliukų turistai stumdo šachmatus. Kai laivas pasi
verčia į vienų kurį šoną, nuo stalų nubilda šachmatai, šokantieji 
suvirsta kupetomis, paskui keliasi ir aidi juokas, nuskamba pran
cūziški nusikeikimai. '

Aš čia labai reta viešnia. Bet kai popiety ateina trys smuikinin
kai, keli saksofonai, kometai, miško trimitininkas, būgnas ir di
džioji vijola, tai nejučiomis kajutė pasilieka tuščia.

Šiandien aš ftegaliu nueiti į šį popietinį koncertą. Bet žinau, 
kad mano kėdė nebus tuščia: čia sėdės ir akyliai žiopsos Algiukas, 
prie jo šliesis ir Antanėlis.

Nors kai galiu, šio koncerto niekuomet neapleidžiu. Sėdžiu 
juodoj aksominėj mantijoj įsisukus, ant kelių parimę alkūnėlėmis 
du mano gražūs berniukai, ir taip klausomės žavių meliodijų lyg 
Serafinų giesmės, lyg kito pasaulio simfonijų.

Šachmatai
Šių metų šachmatų pirmeny

bių turnyras vyko labai -sunkiai. 
Dėl komandinių pirmenybių 
trūkumo (tarp estų, ukrainie
čių, lietuvių ir “Gambit CC”) 
nepavyko visiškai baigti “A” 
grupės turnyro. Paaiškėjo tik 
meisteris. Juo tapo vėl antrą 
kartą iš . eilės H.’ Stepaitis. Šį 
kartą jis iš 6 suloštų partijų su
rinko 6 taškus (100%)!’ Liko 
lošti, tik viena partija (suRa- 
noniu). Kiti dėl laiko stokos bei 
kitų priežaščių nepajėgė sulošti 
nė pusės partijų. Paaiškėjo tik 
I vieta ir dvi paskutinės. Jos 
atiteko: Gaižučiui ir Kanonini, 
negavusiems nei vieno taško. 
Jiems teks perlošti su pirmai
siais trim “B” grupės laimėto
jais dėl įsikvalifikavimo į “A” 
grupę.

“B” grupė turnyrą pilnai bai
gė; tiesa, vienas kitas neužbai
gė savo partijų, jiems nutarta 
užskaityti pralaimėjimus, o opo
nentams — laimėjimus. “B” 
grupėj dalyviai pasiskirstė ši
taip: (skliausteliuose — nesu- 

rezUlt.)
37 (+1)
34% (4-1) 
- (.4-1) 
22 (4-1)
20 ( + Į) 
16% (—1) 
15% (4-1) 
18% (-) 
1434 (4-1)

yaip __ __ _
stovi Utojų, todėl visų vado- 

Uiki įfrŽelL 10 d. pranešti, ko- 
kiaija;.Stoiičipi: dalyvių WaUp- 
gajHtopoipoti paįpinęs;<ifc?bir- 
želfo SB .4 pranešti ktovy^hfo- 
jų ricaičUĮ.iFr^urią*dlęną4iefcat- 

•'* ' įrašoma pra

st vyksta

nių 16 mi
Visi s 

skirstomi

skautų' vy
to -sĮęąatųy; Skaitfų<vyrės

roihi atskiri vienetui (skiltys- ir 
draugovės). OrganižjidiM at* 
vykstantieji vienetai nebus .iš-

ihjds i • s-Vadija.
Vyy. sktn. K, G
Stovyklos viršii

* . Adjutantas.

Kultūros ir. Politechnikos Insti
tutų'ir iš fabrd«>'“Kaųno-Ąudi‘ 
niai“. Matačiūnas, Balakauskas 
ir Sargūnas?pnklauąo prie.trene
rio Variako jo Panevėžio koman
dos.' <
;' Čempipninės komandos meis
teris Sercevįęius kcmštatūbja, 
jog “mūšų komandos pergalė — 
.viso kolektyvo”. Jis gįriasi gera 
pamainą, bet tuo pačių. laiku 
randa reikalo husiskiįstį silpnu 
gynimu.' Aiškų, Sercęvičiųs ’ir 
“Tiesa" neapsieina be įprasto 

• mųįlo burbulo — • “mes dėkingi 
tarybinei santvarkai, kuri suda
rė visas galimybes sportui vysty
tis, ętęc”. Užmirštą, jog dar prieš 
“tarybinę santvarką” Lietuva 
buvo ne vien TSRS, bet visos 
Europos meisteris. ■ > ' < ’

..Saulius Elisonas.

i > - Eugenija Burdūlytė t 
; gegužės 21 d. Toronto univer-
- Sitete»gavusi' galiestingos se- ;
; . ‘ sers diplomą. .
V-'..' •' “ ' • ‘

'Baigė Žemės, ūkio akademiją 
L Ontario Žemės Ūkio Akademi
joje Guelphe iš 80 laikiusių bai
giamuosius egzaminus sėkmin
gai išlaikė 78 ir įgavo agronomo 
laipsnį (Bachelor in tha Science 
Of Agriculture from tre Univer
sity of Toronto) iš Toronto uni- 
versiteto. Jai tarpe ir vienas lie- 
tūvis Juozas Beržapskis. .
- j, Beržanskis į Kanadą atvyko
1947 metais rugpiūčįo 22 d. Dirbo 
miške, tabako - ūkyje ir geležies 
fabrike. Susitaupęs šiek tiek pi
nigų, 1949 m. įstojo į Žemės Ūkio 
Akademiją. i-

Atvykęs į Kanadą, kaip ir visi, 
jis neturėjo, nei pinigų, nei mo
kėjo anglų kalbos, bet pamatęs, 
kad naujus atvykėlius paprastai 
pristato prie sunkiausių ir blo
ginusių darbų, jis pasiryžo greit 
išmokti kalbos ir susitaupyti pi
nigų mokslui, nes vienintelis ke
lias į geresnę ateitį yra mokslas.

Studijos čia daug kainuoja ir 
sutaupęs greit nyko ir . po. trijų 
metų pasibaigė. Mesti studijas 
po trijų sunkaus mokslo metų 
beveik nesąmonė. Ką daryti? Jis 
kreipėsi į Tarptautinę Studentų 
Sąjungą Niujorke ir keįias kitas 
organizacijas, bet iš visur gavo 
neigiamus atsakymus. Gauti pa
galbos iš Kanados organizacijų 
beveik neįmanoma, nto reikia 
būti Kanados piliečiu, gimusiam 
ir. augusiam tokioje ir tokioje 
vietoje, priklausyti tam tikroms 
organizacijoms, ir būti tokios ti-

Vasaros stovyklų reikalu
1. Paskutiniame Komisijos po

sėdyje paskirtas stovyklos y*- 
dovybės branduolys šitokios su
dėties:

j Vyr. stovyklos vadovė -e» St. 
Prapuolenytė, kuri kartu bus ir 
mergaičių stovyklos vadovė.

Berniukų stovyklos vadovas— 
J. Pažėra, kuris kartu bus ir

dvasios vadas ir' 
meno reikalų vadovas — kun. B. 
Pacevičius. • I

Skaučių grupės vadovė ir sto-’ 
vykios vadovės padėjėją — -Bž 
Grigaitytė. ■ ‘ (

Sveikatos ir sanitarijos reika-, 
lų vadovė dr, Norvaišienė,’ vaikų; 
ligų gydytoja:- . - ■ .

Maitinimo vadovė — Iz;; Mą< 
tu^evičiūtė, kuri tam/ reikalui 
pasikvies dar kelias ponias./ :

•’ Ūkio ir finansų vadovas — J/ 
Mikšys. ■* ’•'• ■
•/Patalpų ir palapinių/ reikalus- 
tvarkys — V. Matulaitis. ' ,

j. Kiti personalo nąriąi bus pa
skelbti sekančioje informacijoje.

. 2. šiuo metu į.stovyklą yrą jau; 
užsirašę 141 stovyklaujotės. Tė
vams pageidaujant, nutaria pra-" 
tęsti stovyklautojų amžiaus ri-- 
bą, t.y. stovyklauti galės jauni
mas iki 15 metų imtinai. Ryšium 
su tuo prątęsiąma registraęįjoš į 
stovyklą data. Dar bus galimą 
jsifęgįstrupti iki bįrželią mėp. 13.- 
dienos. Primenama, kad regist
ruojantis bjitinai reikia įmokėti

Maitinimo vadovė

šiandien prie manęs prilipo mūsų agento mylimoji. Nežinau 
kokiu tikslu. Kada iš La Havre uosto sėdome į laivą, ji beveik 
nė vieno emigranto nenorėjo pažinti. Ji buvo pasipuošusi kaip lėlė, 
lūputes nusidažiusi, o iš veidu stačiai varvėjo rožės.

Ji man buvo be galo graži. Bet, kai sužinojau, kad ji ne agento 
žmona, o tik paprasta emigrantė kaip ir mes kiekvienas — nusi
vyliau šiuo “angelu” ir mano jausmas jam visai atbuko. Tuo la
biau, kad agentas turėjo Kaune jaunute žmoną ir kūdikį. Kai jis 
ateidavo į mano kajutę, čiulpdamas ilgą pypkę ir taukšdamas 
nesąmones, aš šiuo žmogumi stačiai bodėjausi (Bus dąugiau)

loštų partijų
1. Lukas '■
2. Tarvydas
3. Mačiulaitis
4. Valeška
5. Abromaitis
6. Matulaitis
7. Pilipavičius'
8. Šulcas
9. Lelis
10. Merkelis
11. Juodis .

Pagal Berger — Sonneborn 
(B/s)sistemą, pirma vieta ati
teko Lukui (B/s — 37) ir do
vana: stalinė lempa. ILviet. —• 
Tarvydui — - meniškas odinis 
futliaras. Hlviet. — Mąčitilai- 
čiui — knyga: A. Bendotiaųs 
“Lietuva”. Dovanos buvo įteik
tos gegužės 31 d. 1 vai. p. p. i

Pereinamasis turnyras tarp 
pirmų trijų “B” grupės ir dvie
jų . paskutinių “A” grupės pra
dedamos tuojau pat. /

Pranas Mačiulaitis

Lietuviai vėl TSRS meisteriai.
- Kažkas sakė “Tradicija, -pusė 
laimėjimo”. Tą vėl patyrė mask
viečiai, stebėdami komnadą iš 
Lietuvos, vėl laimėjus visus lau
rus paskutinėse TSRS krepšimo 
pirmenybėse, kovo gale, Rygoje. 
^Teisybė, laimėjimas buvo trupu
tį aptemdytos, nes Lietuva, Lat
vija ir . Maskvos komanda turė
jo tą patį , pergalių skaičių, bet, 
anot “Tiesos”, “tarpusavio su
žaistų rugtynių krepšių santykis 
nulėmė nugalėtoją”. Komandą, 
vedama kapitono Sabulio, tarp 
kitų sumušė Latviją 47:41, Ta
džikiją 96:19!, Gruziją 67:49, Es
tiją 68:45, iki rungtynių su Mas
kvos komanda. Čia po įtemptos 
kovos laimėjimą, rungtynes pra
tęsus, paveržė Maskva — 63:62. 
“Tiesa” šį pralaimėjimą aiškina 
tokiomis “naujenybėmis“ kaip 
Maskvos komandos “zoninis gy
nimas”, etc.

LTSR komandos šulas buvo 
centro puolikas Lauritėnas. Taip 
prieš Estiją jis sumetė 29 taškus. 
Pirmam penketukui irgi priklau
sė Dapkus, Matačiūnas, Nemce- 
vičius ir Stonkus, visi nauji, ne-

8%

7
5
5 
4% 
4%

3

i

$2 mokesčio. Užsiregistravusieji, 
bet to mokesčio nesumokėję, ne- 

į registruotais.
Tz., 2,1 sąrašas daiktų, ku

riuos'stovyklautojai privalo at
sivežti, bus paskelbtas sekančio
je informacijoje. Taip pat bus 

ubta stovy Įklos dienos pro- 
®tanto,|f maitinimas.

4. Liepos 12 dieną, sekmadie
nį,’įvyks didelė vaikų šventė. Ki
tos organizacijos prašomos tą 
dieną.gegužinių nedaryti.

5. Mokestis už stovyklavimą

egistruojant sumokėtus 
t os . reikės sumokėti į
s0$f|Įąįatvykus.

Pažymėjimų reikalu
riifhp Komisija siūlo mo- 

_ w .rps įsigyti pažymėjimams 
apt&ri&uoti' antspąudus su Vy- 
tųn.L :Tdkių antspaudų galima . 
ųžsi^kyĮį, pęr JCpmisiją. Kaina

■ KLB Švietime Komisija.

RMhtkclJai prisiųsta
\ Frūteoįs tlM^uriac: Gyvačių

do Gabija, <335 Vhion Av., Brook* 
lyn ti,;N.Y*. ^Eai vienas žymiau* 
šių E.: Ma^^eo kūrinių, už ku- 
riįios jis gavo pereitų metų No- 
^elio, lIteratftrospremiją. Roma- 
neautorius‘meistriškai vaizduo* 
ją-',xię0j^«KŠa; šykštumu ir že- 
mom.isįąfsirpmispatvirkusia šir
dimi žmogų, Jisfcėldamas aikštėn. .-/yf"

kybos,'kaip pagalbos davėjai;*
Jis bandė kreiptis į lietuvių .' Giovanni Papini, Popiežiaus

tams, kaip kitų tautybių grupes 
arba organizacijos daro. Bet ir 
tas nieko negelbėjo. Liko vįenip- 
' telis kelias: dar smarkiau užsi
spirti, žemaičio papratinju, / il
giau dirbti ir eiti pirmyn? peš 
niekas šiaip nepadės,••jei pats ne- 
dirbsi! . .

Prieš metus jis susirado gyve
nimo draugę, kuri taip pat kant
riai dirbo ir padėjo tikslą pa
siekti. '

Gegužės 19 d. Toronto univer
siteto prezidentas dr. Sidney 
Smith iškilmingam posėdy tarpe 
kitų 78 ir jam įteikė agronomo 
diplomą. H. Peldžius.

Geiestino •/*!? laiškai žmonėms, 
išvertė'iš italų kalbos dr. P. Ma- 
ėiųlis,įšleidoLietuviŠkos Kny- 
<to<. Klubas, spąudė “Draugo” 
špaųs^e,1 Ghięągo 8, Ill., virše
lis dąil/R. Viesulo, 216 psl. kai- 
na Xdbleriai ū : .

’ Aidai; 1^53 m. gegužės mėn., 
Nr. 5(61), 193-240 psl,
' Šiame nr. rašo: Ged. Galva, 
Nyka-Niliūnas, dr. A. šernas, J. 
Grinius, Pr.Skardžius, A. Lans- 
;Hergis, J. Bleka'ftis. Apžvalgų 
skyriai: Literatūra, Menas, Re
liginis gyvtoimas, Visuomeninis 
gyvenimas, Įvykiai. 10 iliustra- 
cijų. i

Skautų Aidas, 1953 m. gegužės 
men; Nr.' 5, 24 psl.

Mf Husu Karalienės

Karūnacija

i
Karalienė Elzbieta Antroji yra vienas : K aiškių

vavęs Butautas ir Lagunavičius 
šiose pirmenybėse nežaidė už 
Lietuvos komandą, bet buvo TS

ryšių, kurie sieja Britų Commonwealth’s.

Kanada yra nepriklausoma valstybė, tačiąu'• : • 

dvasia bei sentimentais esame surišti su * ■

Didžiąja Britanija — ir kitomis CoĄmon^ealtb’o

dalimis — per Jos Didenybės asmeių.

Lai kanadiečiai tikrai džiaugiasi Karitniėijbs

Diena, kai nriufų garbingoji Karalienė aulęeja 
c ■ -..i’-- ' ’ " \

savo gyvenimą visų save tautų tarnybai.

Tegyvuoja Karalienė!

• ŠA
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kanadoje didžiausia nuosavybių
pardavimo Įstaiga.

visuose miesto rajonuose!

SAUGU — PATIKIMA

1953. VI. 4. — Nr. 22 (179)

r E S LIA
REAL ESTATE

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

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

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

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
*-High Pork—Bloor,

* lo'mbarių* mūrinis, 2 augštų
* ndmos; įmokėti $4.900. Kaina

$13.900.
Geoffrey—Roncesvollęs,

7 did. kamb. otskiras mūrinis 
nomas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaina $15.500.

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

High Pork—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.0Q0. Kaino 
$16.500.

Wright—Roncesvalles,
7 did. kamb. otskiras mūrinis, 2 
augštų, garož.; įmokėti $5.000* 
Kaina $15.900. ?

Bloor—Ossington,
6 kamb. atskiros, alyva apšildo
mas, 2 garažai; įmokėti $3.500 
Kaina $10.350.
Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt.

\ 863 BLOOR STREET WEST

Indian Rd.—Indian Traib
15 kamb. atskiras mūrinis, von- 
deniu-olyva apšildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa namas; 
įmokėti $8.000. Kaino $22.900. 
Viena atviro skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mū
ro, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 virutvės, garažai, privatus įva
žiavimas; įmokėti $6.000. Kai
na $18.900. Viena atvira skola.

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

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

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI

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

$16.000. Lansdowne — Dundas, 8 
kambarių atskiros mūrinis 
namas, kietmedžio grindys, 
su garažu, gerame stovyje, 
nedidelis jmokėjimas.

$17.500. High Park—Bloor, atskiras 
mūrinis namas, 9 kamb. ir 
virtuvė, vandens anglių Šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Namas be morgi-

$16.000. Indian Rd. — Wright Ave. 
8 kambarių mūrinis namas, 
šilto vandens-alyvo šildy
mas, lobai gerame rajone, 
patogus išnuomavimui, 2 
virtuves, 2 garažai, nedi
delis įmokėsimas.

$17.900. Dovercourt-— College, 10 
kombarių mūrinis dviejų 
augŠtų narnos, vandens šil
dymas, du garažai, dvi vir
tuvės, patogios išsimokėji- 
mo sąlygos.

$18.900. Rusholme Rd. -—* Dundas, 
10 kambarių mūrinis na
mas, vandens šildymas, 3 
virtuvės, garažas, labai pa
togus išnuomavimui, geros 
pajamos.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
KE. 9272

$17.900. Ookmount^—St. Clair. 8 k. 
ir 2 virtuvių mūrinis na
mas,, vandens ir alyvos Šil
dymas, bendras įvažiavi
mas. Lobai gražioje vieto- 

i je. Siek tiek ougštesnis 
įmokėjimas.

$18.900. Bloor — Jane, 6 didelių 
kamb. mūrinis atskiras na
mas. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vpnia, karš
to vandens alyva šildymas, 
plytų ^garažas, graži ap
linka.

$21.000. Parkdale — Sunnyside, du
pleksas, 11 didelių kamba
rių, 2 verandos, 2 alyvos 
šildymo krosnys. Gražus 
geltonų plytų namas.

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

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

V. Morkis
KE. 0415

$14.900. Bloor—Quebec, 9 komb., 
labai gerų plytų mūrinis 
namas, moderni virtuvė, di
delis kiemas.

$17.300. Bloor — High Pork, 8 k., 
mūrinis atskiras namas, la
bai gerame stovy. Dvi mo
dernios virtuvės. Vande
niu-alyva šildomas. Dvigu
bas garažas.

$15.200. Bloor—Indian Road, 8 di
delių kambarių mūrinis na
mas. Alyva šildomas. Dvi
gubas garažas, 2 virtuvės. 
(Savininkas turi greit par
duoti, priimamas betkoks 
pasiūlymas.

$15.500. Dundas—Dovercourt, 8 k. 
mūrinis, labai geram sto
vy namas, vandeniu šildo- 

-mas, trys modernios vir
tuvės.

$18.700. Bloor — High Park, 10 k. 
mūrinis atskiros namas. 
Vandeniu-alyva šildomas, 
keturios virtuvės. Privatus 
įvažiavimas, dvigubos ga
ražas.

$10.000. Dundas — Rusholme, 6 k. 
atskiras namas, alyva šil
domas, moderni virtuvė, 
vieta garažui.

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
KE. 9272

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITER REALTORS

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Didžiausias namų 
pasirinkimas

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

NAMAI—BIZNIAI

$11.500, įmokėti $4.000, mūrinis 
narnos, 6 kamb., Davenport — 
Salem' rajone, alyvos šildymas, 
2 virtuvės.
mūro namas, Dufferin — Bloor 

$11.500, įmokėti $2.500, 6 kamb., 
rajone, garažas.

$12.500, įmokėti $4.000, St. CloiJ— 
Lansdowne rajone, 6 kamb, mū
rinis namas, alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, garažas ir šo
ninis įvažiavimas.

$14.000, įmokėti apie $6.000, du
pleksas, Dufferin — Dundas, ra
jone, karšto vandens-alyvos šil
dymas, puikus kambarys rūsy, 
garažas.

$15.500, įmokėti $6.000, 6 kamb. 
mūrinis modernus narnos (rock 
brick), Davenport rajone, karšto 
vandens-alyvos šildymas, gara
žas ir šoninis įvažiavimas.

$15.500, įmokėti $6.000, 8 kamb., 
mūrinis namas High Perk rajo
ne, kvadratinis planes karšto 
vandens-alyvos šildymas mo
dem' virtuvė

$17.000, įmokėti $5.0V\ mūrinis, 
10 karrb. namas, Iktuviu rojo 

ne, akyvos šildymas 2 virtuvės, 
garažai 1

Visais nuosavybių pirkimo-pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Nemų tel. MU. 0746.

$10.700, Dufferin — Davenport, mūri
nis, 7 kamb. per 2 augštus, gara
žas. , ’

$12.000, Bloor — Indian Grove, mūri
nis, 6 kamb., vandeniu šildomas, 
garažas.

$12.800, Parkdole rajone, mūrinis, 8 k. 
pusiau atskiras, vandeniu šildomas.

$13.500, Bloor — Ossington, mūrinis, 
7 komb. per 2 augštus, 2 virtuves, 
įvažiavimas j kiemų.

$14.900, Bloor — Quebec, mūrinis, 10 
komb., pusiau otskiras, gero plono.

$15.500, Bloor — Shaw, mūrinis, atski
ras, 8 kamb., 2 virtuves, vandėnui- 
aliejum šildomos, garažas,

$16.500, Howard Park — Roncesvalles, 
mūrinis, atskiros, vandeniu-olieju- 
mi šildomas, 7 komb. per 2 augš
tus.

$17.000, Roncesvalles — Geoffrey, 10 
komb., atskiros, mūrinis, vandeniu 
šildomas, garažas.

$18.500, Bloor —- Quebec, mūrinis, ot
skiras, 10 kamb. per 2 augštus, 
vandeniu-aliejumi šildomas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, 2 at
skiri įėjimai.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

$14.700> Dundas g-vėj;** lietuvių ra
jone. Namas ,su dviem tuš
čiom krautuvėm ir 5 nau
jai atremontuoti kambariai. 
Alyva šildymas. Įmokėti 
apie $5.000. ■ ■■■•' ■ ■

$8.000 įmokėti. Kampinis namas 
su maisto krautuve ir du 
šalutiniai pastatai — krau
tuvės. Dundas g-vėj lietu-' 
vių rajone. Didelį 9. kam- 

____ bariai. 2 modernios virtu
vės. Vandeniu alyva šildy
mas. Mėnesinės pajamos 
apie $500. Tinkama vieta 
restoranui arba kitos rūšies 
bizniui.

$19.000. Roncesvalles g-vėj. 10 k. 
ir krautuvė. 2 virtuvės, at
skiras įėjimos. Vandeniu 
alyva šildymas.

$8.000 įmokėti, prie Sunnyside, 
gražioje ir ramioje gatvėje,, 
susisiekimas į visas puses.
5 butai — 24 kambariai. 
Atskiri įėjimai. 1 1 kamba
rių naujai atremontuoti; 5 
kamb. reikalingi pagrindi
nio remonto. Mėnesin. nuo-

’ mininkai. Vandeniu šild.
Stocker. Kieme talpinama 
15-20 automašinų. Didelės 
pajam. Kaina tik $25.000.

$36.000. (Kaina žymiai sumažinto).
6 apartamentų — 36 k. 
-— namas. 6 pagrindinės ir 
6 pagalbinės virtuvės. Pa
naudoja kaip 12 butų. Iš

ilginiai koridnriot. Vande
niu šild. Gerai opsirr.okan- 
tr. narna-;. Įmokėti .>8.000 
-9 000. Anglai anūkas 
skubiai nori parduoti.

$5.500 įmokėti. Viso kaina $23.- 
000. Už tripleksą iš 13 k. 
Išilginiai koridoriai. PrieIšilginiai koridoriai.
High Parko. 3 virtuv. Van
deniu šild. (blower). Gara
žas. Namas atskiras, kam
pinis.

$3.000 įmokėti. Miesto centre. Vi
sa kaina $12.500. Mūrinis 
namas. 9 kambariai dvie
juose augštuose. Naujas 
apšildymas. Garažui gali
mybes.

Be šių pavyzdžių turime įvairia kaina 
namų, krautuvių, valgyklų, gazolino 
stočių. Skambinkit •

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

575 Queen Str. W. (prie Bathurst)

\ •

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. jst. OL. 7525 

namų feL LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

$4.000 grynais, 
$11.500 pilno kaina.
7 kambariai per 2 augštus. 2 vir
tuvės. Mūrinis, atskiras. Prie Al
pine gatvės netoli Dūpont ir Ėdvin.
$5.500 grynais, 
$15.500 pilna kaina.
9 dideli kambariai. 3 virtuvės. Na
mas atskiras, mūrinis. Didelis 
sklypas. Garažas. Namo išorė pa
traukli, vidus: reikalingas remon
to. Pigus pirkinys! Vakaruose — 
netoli Runnymede—Dundas. Arti 
gatvčkario ir krautuvių.
$12.900 pilna kaina, 
? grynais.
9 kambariai per 2 augštus, 2 vir
tuvės. Mūrinis tik frontas. Kas ne
ri dovanai įsigyti turtą be pastan
gų — šis namas vertos dėmesio. 
Lisgar g. netoli Queen g.
$5.000 grynais, 
$18.800 pilna kaina.
10 kambarių. Dideli. Šviesūs. 3 
virtuvės. Vandeniu it anglimis ap
šildomas. Stokeris. Kambariai ne
pereinami. Savininkai turi sau 4 
kambarius ir $150 mėnesiui. Sko
lų nėra. Geroj gatvėj — Rusholme 
Rd. tarp Dundas ir College.
$6.900 grynais, 
$16.900 pilna kaina.
6 kambariai, 2 virtuvės. Be vonios 
kambario yra rūsy purkšlė ir toile- 
tas. Kambariai švarūs; namas mū
rinis, otskiras, modernikas, gara
žas. Atlas gatvėj virš St. Clair.
$3.500 grynais, 
$11.000 pilna kaina.
8 kambariai. Mūrinis tik frontas.
2 virtuvės. Garažui vieta yra. Corr 
gatvėj netoli Bathurst ir Queen.

7. $3.500 grynais, 
$10.000 pilna kaina.
6 kambariai. 2 ougštoi. Atskiros. 
Alyva šildomas. Kambariai neper
einami. Privažiavimas. Mūrinis tik 
frontas. Į žiemius nuo Blooro — 
Salem gatvėje.

8. $6.000 grynais, 
$15.500 pilna kaina.
10 kombarių — pirmame augŠte
5 kambariai. 2 virtuvės. Garažas. 
Geroj vietoj — prie Shaw gatvės 
visai netoli Bloor.

9. $3.000 grynais, '
$12%000 pilno kaina.
6 kambariai. Alyva apšildomi. Pri
važiavimas. 2 virtuvės. Brock gat-» 
vėj netoli College.
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MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
B. KKCNAS

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

Telefonas: 9-3558

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

863 BLOOR STREET WEST > • 575 QUEEN STREET WEST

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Turime didelį namų pasi- 
• rinkimą tarp St. Clair—Eg- 

I inton — Lansdowne —- Mt. 
Pleasant, nuo $12.000 iki 
$16.000 (pilna kaina), mū
riniai, atskiri namai, dau
giausia vand. - alyva šildo
mi su privačiu įvažiavimu 
ir garažais. Arti prie susi
siekimo ir krautuvių, labai 
gerame stovyje.

f

Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokęjimu nuo $2.500 

Į iki $3.000 šiauriniame Toronte.
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGBR 
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

Mann & Martel
REALTORS

2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaiga. 
Galimos pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$11.500. Pocifįc •— Bloor. 8 komborių pusiau mūrinis namas. Dideli kambariai, 
du garažai; įmokėti apie $4.000. '

$11.500. Edna — Bloor. 6 kambarių mūrinis namas. Gerai atrodo iš oro ir vi
daus, nereikdlingas pataisymų, garažas iš linijos; įmokėti apie $4.000.

$15.000. Empress---- Jamerson. 7 kambarių mūrinis namas, kietmedžio grin
dys ir puiki kurorto vieta, prie pat ežero; įmokėti apie $5.000.

$15.500. C’cndenah — Bloor, 10 kambarių mūrinis namas. Geras, pirkinys už 
esamą karną. Geri kambariai, garažas; įmokėti apie $5.000.

$17.700. Bloor — Windermere. 7 kambarių mūrinis namas. Vidus gerai įreng
tas ir sutvarkytas kambarys rūsy. Įvažiavimas ir garažas. Vandens alyvos 
šildymas; jmokėti apie $5.000.

$16.5000. Bloo» — Quebec, 8 kombarių mūrinis namas, dvi virtuvės, dvi vo
nios, geri kambariai; įmokėti apie $5.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo teikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

JOffiV J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

-Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 komb., 
otskiras, mūrinis namas, vande- 
niu-olyvos šildymas, 3 virtuvės 
ir vonios. Didelės pajamos, leng
vas mokėjimas. Garažas.

$18.000, įmokėti $4.000, Annette— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienas, labai pigus šil
dymas, garažai. -

$17.000, Dundas—Roncesvalles, du
pleksas, 10 komb., pusiau at
skiras, vandens šildymas, 3 ga
ražai.

$16.000, Dundas—Roncesvalles,
kamb., atskiras, mūrinis namas, 
geros pajamos.

$15.000, Lisgar—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiras namas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau ot
skiras namas, vandens-alyvos šil
dymas, garažas.

$15.000, Bloor—Clinton, 9 kamb., 
atskiros, mūrinis, vond.-alyvos 
šildymas, 2 mūriniai garažai.
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J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVL W. 
TORONTO

Tol. KE. 7941, namų tel. LL. 4744

Nerodę monęs Įstaigoje, mokinėkite 
polikti savo telefono numeri.

Įgyto pasitikėjimo dėlei musų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžia usį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimų. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingos mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamos patarnauti 
klijentams norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Jūsų pasirinkimui:

HARRISON — DOVERCOURT 
$12.000, įmokėti $3.000. Mūrinis, pusiau atskiros,? nepereinamų kambarių 

t namas, alyva šildomas, privatus įvažiavimas.
WINONA DR. — ST. CLAIR

$12.500, įmokėti $4.000. Mūrinis, 6 kdmbcrių nomas, olyvo apšildomas, ga
ražas su bendru įvažiavimu.

GRACE — HARBOURD
$14.000, įmokėti $4.000. Mūrinis, 8 kombarių narnos, nepereinami kambariai, 

alyvos šildymas, garažas. Labai švarus namas, dideli kambariai ir lll-me 
augšte, visur kietos grindys.

BEATRICE — HARBOURD
$15.000, įmokėti $5.000. Mūrinis, 8 kambarių ir 1 sanr. namas, dvi virtuvės, 

du tualetai ir showeris, alyvos šildymas, garažas.
SHAW — HARBORD

$15.500, įmokėti $5.000. Mūrinis, visai atskiras namas, 8 erdvūs kambariai, 
vandens-alyvos šildymas, garažas. x

BOUSTEAD — RONCESVALLES
$22.000, įmokėti $8.000. Visai atskiras, mūrinis 13 kambarių ir 2-jų sanr. 

namas, du visai atskiri butai, vandens-alyvos šildymas, vienoj morgičius. 
Tai puikus pajamų namas prie gero susisiekimo .

ROSENEATH GARDENS — ST. CLAIR
$15.000, įmokėti $5.000. Gero mūro, 6 kambarių narnos, nepereinami kamba

riai, vandens-alyvos šildymas, garažas. Tik pažiūrėti ir pirkti.
QUEBEC — DUNDAS

$14.000, įmokėti $4.000. Visai otskiras, mūrinis namas. 7 kambariai, alyvos 
šildymas, garažas.

SUNNYSIDE AVE.
$16.500. Mūrinis, grožių plytų namas, 8 nepereinami, erdvūs kambariai, van

dens-alyvos šildymas, didelis kiemas, graži aplinka.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
Telef. LA. 8000 - Buto teL EM. 3-0711

ft

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Dėmesio ' 
Hamiltoniečiai

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

910 KING JR SHERMAN, HAMILTON, ONT.
$7.500, Gage Ave. N.,

6 kamb. namas. Dideli ir naujai dekoruoti kambariai. Naujas alyvos pe
čius; įvažiavimas; įmokėti $2.000.

$11.500/Devenport St.,
7 komo., kietos grindys viršuje ir apačioje, vandeniu šildomas. Lietuviška
me rajone. įmokėti $2.000*

$10.700, Emerald N.,
7 kamb. mūrinis kampinis namas, kietos grindys, įvažiavimas ir garažas, 
įmokėti $3.000.

$15.000, Fairholt St. S.,
8 kamb., tarp King ir Main gatvių, nepereinami kambariai, kietos grindys, 
vandeniu šildomas, įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $5.000.

$14.900, Kensington St.,
6 kamb. moderniškas naujas namas, kietos grindys, vandeniu šildomos. 
Įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $6.000.

$14.500, Main St. E.,
8 kamb. dupleksas, 2 atskiri apartamentai, 2 virtuvės, 2 vonios, kietos 
grindys, Įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $5.000.

Pirkdami ar parduodami, visuomet rasite sąžiningą patarnavimą mūsų įstaigos 
prityrusių pardavėjų. Kalbame visomis; Europos kolbomis. Parūpinome morgi
čius ir duodame paskolas.

Visais namų pirkimo ar pardavimo reikalais jums sąžiningai patars, 
patyrę mūsų įstaigos salesmanai. Skambink 9-3563.

(Salesman)

910 King St. E. Tef. 9-3563; namu tel. 9-6089

ERNIE C. MILES
REAL ESTATE

John J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų.

. Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

KING — BATHURST
$9.000, įmokėti tik $2.500. Visos mūrinis pusiau atskiros, 9 kambarių, dviejų 

augštų. šildymas alyva. Koridorinė sistema.
KEELE — ROGERS

$11.800, įmokėti $3.500. Visas mūrinis, europietiškų pavyzdžiu iš lauko baltai 
aptinkuotos, 6 šviesių kamb. namas". Vieta garažui. Tuščias — galima tuo
jau keltis ir gyventi.

. EMERSON — BLOOR
$13.800, įmokėti $5.000. Visai atskiras mūrinis 7 kambarių, 2-jų augštų na

mas. Koridorinė sistema, šildomas alyva. Dvigubas garažas.
QUEEN — DOVERCOURT

$14.500, įmokėti apie $4.000. Visai atskiros mūrinis 10 komb. namas su mo
derniška virtuve, šildymas — alyva. Koridorinė sistema. Dvigubos garažas. 
Tuščios — galima tuojau pat užimti.

BEACONSFIELD — ARGYLE
$15.000, įmokėti $6.000. Visai atskiras mūrinis dviejų augštų 9 kamb. namas 

su centraliniu šildymu. Garažas. Dvi virtuvės, dvi vonios: du atskiri butai.
GILMOUR — ANNETTE

$15.500, įmokėti $5-6.000. Visai otskiras masyvinis 9 didelių kambarių mūro 
namas. Koridorinė sistema. Yra garažas ir vieta antrom. 3 virtuvės. Pare
montavus butų tikrai vertingas turtas.

CLENDENAN — ANNETTE
$16.500, Įmokėti apie $6.500. Visai atskiras mūrinis 11 kambarių vandeniu- 

alyva šildomas namas. Dvigubos garažas. Slypas 40 x 210 pėdų, su dide
liais medžiais

DOVERCOURTDUNDAS
$18.000 su didesniu jmokėjimu ir lobai lengvom išsimokėjimo sąlygom. Mūrinis 

13 labai didelių kambarių namas, šildomos vandeniu-alyva. Keturios vir
tuvės su sinkom. Lobai tinkamos nuomavimui. Savaitinės pajamos virš 
$80. Dvigubas go ražas.

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

P. LEONAS
. agentas, kuris niekuomet nepyksta ir ngsinervuoja!

1072 BLOOR ST. W.

. a
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Mann & Martel
1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) TeLOL. 2354 
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo— 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja- 

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$6.000 įmokėti, $19.000. High Pork; 

10 k. atskiras mūro namas ant 
dviejų augštų, vondeniu-alyva 
šildomas, 2 modernios virtuves, 
2 vonios, labai dideli kambariai, 
patogus išnuomoti, kvadratinis 
planas, garažui vieta, prie gero 
susisiekimo.

$4.500 įmokėti, $17.000. Bloor — 
Ossi ng ton r., 8 k. atskiros, mū
rinis, vandeniu-alyva šildomas, 
vietos bent 3 garažams, šviesūs 
ir dideli kambariai, labai pato
gūs išnuomoti.

$3.500 įmokėti, $11.000. St. Cioir 
—Oakwood r., gražus bungalow, 
sodas, garažas, prie gero susi
siekimo.

$2.500 įmokėti, $12.000; College — 
Dovercourt, 6 k., švarūs ir jau
kūs k., garažui vieta.

$1.500 įmokėti, $10.000; centrinia
me rajone prie Blooro, 6 k., kiet- 
medžio grindys, garažas.

$2.300 įmokėti, $10.500; Westone, 
bungalow, vandeniu ir alyva šil
domas, sodas, garažas, prie ge
ro susisiekimo.

$9.000 įmokėti, $19.000, High Park, 
2 augštų, 7 k. 2 modernūs, pui
kūs namai, vienas turi virtuvę 
ir antrame augšte, alyva ir van
deniu apšildomi, garažai, sodai.

$6.000 įmokėti, $15.500; High Pork 
2. augštų, 6 k. modernus namas, 
garažas, puikus iŠ oro ir vidaus.

$4.500 įmokėti, $14.900; High Park;
10 k. atskiras mūro namas, van
deniu ir alyva šildomas, . visur 
kietmedžio grindys, dideli pato
gūs išnuomoti kambariai, dide
lis ir gražus sodas, dvigubos ga
ražas, prie gero susi siektino.

$3.000 įmokėti, $ 13.000; Bloor — 
Dufferin, 6 k., alyva apšildomas,* 
d i del i-šviesūs k., modernios vir
tuvės ir vonia, garažas, prie la
bai gero susisiekimo.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biztiių, formų, gazolino stočių, žemes sklypų 
ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 
Prašom kreiptis i ji asmeniškai arba

TELEF.: įstaigos OL. 2354 - - - - - Namų KE. 5843

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielarpaširengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX ’ PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

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

LAIKROBININKA 
turintį 30 metų profesinę praktik-q

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

WINNIPEG, Man.
Pašventintas bažnyčiai statyti 

sklypas ir pradėti kasti pamatai
Pirmą Sekminių -dieną, gegu

žės 24 d., tuoj po pamaldų iš St. 
Paul’s bažnyčios kiemo įvyko iš
kilmingas kryžiaus vežimas į lie
tuvių bažnyčiai skirtą vietą. 
Gražiai J. Demerecko išpuoštas 
beržais ir žydinčių medžių ša
kom sunkvežimis vežė didelį 
kryžių, kurį laikė J. Bartninkas. 
Šalia, laikoma L. ir V. Radzevi
čių, plevesavo lietuviška tri
spalvė. Iš paskos važiavo ilga lie
tuvių automobilių eilė.

Nuvykus, kun. J. Bertašius 
pašventino žemę, kryžių, iškasė 
pirmą kastuvą žemės pamatams 
ir pasakė, kad ta žemė mūsų, ji 
pašventinta kryžiumi ir paženk
linta lietuviška vėliava.

Šalia kryžiaus asistavo Al. 
Didžbalięnė ir didžiojo karo ve
teranas L. Juška. Angliškai į ki
tataučius svečius kalbėjo Al. 
Daubaras.

Lietuvių bendruomenės vardu 
kalbėjo’ pirm. J. Malinauskas, 
po to dar bažnyčios komiteto 
pirm. M. Januška. Al. Didžbalie- 
nė ragino visus prisidėti ’ prie 
darbo ir baigiamąjį žodį pasa
kė P. Liaukevičius.

Iškilmių proga kasė žemę, įsi
rašė į statytojų knygą paauko
dami po $10: ktm. J. Bertašius, 
Alb. Didžbalięnė, A. Galinaitis, 
D. Kazlauskas, K. Strikaitis. O. 
J. Demėreckai, E. Balbonienė, J. 
J., Dan. Ver. Demereckaitės, L. 
Bartninkas, Br. Vyšniauskas, 
M. Jauška, J. Šmaižys, A. Lingė, 

. L. Juška.
!■ Aukojo po $5 — Bu j okas, L. 
, Radzevičius, V. Dielininkaitis, 
. A. Malinauskas, V. Jančiukas, V. 
Radzevičius, Karaška, V. Daba- 
žinskas, Vid. Januška, A. Kun- 

<saitis, St. Bartninkas, V. Tabū
nas, D. Januškaitė, A. Radzevi
čius, T. Lukoševičius, A. Genys, 
B. Jančiųkienė, J. Didžbalis, A. 
Kriščiūnas, On. Jančiųkienė, Al. 
Januška, Fl. Kracikas, J. Bart
ninkas, P. Liaukevičius, J. Ma
lišauskas, J. Mikalauskas, M. Za- 
Zavackas, Šerkšnys, V. Marozas, 
Micpovilis, J. Liaukevičienė, U. 
Jauniškienė.

, $2.50 — Žiminskai.
Po $1 — Reklaitienė, Rev. Re- 

1 kem, V. Stankus.
Bažnyčios statybai aukojo: 

Malinauskas $50, miništeris 
Žadeikis $25, A. Urbaitis ir
Urbaitis po $10, J. Montvila 
(Liet. Kat. darbininkų klubas 
Brooklyne) $5.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.

P

0.

M O T E R Ų K IR P Y K L A
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871 

“Clare’s Beauty Parlour” 7 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 

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

Savininkes: G, Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖMESIO! DĖMESIO!

Paieškojimai
Bronę Eitutytę-Stanislovaitie- 

nę, atvykusią į Kanadą. Vancou
ver miestą, 1948 m., prašo atsi
liepti arba apie ją žinių suteikti 
šiuo adresu: Anelė Lekutytė - 
Slušienė, 4107 Wolff St., Detroit 
9, Michigan, USA.

870 DUNDAS S L AV . TORONTO. Ont
Valgiai gaminami pagal lietuvių skoni iš šviežių produktų
Gamina prityrusios virėjos. ■ {

Sav. Fell k s a s .1 <> n v n a s
Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais 
Į

Jums patarnaus

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)

Prave- 
darbo 
kurios

'Ką jis vogė?
Sovietinėje Lietuvoje 

niškėse buvo vykdoma 
stovyklos statybų, prie 
dirbo daug apylinkės gyventojų.
Rytą jie susirinkdavo, o vakare 
visi vienu būriu būdavo išlei
džiami iŠ aptverto rajono. Išei
nant vienas jaunuolis kasdien 
prieš save stumdavo vienratį ve
žimėlį, su kuriuo jis vežiojo ply
tas prie statybos. Vežimėly vi
sada būdavo įmesta kiek šiaudų. 
Sargybinis rusas kasdien jį su
laikydavo klausdamas:

— Na, ką pavogęs vežiesi?
— Nieko, — atsakydavo jau

nuolis.
Kareivis paknaisiodavo po 

šiaudus ir nieko neradęs paleis
davo, bet jis vis galvojo, kad tas 
tai tikrai ką nors išsiveža, tik jis 
negalįs sučiupti Vieną vakarą 
jaunuoliui jis ir sako:

— Aš esu visiškai tikras, kad 
tu kasdien ką nors pavagi ir man

Tuo tarpu dar ne
Moteris ateina į policiją pra

nešti, kad dingęs jos vyras ir 
prašo padėti jį surasti.

— Ar turi tamstos vyras ko
kių ypatingų žymių ant kūno?— 
klausia policijos pareigūnas.

— Tuo tarpu dar ne. Bet kai jį 
surasit ir man sugrąžinsit, tai... 
gal ir turės.

Meilė nugali viską
Savo dukrai aš’ skiriu milioną 

dolerių, — sako turtuolis jau
nuoliui, kuris paprašė jos ran
kos.

— Tai nieko. Tikra meilė nu- 
i gali visas kliūtis ...

Gerai išauklėtas
Žemės ūkio mokykloje dėsty

tojas klausia mokinį:
— Naminių paukščių mėsa su

valgoma, o kas daroma su kau
lais?

— Sukraunama krašte lėkštės,
apmaudas ima, kad aš negalėjau i pone mokytojau, 
sučiupti: Mane iš čia iškelia. Ry- j '
toj aš jau nebebūsiu. Juk t4u 
vistiek, pasakyk man, ką tu vog
davai. Aš tikrai niekam nesaky
siu, bet man pasiutusiai įdomu, 
kaip aš negalėjau sučiupti. Sa
kyk, ką tu vogdavai?

—^Nagi vežimėlius . . . — atsa
kė jaunuolis. ‘

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž^ 
nai sukelia galvos skaudėjimę ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

345 BLOOR ST. WIST
Akampos Bloor ir Huron Qatyi^)

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

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

ir

Dr. A. Ratinow
L.M.Č.C.

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

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

TeL RA. 6708. '

D r. Aleksas Valadka 
Gydytojas ir chirurgas 

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

Dr. K. Žymantienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5798 ‘

Dr. JOHN REKAI

bųv

NICK KRAKANA
REAL ESTATE

Didžiausias Šiaurės Ontario reaįtarius 
Mes apimame Hurst, Kirkland Lake, 

Kapuskasing ir Timmins.
Centrinė įstaiga 
147 Third Ave. 
Timmins, Ont. 

Tel. 1400
Mūsų firmos grei- 
tos išaugimo
Timminse ir kito * 
se Šiaurės Onto 
rio dalyse rodo, 
kad mes teikiame - 
gerą, sąžiningą ii; < 
greitą patarnavi ; 
mą mūsų klijen-r 
tams. Informaci g|| 
jai ir visais jūsų®®
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai norįs pasitarnauti savo tau
tiečiams

J. Krikštolaitis
asmeniškai arba tel. 1400.

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.

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

susitarirna

Telefonas ME. 2933

Chirurgas Ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

Budapešjp bendrosios ligonines 
\ gydytojas. .

219’St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 J ' 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

........................... H I ■ 8 II I OiCn

Dr. MICHAEL BALKANV :
Moterų ligų ir gimdymo specialist's.: 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo^ 
terų klinikų asisterttų. ?
202 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO 

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

Priėmimo vai.: 3-6 vai. pp., trečiadie
niais 3-8 Vol. pp. Priimamo susitarus 

telefonu.

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio -

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

Siūti galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.
Veritas Sewing Machine Co. of Canada

Sav. J. Tumosa
880 QUEEN .ST. W. (antram augšte), Toronto. TeL OL. 4717

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

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

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

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

- - - ~~ ■■

Nesiųskite vaistų Europon,

Musų kainos yra pačios zeįiJiausios^Kanadoje:

R EP T OMYGTN^!50%2(iito'-OT

Mil

■“-'■■L

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligoniuš-ir gitridWes 
šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6.30-8 
vai vak. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 179-1 
Toronto

DANTISTAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave- 
Priima .vakarais pagal susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

CHEMISTS
463 Bloor St. W. - Toronto

U Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield) 

gab. miegamojo komplektas
o gan. loieus (cnesieriieio;
3 gab. miegamojo komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95 «

DIRECT FURNITURE
SALES

‘ 480 YONGE .ST., TORONTO
(1 blokas į šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.-
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

- $59.50 
—- 99.00
- $79.56

i

Mes dirbame 24 valandas l 1
I :
H)

Dr. WILLIAM J. ZINCHEŠIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS ;

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

'Telef. EM. 8-1344

LICENZIJUOTl .
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO. j ' ■ ■7

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo. ;

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

pp

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su il

gamete praktika. 
Šveicarų diplomas (Basei).

Telef. PR. 5368
572a. Bathurst Str., Toronto 

Priėmimo valandos: 2-4 ir 7-9 p.p.z 
arba pagal telefoninį susitarimą.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatou:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių autpcna-- 
tus. Kintamos ar tiesioginės stovės 

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

techniškus oatarimus. ?
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYN N E AVĖ., TORONTO

DANTISTAS, 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
Tel. EM. 4-6515

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru botai, normalaus dydžio ir platus.

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto ’•

prie Gladstone

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

\ Advokatas Notaras

100 Adelaide St 'W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

i

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

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

nuotraukos ir spalvoti portretai.
Darbas pirmas rūšies.

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip iii $5u

1130 College St 
Toronto, Ont

SUeito dirbiniai

r imte/? HOPPk

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 
moterims 

pigiausiomis 
kainomis mieste.

256 COLLEGE ST., KI. 099) 
(prie Spadino) 

ir 556 YONGE ST. Kl. 3270 
(prie Wellesley)

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 OITF.EN ST. W. 

TeL EM. 3-1618

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Works
S p'e c i a 1 y b ė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 CLAREMONT STR.
I 30 metų valymo patyrimas

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

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

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti 
1414 Dundas St. West. Toronto 

Tel. KE. 3881

i

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont. 

TeL EM. 4-2715

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

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

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

Zj^OįaŪTdČIAUSIOS RŪŠIES MlNOĮjg/V

UHflMW \1 
^ĄuMfidabro pąpuąialaiktramika \ 
lodosirmeno iMirbmnilrfmms \ 
bdr nitu tautu Masitints plotStflts.

YORK PACKING CO. LTD.
104-lftfi Trowell Ave.. Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9. OnL

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

\ - šviežią, rūkytą ir virtą mė^ą, Įvairias dešra:. 
Rinkos kainomis

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.
aso. ’
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T<i<SI(, Cnt
Dievo Kūno šventėje, 

•j ketvirtadienį, šv. Jono Kr. 
bažnyčioje pamaldos įvyks 10 v.

Birželinės pamaldos
Toronto liet. šv. Jono Kr. pa

rapijos bažnyčioje per visą bir
želio mėnesį vyks sekmadieniais 
ir penktadieniais 7.30 vai. vak.•

Mokinių išpažintis
Lituanistinės šeštadienio mo

kyklos mokslo metų užbaigimo 
proga, mokinių mėnesinė išpa
žintis įvyks šeštadienį, birželio 
6 d. 12 vai., tuojau po mokyklos 
painokų. Gerb. tėvai prašomi pa
ruošti savo vaikus.

Vaikų katekizacija
Toronto liet. šv. Jono parapi

joje pradedama vaikų katekiza
cija pirmajai išpažinčiai ir šv. 
Komunijai. Vaikai registruoja
mi parapijos klebonijoje asme
niškai arba telefonu EM. 4-7646.

Jubilėjinė šventė
Toronto Lietuvių parapijos šv. 

Jono Krikštytojo Pašalpinė D-ja 
šiais metais susilaukė simbolinių 
33-jų metų nuo savo įsikūrimo 
pradžios.

Lietuviai, atsidūrę svetimame 
krašte, būrėsi į katalikišką pa- 
šalpinę draugiją. Per tris dešim
tis metų ši d-ja ne vien sušelpė 
daugybę savo narių, bet ji buvo 
katalikybės ir lietuvybės palai
kytoja pirmųjų mūsų išeivių tar
pe. Dar tenka pažymėti labai 
draugiškus ir sugyvenamus san
tykius narių tarpe, ypač didelę 
užuojautą susilaukia iš savo 
draugų sergantieji ar patekę į 
kitą nelaimę. .

D-ja labai artimai yra dirbusi 
su lietuviška šv. Jono Krikšty
tojo lietuvių parapija ir per eilę 
metų joje dirbusių kunigų bu
vo įvertinta ir palaikoma.

Apie 1930-34 m. d-ja buvo su
būrusi beveik visus Toronte gy
venančius lietuvius. Tuo metu 
narių d-ja turėjo apie 300. Bet 

. atėjus ūkinės krizės laikams dėl 
tam tikrų priežasčių didelė narių 
dalis atkrito ir nuėjo svetimu 
lietuvių tautai keliu.

Nors šv. Jono Krikštytojo Pa
laipinė D-ja nėra idėjinė, bet 
turi stiprų tautinį ir religinį at
spalvį.

D-ja labai daug yra prisidė
jusi prie šv. Jono Krikštytojo 
lietuvių parapijos sukūrimo ir 
bažnyčios taisymo darbų. Nariai 
patys yrą iškasę ir įrengę para
pijos salę. D-ja padėjo išmokėti 
didelę parapijos skolą.

Po Antrojo Pasaulinio karo į 
Kanadą atplaukė nauja lietuvių 
ateivių banga. Jie jau rado To
ronte pirmųjų' ateivių sukurtą 
parapiją ir išmokėtas jos skolas.

Per šešerius metus, nors sun
kiai tūpdama mažoje bažnytėlė
je, ši didelė lietuvių parapija 
naudojosi savo brolių darbo vai
siais, už ką turėtų būti jiems la
bai dėkingi.

D-ja turi apie 150 narių ir stip
rius finansus. <

Pagediautina, kad ir naujieji 
ateiviai daugiau rašytųši į šią 
draugiją ne vien dėl pašalpos 
ligoje, bet ir dėl didesnio susi
bičiuliavimo tarp abiejų kartų 
išeivių. Tas bičiuliavimasis lie
tuvybę Toronte sustiprintų ir 
pagyvintų parapijos gyvenimą.

Vedybos — krikštynos
Lietuvių bažnyčioje sutuokta: 

Juozas Petrauskas ir Aldona 
- Duobaitė, Antanas Kilinskas ir 

Irena Adaškevičiūtė.
Pakrikštyta: Dainora Adelė 

Čeponytė.

Naujoji liet, parapija
Tėvai Pranciškonai • pereitą 

sekmadienį pradėjo pamaldas 
Parkdale teatre Queen g-vėj ne
toli Sunnyside aikštės. Per pa
mokslą T. Bernardinas Graus- 
lys pranešė, kad, kol pasiseks 
pasistatyti savos bažnyčios rūsį, 
pamaldos tame teatre vyks kiek
vieną sekmadienį 11 vai., o sa
kramentai bus teikiami Švento
sios Šeimos bažnyčioje King ir 
Close g-vių kampe. Ten pat 
klausoma ir išpažinčių, o klebo
nas interesantus priiminės kiek
vieną vakarą nuo 6 iki 9 vai. šv: 
Agnietės parapijos klebonijoje, 
Grace ir Dundas gatvių kampe, 
priešais šv. Jono Krikštytojo 
oažnyčią.

Pamaldos liet, evangelikams 
Toronte, St. Andrew’s Church, 
Carlton & Jarvis gatvių kampe, 
birželio 7 d. 9 vai. ryto.

Dr. M. Kavolis.
Toronto Kredito Kooperatyvo 

“Parama”
viešas parengimas įvyks birže 
lio 6 d., šeštadienį, tikslu supa
žindinti Toronto lietuvių visuo
menę su savo veikla ir pabrėžti 
neabejotiną ekonominę naudą, 
kuri teikiama savo nariams. Be 
to, bus rodomas filmas iš Kana
dos Kredito Kooperatyvų veik
los. Svečiai ir. nariai prašomi 
skaitlingai atsilankyti. Pradžia 
8 v. v. Lietuvių Namuose, 235 
Ossington Avė., Toronto. Veiks 
turtingas bufetas. Įėjimas lais
vas. Toronto LKK “Parama”.

Biržiečių susirinkimas
Birželio 12 d. 8 v.v., Liet. Na

muose Įvyks biržiečių susirinki
mas. Tikslas: išrinkti Klubo val
dybą ir padėti nariams bėdoje 
materialiai ir palaikyti artimus 
santykius su Amerikoje esan
čiais biržiečių klubais. Maloniai 
pašome ir prijaučiančius apsi
lankyti į šį susirinkimą.

Laik. Biržiečių valdyba.
Augštesnieji Lituanistikos
Kursai baigė mokslo metus _ •

Pereitą šeštadienį, gegužės 30 
dieną, kukliu aktu Augštesnieji 
Lituanistikos Kursai Toronte 
baigė pirmuosius mokslo metus. 
Baigiamaiame žodyje kursų ve
dėjas A. Rinkūnas apgailestavo, 
kadk ne visas lietuviškasis augš- 
tesniųjų mokyklų jaunimas šie
met kursus lankė, pareikšdamas 
viltį, kad kitiems mokslo me
tams šis trūkumas išnyks. Po to 
buvo išdalinti meniški kursų 
lankymo pažymėjimai. Juos ga
vo šie kursų klausytojai: R. 
Aleksaitė. S. Barškėtis, R. Bilks-, 
tytė, A. Dvarionas, G. Girdaus- 
kaitė, B. Grigaitytė, K. Grigaitis, 
A ir L. Kuolaitės, R. ir Ir. Lin- 
kytės. J. Matulionytė. G. Nor
kutė. Z. Punkriš, J. Staškevičius. 
D. šalkauškaitė, D. Treigytė, R 
Vailokas. J. Anysas, A. Dailydė, 
V. Mickevičius, V. Šernas ir L. 
Mickevičiūtė.

Kursuose dėstė šie lektoriai: 
lietuvių kalbą — Iz. Matusevi 
čiūaė, Lietuvos istoriją — dr. A. 
Šapoka, Lietuvos- geografiją — 
A. Rinkūnas, R.K. tikybą — kun. 
dr- J. Gutauskas, tautodailę — 
dail. T. Valius, dainavimą V. Ve
rikaitis ir tautinius šokius — Ša- 
deikienė-Ličkūnaitė.

Metropolitan operos 
gastrolėse pereitą savaitę Toron
te dalyvavo ir solistas Algirdas 
Brazys. Ta proga jis su vienu sa
vo kolega solistu pereitą penkta 
dienį atsilankė ir Toronto liet 
choro “Varpas” šeimyniškame 
pobūvyje Lietuvių Namuose.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Reguliuojamas oras!

2.

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 4, 5, 6 d.d.
FLAME OF ARABY
BLUES BUSTERS -

2.

- spalvota — Jeff Chandler, M. O’Hara 
Bowery Boys '

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 8, 9, 10 d.d.
REVENGE — Anna Magnani
FIESTA — spalvota — Esther Williams, Richardo Montalban

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

BER — SKOL 
GENERAL INSURANCE AGENCY

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

Draudimo reikalais kreiptis:
TEL. LA. 9547, J. EERŽINSKAS 

1212 Dundas St. West, Toronto

Dėl morgičių:
TEL. RA. 5125, Mr. SK O L N I C K 

455 Spadina Avė., <kamb. 417), Toronto

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit VEŽAMA IR į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto
Telefonas LO. 8828 %

Geliu balius Toronte!
\ >

I
ŠĮ ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 6 d„ UNF DIDŽIOJOJE SALĖJE, 297 COLLEGE STREET.
Pradžia 8 vai. vakare. 11 Įėjimas $1.
...ŽYDINČIOS GĖLĖS... PUIKI MUZIKA ... ATSIGAIVINIMUI ĮVAROS GĖRIMAI...
Tamstos atsilankymas — auka vargstančiam!

“Caritas”.

/MONTREAL, Cue

Toronto apylinkės susirinkimas 
įvyko pereitą sekmadienį. Apy
linkės vald. pirm. J. Beržinskas 
savo pranešime pareiškė, kad 
apylinkės valdyba, jungdama 
lietuvišką visuomenę Toronte į 
vieną, stiprų, vieningą vienetą, 
kviečia visas Toronte veikian
čias organizacijas ir pavienius 
asmenis padėti šį uždavinį vyk
dyti. Prieš kurį laiką gavusi su-1 
’estijų organizacijų pirmininkų 
susirinkime, valdyba šiam susi
rinkimui pateikia darbo planą, 
prašo klausimus išdiskutuoti ir 
pareikšti savo nuomonę.

Apie kasos stovį pranešimą pa- 
larė Valdybos ižd. Jasinevičius. 
Valdybos piniginiai ištekliai ga
na kuklūs. Reikia pasidžiaugti, 
kad pagal organizacijų pirminin
kų susirinkimo nutarimą — or
ganizacijos iš savo parengimų 
gauto pelno 10% skiria apylin
kės švietimo reikalams. Pirmuo
ju atsiliepė jauniausias Toron
to organizacinis vienetas —- TL 
Choras “Varpas”, kuris dar taip 
neseniai ir pats buvo reikalingas 
paramos. Tikimasi, kad paseks ir 
kitos organizacijos.

Toliau sekė dar keli praneši
mai:. švietimo reikalu V. Šaka- 
Ivs; šalpos — V. Vaidotas, Tautos 
Fondo — J. Dvilaitis.

Diskusijose tarp kitų buvo 
iškeltas dalyvavimo Kanados 
taut, parodoje klausimas, kaiku- 
rie pasisakė, kad tai susiję su di
delėmis išlaidomis ir neapsimo
kąs. Bet buvo nuomonių ir už 
dalyvavimą. Kadangi lietuvių 
pasirodymas parodoje yra visų 
Kanados lietuvių reikalas, tad 
prie surengimo parodoje lietu
viškojo skyriaus turėtų prisidėti 
ir kitos apylinkės Todėl to darbo 
turėtų imtis Krašto Valdyba.

Susirinkimas praėjo jaukioje 
nuotaikoje tik gaila, kad daugu
ma džiaugėsi pavasario žalumy
nais, bet pamiršo lietuviškus rei
kalus, nesimatė dar daug pažįsta
mų veidų, o jiems tie reikalai 
tikrai turėtų rūpėti.

Atitaisymas

5.m. birželio men. 6 dienų, 6 vol. vakaro

• < įvyksta

TORONTO LIET. PARAPIJOS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PAŠALPINES D-JOS

33-jų metų jubilėjinė šventė
labai gražioje šv. Kazimiero salėje Roncesvalles Avė.

- • ------------o —

Prašome narius ir lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti. Gros lietuvių orkestras 
"Trimitas". Męnineje dalyje mūsų mylimi dainininkai solistai: pp. ščepavičienė, 
Prankienė ir Vaclovas Verikaitis.

Svečiai bus pavaišinti skaniais užkandžiais ir alučiu. įėjimas $1.50

Bilietų galima gauti pas D-jos pirm. p. Čirūng, 985 Dundas St. W., EM. 3-9990.

i i —i

K. Liet. Kat. Mot. D-jos 
suvažiavimas

Gegužės 30-31 d. įvyko Kana
dos Liet. Kat. Moterų D-jos sky
rių atstovių suvažiavimas. Daly
vavo Montrealio, Hamiltono, 
Winnipeg© ir Toronto atstovės.

Šeštadienį gedulingas pamal
das už mirusias d-jos nares atlai-. 
kė klebonas kun. P. Ažubalis.

Po pietų darbo posėdis Įvyko 
Centro pirm. dr. Užupienės na
muose. Buvo sudarytas darbo 
prezidiumas: Oną Jonaitienė — 
Toronto, Gražienė •— Montrealio 
ir Rutkauskaitė — Winnipego.

Padaryti skyrių pranešimai ir 
pasitarta dėl ateities veikimo. 
Prisitaikant prie Kanados sąly
gų į statutą įnešta tam tikrų pa
keitimų.

Suvažiavimo dalyvės buvo la
bai patenkintos tėvo Juvenalio 
iš JAV dalyvavimu posėdžiuose. 
Atstovės buvo pavaišintos kava.

Gegužės 31 d. 9.30 vai. Dvasios 
vadas tėvas Juvenalis atlaikė pa
maldas ir pasakė pamokslą. Per

Liet. Akademinio Sambūrio 
paskutiniam susirinkime dr. H. 
Nagys skaitė paskaitą apie im
presionizmą literatūroje. Tai bu
vo turtingiausia metų paskaita.

Į Jos klausėsi 30 ištikimųjų. Sve- ^uicu-
I čių, kaip ir visuomet, buvo ma- tian kalnuose, kur ir pernai Sto- 
' ža. Po paskaitos coli. H. Nagys em
pravedė, taip vadinamą literatū
rinį “quizz”. Buvo skaitomos po
ezijos ištraukos, o reikėjo atpa
žinti autorių. Pirmąją vietą lai
mėjo coli. Pūkelevičiūtė, bet nuo 
skirtos dovanos — knygos atsi
sakė. Ji teko sekančiam—A. Ba
rauskui.

LAk. S. paskaitų ciklą baigs 
birželio 12 d., kada apie impre
sionizmą muzikoj kalbės B. Vait- 
kūnaitė, o skulptūroj ir grafikoj 
— J. Akstinas. '

Vasaros metu susirinkimai 
vyks išvykų pavidalu. -

P-lei A. Stravinskaitei arti- 
mieji p-les Juzentavicmtes bute : buvį maždaug ųs ,
suruose mergvakari , o si sek-1 dalyvių, tad buvo laimėjusių po 
madierų AV parapijos choras pp. fantų. Buvo net nuomo- 
Lukosevicių bute ją ir J. Paske- | nių> ar nevHertėjo parmkti kitą, 
vicių, vietos papročiu, praleido neretaj praktikuojamą loterijos

per “shower”. Laukiame pasku
tinio žodžio.

Skaučių, “Neringos” Tuntas 
birželio 14 d. ruošiasi švęsti 5 
darbo metų sukaktį. Liepos 8-19 
d. tuntas stovyklauja Lauren-

vyklos mokestis $10? Mergaitės 
6-17 m. užsirašo pas vienetų, va
doves ir pas p. Kęsgailą — HE. 
5956 arba pas sktn. Lukoševičie
nę iki birželio 28 d.

AV parapijos vakarienė nebu
vo gausi, bet nuotaika buvo ge
ra, o pradėjus loterijos lošimą 
dar pagyvėjo. Loterijos stalas 
iš kaikurių vietų panašėjo į bu
fetą. Susiformavo kažkas pana
šaus į komuną: kas tavo — tai 
mano. Žinoma, tas galiojo tik lo
terijoj laimėtiems skysčiams.

Loterija buvo nepaprastai 
gausi ir vertinga. Ją pravedė 
klebonas kun. J. Kubilius ir Tė- 

i vas Kidykas. Laimėjimų skai
čius buvo maždaug lygus pusei

Mielą bičiulį ’ /
antaną Daškevičių ir idą veliutę, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime saulėto gyvenimo

Agutė ir Petras Mazaičiai.

Sukūrusius šeimos židinį
p-lę I. VELIŪTĘ ir p. A. RAŠKEVIČIŲ. 

sveikina ir laimingos ateities linki

būdą, kur dalis fantų lieka se
kančiai loterijai. Gražiai praves-

i ta loterija darė gerą įspūdį, kas 
be abejo teigiamai atsilieps ve- * 
lesnėse loterijose, o jų bus, nes 
reikės, pakol bažnyčia bus pasta-

i tyta.
I Didžiausia pdėka buvo pa
reikšta vakarienės rengėjoms ir 
prie parengimo prisidėjusiems.

Inž. J. V. Daniliauskas
i Didžiausiame Kanadoje tech- 

. į ' nikos mokslo žurnale “The En- 
■ ; •gineering Journal”, kurį leidžia

I The Engineering Institute of 
■ Canada, balandžio mėn. numery- 
•j: je išspausdino straipsnį “Comp- 
iį acted Earth Fili .D am for Mari- 

P. Mikštas ir V. Semaška. time Hydro Project”.'
'' Pastebėtina, kad šitame tech-

, . — = .— ---- ' ■=== ■ -i nikos mokslo žurnale talpinami
Anjlų kalbos kursai tik kuo nors charakteringi nauji 

. • „ ; • techikos mokslo pažangos straipspažengusiems organizuojami . . „ . • +H J niai. Be to, apie si projektą au
torius skaitė ir paskaitą visuo-

“Avinėlis Nekaltasis”
Pereitą šeštadienį, šv. Kaži 

iniero salėje TLMMG suvaidino uJe Toronto universiteto. Istoia- ma*: t5e] l0? aPie sl piojeKtą au- /i 1 /X I "V A !/*'• "iKT'zS į prie loronto universiteto. įstoja- torius skaitė ir paskaitą visuo-
mieji patikrinimai įvyks birže-; tiniame The Engineering Insti-

gėlos scenos veterano dideli pa-| 
įnašas n pasage pamoKsią rer j sišventimą. jau nepirmą kartą su 
abejas pamaldas geidojo sol. A. ffrlinA nuiViai niltpilnis Tnmntn 
Scepaviciene.

Po pamaldų įvyko darbo posė
dis klebonijoje, kuriame pada
ryti Centro V-bos ir Revizijos 
komisijos pranešimai.

Senajai CV-bai atsistatydinus, 
išrinkta nauja: dr. Norvaišienė, 
Sofija Šakalienė, Kazė Juozapa- 

x vičienė, kandidatėmis — Bražu- 
numery, strp. jįjenė5 Strikaitytė ir Rutkauskai- 

Sportinio laivyno jurininkai , Revizijos komisijom dr. Už- 
sibrove nemaloni korektūros , ■ - - _

klaida. Išspausdinta “Į stovyklą vičienė; kand. Ona Jonaitienė, 
a^danke _ir daug kp _Pramoko Posėdiio melu tėvas JuvenaHs 

padarė apžvalgą kat. moterų 
veiklos JAV. o ypatingai iškėlė 

' 47 . moterų spaudos reikalą.
5 vai. p.p. šv. Elenos salėje įvy

ko iškilmingas posėdis. Jį pradė-

4 v. komediją “Avinėlis Ne
kaltasis”. Reikia pripažinti p. Ja-

upienė, Abromaitienė ir Jasine- 
vičienė; kand. Ona Jonaitienė.

LLB skautų vyčių skyr. vedė
jas” ... Turėjo būti: y*—
kė.” Dėl klaidos labai atsiprašo
me

BALTIC" VALGYKLAI, 870 Dundas St. . , . TT. ., -. - , .
w., tel. EM. 6-7060, reikalingo nuolati- jo dr. A. Uzupiene sveikindama 
nė padavėjo popietinėms darbo valan- suvažiavimą ir kviesdama darbo 
doms. į prezidiumą. Į garbės prezidiumą
Išnuomojamas kambarys ’Su atskiro vir- Pakviesti. tėvas Juvenalis, kleb. 
tu ve arba kambarys su teise naudotis J KUH. Ažubalis, tėvas dr. Graus- 
virtuve. Tinka mažai šeimai arba vien- i lys, kun. dr. J. Gutauskas, Jonas 
gungiui. 177 Lisgor Avė. Kreiptis po 6 *•; Matulionis, Stasė Prapuolenytė, 

atskiros kombarys'su tei-|Yokubynienė, dr. A. Šapoka ir

St. Prapuolenytė skaitė pa
skaitą “Lietuvės moters misija 
lietuvybei” iškeldama daug nau
jų ir aktualių minčių. Po pa
skaitos įvyko sveikinimai žodžiu, 
priimtos suvažiavimo rezoliuci
jos. Pasiųsti sveikinimai Lietu
vos vyskupams, VLIKui, p. Gal
dikienei JAV, PLK O-jų Sąjun
gai Paryžiuje ir ALRK Moterų 
S-gai JAV. .

Iškilmingas posėdis baigtas 
Tautos himnu. Dalyvės ir sve
čiai pakviesti dalyvauti arbatė
lėje, o jaunimui buvo suruoštas 
pasilinksminimas šv. Elenos sa-

lio 16-17 d.d., 6 vai. 45 min., 273 ' tute of Canada 67 metiniame in- 
Bloor Str. W. (Economics Build- ; žinierių suvažiavime Halifaxe, 
ing). Kursai vyks nuo liepos 7 d. ; Sugužės 20-22 d.d. _
iki rugpjūčio 14 d. tose pačiose Autorius savo projekte įrodė 
patalpose kasdien po 2 vai. (7.30: (projektas jau Įvykdytas), kad 
—9.30 v.v.), išskyrus šeštadien. Į ™ .tlk vien betono užtvankos 
ir sekmadienius. Kursu mokestis j paprastai šiame žemyne 
— $10. Bus priimama iki 400 kur- j didesnes statybos atliekamos), 
santu ; bet ir žemes pylimas yra ekono-

, j miškas ir prie dabartinių techni-
Šaunios vestuvės i kos priemonių gana greitai įvyk-

Gegužės 23 d. šv. Jono lietu- domas.
vių parapijos bažnyčioje susi- '
tuokė Antanas Žiobakas su As- darni A V bažnyčios vidaus pla- 
ta Brakaite. Moterystės ryšį pa- J nūs. Klebonas kas vakarą lanko 
laimino ^buvęs nuotakos Astos i parapijiečius rinkdamas pinigus, 
gimnazijos kapelionas kun. A ! 
Šabas. Solo giedojo V. Veri kai-J. 
tis. Jaukiame sutuoktuvių pabū-j 
vyje dalyvavo daugiau kaip šito- j 
tas svečių iš Toronto. JAV, Sūd- i 
būrio ir Montrealio. Ypač didelis Į 
procentas buvo Astos mokslo 
draugų iš Spakenbergo gimna
zijos ir giminių, nes Brakų šei
moje išaugo penki sūnūs ir ketu- ’

išnuomojamės <_____ ____ ,
se naudoti/ virtuve: vyrams ar moterims, • Stasys Dargis. 
tinka ir vedusių porai. 14 Grace Str. “
(orie lietuvių bažnyčios). Td. ME. 4973, 
skambinti po 5 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys irvirtuvės lll-me 
augšte. Galima su arba be baldų. Išnuo
mojamas nuo birželio 15 d. Kreiptis 70 
Dunn Ave., tel. LL. 1501, po 6 vai. vak.

Jone & Annette rojone išnuomojamos bū
tos II ougšte iš 4 orbo 5 kambarių, be 
baldų. Karštos vanduo, elektra virt. 470 
Willard Ave. Tel. MU. 7167, darbo die
nomis po 6 vai. vok.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė. Bu
tas tinkamas mažai šeimai. $40 mėne
siui. 22 Annette St.

Išnuomojami ll-me ougšte 2 kambariai 
ir virtuvė be baldų* Kreiptis betkuriuo 
laiku. 65 Northcote Avė. Td. OL. 7328.

grupe puikiai nuteikus Toronto 
visuomenę. Teatras, koks jis be
būtų, šiandien neturi didesnio 
scenos veikalų pasirinkimo. Vel
tui ieškotume “Avinėlyje- psi
chologinių posūkių, nepramaty- 
tų kontrastų, kurie komediją 
Įprasmina ir žiūrovuose sukelia 
sentimentą bei atitinkamą nuo
taiką. ’ z;-'..."; . ■

Aktoriuose atsispindi prityru
sio režisieriaus įtaka; Supranta
ma, ne kiekvienas mėgėjas su
geba pats suformuoti reikiamą 
charakteri, tuo labiau — nekiek- 
vienas lankstus režisūrai. Su 
pasigėrėjimu reikia pabrėžti ta
lentą p. Kalūžos, kuris veikalą 
savo charakteriu sustiprino ir 
pagyvino. Labai . natūralus Jr 
vykęs Vanaginskų tarnas — p. 
Maniuška. Vana^nskienės tipą 
pavyko sukurti p. Jagėlienei. 
Marytė (Adelė Nikolajavaitė), . - , , - - T . ■ >
lanksti scenai ir savo nuotaika rios dukterys. Jaunasis gioja : 
artima žiūrovams. G. Laurinavi- 
čiūtė — Julytė — auganti pajė
ga. Pyplinskas (Liudas Januška) 
savarankiškas, laisvas ir įdomus. 
Albino (Jonas Šulcas) charakte
ris nelengvas, bet pasiryžimu 
daug kas pasiekiama.

Daubos (p. Jurėnas) persona
žas šiuo atveju mažiau supran
tamas. Neabejotinai jam pavyko 
sukurt žymiai išsamesnį charak
terio bruožą “Slidžiam pusmilio- 
ny”. Barbora (E. Žėkaitė) sce
noje daro pažangą.

išvadoje reikia sveikinti To- į 
ronto liet, meno mėgėjų grupę! 
su jos režisierium už pavykusį 
pastatymą ir palinkėti ištver
mės. Kazimierui Manglicui pri
dera šiltas žodis už nuotaikingas 
dekoracijas. Žiūrovas. -

kaip akordeonistas Toronte lie
tuvių orkestre “Trimitas”, kuris 
grojo taip pat pirmą kartą ves
tuvėse. Pobūvyje taip pat daly
vavo vietos parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis, kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas ir kun. A. Sabas.

Dalyvis.

Inžinieriai smarkiai dirba ruoš

v l •'

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

The Central Meat Processing & Marketing Company
ATIDARO

KITĄ MODERNIĄ IR GERAI ĮRENGTĄ KRAUTUVĘ
323 RONCESVALLES AVE., TEL. LO

(Netoli Roncesvalles ir črenadier Rd. kampo)
7582

MŪSŲ DRAUGAMS HIGH PARKO RAJONE 
»į

OFICIALUS ATIDARYMAS KETVIRTADIE Nj, BIRŽELIO 4 D

CENTRINĖ KRAUTUVĖ
810 BATHURST ST., TEL OL 2888

Mes nuoširdžiai dėkojame savo seniesiems ir naujiesiems klijentams už nuolatinę paramą 
mums. .

Mūsų motto: GERIAUSIA KOKYBE UŽ PIGIAUSIĄ KAINĄ.

NAMAI PARDAVIMUI
DUNDAS-— DOVERCOURT RAJONE

$10.900 pilno koino, $3.000 įmokėti. 7 komborių narnos ont 2-jų augš- 
tų. Vieta garažui. Nepereinami kambariai Arti susisiekimo.

HARBOUR — ROXTON RD. RAJONE
$16.000 pilno kaina. $6.000 Įmokėti. Atskiros 8 kambarių namas. Ga
ražas, 2 virtuvės, vandeniu alyva apšildomos. Nėra pereinamų komborių. 
Be skolų.

HIGH PARK — BLOOR RAJONE
11 butų namas, viso 44 kambariai. Vandenai apšildomas. 6 mūriniai gara
žai. Metinės pajamos $10.000 dabar. Pilna kaina $70.000. Įmokėti opie 
$18.000. Namas be skolų. Geras investavimas.

Turime daugybe įvairių namų ir krautuvių. Parūpiname paskolas.
Visais nuosavybių pirkimo reikalais prašome kreiptis j

B. SAKALAUSKAS
164 OSSINGTON AVĖ. (netoli Liet. Nonuj)- Td. KE. 3216, narny tel. LO. 1410 

I. B R K O V I C H
REAL ESTATE

Garbenis rekomenduoja:
VALYKLOS — PROSINIMO IR SIUVYKLOS BIZNIS

S5.5OO viso koino, geroi išdirbtos biznis,*pojomos sovoitinės apie $200. Nuomo 
mėnesiui $60. Didelis langas. Roncesvalles — Dundas rajone. Kreiptis tuojous.

NETOLI ST. CLAIR GATVtS,
^13.000 atskiras 6 komb. namas, oru-alyva apšildomas, 2 garažai, didelis dar
žas; jmokėti $3 500.

HIGH PARK — ANNETTE RAJONE,
$»5 500, atskiras mūrinis namas, 10 kamb., vandeniu-alyva apšildomas, 2 goro- 

>žai, didelis sklypas; įmokėti apie $4.500; iejimos tuojau.
SUNNYSIDE RAJONE,

$15.000, atskiras namas, 7 kamb., 2-jų ougštų, garažas, automatiškos oru ap
šildymas; įmokėti apie $6.000

INDIANROAD — BLOOR RAJONE.
$25.000, gražus atskiros mūrinis namas, 11 komb. Vondens-olyvos apšildymas, 
2 murintai garažai, privalus įvažiavimas; j mokėti $8 000-10.000, vienos atviros 
morgičius balansui.

Klauskite A. SUKAUSKO
Vakaran OL. 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
, v

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, ygfcaroh HU. 9-1S43




