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TRYLIKA KANČIOS METU
Kaip greitai laikas bėga ir kiek 

daug žmogus gali išgyventi! 
Prieš trylika metų Lietuvos ža-' 
liuojančių laukų artojai susigū
žė, išgirdę savais keliais žvie
giančias bolševikinių tankų ge
ležis, trenkiančias kanuoles ir 
marmančias, pilkų brezentiniais 
batais, dulkėtų karių prigrūstas, 
sunkvežimių kolonas. Užvirto 
Lietuvą baisi nelaimė — kraują, 
kančias ir ašaras atnešusi raudo
noji armija su bolševikine oku
pacija. Nuo to meto lietuvis jau 
nebeatsitiesė. Prasidėjo prievar
tavimas, suėmimai su kankini
mais, trėmimai, neramios neži
nios ir nerimo naktys, kol vis
kas buvo apvainikuota 1941 m. 
birželio 14-15 d. masinių trėmi
mų — kultūringam pasauly ne
girdėta nekaltų žmonių — vyrų, 
moterų, senelių, vaikų — me
džiokle. Kas tomis dienomis bu
vo Lietuvoje, ir šiandien negali 
pamiršti anų baisiųjų dienų vy
raujančio vaizdo — panėręs gal
vą vyras, raudanti su kūdikiu 
ant rankų moteris, išsigandę prie 
tėvų prisiglaudę augesni vaiku
čiai, ant sukvėžimio grindų sėdįs 
senelis, sukniubusi senutė ir 
bent keturi enkavedistai kariai 
su plikais durtuvais sunkvežimio 
kampuose. Tarytum žmogžudžiai 
buvo vežami žmonės, kurie ne
žinojo savo kaltės, kurių kaltės 
nežinojo ir sprendimą vykdan
tieji, vien dėl to, kad jie turėjo 
nelaimės būti įtraukti į sąrašus 
vietos partijos komiteto, kuriam 
buvo įsakyta surinkti tam tikros 
kategorijos “priešvalstybinį gai
valą”. Kaipgi tokio sąrašo nesu-

jų dienų ir tebesitęsia iki šian
dien, protarpiais paįvairinamas 
pakartotinomis masinėmis de
portacijomis. Kiek to genocido 
aukų yra iki šiandien, mes tiks
liai nežinome, bet pagal gauna
mas apytikrias žinias apskaičiuo
jama iki 700.000. Lygiai tiek, 
kiek pagal šėtoniškąjį Malenko- 

i vo planą turėjo būti išvežta dar

Nuolaidos Korėjoje
generoliškai už- 
naujojo Mūnche- 
o “siaurai galvo-

Prezidentas 
tikrino: “Prie 
no neinama”, 
jantienįs” pietų korėjiečiams pa
reiškė nematąs reikalo “toliau 

! tęsti žudynes”, kartu tačiau už
tikrindamas jiems visišką JAV 
paramą ir vėliau “krašto sovie

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

*

i prieš karą. Tokių baisių aukų taikingu būdii . Niujor-
pasaulio tautos kadaise patirda- biržose tai iššaukė depresiją 
*■ 1 av “fnilrinrHi Kuriu” 4-ilrvo tik siaubingųjų marų metais.
Bet tai buvo prieš šimtmečius ir ne’ 

> ne šėtoniškas žmogaus išmislas, 
t o mikrobų pasaulio stichijos 
j siautuliai.

Šiandien tai daro žmogus. 
Žmogus užsimaskavęs tauriais 
šūkiasiį skelbiąs gražių idėjų

— baimę ar “taikingu būdu” tik 
nevadinamas laukimas iki nu
mirs Malenkovas?...

Amerikos rimtoji spauda svars
tė, jog tikrumoje Korėjos pa- 
liauoos nežada jokios taikos. Nu
rodė, kad istorija jas minės kaip 
ilgiausias jai žinomas ir jog de-

klašta, režimas stačiai skerdžius rėjosi dvi pusės, iš kurių nė yie- 
ir kankinąs savo nelaiminguo- 
sius “piliečius” ir dar drįstąs 
šaukti apie kito pasaulio netei
sybes. Kas patyrė jo “rojų” savo 
kailiu, kas matė aimanas nekal
tųjų, kad ir smerkdamas vadina
mojo kapitalistinio ar buržuazi
nio pasaulio socialines ydas, kad 
ir su jomis kovodamas, sau pa
tiems jas laiko gydančiu balza
mu, palyginus- su bolševikinio 
teroro genocidiniu “rojumi”. Ir 
mes lietuviai, kwrje iš taip arti - ..
tą pragarą' patyrėme patys arba v°h- Sprendžiant is Amerikos 
per savo artimuosius, šiandien valstybininkų pasisakymų ir 
negalime tylėti, negalime ne^4 amerikiečių 150 atominių bom- 
skleisti savo patyrimo, perspė- bonešių B-47 permetimo Euro- 
darni visą laisvąjj pasauli, kuris 
gresiančio pavojaus vis nesu- {

na nebuvo laimėtoja”. Ir jei ti
kėti gen. George Marshallio pa
reiškimui birželio 5 d. Londone 
ir sovietinei bei “pažangiajai” 
spaudai, Amerika buvo ta dau
giausiai prakišusi pusė. Ameri
kiečių publicistai labai rūpinosi 
patirti ar paliaubos buvo “sutar
tos” Maskvos iniciatyva ar tai 
buvo nepriklausomas Peipingo 
nutarimas, patvirtinantis gan
dus, jog po Stalino mirties ki
niečiai ^pradėję savistoviau gai

ir
’ amerikiečių 150 atominių bom-

pon praėjusią savaitę, susidaro 
pavojaus vis nesu-! isPūdis; jog _šiomis paliaubomis 

pranta, kuris ir suprasdamas vis ‘‘šaltosios taikos’ viltys tik dar 
dar guodžiasi, kad gal mano ei- labiau sumenkėjo. Įtakingieji 
lė a? nearti, dar greit tas maras senatoriai Wiley iŠ Wisconsin ir 
prie mūsų neprieis, jei kiti ken- ^Smith is New Jersey, pirmiau 

- -iisiysirkaip gi pasirodysLa&veįk.-s čia negerai, bet ką gi mes-dary------------ - .»•< ■■■—■?■ - * -
sim. mūsų interesai reikalauja Į jaw įkuria naniae 
ramybės, taikos ir gero sugyve-; r*™ naujas
nimo su tais, kurie valdo didelę ; įstaigas
dalį pasaulio žemių, kur gal būt j Prezidentas Eisenhoweris pa
būtų galima prekybinį biznį va-. ruošė naują administracinių pa
ryti. Ar supras pasaulis savo pa-j keitimų planą, kuris, jei praeis 

■ į reigą kenčiančiam žmogui, nai- £eRaie jr atstovų rūmuose, bus 
kinamoms tautoms, ar supras įgyvendintas po dviejų mėnesių. 

Tavojų pasaulio kultūrai ir pa* j Iki šiol dviejų centrų — Sa
voju sau? Iki šiol, deja, siauras vitarpio Paramos Įstaigos ir vad. 
interesas telemė. Gražios idėjos Point Four — vykdyta pagalba 
rašomos į chartas ir,.. dedamos j užsieniams suvedama į vieną, 
į archyvus. Ten naikinamos tau- pavadintą Užsienio Operacijų 
tos ir žmonės, išplėšiamos visos Valdvba, kurios viršininku grei- 
dvasinė^ vertybės, kuriami ver- ėiausia būtu H. E. Stassen? da
gai — robotai, kuriuos ruošia- bartinis Sav. Pagalbos direkto- 
masi pasiųsti pasaulio parblokš- rius. Tarptautinė informacija, be 
ti. Mūsų tautos trylikos metų jau minėtų įstaigų dar vykdo- 
kančios uždėjo mums pareigą ma Valst. Departamento ir Ame- 
būti nenuiistantamais baisiųjų 
neteisybių liudytojais, šaukian
čiais, kad ir tyruose, bet vis tuo 
pačiu skardžiu balsu. Vieną kar
tą jis vistigk bus išgirstas ir pa- 

pasišlykštės bepriimti

lus, nekovojąs dėl partijos ryto
jaus, kai visi žino, kad tų “prie
šų” tiek daug. Imk kurį nori,' 
klaidos nepadarys', klausimas 
tik nuo katro pradėti, katrą pa
likti sekančiam kartui.

Tas bolševiku vadintas ‘'ope
ratyvinis planas”, kuris, kaip 
dabar paaiškėjo, buvo pa ruoštas 
paties dabartinio Kremliaus 
viešpaties Malcnkovo ir įvykdy
tas Serovo, per pusantros dienos 
iš Lietuvos išplėšė pražūčiai 
apie 35.000 jos sūnų bei dukrų, o 
v'S'.į pirmųjų okupacijos metų, 
aukos pasiekė pasibaisėtiną skai
čių nedidelei lietuvių tautai.

1941 m. birželio 14 d. mes 
kome okupanto genocidinės po
litikos pradžia Lietuvoje.

įstaigas

Iki šiol dviejų centrų — Sa

lai-

Bet 
tai beabejo ne visai tikslu, nes 
genocidas yra neatskiriama to 
tironiškojo rėžimo dalis ir atėjo 
į Lietuvą su juo kartu. Jei ne 
taip masiškai ir demonstratyviai, saulis 
tai pavieniui ir nakties tamsojeįkruvinąbaltapirštinaiteapmau- 
naikinimas prasidėjo nuo pirmų-| tą tirpno ranką.

JAV oro apsauga silpna
Patariamasis prezidento ko-j apmokymo įstaigos, Bendrai 

mitetas, sudarytas iš biznierių, į manoma, kad Sovietų poliarinė 
švietimo atstovų ir mokslinin- : aviacija yra žymiai pajėgesnė už 
kų, nurodė, kad JAV oro ap- amerikietiškąją. Sovietų aviaci- 
sauga nėra tinkama ir pakanka- i ja ir skridimų poliarinėje srityje
ma. Prieš atominį puolimą nesą I yra daugiau atlikus, o patyrimą 
jokio saugumo. Vietoje dabarti- į panaudojo specialių poliarinių 
nės lokalinės, reikią pereiti prie 
kontinentinės apsaugos progra
mos ir pirmiausia sudaryti pa
kankamą radaro tinklą. Komi
teto nuomone Sovietų Rusija 
esanti pajėgi atnešti bombas į 
JAV ir sunaikinti centrus, o tai 
labai paraližūotų JAV efektyvų 
dalyvavimą kare.

Sovietų bazės šiaurėje
Šiaurės sritis į savo strategi

nius planus yra įtraukusios irįpaskirta birželio 18 d. vis dar! 
JAV m Sovietų Rusija. Amen-1 sakosj es^ nekalti ir jų mirtis j 
kiečių lėktuvai, skraidydami i būsianti žmogžudystė, dėmė JA 
ark tikos srityje, visur pastebi ir — - 
sovietų lėktuvus, o amerikiečių 
nukrypimai į šalis paprastai pa
sibaigia tragiškai — užskridę ant 
sovietų bazių, jie sunaikinami.

Kiek yra žinoma, sovietų oro ........
šiaurinių bazių centras yra Ja- das Kanadoj susirenka savo 91- 
kutijoje, maždaug valaTida kelio mam metiniam posėdžiui St. 
nuo*amerikiečių pagrindinės ba- John’s Church, Waterloo, 1953 
zės Thule Grenlandijoje. Sovie- m. birž. 9 - 12 d. Jis išklausys 
tų bazės yra išmėtytos 1.182.000' pranešimą atsistatydinančio vys-
kv. mylių plote. Kaikurios jų la- kupo Dr. J. H. Reble iš Kitch- 
bai gerai įrengtos, net turi uolo
se iškaltus angarus.

Kaip rodo ir oficialūs sovietų 
daviniai, Jakutijoje pastaruoju 
metu išleidžiamos milžiniškos 
sumos. Jau pastatyta apie 100 
pramonės įmonių, daugiau 100 
meteorologijos stočių. Ten įreng- Į 
tos lakūnų ir radijo operatorių1

(panaudojo specialių poliarinių 
lėktuvų statybai. Tai rodo ir 
įkurtas specialus šiaurės sričių 
skyrius ir atskiras jų penkmečio 
planas. Visos institucijos, kurios 
tik tiria poliarinę sritį moksli
niu. susisiekimo bei transporto 
ar karišku atžvilgiu, dirba pagal 
vieno centro paruoštą planą. JA 
V-bėse šitokios koordinacijos, ži
noma, nėra.

— Niujorkas. — Rosenbergai, 
i kuriems mirti elektros kėdėje

V-bių vyriausybei.

, rikos Balso, taip pat sukoncent- 
Į ruojama vienoje vadovybėje, di- 
į rektorių paskiriant greičiausiai 
į R. L. Johnson. Abi tos valdybos 
būtų savarankiškos, bet direkto
riai tiesioginiai priklausytų 
Valst. Sekretoriui Dulles. Gal 
būt, tai vaisius Dulles paskuti
nių kelionių po pasaulį, kur jis 
bus įsitikinęs, kad palaidai vei
kiančių įstaigų darbas nesude
rintas ir nepasiekia gerų rezul
tatų.

Pagaliau prez. Eisenhoweris 
sukūrė ūkinių ekspertų tarybą, 
kurios prieky pastatys savo da
bartinį ūkinį patarėją A. 'S. 
Burns.

Nuteisė tris ukrainiečius
Amerikiečių apeliacinis teis

mas Frankfurte patvirtino že
mesniojo tesimo sprendimą, ku
riuo trys ukrainiečiai, kurie su
mušė ukrainiečių vardu su ru
sais pradėjusį bendradarbiauti 
veikėją Gulajų, buvo nubausti 7 
mt. kalėti. Ukrainiečių spauda 
piktinasi, kad amerikiečių teis
mas pasirodo nevienodas — la- 
bai griežtas šiems trims ukrai
niečiams. o labai atlaidus Ame
rikoje tokiems valstybės nusi
kaltėliams kaip Caplan, Rosen
bergai ir tt.

išjuokę Tafto pasisakymą, vėliau 
patys pritarė jo nuomonei, kad 
JAV-bės nedelsdamos, bendrai 
su Britanija ir Prancūzija, pri
valo sudaryti kitą "NATO” Azi
jai apsaugoti. Azijatų “Kersten”, 
senatorius William F. Knowland 
iš Kalifornijos, Senato Respub
likonų Politikos Komiteto pir
mininkas, užtikrino, jog jei tai
kos derybos nepasisektų, JAV- 
bėms neliks nieko ^daugiau, kaip 
“rizikuoti karą su Rusija”. Gi 
viešoji opinija, laikraščiuose ir 
radi j e, teigė, jog “karas būtų 
neišvengiamas ir tuo atveju, jei 
komunistai, pasinaudodami^ pa
liaubomis sustiprintų ofenzyvą 
Indokinijoje”.

Amerikiečiai su “skaudančio
mis širdimis” atjautė pietų korė
jiečius. To išreikalavę Korėjos 
kaikurie sąjungininkai JT. (Su
prask, ne mes). Korėjiečiai ne
būsią išduoti.. < Tačiau reikš
minga, jog paskutiniosiomis kau
tynių dienomis amerikiečiai pra
rado beveik visus savo pagrindi
nius įsitvirtinimus ir buvo iš
stumti i slėnius, kur juos ir ra-" 
def “paliaubos”. Tai buvo dar vie
na nuolaida prie visos eilės, ku
rias padarė laisvasis pasaulis 
“komunistiniams užpuolikams”. 
JT vis teko nusileisti — visais 
susikirtimų punktais.

Bennudos konferenciją 
britai ir sovietai laiko tik Ketu- 
riu Didžiųjų susiflte-M) prologu,, 
stiprūs faktoriai remia preziden
to nusistatymą nesileisti į jokias 
kalbas, kol TSRS “neįrodys savo 
gerų norų darbais”. Nors Chur- 
chilliui tektų Maskvon lėkti vie
nam, prezidentas, kaip prasitarė 
jo patarėjai, savo nusistatymo 
nekeisiąs. Mr. Bohlen iš Mask
vos, esą, spiriąs prezidentą ne
atsisakyti pasimatyti su sovie
tais, jei tik Korėjos paliaubos pa
sisektų. Ypatingai kritiškai pasi
sakė Keturių susitikmo reikalu 
turkai, kurių 22 kautynėms pa
rengtos divizijas saugo Vidurže
mio jūros rytus. Jie pritarią Ei- 
senhowerio nusistatymui pa
laukti. Esą, sovietai nenusileidę 
Vakarams nė per nago juodymą. 
Jie tęsia carų imperialistinę po
litiką. Visos “didžiųjų” konfe
rencijos — Teherane, Jaltoje ir 
Potsdame — atnešė laimėjimus 
tik sovietams ir parodė, jog jos 
nėra tinkamas būdas derėtis su 
Maskva. " ,

Tos pačios nuomonės yra ir 
kancleris Adenaueris, kuris su 
didžiausia skuba prezidentui sa
vo nuomonę pasiuntė per diplo
matą Herr Blankenhorn. Pasta
rasis gi gavo užtikrinimą, jog be 
“Vokietijos žinios Bermudose 
nei iš vietos”. Prancūzai nutarė, 
kad, jei ir už 3 savaičių jie dar. 
nebus sudarę vyriausybės, siųs 
natį prezidentą Vincent Auriol. 
Slaviškos kilmės amerikietis Cy
ril A. Zebot savo laiške NYT nu
rodęs, kad “Bermudų' susitiki
mas nuspręs pasaulio ateitį”, ma
no, jog Vakarų vienybė paverstų 
visus Kremliaus planus niekais, 
gi jei Vakarai išsibarstytų kas 
sau, komunistams nebūtų jokios 
problemos. Zebot perspėja, dėl 
galimos “neo- trockistinės” bol
ševikų strategijos, kuri siektų 
užgrobti valdžią per vietines ko
munistų partijas ir raudonuosius 
partizanus. Ignoruodami visas 
kalbas apie “pabaltiečių bendrą 
veiklą” taip pavojingomis dieno
mis, “The Estonian

Į Committee” J A V-bėse, pasiuntė 
i prezidentui memorandumą, per- 
spėdami, jog, jei susitarimas 
bus atsiektas pavergtų tautų są
skaita, iš tokios taikos nieko ne
bus. Jie prašė Bermudose iškelti 
Baltijos valstybių problemą.

Kercfph kalbėjo
gruzinams
vienas iš nuoširdžiausių “iš

laisvinimo” politikos šalininkų 
JAV-bėse, Mr. Charles Kersten 
iš Wisconsin, kalbėdamas Niu
jorko gruzinams, minint 35 me
tų Gruzijos nepriklausomybės 
sukaktį, reikalavo, kad visos pa
vergtųjų tautų amerikiečių orga
nizacijos sudarytų vieningos 
veiklos frontą (bene pabaltiečių 
trynimosi Vašingtone išdava). 
Jis užtikrino, jog Sovietija bus 
sunaikinta ir visos Rusijos pa
vergtos tautos atgausiančios lais-

Savaitės įvykiai

vę. Žinomasis ukrainiečių veikė- i bar parlamento vicepirmininkas
. v s • e > • ’ c* -i Te
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Belaisvių pasikeitimo sutartis Korėjoje pagaliau pasirašyta šį 

pirmadienį. Jos tekstas tuo tarpu dar nepaskelbtas, bet yra ži- 
noma, kad pagal ją grįžti atsisakančius belaisvius 90 dienų glo
bos 5 kraštų komisija, kiekvienafti prisiuntus po 1000 karių. Per 
tas 90 dienų belaisviai bus kalbinami grįžti, o likimą tų, kurie 
grįžti atsisakys, spręs po tų 90 dienų susirenkanti politinė kon
ferencija. Vadinasi viskas taip, kaip reikalavo komunistai. Pas
kutinės savaitės derybos vyko slaptai, tai smulkmenos, kaip bu
vo prieita prie susitarimo tuo tarpu dar nežinomos. Žinoma tik, 
kad pagrindą sudarė JT delegacijos gegužės 25 d. siūlymas, ku

ris atrodo buvo papildytas ko-, 
munistų konrasiūlymo. Visą šį 
pastarąjį derybų.etapą Pietų Ko
rėjos atstovas derybose nebeda- 
ly vavo ir jos vyriausybė buvo 
griežčiausiai prieš. Ji reikalau
ja nebaigti karo tol, kol visas 
kraštas nebus suvienytas. Jau 
anksčiau P. Korėja grasino ne- 
įsileisianti į savo kraštą komu
nistuojančių valstybių karių, 
skirtų belaisviams globoti. Da-

pareiškė, jei Indija be Korėjos 
sutikimo siųs savo karius, tai bū
sią laikoma priešišku aktu ir In
dijai būsiąs paskelbtas karas. 
P. Korėją dabar stengiasi nura
minti JAV- Į ^prezidentą Rhee 
specialiu laišku kreipėsi pats 
prez. Eisenhoweris pažadėdamas 
karišką bei ūkišką paramą P.

jas proi. Dobriansky gruzinų su
sirinkime prižadėjo šiai veiklai 
paruošti planą. Praėjusią savai
tę, komentuodamas Rumunų at
stovybės bandymą panaudoti ru- 
muno-amerikiečio tėvo meilę 
šnipinėjimo tikslams, Kersten 
reikalavo uždaryti visas bolševi
kų pasiuntinybes Amerikoje, nes .. - . . - . - -
dar kartą buvo įrodyta, jog jos; Korėjai ri savitarpio pagalbos 
teužsiima šnipinėjimu. i sutartį. Išeina, kad jei kada vė-

Įdorųu, jog JAV vyriausybės liau komunistai užpultų P. Korė- 
dažnos nuomonės išreiškėjas NY j^, j% begintų vienos JAV, ku- 
Times po savaitės apsisprendė rioms gal ir atsibodo ten su vi- 
gruzinams paskirti vedamąjį “In i sais skaitytis, klausytis reikala- 
Russian Georgia”. Jame nurody- i virnų, o kariauti beveik vie
ta, jog Gruzija gyvavo laisva nuo r"ornc normslro nrP7
1918 m. gegužės — 1921 m. vasa-

tinių būdu. Užpuolimas buvo 
įvykdytas sulaužant 1920 m. ge
gužės mėn. Gruzijos-TSRS (Le
nino laikais) taikos ir nepuolimo 
sutartį. Tai buvusi paskutinė au
ka po Ukrainos, Azerbeidžano ir 
Armenijos. Vėliau šitokios pa
čios agresijos aukomis kritusi 
Lenkija, Baltijos valstybės ir 
Suomija. Pastaroji išlikusi savo
sios ’’kovos be pavyzdžio dėka”.

(Nukelta į 2 psl.) j

National 
Į

Evangeliku liuteronu sinodas Kanadoje
Evangelikų Liuterionių Sino-

ipo Dr. J. H. Reble iš Kitch
ener. kuris sinodui vadovavo 28 
metus. Tame>4aikotarpyj bažny
tinė organizacija čia išaugo be
veik dvigubai. 1925 m.’, Dr. Reb
le pradedant vyskupo darbą, 
Kanadoj buvo 92 parapijos su 
26.360 narių. Tuo tarpu dabar 
yra 118 bažnyčios su 45.905 na
riais. Bažnyčios pajamos ir iš-

■ »

laidos paaugo tiuo 208.166 $ 
1925 m. iki 1.312.054 $ 1952 m. 
Dabar bažnyčios veiklos (įskai
tant mokyklų, misijų ir socia
linį darbą) išlaidų vidurkį suda
ro $53,35 nuo kiekvieno konfir
muoto asmens.

Vyriausias kalbėtojas sinode 
bus Dr. F. Eppling Reinartz, 
New York, United Lutheran 
Church in America sekretorius. 
Jis sakys pamokslą trečiadienio 
Vakarinėse pamaldose, kuriose 
bus atliekamos kunigų pašven
tinimo apeigos.

Svarbiausi dienotvarkės punk-

tai: naujo vyskupo 
pasiruošimas United 
Church in America generaliniam 
sinodui, kuris įvyks Toronte 
1953 m. spalio mėn. ir kuriame 
dalyvaus kunigai ir pasauliečių 
atstovai iš visos Amerikos, ir 
nauja vidaus įhisijos veikla, ku
riai numatyta $100.000.

Sinode Waterloo mieste da
lyvauja 150 kunigų ir pasaulie
čių atstovų iš Kanados. Jame 
dalyvauja ir lietuvių parapijos 
organizatorius Dr. M. Kavolis.

CKCR stotis kasdien 5.15-5.30 
siųs sinodo transliaciją. K.

rinkimai, 
Lutheran

iš Rytų tebebėga
Pastaruoju metu perbėgimai 

iš Rytų į Vakarų Vokietiją labai 
padidėjo. Priežastis esanti padi
dėjęs gyventojų spaudimas: so
vietų armija pididinusi maisto 
rekvizicijas, krautuvėse dėl to 
pradėję trūkti maisto, kiekvie
nam darbininkui darbo norma 
padidinta 10%, o jei to nepadaro, 
atlyginimas sumažinamas; pri
vačiai pramonei nebeduodama 
žaliavų nei leidžiama priimti 
darbininkų; visi, kas reikalauja
mų prievolių neatlieka, vis sun
kiau baudžiami. Tuo būdu už
praeitą savaitę per vieną dieną 
buvo net 4000 perbėgimų.

— Stockholmas.—10 Rytų Vo
kietijos vokiečių atvira žvejų 
valtimi atvyko į pietų Švediją 
ir paprašė asylo teisių.

— Vašingtonas. — Sen. Mc
Carty vadovaujama tardymo ko
misija iškėlė faktą, kad iš JAV 
buvę gabenama ginklų į Pietų 
Ameriką komunistinei revoliuci
jai kelti.

Rinkimai Vokietijoje
V. Vokietijos vidaus reikalų 

ministeris Lehr pranešė, kad Vo
kietijoje rinkimai greičiausia 
įvyks rugpjūčio 30 d.

Kinijai gresia badas
Derlingosioms Kinijos provin

cijoms nukentėjus nuo potvynio, 
šalnų, krušos, insektų ir kitų ne
laimių, numatomas didelis mais
to trūkumas ir net badas. Ypa
tingai trūksta kviečių, bet ir su 
ryžiais blogai. Ryšy su tuo prem
jeras Chou En-lai gegužės 16 d. 
paskelbė nurodymus, kaip, padi
dinti maisto gamybą. Jis jau net 
skelbia, kad priverčiamo kolcho
zų kūrimo nebebūsią, kad tik 
valstiečiai nebėgtų į miestus. 
Valstiečiai galį savo žemę laisvai 
parduoti, pirkti, išuomoti dir
bantiesiems ir skolintis pinigų. 
Tai kažkas panašu į kadaise Le
nino skelbtą “naują ekonominę 
politiką”. Tik neaišku ar tai tik 
laikina priemonė kovai su badu 
ar gal ir ilgalaikis posūkis. Sta
lino nebėra, tai ir po absurdiškų
jų kolchozų gal galima nebe
kurti. * * •

o kariauti beveik vie
niems. Rhee pareiškė dėl prez. 
Eisenhowerio siūlymų1 dar neap- 

jiems nebeliko.
Iki šiol buvo oficialiai teigia

ma, kad dėl belaisvių pasikeiti
mo susitarus greit bus susitarta 
ir dėl paliaubų. Ar taip ištikrųjų 
bus, netrūkus pamatysime.

Tuo tarpu kovos Korėjoje te
bevyksta ir vis ne JT nuadai. 
Pasak NYT korespondento, JT 
pajėgos ištikrųjų esančios men
kos, palyginus su 1 milionu ki
nų ir 300.000 š. korėjiečių.

Tolimųjų Rytiį painiavos, net 
ir pasirašius paliaubas Korėjoje, 
dar negreit galės būti išspręstos. 
JAV nusistatymas Kinijos at
žvilgiu yra tolimas nuo pvz. D, 
Britanijos nusistatymo, kuri tik 
laukia biznio dienų. Tuo .tarpu 
JAV nenori apleisti Čiangkaiše- 
ko, nesutinka komunistų įsileis
ti į JT ir vis dar siekia ūkinės 
blokados. Dar tik pereitą šešta
dienį JAV įsakė savo firmoms 
neduoti pasipildyti kuro jokiems 
laivams ar lėktuvams, kurie yra 
ką vežę ar dabar ką gabena į 
kom. Kiniją. Burmos skundo 
Saug. Tarybai rezultate Bang- 
koke, Thailande, • įvyko JAV, 
Burmos, Thailando ir Formozos

kitos . išsilies, jpąsįsak^-ųž

konferencija, kurioje priimtas 
Čiangkaišeko. siūlymas Burmoje 
pasiekti paliaubų, kurių metu jis 
pabandysiąs prikalbėti ten su
sibūrusius nacionalistus pasi
traukti.

Europoje galima laukti persi- 
grupavimų. JAV savo politikai 
didžiausio pritarimo randa Vo
kietijoje, kuri jau galvoja ieško
ti kitų kelių savo armijai su
kurti, kai. anos garsiosios sutar
tys vis neratifikuojamos, o Ang
lija savais tikslais visus nori pa
traukti nuolaidų Maskvai ke
liais. Bermudų konferencija ati
dėtą prašant Churchilliui, kuris 
iš pradžių sakė, kad tai dėl gry
nai angliškų reikalų, o vėliau jau 
tvirtino, kad dėl Prancūzijos, ku
ri vis dar negali sudaryti savo 
vyriausybės. Ją pagaliau paves
ta sudaryti buv. užsienių reik, 
min. Bidault, po karo buvusiam 
jau, dviejų kabinetų pirmininku. 
Ar jam pasiseks, paaiškės šią sa
vaitę. Londone vykstanti Com
mon weal tho konferencija ofi
cialių komunikatų neskelbia, bet 
spauda praneša, kad premjerai

■. į—

sitanmus. Buvęs aptartas ir 
Egipto klausimas, bet išvados 
nepaskelbtos. Sakoma, kad tar
pininku tapsiąs Pakistano prem
jeras Ali. Britams siūlant įves
ti į JT kom. Kiniją, JAV pa
skelbė tuojaus sumažinsiančios 
savo mokėjimus JT išlaikymui. 
Esą, tegul tie siūlytojai žino, 
kokių vaisių susilauks.

Sovietų Rusija paskelbė ir 
Austrijoje vietoje karinio Augš- 
tojo Komisaro skirianti civilį —- 
J. L. Iljičevą, o gen. Įeit. VI. 
Sverdlov paliekanti tik karo va
du. Buvęs R. Vokietijos karinis 
komendantas gen. Ouikov at
šauktas, pakeistas buv. Kijevo 
karinės apygardos viršininkas 
gen. pulk. A. Grečko.

Italijoje šį savaitgalį vyko se
nato ir parlamento rinkimai di
delėje įtampoje, kaikur net su 
susirėmimais tarp neofašistų ir. 
komunistų. Rezultatai dar ne
paskelbti. *

Irane premjerui Mossadegh ir 
vėl nepasisekė pravesti šacho 
valdžią apribojantį įstatymą, kai 
opozicija sukėlė parlamente net 
muštynes. Posėdį nutraukė.

Laukia nelegaliu imigrantu
Sen. Mc-

Iš Buffalo UP žinių agentūra 
praneša, kad vietinis imigracijos 
skyrius laukia, kad šią vasarą 
šimtai Europoje gimusių naujų
jų kanadiečių vizituojančių ame
rikiečių bus praįsmugeliuoti į 
JAV-bes. Mr. Karnuth, skyriaus 
direktorius nurodo ir kitus bū
dus, kuriais naujieji kanadiečiai 
oereina be didesnio vargo į JAV. 
Vieni iš jų sumoka penkis cen
tus ir pereina vienu iš tiltų į 
Amerikos pusę, įtikinę, jog jie 
yra Amerikoje gimę.

Jei per tiltą jų nepraleidžia, 
jie lengvai galį perplaukti Nia
gara upę, pasislėpti automobilio 
bagažo skyriuje ar sumokėti nuo 
$300 iki $500 dolerių šmugelių 
grupėms, kurios parūpina reikia
mus dokumentus. Kaikurios ši
tokios grupės gabena imigran
tus net iš Italijos. Girdi, nema
ži dalis šių zuikių bus tarp 165 
tūkstančių europiečių, imigruo
jančių šiais metais į Kanadą.

Atitarnavo kariuomenėje 
ir deportuoja

Kaip kartais JAV dešinė ne
žino, ką daro kairė, parodo lat
vio studento Gustavs Freibergs 
byla.

Prieš 7 m. šis jaunuolis — 19 
m. tada — atvyko į JAV su 6 
mėn. turistine viza. Bet jis liko 
JAV, 1950 m. buvo paimtas ka
riuomenėn ir pasiųstas į Korėją. 
Paleistas iš karinės tarnybos, jis

pradėjo studijuoti' Los Angeles 
viename kolidže, vedė JAV pi
lietę. Staiga kovo 21 d. jis gavo 
imigracijos įstaigos pranešimą, 
kad per 10 d. turi apleisti JAV 
arba bus deportuotas į Latviją. 
Kongresmanas N. Paulson patei
kė specialų bilių suteikti Frei
bergs pilietybę, imigracijos įstai
ga sutiko deportaciją atidėti dar 
30 dienų. Gal būt, tuo tarpu kon
gresas priims atitinkamą bilių.

Pabaltiečiai jūrininkai negali 
išlipti į krantą

Pagal naująjį vad. McCarron 
įstatymą jūrininkai pabaltiečiai 
JAV uostuose negali išlipti į 
krantą, nes, jeigu jie nusikalstų 
ir turėtų būti deportuojami, ne
būtų kur juos deportuoti. Tauti
nis Estų Komitetas (aukščiau
sias estų organas JAV) kreipėsi 
į senatorių McCarran ir Walter, 
prašydamas tą reikalą sunor- 
muoti. Sen Walter atsakė, kad 
tas klausimas buvęs svarstytas 
Vašingtone ir jis tikįs, kad bū
sią prieita teigiamo sprendimo.

— Otava. — Nuo karo pabai
gos į Kanadą imigravo 812.000 
imigrantų, bet tuo pačiu metu 
iš Kanados emigravo 257.000 as
menų, iš jų 186.000 į JAV, 56.000 
į D. Britaniją. Skundžiamasi, 
kad išvykstančiųjų didžioji da
lis yra jauni žmonės, vykstą ge
resnių gyvenimo sąlygų ieškoti.

t
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TREMTINIŲ BtfrlS IR KASDIENA

1. PENKIOLIKA MĖTĮĮ LAUKĖ
vis daugiau nuteka ifej&alto kan
kinių kraujo. Ir Vokįętijoj vis 
daugiau išdygsta kapų/kuriuo- 
se ilsisi po tremties našta palū
žę, laisvės ryto savajam kraš
tui nesulaukę pilkieji.,Jiętuviai.

AUGIAUSIAS PASAULIO KALNAS NUGALĖTAS

TRUPUTĮ PAGALVOKIME
-Dar. taip neseniai gyvenome 

. io.y&kįetiįas DP< stovyklose ir, 
stipriai (laikydami rankoje nuo 

;j. j; konservų skaidinę, pavartą ant 
r.;r3J-yiples,tsU)vėdaini,eilėje laukėme

U lięsps sriubos šaūkš- 
tonažų a i šiurkščiu žodžiu, prisi-

7 e-miihdąjpi. gimines ar,, pažįstamus 
>I.^,An»Qrikoje ar.Kanadoje.

Aehi'kokierjie naivūs tie- ame- 
■^ rifconaU juk jie neturi jokio su- 

. pratimo kaip mes. gyvename tuo- 
,f;?rjseibafftfeiosez;ir -badaujame — 
G-į dažnai,-8ftkydavoin&! vienas ki- 
. . /K.-;ta®L-.įridar.prįdėdayome riebesnį 
t.- r:žodelį jų. adresu..

Pamažu slinko metai ir rųes 
a v likimo dėka pakeitėme skardinę

V/ jkoGservų- rdėžę; į porceliano in- 
- dus ir sidabrinius šaukštus, ir 

/^patogiai supdamiesi" naujausio 
modelio fotelyje džiaugiamės 
gyvenimu, stelbiami televizijos 
programą; ne' retai džiūstantį 

: J gomurį pavilgydami šampano 
r taure ar atsigaivindami tropinių 

kraštų vaisais.
Bet nejauk mes nežinome, 

., • kad tose .pačiose Vokietijos sto
vyklose, kuriose mes praleidome 
daug niūrių ir- alkanų dienų, dar

■ ;yra daug mūsų tautiečių, kurie 
•rar.-dėl'sveikatos ar dėl senatvės

---. negalėję patekti į tuos kraštus,
.. ;kųr galėtų sau pragyvenimą pel- 

; • nytis/ir tvarkytis kaip tinkami.
Jie buvo palikti vargti ir toliau 

>,•< nežinioje ir laukime, kad kas
nors pasigailės ir. jų.

Bet, deja, mažai kas kreipia į 
. juos dėmesį, jie palikti rūpintis

• -Vokietijos vyriausybei, kuri ir 
taip turi užtenkamai šelpiamųjų,

■ ir mūsų tautiečiai gaudami men-
> ką - pašalpą tepajėgia apmokėti 
-ūž kuklią palėpės pastogę, ir 

■f pusbadžiu gyventi, be trupučio 
.-' -vilties sulaukti šviesesnių dienų, 
- ar. nuoširdžių žmonių, kurie juos 

paguostų nors menka pašalpa.
■ 7 Vises jų viltys krypsta Į tuos, 

-.^. kuriuos’jie prieš keletą metų iš-
■-.lydėjo su viltimi į užjūrius, ti

kėdamiesi, kad jų neužmirš. De
ja,; jie skaudžiai nusivylė;'

-Mes, patekęrj~ dolerio’ v-aldomą l Čių -pas -mus- netrūksta* nei -vy- 
... pasaulį (nors tai gėda prisipa-

'Sinti); tapome- jo 'vergais.
: Jaučiu, kad skaitytojai ap
šauks mane melagiu, nes juk yra 
šalpos-organizacijos ir daug pa- 
vienių asmenų, kurie šelpia tau
tiečius Vokietijoje. Taip, žinau

. tar ir as, bet palyginus su mūsų 
skaičiumi šiame krašte tai labai 
maža dalelė ir tai tik tų, kurie 
įdirba'kultūrinį-visuomeninį dar- 

-•-■■'bą/rir- taip pat rūpinasi šalpos 
c;>i,eikaiai& Juos mes galime su-
•' ’skaičiuoti dešimtimis, o juk mū- 

. '"SUnesama tūkstančių. Tad kur gi 
'"/'Viši kiti- mūsų tautiečiai, nejau- 

■■'Tgf-jau mirę? Ne, jie nemirę, bet 
■■apsvaiginti dolerio šlamėjimo ir 
prabangiško gyvenimo, snaudžia

- patogiuose foteliuose ir stebi te
levizijos programą. Ir jei kuomet 
pas tokį tautinį; Vžeis aukų rin
kėjai tautiečių? ‘šefpftnui Vokie
tijoje, jis pradės jįmupti ir skųs
tis, kad dar neišmokstąs 'damas, 
dar tik savaitė kaip pirko televi
ziją, žmona nori automobilio ir 
jis negali nei vieno cento paau
koti, lies‘ir jam trūksta pinigų 
ir labai sunkus gyvenimas. Ne 
retas dar ir išplūsta aukų rinkė
jus, kad jie trukdo ramius žmo
nes ir patys gaišina laiką.

Truputį pagalvokime! Nejaugi 
tie keli metai praleisti šiame 
krašte ir prabangiame gyvenimo 
tempe, mus pakeitė iš pagrindų" 
taip, kad pamiršome tai, kuo kal
tinome kitus. Ir visai pateisina
ma, jei mūsų senosios kartos tau
tiečiai, gyvendami visą laiką, ne
išgyveno panašių vargų ir jiems 
buvo svetimi mūsų skundai. Bet 
mes, kurie visa tai pergyveno
me, kaikurie ir gana skaudžiai,

i televizijos

kodėl taip greitai visa pamiršo
me? Kodėl mes pamiršome tuos 
senelius — mūsų tėvus ir moky
tojus, kurie mus išauklėjo? Ko
dėl pamiršome liūdnas akutes ir 
alkanas burnas tų vaikučių, ku
rie po mūsų turės užimti vietas?

Ar kartais kas nors neparei
kalaus iš mūsų ataskaitos, kad 
mes patogiai gyvendami — ger
dami brangius .vynus, neištiesė- 
me pagalbos rankos artimui ir 
dar savo tautiečiui?
' Tik pasvarstykime! Nejaugi 

mes, iš tikrųjų negalime nei vie
no cento paskirti šiam,kilniam 
artimo meilės reikalui? Tikrai 
galime, tik reikia gerų norų. Štai 
pavyzdys! Ne paslaptis, kad mes 
savaitgaliais mėgstame išgerti 
vieną kitą putelį alaus, o nere
tai ir kai ką stipresnio. O kas už
ginčys, kad nepasitaiko ir tokių 
dienų, jog “buvo vienas per 
daug”. Todėl pasvarstykime 
rimčiau ir rasime būdą kaip pa
dėti vargstantiems tautiečiams 
ir nepakenkti sau patiems.

Reikalas labai paprastas, tik 
truputį geros valios. Pavyzdžiui, 
kad ir taip: pasižadėkime kiek
vieną savaitę išgerti vienu bute
liu alaus mažiau (manau, kad 
tai nepakenks nė vienam)x ir tuos 
keliolika centų, kiek kainuoja 
butelis alaus, paskirkime tautie
čių šelpimui Vokietijoje, Juokin
ga, sakysite: juk ką gi ten gero 
padarysi su 15 centų? Taip! Tai 
ištikrųjų labai nedaug ir juo ge
riau, nes nematysime didelės 
skriaudos patys sau. O dabar tru
putis aritmetikos. Metuose turi- , 
me 52 savaitgalius (o kur dar 
šventės) ir jei taip per metus 
kiekvieną savaitę neišgėrsime 
vieno butelio alaus, nuo to mū
sų gyvenimas nei kiek nepasi
keis, o skirdami kas savaitę po 
15 et., per metus jau turėsime 
7 dol. 80 et.

Bet kai o žinome, savaitgaliais 
ar gegužinėse alus dvigubai 
brangesnis ir tada susidarytų dar 
gražesnė sumelė. O juk ^šgerian- 

rų, nei moterų ir, atrodo, kad su
sidarytų ne šimtai, bet tūkstan
čiai, ir jei mes tik vienus metus 
taip pajėgtume pasiryžti, kokią 
gražią sumą galėtume paaukoti 
Vokietijoje esantiems tautie
čiams.

Būkime tikri,'kad jiems būtų 
tikrai džiugu sužinojus, kad mes 
atsižadėdami butelio alaus kas 
savaitę, jiems tai paaukojame.

Tikrai jiems nebus taip malo
nūs tie keli doleriai, kuriuos jie 
gaus, bet jie džiaugsis, kad .nėra 
pamiršti savo brolių užjūryje. 
Mūsų menkas pasiaukojimas ar
timo meilės reikalui, suteiks 
jiems vilčių sulaukti šviesesnių 1 
dienų ir tikėti kad ir jie, atėjus 
laikui, galės grįžti į tėvynę, ne- 
palūžę po sunkia gyvenimo naš- 
ta, o mums bus malonu, kad 
jausdami krikščionišką pareigą 
padėjome artimui. ;

Tik pagalvokime rimčiau ir 
Įsitikinsime, kad tai padaryti nė
ra neįmanoma. Tik truputį gero§. ; 
valios ir pamatysime kaip gražu i 
ir kilnu padėti artimui, o juo la- ' 
biau savo tautiečiui.

J. Astas.

Kai bėgdami nuo bolševikinio 
siaubo palikom Lietuvą, kiek
vienas tikėjom, kad tai trum
pam laikui. Tikėjom, kad kai 
tik karas baigsis, Lietuva vėl 
greit htgaus savo laisvę. O ta
da vėl greitai sugrįšim ir pra
dėsime atkurti baisiai nuterio- 
tą, bet tokį mielą savo kraštą. 
Ir tuoj po karo tokiomis vilti
mis guodėmės, daugelis net 

: emigruoti neskubėdami, kad tik 
greičiau namo sugrįžus. Prasi
dėjus Berlyno blokadai, o vėliau 
Korėjos karui, tremtiniai bijo
dami naujo raudonųjų antplū
džio, karštligiškai emigravo į 
visas pasaulio šalis. Bet vistiek 
dar tikėjo, kad vėl greitai su
grįš namo.

Liūdnos nuotaikos
Vokietijoj
.Šiandien pasaulio ' lietuvių 

spaudoj jau mažiau galima pa
stebėti straipsnių grįžimo temo
mis. Dabar vyrauja straipsniai 
nutaUtėjųno temomis, apie nuo
savybių įsigijimus ir begalinės 
partinės rėtenos, daugiausia pri
sidengiant “neutralumo” skrais- ‘ 
te. . ; • .-

ŠiUo laiku kalbos apie grįži
mą' į Lietuvą aptilo tarp tų, ku
rie. Vokietiją yra palikę. O ką 
šneka ir kaip jaučiasi tie, kurie 
iš Vokietijos dėl silpnos sveika
tos ar kitų priežaščių išvykti 
negalėjo? Liūdnos nuotaikos 
čia vyrauja ...

Nutautėjimo problema nela
bai aktuali, nes niekas neturi 
noro Vokietijoj pasilikti. Tiesa, 
yra čia lietuvių pensininkų gru
pe’ Tai tie nelaimingieji, kurie 
buvo priversti karo metu ka
riautų eiti sargybą ar diępti vo
kiečių pusėj ir dėl tos priežasties 
neteko sveikatos ar liko invali
dai. Dabar vokiečiai jiems mo
ka pensiją, iš kurios galima pa
tenkinamai pragyventi. Kaiku- 
rie iš tokių lietuvių sako Lietu
von negrįšią, nes dirbti nepa
jėgsią, o Lietuva elgetų ir be 
jų turėsianti perdaug. Gi Vo
kietijoj jiems nuolat mokėsią 
pensiją, ir tokiu būdu lengviau 
galėsią egzistuoti...

Nekilnojamo turto įsigijimas, 
kuris žmones daugiausiai priri
ša prie vietos, nėra čia aktualus, 
nes viena, čia pasilikusieji ne
turtingi, neturi kuo nusipirkti, 
o antra, nieks čia nemano pasi
likti, nes jaučiasi, lyg ant para
ko statinės. Nors karo laukia
ma, bet drauge, ir labai baimi
namasi, kad jam prasidėjus ga
li staiga atsidurti azijatų nagųo- 
se.Todėl kiekvienas sau minty
se pina planus, kaip pasprukti 
į Vakarus, karui prasidėjus. Jei 
tik kas turi galimybę, stengiasi 
Įsikurti kur nors netoli Rheino. 
Tačiau daugumas ir toliau lie
ka išblaškyti po visą Vokietiją, 
o nemažai ir Rytų pasienyje.

Atsibodo bijoti
Bet ir bijoti jau atsibodo. Pas

kutiniu laiku pašovimas ameri
kiečių ir anglų lėktuvų viršum 
Vakarų Vokietijos jau nejaudi
no. Per ilga juk prie visko pri
pranti. Jau perdaug prailgo lau
kimas išauštant laisvės rytą.

Eisenhowerio išrinkimas Ame
rikos prezidentu mūsų viltis su
stiprino. Bet po Stalino mirties 
Malenkovui pradėjus klastingą 
“taikos” akciją, atpalaiduojant 
labiausiai įtemptus punktus, vėl 
ima baimė, kad sprendimas dar 
labiau "atitolinamas. Tuo tarpu 
kraštas vis daugiau alinamas, 
naikinamas ir kolonizuojamas;

emigrantai •9,,
Kartą teko išsikalbėti su rū- 

su emigrantu, išemigravusiu 
dar po pirmo Pasaulinio Karo. 
Jam pasiteiravus, ar tnes, lie
tuviai, vis dar tikimės namo 
sugrįžti, buvo, žinoma, atsaky
ta teigiamai. JiS nenustebo to
kiu atsakymu, bet palingavęs 
galva pasakė: “Ir mes kitados 
tikėjom, kad greitai sugrįšim* 
Tikėjom ir vis laukėm. Kanki
nomės ilgesy, tirppm svetim
taučių tarpe, demorąfizavomės, 
bet -vis laukėm. Penkiolika me
tų laukėm, tikėdanąiesi, kad 
vieną dieną'mūsų troškimas iš
sipildys. Bet po penkiolikos me
tų pasidavėm visiškaT. apatijai. 
Tiesa, prasidėjus antrajam pa
sauliniam karui, b’ylsįstelėjo vil
ties kibirkštėlė, Ątjrodė, fkad 
bent paskutiniai mūšų 'likučiai 
turės laimės. Tačiau, ,^us žinote, 
veltui! Veltui buvo tąs džiaiugs- 
mas. Šiandien mes jau kaip ir 
neegzistūojam... Be abejo, pa- 
lauksit ir jūs penkioliką metų, 
o po to nurimsit”.

O Dieve! Argi ištikrųjų. taip 
bus ,kaip tas rusas .sąko? Neti
kiu! . Augąs metų skaičius mus 
kankina ir naikina, tačiau mū
sų vilti sulaukti gimtosios že
mes išlaisvinimo tik mirtis te- 
iŠraus! O kol turėsime viltį, tol 
ir .egzistuosime! M. Musteikis.

Himalajų viršūnė Everestas, bu
vo viliojantis — ant jo dar ne
buvo užkopęs nei vienas žino
mas žmogus, nors bandymų, pra
dedant 1921 m., buvo viso 10 ir 
ten gyvybę prarado 15 žmonių. 
8 britų ir 2 švedų ekspedicijos 
pasibaigė nelaimingai, bet de
vintoji britų ekspedicija perei
tą penktadienį savo tikslo pasie
kė. Du ekspedicijos nariai lai
mingai pasiekė viršūnę, daugiau 
kaip 29.000 pėdų (Everesto augš- 
čio apskaičiavimas svyravo tarp 
29.002 ir 29610 pėdų) ir laimingai 
sugrįžo atgal į stovyklą, įrengi 
2000 pėdų žemiau viršūnės. Žinia 
buvo paskleista pasauly Elzbie
tos II karūnacijos dienos anksty-' 
vą rytą, pranešta pirmiausia ka
ralienei kaip karūnacijos dova
na, ją pabudinant iš miego. Po 
to apie tai išgirdo visas pasaulis, 
o Londono spauda išgarsino kaip 
gera lemiantį karūnacijos dienos 
ženklą, kaip įrodymą, kad britų 
tautai negalimų dalykų nėra.

Ekspedicijai vadovaVb pulki
ninkas Hunt, be jo dalyvavo dar 
10 anglų ir trysrneanglai. Ir vir
šūnę pasiekė kaip tįk neanglai: 
rieozelandietis, jau. patyręs Hi
malajų kopėjas Edmond P. Hil
lary, dalyvavęs jau keliose eks
pedicijose ir nepalietis, Himala
jų kalnų piemuo, pagarsėjusių 
kąlnų vadovų, pusiau nepaliečių, 
pusiau tibetiečių, Sherpa kilties 
sūnus, Bothia Tensing;

Ekspedicija savo žygį pradėjo 
dar kovo 10 d., t.y. kelias iki vir
šūnės užtrūko 80 dienų. Tada 14 
ekspedicijos narių išvyko su 362 
samdytais nešėjais bei 10.000 
svarų kroviniu ir su 20 kalnų va-

dovų iš Sherpą kilties. Kelias at
gal beabejo užtruks dar ne vie
ną savaitę.

Ar tikrai pirmą kartą žmogus 
pėda palietė Everesto viršūnę 
pereitą penktadienį, nėra visiš
kai tikrą, nes 1924 m. ekspedici
jos du nariai, maždaug iš tokia
me pačiame augštyje kaip šįkart 
buvusios stovyklos išvyko į pa
skutinį žygį viršūnėn ir nebegrį
žo. Ar jie žuvo kopdami augs- 
tyn ar grįždami, niekas nežino.

— Otava. — Kanada didžiuo
jasi, kad Everesto viršūnės pa
siekusi ekspedicija naudojo ka- 
nadiškus miegamuosius maišus, 
kuriuos paprastai turi su 'savim 
arktinėse srityse skraidą lakū-

nai. jlie atlaiką 50 laipsnių že
miau nulio. Yra pagaminti iš ny- 
lono3, viršuje ir vilnos viduje, 
sverią 8% svaro.

— New Delhi. — Šiuo metu 
amerikiečių ekspedicija, vado
vaujama dr. Ch. S. Houston, 
stengiasi įkopti į antrą augščiau- 
sį po Everesto kalną — Karako
ram Kašmire, 28.250 pėdų. Vo
kiečių ir austrų ekspedicija taip 
pat šiuo metu kopią į kita Kaš- 
miro kalną — Nanga Parbat, 
26.660 pėdų; Indijos karių grupė 
kopią į Kamet — 25.447 pėdų; 
japonai bando įkopti į Manaslu, 
26.667, Nepaly, o du britai nori 
nugalėti Makalu — 27.790 pėdų, 
taip pat dar niekieno nenugalėtą.

Kanados delegacija karūnacijoje
Kahados delegacijos karūnaci

joje galva buvo ministeris pirmi
ninkas Louis St. Laurent, ku
riam paskirta pirmoj i-vieta Com- 
monwealtho ministerių pirmi
ninkų tarpe. Toliau delegacijoje 
buvo prekybos min. Howe, že
mės ūkio — Gafdiner, darbo m. 
Fournier, opozicijos lyderis 
Drew, augšč.. teismo'pirm. Rin- 
fret, parlamento pirmininkas 
(Speaker) Macdonald; senato 
pirm. Beauregard, valstybės pa- 
sekretorius Stein, H. Measures 
ir Ph. Thibault. Trys pastarieji 
pareigūnai dalyvavo kaip vy
riausybės atstovai rūpinęsi vi
sais Kanados dalyvavimo karū
nacijoje reikalais.

Iš ginkluotų pajėgų dalyvau
ja: 6 laivai — 1 linijinis, 2 krei
seriai, 1 naikintuvas ir 2 fre
gatai — su 2 laivyno oro eskad

Nuolaidos Korėjoje
ėmus valdžią, minėtasis komite
tas, dabar vadovaujamas admi
rolo Leslie C. Stevens, nusileido 
beveik visiems ukrainiečių rei
kalavimams. Apie tai plačiau 
randame “The Ukrainian Biulle- 
tin” (lietuviai šitokio informa
cinio leidinio išleisti nesugeba 
jau antri metai) ukrainiečams 
paskelbtame memorandume.

Tarp eilės kitų Įdomių faktų, 
ukrainiečiai paneigia, jog tarp 
Ukrainiečių būtų dvi srovės, ku
rių viena norinti, federacijos su 
Rusija. Jie apkaltino Isaac Le
vine, ir. Mr, Lyons tai buvu
sios jų manipuliacijos šių žino
mų ' Rusijos Įmperįalizmo šąli-, 
ninku. Girdi, dėlto jų ukrainie
čių santykiai su minėtu Ameri
kiečių Komitetu pasiekę didžiau- 

paritirt7$250.*000^o"2^^ k^.zę- Padėtį .galiausiai iš-
ku kariuomenei, kuriai vadovau-' spr°gdino pažymėtinas Isaac Lė
tu gen. Anders. Projektas Penta- i ™e, rasiRys + L+lfe magazine, 
gone, esą,’ buvęs sutiktas' su “pa-, del. kur}° P^estavo net hetu- 
sitenkinimu”. Mr. O’Konski pa-- viai kaikune žurnalistai. Gi uk- 
reiškė: “mes duodame pinigus Pateike Amerikiečių
tautoms, kurios niekad nei su. Komitetui Rusijos Tautoms Is- 

J laisvinti ultimatumą duodami 20 mumis nei uz mus nekovos, ta-: A . T. ,dienų terminą. Jie reikalavo:
1. komitetas , pripažįsta ukrai- 

Girdi, gen. Ridgway Kongresui niecių .aspiracijas del savo ne
atvirai prisipažinęs, jog musu įklausomos valstybes; 2. Katos 
sąjungininku ginklavimais Va- +rus? pavergtos tautybes įskai- 
karu Europoje yra toks, kad apie ant ukrainiečius, gauna komite
tai nesą verta ir kalbėti. O’Kons- t0 ^algose ir radiofonuose ly-

(Atkelta iš 1 pusi.)
Prašo atstatyti laisvųjų 
lenkų kariuomenę
Padrąsinti amerikiečių politi

nių galvotojų — Burnham, Arm
strong — lenkų politikai Ameri
koje per savo kongresmenus po
puliarina pavergtųjų kraštų 
laisvų ginkluotųjų pajėgų kūri
mą. Kalbėdamas Niujorke len
kų ddižiuliam susirinkime pa
gerbti komunistų dezertyrui su 
MIG Įeit. Jarecki, kongresmenas 
Alvin E. O’Kdnski iš Wisconsin 
reikalavo^ Wad akivaizdoje “mū
sų dabartinių sąjungininkų ne
noro kojoti drauge su inumis”; 
JAV-bės steigtų pavergtų kraš
tų dalinius. Dar šį mėnesį jis 
Kongrese Įteiksiąs bilių siūlantį

čiau visai.neremiame savo drau
gų anapus ^l^pihės uždangos7’.

atvirai prisipažinęs, jog mūsų

karų Europoje yra toks, kad apie

priklausomos valstybės; 2. Kitos 

tant ukrainiečius, gauna komite-
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GALAS KOSULIUI!
Išbondykitė tuojou DIANA DROPS, europiSkus veistus, 

kuriuos jau doug metų vartoja kiekvienos europietis. 
Dobar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dienų, tuojau goli iš
gydyti kie|a kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pdt nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinko garga
liavimui ir kitokiom naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, -kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai |ums padės lygkjj žiema, lygiai vasarų. Nėra 
Kanadoje/geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaino $1.25 butelis.

Niro

559 Bathurst St., Toronto 4, Ont.

gias teises su rusais; 3. Iš komi
teto pašalinami abu — Mr. Ly
ons ir Mr. Levinė. Ukrainiečiai 
grasino, jei ju ultimatumas bū- 

vergtarEurapai atmestas, paskelbti visą bylą
džiuli įspūdį Pats prezidentas ^lesumai ir kremus tiesiai i 

-- ■ - - “ “amerikiečių tautą . To užteko.
Komitetas priėmė visus ukrai
niečių reikalavimus. Ir vardą pa
keitė. Tačiau didžioji Amerikos 
spauda — jos Rusijos ekspertai 
a la Schwartz,1 Moseley ir kiti 
— šį stambų sovietų pavergtų 
tautų laimėjimą nutylėjo.

Lenkai reikalauja iškelti 
Katyną Jungtinėse Tautose 
“Augštoji politika”'buvo tik

roji priežastis, pagal “Polish 
American Journal” privertusi 
Valstybės Departamentą papra
šyti Kongreso Rūmų Komisijos 
atsisakyti plano pasiųsti rezoliu
ciją JT, prašant apsvarstyti Len
kų karininkų nužudymą Katyne. 
Girdi, tai užkirstų kelią “toli
mesnėms deryboms”. Lenkų 
angliškasis laikraštis savo veda
majame rašo: “Mes manome, jog 
Valst. Departamento nusistaty
mas yra perdėm klaidingas. 
Kremliaus gengė yra realistiška. 
Jei jiems šiuo metu reikia laiko 
susitvarkyti didesniam konflik
tui kiek vėliau — jie tada nema
tys Katyno kaltinimų ir negirdės 
ir net ko gero prisipažb^, jog 
buvo padaryta didžiulė “laida, 
kaip kad atsitiko dėl neseniai 
įvykusios žydų gydytojų bylos. 
Bet vien dėlto nusileisti sovie
tams — tai tereiškia mūsų silp
numą ir palinkimą “naujiems 
appeasement”, jokiu būdu tai 
neprivalo vėl atsitikti”.

Blankūs “Life”
Rtsakymdš
“Tž”-bendradarbiai Galva Či

kagoje ir Almus Niujorke ener
gingai reagavo į tūlo Levine 
“prorusiškomis” tendencijomis 
atsiduodantį straisnį didžiulia
me ir įtakingame ’’Life” maga-

ki mano, jog ši lenkų kariuome
nė, lygiai kaip čekų ir kitų Rytų; 
Europos tautų,' šiuo metu galėtų 
būti Įjungta į NATO armiją. Pa-

Eisenhoweris. šią idėją .priėmęs 
su “simpatija”,' kai Mf. O’Kons- 
ki apie tai jąm užsiminęs “pra
ėjusiais metais”.^

Ukrainiečiai laimėjo
Rusai ir lenkai imperialistai 

vis dar tebetvirtina, jog Ukraina 
tesąs mitas, skleidžianjąs Galici- 
ios ukrainiečių. ŪPĄ. .(ųkrainie? 
čių partizanai) ir nuolatiniai va
lymai komunistinėje'. Ukrainoje 
rodo ką kitą. Nemažiau kaip ir 
pavergtojoje Lietuvoje,. Ukrai
noje šaukiama apie 
nacionalizmą”. Nesenįai paskelb
tas sovietinis melas apiė “ameri
kiečių šnipų veiklą” Ukrainoje 
— keturi buvę “pagauti”.ir su
šaudyti —’ tėra kitas įrodymas, 
kad “pavasaris eina. Karpatų kal
nais ir Užkarpatėje”. Vis labiau 
ir laisvasis pasaulis pripažįsta 
šią didžią kovą. Vokiečiai ypa
tingai jiems jautrūs. Kai nese
niai mirė Otto Meissner, Hitle
rio kanceliarijos šefas,, vokiečiai 
iškilmingai jį palaidojo, kaip 
“Vokietijos anuometinį atstovą 
Ukrainos respublikai’^..

Laisvajame pasaulyjekovai 
dėl Ukrainos nepriklausomybės 
vadovauja “Ukrainian^Congress 
Committee of Amerięą”, su ne
nuilstančiu amerikieųįu-prof. L. 
Dobriansky priešaky je.Jie kovo
jo taip kietai, jog išs Amerikie
čių Komiteto Rusijos xTautoms 
išlaisvinti turėjo pasįtrąukti ne 
tik Mr. Eugene Lyoną. admirolas 
Kirk, rusų imperialistų rėmėjas 
Isaac Levine (atstovas Europoj), 
bet ir pats komtieto vardas ga-

zine. Almus dar prikišo, kad 
“Life” laikosi neteisingos prak
tikos TSRS karo aviaciją vadi
na ’’rusų” ir pan. Jis taip pat nu
rodė, kad “Life” įdėta A. Snieč
kaus, LTSR b8so nuotrauka ne
atvaizduojanti dabartinio Snieč
kaus su ūsais ir nutukusio. Re
daktorių vardu Almui atsakė 
Joan Felix, dėl Levine :

"Life's editors ore well aware of the 
non-Russian peoples within the US. We 
discussed in an editorial called "Coexist
ence With Russia" (March 24z 1 952) . . . 
"The American Committee for the Li
beration of the Peoples of Russia . . . is 
trying to merge them into a single po- 
IiticaF“weapon against Stalin.' This caft* 
only be done by suspending their mutual 
polemics until after Russia is liberated; 
at which time, the forms and roundaries 
of government in Russia should be de
cided not by the exiles alone but by 
the popular vote on the democratic! 
principle of self-determination. Self de
termination is the best available US po
licy toward the internal affairs of post
Stalin Russia.(?) Our knowledge is too 
limited. We know from refugees how 
fiercely millions of Soviet Citizens hate 
their regime . . . The industrial system of 
modern Russia is a going concern in 
which the Russian people, who bled so 
profusely to build it, take legitimate 
pride. Theirs is the right to dispose it. 
How much free enterprise would be good 
for Russia . . . these are important ques
tions, but they are for Soviet citizens to 
answer, not us."

“Life”; magazihas pareiškė 
taip gi sutinkąs, gal nebūtų tiks
lu Sovietų kariuomenę vadinti 
“rusų”, “tačiau lygiai yra'tei
sybė, jog nevisi kariai JAV armi
joje yra amerikiečiai’. Girdi, gal 
reikėtų būti tikslesniems, “but 
it is accepted practice to use the 
words Russian and American” 
apibūdinant'visus žmones politi
nėse TSRS ūr JAV sienose”. Na, 
ir ką tu šiems mokslinčiams pa
darysi? Tik jie brangiai apmokės 
šią savo filosofiją”.

rilėm, viso 3000 karių; iš armijos 
dalyvavo 204 iš aktyvios tarny
bos ir 201 rezervistas, iš Vokie
tijos atgabentas garsusis 22 pul
ko orkestars ir 4 karininkai ka
ralienės eskorte; iš oro laivyno 
parade dalyvavo 116, o skrai
dyme virš Londono 3 eskadrilės 
kanadiškos gamybos F-86 Sabre 
spraustuvų.

Westminsterio. abatijoje Kana
dos vėliavą su ženklais laikė 
Augšt.. komisionierius N. Ro
bertson. ...

. Otavoje karūnacijos paradą, 
kuriąme dalyvavo 5.000 karių, 
priėmė gen. gubernatorius prie 
parlamento. Jis atvyko ta pačia 
karieta, kuria 1939 m. važiavo 
karalius Jurgis VI su karaliene 
Elzbieta, pasakė kalbą, o 7 or
kestrai sugrojo tuos pačius daly
kus, kurie buvo grojami West
minster abatijoje, karališkoji vė
liava iškilo Taikos Bokšte aviaci
jos trampetieriams grojant fan
faras. Garsintuvais buvo perduo
tos.radijo transliacijos iš West
minster abatijos, o po to vyko 
oro pajėgų paradas, kuriame da
lyvavo per 100 lėktuvų.

Pakeista karūnos išvaizda 
Karalienė Elzbieta nutarė pa

keisti Šv. Eduardo arba karūna
cijos karūnos išvaizdą. Tai mes 
pastebime ir Įvairiuose Kanados 
valstybiniuose bei pašto ženk
luose. Buvusioji karūna simbo
lizavo imperiją ir buvo sudaryta 
imperatorei karalienei Viktori
jai — Indijos imperatorei. Elz
bieta yra karalienė, bet ne im
peratorė, tad ir karūna pakeista.

j.-;—r Londonas. .-— Birželio-1 d. ’ 
-už karalienę įvyko iškilmingos 
katalikų pamaldos Westminster 
katedroje. Jas atlaikė kardinolas 
Griffin, dalyvaujant, popiežiaus 
specialiam atstovui karūnacijo
je arkivysk. Cento, daugybei 
dvasininkų, Kanados premjerui 
St. Laurent, dominijų ministe- 
riams, ambasadoriams, karalienę 
atstovaujant Norfolko kuni
gaikščiui, visų karūnacijos iškil
mių vadovui,-kuris yra taip pat 
katalikas. ,

Katalikų Anglijoje yra 4 mil.
— Londonas.—Windsoro prin- 

cąs, ■ buvęs karalius Eduardas, 
1936 m. gruodžio 11 d- užleidęs 
sostą broliui, o 1937'm. birželio 
3 d,'vedęs ponią Wallis Warfield 
Simpson, nedalyvavo ir savo 
dukterėčios, kaip ir brolio karū
nacijoje. Tą dieną jis praleido 
Paryžiuje, karūnacijos iškilmes 
stebėdamas per televiziją, o se
kančią dieną atšventė savo ve
dybų 16 metų sukakti.

— Londonas. — Karūnacijos 
išvakarėse Edinburgo princas iš
kėlęs sumanymą, kad karalienė 
atvyktų į Kanadą atidaryti par
lamento, kaip Kanados karalie
nė.' ■ ; ' ’ ’

-uržuazinį

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

Lietuviai važiuokite vasaroti j
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 — gero vieta žuvauti, laiveliai! plaukioti. Golfo žaidi

mo aikštė. Šokioms ir roller skating pavilionatn 35 mylios nuo Detroito.
Vietų retervavimui skambinkite telefonu 233R, Leamington, Ont.

ration from Bolshevism”. Res
publikonų administracijai per-

tendencijomis

LiTjD Floor service .
Dedame naujas, atnaujiname ir išvalome senas/' 
o taip pat įrengiame Specialių plytelių GRINDIS..1 
virtuvėms / ’

365 EUCLID AVE. - TEL. MI. 2530



TŽVISKĖS ŽIBURIAI 3 PUSE

ŽURNALISTAI PASISAKO: PIRMAS ŽINGSNIS KANADOJEkitus labiausiai gąsdiną ir tuos, 
kuriems labiausiai nesinorėtų,

Dėl Lietuvių Patariamosios Grupės - LLK 
Europos Laisvės Komitete Niujorke

i

Kanadietis: ”LPG vertinti ne
galiu, nes per mažai teturiu da
vinių. Bendras įspūdis, kad ir 
prie didelio aparato vaisių ma
žai. Atrodo, kad jie vis dar ne
žino, ką turi veikti”. Aptarda
mas PLG vietą Lietuvos Išlais
vinimo Akcijoje taria: “...juri
diškai jokia, nes tai svetima or
ganizacija, t.y. iš lietuviškų žmo
nių sudaryta tarnyba sveti
miesiems talkininkauti. Bėda, 
kad grupė daugiau patarinėja 
lietuviams, o ne svetimiesiems. 
Jos vietą nulems faktiškoji veik
la,, ne titulai, kurių, neturi”.

Argentinėtis jau visai prie
šingos nuomonės: “Europos 
Laisvės Komiteto veikla svei
kintina. LPG (Lietuvos Laisvės 
Komitetas dabar) yra bene vie
nintelė, kurioje veikia tam dar
bui tinkami žmonės, o ne par
tijų pastatyti graboriai”.

Čikagietis dėl šios organizaci
jos ypačiai aštrus. Jis kaltina, 
kad net iki šiolei ELK buvęs 
“ne veiklos, bet-sineeura insti
tucija. Jo angį, informacinė tar
nyba vis dar labai silpna. Žur
nalas “Lietuva” betikslis nesu
sipratimas, nes mūsų vyrai ne
išmano ką geresnio bedaryti... 
Dažnai Lietuvos laisvinimo rei
kalas yra brakonieriška veikla, 
žiūrint atsisėsti vieton kurio ga
lutinai suirusio veiksnio be ta
rinio”...

Kalifornietis kolega randa, jog 
“pati grupė gal daugiau turėtų 
svorio, jei ji būtų sukomponuo
ta iš gerų propagandistų, atsto
vaujančių visokius lietuvių po
litinius ir rezistencinius (tikrus, 
ne fiktyvius ...) sluogsnius. To 
lig šiol ten nėra, bent labai ne
pakankamai. Pagaliau, kai ame
rikiečių komitetas žmones sam
dė, sunku mums būtų iš šalies 
kištis į jų simpatijas ar antipa
tijas”... '

Brooklinietis turi vilčių: ^čia 
priklausys nuo to, ką jis (Eu
ropos Laisvės Komitetas) teigia
ma duos. Dabar tebėra kūdikis, 
dažnai reikalingas vystyklų. Į 
vyrus kada išeis, nežinia. Iš vis 
man prisimena rusų pasakėčia, 
kaip diedas ropę rovė ... Ypatin
gai šiuo metu kuriami čia Ame
rikoje visokiausi komitetai, 
jiems koordinuoti komisijos, bet 
tos “peliukės”, kuri pabaigė ro
pę rauti vis nėra. Jos ir nebus, 
kol bus' galvojama, jog sovietai 
pasikeis, nusižemins ir pasiklo- 
nios... Kol taip galvojama, tai 

«ropės rovimas — tautų laisvini
mas atliekamas paprastu stovė
jimu^ pasitenkinimu, jog rauna
me ... Tokioj kompanijoje susi
rinkus lipdomos visokiausių for
mų federacijos, kiekvieną dieną 
išvedamos naujos sienos (tai pri
klauso vien nuo nuotaikos ir su
sidariusios ’ reprezentacinės ' at
mosferos) ir panašių dalykų ne
delsiama ore priplaūuoti. Pa

t Atmaus anketos atsakymų
11 tęsinys — pabaiga

grindinė nauda, jog lietuviai 
žmonės gauna algas ir gali pa
kankamai išsišnekėti. O kai jau 
bus viskas išsišnekėta, tai po 
kelių metų galbūt prieis ir prie 
konkretaus darbo bei aiškaus 
sprendimo. Dabar ELK, atrodo, 
šis išsišnekėjimo periodas bai
giasi, o jis nebuvo trumpas, nes 
nemaža egzilų ir politikų, atro
do, buvo lyg tam užgimę — pa
sišnekėjimams;

Buvusią LPG galima visaip 
vadinti... Vardas dar nieko ne
reiškia. BęĮ jos nuveiktuosius 
darbus galima būtų apibūdinti 
Pulgio Andriušio žodžiais: “Jei 
ką nors iš viso padarys gera, pa
minklą pastatysim”. Tačiau iki 
šiol to “gera” maža tematėme. 
Jos visi-nuopelnai, kad vis bal
siau ir balsiau pradeda kalbėti, 
jog einanti jau ir kitų funkci
jas ... Pasitaiko, jog kieno nors 
samdinys pasisako esąs namų 
šeimininkas. Bet iš to nauda jo
kia. Grupė neturi įsakomosios 
galios, tačiau kaikurie save jau 
laiko “valdžia”, nes gyvena pas 
tokį šeimininką, kuris turės ne
maža įtakos į laisvą Rytų Euro
pą.

Pati Grupė (dabartinis Komi
tetas) galėtų atlikti dideliai 
naudingų darbų, tačiau šiandie
ną ten susirinkę žmopės yra “vi
sokį” specialistai ir tipiški Lie
tuvos valdininkai... O visa kas 
surašyta LIETUVOJE, “uodas 
girioje”. Čia nieko neišgelbės ir 
sukviestieji žurnalistai spaudos 
konferencijoms, kur pasidarė 
tik, sukus apsukus ir dar pasu
kus, vis tos pačios žinios... Pir
majam ’’Lietuvos” numeryje te
buvo tik du verti straipsniai — 
Manelio ir Puzino. Ir tai pasta
rasis jau nėra tiek naujas, bet 
gal kelinta santrauka ir pakar
tojimas (plg. Gimbutienę “Švie
soje”, seniau,'ją “Kūryboje”; pa
tį Puziną “Naujoje Romuvoje”, 
Štuopį “Akademike” ir kit.). Tik 
gera, kad ši medžiaga dabar nau
jai paskelbiama, kai dalis anų 
raštų jau mums nebeprieinami. 
Verti ir dokumentai. Tai vis iš 
taip pretenzingo žurnalo, pasi
vadinusio “politikos” vardu. Tik 
kai ta “politika” jau ima spręs
ti ir tautos kultūros reikalus, 
gaunasi meškos patarnavimas. 
Čia politikos žurnalas, tačiau 
Puzino straipsnis jau tikrai ne iš 
tos srities. Ar tai norima surasti 
rinką tarp “Aidų” ir “Gabijos” 
skaitytojų? Ir kodėl gi ne, jei iš
mintingi politikai eina pagal 
partinius principus lietuviams 
atstovauti kultūrininkų UNES 
CO kongrese, tai jie gali pradėti 
leisti ir kultūrinį žurnalą arba

pagal juos, į politiką įgl’austi 
kultūrą. Kaip į pakraitę sutal
pinti gražią ūkininko klėtelę... 
Tai sena giesmę, nes anuomet 
švietimo reikalais rūpinosi agro
nomas ir kinkė karvę arba švie
timo rūpesčių vietoje augino viš
tas... Vadovaujantis toms pa
čioms tradicijoms, mūsų “demo
kratai” ir kiekvienas politikie
rius leidžia sau atstovauti kul
tūros reikalus*... Kol kaikurie 
šių politikų nenusiims savo vi
suotinos išminties kaukės, tol 
Lietuva tebus pasaulyje pusazi- 
jatų tauta, kaip ją bando prista
tyti vokiečiai. Ir jiems neblogai 
sekasi lietuvius taip rekomen
duoti, nes pas mus kultūros rei
kalų tarptautiniame forume ne
gali atstovauti nei filosofai, nei 
menininkai, nei rašytojai, nei is
torikai, bet tam yra keli “vis
kam tinką”.

Patariamosios Grupės *vieta 
lietuviuose buvo — patarti, bet 
ne įsakynėti ar vadovauti. Ta
čiau savo darbu jie gali išsiko
voti sau autoritetą ir vardą. Ką 
gera padarys girsime, bet už 
meškos patarnavimus, paprastai 
pagarba neskiriama. Mes pakan
kamai turime “šefų”, santarvių, 
rezistencijų ir veiksnių. Gal už
teks tų vadovaujančių, nes tik 
VLIKas gali kalbėti tautos var
du, o kiti tik nuoširdžiai patarti 
ir savo darbu padėti. Labai rim
tą ir vertingą pagalbą galėtų su
teikti ir LPG (LLK), bet tik ne 
kaip “vadovaujantis” veiksnys...

Paskutinis tuo reikalu pasisa
kęs, Niujorkietis švelniną: “... 
nemaža buvo “kandidatų” į Pa
tariamąją Grupę ir jos padali
nius, o nepatekusieji juodina da
bartinio Lietuvos Laisvės Komi
teto darbą, įsirėžę. Kiti, daž
niausiai, ten patekę, saldžiai dir
bamą darbą jame aprašo. Tačiau 
paėmus klausimą iš esmės: ge
riau, kad Europos Laisvės Komi
tetas remia šią lietuvių grupę 
dabartinėmis sąlygomis, negu 
juos atleistų — turbūt visi su
tiks... Paskelbdami vardo pa
keitimą patys “laisviečiai” pa
brėžė “bosų” lydimuosius žo
džius, jog “vardo pakeitimas ne
pakeitė nei institucijos prigim
ties, nei uždavinių, nei jų vyk
dymo galimybių”... Visi daro 
klaidų, aišku jų yra ir Lietuvos 
Įjąįsvės Komitete. Tačiau viešą 
paslaptis, jog LLK politikai ge
riau sutaria nei pačių lietuvių 
išlaikomose organizacijose. At
seit, respektuoja kasininką. O tai

kiečiai, tiesioginiai žiną pabal
tiečių darbą komitete, kelis kar
tus yra pastebėję, jog jei estai 
imponuoja savo inteligencija, 
lietuviai esą pareigingiausi bei 
geriausiai organizuoti. ’’Lietu
vos’* žodžiais LLK yra tikrai 
pajėgus, pozityvus (priduriu: 
vis dar potencialinis) talkinin
kas tiek Lietuvos pasiuntiniams, 
tiek ALTui, tiek VLIJCui”. LLK 
yra šiuo metu lietuvių reprezen
tacinė atstovybė su daugybe 
svetimtaučių ir čia glūdi kaiku- 
rių komiteto narių nesugebėji
mas. Tiesiog stebina, kaip šie ei
liniai lietuvių valdininkai, ar 
“vietinės ideologijos politikie
riai” laikosi svetimtaučių dipl^ 
matų ir didesnio masto politikų 
tarpe, atstovaujami “Lietuvos”. 
Jų negali “užstoti” nė gabiausi 
Komiteto politikai ir diploma
tai... Kaip kitas numykė: ’’Ne
gera, kai tokias įstaigas padaro 
gerbūvio ir šalpos namais” ... 
Dar gerjau, kai Komitete persi
stengiama bešilankstant.

LLK, kaip “talkininko”, reikš
mė nepaprastai pakiltų gavus 
priemones kalbėti “laisvųjų lie
tuvių vardu” į pavergtąją tėvy
nę. Tačiau iki šiol LLK Informa
cijos Įstaigų darbas nepatenki
no—jų vaisiai lietuvių viešojoje 
spaudoje buvo menki. Iki šiol ne
buvo suorganizuota net pačių 
pabaltiečių žinių apsikeitimo 
tarnyba, kad nors pabaltiečių 
pabėgėlių masės viena kitą ar
čiau pažintų, įgalindamos atei
ties Baltijos Federaciją. Vien tik 
pabaltiečių diplomatų “alučiai” 
ir pobūviai, lietuvių LLK suor
ganizuotuose ’’Baltic Freedom” 
namuose Niujorke, to bendra
darbiavimo sąskaita, ta krypti
mi netoli, po 3 metų bendro vei
kimo, tenuėjo...

Serijoje buvo stengtasi sutal
pinti visi kolegų atsakymai. 
Vengta asmeniškumų, kurių ki
ti atsakiusieji tik jau nepagai
lėjo. Kaip tenka spręsti iš skai
tytojų pasisakymų serija buvo 
skaitoma, nes kiti pyko, kad 
faktai buvę “iškraipyti”. Dėlto 
buvo kaltinamas anketos suma
nytojas Almus ir net patys “TŽ”. 
Dažnai pasisakiushįjų nuomonė 
buvo primesta Almui dargi net 
kaltinant, kaip V. Utenis iš “A 
B”, jog jis “neigia pats sau”.

Dėkoja už skaitytojų kantrybę 
ir tikrai gailėtųsi, jei ši jo anke
tą — negalėjusi būti pravesta 
kaip planuota — “lietuviškam 
reikalui daugiau pakenkė, nei 
padėjo”. Iniciatorius turi pa
grindo tikėti priešingai.

Antikomunistinis 
antspaudas

Liūdnųjų birželio 14-15 dd. su
kakčių proga Waterburio, Conn., 
lietuvių antikomdnistų grupė 
vėl išleis antikomunistinį ant
spaudą, kuriuo VI. 14 antspau
duos 1950 m. lietuvių tremtinių 
draugijos išleistus antikomunis
tinės informacijos ’ženklus, no
rinčiųjų korespondenciją, vokus, 
atvirutes ir p.

Asmens, norį, kad b.ūtų šiuo 
tik vieną deiną naudojamu ant
spaudu suantspauduota kores
pondencija, vokai, atvirutės, mi
nėti ženklai ir p., turi tai pri
siųsti laiku (geriausia ligi bir
želio mėn. 12 d.) į Waterburį: 
P.O. Box 507, Waterbury, Conn.

Už antspaudavimą jokio mo
kesčio neiimama, tačiau pašto 
išlaidos turi būti apmokėtos.

Jei kas norėtų gauti minėtų 
antikomunistinės informacijos 
ženklų (Communism Ęxtermi- 
nates Nations), gali grupės tar
pininkavimu gauti (už vieną do
lerį gaunama 3 lapai po 54 ž.).

Čia minimas antikomunistinis 
antspaudas yra jau 4-tas iš eilės. 
1950 m. buvo: June 14, 1941, The 
Soviet Union Liquidated 40.000 
Lithuanians; 1951 m.: 1951 — 
June 14—1951 The Soviet Union 
Deported & Liquidated 7000.000 
Lithuanians; 1952 n*: Commun
ism Commits Genocide - ir šie
met: On June 15, 1940, The Sov
iet Union Seized Lithuania, Lat
via and Estonia and thefi “In
corporated” them, by terror.*

Pati antspaudą išleidžianti 
antikomunistų grupė kasmet 
pasiunčia didelius kiekius įvai
rios korespondencijos su ant
spaudais į visus pasaulio kraš
tus. Be to, jai nemaža korespon
dencijos antspauduoti prisiun-
čia kiti tuo susirūpinę asmens, 
organizacijos bei įstaigos.

Asmens, organizacijos, įstaigos 
ir p. galėtų atsiųsti suantspau- 
duoti vokus, kuriais šiemet siun
tinėja raginimus senatoriams, 
kongreso nariams ir k. paremti 
kongreso nario Kersteno rezoliu
ciją Lietuvos “inkorporavimo” 
reikalu.

KAZIMIERĄ MANGLICĄ

tėveliuimirus, nuoširdžiai užjaučia

Toronto jaun. meno mėgėjų grupė

Mylimam tėveliui mirus,

Apie Korūnociję tiek doug prirašyto, kad nemanau, jog 
galėčiau prie to ko nors pridėti. Nebent, kad tie, kurie 
mato tik pompę ir iškilmės, nepagalvojo apie momen
to gilesnę prasmę. Iš tikrųjų, tai yra Britų Monarchijos 
tęstinumo sutvirtinimas, kurį pažinau atvykusi Kana- 
don ir kuris suteikia Commonwealtho piliečiams stip
rų saugumo jausmę. Iš tikrųjų, lai Dievas saugo kara
lienę.

-/ TARP MŪSŲ KALBANTI
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ . liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Toronto Jaun. At-kai.

VLIKas organizuoja propa-Į 
gandos įstaigą, atskirą nuo VT 
informacijos tarnybos. Naujoji 
įstaiga bus Užsienių Tarnybos 
Valdytojo žinioje. Ją vesti suti
ko Vokietijos LB Krašto Valdy
bos pirmininkas- p. Zunde, kuris 
neseniai tuo reikalu buvo atvy
kęs pasitarti į VLIKą.

VLIKo pirmininkas M. Kru-I 
pavičius, VT pirmininkas K. Žal- į 
kauskas ir Finansų Tarnybos beij 
Tautos Fondo valdytdjas T. Ši
diškis gegužės 20 d. lankėsi Zū- 
riche, kur turėjo pasikalbėjimą 
su vietos lietuvių veikėjais ir 
Šveicarijos LB valdomųjų orga
nų nariais.

Min. E. Turauskas, URT pa
kviestas, buvo atvykęs konsul
tuoti ryšium su numatytu Pabal
tijo valstybių vardu įteikti vi
soms prie JTO priklausančioms 
valstybėms memorandumo dėl 
naujai pasireiškusios tariamai 
taikingos Sovietų politikos.

VLIKo. pirmininkas prel. Kru
pavičius dar tebesigydo Šveica
rijoje.

Iškilmingai pašventinta Hamiltono lietuviu bažnyčia
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Dobor vėl turime grįžti prie savo kasdieninių dalykų. Mes moterys turime 
savo mažąjį pasaulį — šeimų; Šiame mažame žiede stengiamės ko nors 
atsiekti. Todėl moterys ir yra visuomet pasirengusios išbandyti kę nors naujo, 
reikalauti vis geresnių dalykų. Kai atvykau Kanadon, nieko nežinojau apie 
FACE ELLE lignino nosinaites, šiandien neįsivaizduoju, kaip be jų butų 
galima išsiversti. Išbandykite jas ir suprasite, kodėl jos yra pogrindinės 
mano pirkinių sęroše.

Sovo poskutiniomc straipsnyje poposakojou jums opie sovo nouįousią atra
dimą — CURITY VYSTYKLUS. Iš tikrųjų, išbandykite juos. Įsitikinsite 
pačios, kaip jie yra minkšti, elastiški, lengvai išplaunami ir greit išdžiūsta 
— tai CURITY VYSTYKLAI. Aš galiu pasiųsti jums vieną vystyklą už 25c., 
grynais ar p. ženklais, pasiuntimo išlaidoms padengti. Rašykite dar šiandien: 
CUR ITY, 37 Izabella St., Toronto. Šiais vystyklais būsite tikrai patenkinti, 
nes jie be minėtų ypatybių dar ilgiau nešiojasi. Norėčiau pasidalinti šiuo 
atradimu su jumis.

Nuo sovo stoto motou puikiai kepončig vištg mūsų GURNEY krosnyje. Toi 
yro kitos stebuklas, kurį suteikė mon šis naujasis kraštas. Kai kada mono 
vyras erzino mane, sakydamas, kad mums moterims lobai lengva gyventi 
Kanadoje. Jis žino, kad GURNEY krosnis sutaupo doug laiko ir palieka 
mon daugiau laiko pabūti kortu su sovo šeima. Jis negali skųstis, nes tie 
valgiai, kuriuos OŠ gaminu GURNEY krosnyje, yra patys skaniausi, kokius 
esu betkoda anksčiau gaminusi — ir viso toi visos musų šeimos gerovei.

Koi moterys susi renk o krūvon, opie ką jos kolba? Jūs ir oš tą tikriausiai 
žinome. Kalbame apie tuos pačius dalykus, apie kuriuos oš rašau šiose skil

tyse — opie naujus dalykus, kurie palengvina mūsų gyveni
mą, padaro džiaugsmingesnių ir saugesniu... Ir jei oš 
kolbų opie-saugumu, kolbų apie IMPERIAL BANKĄ. Mes, 
kurie atvykome j šj kroštą, turime nemažo rūpesčių. Mūsų 
atveju mes esame labai dėkingi už gerą reikalo išaiškinimą 
ir draugišką patarimą IMPERIAL BANKO vedėjui, kurte 
tikrai pagelbėjo išvengti koikurių rūpesčių. Ir jums 
IMPERIAL BANKAS gali pagelbėti.

Prieš penkeris metus Hamilto
no lietuviai, tada dar nelabai 
gausūs, neturėjo savo dvasinio 
centro. Jis atsirado tik atvykus 
čia kun. dr. J. Tadarauskui, kuris 
sukūrė lietuvišką parapiją ir iš 
vyskupo gautoje salėje įrengė 
bažnyčią, pavadindamas Aušros 
Vartų Marijos bažnyčios vardu. 
Per penkeris metus lietuvių 
skaičius Hamiltone labai padi
dėjo, gal būt dešimteriopai. Kad 
ir visaip puošiama bei remontuo
jama, bažnytėlė pasidarė per- 
maža. Tad jos klebonas, tas pats 
kun. dr. J. Tadarauskas, pereitų 
mėtų rugsėjo mėnesį, padedamas 
specialaus komiteto, pradėjo 
bažnyčios praplėtimo bei padi
dinimo darbus. Pagal architekto 
dr. Kulpavičiaus paruoštą pro
jektą, ji buvo pailginta, prista
tytas bokštas, iš kiemo pusės 
priestatas ir įrengta po visa baž
nyčia erdvi graži salė, bene 450 
sėdimų vietų. Priestate, kurio 
viršutiniame augšte yra zakristi
ja, žemiau įrengta virtuvė salės 
reikalams ir šildymo įrengimai. 
Pati bažnyčia .iš pat pagrindų 
pakeista ir viduje, taip kad gau
nasi visiškai naujos bažnyčios 
vaizdas. Naujas įrengtas stilin
gas altorius, nauji suolai ir tt

Vos tik metus* akį 'į naująją 
bažnyčią, galima suprasti, kiek 
čia daug įdėta rūpesčio, darbo 
ip... pinigo. O vis tai klebono, 
komiteto ir visų parapijiečių ge
tas valios dėka. Net nuostabu, 
statybą pradedant turėta bene 
200 dolerių, o viską baigus sko
los likę maždaug tiek, kiek jos 
užsitraukia kiekvienas lietuvis, 
pirkdamas 7-8 kambarių name-

lį. Pasirodo, dirbant daug kas 
padaroma. Taip po kelių įtempto 
darbo mėnesių, visiems parapi
jiečiams noriai remiant pinigais 
ir savo pačių darbu, Hamiltonas 
susilaukė ir bažnyčios ir salės. 
Statybos korflitetą sudarė inž. 
Kšivjckas (pirm.), Mikšys, Leng- 
nikas, Valaitis, Juodikis, Bak
šys, Patamsis, Ryckis ir Vainaus
kas. ,

Švenčiant parapijos įsteigimo 
5 m. sukaktį, pereitą sekmadienį 
naujoji bažnyčia buvo, iškilmin
gai. pašventinta vietos' ordinaro 
J.E. vysk. F. J. Ryan, dalyvau
jant J.E. Londono vyskupui Cod
dy, J.E. vysk. V. Brizgiui, prela
tui Hinchey, daugeliui kunigų, 
federalinio parlamento nariui T. 
Ross, Knights of Columbus vie
tos pirmininkui Carmi, parapi
jiečiams ir daugybei svečių iš 
apylinkių, o ypač iš Toronto.

Iškilmingas šv. Mišias celeb- 
ravo J.E. vysk. V. Brizgys, savo 
gražiam ir giliam pamoksle kvie
tęs 'lietuvius nepamesti savos 
asmenybės, išsaugoti lietuvišką
sias vertybes ir eiti per svečias 
šalis savo geros valios gražų at
minimą paliekant. Jo Ekscelenci
ja nurodė, kad ir šioji bažnyčia 
liks visiems laikams leituvių ge
ros valios dokumentu, nors jų 
pačių kada nors čia ir nebeliktų. 
Angliškai žodį taręs, J.E. vysk. 
Ryan prisiminė pradžią šven
tyklos šioje vietoje ir pasidžiau
gė lietuvių darbo vaisais. Trum
pai savo linkėjimus reiškęs, J.E. 
Londono vysk. Coddy prisiminė 
net Lietuvos vargus bolševikini

orui esant, pakilia

Su džiaugsmu ištrūkę daugu
ma mūsų lietuvių iš skurdaus 
gyvenimo Vokietijos stovyklose, 
Kanadoje ilgai neturėjome or
ganizuoto plačiu mastu šelpimo 
ten likusių dar didesniame skur
de tautiečių. Bet štai jau įsikū
rė ir Kanadoje panaši kaip JAV 
BALFo organizacija — Šalpos 
Fondas, kuris pirmam savo 
žingsniui pasiryžo surinkti 1000 
dol. ir už tų sumą pasiųsti iš JA 
V-bių, nekaštuojant transportui, 
apie 13.000 sv. cukraus. $1000 yra 
minimalinė suma gauti nemoka
mą transportą ir cukrui papigi- 
nimą. Cukrų Š. Fondas pasirinko 
dėl to, kad neseniai BALFas pa
siuntė taukų, o tik tie du daly
kai apsimoka į Vokietiją siųsti, 
yra brangesni negif čia. Vokieti
joje cukraus svaras 16 et., o čia 
gausim pigiau negu už 8 et. Tai
gi pasiuntus mums už $1000 cuk
raus, ten ta suma padvigubės.

Š. Fondo C. Komitetas nese
niai išsiuntinėjo ŠF apyl. komi
tetams, kur yra lietuviai susior
ganizavę į KL Bendruomenę, ap
linkraštį, raginantį, tarp kitko, 
surinkti tą $1000. Todėl prašo
me vsius lietuvius ta proga skir

ti savo dalį badaujančiam bro
liui.

Laiko nebedaug, iki birželio 24 
d. turime gauti pinigus, o iki lie
pos 1 d. turime cukrų išsiųsti, 
nes po liepos 1 d., beveik jau tik
ra, nebebus galima gauti neap
mokamo transporto ir nebeapsi
mokės siųsti, o kad ta neapmo
kamo transporto galimybė gali 
liepos 1 d. nutrūkti, neseniai su
žinojom. '

Todėl prašome visus lietuvius 
skirti savo aukas per savo kolo
nijos Š. Fondo apyl. komitetus, 
o jei jų dar nėra, tai per KLB 
apyl. valdybas, gi kur nei vieno 
nei antro dar nėra, kur mažais 
būreliasi Kanadoje išsimėtę ar
ba kam nepasiseks prieiti savo 
kolonijos komitetų, siųsti aukas 
čekiais ar “money order” tiesiog 
Š. Fondo C. Komitetui adresu: 
202 St. Clarens Avė., Toronto.

Taip pat kviečiame ir visas 
lietuviškas organizacijas prie šio 
bendruomeniško ir kilnaus savo 
vargstančių tautiečių paramos 
darbo savo įnašu prisidėti.

Kanados lietuviai! Išlaikyki
me pirmą bandymą, kurį JAV 
lietuviai jau seniai praktikuoja!

KLB Š. Fondo C. Komitetas.

EDMONTON, Alta.
gražią paskaitą apie motinas. Po 
paskaitos mokyklos vaikučiai su
vaidino “Motulės Dieną”, pa
vaizdavo metų mėnesius, kur 
kiekvienas mėnuo atskirai buvo 
sutinkamas ir palydimas maršu, 
pasakant ir pritaikytą eilėraštį. 
Dar vaikai padainavo pora liau
dies dainelių. Visą vaikų progra
mą stropiai paruošė E. Karosiė- 
nė. Programą užbaigė suaugusių

i

Edmontono apylinkės lietuvių 
kolonija gali džiaugtsi savo pa
gyvėjimu. Gal ir šiandieną ši ko
lonija būtų likusi tyli ir niekam 
nežinoma, j ei nebūtų atvažiavęs 
iš Kolumbijos pilnas energijos 
ir didelių pasiryžimų kun. B. 
Jurkšas. Jo darbai, kaip gražus 
vainikas, puošia negausią Ed
montono lietuvių koloniją.

Prieš tris mėnesius buvo įkur- j 
tą ir veikia lietuviška šęšt'adie- choras, jautriai išpildydamas lie- 
ninė mokykla, kurioje be kun. tuviškas dainas.
Jurkšo dirba dar du mokytojai:^ Po programos kiekvienas ėjo 
J. Barkauskas ir E. Karosienė.J išbandyti savo laimės lotefijo- 
Mokykla lanko apie 20 mokinių.! je, kuri buvo suruošta mokyklos 

Gegužės 10 d. buvo suruoštas išlaidoms padengti. Loterija rū- 
Motinos Dienos minėjimas, į ku- i pinosi mokyklos tėvų komitetas, 
rį atsilankė beveik visi Edmon-• kuriam padėjo savo aukomis ir 
tono ir apylinkių lietuviai. Mi- darbu visi Edmontono ir apylin- 
nėjimas pradėtas Lietuvos him-i kių lietuviai. Fantų rinkime, lo- 
nu. Vėliau B. Dovidėnienė skaitė ; terijos sutvarkyme ir pravedime 

i daug pasidarbavo be tėvų komi
teto pirmininko L. Vektoriaus 
ir iždininko J. Pilipavičaius, pp. 
Zaleskienė, Šiugždinienė, Drū- 
teikienė ir A. Dūdaravičius. Vi-

v siems fantų aukotojams ir prisi-
iš Niujorko: 16.00-16.15 valandą dėjusiems prie darbo tėvų ko- 
— 251, 49, 41, 31, 25, 19, 16, 13 ■ mitetas nuoširdžiai dėkoja.

--j Loterijos metu buvo atidary
tas bufetas su lietuviškais sū

driais ir kitais lietuviškais val
giais ir gėrimais. Kartu salėje 
pasigirdo lietuviški žaidimai ir 
šokiai. Šokiams grojo senos kar-

Jurkšo dirba dar du mokytojai:

“Amerikos Balso” transliacijos 
lietuvių kalba

metrų bangomis ir 21.00-21.15 i 
valandą -49; 41, 31, 25 metrų • ta 
bangomis. Iš Europos: 18.45-19.00 i ri 
valandą — 251, 49, 41, 31, 25 met
rų bangomis. Pakartojimai: vi
dutinio ilgio 251 metro banga—

i 00.000 ir 03.45 valandą; ir trum-į tos lietuvis J. Misys su lietuviš- 
i pomis bangomis — 00.00, 04.15, ka armonika. Taip visi, su paki- 
i 09.00, 09.15 valandoms:. Pirmoji lusia nuotaika, šeimyniškam ra- 
Niujorko programa kartojama į te. praleido Motinos Dieną, kuri 
00.00 valandą, antroji — 04.15, i ne vienam paliko gražių prisimi-

109.15 valandą. Europos progra- nimų.
ma kartojama — 03.45, 09.00 va- Negalima praleisti nepaminė-ma kartojama — 03.45. 09.00 va
landą. ! jus ir mokyklos vaikučių eks-

Vatikano radijo programa nuo j kursijos. Vaikučiai kun. Jurkšo 
gegužės l d. pirmadieniais, tre-j ir mokytojų priežiūroje pralei- 
čiadienais ir šeštadieniais trans-i do visą dieną už Edmontono. 
liuojama 19 yal. Vidurio Euro-1 gražiame parke prie upės. Jiems 
pos laiku. Sekmadienio progra- buvo smagu, niekieno nevaržo-
ma transliuojama tuo pačiu lai- i
ku, kaip anksčiau, t.y. 15 vai. tos prieglobstyje.
Vid. Europos laiku. “

miems, džiaugtis pavasario gam-

Mokyklos Tėvų Komitetas.

ATSIGAIVINIMUI NAMUOSE 
PIRK COKE KARTONAIS

nuotaika, išdidūs savo darbo vai
siais, hamiltoniečiai su gausiais 
svečiais po pamaldų išvyko į ge
gužinę p. Narušio ūkin iškilmių 
baigti. Ir privažiavo ten daugiau 
1000! Tuo tarpu klebonas ir ko
mitetas savoje salėje į iškilmes 
kviestuosius svečius pavaišino 
pietumis. Dalyvavo juose visi 
minėtieji augštieji dvasininkai, 
išskyrus J.E. vyskupą Coddy, 
kuris išsiskubino į Windsorą su
tvirtinimo sakramento teikti, 
parlamentares Ross, Lietuvos 
gen. konsulas min. V. Gylys su 
ponia, Krašto Valdybos pirm. J. 
Matulionis su ponia, visi iškil
mėse dalyvavusieji kunigai, baž- 
nyčois projekto autorius bei sta
tybos vykdytojas arch. dr. Kul- 
pavičius su ponia ir kt. Užkan
dus, jaukiai besišnekučiuojant, 
čia žodį tarti buvo paprašytas tik 
Kr. Valdybos pirm. J. Matulio 
nis, kuris pareiškė pagarbą už 
didelį darbą klebonui, komitetui 
bei jų talkininkams ir visai* pa
rapijai. Vėliau beveik visi sve
čiai taip pat patraukė į gegužinę.

Iškilmės praėjo. Hamiltonie
čiai gali džiaugtis savo darbo 
vaisiais ir didžiuotis, kad iš visų 
lietuviškųjų Kanados parapjų, 
po karo padidėjus lietuvių atei
vių skaičiui, pradėjusių galvoti 
apie naujų bažnyčių statybą, pir
mieji savo usimojimą įvykdė. 
Ekscelencijos vysk. Brizgio žo
džiais tariant, jie jau pastatė sa
vo geros valios paminklą, būda
mi gūdžios liūčių nakties neži
nomais praeiviais pro svetimą 
sodybą, už durų rankenos užkišo 
tyrą gėle su ramybės linkėji
mais. Ir visi jų žygį įvertins.

MM Įskaitom feder. mokasiiut 
Plus 2c. užstoto už I bonką

COCA-COLA LTD."COKt" yro registruotai ženklas

Ištisos kanadiečių generacijos 
džiaugėsi greitai atsigaivindami 
skaniu ir šaltu, kaip ledas 
COCA-COLA. Šeimai ir 
svečiams niekur nerasi 
geresnio pasirinkimo.

> GERK

Buteliai 
Kartonas
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Paver g toje' tėvynėje
Veda ALMUŠ

Batų pramonė
Vilniaus "R. Žvaigždės" kombinato 

eksperimentinėje laboratorijoje modeli- 
ninkai V. Laurinkus ir D. Bakas yra su
kūrę apie 250 modelių, iš kurių apie 
200 buvo panaudoti gamyboje. įdomu, 
kad šiais lietuvių batų modeliais pasi
naudojo Maskvos, Ukrainos ir Estijos fab
rikai Ar jie paskelbė, jog tai lietuvių 
"priešakinės technikos" pagalba?

Vis koto ^ikuėter
G. Mamdjey,' TSRS Finansų ministe

rijos vyr, kontrolierius, revizorius Lietu
vos TSR ((sovietai dar drįsta juoktis ir ki
tiems prikąišioti kolonijines tendencijas); 
reikalaijax kqd būtų Aidžiau sekami 
valstybės tarnautojai. Jis kaltina Tytuvė
nų liaudies švietimo skyriaus buhalterį
A. Vasaitį, kad pasinaudodamas vedėjo
B. Tūbelio žioplumu, pavogęs 125.000 
rubliųf Dotnuvos kino mechanikas Kar- 
tomnikov^apkaltintas išeikvojęs 11 mė
nesių ' kino teatro pelną. Mamajev ga
liausiai pamoto baubą . . . "buržuazinių 
klasių likučiai, visokeriopai pataikomi 
Amerikos-Angį i jos Imperialistų, kurie su 
kiekviena, diena vis aiškiau pamato besi
artinantį . galą, deda beviltiškas pastan
gos plėsti (LTSR) kenkimo darbą. Į įvai
raus plauko perėjūnus, vagis, g robstyto
jus imperialistai deda savo paskutines 
viltis**.

. . Disertacijos
Kovo 13 d. Lietuvos Mokslų Akademi

jos salėje Vilniuje V. K. Klimavičius gynė 
disertaciją "Sijų ant tampraus pagrindo 
skaičiavimo bei Vinklerio hipotezės klau
simu" technikos mokslų kandidato laips
niui įgyti. Oficialiaisiais oponentais bu
vo prof. dr. K. Vasiliauskas ir kand. R. 
Pesys. .

Lietuvos Mokslų Akademijos Chemi
jos ir Cheminės Technologijos Institutas 
pranešė, jog kovo 13 d. savo disertaciją 
"Lietuvos GijūniŠkės ir Kalnėnų giri
ninkijų plukdymų ir sausu būdu sandė
liuotų medienų mechaninės savybės"* gy
nė inž. V. M. Taletavičius. Ofic. opo
nentais buvo prof. dr. J. Indriūnas ir doc. 
A. Gravtokos.

< '-'Visi mokosi".
Jau prieš pprą metų "LTSR" buvo iš

leistos privalomo septynmečio mokslo 
įsakas, ir LTSR Švietimo ministerija skel
bia, kod padėtis gerėja, bet tikrumoje vis
kas lieka po senovei. *

Štai, pavyzdžiui, vien Akmenės ra-' 
jone iki šiol nelanko ^mokyklų iki 400 
vaikų! Didelis vaikų skaičius nelanko

T
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birželio 14 d. rengiamai pabal- 
tiečių antikomunistinei demons
tracijai, linki gražaus oro ir gėro 
pasisekimo. Tikime, kad tautie
čiai į šią demonstraciją atkreips 
savo didžiausią dėmesį ir masi
ne-eisena ir šūkiais daug pri
sidės prie komunizmo tikrųjų 
tikslų paryškinimo.

Pasikeitimai TF vietinio sky
riaus valdyboje. Gegužės 25 d. 
valdybą paliko O. Čerškūtė, 
dribusi joje bekeik metus laiko. 
Bendradarbiai — valdybos na
riai jos atsistatydinimą priėmė 
su dideliu apgailestavimu.

Valdyba, savo gegužės 27 <L. 
posėdy nutarė išreikšti jai. raš
tišką padėką ir prisimininjiui šio 
kilnaus darbo įteikti Augustino 
Lietuvos vaizdų albumą “Tėvy
nė Lietuva” su atitinkamu irašu.

-Nuo tos pat dienos į valdybą 
pakviesta ir maloniai sutiko pa
siimti iždininko pareigas p. Bo- 
guslauskienė Zuzana, 31 Stirtori 
Street.- Sk. St. |

Patikslinimas
Birželio 4 d. “TŽ” Nr. 22 Ha

miltono Lietuvių Choro “Rūta” 
koncerto - krikštynų aprašyme 
korespondentas p. Sk. St. netiks
liai pranešė, kad K. Baronas iš
naudodamas Hamiltono m. bur
mistro viešnagę Dainavos salėje, 
paprašęs leidimo birželio 14 d. 
trėmimų minėjimo proga viešai 
antikomunistinei demonstraci-? 
jai, kuris šiomis dienomis p. Kši-; 
viekui nuvykus pas policijos va-^ 
dą ir buvo gautas.

Su Hamiltono m. burmistru p.‘ 
L. Jackson teko kalbėtis tik Lie
tuvių Dienos rengimo klausimų 
gavus tam pilną pritarimą ir su^ 
tikus miesto galvai būti Rengi
mo Komiteto garbės nariu.

Birželio mėn. trėmimų minė
jimo ir viešos demonstracijos 
reikalu su p. burmistru kalbėjo 
B-nės pirmininkas inž. J. Kšivic. 
kas, kuris, šiemet būdamas ir Pa4 
baltiečių komiteto pirmininku, iš 
policijos vado gavo šiai demons
tracijai leidimą. ?

K. Baronas, Į
KLB Hamiltono v-bos vicepirm;

WINDSOR, Ont
Birželio 13 ir 14 d. Windsore 

gyveną pabaltiečiai, lietuvių ini
ciatyva, ruošia birželio įvykių 
minėjimą šia tvarka:

Birželio 13 d. 5-5.30 vai. vak., 
banga 1550 radijo programa. 
Pranešimas anglų kalba ir lietu
vių, estų bei latvių muzika;

Birželio 14 d. 12.45 vai. šv. An
gelo bažnyčioje — 720 Erie — 
pamaldos. Po pamaldų ten pat 
salėj prof. E. Montville paskaita.

Pakviesta visa miesto adminis
tracija. Kviečiame kuo skaitlin
giausiai dalyvauti vietos ir apy
linkių lietuvius.

Windsoro valdžios radijofonas 
CBE jau kuris laikas šeštadie
niais gražiais atsiliepimais ang
lų kalba ir lietuviška muzika 
garsina mus ir mūsų pavergtos 
tėvynės reikalus. Padėkoti už tai 
ir paprašyti, kad daugiau tokių 
programų būtų, labai kviečiame, 
ypač detroitiečius, parašant kad 
ir labai trtimpai mūsų radijofo- 
nui. Apylinkės V-ba.

HAMILTON, Ont.
Hamiltono lietuvių dėmesiui 
Birželio trėmimų minėjimas 

rengiamas bendras visų pabal- 
teičių birželio 14 d. šia tvarka:

Ppamaldos įvyksta lietuvių 
bažnyčioje, 58 Dundurn St.. N., 
pradžia 10 vai., baigiasi 11.30 vai; 
Tuojau po pamaldų visi rikiuo
jamės gatvėje demonstracijoms. 
Demonstracijų eisena, nešina 
vėliavom, plakatais ir šūkiais 
pajuda nuo bažnyčios lygiai. 12 
vai. Čia atžygiuoja estų ir latvių 
grupės, kurios prisijungs prie 
lietuvių. Bendra kolona eina 
King gatvę į ry tus iki Gore Paj’k 
prie McDoriald -parhinklo.' čia 
įvykstą 'trumpos .kalbos .ir 'būs 
padėti / vainikai, Nuo paminklo 
tiesiai einama į Royal Cpnnąugh 
Hotel. Cjistal ; salę ritinėjimui. 
Pats minėjimas .bus“ trumpąs, 
kad ilgai' nebevarginti po de
monstracijos. '

Nuoširdžiai prašome visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti de
monstracijos eisenoj ir minėji
me.. Moterys prašomos pasipuoši

Lietuviai pasaulyjedėl kurio buvo demonstruota 
(žinoma, jei demonstracija pra
eina efektyviai).

Taigi vieša demonstracija yra 
viena efektyviausių priemonių, 
norint įtikinti eilinį žmogų, ku
ris komunizmo nėra matęs, ir 
kuris viskam, kas jo dabar ne
liečia ir yra toli nuo jo, yra vi
siškai abejingas (toks daugumo
je yra Naujojo Pasaulio žmo
gus). .•

Demonstracijos yra kaip bol
ševikinis kovos būdas? Ar jos 
tinka ir mums? Taip. Pažinę ko
munizmą’praktikoj, turim sutik
ti,- kad jis- savo tikslams siekti 
naudoja pačias galingiausias pro- 
p.agaiiįos£ priemones. Komuniz
me teoretikai, pagrindinai išstu
dijavę žmogaus psichiką, savo 
tikslams parinko pačias efekty
viausias priemones. Su tuo tu
rim sutikti. Tik ne visus jų me
todus mes, kaip pozityvūs žmo
nės, galime naudoti.: Mes atme
tam, terorą, melą, šantažą, intry- 
gaš ir eilę? kitų, kurios savo es
me yra negatyvios, "bet mes pri
valome pasisavinti visas teigia
mas bolševikų.kovos priemones 
ir atsigręžti prieš juos pačius. 
Parėmę jas tięsa, humaniškumu, 
gėriu, mes turėsime stiprų šioje 
žūtbūįįnėje-;kOvoje priešginklį. 
;.Ir be didelio aiškinimosi pri
pažinsime, kad šioje demonstra
cijoje dalyvauti yra mūšų pati 
didžiausią, pareiga. Paklaustas 

be jokio' galvojimo atsakytų:
„T . Vadinasi,, jam 

tas nepatinka. Gi paklaustas dėl 
dalyvavimo prokomunistinėj ei- 
šenoj, iš jo gausime teigiamą at
sakymą. Išvada aiški. Neprisidė- 
damį prie antikomunistinės de
monstracijos, męs remiame ko
munizmą. v Mums. nėra vidurio 
kelio, mes tik galime už ar prieš 
pasisakyti. Mūsų šiuo klausimu 
susilaikymas sutvirtina komu
nistų pozicijas. .

O visdėlto, beabej o, bus nema
ža tautiečių, laikančiais save di
deliais antikomunistais, kurie į 
eiseną nestos. < < .

Gyvenimas, kova dėl lengves
nės ateities, darbas fabrike, dar
bas ir rūpesčiai namuose, mus 
taip nualina dvasiniai ir fiziniai, 
kad visam tam ,kas neliečia šiuo 
momentu mūšų, daromės visiš
kai apatiški. Tai visiems bendras 
dvasinis ir organizacinis nuovar
gis. Jį nugalėti reikia daug, va
lios. Bet nors birželio 14 d. ją 
sukaupkim. x.

Kita priežastis —įvairios as
meniškos ambicijos: aš buvau 
toks, aš buvau tokia, kaip čia 
stosiu į rikiuotę! Šioje srity sa
ve apvaldyti — užtenka tik pri
siminti, kad daugumoje čia esa
me tik darbininkai, kapitalisti
nės mašinos maži ratukai ir 
nieks čia absoliučiai nekreipia 
dėmesio, kuo buvome. Mūsų as
menybės liko tėvynėj. Jei kiek 
galime padėti kenčiančiai^ Lietu
vai, — tai tik kaip lietuviai, bet 
nė kaip asmenybės. Sk. St.

Hamiltono policijos vadas pri- 
siųsdamas Bendr. V-bai leidimą

vestas V. Rastenio). ‘.‘Dirvos” 
skaitytojai suaukoję -1395. Per
sikraustymas į naujus namus 
kaštavęs arti $800.

Vyčių 112 kuopa paskyrė sti
pendiją vienai lietuvaitei moky
tis Marijos augštesnėje mokyk
loje Čikagoje.
VOKIETIJA

Birželio tragiškųjų įvykių mi
nėjimo Vokietijoje proga aiški
namos galimybės pravesti para
šų rinkimo akciją peticijai JT 
organizacijai, kad būtų sustab
dytas Pabaltijo tautų naikini
mas.
f Vasario 16 gimnazijos namų 
vajaus reikalu bus kreiptasi į PL 
B-nės kitų kraštų valdybas, pra
šant jas imtis telkti tam reikalui 
aukas. Surinktieji pinigai bus 
laikomi banke, atskiroje Gimna
zijos Rūmų Fondo sąskaitoje. 
Ruošiamasi pradėti namų tvar
kymo' ir perstatymo darbus, kad 
rudenį jau būtų galima gimna
ziją perkelti į naujas patalpas. 
Namų ūkvedžiu paskirtas A. Ge- 
šventas, iki išsikėlimo į Hūtten- 
feldą buvęs PLB Spackenbergo 
apylinkės pirmininkas.

Vasario 16 gimnazijos II ket
virčio sąmata priimta DM 60.- 
000 sumoje, tuo būdu mėnesiui 
DM 20.000. Iš tos sumos vaikų 
maitinimui DM 4.375, bendrabu
čio priežiūrai DM 500, mokytojų 
atlyginimams DM 6.047,30, virtu
vės personalui, švaros palaiky
mui DM 1.064, ir kt. išlaidoms., 
DM 2.527. Pajamos sudaromos 
didžiausia dalimi iš Rėmėjų Bū
relių įmokų, kurių šiuo metu 
yra 198. Kiek sunkumų sudaro 
toji aplinkybė, kad, padidėjus 
būtinoms gimnazijos išlaidoms ir 
bendrai Vokietijoje pragyveni
mui pabrangus, vieno mokinio 
išlaikymas mėnesiui kaštuoja 
daugiau kaip $20 (ši suma buvo 
nustatyta 1951 m.).

Vajgo mokyklų išlaikymui ba- 
landzio-birželio mėn. priimta 
DM 4.667,82 sąmata.

Memmingeno lietuvių bend
ruomenėje yra 417 lietuvių. Dau
gelis jų jau persikėlė į naujas 
patalpas.

Iš Lietuvos grįžusių vokiečių 
teisės sulygintos su kitų vokie
čių pabėgėlių ar ištremtųjų tei
sėmis. Kovo pabaigoj ę priimta 
vokiečių . tremtinių įstatymu 
tremtinių vokiečių teisės suly
gintos su tikrųjų vokiečių pilies 
čių teisėmis. Taip pat paruoštas 
radikalus vokiečių pilietybei 
įsigyti įstatymo projektas.

SUDBURY Ont.

Per BALFą tremtiniams Vo
kietijoje gegužės mėn. iš Kana-, 
das pasiųsta iš viso $475.33: Ele
ną ir Justas Augiai iš Edmonto- 
Jio, Altą—$10; A Puida iš Long- 
lac, Ont.—$20; S. Poderienės va
dovaujamas Diepholzo gimnazi
jai remti būrelis iš. Sudburio, 
Ont. — $71.89; K. Rimkevičius iš
- - * ~ _ $132; J. Pikelis
ir V: Pyragis iš Labrador, Nfld.
— po $10; P. šimelaitis iš Ver
dun, ąue. — $221:44. '

Aprangos ir kitų daiktų iš Ha- 
miltorto, Ont., pasiųsta 1.020 sv.

Lietuvių Gūdų problemai pa
studijuoti Lietuvių Politinių 
Studijų Klubas buvo sušaukęs 
posėdį, kuriame Kipras Bielinis 
padarė platų pranešimą apie gu
dų Šlekius ir jų politinę organi
zaciją išeivijoje. Po gyvų disku
sijų prieita išvados, kad mums 
reikia gyvai, susirūpinti savo 
santykiais su gudais, plačiau su- 
sipažįriti su gudų problema, at
naujinti galimus ryšius su jų 
nuosaikesniais veikėjais ir tinka
mai reaguoti prieš šovinistų gu
dų varomą imperialistinę, Lietu
vos, reikalams nepalankią, pro
pagandą.

''Pagerbti S. Venclauskienei, 
pirmojo lietuvių teatro (1899 m. 
Palangoje) vaidintojai, žinoma- 
jai Visuomenės veikėjai, ir dide
lių labdaringų darbų vykdytojai 
Stanislavai Venclauskienei (ki
lusiai iš Šiaulių) ruošiamas po
būvis Waterbury, Conn., birže
lio7 20 d., šeštadienį, 6 vai. pp.

Užsirašyti prašoma iš anksto 
ir galimai greičiau tremtinių 
draugijos adresu: P.O. Box 64, 
Waterbury, Conn., arba tiesiog 
pas komisijos prezidiumo narius: 
A. Malakauskas, A. Gylienė, E. 
VaitkeVičius, A. PaškeVičienė ir 
V. Liaukus. Tuo pačiu draugijos 
adresu gali būti siunčiami svei
kinimai ir k.

Pobūviui ruošti komisija.
“Vilties” namai — “Dirvos” ir 

visos tautininkų spaudos cent
ras Clevelande — jau atidaryti. 
Jie kainavę $12.600 perkant, re
montui dar $3.000 ir dar neįreng
tas šildymas. Tuo tarpu “Vilties” 
draugija esanti padariusi $1600 
skolų, kuriuos reikią tuojau su
mokėti. Nariai įnešę $10 turi 
vieną balsą, įnešę $25 — 5 bal
sus, įnešę $100 — 10 balsų ir įne
šę $500 ar daugiau — 20 balsų. 
Iki šiol įstoję 226 nariai įnešę 
$11.048, iš tos sumos -6.000 gry
nais pinigais, o kitkas turtu (be
rods buv. “Dirvos” turtas, per-

Plučui. Kiti skyriai nesidomi ir nenori 
domėtis mokytojų tinkamumu. Beveik 
daugiau kaip du trečdaliai gaunamų mi
nisterijoje laiškų yra nukreipiami į kad
rų skyrių... Pačioje ministerijoje ilgą 
laiką velke priešiški elementai. Ministeri
jos vadovai kaikuriuos jų dargi globojo. 
Buvusį planų-finansų skyriaus viršinin
ką, politinio pasitikėjimo nevertą Kava
liūną pats minister is Knyva laikė nepa
keičiamu specialistu. Pirminės partinės 
organizacijos biuras ir jo sekretorius drg. 
Girią nesiima reikiamų priemonių . . .

Informuoja apie užsienius
LTSR Ministrų Tarybos ir LKP CK ofi

ciozas dažniau mini ir cituoja' pavergtie
siems lietuviams Niujorko pogrindinius 

.laikraščius "NiujoVk Tafms" (The New 
York TUnes) ir "Niujork Herald Tribune'* 
(The New Ybrk Herald Tribune), nei bet 
koks lietuviškas laikraštis pasaulyje ar 
radijo programa. Ypač daug vietos jiems 
buvo paskirta balandžio 30 d. puslapy
je "Užsienių atgarsiai. į straipsnį "Dėl

tieji lietuviai buvo painformuoti, jog Šie 
abu dienraščiai įsidėjo "Pravdos" ir "Iz- 
vestijų" pilną atsakymo tekstą. Esą, 
kaip agentūros "Junaited. Pres" kores
pondentas pranešęs, valstybės departa
mento atstovas Makdermotas pareiškė, 
jog atsakymas kruopščiai analizuojamas. 
Tiesa, naudodama Tass-Elta žinias, ran
da, jog N Y Herold Tribune atsakymą 
priėmė draugiškiau nei NY Times. Gir
di, šio dienraščio redakciniame straips
nyje "aiškiai pasireiškia siekimas pri
mesti Tarybų Sąjungai taikos derybų 
ėigoje eilę preliminarinių sąlygų". "Tie
sa*' užsimena ir nepalenkiamus NYHT 
apžvalgininkus brolius Olsopus (Alsop), 
girdi, jie skelbią, kad Tarybų Sąjungos 
politikos pasikeitimą iššaukė JAV tvirta 
užsienių politika. "Tiesa" informuoja 
pavergtus lietuvius, jog "broliai Olso- 
paį" ' atvirai ragina tęsti ginklavimosi 
varžybų politiką, pareikšdami, kad Ei- 
senhduerio programa nieko neduos, jei
gu JAV nebus pakankamai stiprios, kad 
priverstų gerbti jas ir bijoti". Toliau 
"Tiesa" lietuviams cituoja NYT Pary
žiaus korespondentą Sulzbergerį (iškreip
tai), Vašingtono korespondentą Restoną, 
kuris cituojamas parašęs: "...nesutari
mai ir abejojimai JAV vyriausybėje pa
lieka ir tais atvejais, kai yra tokie abe
jojimai, pasireiškia tendencija toliau tęs
ti praeities politiką ir išsaugoti status 
kvo". "Tiesa" trumpai paminėjus NYHT 
publicistą Lippmaną, cituoja "tikriausios

r ■ 
Worker" Niujorke". įdomu, jog cituoda
ma amerikiečių laikraščius ir žurnalistus 
"Tiesa" visad vengia minėti "išlaisvini
mo" politiką Jr visada išleidžia kalbų 
vietas, kur minimos Pabaltijo valstybės.

« •
| a . v»Kratatuvėse
' Mūsų šeimininkės kartais padejuoja, 

kad krautuvėje Niujorke ar Toronte, ten
ka pusvalandis užtrukti. "Tiesoj" apie 
padėtį Lietuvoje rašo M. Sokienė. Jei 
"Pavilnynėje nori nusipirkti duonos ar 
apsirūpinti kitais produktais, vienintelė
je miestelio maisto produktų krautuvėje, 
reikia sugaišti 2-3 vai., dažnai ir dau
giau. Del to kortais darbininkai ir tar
nautojai vėluoja į darbą, namų šeimi
ninkės sugaišta daug laiko".

Tarybinis kiaulių ūkis
"Tiesos" korespondentas M. Vytėnas 

kaltina Kuršėnų sviesto-sūrio gamybos 
įmonės vedėją Kulakauską, buhalterį No-, 
vieką, technologą- Mikšį, direktorių Jas- 
nauską, patį tresto valdylbją Gaiduką ir 
kit. rūpinantis ne įmone, bet savo kiau
lėmis, kurias girdo pieninėje surenkamu 
kolūkių pienu. Tuo tarpu Kuršėnų Tary
binio ūkio kiaulės pradėjusios stipti, nes 
joms girdomas pienas turėjo 60% van-, 
dens. Kiaulės būdavo gaunamos "Stali
no keliu" kolūkio, mokant po 5 rublius 
už gyvą svorį ("oficiali" kaina LTSR).

K. Wiles
REAL ESTATE

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

$12.800. $3.500 grynais, 8 kamb. 
pusiau atskiras, plytinis. Maria 
Si prie Dundas.

,$12?900. $3.500 grynais. Concord— Į 
Bloor, 6 kamb. plytinis pusiau 
atskiras, vandeniū-alyva šildo- 

.. v mos. Garažas.
$15.500. $4.000 grynais, 10 kamb. 

atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas. Clendenan prie Dundas.

$16.000. $6.000 grynais. 10 kamb. 
dupleksas po 5 kamb., dviejų 
augštų, plytinis pusiau atskiras 
namas. Grenadier Rd. prie So- 
rąurėn.

$16.000. Runnymede—Bloor, 7 |c., 
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas, du garažai. $6.000 gry
nais.

$17.900. High Park. 9 kamb., otski- 
ras, plytinis, šoninis įvaž., gara

žas. 3 virtuvės
$19.000. High Pork, 10 kamb., at- 

ski ras, plyt., vand.-alyva šildo
mas. 3 virtuv., dideli korhbariai, 
geras pirkinys. $8.000 grynais.

$20.000. St. Clorens—Bloor, 10 k., 
atskiras, lobai tvirtas plytinis, 
didelis kiemas, pajamų namas. 
$7.500 grynais.

$30.000. Indian Rd.—Bloor. 18 k., 
atskiros, vond.-alyva šildomos. 
$12.000 grynais.

$50.000. $17.000 grynais. Parkdole.
-33 kamb., 11 virtuvių, puikus 
visais atžvilgiais pajamų na
rnos, didelis kiemas, virš $1.000 
pajamų į mėn.

ir daug kitų namų, didelių Ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių

prezidento Etzenhauerio kolbos". Pavero-[ ti tautiniais rūbais. KUO di4ės-
nis skaičius žygiubsim — tuo di
desnį įspūdį padarysim kanadie-^ 

. čiams. Mūsų protestas prieš bol- 
ševikinį terorą vykdomą Lietu
voje jr 'visam Pabaltijy, turi 
efektingai nuskambėti. Tad visi

Sudbury, Ont.
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mokyklų Šeduvos, Rarhygolos, Veisėjų arnėrikiečių nuomonės išreiškėją "Daily 
rajonuose ir kitur, — tvirtina "Tiesos" 
korespondentai B. Raguotis ir B: Aksti
nas. "Dėl principinės kritikos ir ryžtin
gumo ^stokos mokomųjų dalykų progra
mos bei vadovėliai nuolatos vėluojami, 
daugelio vadovėlių jau kelinti metai 
kytojai neprisiprašo. Nėra- literatūros 
chrestomatijos XI klasei ir eilės kitų :Švar-* 
bių-vadovėlių. Nerūpestingai, be reikia
mo atydumo parerikami tekstai "Skaiti
niams" bei "Gimtiesiems žodžiams" . . . 
Švietimo ministerija ir mokytojai negir- 
kykios mokytojos R. Jonynienes straipsnį 
domis praleidę Vilniaus VII Vidurinės mo- 
apiė "tarybinio patriotizmo ugdymą is
torijos pamokose*^ Ministerijos kolegija 
posėdžiaujanti labai į;netvarkingai ir 
perkrautai. Štai, kas'viename posėdyje 
buvį> svarstoma: "Mokymo planai, ateis
tinės propagpndos gerinimas, mokytojų 
kvailifiacijąs kėlimas ir eilė kitų klausi
mų, reikalingu gilios analizės". Ministe
rijoje nešidorhttpa kadrais, kurie "ne
leistinai teką"<<yadovai keičiami beveik 
kas; mėnesį. *"Ne paslaptis, kad į kaiku- 
riasJ mokyklas viš dar įlenda atskirų žmo
nių/ kurie 4 neverti politinio pasitikėji-

’ mo; kuriems jokių būdu negalima patikė
ti kilnaus jaunosios kartos auklėjimo dar
bo. Patys mokytojai signalizuoja apie to
kius faktus ir. juos žiną pats ministeris 
drg? KnyVd; Kadrų klausimai spręsti yra, 
pavesta kadrų skyriaus viršininkui drg.' 

/-v... •'* -

voje ir visam 

iki vieno parodykim savo vie
ningą nusistatymą ir lietuvišką 
solidarųirią! Visi jūnkimės į pro
testo .dėriiohstracijos eiles!' •' .

KtB Hamiltono Apylinkės komunistus Šiuo reikalu, tuojau
\ Vaidyba. J*’''-'.r'1'"“— -. .;'3‘ C . “Nedalyvauk!

Antikomunistinės demonst ------
racijos prasmė

Hamiltono LB apyl. v-bos Ini
ciatyva birželio 14 d. yra rengia
ma masinė pabaltiečių demonst
racija prieš komunižmą. Susi
tinkant sri tautiečiais tenka šiuo 
reikalu ir įvairių, nuomonių iš
girsti, nors jas reiškiantieji as
menys yta griežčiausi koiriūniz- 
mo priešai. Tad kad ruošiamoji 
demonstracija būtų efektyvi, rei
kia kad mes visi, kurie pažįsta
me šią šištemą, aktyviai joje da
lyvautume.

Demonstracija yra viešas ma
sinis savo nepasitenkinimo vie
nu ar kitu klausimu pareiškimas. 
Šis protesto būdas yra tuo galin
gas, kad į aplinką spinduliuoja 
užtikrintai. Skelbimus ne visi 
skaito. Laikraščiuose parašyti 
straipsniai kas kelinto skaityto
jo kliudomi. Gi einanti gatve’ 
masė žmonių patrauks kiekvie
no praeivio dėmesį ir. sukels 
smalsumą. Automatiškai bus 
perskaityti visi šūkiai, nes tokia 
jau mūsų prigimtis, kad smalsu
mas privalo būti patenkintas, 
ypač, jei jis čia pat pasiekiamas.

Kita svari pusė, daug labiau 
įtikinanti praeivį — masė žmo
nių. Plakatus išlipdyti, gali vie
nas ar keli asmens, į laikraščius 
rašo pavieniai žmonės reikšdami 
savo nuomonę, demonstracijoj 
gi — daug žmonių ir, svarbiau
sia, sąmoningų, nes tie žmonės, 
kuriems liečiamas klausimas ne
rūpi — savęs “tik šiaip sau, dėl 
viso ko”, nevargins. Gi žiūro-, 
vui masė visada imponuoja. Jo
je glūdi jėga. Žiūrovui automa
tiškai sviedžiama mintis: Visi gi- 
negali meluoti ar būti papirkti.

Pagaliau po tokių demonstra
cijų vietinė spauda — ar mes' 
pražysim ar ne, — žymiai pla-' 
čiau komentuos ir patį reikalą,.

J •

MEHARY & SON

Įsteigta prieš 35 metus

$32.000, Indfon Rd., solidus akmens 
i ir stucco nomos, 1 1 didelių kam- 

borių ir apšildomos saulės kam
barys, didelis prieškambaris su 
ęžuolo grindimis, 2 did. vonios 
ir tualetai rūsyje. Pirmame ougš- 
te 5 gyv. kambariai. Šoninis įva
žiavimas ir mūrinis garažas, šilto 
ovndens-alyvos šildymas, augš- 
tas rūsys, gražus kiemas. Vienas 
iš geresnių namu vakarų To
ronte. *

$28.000, Oakmount Rd., pusiau at
skiras, mūro ir stucco dupleksas, 
6 kamb. l-me augšte, 5 kamb. 
II-me ir vienas didelis kambarys 

' lll-me, šilto vandens-alyvos šil
dymas, kvadratinis planas, pri- 
vaus šoninis įvažiavimas ir ga
rotas, galima tuojau užimti.

$25.000, Indian Rd., kvadratinio plo
no soldius mūrinis namas, 9 did. 
kamb. ir apšildomas saulės kam
barys, kieto medžio grindys su 
gžuoiiniais apvedžjojimais, nau
jas šilto vandens-alyvos šildy
mas, privatus šon. įvažiavimas, 
ir dvigubas garažas. Reikalingai 

. tom tikras įmokėjimas. ’

Valgykla
Biznis ir pastatas. Kaina $27.000 
(pilno kaino), proga visom gyvenimui, 
siūloma pirmo kortų, tai puiki inves- 

taeiįo. Kreiptis skubiai.

MEHARY & SOM
• A

Nuosavybe perkant, parduodant ar 
kertant visos informacijos Jums su
teiks ir mietai patarnaus.

Jonas Balta ky s
1675 BLOOR ST. We Tel. Kt 7941

Stambiausias Toronte 
Realtorius

383 Roncesvalles Avė.
. LA. 8000 '

Mūšų firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patį didžiaasį namų ar biz
nių pasisirfnkimą.

šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilno kaina. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių nomos bundas 
gatvė). Didelės pajamos, neaugi- 
tas {mokėjimas.

Įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerą, 18 metų se
numo, 2 bufų namą ir self-serv
ice kroutuve-grosernę. Savaiti
nė apyvarta apie $3.000.

Churchill — Oovercourt,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, Šviesus, mod. virtuvė, 
9 kamb. namas. Atskiras įvožia- 
vintas. Vlet 5 garažams.

Havelock — Bloor,
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujai pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
naujis šaldytuvas trvirf. krosnis.

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

Vytautas LOKYS
Buto tel LY 2048.
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t.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-1 < iiv HtlIH 
keal Estate darbe turįš' didelio patyrimo 

ROY BURBANK REAL ESTATE 
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne) 

KE. 7904 Vakarais LU 5143'

Pasirašė naują sutarti. Gegu-, 
žės 28 d. unijos narių, visuoti
niam slaptam balsavime unijos 
su kompanija derybų pranešimo 
beveik visi nariai balsavo už pri
ėmimą, tuom pareikšdami savo 
pasitenkinimą ką unijos derybų 
komitetas išsiderėjo:
1. atlyginimas pakeliamas 5 et. 
valandai;

2. dirbantiems kasyklose padi
dinti priedo bonai iki $1.60 die
nai; '

3. išdirbusiems 15 metų, apmo
kama trečia savaitė atostogų;

4. kompanija apmoka pusę gy
dymosi išlaidų darbininkų šeimų 
nariams, gyvenantiems už da
bartinių kompanijos nustatytų 
ribų;

5. karunącijos diena nedirban
tiems apmokama, o dirbantiems 
dvigubai. Tad Viso šiais metais 
turėsime 8 apmokamas nedarbo 
dienas;

6. ilgesnį laiką sergančių dar
bininkų bei susižeidimo apdrau- 
dų mokesčius apmokės kompa
nija.

Sutąrtin yra įvesta ir eilė ki- 
tokių pąkeitiiūų darbininkų nau
dai. Ji pasirašyta metams. Uni
ja visų savo reikalavimų nepa
jėgė pravesti, tačiau apskaičia
vus visUs laimėjimus išeina, kad 
kompanija kiekvienam darbinin
kui savo išlaidas padidino 10 c. 
vai. — po 5 c. pridėjo, o kiti 5 c. 
susidaro iš kitų laimėjimų. Taip 
nuo birželio 1 d. kasyklų darbi
ninkų valandinis atlyginimas 
yra $1.74%-$1.84 (neįskaitant

Šioj International Nickel Co. 
dabar dirba 16.000 darbininkų, 
kurie priklauso Mine, Mill ir 
Smelters Workeft Union Lockal 
598 Sudbury ir 637 Port Col- 
borne. Nuo Visokių nelaimių per
eitais metais mirė 9 darbininkai, 
o šiais metais jau 4.

Unijos narys.
Priims daugiau naujų darbi

ninkų. Kaip “The Sudbury Daily 
Star” birželio 1 d. numery pir
mame puslapy praneša, INCO ir 
Amerikos valdžia pasirašė sutar
tį, pagal kurią JAV greitu laiku 
pareikalavo 120.000.000 svarų 
nikelio ir 100.000.000 svarų vario.

nesį po 2 mil. svarų nikelio ir 
1.666.666 svarų elektrolitinio va
rio (eleetrolitie copper).

Padidinant gamybą ,bus pri
imta taip pat ir naujų darbinin
kų, bet kompanija dar tuo tarpu 
nepasakė, kiek ir kokių rūšių 
darbininkų priims. Tai paaiškės 
artimoj ateity.

Lietuviai ekonomiškai tvirtė
ja. Šiuo metu Sudbury ir arti
moj apylinkėj (30 mylių aplink) 
gyvena daugiau kaip 400 lietu
vių. Jie turi jau 54 nuosavus na
mus, dvi vasarvietes, 30 lengvų 
mašinų, 2 sunkvežimius, 2 krau
tuves, 1 vyrų ir 1 moterų kir
pyklą - grožio salioną. Kele
tas turi nusipirkę sklypus, kur 
ruošiasi statybai.

Lietuvis atidarė vasarvietę. 
Nuoširdus senosios kartos lietu
vis Yla prie Whitson ežero, 8 
myl. nuo Sudburio, važiuojant 
Capreol kelui, atidarė vasarvie
tę. Veikia jau užkandinė, pasta
tyta, platforma šokiams ir įves
tas garsintuvas muzikai, ir trys 
kabinos. Lietuviai ypač laukia
mi svečiai laisvalaikiui praleistu

— J. Valiukas susituokė su 
Marija Sernowski. Ta proga įvy
ko jaukus pobūvis.

— O. Skėrienei padaryta ope
racija. Tuo tarpu ji dar guli Gen
eral Hospital ligoninėje.

— B. Eidukevičius ir A. Grigu- 
tis nusipirko mašinas.

. Sudburiškis.
Padėka

Mūsų mylimai Mamytei. Marijai Voi- 
tiekaitienei atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
mūsų Sudbury kolonijos kelbonui kun. A. 
Sabui nepaprastai daug padėjusiom • 
mums suruošti laidotuves ir atlaikiusiam 
neužmirštamai įspūdingas gedulingas pa
maldas ir visiems musų kolonijos lietu
viams, dalyvavusiems laidotuvėse, au
kojusiems gėlių papuošti karstą ir už- 
joutusiems mus liūdnoje gyvenimo va
landoje, reiškiame nuoširdžiausią padė
ką. Ona ir Jonas Jalinskai.

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

sutar-

ii 2.000.000 sv. nikelio, daugiau ir 
turi pristatyti Amerikai kas mė-

1638 Bloor Street W., Toronto 
Tel OL. 2371 *

Informacija vakarais 18-21 v., 
šeštadieniais 10-13 vai.

CHURCH MOTORS LTD. •
* ’ - •/ - • •
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ISEIVE
(Tęsinys fš praeito nr.)(Iš mano dienoraščio)

A. KUPREVIČIAUS KONCERTAS

Bet jis kažkodėl man rodė didelių simpatijų: atsiųsdavo įvairių 
žnrnalų, įsakė Eugenijui ypatingai mane sergant prižiūrėti, gerai 
maitinti ir kajutę apšvarinti kuo stropiausiai. •

Agento meilužės vardas ~ Cidra. Ji augšta ir eidama vam
pyriškai raitosi. Turi juodas dideles čigonės akis, rusvą odą ir 
labai gtažų smulkutį snukelį. Kalba keliomis kalbomis ir at
rodo aristokratiško auklėjimo.

f^u agentu ji visą laiką gyveno ir nakvojo antrojoj klasėj. Jos 
pasirodymas mūsų nuskurusio) treciojoj būdavo didelė sensacija. 
Bet dabar ji pradeda vis dažniau čia lankytis ir ieškoti mano 
draugystės.

Prisipažįstu, kad aš Cidros kiek bijau. Jcfe visa povyza mistiš
ka, net įtartina. Bet negaliu šiai būtybei likti šaltu akmeniu, tuo 
labiau, kad vakar mačiau jos akis užverktas, kurios buvo beveik 
užtinę ir lėlytės spindėjo, kaip naujai apgražinto brangakmenio 
žvilgesys. •

— Ponia, aš trokštu jūsų draugystės, — galutinai pareiškė 
Cidra, mane koridoriuje pasitikus.

— Džiaugiuosi nauja bičiule, bet kuom gi aš tamstai galiu būti 
naudinga? — nuoširdžiai su šypsneliu jos paklausiau.

Cidra padarė gražią grimasą, panašią didžiūnų žmonoms ar 
karalienėms, paskui apkabino mane viena ranka-per pusę, ir lydė
dama link mano kajutės, kalbėjo:

— Aš noriu, kad mes būtume dvivieni. Aš noriu tylos, susikau
pimo, nuoširdaus atvirumo... suprantate?

— Bet, mieloji, mano širdis perpilna... Pasakysiu, kad aš 
daug pergyvenu svetimų kančių ir tas mane visai baigia! 1

Cidra kiek patylėjo, jos kūnas kažkaip nervingai trūktelėjo, 
apjuosus mano liemenį jos ranka glaudžiau prie manęs prisispaudė 
ir ji labai švelniai prabilo: -

— Aš tik jums pasitikiu. Ir mano šventą paslaptį — turite pri
imti už garbę! Kitaip, jūs būtumėt labai žiauri... — šį žodį ji 
pratęsė kresteldama garbanas ir mes sustojome.

Cidra išsitiesė graži ir viliojanti. Jos standrus kūnas atrodė 
sveikas ir stiprus. Ji dėvėjo tamsiai mėlyno aksomo ilgą palaidinę 
suknelę, iškilios krūtys ją metė plačiomis klostėmis ligi pat žemės.

Pagalvojau: “Kokia ji graži!”, kai tamsios didelės akys dviem 
rubinais ramiai, net kutenančiai į mane įsmigo, o purpuro lūpos 
tęsė:

— Šį vakarą, mėnuliui tviskant erdvėje, kaip aš būčiau laimin
ga atverti pirmutinei sielai savo paslaptį ir drauge karčią realybę. 
Vistik, sutiksit su manim išeiti į denį? ... Ten susirasime nuošalią 
vietelę . .. Brangioji, būk gerutė, neišsikalbinėk.,.. — beveik mal
davo Cidra, visuomet buvus išdidi, p dabar prilinkus pabučiavo 
man į veidą ir nusižeminusiu tonu pareiškė:

— Gal jums gėda su paleistuve? ...
r — Gana! —griežtai jos kalbą užkirtau, ir mano širdyje sužibo

Andriaus Kuprevičiaus pasi
rodymo Montrealyje laukė dau
gelis muzikos ir meno mylėtojų. 
Jų tarpe buvo tokių, kurie pia
nisto meninį kelią sekė dar nuo 
jo pasirodymų Lietuvoje, ir to
kių, kurie seniai laukė progos jį 
išgirsti pirmą kartą. Tiek vie
niems, tiek kitiems pianisto kon
certas buvo nepaprastai įdomus.

Pianisto dvasinę struktūrą ga
lėtumėm palyginti su aktoriaus: 
iš vienos pusės jis turi pajėgti 
atsisakyti savęs ir įsigyventi į 
kompozitorių — pavirsti lyg jo 
mediumu, kaip aktorius į auto
rių. Iš kitos pusės jis turi turėti 
stiprią menišką asmenybę, kuri 
sugeba kūrinį padaryti gyvu, lyg 

■jo paties sukurtu, ir tą kūrinio 
gyyybę perduoti auditorijai. 
Kaip iš gero aktoriaus reikalau
jama didelės išgyvenimų skalės, 
taip ir iš koncertinio pianisto. 
Iš Andriaus Kuprevičiaus palies
tų klavišų mus pasiekė stiprūs, 
dramatiniai forte: .jo užgavimas 
(charakteringas jam nuo pat 
pradžios) yra tvirtas valingas, 
aiškus, laisvai ir užtikrintai nau
dojamas. Su netikėtinumu ir ža
vesiu paliečia ausį jo subtiliai ir 
jautriai užgaunami piano ir pia
nissimo. Jie visame koncerte 
praskambėjo piukiai ir Auguer- 
re kompozicijoj pasiekė savo to
nų jautrumo viršūnę. Pianisto 
sąmoningai ieškotas ir nueitas 
kelias nuo dramatiškojo iki, sa
kysime, eteriškojo pianissimo 
yra vienas iš didelio menininko 

SPORTAS
Nepastebėta sporto šventė

Jau treti metai Toronte vyks
ta Kanados pabaltiečių žaidynės. 
Turbūt, .neapsiriksiu teigdamas, 

' kad tai yra vienas iš svarbiausių 
„ K v <- + .... ... , Z1" ir įdomiausių mūsų sporto gyve-

pagarbos liepsnele nualintam Cidros pasaulėliui, į kurj prasklen- niiho įvykių — kartu ir vienas 
džia ji pati net savo sąžinės vartelius...

— Gerai. Aš būsiu šį vakarą deny taip anksti, kai tik mano vai
kučiai užmigs. Tikiuosi, kad ten būsiu ne vėliau dešimtos.

Cidra nušvito šypsniu, ir paspaudus man ranką nuplasnojo ko- 
ridoriasi. '

Aš palūžau ... Užspaudus kajutės duris sunkiai sukritau į kėdę 
ir susirišau galvą. Sieloj vis belHėsi Cidros žodžiai, širdis audė 
švelnias jai jaūsmo gijeles, protas išmetinėjo, statė sienas tarp 
manęs ir nepažįstamosios, bet artimo meilė griovė, ardė ir veržėsi 
žmoniškumo versmėmis, kad šį vakarą būtinai paaukočiau ne
rimstančiai Cidrinos sielai.

Taip, aš eisiu ten, eisiu, kur reikalaus žmogus ir žmoniškumas, 
nes geros dvasios balse — esi Tu, Viešpatie. Bet kam man šito rei- 
kia!? Aš trokštu mąstyti apie, tolstančią tėvynę, apie savo vaikus 
ir jų likimą. "■ '

Antanėlis visai sveikstu. Visą dieną ulbavo su žuvėdra ir galų 
gale išleido ją pro langą. Judrus paukštis sumosavo sparnais ir 
iškilo virš laivo. Paskui dar ilgai lydėjo stiebus, mosavo ore, ir 
įsisukęs į kitų būrį pranyko neatskiriamai, tik liko toly virš van? 
dėnų juodi ir vis mažėją taškeliai.

Antanėlis ilgai žiūrėjo į erdvę, akelėse sublizgo ašara, bet Al
giukas įsivolino pro duris ir apipylė jį kvepiančiais obuoliais.

— Valgyk, Antanai, kiek nori! Virėjas man pilną popierinį 
maišą įsuko! Žiūrėk, kokie gražūs! — vaikai džiaugėsi obuoliais, 
vadino juos jaučiais .ir žalmargėmis, ganė ant žalio patiesalo, 

‘ aš rezgiau mintis į bloknotėlį, kaupiau besikryžiuojančias ir ko
vojančias, O jūra alsavo taip rami... Tiek joje grožio! Rodos viso 
pasaulio deimančiukai suberti, gyvai, gyvai blizga ištisuos aki- 
račiuos.

O ten toly, rodos, sužėlę platūs žalsvų rugių rėžiai, lengvučiais 
liūliavimais liula, maloniai glosto jausmą, pilną meilės, prise- 
giotą rūpesčių.

Pro tylų plūduriavimą, išnyra nereta žuvis. Sidabriniai žvy
nai sublizga saulėje, kaip grakščios šokėjos rūbai.

Gražu, didinga dvasioje, kai pati gamta rodo savo didybių 
. iškilas, kai žmogų neša išmintis nežabotais vandenų žėgliais, 

kai supa tave nematoma Dievybės ranka, kai pati malda skver
biasi iš širdies Amžinąjam Grožiui, kai skamba jausmų kanklės 
trykštančios meilės esimus ir būsenas.

Iš tolo pasirodo atplasdančios baltos burės. Eugenijus įbėgo už
dusęs, atnešė binoklį, ir mes pasikeisdami, pralydėjome mažą bu
rinį laivelį, kuriame rodos nei gyvos dvasios nebuvo..

Jis plaukė tylus ir gražus kaip pasakoj. Baltos burės prašliau
žė šlamėdamos pro mūsų laivą, kaip deivės rūbai, pamažėli nu
tolo, nuplazdeno ir dingo žibuokliniuose horizontuose.

Eugenijus toks man atydus ir nuliūdęs, kaip altoriaus šven
tasis. Bet argi aš kalta, kad žmogus pats sau susikuria maginan
čias svajonių pilis?... Kai tik pamatau Eugenijų, man visuomet 
prisimena mažutis medalionėlis, kuris toks m^žas, bet kokie dideli 
vartai, kurie stojo tarp manęs ir Eugenijaus. O jis pats su pagar
ba juos pabučiavo, prancūzo įšėlusią aistrą nubloškęs.

— Gerbiu tave ir branginu, mažute balto metalo skiedrele, 
kuri nusvirus nuo mano kaklo, primerfi man tavęs ir savęs ger
bimą.

iš nežinomiausių.
Nepakankama ir netiksli in

formacija yra viena iš šventės 
nepasisekimo priežasčių. Dažnai 
tenka skaityti mūsų spaudoj pla
tų reportažą apie eilines krepši
nio rungtynes, bet kada varžosi 
stipriausios pabaltiečių koman
dos, dalyvaujant ne vienam Ka
nados ar jos provincijos meiste
riui (estų vyrų tinklinio koman
da — rytinės Kanados meisteris, 
estės moterys .—. taipogi; Vaito
nis — Kanados šachmatų meiste
ris; Toronto lietuvių stalo teniso 
komanda—Toronto miesto meis
teris; Gvildys — Ontario provin
cijos stalo teniso meisteris; leng- 
vaatletai: estas Moks — ietis (71 
m.); rutulininkas Malsteinas; 
latvis dešimtkovininkas Berzinš; 
šuolininkas Kernius, Sųpronas ir 
kt.), mūsų spaudoje stinga infor
macijos. Šventei praėjus, duoda
ma juokingai maža žinių, be to, 
su dideliais netikslumais, kartais 
keliančiais abejojimą, ar prane
šėjas iš viso šventę matė. Pvz. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 1953. 
V. 20., Nr. 20, rašoma: “Be to, u ž 
savaitės, kaip žaidynių tąsa

Į

Santėmis nešasi saulę, kaip aukso obuolį. Raičioja po šilkinius 
debesų turhulus, rausta horizontai, kaip drovios moters skruostai.

Prisiminė man Cidra. Ji dažnai apsisupdavo karmininiai raudo
no šilko apsiaustu ir, prikibus agentui už parankės, švytruodavo 
deniu.

— Cidra nebe ta... — pagalvojau. Ir vėl į mano širdį atklydo 
tarytum sunkių varinių varpų garsai jos žodžiai ir aš nusigandau.

Kažkoks naujautimas mane purtė šios moters artėjimu, o laik
rodis suko ir stūmė rodyklę pro juodus, aiškiai žiūrinčius brūkš
nelius. • ’

Sutemo. Nugulė nakties šešėliai visoje jūroje. Vakaras tamsių 
šmėklų rankomis šmėsčiojo erdvių platybėmis ir vis po vieną, po 
dešimts, po šimtus ir tūkstančius, pagaliau nesuskaitomus milio- 
nus prižiebė blaksinčių žvakelių, kurios kaitaliojosi spalvomis tai 
į rausvus rubinėlius, tai į mėlsvų deimantų sagutes, tai į auksines 
kibirkštėles, o jau paskui visu milžinu žirandėliu pakibo ‘ virš 
okeanų, vire visos žemės.

-s-Iš vandens išlindo mėnulis! Kaip keista, iš vandens, ma
myte, iš vandens!... Kažin, ar jis šlapias?! — džiūgavo vaidai 
sukišę nosis į langą, o pilnatis plačiu apskritu veidu vis kilo ir 
linko į pietų kraštą, kur melsvo pūko nudrikusi dukna, rodos, 
mojo atsikišusio šešėlio rakomis ir, rodos, ten, erdvių toliuos, 
grakščios dausų fėjos ruošė mistiškus pokylius, į kuriuos kilo 
nuo žemės ne vienos ilgesingos akys. * •

Aš ilgiuos tavęs, mano brangus Joneli ir tik tuo laiminga, kad 
tie patys žvaigždynai, tos pačios dausos, ta pati erdvė su sidabro 
ir aukso sietynais — yra bendra mūsų pastogė.

(Bus daugiau)
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1952, 172 psl., Kaina Kanadoje 
$1.80.

V. Maciūnas, Vincas Krėvėj 
Place in Lithuanian Literature, 
atspaudas iš “Studi Baltici”, IX. 
1952, 24 psl.

‘ Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijų Komisijos Darbai, sąs. 10, 
1953 m. gegužio mėn. Turiny: dr. 
P? Mažeika “Lietuvos jūrų žve
jyba”, 48 psl.

Ateitis, 1953 m. Gegužė, Nr. 5, 
97-120 psl.,, 16 iliustracijų.

Turiny: A. Sušinskas, Tylio
sios didvyrės; A. Iešmantas, Or
ganizaciniais klausimais; Iš stu
dentų ir moksl. at-kų suvažiavi
mo Baltimorėje; V. Barisas, Va
nagas; T. V. Gidžiūnas, OFM, 
Vasara šaukia mus; J. B. Šiltas 
ir šaltas filmas; Sportas, Kreivos 
šypsenos, Darbai ir žmonės; At
skleista knyga; Plačiame pasau
lyje. 1

Mano auka tau tėvyne. Taip 
pavadinta speciali gražiai išleis
ta knygutė L. Vasario 16 gimna
zijos namams įsigyti aukoms 
rinkti. Joje kartono 4 psl., kurių 
pirmajame emblema ir pacituo
tas vardas, antrajame aukotojo 
vardas ir vienkartinės ar mėne
sinės aukos dydis, trečiajame 
mėnesinės grafos aukai atžymė
ti, o ketvirtajame nupirktųjų 
gimhazijai rūmų piešinys.

Saleziečių Balsas, IV metai,

Liet Saleziečių žurnalėlis, 
gražiai iliustruotas, leidžiamas 
Italijoje. Prenumerhta metams 
$1. Per metus išeis 5 numeriai 
Adresas: Instituto šaleziano Li- 
tuano, Castelnuovo D. Bosco— 
Asti, Italia.

dvasiniu ir techninių laimėjimų 
liudininkų. Andrius Kuprevi
čius savo virtuozine technika 
naudojasi laisvai ir visiškai už
tikrintai; taip pat ir jo kūrinių'! 
paruošimas buvo labai tikslus 
ir kruopštus.

Pirmoji koncerto dalis pra
skambėjo, kad ir tobulai, bet ga
na šaltai. Ar tai priklausė nuo 
nepaprasto pianisto santūrumo, moksta būti punktuali, draus- 
ar nuo programos, pasakysime minga ų savarankiška; tik ten ji 
“moksliško” parinkimo. Antroje 
dalyje jautėsi “atšilimas” ir Cho
pin, Anquerre, Čiurlionis, De
bussy ir visa; eilė “bis” skambė
jo vaizdingai ir šiltai.

Andrius Kuprevičius,
mes jį dabar gedėjome, yra nu
ėjęs tolimą kelią nuo Lietuvos į vykia įvyks nuo liepos 8 d. iki
Konservatorijos. Jis su būdingu' 
dideliam menininkui sąmonin
gumu ieško tobulumo technikoj 
ir stiliuje. Ištobulindamas tai, 
ką prigimtis duoda lengvai ir 
plėsdamas diapazoną į priešin
gą jo dramatizmui polių, jis pa
darė tai, kas yra charakteringa 
ir būtina tik didiesiems pašau
kimo menininkams.

Norėtumėm turėti džiaugsmo 
išgirsti Andrių Kuprevičių ir to
limesniame jo muzikiniame eta
pe. Iš jo užgautų klavišų norėtų
si išgirsti moderniojo stiliaus 
muzikos: Hindesmith, Bartok, 
Aposteles, Satti ir kit. Savo ra
finuotumu, dramatizmu ir inte
lektualumu ši muzika, atrodo, 
sutaptų Su pačiomis stipriausio
mis jėgomis mūsų mylimame ir 
gerbiamame pianiste. B. V.

bus pravedami tarp trijų 
tautybių futbolo, šachmatų ir 
stalo teniso (individualiniai ir 
komandiniai) susitikimai”. (Ma
no pabraukta). Faktiškai stalo 
tenisas ir šachmatai įvyko 15-16 
dienomis žaidynių pradžioje.

Jeigu minėdamas šventes, o 
tuo labiau, mūsų sportininkų or
ganizacijas, sakyčiau, kad vis
kas praėjo sklandžiai — nusi- 
kalsčiau tiesai. Gal mažai kas ži
no, kad lengvosios atletikos pir
menybės, turėjusios įvykti gegu
žės 23 d., pasibaigė . . . skaitlingu 
lengvaatletų susibūrimu stadijo- 
ne, nes varžybos iš viso nebuvo 
pravestos. •

16-tos dienos parade dalyvavu
si lietuvių sportininkų grupė bu
vo neskaitlinga ir nepasižymėjo 
disciplinuotumu. Numatytoji 
tautinių šokių grupė -nedalyva
vo. Lietuvių - estų krepšinio 
rungtynėms pasibaigus lygiomis, 
organizacinis komitetas susirin
ko “ekstra posėdžio”, o žaidėjai 
ir publika laukė aikštėje.

Buvo netakto ir išsišokimų. 
Estų-latvių tinklinis buvo nu
trauktas. Įsikišus jų ministe- 
riams, po pusvalandžio pasitari
mų, žaidimas vėl buvo tęsiamas.

Mūsų sportininkai (vyrų ir 
moterų tinklinis) nesuspėjo dėl 
laiko, pinigų, ar organizacijos 
stokos, įstatyti šventei koman
dos, nesiteikė patys net žiūro-

Muzikos žinios, 1953 m., Nr. 
2(143), 22 psl.

Liet. Knygos Mėgėjas, Dvimė- 
nesinis Biuletenis, leidžiamas 
Liet. Knygos Klubo Čikagoje, 
1953 m. balandžio mėn. Nr. 2 (4).

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1953 
m. birželio mėn., 161-192 psl.

Laiškai lietuviams, 1953 m. ge
gužės mėn., Vol. IV, Nr. 5, lį9- 
160 psl..

Ar pažįsti paslaptingąją Indi
ją ir Pįe£ų Ameriką? Beabejo, ne 
taip gėrei, kaip ^atskleidžia jas 
lietuviu- misijonierius Antanas 
Sabaliauskas savo atsiminimų, 
įspūdžių<ir pergyvenimų knygo
je “Nuo-Imsrės iki Orinoko per 

Išleido “Ventos” 
okietijoje, o gaunamaleidy’ 

pas spaudės platintojus! 228 psl.

MANIŠKI PAŽYMĖJIMAI
Baigiantis mokslo metams, 

“Žiburių” Sp. B-vė yra išleidusi 
spalvotus su Vytimi dail. T. Va
liaus meniško darbo lituanisti
nės mokyklos baigimo pažymėji
mus. Kaina 25 centai.

Atskirų skyrių pažymiams su
rašyti dar galima gauti “Mokinio 
knygelių”. Kaina 15 centų. Pla
tintojams nuolaida.

Sp. B-Vė “Žiburiai” 
941 Dundas St. W. Toronto, Ont

LINKSMOS ATOSTOGOS BUS VISIEMS, 
kuria hhM Nobelio premija loimėjutj 

pbfkyU romaną S. Reymont 
^KAIMIEČIAI

Tai meirtrižkai Hbaigfai meno kūrinys, 
kuris tikrai neapvils nė vieno skaitytojo. 
II SRĄOPOl JAU PASIRODĖ KAIMIEČIŲ
I tomas Ruduo, 3S2 psl., kaina $3.00 

kite: "NEMUNAS", 31 S3 So. Hateted A.

“Neringos” skaučių tunto sto
vykla. Stovyklavimas yra neat
skiriama skautavimo dalis. Sto
vykloj yra pritaikoma ir išgyve
nama tai, ką per metus skautė 
sueigose išmoksta. Stovykloje 
mergaitė pažįsta, ką reiškia 
“skautė gamtos draugė”, stovyk
loj ji įsisąmonina, kad ’’skautė 
sesė kitai skautei”. Ten ji iš- 

pajunta, kas tai yra gyventi po 
atviru dangum. Neįmanoma žo
džiais išreikšti, kiek daug duoda 
mergaitei stovykla. Kad tai iš
gyventi ir suprasti reikia pasto- 

kokį vyklauti.
Neringos” skaučių tunto sto-

leipos 19 d. St. Emile, Lauren- 
tian kalnuose (ten pat kur per
nai). Stovyklos mokestis $10. 
Stovyklauti /Kviečiamos visos 
mergaitės nuo 6 iki 17 metų. 
Stovyklai vadovaus sktn. Ir. Lu- 
koševičienė, mankštą pravesti 
sutiko šokėja Birutė Vaitkūnai- 
tė. Mieli tėveliai, sudarykim są
lygas ir leiskim savo dukroms 
bent 12 dienų palikti miesto dul
kes, atsigauti tyram ore ir, svar
biausia, sustiprėti lietuviška 
dvasia — pabūti lietuvaičių tar
pe. Norinčios stovyklon vykti 
užsiregistruoja pas vienetų va
doves, Aušros Vartų parapijoje, 
pas p. Kęsgailą tel. HE. 5956 ir 
pas sktn. Ir. Lukoševičienę, su- 
mokėdamos stovyklos mokestį 
iki birželio 28 d.

Smulkesnės informacijos bus 

duodamos sekančiuose nume
riuose. Tuntininkė.

B. Brazdžionis amerikiečių 
spaudoje

“Boston Post” (respublikonų 
pakraipos), kuris neseniai atski
ru straipsniu ir nuotraukomis 
pagerbė O. Ivaškienę ir jos liet 
tautinių šokių grupę, gegužės 17 
d. savo kultūriniame priede, 
“Boston Post Magazine”, at
spausdino ilgą ir gražų straips
nį apie mūsų žymųjį poetą Bęr- 
nardą Brazdžionį. Straipsnis, 
“Lietuvis poetas tremty”, para
šytas John Francis ir papuųštąs 
didele Bern. Brazdžionio nuo
trauka.

Bern. Brazdžionis aptariamas 
kaip poetas lyrikas, kaip jauni
mo literatūros kūrėjas’ (mums 
gerai pažįstamas Vytė Nemunėm 
lis), kaip literatūros vakarų da
lyvis, Bostono Liet. Rašytojų 
Klubo pirmininkas ir Amerikos 
Balso bendradarbis. “Kai jis nu
tildo savo plunksną, tada jis ke
liauja ir skaito savo poeziją, mė
gindamas pasakyti savo tautie
čiams, kad ne viskas dar praras
ta,- kad vieną dieną Lietuva vėl 
kelsis, kaip galinga ir didi šalis”.

Bern. Brazdžionis minimas ir 
kaip Lietuvių Enciklopedijos vi
suotinės literatūros sk. redakto
rius. Lietuvių Enciklopedijai ta 
proga skiriama keletas tikrai 
nuoširdžių ir. šiltų pastraipų. 
“Šiuo metu Brazdžionis rūpi
nasi svarbiausiu reikalu, kurį 
įgyvendinti ėmėsi Amerikos lie
tuviai. Čia, So. Bostone, jie ren
giasi spausdinti pirmąjį iš 20 to
mų savo mokslo darbų, naująją 
Lietuvių Enciklopediją. Tuo žy
giu lietuviai nori parodyti pa
sauliui savo prisirišimą ir meilę 
Lietuvai”. • St Š.

Prof. Pov. Jokubėnas, Lietu
vos evangelikų-reformatų baž
nyčios gen. superintendentas, 
buVęš’ evangelikų teologijos fa
kulteto dekanas, mirę Šveicari
joje. Tai žinomo kompozitoriaus 
tėvas. Jam buvo 83 metai.

Liet. Studentų Sąj. JAV-bėse 
paskelbė savo nariams rašinio 
konkursą tema ’ “Kaip aš savo 
profesijoje galiu geriausiai prisi
dėti prie Lietuvos atstatymo”. 
Paskirtos 3 premijos: 50, 30 ir 20 
dol. Rašinius iki liepos 31 d. siųs: 
ti: R. Įrėžys, 100 Cook Ši, Brook-

vais dalyvauti. Žinoma, nėra ko 
stebėtis, kad mūsų publika su
mušė “nesidomėjimo rekordą”.

Prie progos atkreipiu- dėmesį į 
latvių pastangas: jie, pralaimė
ję lietuviams krepšinį penkta
dienio ^pusfinaliuose, šeštadienio 
naktį skambino Montrealin ir 
lėktuvu atgabeno reikiamą žai
dėją. j ■ ■’ '■

Netrūko ir pragiedrulių: daly- 
vusieji vytiečiai žiūrovų neap
vylė. Jie visi padėjo daug pa
stangų ir parodė gražų žaidimą! 
Daugiausiai sekamą, (Įramatiš- 
kiausią kovą davė mūsų krepši
nio komanda, kuri, mano įsitiki
nimu, būtų laimėjusi pirmą vie
tą, jei ne Duliūno susižeidimas. 
Mūsų jauniai krepšininkai: 
Preikšaitis, Maskeliūnas ir Ku-' 
lys stebino žiūrovus savo kovin
gumu. Linkėčiau jiems nenusto
ti. progresavus, “Seniai” Ignata-: 
vičuis, Bagdonas (atvykęs iš 
Sudbury), Sųpronas, Žukas ir 
Gvildys—- parodė užtikrintą žai
dimą. Kitos sporto šakos kėlė ne- , 
mažesnį susidomėjimą. j

Ši šventė parodė, kad mūsų 
sporto klubas nėra miręs. Arte-. 
jančios Šiaurės Amerikos Lietu- j 
vių Sporto Žaidynės lai paskati- į 
na visus vytiečius bendram pozi
tyviam darbui. J. Balsys.✓

Toronto lietuviai futbolininkai’ 
šią vasarą dalyvauja Toronto 
sen. I div. pirmenybėse. Pirmas 
žaidynių ratas eina prie pabai
gos. Keletas davinių: lietuviai, 
neturėdami pakaitų (3 pagrindi
niai žaidėjai dirbo), gana smar
kiai pralošė pirmaujančiai East 
York komandai 2:5. Lietuviams 
įvarčius laimėjo Velyvis J. ir 
Preikšaitis. Prieš CIO UAW 'ko
mandą liet, laimėjo 1:0. Įvartį 
įkirto pirmam kėlinyje Preikšai
tis. Pajėgiai Danforth komandai 
lietuviai turėjo nusilenkti 1:2 
(1:0) — įvartis Šimkaus. Šiose,, 
rungtynėse buvo jaučiamas tei
sėjo šališkumas priešo naudai.

Sekančias futbolo pirmenybių 
rungtynes lietuviai žaidžia bir
želio 10 d. prieš 7000 Club Green
wood parke, pradžia 6.45 vai. pp.

Birželio 18 d. prieš 7000 Club 
(II ratas) Withrow parke, pra
džia 7 vai. vak.

Birželio 22 d. prieš East York 
Earlscourt parke, pradžia 7 v.v.

Pabaltiečių futbolo pirmeny
bėse lietuviai išėjo nugalėtojais 
laimėdami prieš estus 2:1 (l:0); 
įvarčiai Šimkaus, Vėlyvio.* Prieš 
latvius laimėjo 4:2 (2:0). Rung
tynėse su latviais įvarčius įkirto 
Lietuvninkas 1, Preikšąitis 2 ir 
Tėvelis 1 iš baudos.

Pranas Mikuličius, Australijo
je žinomas Pran Mikus vardu, 
Sydnejaus bokso stadijone, ste
bint 9000 žiūrovų, nugalėjo Aus
trijos pusvidutinio svoriotrijos pusvidutinio svorio meis
terį George Kapcen. Pats Miku- 
ličius yra Victorijos valstijos to 
paties svorio meisteris. Už ko
kių pcfros mėnesių turės įvykti 
jų abiejų oficialios rungtynės dėl 
Australijos meisterio titulo.

• Dviračių pirmenybes Mask- 
va-Charkovas, Rusijos “Tour de 
France (tradicinės clviračių lenk
tynės Europoje) vėl laimėjo K. 
Paršaitis.

• Kaunietis Algirdas Šocikas, 
TSRS sunkaus svorio bokso čem
pionas, priešingai pasklidusięms 
gandams, jog patekęs nemalo
nėn ir pradingęs po pernai metų 
fiasko olimpiadoje, išvyko Mask
von ginti titulą. Pasekmė mūsų 
dar nepasiekė.

S PUSK

versiteto bibliotekoje buvo su
ruošta paroda “Antanas Straz
das ir jo laikai”. Buvo išstatyti 
poeto rastų įvairių laidų pavyz
džiai ir rankraščiai.
Lietuviai Toronto universitete
Neseniai pasibaigė dar vieni 

Toronto universiteto mokslo me
tai, gausiausi aktyviais lietuviais 
studentais. Netoli keturiasde-- 
šimties lietuviu, daugumoj nau
jųjų atėivių studijavo įvairiuose 
šios mokyklos fakultetuose. 
Daugumas! yra pasirinkę techni
ką,, toliau seka humanitarai, ar
chitektai,, farmacininkai, odonto- - 
logąi, teisininkai ir kt. Šiuo metu 
skelbiami* egzaminų rezultatai 
rridb, jog 'praėję metai lietu- 
yianis buvo gana sėkmingi. Yrą 
gavusių stipendijas, premijas ir 
išlaikiusių su pagyrimu, nors ke- t 
lėtas turėjo ir mažiau, laimės.

Universiteto vadovybė dauge
lyje atvejų užskaita studijų me- : 
tus Europoje be ypatingų sunku
mų (nors kakiurie' falkultetai 
nenori pripažinti net baigimo 
diplomų). Didžiausia kliūtis ne
seniai atvykūsiėms yra anglų 
kalbos nemokėjimas. Nors lais
vai kalbėti nėra reikalaujama, 
bet laike mokslo metų ir per. eg-” ’ 
zaminuš jokių lengvatų dėl kal
bos nemokėjimo nėra daroma.

Toronto universiteto Lietuvių 
Klubas, jausdamasis esąs bene 
didžiausiu aktyvių lietuvių stu
dentų sambūriu Kanadoje, ruo
šiasi per šią vasarą pravesti visų 
lietuvių studentų Kanadoje ap
jungimą į vieną organizaciją. 
Procedūra ir detalės bus pa
skelbtos greitu laikų. Tikimasi, 
kad tautiečiai, išsiblaškę po 
skaitlingus’’ plačiosios Kanados 
universitetus, pijnai parems šį 
svarbų ir jau seniai pribrendusį 
reikalą. E. Č.

Toronto universitete 
pritaikomųjų mokslų ųiagistro 
laipsnį gavo E. L. Čiuplinskas. 
Tai berods vienintelis lietuvis 
čia šiais mokslo metais pasiekęs 
mokslinio laipsnio.

Pritakomųjų mokslų skyriuje 
pirmuosius studijų metus baigė 
A. J. Ankudavičius ir P. P. 
Stauskas; antruosius metus: Ą. 
P. Slapšys, galbūt, lietuviai yra 
J. A. Karnas- ir J. Kokonis.

MOTERŲ IUUAI

%

Poltavos apylinkės mergaitės nešioja viehus iš gražiau
sių kostiumų visoje Ukrainoje. Pagrindinė jų savybė 
yra daugybės spalvų derinys. Bliūskutė yra sniego bal
tumo spalvos su labai plačiomis rankovėmis, kurios 
gausiai prie riešų apsiuvinėtos ir ■ apvedžiotos. Virš 
bliuskutės nešiojama liemenė, pasiūta iš tamsaus ve
liūro, dažniausiai safiro mėlynos arba artimos purpurui 
spalvos. Jos sijonas yra ranka siūtas iš vilnos, dažniau
siai tamsiai raudonos spalvos. Virš Šio sijono Ukrainos 
mergaitės mėgsta nešioti turtingai išsiuvinėtu baltą 
žiurstą, nepaprastai puikaus sukirpimo. Šis spalvingas 
kostiumas atbaigiamas keletas eilių karoliais ant kaklo, 

- o plaukai papuošiami laukinių gėlių vainikėliu. Ši 
maža karūna užbaigiama daugiaspalviu kaspinų mazgu, 
kaspinai tiesiasi iki mergaitės nugaros. Vedusios mo
terys vietoj vainikėlib nešioja skepetaites.

Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių -bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BRADINGS
Tariama BREDINQS

BRAD/NG BREWERIES LlMITID 
OTTAWA AND WINDSOR
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Kanadoje di austa nuosavybių
pardavimo įstaiga.REAL ESTATE

visuose miesto rajonuose!

NAMAI—BIZNIAI
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SAUGU — PATIKIMA

• FUSL.

R. TESLIA
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 Park—Bloor,

8 kambarių mūrinis, 2 augštų 
narnos; įmokėti $4.900. Kaina 
$13.900.

Geoffrey—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiras mūrinis 
narnos, kiemos ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaina $15.500.

High Park—Bloor,
8 did. komb. gero mūro, neper
einami kambariai, alyva apšil
domos; įmokėti $4.500. Kaina 
$15.000.

High Pork—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.000. Kaina 
$16.500.

7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2 
augštų, garaž.; įmokėti $5.000. 
Kaina $15.900.

Bloor—Ossington,
6 kamb. atskiras, 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

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

$8.000

$19.000.

$14.700. Dundas g-vėj, lietuvių ra
jone. Namas su dviem tuš
čiom krautuvėm ir 5 nau
jai atremontuoti kambariai. 
Alyva Šildymas, {mokėti 
apie $5.000.
įmokėti. Kampinis namas 
su maisto krautuve’ ir du 
šalutiniai pastatai — krau
tuvės. Dundas g-vėj lietu
vių rajone. Dideli 9 kam
bariai. 2 modernios virtu
vės. Vandeniu alyva šildy
mas. Mėnesinės pajamos 
apie $500. Tinkama vieta 
restoranui arba kitos rūšies 
bizniui.
Roncesvalles g-vėj. 10 k. 
ir krautuvė. 2 virtuvės, at
skiras įėjimas. Vandeniu 
alyva Šildymas.
įmokėti, prie Sunnyside, 
gražioje ir ramioje gatvėje, 
susisiekimas į visas puses.
5 butai — 24 kambariai. 
Atskiri įėjimai. 11 kamba
rių naujai atremontuoti; 5 
kamb. reikalingi pagrindi
nio remonto. Mėnesin. nuo
mininkai. Vandeniu šild. 
Stocker. Kieme talpinama 
15-20 automašinų. Dideles 
pajam. Kaina tik $25.000.
(Kaina žymiai sumažinta).
6 apartamentų — 36 k.

« — namas. 6 pagrindinės ir
6 pagalbinės, virtuvės. Pa
naudoja kaip 12 butų. Iš

ilginiai koridoriai. Vande
niu šild. Gerai apsimokan
tis namas. Įmokėti $3.000 
-9 000. Anglas senukas 
skubiai nori • parduoti.

$5.500 įmokėti. Visa kaina $23.- 
000. Už tripleksą iš 13 k. 
Išilginiai koridoriai.

$8.000

$36.000,

Prie 
High Parko. 3 virtuv. Van
deniu šild. (blower). Gara
žas. Namas atskiros, kam
pinis.

$3.000 įmokėti. Miesto centre. Vi
sa kaino $12.500. Mūrinis 
namas. 9 kambariai dvie
juose ougštuose. Naujas 
apšildymas. Garažui gali
mybės.

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

I. KAUKELIS
Telef. EM. 8-2646; EM. 8-2647 

575 Queen Str. W. (prie Bathurst)

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

Nepamirškit manęs!
B. KRONAS

J. KARPIS

Nerodę manęs 
palikti savo

1 ST. CLAIR AVI. W. 
TORONTO

TeL Kt. 7941, itemų HL LL 4744

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokė j imą.

R. ŽULYS

INDIAN RD. — HOWARD PARK
$20.000. Visai atskiros, mūrinis 13 kambarių narnos. Vondens-olyvos šildy

mas. Garažas.

GRENADIER RD. — RONCESVALLES
$18.000. Visai atskiros, mūrinis, 8 kambarių narnos. Vandens šildymas. Garažas.REAL ESTATE AND INSURANCE

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

Indian Rd.—Indian Trail,
15 kamb. atskiras mūrinis, van
deniu-alyva apėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa namas; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

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

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

High Park Ave. prie Bloor,
14 didelių kambraių mūrinis at
skiras nomsa, vandeniu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23:000.

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -
• SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui

2

3.

tel. įst. OL. 7525
namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

1. $10.000 grynais, 
$24.000 pilna kaina.
8 kambariai per .2 augštus. Liuk
susinis namas visais atžvilgiais: 

- veidrodžiai, kilimai, užuolaidos ir 
visa kita liekasi prie namo. Kas 
turi pinigo — galės gražiai pagy
venti. Rusholme Dr. tarp Dundas ir 
College.
$10.000 grynais,
$19.000 pilna kaina.
8 kambariai. Namas geras, atski
ras, mūrinis, ne senas. Didelis 
sklypas. Lauder g. į žiemius nuo 
St. Clair.
$6.000 grynais,
$23.500 pilna kaina.
9 liuksusiniai kambariai per 2 

augštus. Namas atskiras, rauglėtų
plytų. Visi įrengimai patogūs ir 
modernišku Skotų nėra. Geras 

x pirkinys: mažas įmokėjimas už 
didelį turtą. Lauder g. virš St. 
Clair.

4. $5.d00 grynais,
$18.800 pHna kaina.
10 kambarių. Dideli, šviesūs. 3 
virtuvės. Vandeniu ir 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.
$5.000 grynais,
$12.800 pilna kaina.
7 kambariai, šviesūs, dideli. Mo
derniškos alyva šildymas. 2 augš- 
tai. Didelis kiemelis. Mūrinis tik 
frontas. Crawford g. virš Blooro.

6. $3.500 grynais,
$11.000 pilna kaina.
8 kambariai. Mūrinis tik frontas.
2 virtuvės. Garažui vieta yro. Carr 
gatvėj netolf Bathurst ir Queen.

7. $8.000 grynais,
$17.900 pilna kaina.
7 kambariai per 2 augštus. Na
mas atskiros, mūrinis, 18 metų.
2 vonios. Dvigubas garažas, šiaip 
viskas yro. Roxton Rd. netoli Col
lege.

8. $6.000 grynais,
$15.500 pilna kaina.
10 kambarių — pirmame ougšte 
5 kambariai. 2 virtuvės. Garažas. 
Geroj vietoj — prie Shaw gatvės 
visai netoli Bloor. 4

9. $12.000 grynais,
$21.000 pilna kaina.
10 kambarių. Didelis narnos. Gy
veno savininkai ir gauna dar nuo
mos apie $300 mėnesiui. Roxton 

'Rd. netoli College.
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Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na
mų. Taip pat duodame paskolas.

$16.000. Lansdowne — Dundas, 8 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, kietmedžio grindys, 
su garažo, gerame stovyje, 
nedidelis įmokėjimas.

$17.900.

$16.000. Indian Rd. — Wright Ava 
8 kambarių mūrinis namas, 
šilto vondens-olyva šildy
mas, labai gerame rajone, 
patogus išnuomavimui, 2 
virtuves, 2 garažai, nedi
delis įgnokėjimas.

Dovercourt — College, 10 
kambarių mūrinis dviejų 
ougŠtų namas, vandens šil
dymas, du garažai, dvi vir
tuvės, patogios išsimokėji- 
mo sąlygos.

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

$11.000 Dundas—Gladstone, 6 k., 
namas, 2 virtuvės, kietme
džio grindys, patogus iš
nuomavimui. įmokėti tik 

.1 $3.000.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
KE. 9272

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto*

Mann & Martel
REALTORS 

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

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

- ERNEST RID OUT 
EEAL ESTATE LIMITED EEALTCES

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Turime didelį namų pasi
rinkimą tarp St. Clair—Eg- 
linton — Lansdowne — Mt. 
Pleasant, nuo $12.000 iki 
$16.000 (pilno kaina), mū
riniai, atskiri namai, dau
giausia vand. - alyva šildo
mi su privačiu įvažiavimu 

. ir garažais. Arti pne susi
siekimo ir krautuvių, labai 
gerame stovyje.

Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimu nuo $2.500 
iki $3.000 šiauriniame Toronte. 
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARL1NGER
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 komb., 
atskiros, mūrinis namas, vonde- 
niu-alyvos šildymas, 3 virtuvės 
ir vonios. Didelės pajamos, leng
vos mokėjimas. Garažas.

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

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

$16.000, Dundas—Roncesvalles, 10 
komb., atskiros, mūrinis namas, 
geros pajamos.

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

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiras namas, vandens-alyvos Šil
dymas, garažas. <

$15.000, Bloor—Clinton, 9 komb., 
atskiras, mūrinis, vand.-alyvos 
šildymas, 2 mūriniai garažai.

K. Wiles Real Estate
(Centrinė Įstaiga)

$17.500. High Park—Bloor, atskiros 
mūrinis namas, 9 kamb. ir 
virtuvė, vandens anglių šil
dymas, garažas, $6.Q00 
įmokėti. Namas be morgi- 
čių.

$17.900. Oakmount—St. Clair. 8 k. 
ir 2/virtuvių <nūrinis na
mas,, vandens ir alyvos šil
dymas, bendros įvažiavi
mas. Lobai gražioje vieto
je. Šiek tiek ougštesnis 
įmokėjimas.

$18.900. Bloor — Jone, 6 didelių 
kamb. mūrinis atskiros na
mas. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vonia, karš
to vandens alyva šildymas, 
plytų garažas, graži ap* 
linko.

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

$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin
gos, 12 kamb. nomas 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, atskiras, 8 kamb. na
mas ir garažas. $4.000 
įmokėti.
SKAMBINKITE:

V. Morkis
KE. 0415

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$14.500, Indian^Rd. — Annettte, 7 kamb., mūrinis nomas, 2 virtuvės, neper
einami kambariai, kietmedžio grindys, garažas. Įmokėti apie $5.000.

$15.000, Beresford Bloor, 7 kamb., mūrinis namas, puikūs kambariai, gara
žas. Įmokėti apie $5.000.

$15.900, Gorden — Roncesvoljes, 8 kamb., mūrinis, puikūs dideli kambariai, 
kietmedžio grindys, vandens šildymas. Įmokėti apie $6.000.

$17.500, Roncesvalles —- Marion, 9-nių ir 3-jų saulės kamb. mūrinis narnos, 
3 virtuvės, geri kamb., vandens 
$6.000.

$17.500, Indian Rd. — Bloor, 8 kamb. 
ros pajamos iš namo ir krautuvės,

ir krautuve, atskiras mūrinis namas, ge- 
nepraleiskite progos.

$18.000, Bloor — Windermree, 7 kamb:, lobai puikus namas, vandens-alyvos 
šildymas. Garažas. Įmokėti apie $7.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

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

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

Įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimų. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti * 
klijentoms norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Jūsų pasirinkimui:

LONDON — BLOOR
$10.000, įmokėti $3.000. Mūrinis, pusiau atskiras 6 kambarių namas Garažas.

WINDERMERE — ST. JOHNS RD.
$12.500, įmokėti $3.000. Mūrinis 6 kambarių namas. Alyvos šildymas. Garažas.

PEARSON — RONCESVALLES
$12.500, įmokėti $4.000. Mūrinis 8 kambarių namas. Garažas.

WESTMOUNT — ST. CLAIR
$14.900, įmokėti $6.000. Visai atskiros, mūrinis, 6 kambarių namas, priedo 

saulės kambarys. Alyvos šildymas. Garažas.

MOUNTVIEW — BLOOR
SI7.000, įmokėti $6.000. Mūrinis, visai atskiras, 8 kambarių namas, van

deniu šildomos.

LAKEVIEW — DUNDAS
S 17.000, žemos {mokėjimas. Mūrinis, 11 kambarių namas, priedo saulės kam

barys. Trys virtuves, dvigubas garažas. Namas be skolų.

John J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
kKjentams 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. Visas mūrinis pusiau atskiros, 9 kambarių, dviejų 

augštų. Šildymas dlyvo. Koridorinė sistema.
- DOVERCOURT — QUEEN

$11.500, įmokėti $3.000. Mūrinis 9 didelių kambarių namas su 4 virtuvėm. 
Koridorinė sistema.. Rdsys po visu namu. Su baldais. Idealu nuomavimui. 
Yra garažas. Ar naujakurys galėtų ką geriau atrasti?

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

mas. Koridorinė sistema. Šildomas alyva. Dvigubos garažas.
CONCORD — BLOOR

$13.900, įmokėti $5.000. Labai puikiom stovy mūrinis 7 komb., geroi ir įdo
miai išplanuotos namas. Yro garažas. Galima tuojau keltis ir gyventi. 

. Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
BEACONSFIELD — ARGYLE

$15.000, įmokėti $6.000. Visai atskiros 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. Yisai atskiras masyvinis 9 didelių kambarių muro 

namas. Koridorinė sistema. Yra garažas ir vieta antram. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų tikrai vertingas turtas.

CLENDENAN — ANNETTE
$16.500, įmokėti apie $6.500. Visai atskiros mūrinis 11 kambarių vandeniu- 

alyva šildomas namas. Dvigubas garažas. Slypas 40x210 pėdų, su. dide
liais medžiais , . e

DOVEftCOURT — DUNDAS
$18.000 su didesniu įmokėjimu ir lobai lengvom išsimokėjimo sąlygom. Mūrinis 

13 lobai didelių kambarių namas, šildomas vandeniu-olyvo. Keturios vir
tuvės su sinkom. Lobai, tinkamos nuomavimui. Savaitinės pajamos virš 
$80.,Dvigubos garažas.

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 nesinervuoja!

$14.900. Bloor—Quebec, 9 komb., 
- lobai gerų plytų mūrinis 

namas, moderni virtuvė, di
delis kiemas.

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

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

$15.500. Dundas—Dovercourt, 8 k. 
mūrinis, labai geram sto
vy namas, vandeniu šildo
mas, trys modernios vir
tuvės. * V

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

■ ' ražas.
$10.000. Dundas — Rusholme, 6 k. 

atskiras namas, alyva šil
domas, moderni virtuvė, 
vieta garažui.

SKAMBINKITE:

B. Serga utis
KE. 9272

šildymas, vieta garažui. Įmokėti apie

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkinio — 
pardavimo įstaiga 

1052A BLOOR ST. W. 
Toronto

Parduodame* ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.

$9.500, įmokėti $2.500, tmirmis, 
komb. nomas, Bloor-Bathurst ra
jone, oru šildomas, nepereina
mi kambariai. v

$12.000, įmokėti $3.500, 6 kamb. 
mūrinis namas, ParKdale rajo
ne, garažas.

$12.500, įmokėti $4.000, St. Clair— 
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.

$15.000, įmokėti $5.000 (galima 
bandyti mažiau), 7 komb. mū
rinis nomas, High Park rajone, 
karšto vandens-alyvos šildymas, 

. garažas.
$15.500, įmokėti $6.000, 8 komb., 

mūrinis namas High Perk rajo
ne, kvadratinis planas karšto 
vandens-alyvos šildymas, mo
dem* virtuvė

$17.000, įmokėti $5.0kK‘, mūrinis, 
10 kamb. nomas, Iktvviu rajo
ne, aiyvos šildymas 2 virtuvės, 
garažas.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J.Rukša ir V. Jučas
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. MU. 0746.

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR KOTELIUS
$10.500, 10 kamb. namas, 2 vonios, 2 virtuvės, Bloor — Clinton rajone, įmo

kėti $1.500.
$8.000, restoranas, Roncesvalles gatvėje, 5 metų sutartis, gera savaitine apy

varta.
$3.000, valymo ir prosinimo biznis, Dundas — Indian Grove rajone, 4-rių me

tų sutartis.
$16.500, Crawford gatvėje, 10 komb., alyva šildomas, garažas, įmokėti $5.000.
$16.200, Mavety — Bloor rajone, 100 kamb., atskiros, mūrinis namas, alyva' 

šildomos, garažas. Įmokėti $7.000.

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

- Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO 

ME. 5725 - - - . . - - ME. 5726
Mes sudarome paskolos I ir II morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000
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Didžiausias namų 
pasirinkimas

Tik paskambinkite kiek Jūs^turi* 
te (mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

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

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

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

$13.500, Bloor — Ossington, mūrinis, 
7 kamb. per '2 augštus, 2 virtuves, 
įvažiavimas į kiemą.

$14.900, Bloor — Quebec, mūrinis, 10 
kamb., pusiau atskiros, gero plono. 

$15.500, Bloor — Shaw, mūrinis, atski
ras, 8 komb., 2 virtuves, vandenui- 

j aliejum šildomas, garažas,
$16.500, Howard Pork — Roncesvalles, 

mūrinis, atskiras, vondeniu-alieju- 
mi šildomas, 7 kamb. per 2 augš
tus.

$17.000, Roncesvalles — Geoffrey, 10 
kamb., atskiras, mūrinis, vandeniu 
šildomas, garažas.

$18.500, Bloor — Quebec, mūrinis, at
skiras, 10 kamb. per 2 augštus, 
vondeniu-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

s

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST
1072 BLOOR ST. W.

383 Roncesvalles. • Telef. LA. 8000 • Buto tel. EM. 3-6711
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Mann & Martel
1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) Tel. OL. 2354 
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo— 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$4.000 įmokėti, $16.500. — Bloor- 

Shaw r., b k. puikaus mūro ar- 
skiros nomos, vandeniu ir aly
va šildomas, dideli, šviesus mo
derniai dekoruoti kambariai, 
pirmos rūšies grindys, didelis ir 
gražus sodas, gyvatvorėmis ap
juostos, 2 virtuvės, vietos bent 
3 garažams, prie labai gero su
sisiekimo, Krautuvių, nuominin
kų niekada, netrūks. Neturi sko- 

*4ų, taigi tik vienas atviras mar
ginus telieka. Galima paban
dyti ir TIK $2.500 ĮMOKĖTI. 
Retai geras pirkimas.

$4.5Q0 įmokėti, $14.500. — High
Park.—10 k., atskiras mūro na
mas, vandeniu^ ir alyva šildomas, 

. visur kietmedžio. grindys, pato
gūs išnuomoti konqbafibi, gra
žus sodas, dvigubas garažas,, 
prie gero susisiekimo.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteiktame paskolas ir morgičius. . . w *

z ’Mūsų atstovas' ; • ! v •

$5.000 jmokėti, $18.500. — High 
Park; 10 k. atskiras modernus 
dviejų augštų namas, vandeniu 
ir alyvą šildomas, 2 modernios 
virtuvės, 2 vonios, kvadratinis 
planas, dideli, labai patpgūs iš
nuomoti kambariai, garažui vie
ta.

$2.500 įmokėti, ? — Ossington ■— 
Harbord, romioje gatvėje, grafus 
8 k.’.atskiras mūro namas, van
deniu ir alyva šildomas, gražūs 
sodas, dideli, Šviesūs kambariai, 
moderniai dekoruoti, garažui 
vieta, patogus^ nuomoti. Namas 
išmokėtas, taigi "iŠ pirmų ran
kų". Labai verta šituo pirki
niu pasidomėti.

$8.000 . $9.000 įmokėti, $18.500 - 
$19.000. High. Park — Bloor, 
2 augštų, 7 k.7 2 modernios, pui
kūs namai, vienas turi virtuvę 
antrame augšte, alyvo-vandeniu 

* apšildomas^-gražūs sodai, gara
žai, prie gerp susisiekimo.

Į Vasarvietė 
atostogoms

Mercury Lodge, 109 Orchard 
Beach. Lake Sirųcoo, 1 paylia nuo 
KESWICK, Ont..

Kambariai ir atskiros kabinos. 
Autobusai priveža prie pat vie
tos. Užtikrinimui vietos atosto
goms telefonuokite: Roches 

j P o i n t 184M.

I THIS HANDBOOK
FOR AMBITIOUS MEN

2

j>l ..I HS3
TĖVIBKES ŽIBURIAI
■Uff. I >" 'T---1.......... .

• Paleckis
Kąyją? Paleckis, važinėdamas 

Vilniąus gatvėmis susigalvojo 
nusipirkti “Tiesą”. Sustojo prie 
laikraščius pardavinėjančio ber
niuko, bet tas jau buvo išparda- 
vęs, tad .pašaukė draugą, parda
vinėjusi' kiek toliau: *

--Ei, Palecki, turi “Tiesą”? 
Paskubėk, pilietis laukia!

Atbėgęs berniukas įteikė Pa
leckiui “Tiesą”, o tas ir klausia:

— Kaip tavo vardas?
— Petriukas.

. — O pavardė?
— Mykolaitis.
— Tai kodėl tave draugas šau

kė Paleckiu?
— Tai draugai mane taip pra- 

mirfė, kai~ kartą čia štai kareivi
nėse valiau rusų karininkams 
batus,-.

Paleckis -daugiau nebeklausi
nėj© nieko...

r

Dr. N. Novošickis

TPUSU

i

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

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

GERIAU PAS LIETUVI. NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

.Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX rATARBIAI DUODAMI 

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

į; -A- 561- 567 KEELE ST.
Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444
TORONTO, ONT.

Have you had 
your copy?

120 pages of guid
ance to best-paid 
positions. Up-to- 
the-minute infor
mation for men 
who want to climb 
to the top. Tells 
how to get promo
tion, security and 
better pay through

home study courses. This hand
book “Engineering Opportuni
ties” is free and entirely with
out obligation* Send the cou
pon. Make this your big year! 
Describes over ninety courses 
including: 
Civil r- * 
Mechanical . 
Electrical 
A.M1.C.E. 
AM.LMedvE.

' B.Science

SEND COUPON TODAY;--* 
Canadian Institute of Science and Tech 
no logy Limited, * Garden Building,
263 Adelaide Street West, Toronto, * _ 
Please forward free of cost or obligation I 
your handbook, “ENGINEERING OPPOR- I 
TUN1TIES". I

I
.... . 1 

I
- •.•••••• | 
Course j
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TEL. junction <773

Sav. G. KERAITIS

Visų rūšių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes
> rasite 10-15% pigiau, negu kitur, paą

KA
turintį 30 metų profesinę praktikų >

Kalbu lenkiškai v •
1203 DUNDAS-STREET-WEST. TORONTO

' I

961-A BLOOR ST. WT., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871
“Clare’s Beauty Parlour”

daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 
dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.

Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto
... Savininkės:- G- Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė ? X

I

DĖMESIO! DĖMESIO!

S7tf DUNDAS S T AS ‘•ąnųNTO.iOnr
Valgiai gaminami pagal lietuvių iš šviežių produktų.
Gaminą prityrusios virėjos. - \

Sav. I' e i i K 3 « -• <> v s* as A

Dėmesio! Dėmesio!
Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantiją.

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

Sav. J. Tumosa -
880 QUEEN ST. W. (antram’augste), Toronto. Tel. OL. 4717

Structural 
Aeronautical 
A.M.Brit.I.R.E. 
Electronics J 
A.F.R.Ae.S. 
Building

i
i >
i

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų i^atūs- — normalaus ir pla-
> v ..žtaus EE—EĘE dydžio. c 
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti
1414 Dundas St. West« Toronto 

* 7 TeL KE. 3881

NICK KRAKANA
REAL ESTATE

Didžiausias Šiaurės Ontario realtorius 
Mes apimame Hurst, Kirkland Lake, 

Kapuskosing ir Timmins.
Centrinė ištaiga 
147 Third Ave. 
Timmins,. Ont. 

TeL 1400
Mūsų firmos grei
ta š išaugimas^ 
Timminse ir kito " 
se Šiaurės Onta
rio dalyse rodo,, 
kad mes teikiame 
gerą, sąžiningą ir 
greito pato movų 
mo mūsų klijen- 
tamš. Informaci 
jai ir visais just 
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 vi.ršuj minėtu adresu..

* Puiki drganizacjia
Maskypje • susitinka du bičiu

liai. Boris žiūri, kad Ivanas ba
sas. -

— Eikim į batų krautuvę Rau
donojoje Aikštėje.

Įėjęl į krautuvės, prieangį ma
to trejas duris su skirtingais už
rašais: batai, pusbačiai, šliurės.

— Kokių nori?—klausia Boris.
— Pusbačių. „ 1 '
Įeina- draugai per tas duris ir 

randa vėl trejas duris su užra- 
šaiš: vienais padais, dvigubais 
padais, trigubais padais.

— Pasirink, — sako Boris.
— Trigubais, — nusprendžia 

Ivanas.
Atidaro duris, įeina ir pamato, 

kad atsidūrė gatvėje.
— Tai aš ir vėl be batų, — 

skundžiasi Ivanas'.
f Taip, ■ teisybę. Bet kokia or
ganizacija!— stebisi Boris.

pas gydytoją -
— Tuo tarpu man sunku nu

statyti tamstos liga. Atrodo, kad 
tai dėl nedamiegojimo.

— Gerai, pone J daktare, ^atei
siu, kai tamsta išsimiegosi.

■ ■ . *

Mat, ko jis nori
Nuomininkas, pernakvojęs pir

mų naktf naujai išnuomotame 
kambary, rytą skundžiasi šeimi
ninkei:

— Bet, ponia, kas čia darosi! 
Visą naktį pačiam kambario vi
dury grūmėsi dvi žiurkės. Toks 
pasiutęs triukšmas ir žviegimas, 
kad aš jokiu būdu negalėjau už
migti.

— Tai ką, tamsta nori, kad už 
6 dolerius kambary grumtųsi 
jaučiai?... >

Padeda prekiauti
— Kodėl pas jus krautuvėje 

visada tiek daug ponių? V
—Matot, aš laikau krautuvėje 

papūgą, kuri, kaip tik įeina ko
kia ponia, vis šaukia: “O, kokia 1 
graži ponia!”..........

Tai galima suderinti j
Jonas susirgo aklosios žarnos 

uždegimu. Gydytojas sako, kad 
tuojau reikia daryti operaciją.

— Ne, geriau mirsiu, bet nesi
duosiu piaustomas, — šaukia 
Jonas.

— Bet abu dalykus lengvai ga
lima suderinti, — atsako gydy
tojas.

Dvikova per radiją
Gegužės 6 d. urugvajiečiai per 

radiją klausė savę parlamento 
pirmininko dr. Alfeo Brum ir 
žurnalisto dr. Uliseš Pereyra 
dvikovos pistoletais. - Dvikovos 
eiga karinio aerodromo aikštė
je buvo pranešinėjama per radi
ją, kaip būna pranešinėjamh ei
ga sporto rungtynių.

Abiems iššovus abu liko svei
ki. Dvikova buvo baigta, bet 
priešininkai tebelikę įtūžę vie
nas prieš kitą. O viskas dėl su
sikirtimo spaudoje politiniais 
klausimais.

Pietiečiai lięka pi'etįečiais. , <

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R O.

OĄNTŲ GYDYTOJAS
(Lietuvis) z

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

TORONTO

Telefonas ML 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 5 v.v. 
pogol susitarimą.

ir

Dr. A. Ratinaw
* L.M.Č.C >

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse. ■ 
Vidaus ligų specialistas: širdies ęst? 

mos, reutnatizmo, skilvio ir kt.
479 M Euclid Ave., Toronto

Te£fcAl«Wi*Ji UŽU
----- j,

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Dr. Ą. Paceviįčius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIČ . 
314 BATHURST ST.

• Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI 

* 1 M j*. ' •.? . . • *

Priima ligonius ,ir?gimdyves: 
kasdien 11-1-2 vai., ž-iC vat. ir t-9, 

šeštadieniais nuo 11-3 vai.' '

Visais turto pirkimo 
ir pardayimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM ROLLAND
- ; Kcal Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont.

Brangus atminimas
— Ką tamsta laikote šitam me

dalione? 1 ■
— Man brangų . atminimą: ke

letą mano vyro plaukų,...
— Bet tamstos vyras dar gy

vas. ' j ' ■
Taip, gyvas, bet nebeturi

plaukų... -;s

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

TeL RA 3924

Dr. Jonas Yčas
- Gydytojas-' ii"- chirurgas .

w. J"
(tarp Gladstone ir.Rusholme Rd.)

JJrįimą Jįgopius ir.giipdyveš 
šiokiadieniais nuę. 2-4 ir 6.30t8 
vai vak. arba pagal susitarimą.

Toronto

Dr. WILLIAM 3,ZINCHESIN
B.A., M.D., LM.C.C. ■

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344 •

i Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

5 gab.
3 gab.
•5 gab. _ _ ,
Davenport lova (Chesterfield)
<' ■•■"'- ' . — $49.50

~ Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

4S0 YONGE ST., TORONTO 
(T blbkas į-šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 V AL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 

;; Skambinti Midway 1213

virtuvės chromo komplektas — $59.50 
fotelis (chesterfield) ' — 99.00
miegamojo komplektas — $79.5b

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir motetu*-’ligų gydytoja Su il

ga mėtė praktika, v' 1
Šveicarų' diplomas '(Basei). <

Telef. PR. 5368
572a. Batfiurst Strv Toronto 

Priėmijno valandos: 2-4. ir 7-9 p.p'., 
arba .pagal -telefoninį susitarimą^

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West « 
prie Huron gatvės > 

Toronto. <
Priimamos vai.: nūo 1-4 ir 5-8 
vai. pp. Kitu laiku "pagal su
sitarimą.

> EM. 6-5798 i

r D* JOHN REKAI
■ r * Cb««vrgaJ.ir ckužeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Bujapeįto Dend-osios ikjon nės

f ^y3AV?ydytoi°5-’
.2^.5^^yątr Ave. W. Toronto, l hit.

Susitarti telefonu RA. 0237 
.*• AKfilbama lenkiškai ir rusiškai

- Dr. MICHAEL BALKAN1 r,
is OS. 

ir 
no-

• 20Ž ST; CLAIR AVt. TOROb TO 
‘‘ ' prie Avenue .

Tel. RA. 9632 ir HV.‘;7Wf į 
'’Priėmirno v6L: 3-6r vol. pp/z* trečiame- 
■ibiais 3^8 yah'pp: Priimdrna sd si tarus 

•’ tęfefonu. J

" Ull l! I |J H -4—

Dr. F. Tickett !
, ?‘ Gydjiojaš' I

Moterų ^t'gų ‘B'^girhdy^o’j^eciali 
Buvęs Budapešto ligonir.es xedėįa 
vienas iš MiunęRerjo uhi^S/sifeVo 

’ ferų*kfinikį ašlstehtu. '°*.'

* ' prie AVehue^RdčįJ .

■ ■ ‘ chirurgas ‘ ■,
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų . :
11 Gdre Vale Avė. Toronto

Telef EM. 8,-3754 <
-  < _ . _

Dr. Chas. OKUM
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave. ;

Priima vakarais- pagal srrsrtcrimą.
t i__
4—«

***■■■■

J. VAITKUS
Instaliuoja ‘ namus, daro elektros &o- 
ves pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elekft. vandens šildytuvus ir 
elektr. krosriis, ber kitus elektros'in
staliacijas: darbus. . «

88 SPENCER AVE. i 
.v: Toronto

Telefonas ME'. 3809
■ i ■ * * i . ■

LlCENZiJUbTI
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS irCOL*

Viskas nuo durų skambučio
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808: •’ į

DANTISTAS : 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
• TeL EM. .4-6515

T

m mu' .i~i

W. A. LENCKI, BA.; LL.B.'
; ’ Teisininkas — >

Advokatas — Notaras

DĖMESIO! I
Lietuvis Elektros — Radįo 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar; 
perstatau:

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

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

techniškus Datarimus. j
Skambinti telef. KE. 1080 «

; 44 GWYNNE AVĖ., TORONTU

Mes dirbame 24 valandas

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už J«5į’i

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni včstuviniai 
komplektai 
vyrams ir 
moterims 

pigiausiomis 
kainomis mieste*

256 COLLEGE ST., KI. 099) 
(orie Spadina)'

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

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804

100 Adelaide Št. W<
Room 107 s:

•' ■ * i - ■ P T

> Telefonas EM. ę*4182 
Toronto ;
/.

r » ■ ■ „i

J

STANLEY SHOE STOR^
. Augščiau^iąs rūšies moterų, vaikiu ir 
’ vyrų Jbptai, normalaus dydžio ir plojus 
. r % _ęE——-EEĘ :

1438 Dundas Št. W. Toronto
'.? >■ ’? prie Gladstone

1“EUROPA” FOTO STUDlb

576 OITF.F.N ST. W. 
Tol. EM. 3*1618

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimairie ir pristatome.

Seymour Herftiant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Telef. EM. 8-6849 1
615 Queen St. W. Torontą

Mūsų specialybė vestuvinės, šeiįnų 
nuotraukos ir spalvoti portretai-

,, r Darbas pirmos .rūšies, • ’

Suite 410
394 Bay Sty Toronto, Ont. 

Telef.: EM.4-9912

DAŽAI1 IR SIENOMS 
POPIĖRIS!'

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDĄS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

Tik pažvelkit į ši modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliam, miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su {alpiais 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, pažo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, s rintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

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

11—mi w ihimuiline   įmini   Mmmi iwi'irwyiiuwi  ............ .............. ..

^IMTER UOPPU
tuščiausios RŪŠIES MENO 1 a"

RANKDARBIU OAHmiAl

kitų tauto msiĮants munkąs

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai ., LB * netinkamai laikomi sugenda. Mū-
Umrted sandėliuose jūsų vasariniai rū- 

kai bus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite* rudeninį apsitvarkymą.

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

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

eiiWMon

a YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowel! Ave., Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont.1

Mes gaminame geriausios * 
kokybėsproduktus:
> > švtežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešra*.
\ *< Rinkos kainomis. v

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams^ pokyliams.

» M will ..................................... ..........................................  ..... ................... ..

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kolbų stovų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St. 
Office IM 6-1753. Res. fel. LY 5797

AKTŲ SPECIALISTAS
M. STEFA NUK 

(optometrist) '
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

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

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius,- vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokias 
panašius darbūs
PranHu klientams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZABAIT1S -

ligonir.es
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TČKONTC, ©lit. MONTREAL, Cue.
Vaikų katekizacija 

pirmajai išpažinčiai Toronto šv. 
Jono Kr. parapijoje vyksta ant
radieniais ir penktadieniais 6 y. 
v-. Pirmosios Komunijos iškil
mės numatomos pirmąjį liepos 
mėnesio sekmadienį.

Palaiminimas vaikams
Švč. Jėzaus Širdies šventėje, 

birželio > 12 d., penktadienį, 7.30 
vai.' vakare, šv. - Jono Kr. liet, 
bažnyčioje bus laikomos trum
pos pamaldos su specialiu palai
minimu vaikams. Tėvai prašomi 
savo mažuosius atsivesti arba 
atsienšti į bažnyčią.

Tėvai Pranciškonai 
persikėlė į naujas pastovesnes 
patalpas 91 Jameson Ave., II 
augšte. (Važiuoti King tramva
jumi iki Jameson g. sustojimo). 
Klebonas priima kiekvieną va
karą nuo 6 iki 9 vai. Kitu laiku 
kreiptis tel. KE. 4996.

Išpažinčių klausoma šeštadie
niais šv. Šeimos bažnyčioj (King 
ir Close gatvių susikirtime) nuo 
7.30 vai. vak. iki 9 vai. vak. že
mutinėje bažnyčioje. Parkdale 
teatre, kur laikomos pamaldos, 
išpažiričių klausoma nuo 10 iki 
11 vai. r. prieš pamaldas.

Pamaldos liet, evangelikams 
Montrealy, St. John’s Church, 
Jeanne Mance & Prince Arthur 
gatvių kampe, sekmadienį bir
želio 14 d. 12 vai.

Dr. M. Kavolis
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 
birželio 14 d. per 11 vai. pamal
das giedos op. sol. K. Granto dai
navimo mokinė Irena Migai 
(svetimtautė). Vargonais pritars 
muz. St. Gailevičius.

TLN šėrus pirko:
Už $25: Salomėja Pundziuvie- 

nė, inž. Jasinevičius, Ruzgas An
tanas, Stančikas Antanas, B. Sa
kalauskas, J. Pusvaškis.

Visiems ačiū. TLN.
Toronto Lietuvių Namai 

virto tikru lietuvių Centru To
ronte. Be jų mes nebegalime ap
sieiti. Pradžia buvo labai sunki, 
trūko pinigų. Tačiau geroji To
ronto lietuvių visuomenė atėjo į 
pagalbą pirkdama šėrus. Jau yra 
virš 500 šėrininkų. Didysis ba
landžio mėn. mokėjimas — 5.000 
dolerių — buvo sukeltas ir įmo
kėtas. Trjūko arti $1000, kuriuos 
paskolino Vyt. Abromaitis ir 
Liet. Koop. bankas “Parama”.

Šerų išplatinta už virš S18.000. 
j Tiesa, dar ne visi išpirko savo

Visi į birželio 14 d. minėjimą
Iškilmingas birželio 14 d. mi

nėjimas įvyks ir šiais metais 
Massey Hall salėje. Jis žada šį 
kartą būti ypatingai iškilmingas. 
Jame sutiko dalyvauti ir Kana
dos federalinės valdžios atstovas 
imigracijos ministeris p. Harris; 
kuris pasakys ir pagrindinę kal
bą. Tai yra didelės reikšmės įvy
kis, nes pirmą kartą Kanados 
valdžios atstovas oficialiai daly
vauja mūsų tragišką minėjimo 
dieną.

Koncertinėje dalyje pasirodys' 
visų trijų tautų chorai, su savo 
tautos geriausiais kūriniais, pri
taikintais tos dienos rimtumui. 
St. Gailevičiaus vedamas lietu
vių choras “Varpas” išpildys 
Vanagaičio, Šimkaus ir Banaičio 
kūrinius.

Visa lietuviška visuomenė pra
šoma minėjime kuo skaitlingiau 
dalyvauti ir tuo išreikšti galingą 
protestą prieš mūsų tautų paver
gimą ir dar dabartiniu laiku bol
ševikinės Rusijos tebevykdomą 
masinį genocidą. Vargu, ar rasi
me mūsų tarpe žmogų, kurio šie-, 
loję nedegtų ta pati nepagydoma 
žaizda.

Šitas minėjimas taip pat yra 
vienintelė proga, kur mes visi, 
suvienyti vieno skausmo, gali
me sueiti, atminti ir pagerbti 
mūsų brangius žuvusius ir paro
dyti svetimiems vieningumo ir 
ryžtingumo kovai už savo nepri
klausomybę. Tegul nei vienas 
neužmiršta šitą dieną ateiti į mi
nėjimą.

Tai mūsų sielos sukaupimas, 
tai mūsų šventa pareiga.

Minėjimas prasideda 7 vai. v:, 
kad galėtų dalyvauti ir asmens, 
dienos metu išvykę i užmiestį. ■

Baltų Federacijos Valdyba.
LIETUVI,

IŠGIRSK verksmą alkanų kū
dikių, aimaną mylinčios moti
nos, kuri neturi jiems maisto.

NEBŪK kurčias mūsų senelių 
prašymams, baigiančių savo die
nas svetimam krašte be savų bei 
artimųjų. , ’

IŠKLAUSYK maldavimą var
go mokyklos vaikučių, nupirk 
j iems vadovėlį mokslui.

UŽJAUSK, jei turi širdį, ligo
nius sanatorijose bei ligoninėse, 
nes jie nedavalgo.

AUKOK šiandien, nesakyk 
“paskui”, nes kas tuojau aukoja, 
dvigubai aukoja. .

AUKOK pats ir paragink 
kiekvieną savo giminę ir pažįs
tamą. z

NEUŽMIRŠK, Lietuvi, kad j . , .
šalpos vajus Kanadoje, Vokie-| pasižadėjimus, tačiau yra vilties,

Ir trečioji metinė Tautos Fondo gegužinė Hamiltone
suteiks mieliesiems tautiečiams gražių įspūdžių, o miesto dulkėmis persunktiems plaučiams

— neaprėpiamą kiekį gryno, kaip krištolas lauku ir miškų oro!
PETRINIŲ IŠVAKARĖSE, BIRŽELIO 28 DIENĄ, KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS j

kuri įvyks italo Bridgeman’s ūky (ten, kur ir praėjusiais melais).
AUTOBUSAI iš TORONTO eis 13 vai. nuo lietuvių bažnyčios, 941 Dundas Street West. 

Iš HAMILTONO — nuo lietuvių bažnyčios, 58 Dundurn Street North.
PASTABA: Vykstantiems lengvomis mašinomis iš Hamiltono važiuoti Toronto kryptimi 
5-tu keliu ir maždaug už 12-kos mylių, skaitant nuo York ir Du ndurn gatvių kryžkelės, pa
sukti į kairę “Boy Scouts Camp” rodykle pažymėtu keliu. Pravažiavus 4-rias mylias, — ge
gužinės vieta.
Leiskim mūsų doleriui dvigubai veikti: jis suteiks mums šioje gegužinėje jaukiai malonų 

‘ poilsį -ir tuo pačiu mūsų svarbius tautinius reikalus parems!
Pradžia 3 vai. pp. Gros nuotaikingas Benni Ferri orkestras — jo garsus perduos skambus 
mikrofonas. Veiks įvairus bufetas!, Visus maloniai sutiksime, visus skaniai pavaišinsime!
i TF A-bėš Kanadoj Hamiltono sk.

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

tijoje likusiems lietuviams šelp
ti, baigiasi š. m. liepos mėn. 1, 
d , tad skubėk atnešti savo auką 
KLB Toronto Apylinkės Šalpos 
Komitetui. Aukas priims ir kvi
tus išduos Kom. atstovas Lietu
vių Namuose, 235 Ossington 
Avė., kasdien nuo 7-9 vai. vak. 
Be to. J. Beržinsko krautuvėje, 
1212 Dundas St. W., J. Pikšilin- 
gio “Rūta” krautuvėje, 907 Dun
das St. W. ir Tulpės” svetainė
je, 994 Dundas St. W.

KLB Toronto ApjJ. 
Šalpos Komitetas.

Dar kartą kreipiamės!
Į KLB Švietimo Komisijos 

kreipimąsi vasaros stovyklos 
personalo reikalu jau atsiliepė 
keletas pasišventusių asmenų. 
Tačiau stovvklai dar trūksta 
dviejų vyrų ir dviejų moterų ar 
panelių. Dar kartą kreipiamės į 
gerb. tautiečius, prašydami 
mums padėti, sutinkant praleisti 
stovykloje bent savaitę.

Atsiliepimo lauksime telefo
nais: Toronte, A. Rinkūnas, LL. 
9397. Hamiltone — St. Prapuole
ny tė. 8-2378.

KLB Švietimo Komisija.
Serga Petras Greičiūnas

Savo bute, 5 Nickson gatvėje, 
jau nuo Kalėdų sunkiai serga P. 
Greičiūnas. Prieš kurį laiką šv. 
Juozapo ligoninėje padaryta vi
durių operacija, po kurios, deja, 
sveikata nepagerėjo. Iki šiol li
gonio žmona dirbo siuvykloje, 
paliekant ligonį vieną namuose. 
Toronto “Caritui” sutikus mate
rialiai paremti vargstančią šei
mą, ligonio žmona kuriam laikui 
nuo darbo paims atostogų.

Vedybos — krikštynos
Praėjusią savaitę Toronto liet, 

-šv. Jono Krikštytojo parapijoje 
susituokė:- Feliksas Barzdžius su 
Ona Rudyte.

Pakrikštyta: Markus Arūnas 
Stasiulis, Kęstutis Jonas Draud- 
vila ir Gražina Zofija Pociūtė.

Šv. Jono Krikštytojo Pašalpinė 
Draugija atšventė jubilėjų

Ši draugija, prieš trečdali am
žiaus sukaupusi Toronte įsikūru
sius lietuvius, branginančius lie
tuviškas katalikiškas tradicijas, 
išvarė čia giliausią vagą lietu-< 
viškajame gyvenime. Būdama 
pašalpinė draugija, kuri turi 
tikslo paremti savo narius ligos 
ir kitų nelaimių atveju, ji dar: 
varė ir didelį kultūrinį bei lietu- ; 
višką darbą .Ji sudarė pagrindą 1 
ir pirmajai Toronto lietuvių pa
rapijai, gavusiai tą patį šv. Jo
no Krikštytojo vardą. Jos narių 
rūpesčiu buvo įsigyta bažnyčia, 
ji pertvarkyta, iškastas rūsys ir 
įrengta jame salė, viską atlie
kant savomis rankomis. Ant jų 
pečių gulė ir parapijos bei baž
nyčios išlaikymas, nors tada jų 
tebuvo vos keliolika šeimų. Jie 
visdėlto pakėlė tą naštą ir pri
vedė prie mūsų laikų, kada ta 

' bažnyčia pasidarė dvasiniu cent- 
! ru jau keliasdešimts kartų padi
dėjusios lietuviškos kolonijos. 
Tai ryškiausiai matomas didysis 

’ draugijos bei jos narių darbas. O 
kiek ji dar nusipelnė kaip gry
nai pašalpinė draugija, stiprin
dama, paguosdama ir paremda
ma savo narius, palaikydama 
juos vienoje lietuviškoje šei
moje!

Šito jos darbo vaisius geriau
siai buvo galima pamatyti per
eitą šeštadienį, kai į 33 metų 
veiklos paminėjimo pobūvį pri
sirinko keletas šimtų jos narių 
ir svečių šv. Kazimiero salėje. 
Be vakarienės buvo dar progra
ma, pravesta draugijos pirminin
ko Čirūno. Pirmiausia paskam
bino jaunutė pianistė Irena Ku- 
niūtė, toliau padainavo sol. A. 
Ščepavičienė, akompanuojant 
dukrelei Danutei; J. Ramoška,- 
akompanuojant A. Dobrovskai 
išpildė du dalykus kornetu; 
akompanuojant muz. St. Gaile- 
vičiui dainavo sol. V. Verikaitis, 
sol. P. Prankienė, Verikaitis ir 
Ščepavičienė; D. Kundrotaitė ir 
jos broliukas pašoko po vieną 
baleto šokį. Orkestras “Trimi
tas” savo Vadovo p. Jokūbaičio 
sveikinimo žodį palydėjo lietu
viškų dainų pyne.

Draugiją bei jos narius jubi- 
lėjaus proga pasveikino KLB Kr. 
V-bos pirm. J. Matulionis, T. Ži
burių redaktorius ir naujosios 
lietuvių parapijos klebonas Tė
vas Bernardinas Grauslys.

Toliau stiprinantis ir gurkš
nojant alutį, grojant “Trimitui”, 
smagiai pasilinksminta.

Pabaltiečių Moterų Taryba, 
norėdama painformuoti Kana
dos visuomenę apie bolševizmo 
vykdomą baisiąją genocidinę po
litiką, prieš genocido pradžios 
paminėjimą išleido specialius 
vieno lapo atsišaukimus į Kana
dos moteris: “To the Women of 
Free Canada”. Jame, nurodant 
Pabaltijo pavyzdį, apibūdinamos 
bolševizmo tautoms nešamos

Š.m. BIRŽELIO MEN. 13 d., erdvioje UNF salėje, 
297 College Str., rengiamas

Bufete bus galima atsigaivinti kietais ir minkštais gėrimais 
Groja TLO “Trimitas”.

Pradžia 8 vai. vate.
LAS Toronto Skyrius.

kad žodį ir pažadą ištesės, o tai
pogi ir naujų ateis į mūsų eiles, 

Namai išremontuoti ir pa
puošti. Skautai ir KLMB-nė do
vanojo Vydūno paveikslą, Dagys 
— medžio dirbinių, Sergantis — 
Vytauto paveikslą, Milašius — 
lapės iškamšą. Visose salėse 
įrengti garsiakalbiai, nupirktas 
automatinis patefonas. Čia daug 
darbo įdėjo Juozas Balsys.

Vasaros pabaigoj ruošiama lo
terija. Pirmas fantas — gitara 
gauta iš “Trimito” — Jokūbai
čio. Loterijos pelnas bus panau
dotas bibliotekos steigimui ir L. 
Namų gražinimui. Koresp.

Kanados liet, tautininkų 
suvažiavimas

įvyks Toronte liepos 4 d. Į jį, 
berods, žada atvykti iš JAV 
“Dirvos” redaktorius Gaidžiū- 
nas, dr. Nemickas ir gal dar kt.

Suvažiavimui pirmoji data bu
vo numatyta birželio 13 d., bet 
Toronto skyrius, kuriam pavesta 
suvažiavimą priimti, paprašė ati
dėti į pątogesnį savaitgalį. Ši
tame suvažiavime Kanados lie- -v. 
tuviai tautininkai beabejo išsi- kančios ir šaukiamasi teisingu- 
rinks ir savo centro valdybą. Iki ' '
šiol tas pareigas ėjo Montrealio 
skyrius, pirmininkaujamas agr. 
Andriuškevičiaus. Tuo būdu tu
rėsime organizuotą jau antrą lie
tuvišką politinę partiją. Iki šiol 
iš senųjų lietuviškų partijų orga
nizuotai teveikė vieni socialde
mokratai. Turi savo būrelius kaž
kuriose kolonijose ir valstiečiai 
liaudininkai, be^ jų suvažiavimo 
ir rinktos centro valdybos dar 
negirdėti.

Pavykęs pobūvis
Toronto šalpos-labdaros ko

miteto pobūvis, įvykęs praeitą 
savaitę didžiojoje ukrainiečių sa
lėje praėjo gana sėkmingai. Yra 
gauta pelno, kuris bus panaudo
tas Toronto mieste sergančių ir 
nedarbingų lietuviškų šeimų šel- 
pimui.

KINO “CENTRE’
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas SL W. 
Toronto 

Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio H, 12, 13 d.d. 
MA & PA KETTLE AT THE FAIR — Marjorie Main, 

Percy Kilbride 
CROSSWINDS — spalvota — John Payne, Rhonda Fleming 

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 15, 16, 17 d.d.
BLUE VEIL — Jane Wyman, Charles Laughton 
ROOM FOR ONE MORE — Cary Grant, Betsy Drake

mo pavergtiesiems. Atsišaukimą 
pasirašo po vieną kiekvienos 
tautybės atstovę: estų J. Paets, 
latvių . Svanks ir lietuvių E. 
Jurkevičienė.

Otava. —Karūnacijos die
ną gimusiems vaikučiams Kana
dos general gubernatorius pa
skyrė dovaną: po sidabro šaukš
tuką. Toronte juos -gaus 60 kū
dikių, Hamiltone 24.

Grandiozinis vasaros balius 
Palace Pier

Pirmą kartą šiais metais To
ronto Jūrų Skautės vėl turės sa
vo tradicinį šokių vakarą puikia
jame Palace Pier. Šį sykį pasise
kė sale gauti šeštadienį, birželio 
20 d. Gros nuolatinis Palace Pier 
15. žmonių orkestras; veiks Pa
lace Pier bufetas su kietais ir 
lengvais gėrimais. Įėjimo kaina 
nepakelta. Išnaudokite šią retą 
progą praleisti vakarą tikrai 
puošnioje aplinkoje., Staliukus 
galima iš anksto užsisakyti pas 
jūrų skautės — p. Ropienė, telef. 
MU. 7764 ir p. Skukauskienė te
lef. JU. 7880.
. Visus kviečiame atsilankyti.

Toronto jūsų skaučių 
bičiulių būrelis.

Vaclovas Verikaitis baigė stu
dijų metus Toronto universite
te muzikos fakultete. Šiuo metu 
sol. Verikaitis yra angažuotas ir 
dainuoja per radiją.. Kiekvieną- 
penktadienį 9 vai. 30 min. vaka
re per visą Kanadą yra trans
liuojama CBC radiofono progra
ma, pavadinta “Songs of Mj? 
People”, t.y. įvairiausių tautų 
dainos. Gegužės 29 d. šioje prog
ramoje kvartetas, kurio narys 
wra ir Van. Verikaitis. padainavo 

i ir lietuviškų dainų. Mūsų tai bu
vo pranešta iš anksto ir daugelis 
mūsų skaitytojų tą programą be 
abejo girdėjo. Tai buvo maloni 
staigmena visiems. Jei mes laiš
kais padėkotume už tą prograrną 
CBC radijo stočiai ir paprašytu
me dažniau lietuviškų dainų 
transliuoti, vadovybė, žinoma, į 
tai atsižvelgtų. Tokie čia yra pa
pročiai ir linkstama patarnauti 
tiems, kurie parodo didesnio su
sidomėjimo.

• P'o'd ėk a
Liet. Kot. Moterų Draugijos atstovių 

suvažiavimo njetu gegužes 30-31 d. už 
gražius sveikinimus ir visiems prisidė- 
jusiems savo darbu nuoširdžiai dėkojame: 
Dvasios vadovui T. Juvenaliui Liauboi, 
OFM, klebonui kun. P. Ažubaliui, kle
bonui kun. T. Bernardinui Grousliui, 
OFM, S. Prapuolenytei, A. Sčepavičienei, 
D’ Ščepavičiūtei, Šalnai, Šakaliui, S. Pro- 
kopui, Sauliui, Dorgiui, Kaknevičiui ir 
visiems s\^čįams už malonų dalyvavimę.

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos steigėjai ir ilgametei Centro 
Valdybos pirmininkei dr. A. Užupienei, 
laikinai pasitraukusiai iš Valdybos, dėl 
atlikimo praktikos stažo, įsigijimui teisių 
Kanadoje, nuoširdžiausiai linkime ge
riausio pasisekimo darbe.

, Centro Valdyba.
Širdingai dėkoju

Hamiltono šv. Juozapo ligoninės li^tu- 
"vaims tarnautojams ir Sės. Irenai už do
vanų įteiktg man mokyklos baigimo pro
ga. Lieku visiems dėkingo B. Greičiūtė.

Padėka '
Gerbiamam klebonui kuri. ' Ažubaliui 

už globų ir rūpestingumų mano sirgimo 
metu; Šalpos organizacijai "Caritas" už 
pašalpų; pųnelei Michalinai ir inž. A. 
Šalkauskiui už aukų; ponųrris St. Jucevi
čiui, V. Zauerhagenui, A. Dobrovolskiui 
ir P. Bolikoniui už kraujo gavimų; po
nams M. ir A. Vasiliauskams, A. Galdi
kui ir M. Pranevičiui ■ n\one ligoninėje 
lankiusiems ir daug užuojautos porodžiu- 

• siems, tariame nuoširdų ačiū.
Vadakojis ir šeima.

Pabaltiečiai pagerbė į 
Jos Didenybę Elzbietą II

,Birželio 2 d. Latvijos gen. kon
sulas Mr. Bryson, karalienės Elz
bietos II karūnacijos proga, savo 
rezidencijoje 177 Dunvegan Rd., 
Forest Hill, suruošė vaišes, į ku
rias buvo pakviestas gana gražus 
būrelis pabaltiečių: Baltų Fede
racijos valdybos nariai, spaudos 
atstovai ir kt.

Dalyvavo Lietuvos ir Estijos 
gen. konsulai, KLB Krašto Val
dybos pirm. J. Matulionis ir eilė 
latvių bei estų organizacij ų va
dovų. Viso apie 60 asmenų.

Susirinkusiuosius pasveikino 
vaišių šeimininkas, po to ilgėliau 
kalbėjo Baltų Federacijos pirm, 
p. Lusis,‘kuris apibūdino nūdie
nę Pabaltijo valstybių tragedi
ją ir išreiškė viltį, kad laisvasis 
pasaulis turės grįžti prie Atlanto 
Chartos principų ir po ilgų kan
čių Pabaltįjys turės atgauti pa
grobtąją laisvę. Po pirmininko 
Kalbos Federacijos V-bos sekre
torius perskaitė- karalienei Elz
bietai II suredaguotą sveikinimo 
telegramą.

Po oficialiosios dalies vaišių 
dalyviai, pasklidę po konsulo re
zidencijos patalpas bei gražų so
dą, išgėrė gaivinančio “punčo”, 
buvo pavaišinti sumuštiniais bei 
kava ir tortu, pasišnekučiavo^ 
pasidalino mintimis. Pr. AI.

Volkovo baleto studijos 
pasirodymas įvyks birželio 17 d. 
8.30 vai. vak. Eaton Auditorijoje. 
Liet, valst. baleto šokėja Zinaida 
Smoiskaitė-Orantienė, kuri da
bar dėsto Volkovo baleto studi
joje, pasirodys su savo pastaty
mu. Be kitų tautybių mokinių 
dalyvaus ir lietuviai.

Nuo birželio 15 d. Volkovo ba
leto studijoje atidaroma vasaros 
baleto studija. Į ją dėstyti pa
kviesta ir baleto šokėja Z. Oran- 
tienė. Pamokos prasidės liepos 
1 d. Norintieji lankyti prašome 
susižinoti tel. LO. 2401, kasdien 
nuoll-3 vai. pp.

Gegužinė 
Toronto priemiestyje, lietuvio 
Medelinsko darže, įvyks birželio 
28 d., sekmadienį.

NAUJAI ATIDARYTAI lietuvių krautuvei 
reikalingas pardavėjas-a. Pageidaujama 
dirbęs-usi maisto krautuvėje. Gali būti ir 
nepilnametis-ė, bet gabūs, ir gerai moką 
anglų kalbą. Atlyginimas pagal susitari
mą. Kreiptis asmeniškai: 996 Du Adas St. 
W., arba telef. ME. 7462.

"BALTIC" VALGYKLAI, 870 Dundas St. 
W., tel. EM. 6-7060, reikalinga nuolati
nė padavėja popietinėms darbo valan
doms.

Išnuomojamas kambarys be baldų, gali
ma naudotis virtuve. Telef. RO. 3135. 
------------------------------------ ę------------------------ 
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte ir kambarys lll-me augšte. 19 
Beatrice St. Tel. OL. 3383.

Išnuomojamas frontinis didelis kambarys 
l-me augšte su teise naudotis virtuve, 
apstatytos arba ne. Yra garotas. Telefo
nas KE. 2154.

Birželio liūdnųjų įvykių minė
jimo sekmadienį, birželio 14 d., 
tvarka: 11 vai. pamaldos abiejo
se lietuvių bažnyčiose. Organi
zacijos dalyvauja su vėliavomis 
perrištomis gedulo kaspinu;

7 vai. vak. St. James kated
roje, Cathedral St., prie Domi
nion aikštės religinis koncertas, 
dalyvaujant visų trijų Pabaltijo 
tautybių menininkams. (Iš lie
tuvių dalyvaują operos solistė E. 
Kardelienė ir AV parapijos cho
ras, vedamas muz. A. Piešinos).

Tuoj po koncerto ■ Dominion 
aikštėje prie Kanados Nežino
mojo Kareivio paminklo vainiko 
uždėjimas.

Visi kviečiami skaitlingai da
ly vauti.

LB Montrealio Apyl. V-ba.
LŠ Mokykla baigia mokslo 

metus šeštadienį, birželio 13 d. 
Mokiniai renkasi į mokyklą eg
zaminams tuo pačiu laiku— 1.30 
vai. pp. Po egzaminų 4 vai. pp. 
AV parapijos salėje ruošiamas 
mokiniams kuklus pobūvis, ku
rio metu gėriausiems mokiniams

i bus įteiktos KLB-nės Montrealio 
j Apyl. V-bos dovanos.
! Tėvai maloniai kviečiami šia- 
, me pobūvyje dalyvauti. Įėjimas 
! suaugusiems 50c, vaikams 25c.

LŠM. Tėvų Komitetas.
Vasaros stovyklos jaunimui
KLB-nės Montrealio Apylin

kės Šviet. ir Kult. K^ja, susitaru
si su Montr. lietuvių skautų ir 
skaučių tuntais skelbia: »

1. Montr. skautų tuntas š.m.
vasaros stovyklą ruošia nuo lie
pos 25 d. iki rugpjūčio 2 d., į ku
rią yra kviečiami ir ne skautai 
jaunuoliai nuo 8 iki mėtų am- Į 
žiaus. ’’ \ .' ’ ’ ' 1
yra toks pat, kaip ir skautams —- 
$1.25 dienai arba $10 visam sto
vyklos laikui, plius kelionės iš
laidos apie $3. Stovykla įvyks St. 
Adolphe vietovėje.

2. “Neringos” skaučių
vasaros stovykla įvyks nuo lie
pos 8 iki 19 d. St. Emile. Lau- 
rentian kalnuose. Į stovyklą pri
imamos liet, jaunuolės ir ne 
skautės nuo 6 iki 17 metų amž. i T nrit 
Stovyklos mokestis $10. ‘ i aukso - įedus„ Ge_

.Esant pakankamam ne skau-j . „ d Adomas B1.
tų skaičiui stovyklose bus suda- - Adomaityte; birželio.6 d. 
ryta atskiros ne skautų grupes ; Paškevičius su Agute
kitu atveju jie bus Ijung >i j | Stravinskaite
skautų vienetus. Vis. stovyk au- ; Pakrikš, ta biržell0 6 d Al
iojai pnvales vienodai nesti tar- f ns įr A/ gt k dukte bej 
nybas: sargybos; rajono tvarky- j Vilčinsku sūnus.
mas nutįsto gaminimas ir pam ; 0 ija padaryta Stonkienei

4. Stovyklos metu bus prave- P dar sunkiai tebeserga 
darni Lietuvos istorijos, geogra- v ki 
fiįos bei liet, literatūros ciklai.: va|.;,„cgužes 30 d.
kurie bus privalomi ir skautams 1 .
ir ne skautams. Ypatingas dė
mesys bus kreipiamas į gerą lie
tuviu kalbos vartojimą ir fizini 
lavinimąsi.

gistracįja į abi stovyklas baigia
ma birželio 28 d.

KT .R-nės Montre. Apyl. V-ba 
bei Šviet. ir Kult. K-ja džiaugsis 
matydama stovyklaujant gali
mai didesnį jaunimo skaičių.

L’universitėe de Montreal 
mokslo metų pabaigos iškilmė
se buvo įteikta virš 800 diplo
mų. Juos gavo ir 4 lietuviai:

Irena Povilams — filologijos 
magistras cum Įaudė (jos antras 
diplomas);

Kaz. Truska—Slavistikos ma
gistras cum Įaudė (jo trečias di
plomas);

Jonas Mališka — dantų chi
rurgijos daktaras cum Įaudė. 
Jam įteikta Montrealio dantistų 
profesinės sąj. dovana už geriau
siai parašytą mokslinę temą;

Antanas Vaupšas — pedagogi
kos licencijatas.

Iš baigusiųjų savo profesiniam 
darbe su lietuviškąja visuomene 
bene daugiausiai teks susidurti 
dr. J. Mališkai, kuris šiomis die
nomis išlaikė ir provincinius eg
zaminus praktikos teisėms įgyti 
ir netrukus atidarys dantų kabi
netą Verdune.

Visiems sėkmės!
Liet.' K. Moterų D-jos skyrius 

birželio 20 d-, šeštadienį, 7.30 vai. 
vak. ruošia Joninių proga “Kar
tūno balių”. Lengva programa, 
svarus bufetas. Šokiams gros 
“Melodija”. Salė: 5711 Park Ave. 
Rialto Bldg.

Liet. Akad. Sambūrio prieš 
atostogas susirinkimas šaukia
mas birželio 12 d., penktadienį, 
7.30 vai. vak. Skautų būkle, De 
Boullion Avė. Apie imprestjbniz- 
mą muzikoj kalbės B. Vaitkūnai-

amai nuo o IK. » iuclu an.-: ė skulptūroj ir grafikoj — J. 
.Jiems stovyklos mokestis Akstinas p Linksmoioj daly - 
oks pat, kaip ir skautams - , visuomet kokia nors naujo- 
dienai arba $10 visam sto- vė pSvečia, roie!ai Iaukiajni.

tunto

“Nepr. Liet.” redaktoriui J. 
Kardeliui* sekmadienį suėjo 60 
metu’amžiaus. I

Algis Nąvikėnas, kad ir ne
lengvai, išsikovojo teisę stoti į 
Aviacijos Karo mokyklą, puikiai 
išlaikė konkursinius egzaminus 

*-c ir jau išvyko į Karo mokyklą

fonso ir Adelės Stonkų duktė bei

dalyvavo apie 200 žmonių. Ti
kėjomės daugiau, džiaugiamasi, 
kad nebuvo mažiau. Viso paja
mų turėta $344.69. Išlaidų $$111- 

c TT- \ it * a i ^9. Statybos fondan įnešta liku-5. Uz stovyklų tvarką, progra-į . ..V '
b.. ,„„s„,Ho! WJNNIPEG, Man.

Birželio deportacijų minėjimas 
kartu su latvių ir estų bendruo
menėmis įvyks birželio 14 d., 
pradedant 11 vai. pamaldomis 
St. Paul’s college. Po pamaldų 
bendra eisena prie paminklo.

Visi kviečiami skaitlingai da
lyvauti. Apylinkės V-ba,

mą, personalą bei transporto 
priemones atsako skautų tuntai.

6. Į abi stovyklas skautai ir 
skautės registruojasi pas savo 
vienetų vadovus, o ne skautai 
pas Šviet. ir Kult. K-jos pirm. S. 
Kęsgailą, 6882 Beaulien Str. Vil
le Emard, Montr., tel. HE. 5956.

Užsiregistruojant reikia sumo
kėti ir stovyklos mokestį $10. Rė-

S K OLB E R - 
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. B E R Z I N S K A S

1212 Dundas St. West, Toronto -
■■ • ,v.- Dėl morgičių:

TEL. RA. 5125, Mr. S K O L N I C K
455 Spadina Ave., Xkanib. 417), Toronto

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

8 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8S28

4

AUDŽIAME
tautinius rūbus, užuolaidas, 
pagalvėles, staltieses ir kt.

E. GAPUTYTĖ ir A. STEPONAITYTĖ
Skambinti betkuriuo laiku LL. 0917

DĖMESIO!

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

jtoisou virtuvėms spinteles, užsokydo- 
domos reikalingos medžiagos. Toip 
pat dirbu pagal užsakymus paveiks
lams cfr nuotraukoms rėmelius.

Skambinti K E. 7824 - V. TIKUISIS 
351 Dovercourt Rd., Toronto

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

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė su
augusių šeimai su baldais. Tel. KE. 8622 
skambinti po 6 vai. vak.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON STn Tordtifo, OnL 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

Išnuomojamas lll-me augšte, vyrui ar 
mergaitei kambarys. 693 Dovercourt Rd., 
arti Bloor. Telef. LO. 8951.____________

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, Dun- 
das-Dufferin rajone. Kreiptis tel. LA. 
4074, darbo dienomis po 6 vai. vak. Šeš
tadienį ir sekmadienį betkuriuo laiku.

Hnuomoįomos kombarytiir virtuvė 515 
Brock Ave. Tel. OL. 4155, skambinti po

Ižnuomojamo* kambarys su baldais ll-me 
ougžte, galimybė virtis. 17 Burlington 
Cn., tolei. LL. 0701.

Buvutig ukrainiečiu krautuve "Green Valley"
996 DUNDAS ST. W., TORONTO (prie “Tulpės” restorano) 

nuo Lu*. birželio 1 d. perėmė lietuviai savininkei 
' ST. ir J. BARZDAIČIAI

Prekiaujamo: šviežia mėsa ir įvairiais rūkytais mėsos gaminiais, europietiško 
duona ir įvairiais importuotais maisto produktais, pritaikytais europiečių skoniui. 
Maloniai kviečiame visus tautiečius aplankyti ar skambinti telefonu ME. 7462.

liniiomojami 3 kambariai ir virtuvė ll-me 
oogžte be beldg. Jane-Annette rajone. 
Telef. MU. 7167. Kreiptis po 6 vol. v.

let. KE. 6398.__________________ '
Išnuomojame, dideli, frontini, kambary, 
l-me augite tu bendra virtuve, pageidou- 
fOfTtO VCCIUSI POFO. •• kwFilio Kl“

kc 39 Rushofmc Rd. Tel. KE. 3045.

Garbenis rekomenduoja:
VALYKLOS — PROSINIMO IR SIUVYKLOS BIZNIS 

$5.500 viso koino, gcroi išdirbtas biznis, pojomos savaitinės apie $200. Nuoma 
mėnesiui $60. Didelis langas. Roncesvollcs — Dundas rajone. Kreiptis tuoįous. 

NETOLI ST. CLAIR GATVES,
$13.000 atskiros 6 kamb. namas, oru-olyvo apšildomos, 2 garažai, didelis dar
žas; įmokėti $3.500.

HIGH PARK — ANNETTE RAJONE, 
$15.500, atskiras mūrinis namas, 10 kamb., vondeniu-olyva apšildomos, 2 gara
žai, didelis sklypas; įmokėti apie $4.500; įėjimas tuojau.

SUNNYSIDE RAJONE,
$i 5.000, atskiras namas, 7 kamb., 2-jy augštų, garažas, automatiškos oru ap
šildymas; įmokėti apie $6.000.

INDIANROAD — BLOOR RAJONE
$25.000, gražus atskiras mūrinis namas, 1 1 kamb. Vandens alwos apšildymas, 
2 murintai garažai, privatus įvažiavimas; įmokėti $8.000-10.000, vienos atviros 
morgiėius balansui.

, Klauskite A. SUKAUSKO
Vakarui, OL. 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 

. Telefonai: LO. 2738, vakarais HU, 9-1543

tevisk.es



