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Vienuolikti prasidėjoSilpnojo sunaikinimas 
BIRŽELIO IŠVEŽIMUS MININT

Šiurpioji 1941 m. birželio 14-21 d. savaitė tebėra gyva visų lie
tuvių atmintyje, ypač tų, kuriems teko būti artimais liudininkais. 
Dešimtys tūkstančių tautiečių buvo atplėšti nuo tėvynės žemės ir 
išvežti į šiaur. Rusijos priverčiamojo darbo stovyklas. Šis faktas 
mums yra juo skaudesnis, kad išvežimo bangos kartojosi eilę me
tų, o ir dabar, po tiekos protestų bei žygių ar galime manyti, kad 
ištrėmimai liovėsi? Tauta, kuriai kiekvienas narys yra brangus 
kaip akis, negali nesusimąstyti, ypač tą dieną, kai priartėja birže
lio metinės. Iškyla brangūs artimųjų vardai ir baisingi budelių 
veidai. Jeigu Muravjovas įsiveržė Lietuvos istorijon koriko vardu, 
tai Serovas ir Co įsibrovė jon smaugėjo, tautžudžio titulu.

Derėtų šia proga duoti faktų, bet jie dar tokie netolimi, dar taip 
gyvi... Argi neprasmingiau bus žvelgti anapus faktų ir paieškoti, 
kas už jų slypi? Daugumas atsiipena uniformuotus ir civilinius 
sovietų agentus, vykdžiusius Kremliaus įsakymus. Bet ar daug 
kas pagalvojo, kad anie agentai, kurie krovė žmones į sunkveži
mius ir traukinius, buvo ir tebėra tam tikrų idėjų atstovai? Gal 
jie tai darė nesuvokdami idėjinės prasmės, tačiau jie vykdė kitų 
idėjas. O tų idėjų autoriai — Hėgelis, Feurbachas, Marksas, En
gelsas, Leninas ... Kol jų idėjos slypėjo knygų puslapiuose, biblio
tekose — niekam nebuvo pavojingos. Kai jos persimetė gyveni
mam ėmė vis. stipriau sukti jo ratus. Pagaliau jos taip įsibėgėjo, 
kad ėmė ryte ryti nekaltas aukas — ne tiktai paskirus asmenis, 
bet ir tautas. Jei net žili profesoriai kažkur dar ir šiandieną tiki 
komunistinio - marksistinio mesijo tiesa, tegu nusileidžia nuo savo' 
katedrų ir tepamato kaip atrodo komunistinės teorijos, įgyvendin
tosLietuvoje ir kitur. Jeigu jos yra viliojančios teorijoj, atbai
dančios ir kruvinos pasirodo gyvenime. Idėjos, kurios leidžia nai
kinti ištisas tautas, negali būti nei teisingos, nei taurios. Kaip iš 
vaisių pažįstamas medis, taip iš faktų matyti vertė. Juk ar gali 
būti-vertinga, tauri idėja, kurios agentai, pagrobę jėgą, siekia 
sunaikinti silpnesnįjį? Gyvenimo patyrusiam nereikia “mandrių” 
Įrodinėjimų — jis moka ir be jų atskirti tiesą nuo viliojančių, 
bet pavojingų teorijų. Jis gerai žino: “idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės”. Jos yra didžios, jei taurina, kuria gyvenimą; o ne -jį 
naikina. Tokiom idėjom buvo^ statoma Lietuva, tokiom idėjom 
gyveno jos Tėvai — Valančius, Basanavičius, Maironis. . ..Didžios 
idėjos daro visą tautą didžia, o menkos — ją smukdina. Didelės 
tautos skaičiumi yra mažos savo vidine verte, jei neturi didžių 
idėjų, jei. yra susitepusios-silpnujii-jnaikinimu.. Mes^ lietuviai, ne
gausūs skaičiumi, būsimų„didzia tauta, jei gyvensime tauriomis, 
didžiomis idėjomis. ~Pr. G

Birželio 6,»prieš 10 metų, radi
jams paskelbus lauktą žinią: 
“Europon išlipo amerikiečiai iš 
jūrų”, nešdami “Atlanto Chartą” 
— Damoklo kardas antru kartu 
kirto Lietuvai. Lietuvių pogrin
džio veiksniai kartu su tauta ti
kėjo, nors MVD jau siuto ryti
nėje Lietuvoje, BBC ir “Voice of 
America” išvadai: “Pergalė bus 
nelengva, bet ji bus mūsų, nes 
gėris visada galiausiai laimi 
prieš pikta”. “Kraujas, ašaros ir 
prakaitas” lydėjo per tuos 11 
metų lietuvius: tėvynėje, Sibire, 
įsikuriant patogiam šios dienos 
gyvenimui užjūrio dar laisvaja
me pasaulyje. Jie tikėjo Lietu
vos prisikėlimu, o praėjusią sa
vaitę “Į Tautą” atsišaukimu vie
ningi veiksniai juos dar sustipri
no. Vienuoliktais metais laisvie
ji lietuviai skaitė anglosaksų 
spaudoje gėdingus prisipažini
mus ir apie maldos reikalą: New 
York Times: “Mes nesugebėjome 
suvokti prieš 10 metų, jog vienos 
tironijos sunaikinimas nereiškia 
jos sunaikinimo visur ir am
žiams... Tokiu momentu (bir
želio 6) žmonėms ne tas rūpėjo... 
1944 jau istorijos, dulkėse. Gyve
name prieš 10 metų netikėtam 
pasaulyje: hydroatominiam. su
skilusiam, įtarimų ir baimės 
gaubiamam. Argi mūsų karių 
auka buvo veltūi?.,. Bet jei jie 
būtų vėl susitarę prieš mus?... 
Blogiui negalima leisti bujoti... 
Mes, amerikiečiai, esam tikri ga
lutinegėrio pergale. Nežūsime 
vienuoliktais metais. liksimės ir 
dvyliktiems ir sekantiems...

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

tironijos, kuri tebesmaugia tau
tas ir valstybes, kadaise nepri
klausomas”. .. Mirė tie puikūs 
vyrai laimėdami sau amžiną au- 
ęeolę. Jie nesunaikino absoliu
tizmo; jie nesuardė tironijos; jie 
neišlaisvino Europos, bet tai ne
buvo j ų kaltė...” .

Sovietai žino, ko nori
Birželio 6 išvakarėse, prezid. 

Eisenhoweriui neatsidžiaugiant 
draugyste su maršalu Žukovu, 
kurio ordos savo žiaurumu pri
lygo didiesiems mogulams, mū
sų senas draugas, Kauno gydy
tojo Kogano giminaitis, pirmasis 
pavaduotojas Lozorius M. Kaga
novich kalbėjo visai kitaip: “Ta
rybiniai Geležinkeliai jokiu bū
du nėra “Achilo kulnjs”... “ant 
šitos kulnies mes pasiekėme Ber
lyną (nė ačiū prezidentui Roose-

Melskimės, kad' mūsų kariams 
nereiktų vėl mirti, mes turime 
dirbti taikai ir tik apie ją galvo
ti. Atominis karas gali pražudyti 
mus visus. Laisvės netekimas 
betgi būtų dar baisiau. Sunaiki
nome Hitlerį, troškusį pasaulį 
pavergti, panašus likimas lauks 
ir jo buvusio sąjungininko. Mels
kime taikos birželio 6 rytą. Mels
kime trijų neišskiriamų dalykų: 
“taikos, laisvės, ir demokratijos 
duok mums Viešpatie”. Kitaip 
mūsų visų vienuolikos metų au
ka bus buvusi veltui”.

Prikiša politinį — istorinį 
trumparegiškumą
Žmogus, kuris 1945 m. griežtai 

pasisakė prieš britų planą pulti 
per Balkanus, kad apsaugotu, - - 
“World Heartland” - Europą i ^ltuj ir generolui Eisenhowe- 
nuo kitos tironijos, gen. Dwight i nW’ kūne sustabdė savąsias ar- 
Eisenhower vienuoliktais metais I ^as> kur pasirodys Hit- 
dar negalėjo užmiršti draugystės leno sekėjas, ant sios kulnies 
su simpatinguMVD - Armijos 
vadu, Kinijo^iižkariavimo stra
tegu, maršafti Žukovu. “Aš pri
simenu mano malonią draugys

remdamiesi nenugalimos Raudo 
nosios Armijos jėga — mes pa 
sieksime ir dar toliau”.

Nikita su Jurgeliu, gi, praėjusimenu mano malonią draugys- su juigeuu, gi, piaeju-
tę su sovietų kariu maršalu Žu- šią savaitę tebebuvo neišskiria-
kovu bei rriūsų armijų susitiki
mą ant Elbės krantų”. Nei kiek 
neužmiršdamas ąmerkiečių ge
raširdės tautos baisios klaidos,

mi draugai. Kur tik Chruščev, 
ten ir Malenkov — ir “nuo vir
šaus iki apačios” vis skambėjo 
“kolektyvinė vadovybė Net

kainuosiančios gal milijonus mū- Lietuvoje sklido gandai. Kaip 
„ “ “ - ~ “Draugo” “Captain Video” (JAV

tas specialiame pareiškime sakė- vaikų herojus) — “Majoras Vil- 
.. j—■ nius iš Lietuvos Pasienio” pra
darytas nuoskaudas, jei tik jie į ėjusią savaitę informavo, Krem

liuje laukiama greitų pakasynų. T _ j • j. ■*

sų gyvybių ir žaizdų, Preziden-

si mielai užmirštų bolševikų pa-

“Draugo” “Captain Video” (JAV

nius iš Lietuvos Pasienio” pra

SIJOJA VALDININKUS IR KARIUOMENĘ
STAIGMENA KANADOS PARLAMENTUI

nttOširdžiai stot^ kurti- -taikos. 
(Gal Prezidentas šio memoran
dumo nė nematė, bet šitokios 
mintys turėjo vienuoliktais me
tais išgąsdinti pavergtąsias tau
tas). Karinis komentatorius H.

Kanados mm. pirm. St. Laų- 
- rent nustebino parlamentą savo 

pareiškimu apie kariuomenės ir 
valdininkijos sijojimą. Pasiro
do. ir kariuomenėj, ir valdinin
kijoj rasta komunistinių agentų, 
ypač kariuomenėj ■— “ištisa ei
le" (quite a number). Iki šiol bu
vo manyta, net ir oficialių asme
nų pareikšta, kad Kanada nema
tanti reikalo sekti McCarthy pė
domis. Staiga paskelbiama, kad 
sijojimas jau įvykęs ir tebevyks- 
tąs tik su tuo skirtumu, kad Mc
Carthy tai, daro su triukšmu, o 
Kanados saugumo organai — pa
tylomis. Opozicijos klausiamas 
min. pirm, nepranešė nei neišti
kimųjų skaičiaus, nei pavardžių. 
Jisai tik pareiškė, kad krašto

saugumąs verčia imtis tokių! pagrindinių laisvių, kad visuo- 
priemonių: “Deja, esame pri
versti manyti, kad svetimi kraš
tai stengiasi per savo šnipus gau
ti informacijų, kurios, mūsų nuo
mone. neturėtų būti jiems žino
mos. Turime budėti, kad jų užsi
mojimai ir toliau negalėtų- būti 
tęsiami”. Vyriausybė ir toliau 
nemananti skelbti sijojimo išda
vų, nes ji nevisuomet turinti pil-, 
nas informacijas apie Įtariamus 
asmenis, kurios betgi gali būti 
pakankamos nuo jų apsisaugoti. 
Be to, “tai verstų mus paskelbti 
informacijų šaltinius, o tai jau 
būtų, mano manymu, labai ža
linga mūsų pačių žvalgybai”. 
Opozicija prikišo vyriausybei, 
kad ši tokiu elgesiu nepaisanti

menė nežinanti ar atleidimas įta
riamų valdininkų pagrįstas, kad 
vyriausybė gali sauvaliauti ir 
siūlė duoti teisę atleistiems tar
nautojams apeliuoti. Min. pirm, 
atsakė, jog apeliacijos klausimas 
buvęs rimtai svarstytas, tačiau 
vyriausybė apsisprendusi laiky
tis dabartinės sijojimo sistemos: 
“Netenka abejoti, kad kiekvie
nas turi teisę užsidirbti duoną, 
bet neturi jokios teisės reika
lauti mano pasitikėjimo skiriant 
jį slapto pobūdžio tarnybai, kad 
padėtų man atlikti pareigas ...., 
už kurias esu atsakingas parla
mentui ir tautai”. “Mes norime 
būti apsupti bendradarbių, 
riais galime pasitikėti”.

ku

AMERIKOS MAŽLIETUVIU SUVAŽIAVIMAS
Bįrželio 5-6 dienomis Toronte į bas pasakė p. Simonavičius ir L. 

Įvyko Amerikos kontinento Maž. Bendruomenės Toronto apylin- 
Lietuvos veikėjų konferencija, kės vardu įteikė E, Simonaičio 
Joje buvo svarstyti Maž. Lietu
vos politiniai, kultūriniai - ir or
ganizaciniai reikalai, jų tarpe 
Amerikos kontinente gyvenan
čių mažlietuvių susiorganizavi- 
mas, mažlietuvių linija lietuvių 
politiniuose /veiksniuose, Maž. 
Lietuvos politinio likimo reika
las ir visa eilė kitų klausimų.

Konferencjoje dalyvavo ir 
pranešimus padarė MLT pirm, 
ir VLIKo narys E. Simonaitis, 
bebaigiąs savo kelionę po Ame
rikos kontinentą ir šiomis dieno
mis grįžtąs į savo nuolatinę bu
veinę Vokietijoje.

Konferencijos metu buvo per
organizuotas Maž. Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis ir išrinktas šio 
sąjūdžio vykdomasis organas — 
Centro Komitetas, kurio pirmi
ninku išrinktas M. Brokas, vice- 
pirm. dr. M. Anysas ir M. Puvi- 
nas. sekret. V. Pitkunigis, iždin. 
V. Peteraitis ir nariu E. Naubu- 
ras. Taipgi nutarta įsteigti šio 
komiteto sekretoriatą, kuriš 
dirbs Niujorke. v r

kelionei $50. Sveikino ir atsisvei
kino Maž. Liet. Tarybos pirmi
ninką p. ministeris V. Gylys, lin
kėdamas sėkmingos veiklos ir 
kelionės. LLK vardu padėkos žo
dį Kanados lietuviams tarė M. 
Bfakas. Priėmimo metu buvo su
rinkta arti $50 aukų sergančiam 
•Maž. Lietuvos veikėjui Grigolai- 
čiui paremti. Jis guli ligoninėje 
(Vokietijoje),'•ir. kad jo dienos 
būtų lengvesnės, drauge su LLK 
Niujorke bus jam parūpintas ra-

is
M.

dijo priimtuvas.
Konferencijoje dalyvavo 

Čikagos A. Puskepalaitis, 
Purvinas, kun. Trakis, J. Pėte-
raitis, Alf. Vėlius, Žiobrys; iš 
Niujorko — M. Brokas, V. Pit- 
kunigis, Vilgalis, Žiogas; iš Phi- 
ladelphijos — J. Stikliorius; iš 
Montrealio — I. Andriuąkevičie- 
nė, A. Lymantas, V. Pėteraitis; 
iš Toronto — dr. Anysas, inž Bu
tinas, Kunkis, E.-Jankutė, Bum- 
bulienė ir kt. Kaipo svečias da
lyvavo MLTarybos pirm, ir VL1 
Ko narys E. Simonaitis.

LIETUVOS ATSTOVAS BONNOJE
Eilė vokiečių laikraščių pra

nešė apie min. dr. P. Karvelio 
paskyrimą atstovu prie federali
nės Vak. Vokietijos vyriausybės 
Bonnoje. “Die Neue Zeitung” 
(Berlyne) žodžiais: “Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas pa-, 
skyrė atstovą prie federalinės 
vyriausybės, kuris atstovauja 
lietuvių tremties vyriausybę. 
Ministeris dr. P. Karvelis šias 

Konferencija praėjo darnaus Į pareigas perėmė”. Kiti laikraš- 
bendradarbiavimo nuotaikoje ir I čiai kaip “Die Welt-Essen”, “Do- 
parodė Maž. Lietuvos veikėjų so- ! nau Kurier”, “Rhein - Neckar 
lidarumą visais opiais Maž. Lie-, Zeitung”, nurodo ir vokiečių užs, 
tuvos klausimais. ir- ministerijos paaiškinimą, kad

Sekmadienį po pietų buvo su- į Auswartiges Amt Pabaltijo vals- 
rengtas mažlietuvių priėmimas tybes laiko teisiškai egzistuojan- 
Liet. Namuose. Jame be konfe- čiomis, ir todėl lietuviai, latviai, 
rencijos dalyvių buvo matyti estai nelaikomi sovietų piliečiais, 
gausus būrys Maž. Lietuvos bi-!“Elta” priduria, kad kaikurioje 
čiulių ir šiaip svečių. Be pirmi- į liet, spaudoje pasirodžiusios ži- 
ninkaujančio dr. M. Anyso, kai- nios apie kitokį patvarkymą

greta VLIKo atstovo esančios be 
pagrindo.

' Sutiko lietuves Vorkutoje
Šiomis dienomis grįžusi Vokie

tijon viena mokytoja iš Rusijos 
papasakojo “Eltos” atstovui sa
vo įspūdžius iš priverstinio dar
bo stovyklos Vorkutoje, kur yra 
laikoma apie 1500 moterų, jų 
tarpe apie 50 lietuvių. Atsimena 
šias pavardes: mokyt. Vilhelmi
ną Bematavičienę, Valę švirkš
lys (nuo Pagėgių, kur taikos me
tu tėvas turėjęs pieninę), Mėtą 
Vytienę iš Šilutės (nuteista 10 
m., atsėdėjusi 8 m.), Luciją 
(klaipėdietė, nuteista 1953 m. 
kovo mėn., stovykloj buvusi gail. 
sesuo). Iš Klaipėdėčių sužinoju
si, kad 1948 m. Klaipėdoje mirė 
dr. Zauniūtė, buv. užs. r. minis
terio sesuo.

Jau ir Vieta esą patuštinta tarp 
Stalino ir Lenino mauzolėjuje. 
“Tiesa” ir. “Pravdos” visaip in
terpretavo “kolektyvinės vado- 
vybės” būdus, visai negražiai at- 

W. Baldwin prikandęs liežuvį siliepdama apie tuos, “kurie tiki 
dėl Prezidento, šitaip rašė: “Bir- asmens kultu”. Visi TSRS laik- 
žėlio 6 išsikėlimas jau yra praei-, raščiai ta pačia proga dėjo Niki- 
tyje, bet kova dėl Europos že-! tą su Jurgeliu parado tribūnoje,
myno tebevyksta. (Suprask: jei 
dirbi darbą, dirbk atsakančiai). 
Puolimas per kanalą išlaisvino 
Vakarų Europą nuo nacių tirani- 
jos. bet jis negalėjo išgelbėti 
Rytų Europos nuo komunistinės

abudu rankas iškėlusius, kai tuo 
tarpu vos prieš mėnesį priimda
mas aviacijos paradą su atomi- 

tik vienas 
ta

niais bombonešiais
Nikita Chruščev naudojosi 

(Nukelta į 2 pusi.)

RINKIMAI AUSTRALIJOJE
Rinkimus į Australijos parlat- 

mentą laimėjo liberalų - ūkinin
kų partijų koalicija, gavusi sep
tynių atstovų persvarą. Balsavo 
apie 4.800.000 piliečių (visi turi 
pareigą balsuoti). Išdavos gana 
keistos: darbiečiai gavo 200.000 
balsų daugiau nei koalicija, ta
čiau atstovų pasiskirstyme per
svarą gavo liberalai - ūkininkai, 
kurie yra stiprūs provincinėse 
vietovėse ir juos daugiau palai
ko rinkimų sistema. Tuo būdu 
Robert Menzies (59) valdys 
Australiją dar trejus metus. Rin
kiminėje kovoje daugiausia lė
mė vidaus klausimai — ekono
minė pažanga, mokesčiai, nemo
kamas gydymas ir tt. Abu vadai 
— Menzies ir Evatt — prekybi
ninkų . sūnūs, vienamečiai, iš 
New South Wales kovojo šį kar
tą labai kietai. Tai buvusi pati 
nešvariausia rinkiminė kova per 
53 Australijos neprikl. gyvenimo 
metus. Darbiečių vadas kaltino 
koaliciją esant kapitalo didžiū
nų įrankiu, o Menzies skelbė dar- 
biečius esant komunistų šalinin
kais. Jisai citavo savo klausyto
jams komunistų raštą, kuriame 
“draugai” buvo raginami kovoti 
prieš Menzies vyriausybę. Be to, 
liberalų - ūkininkų koalicijai lai
mėti rinkimus padėjo MVD

agento VI. Petrovo ir jo žmonos 
istorija. Tai buvo stiprus įrody
mas. kad koalicija yra aiškiai 
prieškomunistinė. Australai gi 
tų smarkaujančių komunistų, 
kurie ypač stiprūs unijose, pri
vengia. Komunistai surinko apie 
45.000 balsų, nors nė vieno atsto
vo nepravedė.

Schmittlein ministeriavo 1 d.
Prieš karą buvęs prancūzų 

kalbos lektorius VD Universite
te Kaune, didelis Lietuvos ir lie
tuvių bičiulis, daugeliui lietuvių 
pagelbėjęs būdamas okupuotos 
Vokietijos Prancūzų zonos švie
timo bei kultūros reikalų tvar
kytoju, 
dabar yra Prancūzijos parla
mento
Gaulle šalininkų grupei. Šiuo 
sunkiu momentu geguž. 31 d. jis 
buvo perėmęs Indokinijos reika
lų ministerio pareigas iš taip pat 
gaulisto Mare Jacquet, bet se
kančią dieną vėl atsistatydino. 
Atsistatydinimo priežastis buvo 
pagriežtėjęs jo partijos puolimas 
vyriausybės, kuri esą norinti pa
sikviesti JAV į Indokinijos karą 
ir jį tęsti. Jo partijai pagriežti- 
nus puolimus, Schmittlein nera
do galimu pasidaryti Laniel vy
riausybės politikos vykdytoju.

Raymond Schmittlein

narys ir priklauso de

PLATUS BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS BONNOJE’
Tarpt Komitetas Krikščionių 

Kultūrai Ginti kartu su Baltų 
Taryba rengia platų birželio trė
mimų minėjimą Bonnoje. Kata
likams pamaldas atlaikys birže
lio 15 d. Bonnos katedroj vysk. 
Ferche, evangelikams — latvių 
liuterionių arkiv. Grinbergs. Tą 
pačią dieną Beethoveno salėje 
įvyks iškilmingas minėjimas, ku
rį atidarys dr. Ruppert, Tarp. 
Komiteto Krikšč. Kultūrai Ginti 
Vokietijos sekcijos pirm., o il
gesnę kalbą pasakys vokiečių fe
deracinio parlamento užs. komi
sijos pirm. Meninėj daly — muz. 
B. Budriūno choras “Dama”, lat- i ferrato, 20, Roma, Italia.

vių ir estų menininkai. Dalyvaus 
vokiečių ir kt. valstybių atsto
vai, meno ir spaudos darbuoto
jai. E.

“Eltos” biuletenis italų kalba
Grupė lietuvių Italijoje išsi

rūpino leidimą leisti lietuviškas 
informacijas italų kalba. Romos 
tribunolas paskelbė nutarimą, 
leidžiantį spausdinti “Eltos In
formacijas”. Biuletenio direkto
rium pakviestas dr. Rosati, “d’ 
Azione Sociale” red. Leidėjas — 
“Elta-Press” Servicio di Infor- 
mazioni Lituano, Via Casalmon-

Dėmesio centre tebėra Prancūzija su savo šakotomis problemo
mis. Nors jau aštunti metai kaip, tebetrunka Indokinijos karas; ta
čiau iki šiol Prancūzijai nebuvo pavykę atsistoti pasaulinės politi
kos dėmesio centre. Indokinijos pralaimėjimai ėmė kelti rimtą su
sirūpinimą visame Vakarų pasaulyje, ir šiandien Prancūzijai ten
ka centrinis dėmesys. Taip yra dar ir dėlto, kad Kremliaus pastan
gos nukrypo Šiaur. Atlanto Sąjungos link — jam parūpo jį išsprog
dinti. Užtat visu svoriu jisai užgulė ant bene labiausiai svyruojan
čio Š. Atlanto Sąj. nario — Pran- C 
cūzijos, kuri vis tebedelsia su są
jungos ratifikavimu. Parlamen
to užs. r. komisija, kurios uždavi
nys yra paruošiamasis, pasisakė 
14 balsų (iš 19) prieš ratifikavi
mą. Visdėlto yra pagrindo many
ti, kad Prancūzija anksčiau ar 
vėliau Š. Atlanto Sąj. sutartį ra
tifikuos, nes įtakinga socialistų 
partija, savo suvažiavime 1969 
balsais (265 susilaikius) nutarė 
balsuoti parlamente, kur turi 105 
atstovus, už ratifikavimą. Tai 
esanti, pasak rezoliucijos, vie
nintelė priemonė išvengti Vokie
tijos dominacijos pavojų.

Naujas anglų - vokiečių 
’ suartėjimas

Tebedelsiąnt Prancūzijai su 
EGB sutarčių ratifikavimu, Vo
kietija nerimsta. Kancl. Adenau
erio pastangos šia linkme/iki šiol 
nebuvo sėkmingos. Šiuo metu 
vokiečių dėmesys ima labiau 
krypti Britanijos link. Anglų iž
do min. Butleris savo atsilanky
mu Bonnoje gerokai pakeitė val
dančiųjų nuotaikas. Nors tuo 
tarpu ir nebuvo pasirašytas joks 
formalus susitarimas, bet yra 
aišku,.kad b^/y nusistatyta glau- . 
džiau bendradarbiauti, ypač ūki
nėje srityje, ir remtis programa, 
kuri tarnautų abiejų kraštų su
stiprėjimui. Šis susitarimas pa
kėlė vokiečių nuotaikas, nes iki 
šiol bandymas eiti su Prancūzi
ja,- dėl pastarosios politinio ne-, 
pastovumo, dėl lėtos pažangos 
anglių ir plieno bendroje pra
monėje, lenkė juos į kitus kelius. 
D. Britanija gi taip pat yra su
interesuota bendradarbiauti su 
naująja Vokietija. Ar Butleris, 
ar Edenas vadovaus ministerių 
kabinetui, naujasis suartėjimas 
su Vokietija, manoma, bus tęsia
mas ir stiprinamas. Jis, be kitko, 
gali paskatinti ir Prancūziją ne- 
atsįlikti.

Pertvarkomas Indokinijos 
gynimas

Ženevos, konferencija nepada
rė jokios žymesnės pažangos. Nei 
Molotovo kelionė Maskvon, nei 
Edeno — Londonan kol kas ne
davė nieko naujo. Raudonieji no
ri, kad neutralion priežiūros ko- 
misijon įeitų komunistinių vals
tybių atstovai, kiti gi tvirtai 
priešinasi. Karas Indokinijoje 
tebeina visu smarkumu, ir Va
karai, maža teturėdami vilties 
dėl Ženevos konferencijos sėk
mingumo, ima galvoti apie įsi
jungimą į pietryčių Azijos gy
nybą. Ši mintis ypač kelia neria
mo Britanijoje, kuri bus privers-

ta laikytis balandžio 13 d. duoto 
pažado JAV, būtent, prisidėti 
prie Indokinijos gynimo, jei Že
nevos konferencija nepasisektų. 
Didesnio nerimo betgi yra apim
ta Prancūzija, kuri nesiryžta In
dokinijos. atsižadėti, bet nepajė
gia viena jos apginti. Visdėlto ji 
daro, ką gali. Gen. Navarre pa
keistas gen. P. Elly, mobilizuota 
1954 m. naujokų klasė, naujos di
vizijos siunčiamos iš Afrikos. 
Buvo manyta šiuos dalinius sku
biai permesti Indokinijon JAV 
didžiaisiais lėktuvais, bet nepa- 
norus kaikųriems kraštams jų 
praleisti, viskas gabenama lai
vais. JAV tebesiunčia savo lėk
tuvus, nors palaipsniui grąžina 
atgal prieš trejetą mėn. pasiųs
tus aviacijos technikus. Šis pa
žadas, duotas kongresui, esą bū
siąs įvykdytas iki birželio 12 d.

Nežiūrint naujų sustiprinimų, 
raud. sukilėliai vis tebesiveržia. 
Jau užėmė Cho Noi vietovę — 
apie 20 mylių iki Hanoi. Didesni 
susidūrimai įvyko prie Quan- 
phunga katalikų kun. seminari
jos, kurią gynė kat. apgyventos 
vietovės vyrai, bet pralaimėjo. 
Titro JįįkiJįMt. >hu Ly prancūzų -- 
kariuomenė atmušė raudonuo
sius kelias mylias atgal.

Organizuoja revoliuciją 
Pietų Amerikoje?

Raudonieji siekia revoliucijos 
ir Amerikoj. Gvatemala yra vie
nas svarbiųjų punktų, kur bu
vo nusiųsti Cekoslovakų gaminti 
ginklai (už 10 mil. dol.), nuga
benti švedų laivu ir vienos britų 
firmos rūpesčiu. Paspaudus JA 
V-bėms, Gvatemalos užs. r. min. 
Toriello pareiškė, kad daugiau 
ginklų nebebus imama, kad G. z 
niekam negrasina ir . nenori būti 
kieno nors įrankiu. Savo kariuo
menę atitraukė iš Hondūro pa
sienio ir pasiūlė atnaujinti dip
lomatinius santykius. Gvatema
los prez. Jacobo Arbenz, esąs ko
munistų įtakoje, staiga pasisiūlė 
susitikti su prez. Eisenhoweriu, 
kad tuo būdu išlygintų abiejų ša
lių įsitempusius santykius. JAV 
nesiskubina ir, drauge su kito
mis P. Amerikos valstybėmis, 
planuoja galbūt spustelti Gva
temalą ekonominėj srity. Gvate- 
maliečiai susirūpinę, nes preky
ba sutriko, turistai iš užsienio 
nebesilanko, o pulkininko Carlos 
Castillo (buvęs vienas armijos 
vadų) antikomunistai ėmė bruz
dėti. Tai vienas raudonųjų- ban
dymų įsistiprinti C. Amerikoj. 
Aprimus susijaudinimui beabejo 
tęs savo kėslus.

Pasaulinė revoliucija 1973?
JAV KONGRESE GAUTAS KEISTAS DOKUMENTAS

PA žinių agentūros pranešimu, 
JAV senatorius M. W. Knowjand 
gavęs ir įteikęs Kongresui slap
tą dokumentą,kuriame išdėstyti 
pasaulinės revoliucijos komunis
tų planai. Nėra žinoma, kokiais 
keliais senatorius gavo tą raštą, 
bet manoma, kad jį atvežęš 
Maskvon 1953 m. kovo mėn. Ki
nijos užs. r. ministeris Chou En 
Lai. Rašte siūlohna vengti politi
kos, kuri sukeltų karą, “tol, kol 
būsime tikri savo pergale”. To
liau siūloma izoliuoti JAV ir ap
raminti Britaniją, siūlant preky
bos išplėtimą, o Prancūzijoj pa
sinaudoti Vokietijos baime ir ka
ro nuovargiu. Azijos rytuose ir 
pietryčiuose, kai ta sritis bus už
imta. mobilizuoti galingą armi
ją, kurios buvimas privers są
jungininkus išleisti vif didesnes 
ir didesnes sumas gynybai, kol 
pagaliau ekonomiškai susmuks. 
Be to, šitokios jėgos parodymas 
padės tinkamu momentu pa
spausti valdančias klikas kraštų, 
kuriuos reikia “išlaisvinti”.

Dokumente 'raginama ypač

remti Indokinijos karą, kelti in- 
dokiniečių neapykantą prancū
zams ir amerikiečiams. “Išlaisvi
nus” Indokiniją ateisianti eilė 
Burmai, Tailandui ir tuo būdu 
būsianti laimėta visa Indonezi
ja iki 1960. Iki to laiko Kinija 
būsianti jau pakankamai stipri, 
ir drauge su Sov. Sąjunga pri- 
versiančios “taikiu būdu” kapi
tuliuoti Japoniją. Esą, reikia bu
dėti, kad prieš 1960 JAV nepra
dėtų karo. Jei iki tos datos karas 
nekils, komunistų planai Azijoje 
bus įvykdyti ikį 1965. Po to seks 
revoliuciniai sąjūdžiai Afrikoj, 
kurie privers Vakarų sąjungi
ninkus iš ten pasitraukti. laimė
jus gi Aziją su Afrika, Vakarų 
Europa liks izoliuota, susmuks 
ekonomiškai ir netruks pasiduo
ti. Tuo būdu komunistinė revo
liucija būsianti įvykdyta per 20 
metų.

Dokumentas, kurį studijuoja 
JAV senatas, kelia abejonių dėl 
jo tikrumo, tačiau viena yra aiŠ- 
kp, kad Maskva ir Pekingas*jau 
dabar yra pasinešę jame nužy
mėtais keliais.
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1 TAUTAPrieš 700 m. karaliaus Mindaugo sujungta Lietuvos valstybė, savo galybės ir klestėjimo pasiekusi Vytauto Didžiojo laikais, užtvenkusi mongolų antplūdį į Vakarus ir germanų veržimąsi į Rytus, XVIII a. gale tapo rusų imperializmo auka. Tik po šimto dvidešimt'metų nepaliaujamos kovos su okupantu mūsų tautos vieninga valia, nepalaužiamu ryžtu ir didelėmis aukomis buvo laimėtas. 1918 m. Vasario 16-sios Aktas. Tačiau neilgai džiaugėmės sunkiai atsikovota nepriklausomybe. Kremliaus tironai, padarę niekšingą sąmokslą su Hitleriu prieš taiką, prieš Baltijos valstybių nepriklausomybę ir prieš kitų valstybių integralumą, okupavo Lietuvą, pastatė Maskvos diriguojamą bolševikinę 1 “vyriausybę”, įžūliai tyčiodamiesi iš lietuvių tautos valios, jau eilė metų žudo Lietuvos gyventojus, sovieti- ną kraštą, naikina tautą. Lietuva nenusilenkė ir nenusilenks sovietinei okupacijai. Visuotinis Tautos sukilimas 1941 m. ir nepaliaujamas laisvės trokštančioms Tautos priešinimasis okupanto užmačioms akivaizdžiai rodo, kad lietuvis nesutiks būti vergas. Vykdydami nepalaužiamą . Tautos valią būti laisva ir nepriklausoma, mes dar kartą protestuojame prieš Sovietų Sąjungos įvykdytą smurtą, prieš sovietinio okupanto kėslus savintis Lietuvos suverenines teises ir iškilmingai pareiškiame, kad Lietu
vos suverenumas priklauso iš
imtinai tik lietuvių Tautai. Tei
sė kalbėti pavergtosios lietuvių 

-Tautos vardu, kol Lietuva sovietinės armijcs okupuota ir Sovietų Sąjungos primestų bolševikinių pareigūnų terorizuojama, 
priklauso dėl Lietuvos išlaisvini
mo kovojantiems lietuvių veiks
niams, o ne Ma^vosr valdbvams bei jų pastatytiems lietuviškiems parsidavėliams.Okupantas slepia nuo pasaulio savo smurto padarinius ir lietuvių Tautos kovą dėl laisvės. Jis dviguba geležine siena atitvėrė

Vienuolikti prasidėjo

klausi- praleis
beveik

(Atkelta iš 1 pusi.) didžia garbe. Pa žy m i ir NY Times, skeptikai prisimeną, jog prieš pat Berijos galą “kolektyvinė veikla” irgi buvo labai minima. Dienraščių žinovai sako, jog kažkas ten verda. Ir mas, ar laisvas pasaulis ir šią progą?
Svarsto konvencijos 
komplikacijasLietuvių vadovavimas visuose politiniuose frontuose toks ryškus, jog mūsų kaimynai laiks nuo laiko bando plasireikšti savarankiškai. Praėjusią savaitę “Estų Pasaulio Taryba”, kuri randasi Niujorke,visoms Jungtinių Tautų delegacijoms išsiuntinėjo Memorandumą dėl sovietų rezervų ratifikuotos Genocido konyencijos reikalu. Memorandume moksliškai išvedžiojama, jog kitos ratifikuojančios valstybės neturėtų kreipti dėmesio į sovietų “rezervacijas” ir jų neginčyti, nes kitaip jos negalėsiančios TSRS ateityje kaltinti. (Memorandumą ruošė šio klausimo geriausias žinovas).
Neigia VLIKo autoritetąPrivačių pabaltiečių žurnalistų pastangomis, kiekvieną savaitę pasidalinama žiniomis. "Praėjusią savaitę estų spaudoje tilpo “kažkieno kito” ilgokas rašinys neigiąs “vyriausybines” VL IKo funkcijas ir nurodas, jog jomis tik ardomas Baltijos tautų suverenumas”, ir estai visada turį pasisakyti tik už prezidento Paetso ir prezidento Smetonos autoritetą”.
Stebisi Veiksnių sutarimu
Niujorko lietuviška visuome

nė, kurią ypač audrina susirinkę 
įvairių partijų, klikų ir sambū
rių «centrai, praėjusią savaitę 
simpatiškiaų skaitė spaudoje pa
skelbtą atsišaukimą “Į Tautą”. 
Plačios išvados buvo komentuo
jamos dėl aiškesnės Lietuvos Pa
siuntinybės Amerikoje pozicijos 
VLIKo ir kitų atžvilgiu. Pozicija 
dar labiau paaiškėjusi pirminin
kams praleidus tris dienas Lie
tuvos Pasiuntinybėje Washing
tone, kur jų garbei buvo suruoš
tas priėmimas, dalyvaujant už
sienio diplomatams.

Tuo pačiu metu Niujorke bu
vo skleidžiami dementavimų de- 

Lietuvą ir niekam svetimųjų ne- leeidžia ten kojos įkelti. Veltui jo pastangos nuslėpti nusikaltimus! Pasaulis žino, kas darosi okupuoto j Lietuvoj. Laisvasis pasaulis jau pažįsta sovietiškojo imperializmo klastingumą, nesaistomą nei sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, nei iškilmingai duotų pažadų, nei lietuvių Tautos valia.Sovietų Rusijos agresijos viena pirmųjų aukų, Lietuva yra šiandien šaltojo karo laukas, greta Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos, Čekoslovakijos, Rumunijos, Bulgarijos, Albanijos, Rytų Vokietijos ir eilės Azijos valstybių. Tarptautinė įtampa didėja. JAV vadovaujamas laisvasis pasaulis telkia jėgas. Demokratijos ir laisvės idėjų galia, technikos ir medžiaginių išteklių persvara yra laisvojo pasaulio pusėje. Griuvo visos tironijos. Grius ir ant nekaltų žmonių kraujo ir ašarų, ant klastos ir melo statomoji Sovietų imperija. Nepadės jokie Kremliaus valdovų suktumai ir vingiai. Sovietų pavergtoji Europos dalis'vėl bus laisva. Ir Lietuvos išvadavi
mas tėra laiko klausimas.Broliai ir Sesės Tėvynėje! Perteikdami Jums išlaisvinimo viltį, mes kreipiamės į Jus: Nepasiduokite okupanto klaidinami, kad laisvasis pasaulis jus pamiršęs. Jūs nesate pamiršti! Pasaulis žino Jūsų kančias, aukas ir lūkesčius. Akyliai sekite tarptautinių įvykių raidą ir nepasiduokite provokuojami. Tausoki
te Tautos gyvybę! Kas peranks- tyvais spėjimais audrintų Jūsų dvasią, tas talkininkautų okupanto Siekiams.• Visi Lietuvos laisvinimo veiksniai šioje geležinės uždangos pusėje daro ir darys žygius, kad Sovietų agresijos sutrukdytas mūsų,Tautos suverenumo vykdymas būtų atstatytas. Jie nesiliaus raginę Jungtines Tautas, tarptautines institucijas ir laisvųjų kraštų vyriausybes sustabdyti okupanto vykdomą mūsų (Nukelta į 3 psl.)
mentavimai. Artimi “Diplomatijos Šefui” sluogsniai skelbėsi gavę pranešimą iš Europos, jog Bonnos vyriausybė atsisakė priimti dr. Karvelį kaip Lietuvos diplomatinį atstovą ir apie tai oficialiai pranešę Vokietijos įstai goms užsienyje”. '

Politikų trynimasis su spaudaBuvo laikas, jog Niujorke reziduoją lietuviai laikraštininkai buvo Lietuvos Laisvės Komitete puikiai traktuojami. Tikėdami Komiteto ateities gairėmis, laikraštininkai ruošdavo spaudos konferencijas, stengdavosi kuo pilniausiai visuomenę informuoti apie tai, kas bus daroma ir kas padaryta. Juoda katė perbėgo įsteigus’jiems savą Informacijos skyrių ir spaudai nusibodus klausytis tų pačių kiekvienais metais užsimojimų. Pamačius, jog mūsų veikėjai yra žiauriai suvaržyti ir su jais dažnai net, lyg kokiame “Reichskomisariat fūr Ostland”, nesiskaitoma, susidomėjimas Europos Laisvės K. veikla dar labiau atslūgo. Lietuviai laikraštininkai betgi niekad neatsisakė bendradarbiauti geram reikale, jei jų talka kas nors galėjo būti atsiekta. .Taip pvz. Jūsų bendradarbis balandžio 11 išsiuntinėjo LLK prisiųstą “mėgėjiškai” paruoštą memorandumą Pabaltijo izoliacijos reikalu. Įdomu, jog taip svarbiu reikalu nepasisakė beveik nė vienas JAV įtakingas laikraštis, tačiau net per du numerius gegužės 8 ir 15 spausdino “The Ensign”, :takingasis savaitinis Montrealy- je, kurį painformavo “TŽ” atstovas Niujorke. Gal už šią talką LL Komitetas ignoravo “T Ž” vykstant politinei konferencijai?
Praėjusią savaitę Free Europe 

oabaltieciai politikai buvo pasi- 
cvietę į savo Pabaltijo svetainę 
amerikiečių žurnalistų delegaci
es, kuriai buvo pasiųsta telegra- 
na aplankyti Pabaltijį, pirmi- 
linką J* L. Wicks. Susitikime 
’alyvavo latviai ir estai žurna- 
stai, o lietuvių spaudą manė 
ksliau atstovausią patys ponai 

'olitikai. 1
Bijo meno
Šioje apžvalgoje mes vis karts 

'uo karto prikišame visiems 
veiksniams, jog jie nenorį at-

Žemyn svorio centrą
Šiandien dažnai į kultūrą no

rima žiūrėti kaip į vienintelį lie
tuviškosios bendruomenės išlai
kymo faktorių, neretai pamirš
tant visuomeninį ir politinį mo
mentą, kartais pastarąjį panei
giant. Bręstančiam jaunimui lietuviškasis menas, mokslas, kalba, kultūrinės - tautinės tradicijos turi lemiančios reikšmės ateities lietuviškai veiklai tiek kultūriniame, tiek visuomeniniame bare. Tačiau taip nėra su tais, kurie jau kitus tautiniai - kultūriniai formuoja; o tie formuotojai ne vieni rašytojai, menininkai, lituanistikos mokytojai, bet ir visa lietuviškoji masė. Kultūrininkų pasisekimas yra saistomas masės intereso ir aktyvumo. Tam aktyvumui ir interesui išlaikyti neužtenka vien tik kultūrinių parengimų ar smulkmenų vietinės reikšmės visuomeniniame veikime (jei tik tuo tenkinamasi tai ugdomas neigiamas “parapiškumas”), bet reikia ir plataus, gilaus visų lietuviškų visuomeninių ir politinių reikalų supratimo. Kultūrinė, visuomeninė ir politinė veikla veikla viena kitą veja, tiksliau, eina ranka rankon, tai yra neatsiejamų problemų kompleksas, kurios visos reikalauja lygaus dėmesio.Be abejo, tobuliausias bendruomeninio tvarkymosi būdas yra demokratiškasis, pagal kurį bendruomenės struktūra primena piramidę, kaip lygiai tokią piramidę sudaro ir Bažnytinė bendruomenė. Tačiau čia skirtumas yra tas, kad pirmosios veikimo procese galia (authority) kyla iš apačios, t.y. iš žmonių, iš masės augštyn, o antrojoj — iš viršaus, t.y. iš Dievo per Kristaus Vikarą į žmones žemyn. Kaip piramidė sueina į viršūnę, taip ir laikinoji bendruomenė turi savo vadus, kurie sudaro ta viršūnę, kurie turėtų būti niekas kitas, kaip tik tų žmonių “vikarai” ar atstovai. Jie turi teises, kurios yra jiems bendruomenės patikėtos. Bet ar tai reiškia pačiai bėridruomenei savo teisių atsisakymą? Anaiptol, tai yra tik jos aprėžtas įgaliojimas. Toks autoritetas yra piramidės viršūnėje, bet ne virš jos, tai yra dalis, kuri reprezentuoja visumą.Istorijoj x^yra daug pavyzdžių, kurie sako, kad į tuos dalykus kartais buvo žiūrėta kitaip. Hob- bes’o “mirtingieji dievai kaip
kreipti dėmesio tokiam svarbiam “politiniam ginklui” kaip menas. Sakėme, jog šį ginklą jau dešimtmečiai sėkmingai naudoja sovietai, o šiais laikais meno attache yra prie visų pasiuntinybių. Kaikurios net sudaro atskiras sekcijas prie savo tautų Informacijos Centrų. (Sakoma, jog ir Lietuvos Pasiuntinybė Amerikoje neturėtų tenkintis vien tik lietuvių prekybininkų Rytiniuose pakraščiuose organizavimu, bet gal galėtų grūdelį aukso iš Tautos Fondo numesti lietuviškos kultūros propagavimo reikalui). Bet mūsų politikai neįtikėtinai bijo meno. Teko patirti, jog LLK žurnalui “Lietuva” buvo pasiūlytas straipsnis “Menas kaip politinis ginklas”, siekiant iškelti, jog iš visų meninių apraiškų lietuvių dailė stipriausiai pasaulyje pasirodžiusi ir buvusi tuoj pat pripažinta, kai tuo tarpu nei literatūra, nei muzika to nepasiekė. Atsakymas buvo greitas — “netinka”.

Veiksniai ir visuomenė
Sekdamas istorinės veiksnių 

konferencijos įspūdžius Niujor
ko visuomenėje Jūsų-bendradar
bis stebėjo jos nesidomėjimą se
niai girdimais “trafaretais” ir 
‘.‘šūkiais”, laukiant daugiau dar
bų. Daugelis apgailestavo, jog 
šitaip susiklosčius sąlygoms net 
šiame demokratiškame krašte, 
nėra galimybės patikrinti dau
gelio “politikų” mandatų ir pa
tvirtinti jų tinkamumo toliau at
stovauti gyvybinius lietuvių in
teresus. Sakoma, jog didelė jų 
dalis buvo tikri Lietuvos reikalo 
gynėjai, o kiti naudojo “laisvini
mo veiklą” užtikrinti saugumą 
išeivijoje ir senatvėje sau ir idė
jos bičiuliams. Joks veiksnys 
negalįs monopolizuoti ligšiolinių 
pasisekimų. Buvo primenamas 
ALT-bos vizitas pas prezidentą, 
kuris pertraukęs senąjį Ameri
kos lietuvį patriotą, su užuojau
ta ir pagarba prisiminė tremti
nius, pažintus Vokietijos sto
vyklose. Veiksnių, esą, nebūtų 
(? Red.), jei jie neturėtų kad ir 
šio 50.000 lietuvių tremtinių už
nugario laisvajame pasaulyje. 
Esą, dėlto jie turį jausti morali
nę atsakomybę prieš šią visuo-. 
menę.

St. Golšanskis

prancūzų Liudvikas su savo 
“valstybė — tai aš”, rusų carai, 
ar hegelistinė pažiūra su jos 
įkūnytojais Mussoliniu, dalinai 
Hitleriu ir kit. Čia minėtos galios reiškimosi kryptis buvo ne iš apačios augštyn, bet atvirkščiai — iš viršaus žemyn. Šiais atvejais politinis svorio centras buvo pačiam smaigalyje. Tai yra nenatūralu. J. Maritainas sako, kad: “Žmonių teisė patiems save tvarkyti kyla iš Natūralinio Įstatymo, tad nuosekliai — pačios tos teisės turi atitikti Natūralinį Įstatymą”. Kas jam neatitinka, baigiasi katastrofa, kaip nutikp totalistinėm sistemom, kur sprendimo galia buvo vieno ar kelių žmonių rankose. A. de Tocqueville žodžiai, pasakyti dar 1862 m. knygoje “Democracy in America”, tikrai įsidėmėtini: 
“Ištikrųjų, sunku įsivaizduoti 
žmones, kurie, praradę interesą 
patys tvarkytis, galėtų' gerai pa
sirinkti tuos, kurie jiems vado
vautų (m. p.); ir niekas netikės kad iš rezignavusių žmonių balsavimo gali kilti pažanga, išmintinga ir energina vadovybė”.Kaip gi tvarkosi mūsų bendruomenė?Mūsų organizacijų centrai yra dažnai atitrūkę nuo masės. Jie vieni daro sprendimus, o paskui tik kartais apie juos painformuoja. Organizacijų skyriai (išskyrus keletą “savitarpinės adoracijos” grupės asmenų) metų bėgyje beveik nieko nežino ir dažniausia yra išjungti iš centrinių organų daromų sprendimų svarstymo. Ruošiami kongresai, konferencijos ir suvažiavimai, bet dažniausiai vis taip išeina, kad po vadovybės prakalbų, prieš vakarienę, (kartais dar pirmininkaujančiam leidžiant apsvarstyti svetimas problemas) belieka labai maža laiko savųjų diskutavimui. Jie tampa labiau apyskaitiniai ir “galybės” pademonstravimo, negu darbo suvažiavimais. Todėl visuomenė jais menkai domisi, iš toliau mažai teatvažiuoja, jie pasidaro daugiau tos kolonijos, kurioje jie yyksta, iškilmingais susirinki-- mais su centra* žmonėmis ir keliais svečiais iš kitų kolonijų.Kartais nevertai besiteisinant visokį politinio ir visuomeninio gyvenimo nesklandumai aptariami kaip tipiški emigrantiniai, kaip emigrantinė dvasia, kaip naujų, t.y. emigracinių sąlygų padarinys. Iki šiol emigrantinių problemų tyrinėjimo objektas būdavo politiniai emigrantai pabėgę nuo Uranijos iš nedemokratiškų kraštų į laisvas demokratiškas šalis. Šie žmonės augo, brendo, veikė autoritetiniuose ar diktatūriniuose režimuose ir dvasioje. Čia ir išnyra klausimas kurios, būtent, sąlygos turi le- menčios reikšmės jų egzistencijai, veiklai naujame krašte. Turbūt, nesuklystume atsakydami/ kad didžiąja dalimi- asmeniniame .gyvenime ir kultūrinėje veikloje — naujosios, o politiniame ir visuomeniniame gyve-

Lygūs negali būti atskiriamiUžpraėjusią savaitę Vyr. Tribunolo sprendimu panaikinamas negrų išskyrimas, ir jiems duodamos lygios teisės kaip ir visiems amerikiečiams. Tribuno
las, remdamasis JAV konstituci- 
ja, nusprendė, kad negi?} vaikai 
turi teisę lankyti viešąsias vals
tybines mokyklas. Be to, tas pats tribunolas, nagrinėjęs įritąs panašaus pobūdžio bylas, liečiančias negrų priėmimą į ųn-tus ir kitas viešąsias įstaigas, išaiškino, 
kad jie turi būti visur priimami 
kaip pilnateisiai piliečiai. Tuo būdu Amerikoje yyksta socialinė reforma, jei ne revoliucija, nes iki šiol negrai buvo visur išskiriami: kariuomenėj, mokyklose, un-tuose ir apskritai viešajame gyvenime. 58 metus buvo laikomasi dėsnio — “atskirti, tačiau lygūs” (separate but equal). Dabar gi, kaip pareiškė Vyr. Tribunolo pirmininkas Earl Warren, tai atgyventa: “Nutariame, kad viešose mokyklose dėsnis “separate but equal” nęįuri rasti vietos. Atskiros auklėjimo priemonės yra nelygybes išraiška”. Negrų išskyrimas, pasak jo, “neteikia lygios įstatymų globos, garantuotos konstitucijos.Ši istorinė reformą nevisų rmerikiečių buvo sutikta su pa-
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ir vicekons. V. Stašinskas su po
nu mis dalyvavo Etiopijos im. 
per Haile Selassie suruoštame 
priėmime Waldorf-Astoria vieš- 
bu. j Niujorke.

— Otava. — Vokiečių atstovy
bė Otavoje numato pradėti sta
tyti sau rūmus, nes tinkamų pa
talpų esą negaunama išnuomoti.

nime — senosios. Čia ir glūdi 
tremties ligšiolinė tragiką, kad 
ilgam jos kelyje, kol demokrati
nė dvasia stipriau įsitvirtina, kol 
ji politinį ir visuomeninį veiki
mą apvaldo, per tą laiką masės 
kultūrinis - tautinis interesas ir 
senasis valstybingumas priblės-
ta.Nuo seno turėjome klaidingą pažiūrą į Lietuvos valstietį — ūkininką (“chlopą”). Vėliau, iš jų tarpo išaugus naujai inteligentijai, atsirado taip vadinamo elito sąvoką, kuri madoje dar ir tremtyje. Vėl* norisi pacituoti Maritainą: “Aš sakau, jog bendruomeninės žmonijos žmogaus samprotavimas yra ne mažiau sveikas ir jo instinktai ne mažiau geri, negu tų spcialinių grupių, kurios dedasi esančios už jį augštesnės, ir kad, visa drauge suėmus, (nesakau, kad tas žmogus būtų protingesnis, bet jis 
yra mažiau gundomas (m. p.), jis turi šansų truputį mažiau suklysti, spręsdamas didžiuosius klausimus, dominančius jį ir tautą, negu vadinamasis elitas t.y. gerai informuoti ir kompetentingi žmonės...” Inteligentija nėra plačiųjų masių įgaliota, ir, ištikrųjų, nėra atsakinga prieš nieką, ji yra atsakinka prieš tautą tik moraliai.Šiandien dažnai girdime apie visokius grupių centrų, veiksnių pasitarimus ir derybas dėl vienybės, dėl VLIKo, dėl laisvinimo akcijos ir t.t., girdime, ir tai ne visuomet, apie ką šnekama, bet negirdime kas ir kaip svarstoma. O turime tam teisę, nes tautos inspiruotasis elitas, kuris jai yra reikalingas, turi dirbti visada kontakte su tauta, nes ji duoda kraują, prakaitą jr pinigą. Nejaugi mūsų piramidės viršūnė jau taip augštai, kad nebejaučiamą, jog tūkstančiai lietuviškų sielų tuo bodisi, praranda gyvybiniams tautos reikalams interesą ir kaskart labiau “valdžios” išsiskiria sau, o “piliečiai” sau. ■Turbūt, visai- laikas pradėti ieškoti būdų ir priemonių įtrauk ti’ kuo plačiausią masę ne tik į lėšų telkimą bendriniams organams ir organizacijose nario mokesčio mokėjimą, bet ir į galimai aktyvesnį darbą svarstant visuomenines, politines problemas. Tam gali būti daug ir įvairių, lygiai gerų būdų. Pav. organizacijų centrai galėtų palaikyti glaudesnį kontaktą su skyriais, juos informuoti ir smulkesniais klausimais, patiekti problemas apsvarstyti, surinkti nuomones, jas Susumuoti ir tik paskui pagal tai daryti sprendimus. Suvažiavimai turėtų būti taip suplanuo

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

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

Šeštadieniais nuo *11 iki 1 vai p.p.

sitenkinimu. Ypač pietiečiai (Georgia, Mississippi, S. Carolina) sutiko šią žinią be entuziazmo. Tai plantacijų kraštai, kur negrai yra'labai gausūs. Kaiku- riose vietose juodųjų santykis su baltaisiais yra 10:1.Gubernatorius James F. Byrnes, buvęs prez. Trumano valstybės sekretorium, pareiškė: “S. Carolina nei dabar, nei artimoj ateity nenori maišyti baltųjų ir juodukų vaikų savo mokyklose”. Panašiai pareiškė ir Georgia gubernatorius Herman Talmadge: “Aš netikiu į' negrų ir baltųjų draugystę nei gyvenime, nei mokyklose, ir kol aš esu gubernatorium, to nebus”. Pietiečiai netgi projektuoja paversti viešąsias valstybines mokyklas privatinėmis, bet valstybės šelpiamomis, kad tuo būdu išvengtų juodukų. Vargu tai bus įgyvendinta, nes tokiu mostu negalės išvengti konstitucijos.
Suprantama, negrų būklė taip 

greit nepasikeis, nes visuomenė 
negreit keičia savo galvoseną. 
Dar daug laiko praeis, kol negrai’ 
tikrai bus laikomi lygiais. Be to, 
tribunolo sprendimas, panaiki
nąs negrų išskyrimą, neįsigalio- 
ja tuoj pat, nes< tribunolas nenu
stato jo įsigaliojimui nei datos 
nei procedūros. Tai principinis 
sprendimas. Jo pritaikymą tri
bunolas svarstys vėliau. Tos 
valstijos, kurios noriai priima 
Šį sprendimą, gali jį pritaikyti 
savo noru jau dabar.

Kaip ten bebūtų, tai yra dide
lis negrų laimėjimas. Be to, mi
nėtas posūkis atima komunisti
nei propagandai ginklą, kurį 
Maskva dažnai nukreipdavo 
prieš JAV.

ti, kad užtektų laiko ne tik valdybos pranešimams, bet ir keliamiems klausimams išdiskutuoti. Nevengti svarstyti ir “jautrių” klausimų. Ieškoti būdų kartas nuo karto ir “apačioj” plačiai paskleistomis anketomis tirti viešąją opiniją. Gal vertėtų dažniau praktikuoti korespondenci- nius rinkimus, nes jie būtų platesnio masto, kaip suvažiavimo metu; praktiškai tada centro valdybą išrenka ta kolonija, kurioje jis vyksta ir t.t. Išradingumui čia galimybių daug, jei tik būtų tokia tendencija.Spauda turėtų atsisakyti “ofi- ciozinio” charakterio ir leisti atvirus pasisakymus. Pagal demokratiškas spaudos tradicijas ji turėtų imtis faktų (bet ne gandų) energingo “šnipinėjimo”, lygiai dėti ne tik “savų”, bet ir “priešų” oficialių asmenų pasisakymus. Šalia “nuomonės formavimo”, daugiau savos visuomeninės - politinės informacijos. Šūkis: “Informed Society—alert Society” (Informuota visuomenė—gyva visuomenė) daug prisidėtų prie mūsų visuomeniškojo gyvumo. Teigiamai reiktų vertinti kai kurių organizacijų savo nariams leidžiamus informacinius biuletenius, žinoma, jei jie patiekia objektyvią informaciją ir nesiverčia vien “nuomonės formavimu”.Šiandien jau esame tokiame stovyje, kad didžioji mūsų visuomenės dalis jau praranda nd- rą naudotis savo teisėmis sprendžiant bendruosius reikalus, nes tendencija: “pavesti valdybai”— reiškia tik abejingumą ir pirmą žingsnį į visuomeniškąją mirtį.
MARGIS VAISTINĖ

JONAS V. MARGIS-vaistininkas
19 SL 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 , VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 pan.

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

Parduodam 
ir perkam 
tik gerus 
namus!

Namai visuose miesto rajonuose, ūkiai, sklypai statybai, įvairūs bizniai, vasarvietės.
J. R. SIMANAVIČIUS

Įstaigos telef. HU. 1-1166 - - Namų telef. OL. 1274Atstovauja
JOSEF STRUNG Real Estate

2181 YONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-1166.
’ • * 11 ... t -

A. MOR KIS
REAL ESTATE

1077 BLOOR ST. West (prie DuHerin). Tel. OL. 8459

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnemyde, 6 kamb., grynų plytų, alyva šildomas. Vi
sa kaina $13.500.

$5.000 jmokėti, St. Clair - Dufferin, 6 kamb., mūrinis, atskiras namas, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Visa kaina $16.500.

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį 
šių metų sezonui.

Pirkimų ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą 
ANTANAS ARIMAS

R.R. 1 Vienna, Ont. Tel. Port Burwell 5 Ring 12.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

EAST - WEST VERTIMŲ BIURAS 
L. URBAT — PRISIEKUSI VERTĖJANotaro patvirtinti įvairių dokumentų vertimai, imigracijos ir pilietybės reikalais susirašinėjimai atliekami pigiai ir skubiai.

46 ACORN AVE. - - Tel. GE. 2521 arba BE. 1-4872 (pagal susitarimą)" . . --—........ ~ - -............
GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

V. ir S. AUŠROTAI -------------------------------------

priima Jfitą afwgymm DOMINION
kasdien nuo 10 vol. ryto iki COAL & WOOD

10 vol. vokoro. " ” ~

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: LY. 0305
t

Jį išaugusi autoritetiniame reži
me pati jau nebeatsigaus, tas 
procesas progresyviai greitės, 
jei vad. elitas pats savanoriškai 
nemėgins tapti “instrumentu”, 
jei neatsisakys savo senosios pa
žiūros į “raktines pozicijas”, ne
ieškos būdų duoti darbo didžia
jam “gaspadoriško proto trestui” 
ir neįstengs jau dabar brukte 
brukti “raktus” tikrajam pagal 
Natūralinį Dievo Įstatymą sa
vininkui — visuomenei.Kai vežimas prikrautas ne plieno, o šieno, tada svorio centras augštai, — nuolatinis pavojus jam virsti ir išsidraikyti. Tad, įvertindami tremties kelio aštrumą, perkraukime savąjį vežimą ir nuleiskime visuomeninį - politinį svorio centrą žemyn! Čia “persistengti” pavojaus nėra, juk visuomenės struktūra kaip piramidė; jei siaura ir augš- ta — lengvai svetimų vėjų nupu- čiama, jei žema, o plati — tvirta!

Redakcija kaikurias autoriaus prielaidas laikytų dar diskutuotinom.' Pav. juk yra reiškinių, kad siekimas į plačiausias mases susiduria su visišku abejingumu, kuriam taip pat reikėtų paieško- ti vaistų.
Vasarvietė 

atostogoms.Atostogaudami savaitgaliais atsilankykite į ’’MERCURY LODGE” prie Simcoe ežero. Randasi gražioj vietoj, 1 mylia į šiaurę nuo Keswick, Ont.,
109 Orchard Beach.

Telef. Roches Point 184 M Savininkas Pr. Krilavičius.
4
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Br. Povilaitis filosofijos daktaras

Montrealio McGill universite
te, gegužės 26. d. Broniui Povi
laičiui buvo suteiktas Filosofijos 
Daktaro laipsnis genetikos sri
tyje. Ramiu darbu ir didele ener
gija jis vienintelis iš skaitlingų 
liet, akademikų pasiekė tremty
je tokios mokslinės garbės, ku
ria būtų galima didžiuotis ir nor
maliais laikais laisvoje tėvynėje.

Bronius Povilaitis, gimęs 1907 
m. rugsėjo 5 d. Šialių apskr. ir 
baigęs Linkuvos gimnaziją, 1925 
m. įstojo į tik ką susikūrusią 
ŽŪ Akademiją Dotnuvoje, ir ją 
baigė 1929 m. Nuo sekančių me
tų pradėjo dirbti toje pat Aka-' 
demijoje vyr. asistentu bendro
sios Žemdirbystės Katedroje. 
1934 m. pradėjo skaityti žem. ū. 
pagrindus namų ūkio sekcijoje. 
1938 m. pakviečiamas Sėklų 
Kontrolės Stoties direktorium į 
Kauną. 1941 m. vėl grįžta į Dot
nuvą ir skaito specialią žemdir
bystę iki pat išvykimo į Vokie
tiją 1944 m.

. Vokietijoje nuo 1946 m. iki iš
vykimo į Kanadą 1949 m., buvo 

’ narys Baltų Un-to mokomojo 
personalo Hamburge - Pinneber- 
ge. Be to. 1948 m. buvo Baltų 
Centrinės Tarybos lietuvių at- 

. stovu prie Britų zonos karinės 
valdžios.

McGill un-te Bronius Povilai
tis pradėjo dirbti mokslinį darbą 
nuo pat atvykimo Kanadon — 
1949 m. pradžios. Kanadon jis 
buvo pakviestas Baltų un-te at
silankiusios Britų Imperijos uni
versitetų specialios komisijos, 
kurios tikslas buvo parinkti iš 
tremtinių kandidatus ir paskirs
tyti ; tarp ufiiversitėtų * moksli
niam darbui dirbti.

McGill un-te jam buvo paves
ta tyrinėti piktžolių sėklų dygi
mo problemas. 1951 m. gegužės 
28 d. jam buvo suteiktas gamtos 
mokslų- magistro laipsnis už dar
bą: “Study p f Dormancy in 
Weed. Seeds”.' Kadangi tyrimų 
metu jam kartu teko specializuo- 

* tis augalų sekcijos srityje, tai 
universitetas jam pasiūlė tęsti 
mokslinį darbą genetikos srityje 
ir kartu ruošti doktoratą.

Ruošdamasis doktoratui, Br. 
Povilaitis specializavosi pašari
nių augalų genetikos ir cytologi- 
jos srity, kartu būdamas ir agro
nomijos katedros asistentu. Filo
sofijos Daktaro laipsnis geneti
kos srityje jam buvo suteiktas 
už disertaciją: “Fertility *in dip- 

* loid and tetraploid red clover”. 
Šiame darbe tyrinėjo problemas 
surištas su dažnai, nepatenkina
ma raud. dobilų sėklų produkci-

ja: žiedadulkių bei kiaušelių 
degeneracija, {vaisos reikšmė, 
meiotlnių chromozomų pasidali
nimu.' Tetroploidiniai raud. do
bilai (su dvigubai didesniu chro
mosomų skaičiumi už paprastus) 
pagaminti naudojantis colchici- 
no metodu. Darbo pasėkoje bu
vo išdirbta nauja technika raud. 
dobilų miozei studijuoti, įgali
nusi padaryti eilę mikrofotogra- 
fijų, kurių specialinėje tos rūšies 
Iteratūroje lig šiol dar nebuvo 
paskelbta.

Bronius Povilaitis, be moksli
nio darbo, dar aktyviai dalyvau
ja ir oganizaciniame gyvenime. 
Jis yra Montrealio at-kų kuopos, 
Akademinio Sambūrio, Lietuvių 
bendruomenės ir kitų organiza
cijų aktyvus darbuotojas. Be to, 
jis yra Agricultural Institute of 
Canada narys ir neseniai yra pa
kviestas “Sigma Ksai” draugijos 
nariu. Tai JAV organizacija su 
vieninteliu užsienio skyrium Mc 
Gili universitete. Jai priklauso 
mokslo žmonės, priimami tik 
kvietimo būdu. Draugija leidžia 
savo žurnalą “The American 
Scientist”. Br. Povilaitis taip pat 
yra Lietuvių Enciklopedijos že
mės ūkio skyriaus redaktorium.

Naujasis daktaras pasilieka 
dar vieniems metams McGill 
un-te agronomijos skyriuje ant 
taip vad, “Postdoctorate Scho
larship” savo pradėtiems tyrinė
jimams diploidinių raud.-dobilų 
Kiaušelių degeneracijos ir jos 
paveldėjimo srityje tęsti.

Privačiame gyvenime Bronius 
Povilaitis yra kuklus darbinin
kas ir uolus visų lietuviškų po
būvių lankytojas. Kanadoje jis 
■sukūrė ir savo laimingą lietu
višką šeimą — su Monika Luko- 
ševičiūte. Linkėtina, kad dr. Br. 
Povilaitis ne tik koptų į mokslo 
viršūnes, ne tik susilauktų as
meninės gerovės, bet ir turėtų 
dar progos tas savo žinias pritai
kyti mūsų išlaisvintoje tėvynėje.

Pr. Rudinskas.

Artėja visiškas 
saulės užtemimas

S. m. birželio 30 d. visiškas 
saulės užtemimas bus matomas 
Amerikos žemyne ir Europoj. 
Stebėjimo stotys bus įrengtos 
James Bay, Ont, Knob Lake, 
Que., Labradore, Grenlandijoj, 
Islandijoj, Feroe ir Šetlandijos 
salose, Švedijoj ir Irane. Pagal 
saulės taką, stebėjimo stotys tu
rėtų būti įsteigtos Pabaltijy ir 
Rusijoj, tačiau Amerikos Geo
grafinė Draugija, kuri organi
zuoja tyrinėjimus, Sov. Rusijos 
nekvietė dalyvauti.

Šis saulės užtemimas moder
niajam mokslui yra nepaprastai 
reikšmingas.. Jis padės tiksliai 
nustatyti atstumą tarp dviejų 
žemynų. Tai, be kitko, svarbu 
kariniu požiūriu, kai tenka kont
roliuoti iš tolo valdomas raketas. 
Ši aplinkybė paaiškina, kodėl 
visuose stebėjimuose dalyvaus ir 
Amerikos kariuomenės atstovai. 
Be to, šitoks saulės užtemimas 
pasikartos tiktai už 197. m., t.y. 
2151 m. birželio 14 d., todėl sten
giamasi atlikti visus matavimus 
bei stebėjimus galimai kruopš
čiau. Bus suorganizuota 72 spe
cialistai, tkurie išsidėstę atitinka
mose stotyse, seks saulės užte
mimą nuo Nebraskos iki Irano— 
8000 mylių. Kiekvienoj stoty už
temimas truks nuo 90 sekundžių 
iki 2 min., o išviso, skaitant visą 
kelią, 2 vai. 45 min.

Europiečiai už federaciją
JEV idėja dar nėra visuotinai 

prigijusi. Nežiūrint stambiųjų 
politikos veikėjų pastangų, dalis 
eurppiečių neturi aiškaus nusi
statymo arba yra priešingi tai 
idėjai ir tai dėl to, kad mano, jog 
įsijungimas į federacinę Europą 
reiškia atsisakymą savojo suve
renumo. Kaip matyti iš įvairių 
politikų pareiškimų, taip betgi 
nėra: jungtinė Europa nepanai
kins esamų valstybių, o tik jas 
apjungs.

Kad patirtų viešąją europie
čių nuomonę, JEV sąjūdžiai or
ganizavo balsavimus. Belgijos 
europinio sąjūdžio taryba tai pa
darė dviejose gana reikšmingo
se vietovėse: Roulers ir Verviers. 
Balsuoti galėjo tie, kurie turi 
teisę rinkti seimą. Visi formalu
mai 
kad

buvo rūpestingai išlaikyti, 
neatsirasti^ apgaulės. Ver-

viers balsavo 63.6% rinkikų. Iš 
jų 74.2% pasisakė už jungtinę 
Europą, 21.8% — prieš, 4% bal
sų atmesta dėl form, trūkumų. 
Roulers vietovėje balsavo 67.6% ; 
83.4% — už, 9.6% — prieš, 6.9% 
balsų atmesti. Šie duomenys ro
do, kad belgai yra aiškiai palan
kūs jungt. Europos idėjai juoba, 
kad ir jų žymieji politikai, kaip 
Van Zeeland ir P. H. Spaak, yra 
tos idėjos veiklūs šalininkai.

Panašūs balsavimai buvo kiek 
anksčiau organizuojami Olandi
joj ir Vokietijoj. Olandijoj 
(Bolswarde) 96.5% balsavo už 
jungt. Europą; Delfte: 93.6% pa- Montrealio lietuvius, prašydama 
sisakė už. Vokietijoj (Mūnchene, tūos reikalus paremti pirmoje 
Castrop-Rauxel ir Breisache) eilėje apsimokant solidarumo

Montrealiečiai, atlikime savo pareigą!
KLB Montrealio apyl. valdy

ba, laikydama svarbiausiu reika
lu lietuvybės išlaikymą priau
gančioje . kartoje, nutarė visas 
šiuo metu turimas nors ir kuk
lias, lėšas paskirti šeštadieninių 
mokyklų ir lituanistikos kursų 
išlaidoms, padengti bei geriau- 
siems mokiniams premijuoti 
mokslo metų pabaigoje. Be to, 
svarbu mūsų jaunimą išlaikyti 
dvasiniai ir fiziniai sveiką bei 
pajėgų. Tuo tikslu reikia būtinai 
organizuoti vasaros stovyklas, 
kas irgi surišta su išlaidomis.

Todėl valdyba kreipiasi į visus

80$/ rinkikų pasisakė už organi
zavimą jungtinės Europos su eu
ropiniu parlamentu ię vyriausy
be.

G. Drew naujyjy ateiviu tarpe
Toronto tautinių grupių laikraš- : Rusijoj, kur jis buvęs areštuotas 
tininkai, susiorganizavę į “The net dukart ir pasodintas Lūbian- 
Canadian Ethnic Press Club”, šį koj, mat, fotografavęs antireligi- 
kartą į savo sueigą buvo pa^i- 1 nį muziejų Maskvoje. “Sovietinė 
kvietę G. Drew, konservatorių sistema nėra politinė ideologija, 
__ ______ ________ l-n (^

mokestį, nes mūsų pagrindinės 
pajamos iš to ir tesusidaro. Taip 
pat mes būtume labai dėkingi 
tiems tai>tiečiams, kurie tą rei
kalą paremtų, kad ir kukliomis, 
savo aukomis.

Solidarumo mokestį ir aukas 
vasaros stovykloms galima įteik
ti ar pasiųsti paštu mūsų iždinin
kui Juozui Lukoševičiui — 1860 
Blvd. Desmarchais. Cote S. Paul, 
telef. HE. 7877 arba mūsų inka-

sentams:
Stankūnaitei Onai

Ave., Ville La. Salle, HE. 7398;
Remeikaitei Skolastikai—1142 

Allard Ave, Verdun, PO. 6-3837;
Toliušiui Kostui — 6828 Monk 

Blvd., Ville Emard, TR. 1974;
Rimšai Zigmui — 107 Pratt 

Ave., Longuevil, OR. 5-6708; *
Peleckui Petrui — 7603- Louis 

Hebert St., Rosemont, VI. 1916;
Andruškevičiui Kostui — 5333 

King Edward Avė., DE. 2384;
Adomoniui Jonui— 2052 Cole

rain St., GL. 3619;
Bieleckui Petrui — 3867 Hen

ri Julien St., LA. 9460.
Jei kam būtų nepatogų pini

gus įteikti inkasentui jo gyvena
moje vietoje ar juos pasiųsti 
paštu, gali šį reikalą sutvarkyti 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
kur kiekvieną sekmadienį budės 
vienas ar keli iš augščiau sumi
nėtų asmenų.

Tamstų pareigingumas ir kon
kreti parama įgalins mus vykdy
ti būtiniausius uždavinius jauni
mo švietimo bei auklėjimo dar
buose.

KLB Montr. apyl. V-ba.
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partijos vadą parlamente. Jisai ° vergija” — kalbėjo G. Drew. 
’ ’ ■ . “Politinėj ideologijoj yra visuo-
džiu kaip veikia Kanados valdy- met galima ir kitokia nuomonė, 
mosi sistema. Prieš gvildenda- tuo tarpu sovietuose to nėra.”, 
mas savo temą, svečias papasa- Sakėsi nenorįs, kad visi kanadie- 
kojo savo patyrimus sovietinėj čiai būtų vienos partijos žmonės;

: nes tai vestų į diktatūrą. Antra 
l vertus, pavojinga dauginti parti
jų skaičių, nes tai veda betvar
kėm kaip tai matyti pvz. P-ran- 
cūzijoj ir Italijoj. Geriausia ri
botis dviem partijom. Tai paro
dė ir Kanados 87 m. savarankiš
ko gyvenimo patirtis. Norintiems 
pažinti Kanados politinę santvar 
ką jisai rekomendavo Toronto 
un-to prof. Brown knygą “Cana
dian Democracy in Action”, 

nemažai dėmesio 
skyrė ir naujiesiems ateiviams. 
Sakėsi labai vertinąs tautinių 
grupių spaudą, nes tik per ją ga-

buvo prašytas išdėstyti gyvu žo-

KARO PRAMONĖ SIBIRE
Nors karo belaisviai toli gražu 

ne viską žino, vis dėlto japonų 
karių ir civilių, kurie per pas
taruosius aštuonerius metus iš
buvo rusų belaisvėje, pasakoji
mai iš esmės patvirtina, kad Si
bire sovietai ruošiasi puolama
jam karui. Belaisviai pasakoja, 
kad plačioje Šiaurės Azijos erd
vėje sukurti pramonės įmonių 
junginiai, kuriems pagrindą su
daro turtingi vietos metalo ir va
romosios energijos šaltiniai. Ten

kasyklų ir kitų pramonės šakų 
mechanizacija vykdoma nepa
prastai smarkiai. Vergų darbas 
palaipsniui pakeičiamas vietos 
žmonių darbu, kurie pasižymi 
didesniais techniniais sugebėji
mais. Didinama ne tik svarbių 
karo žaliavų, bet ir kasdieninių

KOMUNISTINIAME PASAULYJE
Viršum Bulgarijos, ypač Plov- 

divo miesto, antrojo pagal didu
mą Bulgarijoje, nežinomos kil
mės lėktuvai išmėtė didelį skai
čių atsišaukimų, skatinančių gy
ventojus nenustoti vilties, jog 
bus išvaduoti. Į lėktuvus pradė
jo šaudyti bulgarų priešlėktuvi
nė artilerija, o komunistinis jau
nimas buvo mobilizuotas tučtuo
jau išmėtytų antikomunistinių 
proklamacijų surankioti. Tačiau 
žinia apie tai po Sofiją ir po vi
są kraštą, kurį norima laikyti 
heremetiškai uždarytą nuo už
sienio, paplito žaibo greitumu.

Kai Vengrijoje buvo įkurta 
“proletarų” diktatūra, šiemet su
ėjo 35 metai. Diktatūrą nuver
tus, jos vadas Belą Kūnas pabėgo 
į Rusiją. Šiemet bolševikinė 
vengrų valdžia iškilmingai šią 
sukaktį atžymėjo. Tik ta proga 
dabartiniai vengrų valdovai Be
la Kūną išvadino “trockiniu ‘iš
daviku”, žinoma, neišdrįsdami 
smulkiau paaiškinti, už ką jis 
1937 m. Sov. Sąjungoje buvo su-' 
šaudytas. Tik vengrų komunis
tų partijos organas pastebėjo, 
kad Belą Kūnas, vedęs pasita
rimus su socialdemokratais, bu
vo “pasidavęs Trockio ir Bucha- 
rino teorijoms” ir “nebuvo Le
nino sekėjas”. ■

Prancūzijoje speciali komisija, 
ištyrusi 178 įmones, dirbančias 
karo pramonei, nustatė, kad bol-

ševikai karo atveju yra sudarę 
labai gerai organizuotą aparatą 
sabotažiniams veiksmams vyk
dyti. Buvo konstatuota, kad pav. 
karo laivyno Tulono uosto arse
nale visų darbininkų 42% pri
klauso komunistams (1951 m. | 
buvo tik 37.2%). Paryžiuje kali 
kuriuose priemiesčiuose komu
nistai pravedė daugiau kaip pu
sę visų atstovų į savivaldybes. 
Jų 1/5 sudaro “kariniai aktyvis
tai”. Karo atveju, netenka abejo
ti, šie vykdytų visokius Maskvos 
įsakytus sabotažo veiksmus. Ly- 
one mortyrų dirbtuvėse 40% 
darbininkų yra komunistai, An- 
gulemo parako ir sprogstamosios 
medžiagos fabrike — 50%, Sur- 
villier patrankų dirbtuvėse —/ 
65%, Bresto karo arsenalo dirb
tuvėse — 60%, Bourges pabūk
lų dirbtuvėse — 55% ,* Malpaise 
artilerijos sviedinių dirbtuvėse 
— 45%, Bordeaux sprausminių 
lėktuvų — 50%. Patys prancūzai 
neįstengia savo gaminiais .aprū-’ 
pinti kariuomenės. Karinių reik
menų gamyba krito 70%. Todėl 
tokie reiškiniai su laiku gali 
prancūzų kariuomenę padaryti 
visiškai nereikšmingą.

I TAUTĄ
(Atkelta iš 2 psl.)

Tautos fizinį žudymu ir dvasinį 
žalojimą, tiek pačioje Lietuvoje, 
tiek Sovietų Sąjungos administ
ruojamoje Mažojoje Lietuvoje, 
kurią Sovietai kolonizuoja, so- 
vietina ir rusina, keisdami vieto
vardžius, deportuodami ir nai
kindami to krašto gyventojus, 
Prūsų lietuvius.

Broliai ir Sesės Laisvajame 
Pasaulyje! Kol mūsų Tauta So
vietų okupacijoj įkalinta, kol 
lietuviams Tėvynėje užčiauptos 
lūpos ir sukaustytos rankos, mū
sų. laisvėje esančiųjų, šventa pa
reiga už juos kalbėti ir veikti. 
Išblaškyti po visus žemynus, bū
kime vieningi protu ir širdimi. 
Nesiliaukime žodžiu, darbu ir 
auka rėmę Lietuvos laisvinimo 
pastangų.Moraliai remkime Lie
tuvos diplomatinius atstovus ir 
suglaustomis gretomis telkimės 
apie Vyriausiąjį Lietuvos Išlais- 

■ 'vinirho Komitetą. Nesiduokime 
svetimos aplinkos paglemžiami. 
Palikime ištikimi mūsų Tautos 
idealams. Nepamirškime atsako
mybės busimosioms mūsų Tau
tos kartoms ir istorijai.

Gegužės 18 ir 49 d.d. Niujorke 
vykusios Politinės Lietuvių 
Konferencijos, kurioje dalyvavo 
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Mažosios Lietuvos Tarybos at
stovai ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetas ir kurioje Lietuvos Įga
liotam Ministeriui Vašingtone

A

Du susirinkimai Montrealyje
Klubo “Vytautas” šeri- ir užteks”, tai |<am gi čia tą klu- 
savo susirinkime gegu- bą ir plėsti.

stebėtoju - patarėju 
Generalinis Konsulas 
vardu skelbdami šį

ątstovavo 
Lietuvos 
Niujorke, 
žodį, vieningai su visa Tauta gal
vodami, veikdami ir jausdami, 
Lietuvos didingos praeities drą
sinami, išsilaisvinimo tikrumo 
gaivinami, ryžtamės tęsti be- 
kompromisinę kovą su bolševi
kiškuoju okupantl iki Lietuva ir 
vėl bus nepriklausoma ir laisva.

Tepadeda mums Dievas 
Tegyvuoja laisva, demokrati

nė, visas lietuviškas žemes ap
jungianti Lietuva!

Tegyvuoja visų lietuvių vie
nybė!

New Yorkas,
1954 m. gegužės 19 d.
Politinės lietuvių konferenci

jos vardu:
Prel. Mykolas Krupavičius, 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Pirmininkas;
Lietuvos Ministerio Wašingto- 

ne pavestas:
Jonas Budrys, 

Lietuvos Generalinis Konsulas;’ 
Leonardas Simutis, 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas;

Karolis Zaikauskas, 
Vykdomosios Tarybos 

Pirmininkas;
Erdmonas Simonaitis, 

Mažosios Lietuvos Tarybos 
Pirmininkas;

Vaclovas Sidzikauskas. 
Lietuvos Laisvės Komiteto 

Pirmininkas.

Čia suimtas

— Maskva. — Gegužės 1 d. pa-' 
radę sovietai pademonstravo du 
naujus lėktuvus — dvimotorį 
sprausminį naikintuvą ir ketur- 
motorį sprausminį bombonešį, 
tinkamą atominėms bomboms 
nešti.

Iki tol sovietai neturėjo bom
bonešio skrendančio daugiau 
kaip 350 mylių greičiu ir toliau 
3000 mylių.

— Varšuva. — Oficialiai pa
skelbta, kad Lenkijoje esą su
imta 25 asmenys, specialiai pa
ruošti šnipinėti Vokietijoje ar 
Anglijoje ir išmesti iš lėktuvų 
Lenkijoje arba šiaip atvykę.

— Berlynas. — Rytų Vokietija 
savo vad. milicijos pajėgas iki 
šių metų pabaigos numato pakel
ti iki 690.000. Būsią 156.000 vad. 
kareivinių policijos, 190^000 pa
sieniečių, o kti kariškai paruoš
ta atsarga.

— Paryžius.
lenkas B. Zadora - Ladykowski, 
kuris buvo neva pabėgęs iš ko
munistinės Lenkijos, bet pasiro
dė esąs tos pačios Lenkijos šni
pas.

— New Delhi — India po 4 
mėn. derybų pripažino Tibeto 
okupavimą, prieš ką buvo pro
testavus, ir sutiko panaikinti sa
vo prekyvietes su karinėmis įgu
lomis Tibete.

— Niujorkas. — Izraelis pri
siuntė JT Saugumo Tarybai 
skundą prieš Jordaną, kuriame 
teigia, kad 43 d. laikotarpy bu
vę 37 pasienio susidūrimai, dėl 
kurių esą/ kaltas Jordarfas.

— Lansing. — čionykščiai 3 
gyventojai Michigano ežere su
rado 1854 m. nuskendusį laivą, 
kuriame esąs aukso lydinys 100.- 
000 dol. vertės ir 350 bosų, 18.- 
000 galionų, whisky, kurio koky- 

: bė. jei nesugedo, bus nepaprasta.

Liet, 
ninkai 
žės 23 
o lipdyti antrą augštą ant esamo 
pastato. ... . j - • 00o . . . . , 1 -Xi- kai atstovaudami 88 savo serusSusirinkimas buvo skaitlingas if 137 su įgalįojimaiši viso 225 

serus. ■
Iš 

viso 
1949 
1961 
1953 
806 Šerai. Paskutinis susirinki
mas įvyko 1951 m. liepos mėn.
7 d. Valdyba negalėjo nurodyti 
rimtesnių priežasčių, kodėl tie 
metiniai susirinkimai nebuvo 
šaukti. Pajamų per tuos tris me
tus, pagal kasininko pranešimą 
turėta: paskola iš Kaulakio 
$2000, nuoma už namą iš “NL” 
$1650 (po $50 mėnesiui), už par-

d. nusprendė ne statyti, “Neprikl. Lietuvos” šerininkų 
susirinkime dalyvavo 38 šerinin-

ir iššaukė gyvų diskusijų. Iš jų 
paaiškėjo, kad klubas turi apie 
$40.000 laisvo kapitalo, lengvai 
gali sukelti daugiau atidaręs Še
rų pardavimą, užtraukti morgi- 
čius ant esamo pastato ir even
tualiai ant naujai statomo. Skly
pas yra šalia klubo pastato ir 
kainuoja vos $7.500. Nupirkus 
sklypą būtų buvę galima išplėsti 
kavinę apačioje ir pastatyti ’ di
delę salę viršuje. Nubalsuota 
betgi (berods. 250 prieš 170) 
sklypo nepirkti, o tik nugriauti 

! apirusi antrą augštą ir ten pa- 
. .. . , , „ j . statyti 300-400 vietų salikę.pan. Apgailestavo, kad Kanadoj Velogiškiansia šito sprendimo I . , ... f.

.lis vra ta. kad dabartinis siau- , us SerUS.?9 -o aU ,.«*
Iras projektas kainuos nedaug i V ; a
maziau. kaip outu kainavęs di- .. , K , -j-- v v
dosnusis. Mat. esamas pastatas ']lmi* laįkr“eio letdejas bendro- 
fronte turi medinius balkius, to- i vei meko nemoka.
del reiks juos pakeisti ir susiau- Ia‘aidM ,buv5k^zlntį Pask°la 
rinti ar net visa, uždaryti klubo . Stamuliu, $2000 paskolos da- 

ruvA ’ lis p. Kaulakiui $500, mokesčiaii baią ilgokam laikui. Tiek dabar, ' ^4=4 41 draudimai 5414 42 sko- 
i tiek statant didele sale vistiek 74°M1’.dr?ucll 1̂n v R % į 
tereikia statyti tik viena siena. į°,a n“os,n'cla' 5??°/KltUį,±I?0U 

• Nuuirkus sklvoa būtu ‘ «alima $298-36> V1SO klaidų $3987.19. iNupirxus SKiypą putų aanma Salda_ $L61^9_ Apmokėtinų;są
skaitų turima $223. Bendrovei 
tebėra skolinga KLCT $900, už 
kuriuos lig šiol palūkanos ne
mokėtos, bet esą KLCT nutarta 

; jas sumokėti. Bendrovė už savo 
skolas p. Staniuliui mokėjusi 3%. 
o dabar p. Kaulakiui mokanti

reikmenų gamyba. Tų prekių Kalbėtojas' r 
nemaži kiekiai skiriami komu-' 
nistinei Kinijai ir Europos Rusi
jai. Kai kurie belaisviai kalba 
apie milžinišką įmonę prie An- l įįma prakalbėti į juos. Vyriausy- 
garos upes, pietviduriniame Si- turėtų remti tokią spaudą, 
bire. Vienas belaisvis pareiškė, : duodama atitinkamų skelbimu ir 
kad ten esanti atominių bombų , - - - — *- ■
įmonė. Dalimi tai patvirtino ir išbujojusi komunistinė spauda , į' 
kit, hplarsviai nurodvdamr kad (svetimom kaibom) skelbia nuo- 

lat Kanados išdavimą. Baigda? 
mas pareiškė: 

“Tautinės kultūros Kanado
je turi būti išlaikytos, nes mū
sų patirtis rodo, kad tai daro 
žmones geresniais. Staigus 
persimetimas iš senųjų tradi
cijų į naujas nėra sveikintinas 
reiškinys”.
Kalbėtojas pageidavo, kad tas | iren ti’-„au)aJa kavinės

naujas milijonas atomų (nuo £ - guį se
paskutinio karo) savo talentais - siaurinant orėkvbos ’ praturtintu Kanadą. Atsakyda-į ^susiaurinant prekybos. _ 
H • 1 1 v • “ -1 • 1 Priezastvs tokiam susirinkimomas 1 klausimus pareiškė, kao. ndlmui visiems žinomos aa. 
visus pagrįstus pageidavimus,^ , jr dį.
:iansanpaUrlamenateU]Jo nuomont "a“™ ir

*. P. . , ’ . . , . ' ; nauju vėju. Mcntrealvje nuo se-ateiviai turi aktyviai dalyvauti! ‘ • •* .j *, , .. . 7 v, % „ no dirbtinai išugdoma senųjųdemokra miame krašto valdymo į bajm. naujiesiem“ ateiviams Jjr 
procese (garus pi 1 y .). ■ i visur ji pasireiškia žlugdydama
par amenta., provincijų seimus, bet kįkiks gerus sura8an\.mus. 
mokyklų komisijas. Gi čia dar prisideda Nepriklau-

•somos ir Tarybinės Lietuvos Į ■ ~ .
— Otava. — Prekybos min. simpatijų politika. Dabartinė 

Howe pabrėžė, kad pardavimas klubo . vadovybė nori laikyti 
sovietams kiaulienos yra priva-( “closed shop”, kaip teisingai vie- 
čios firmofc žygis — Canada Pa- nas iš direktorių netyčia ir išsi- 
ckers Ltd. tarė: “Kiek pas mus ateis, tiek

kiti belaisviai, nurodydami, kad 
prie Ochocko jūros kasamas ura- 
nijus ir gabenamas į Angaros 
.įmonę.'

Žinoma, tai nieko naujo nepa
sako. Raudonoji vyriausybė nuo 
pat karo pabaigos ypatingą dė
mesį kreipia Į Sibiro supramo- 
ninimą. Vietos nuošalumas iške
lia jos strateginę reikšmę. Tuo 
pačiu metu, dėl nuošalumo ir dėl 
judėjimo suvaržymų Sovietų 
Sąj. ribose, neįmanoma nieko 
tikro sužinoti, kas ten iš viso 
dedasi. Dėl japonų karo belais
vių paleidimo ilgai derėjosi abie
jų valstybių Raudonieji Kryžiai, 
o žinių nuotrupos derinasi su ki
tų šaltinių pareiškimais ir bend
romis išvadomis dėl Sovietų pra
monė^ pobūdžio.

— Varšuva. .— Kaikuriomis 
žiniomis kardinolas Wvszvnski 
esąs susirgęs ir patalpintas vie
nuolyne netoli Gniezno.

— Londonas. — Anglijoje vy
kusiuose savivaldybiniuose rin
kimuose daugely vietų naujai 
laimėjo darbiečiai.

KĄ REIŠKIA LACROSSE?
Ankstyvosiomis indėnų dienomis Kanadoje buvo labai 

populiarus žaidimas, vad. “baggataway”. Jį žaizdavo 
stiprūs ir miklūs vyrai. Dėl to jį net naudodavo kaip 

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

k nys sugaunamas, nešamas ir sviedžiamas 
Ik vėl su tinklu, ir yra pats greičiausias 
BL žaidimas žinomas Kanadoje. <

Tai dar vienas populiarus sportas 
mėgiamas visų kanadiečių ir ta
pęs kanadiškojo gyvenimo bū
do dalimi.

KANADOS 
PAPROTYS

CARLING BREWERIES LIMITED '
•■■■■ /■ --

Montreal Toronto Tecumsoh

pranešimų paaikėjo, kad iš 
pamečiui parduota Šerų: 

m. — 505, 1950 m. — 106, 
m. — 162, 1952 m. — 27 ir 
m. — 6, viso 576 asmenims

Renkant valdomuosius orga
nus nutarta pasiūlyti KLCT su
daryti direktorių komisiją, į ku
rią įeitų trys bendrovės išrinkti 
asmenys ir trys KLCT paskirti 
asmenys, kurie derintų bendro
vės ir KLCT darbą laikraščio 
leidime. Bendrovė iš savo pusės 
delegavo tam reikalui būsimą* 
valdybos pirmininką ir išrinko 
dar du nariu —-p. Paukštaitį ir 
p. Narbutą.

Į valdybą išrinkti: Leknickas, 
Leipus, Kardelis, Girinis, Knys- 
tautas; kandid. liko Adomonis, 
H. Kuprevičius ir Gasiukas. Re
vizijos komisija palikta ta pati.

Diskusijos, kaip paprastai, bu
vo karštos, bet be nutarimų. 
Daugiausiai ginčų sukėlė labai 
logiškas p. Vazalinsko pasiūly
mas būsimai b-vės valdybai pa
daryti žygių į KLCT, kad ji ne- 
besidėtų atstovaujanti visus Ka
nados lietuvius. Esą, tatai labai 
prablaivintų organizacinius san- 

i tykius ir išeitų į naudą kaip laik
raščiui, taip ir bendrovei. Tas 
'pasiūlymas KLCT pirmininko J. 
Leknicko ir kitų KLCT narių 
buvo griežtai nuneigtas ir pa
brėžta, kad KLCT nė nemano 
atsisakyti kalbėti visų Kanados 
lietuvių vardu.

Pageidauta įsigyti preselį 
smulkiems spaudos darbams ir 
bandyti pasukti b-vę daugiau . 
komerciniu keliu. Deja, visi pa
siūlymai komercinį principą, kad 
ir švelnioje formoje, pritaikyti 
“NL” leidėjui net nebuvo prileis
ti prie rimtesnio svarstymo, tatai 
apšaukiant laikraščio griovimu. 
Tuo būdu ir toliau bendrovė tu
rės tenkintis $50 mėnesine nuo
ma, negaudama nei cento už ma
šinų naudojimą ir negalėdama 
sudaryti kapitalo jų pakeitimui.

Susirinkimo dalyvių ir jų at
stovautas Šerų skaičius rodo, kad 
šerininkai mažai savo bendrove 
besidomi ir laiko ją tik pagalbi
ne KLCT organizacija, kokia iš
tiktųjų ji dabar ir yra. B-S.

Kas žino, gal ir mes vėl kada 
nors būsime alkani ir nudris
kę?! Prisiminkime tat Vokie
tijoje gyvenančius savo bro
lius ir bent aukų vajaus proga 
juos paremkime.
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į Pavergtoje tėvynėje
Šviesių laikų prisiminimas
Lietuviai labai mėgsta kalbėti 

apie praeitį ir didžiuosius Nepri
klausomybės laikotarpio pasiek
tuosius laimėjimus. To meto 
knygos ir laikraščiai eina iš ran
kų į rankas kaip kokios brange
nybės — laikomi dar branges
niais negu caro laikais parneštos 
iš Prūsų maldaknygės ar ele- 
mentOriai. Tokias knygas ar va
dovėlius tėvai stengiasi išlaikyti 
savo vaikams kaip brangiausią 
atminą, kuris turįs juos išsaugoti 
laisvajai Lietuvai, sulaikyti nuo 
surusinimo ir subolševikinimo 
jų protus. Kokiu mastu vykdo
mas bolševikinis teroras, būdin
gai pavaizduoja kad ir šie skai
čiai. Visoj Sov. Sąjungoj, bolše
vikų duomenimis, išplatinama 
per 40 mil. sovietinių laikraščių 
egz., o LTSR bolševikinių laik
raščių viekartinis tiražas siekia 
900.000 egz. Ir vis dėlto šitoji ko
va Jšū rusifikacija ir prievartiniu 
bolševikinimu jaunojoje lietuvių 
kartoj yra sėkminga. Jie širdyse 
lieka ištikimi tėvų žemei.

Mažėja bažnyčių skaičius
Gautosiomis paskiausiomis ži

niomis, 1953 m. gegužės mėn. 
vietoj anksčiau Kaune prieš karą 
veikusių 15 bažnyčių beveikė 
jaii tik pusė. Kitos buvo uždary
tos. Ukmergėje iš uždarytųjų 
bažnyčių viena paskiau buvo ati
daryta, bet ne pamaldoms, o lan
kymo tikslams. Tauragėj veikia 
viena katalikų, bažnyčia, vtena 
metodistų ir kapinėse cerkvė. 
Šakiuose evangelikų bažnyčia 
uždaryta, veikia viena katalikų, 
Marijampolėje liko tik vieną 
bažnyčia. Kleboną pašalinus, 
klebonijoj apsigyveno rusų ka
riai. Bažnyčia buvo laikinai už- - 
daryta už nesumokei imą mokes
čių, bet, reikalaujamas sumas 
parapi j iečiam s sumokė j us, j i vėl 
atidaryta. Panevėžyje Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia tebeveikia. 
Buvusis vienuolynas atiduotas ■ 
raūd. arinijos reikalams, o mo
kinių bažnyčia paverstą sandė
liu. Telšiuose veikia tik viena, ‘ 
kitos uždarytos. Tas pat Var-j 
niuošė; Raseiniuose liko viena1 
katalikų bažnyčia, taip pat evan- I 
gelikų ir pravoslavų cerkvė. Kai- ,

varijoje viekia tik viena katali
kų. Kėdainiuose kalvinų bažny
čia uždaryta, Radvilų karstai iš
mesti ir perkelti į kalvinų kapi
nes.

Vilnius. Kas išdrįsta priimti 
laišką iš užsienio, yra skaitomas 
Lietuvoj drąsus žmogus. Visi 
gaunantieji laiškus iš užsienio 
patenka į okupantų nemalonę.

Vilnius. Nieko nepadeda nuo
latiniai šūkavimai spaudoje ir 
per radiją laiku užbaigti pavasa
rio sėjos darbus. Komunistų par
tijos sukurtoje netvarkoje viskas 
sužlugdoma. Gyventojai, nekęs
dami bolševikinės santvarkos, 
neturi noro skubėti partinius 
įsakymus vykdyti. Per daug juos 
nuskurdino kolchozai, kad būtų 
nėręsi iš kailio pavasario sėjos 
darbams. Jie gerai žino, kad der
liaus didesnė dalis atiteks Mask
vai, o. Lietuvos žmonėms vistiek 
reiks skursti. Galima suprasti 
partijos ir jos paskirtos vyriau
sybės susirūpinimą ta apgailėti
na padėtimi. Tačiau bolševikai 
labai klysta, kad naujais nutari
mais galėtų paspartinti pavasa
rio sėją. Juokingai skamba nu
siskundimai apie MTS blogą 
darbą, jiį kuro eikvojimą ir ne
užbaigiamą traktorių remontą-, 
vimo darbą.

'• Kolchozo ūkis
Balandžio 6 d. “Tiėsoje” apie 

Šakių rajono “Gerbūvio” kolcho
zą korespondentas A. Ružinskas 
rašo: “Kolūkiečių nuotaika pri
slėgta. Ir iš tiesų nėra ko džiaūg- 
tis: derliai maži, gyvuliai menki, 
pajamos mažos..? Už darbadienį 
pernai teišėjo po pusę kilogramo 
grūdų ir nė kapeikos pinigais. 
Kolūkiečiai negavo nei pašaro, 
•nei kraiko savo gyvuliams”.

ĖSTAS DAKTARAS
VANCOUVERYJE, B.C.
ERIK LINNOLT

atidaro bedrosioš praktikos
• medicinoj biurą ■

' 2847 W. 4th Avė.
Telef. BAyview 1240

Kalbama švediškai ir vokiškai

ir

VYRŲ RŪBAI 
VENtSPiLĖS RAJONE 

LATVIJOJE

Ventspilės apskrity, Latvijoje, jūs galėtumėte pamatyti 
vyrus nešiojančius šį kostiumą. Ilgas, lengvas ploščius 
pasiūtas iš geltonos vilnonės medžiagos, apsiiivinėtas 
tautiniais ornamentais šviesiai žalios ar raudonos spal
vos. Virš ploščiaus juosiamas platus diržas iš odos su di- 

- dele žalvario sagtimi. Po ploščium nešiojami balti Marš
kiniai, jų apykaklė gražiai apsiuvinėta, susegta žvilgan
čia sidabro sagtimi.

Taip pat nešiojamos ilgos vilnonės pilkos kelnės, sukiš
tos į pilkas vilnones kojines. Bateliai ar batai rudos 
spalvos. Be to, aprangai priklauso įvairiomis spalvomis 
pamargintos pirštinės ir spalvota skrybėlė.

Pasitarnaudamas visuomenei šį štfaipsnį spausdina

iiltMlNa BRZWtRIES UMltib
and Wlndiat

Tariama BREDINGS

I HAMILTON, Ont
Birželio trėmimų minėjimas, -tiečius, kuriems lietuviškos kny- 

bendras lietuvių, latvių ir estų, gos likimas rūpi, šiame pasitari- 
rengiamas sekmadienį, birželio me^ dalyvauti. w
13 d. šia tvarka:

10 vai. ryto pamaldos su Libe
ra Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje;

12 vai. antikomunistinė pabal- 
tiečių demonstracija miesto gat
vėmis. Lietuviai, latviai ir estai 
susirenka 11.30 vai. prie lietu
vių parapijos bažnyčios, 58 Dun- 
durn St. N. Iš čia su plakatais 
žygiuojama Dundurn - King gat
ve iki Gore Park prie Žuvusiems 
kariams pėminklo, kur bus pa
dėti vainikai.

1 vai. pp. minėjimo aktas Roy
al Connaught Hotel Crystal salė
je. Kalbas pasakys ir su menine 
programa* pasirodys kiekviena 
tautybė atskirai. Meninėje daly
je lietuvius atstovaus Liet, ope
ros solistė P. Radzevičiūtė.

10 vai. vak. iki 10.30 vai. per 
Hamiltono CHML radijo stotį,- 
banga 900, paskaita angliškai, 
tautybių pirmininkų kalbos ir 
plokštelių muzika.

'Visi Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami šiame minė
jime kuo skaitlingiausiai daly
vauti. Moterys prašomos demon
stracijų eisenoje dalyvauti su 
tautiniais rūbais.

KLB Hamiltono Apyl. V-ba.
Pasikeitimai TF skyriaus val

dyboj. Birželio 1 d. į v-bą įėjo 
Kanopa Povilas, 236 Hugson St. 
N., tel. JA. 9-9934.

Malonu konstatuoti, kad pasi
traukusių narių vietas užima 

atsinešdami naujosnaujieji, 
energijos, kurios tiek daug rei
kia mūsų tėvynės sunkiose at
vadavimo pastangose!

Linkime J. Kanopai ištvermės 
pasiimtose pareigose

TF Hamiltono sk. 3-jų metų 
metraštis jau išėjo iš spaudos. 
Tai yra pirmoji lietuviška kny
ga išleista Hamiltone, turinti 
virš 100 psl. ir apie 50 iliustra
cijų. -

Metraštis dalinamas kiekvie
ną sekmadienį tuojau po pamal
dų parapijos salėje. Hamiltonie- 
čiai, atsiimdami šią knygą, pra
šomi pagal galimybę paaukoti 
Tdutos Fondui.

TF skyr. v-bos nariai per 2 
mėnesius palyginti siaurame pa
žįstamųjų tarpe išplatino už $700 
lietuviškų knygų. Pradėdama šį 
darbą, v-ba tikėjosi mažesnių re
zultatų, bet ir šioje srityje ha- 
miltoniečiai pralenkė pačias ge
riausias platintojų viltis!

Kaip gan anksčiau buvo rašy
ta, šis knygų vajus vedamas 50 
m. spaudos draudimo panaikini
mo sukakčiai atžymėti. ■ ■ • •

Skyriaus v-ba birželio 1 d. po
sėdy, išnagrinėjusi platinimo są
lygas, priėjo išvados, kad dar 
didžiausia dalis lietuvių neap
lankyta, tad nutarė šiam darbui 
kviesti tautiečių talką. Tuo tiks
lu birželio 12 d. 7 v.v. Vlado Sta- 
bingio namuose 241 Queen St. 
S., kviečiamas visų hamiltonie- 
čių — knygos mylėtojų susirin- 

■ kimas. Labai prašome visus tau- [

TF gegužinė, kuri, kaip jau bu
vo skelbta, buvo numatyta bir
želio 19 d. Barber’s Beach vasar- 

. vietėje, negavus leidimo gėri
mams pardavinėti, atšaukta. Ka
da ir kur įvyks TF gegužinė, bus 
paskelbta spaudoje.

Prie Lake Medad gegužės 30 
d. įvykusi lietuvių gegužinė su
traukė apie 1500 svečių. Sk. St.

Marijos diena įvyko Hamilto
ne gegužes du d. ir Aušros Vartų 
parapija dalyvavo. Civic Stadi
um susirinko tūkstantinė minia. 
Oias buvo puikus ir šventė pra
ėjo labai įspūdingai. Kalbėjo Ha
miltono burmistras Lloyd Jack- 
son, Tėvas Bonaventūras, J. E. 
Hamiltono vyskupas Juoz. Ryan 
ir p. Karney.. Gyvą Rožančių 
kalbėjo Katedros augšt. mokyk
los mokinės. Procesijoje matėsi 
grupės įvairių tautų apsirengę 
tautiniais drabužiais — vengrai, 
čekai, ukrainiečiai. Hąmiltcno 
vyskupas atskirai sveikino ir gy
rė naujus kanadiečius už jų har
moningą ir . originalų įnašą.......

Padėka
Rengiant šešių metų Bendruomenės 

'įkūrimo sukakties ir 50 m. nuo pirmųjų 
lietuvių apsigyvenmio Hamiltone minėji
mų, gegužes 22-23 .d. Royal Conn. Ho-« 
tel, reiškiame nuošindžio padėkų A V pa
rapijos klebonui kun. dr. J. Tadarauskui 
už atlaikymų iškilmingų pamaldų ir pa
sakymų patriotinio pamokslo iškėlusio 
bendruomenės reikšmę ir valdybos dar
bus, ir nors apkrautam darbais, radusiam 
progos dalyvauti abiejų dienų programo
je. Hamiltono miesto burm. Mr. Lloyd 
Jackson su Ponia maloniai sutikusiam 
būti šios šventės globėju, per abi dienas 
dalyvavusiam iškilmėse ir nuoširdžiai sa
vo kalboje lietuvius sveikinusiam — gili 
padėka. Krašto valdybos pirm. J; Matu
lioniui, ir kr. v-bos nariams už dalyvavi
mų ir pasakymo kalbos, rašytojai ir radijo, 
kalbėtojai Mrs. Edyth Hyder už prisiųsta 
sveikinimų ir didelę puokštę gelių, parla
mento atstovui Mr. T. Ross, M.P., Mr. 
J. Cannon, latvių pirm. O. Zvirgzgrauds, 
estu pirm. dr. E. Arro už dalyvavimo ir 
sveikinimus, Toronto apyl. pirm. J., R. Si- 
monaviČiūi ir valdybos nariams, St. Ca: < 
tharinees apyl. pirm. K. Skrebutenui už 
dalyvavimo ir sveikinimus, raštu sveiki
nusiems Montreal apyl. v-bai, Windsor 
apyl. v-bai ir Labats presidentui už svei
kinimo telegramą, inž. J. Kšivickiui su 
Ponia už didėlę ir efektinga paramą, va
karo solistams J. Krištolaitytėi ir St. Ba
ranauskui, akompaniatoriui muz. St. Gdi- 
lėvičiui, Clevelando lietuvių Sporto klu
bui "Žaibas" ir Hamiltono lietuvių Spor
to klubui "Kovas" surengusiems rugty- 
nes, dr. J. Kaškeliųi už paskyrimą radi
jo valandėlės ir verslininkams oarėmu- 
siems skelbimais nuoširdžiai dėkojame. 
Talkininkavusiems savo mašinomis P. 
Pleiniui, J. Jonikui- ir V. Sakavičiui. Va
karo metu aptarnavusiems svečius J.

• Bajoraičiui, M. Juodžiui, V. Juzokui, P: 
' Reiniui ir B. Daugiliūi tariamg nuoširdų 
ačiū. Taipogi visiems svečiams atsilan
kiusiems r oarėmusems valdybos darbus 
ačiū! KLB Hamiltono Apylinkės v-ba

Kodėl nedalyvavo 
min. P. žadelkis?

Skaitant pranešimus apie Niu
jorke vykusią veiksnių konfe
renciją beabejo daug kam kilo 
klausimas, o kodėl gi ten nebuvo 
diplomatų atstovo, atseit min. 
Žadeikio. Dauguma laikraščių 
dėl to tyli, o kiti prieštarauja 
vieni kitiems.

LLK pirm. V. Sidzikauskas 
pasikalbėjime su H. Blazu (N.L. 
Nr. 2) sako: ’’Norėčiau pasakyti, 
kad diplomatai šioje konferen
cijoje dalyvavo ‘ daugiau negu 
stebėtojas, kaip spaudoje buvo 
skelbiama. Tikimės, kad sekan
čiose konferencijose mūsų diplo
matai dalyvaus pilnai”.

“Dirva” Nr. 21 apie tai rašo 
kitaip — atviriau: “Min. Žadei- 
kis buvo lauktas susirinkime, 
kaip aktyvus jo dalyvis, bet, tur
būt, dėl VLIKo žygio Bonnoj, ar 
dėl kitų priežasčių, iš jo buvo 
gautas pranešimas, kad be Liet. 
Dipl. Šefo specialaus įgaliojimo 
jam dalyvauti nedera, o įgalioji
mui gauti per trumpas laikas, 
todėl jam ir tenka apsiriboti ste
bėtojo pasiuntimu. ,

Įdomu, kaip ilgai lietuviai pas 
lietuvius stebėtojus siuntinės?

Daug laimės ir džiaugsmo 
pajuto apiplėštas ir sužeistas 
kelfeivis, patyrus gailestingo 
samarijięčio ranką, plaunan
čią jo žaizdas. Argi mūsų tau
tiečiai, gyveną Vokietijoje, nė
ra ano nelaimingo kelėivio pa
dėtoje ir ar mums nedera būti 
anais gailestingais samarijie- 
čiais.

WEDDING CLOTHES RENTALS
256 COLLEGE at Spadina

... 556. .YON^Ė, at.Wellesley^ ,

NUOMOK
5 PILNA 

VESTUVINĮ 
RŪBŲ 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 
MOTERIMS.

Lietuviai pasaulyje

Pranešimas
14-15 d. birželio mėn. ištrėmi

mus minėsime birželio 13 d.:
11 vai. pamaldos liet. šv. Kazi

miero bažnyčioje,
, 12.45 eisena iš St. Paul College 
aikštės. Dalyvaujame visi.

Radio programa tą pašią dieną: 
ČJOB tarp 1 ir 2 vai. p.p., 
Prancūzų (St. Boniface stotis) 

5.15-5.30 vai. p.p.
Birželio 20 d. dalyvaujame uk

rainiečių eisenoje 3 vai. p.p. iš 
Parlamento aikštės.

PLB Winnipego apyl. V-ba.
Aiitrą sjrkĮ baigė universitetą. 
Vanda - Lucija Malinauskienė - 
Bucevičiūtė baigė Winnipege 
Manitobos universitetą, farmaci
jos fakultetą ir gegužės 19 d. 
įtektas Manitobos universiteto 
“Bachelor of Science in Pharma
cy, Ph. Hm.” diplomas.

V. Malinauskienė 1935 m. yra 
baigusi Lietuvoje VD Universi
tete farmaciją ir gavo chemikės 
vaistininkės diplomą. Tuoj gau
na Kaune geležinkelių valdybos 
vaistinės vedėjos vietą, vėliau 
paskiriama Kauno savivaldybės 

• vaistinės vedėja ir čia išdirba 
iki okupacijos metų.

Į Winnipegą p. M. atvyko prieš 
5 mt. Manitobos universitetas jai 
dalį studijų ir praktikos užskai- 
tė, ir po 1 metų sunkios prakti
kos darbų bei 1 metų kietų stu
dijų pasiekė diplomą.

Tai pavyzdys, kad kietu darbu 
ir pasiryžimu galima nugalėti 
visas kliūtis

M VALSTYBĖS
BALF savo veiklos dešimtme

čiui paminėti nutarė išleisti spe
cialų leidinį, kuriame bus pa
vaizduotas visas jo šalpos dar
bas. Tam sudaryta redakcinė ko
misija, kurią sudaro J. Boley, P. 
Minkūnas, Br. Spudienė ir A. S. 
Trečiokas. Komisija paskelbė at
sišaukimą, kviesdama visus sky
rius prisiųsti medžiagos ir prisi
dėti prie leidinio išspausdinimo. 
Kas prisius bent $5, bus laiko
mas leidinio rėmėju, o kas pri
sius bent $25 — leidėju.

Žinių prašoma prieš liepos 1 
d., kad leidinys galėtų pasirody
ti dar prieš jubiliejinį seimą.

Prof. j. Gravroko išradimas 
laivininkystės srityje užpaten
tuotas Vašingtone.

Niujorko lietuviškoji spauda 
praėjusią savaitę buvo pačiame 
“kryžiaus karo”,- “liberalų” su 
Katalikų Bažnyčia įkarštyje, 
jog TSRS JAV santykių nutrau
kimo tfeihai neturėjo nei laiko, 
nei noro. Mat, du puikūs vyrai 
— Vienasi artistas bei rašytojas, 
kitas meno kritikas — laisvama
niai ir. liberalai, nei šio, nei to, 
užsimanė aiškinti masių skaito- 
ftiain laikraštyje, jog dviejų 
tūkąfahčių metų : krikščioniškas 

„tikėjimias tai “niekai”. Reakci
ja buvo griežta ir garsi, net iš 
sakyklų. Daug kas manė, jog 
šiam eilihiani “vienybės” šokte- 
lėjimiii duota kur kas perdaug 
feikšiiiėš ir Svarbos; būtų pilnai 
užtekę atsakyti sti krikščioniš
kos tiesos straipsniais, juo la
biau, kad p. Tyšliavos savaitraš
tis 
anūddviejų straipsnius diskusi- 
iiiais. (ai.) "
VOKIETIJA

Vok. Kr. Valdyba aplinkraš
čiu lietuvių bendruomenės Vo
kietijoje apylinkėms ir seniūni- 
joms informuoja apie VLIKo 
URT pasiektą Federalinė j e Vi
daus Reikalų Minoje susitarimą, 
pagal kurį ateityje lietuviai ir 
kiti pabaltiečiai Vokietijoje ga
lės turėti du pasus: Lietuvos už
sienio pasą kaip pagrindinį tapa
tybės ir kelionės dokumentą ir, 
šalia to, vokiečių įstaigų išduo
damą 1946 m. Londono Susitari
mo pagrindu “Reiseausweis” su 
jame atžymėtu benamio užsie
niečio įrašu.

Čikagos gyvenimo margumynai
Čikagos lietuviškoji visuome

nė neseniai pradėjo spaudos at
gavimo sukaktuvinius metus. 50 
metų lietuvių spaudos atgavimoRODNEY, Ont

KLB Rodney apylinkės v21dy-|sukaktuviniai metai pradėti pa- 
ba birželio 20 d. 3 vai. pp. ren
gia pirmąją gegužinę St. Zavac- 
kio farmoje. Gros gera muzika. 
Šokiams nauja platforma. Veiks
bufetas. Važiuoti plentu is Rod- .knygnešius ir spaudos darbuoto- 
nei į West Lome ir uz y? mylios 
sukti kairėn i pirmą miškelį.

Rengėjai.

WINNIPEG, Man.

maldomis visose Čikagos lietu- 
vių katalikų ir evangelikų baž
nyčiose ir iškilmingu minėjimu- 
akademija. Pamaldos atlaikytos 
už žuvusius ir dabar žūstančius

laikas

nesį aplankys Winnipegą. Liepos 
10 d. sutikimas J. E. vyskupo ir 
liepoš 11 d., sekmadienį, šv. mi
šios.

Pirmoji vaikų šv. Komunija 
Numatoma birželio 27 d.

Attiko tVinnipegan paskuti
niu laiku Urniežių ir Gusčių šei
mos. Grybai nuvyko į fermą.

Bažnyčios s t a t y b a i aukojo: 
$100 — V. Burokas, po $20 — 
Grabienė ir Burokienė, $5 — 
XX, $2 — Hanseh.

WELLAND, OnL
Lietuvių šeštadieninėj mokyk

loj, kurią uoliai_Iankė visi šios 
kolonijos vaikučiai, mokslo me
tai baigti. Mokytojavo kun. B. 
Mikalauskas, OFM; ir Z. Linke
vičienė.

Pirmąją gegužinę, sykių ir Jo- 
ninų, ruošia St. Catharines para
pijos komitetas birželio 20 d., 
Sekmadienį, V. Biliūno ūkyje, tik 
5 mylios nuo Wellando į, Niaga
ra Falls pusę. Šokiams gros geras 
orkestras, veiks turtingas bufe
tas. Pradžia tuojau po pietų. Pa
silinksminimas iki vėlumos.

Padėka
K LT S-gos Wellando sk. iniciatyva su

daryto Lietuvos Nepriklausomybės Kovų 
Invalidoms Remti komiteto ruoštoji ge
gužinė gegužės 22 d. Weller Pgrk City 
Beach prie St. Cothorinės, praėjo su vi
dutinišku pasisekimu.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie suprato reikalą prisidėti priė gegu
žinės suruošimo savo darbu, aukomis ai 
atsilankymu ir futf strteikė mūsų bro- 
liomos invalidoms kuklią medžiaginę pa
ramą. Dėkojame visiems aukojusiems 
daiktus ar pinigų loterijai.

Daiktais aukojo: pp. Butkai, čepukai, 
Jonušas, Karaliai, Luorhanai, Noiduš 
kevičiai, Pronoičioi, Staškevičiai, Šiurkai, 
Tamufėnai, Urbšys, Žihaičiai ir Žukaus
kai. Pinigais aukojo: po $2 —r Antanas 
Alonderis ir Pyragius. Po $ 1 — pp. Blu- 
žai, Cibinskos, Maršauškoi, Morkūnas, 
Polgrimai, So jauko, Vitauskoi ir V. Žmui- 
dzinas iš Rochesterio.

V. ŽmuidzinaS savo laiške rašo: "Ačiv 
už pakvietimo j gegužinę. Gaila, kad ne
galiu Jūsų kvietimu pasinaudoti. w. čia 
įdedu $1 karo invalidų naudai, vietoj tu 
negertu Jūsų piknike alaus bonkų . .

V. Žmutdzinas parodė lobai grožų ir 
sektiną pavyzdį.

Taip pat dėkojame "NL" ir "TŽ" re
dakcijoms ui nemokamą paskelbimo 
apie jvykstantj parengimą savo laikraš
čiu skHtvse ir het» kiškos rMiįo vn»nndA- 
lės vedėjui J. R. Simonavi&ui už išgarsi
nimą minėtos gegužinės per radiją.

* Invalidams Remti komitetas.

jus. Iškilmingajame minėjime 
pagerbti gyvieji ir mirusieji, 
knygnešiai. Prie garbės prezidiu
mo stalo pakviesti trys anos ga
dynės knygnešiai. Knygnešių 
gadynės amžininkas kam Myk. 
Vaitkus gražiu žodžiu apibudino 
anuos sunkius laikus ir iškėlė 
knygnešių nuopelnus lietuvių 
tautos atgimimui. Su ašaromis 
akyse knygnešiai papasakojo sa
vo atsiminimus ir pergyvenimus, 
kaip jie lietuviškas knygas pla
tino, slėpė, mylėjo. Į minėjimą 
atvykęs V LI Ko pirmininkas 
prel. M. Krupavičius labai jaut
riu žodžiu pasveikino garbinguo
sius knygnešius. Dainavos an
samblis padainavo kelias tos die
nos rimčiai paruoštas dainas.

Po poros valandų tą pačią die
ną Liet. Auditorijoj įvyko Moti
nos Dienos minėjimas, skirtas 
pagerbimui knygnešės motinos. 
Minėjimą ruošė Mokyklos Bi
čiuliai, o meninę programą išpil
dė Moksleivių Tautinis Ansamb
lis. Minėjime dalyvavo VLIKo ir 
Vvkdomosios Tarybos pirminin
kai.

Tęsiant sukaktuvinių spaudos 
atgavimo metų minėjimą, Čika
goje Kultūros Tarybos suruošta 
didelė lietuviškosios spaudos pa- 
’■oda. Dvi didelės Lietuvių Audi
torijos salės perpildytos senai
siais ir naujaisiais lietuviškais 
eldiniais. Ja atidarė knygnešys 
Justinas Kulys, draudžiamuoju 
laikotarpiu nešęs lietuviškas 
knygas iš Prūsų, jas platinęs Ku-

■■ i ii Eli! fi< į b A ■ ifi tol 11 fibuME m r

piškio apylinkėse ir turėjęs net 
slaptą spaustuvę lietuviškorh 
knygos spausdinti.

Paroda turi per 2000 vardų. 
Daug senųjų leidinių, išleistų 
dar prieš draudžiamąjį laikotar
pį, gausų skyrių spaudos draudi
mo gadynės raštų. Gražiai atsto
vaujama nepriklausomoj Lietu
voj išleista knyga, ėję laikraš
čiai. Labai gausūs skyrius trem
ties knygos, daugumoje spaus
dintos rotatorium. Apstu pačių 
naujausių leidinių, dabar lei
džiamų Amerikoj, Vokietijoj, 
Anglijoj ir kituose kraštuose.

Atskirai minėtinas dr. Račkaus 
turtingas skyrius, kuris užpildo 
vieną salę. Čia daug senų rete
nybių, brangių laiškų, rankraš
čių, nuotraukų, plakatų.

Lietuviškoji visuomenė paro
dą gausiai lanko. Mokyklos lan
ko organizuotai. Čikagos didžioji 
amerikoniškoji spauda lietuvių 
spaudos parodą paminėjo labai 
šiltais žodžiais.

Lietuviškoji visuomenė šiltąi 
sutiko “Draugo” radijo valandė
les, Čikagoje yra keletas lietu
viškų radijo programų, bet jos 
perkrautos skelbimais. Lietuviš
kam žodžiui, lietuviškai kultūrai 
ir gražiai dainai vietos mažai be
lieka. “Draugas” pasirinko kitą 
kelią — atšisakyta skelbimų. Or
ganizuojama plati kultūrinė, mu
zikinė ir informacinė programa. 
Toje programoje pasižadėjo da
lyvauti. D. Velička, G. Tulaus- 
kaitė, B. Babraūskas, Al. Baro
nas,. K. Žeromskis, prof. Šimo- 
Įiūnas, prof. Kolupaila ir kiti 
kultūrininkai, mokslininkai, li
teratai ir t.L K, Gluosnis.

Aplinkraštyje nurodoma, kad 
vietos pasų įstaigose tuo reika
lu reikia remtis Vidaus Reikalų 
ministerio išleistu potvarkiu Az. 
1365 B — 201/54 iš š. m. balan
džio 29 d.

Vasario 16 gimnazijos teisių 
išgavimo reikalu Vokietijos Kr. 
valdybos atstovai lankėsi Š. Ba
deno mokyklų priežiūros įstai
goje.

“'Vasario 16 Gimnazijos” biu
letenį nutarta leisti “Europos 
Lietuvio” priedu. Šiuo reikalu 
Krašto valdybos vestų pasitari
mų su “Europos Lietuviu” išda
voje numatoma galimybė leisti 
biuletenį čia minėtu būdu, su są
lyga, kad tas “Europos Lietuvio” 
numeris bus išsiuntinėtas vi
siems Vasario 16 gimnazijos rė
mėjams nemokamai. Ta proga 
“Europos Lietuvis” numato laik
raštyje dėti, šalia oficialiosios 
biuletenio medžiagos, straipsnius 
tiek Vasario 16 gimnazijos, tiek 
iš viso lietuvių švietimo reika
lais.

Seedorfe veikia vargo mokyk
la. Pamokos vyksta du kartus - 
per savaitę. Mūsų jaunimu čia 
rūpinasi P. Beinarauskienė. .
BRAZILIJA

Sao Pauto provincijos mieste
lyje Jacarei Vincas Klimeika tu
ri fotografijos studiją ir foto 
reikmenų parduotuvę. Jo dukra 
lanko gimnaziją ir muzikos kon
servatoriją, sūnus mokosi pra
džios mokykloj.

Aloyzas ir Bronius Garkauskai 
ten daro gerą pažangą.

Jonas Vilkas ir Antanas Sen- 
vaitis nusipirko 500 ha ūkį prie 
Antagubos. Antanas Mankaus- 
kas verčiasi paukščių prekyba 
Santo Andres miestelyje. .

Poetas Venancijus Ališas (ku
nigas Al. Arminas) yra kapelio
nas vokiečių moterų vienuolyno 
“Convento Maria Imaculada” 
Brazilijoje.

Jonas Cikanavičįus, turintis 
50 ha ūkį Rio Grande do Sul, ve
dęs kaimynų ūkininkų dukrą 
Oną . Rutkauskaitę, išnuomavo 
ūkį ir su šeima persikėlė į mies
tą, kur mokosi vaikai.

Vladas Kazlauskas su žmona 
ir dukra Gražina, nuo 1948 m. 
gyvenęs Brazilijoje, persikėlė 
Kanadon.

Povilas Šaikys turi kavos plan- 
tacijas Paranoje.

Juozas Šimtelis, verslininkų 
Antano ir Bronės Godliauskaitės 
Šimbelių sūnus, baigęs komerci
nę gimnaziją. stoja komercinių 
mokslų fakultetan Sao Paulo 
universitete.

Jonas Mikšukas, Jonas Šimbe- 
lis ir Jonas Jodeikis turi gražiai 
Įkurtus ūkius Paranoje.

Balys Lašas su šeima turi gra
žiai įrengtą ūkį iš 50 ha prie An
tagubos. Antanas Mankauskas 
su šeima verčiasi paukščių su
pirkinėjimu ir jų pristatymų į 
miestų rinkas. _

Algirdas Baužys baigė ekono
minių mokslų fakultetą Sao 
Paulyje.

Algis Žukas baigė medicinos 
fakultetą. Be dr. Eliz. Draugelio, 
dr. Algis Žukas yra bene vienin- * 
telis lietuvis gydytojas Brazili
joje.

Balys Piragis su žmona Aida 
turi avalinės ir baltinių parduo
tuvę. Augina 4 vaikus; vyresnie
ji jau lanko.mokyklą.

Antanas ir Adolfina Liumber- 
taitė Petkevičiai su dukra Biru
te ir sūnum Vytautu yra tikri 
lietuviško\pausdinto žodžio pla
tintojai Matarazzo viloje. Jie at
vykę iš tremties 1947 m. Kitas 
sūnus ir duktė gimę Brazilijoje. 
Ten pat gražiai ekonominiai įsi
kūrę seniau gyvena J. V. Zimb- 
lių, P. Masėvičių ir P. Naručių 
šeimos. Jonas Tarpilikauskas ir 
A. Padlipskas taipgi gražiai įsi
kūrę.

Antanas Bujokas su šeima gy
vena B. de Antonios kolonijoje, 
nuosavame 100 ha ūkyje. Bujo
kas ir keli lietuviai ūkininkai 
ten iš žemdirbystės pereina į 
gyvuli! auginimo ūkius.

1613 BLOOR ST. WEST
TH. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Liettrviem* nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENt

AYLMER, Ont
Visiems dolyvovusiems musų vestuvė

se, sveikinusiems jungtuvių proga, ui 
gražios ir vertingos dovanos O taipogi 
iniciatorioms p. Ida DomBrouskoitei ir p. 
Kazimierui Ruliui už suruaSimg mums 
povestuvinio “shower" ir visiems, kurie 
prie jo prisidėjo tariame nuogirdų lietu- 
viikg ožiu. Alina ir Algirdas Rickai.

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

9

A. PrSnckevičiiis
Visokeriopas ihfotmacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main St Hamilton, Tel. LI. 9*4121

ftEAt Įstate limited

OFFICES: Toronto - Hamilton - Londoh - Šėmio • KitchenerPeterborough - 
Windsor - Richmond Hill - Woodstock.
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PENKMETĮ ATSVERTUS
K. Liet. Kat. Mot. D-jos Toronto 
skyrius gegužės 8-9 d.d. paminė
jo savo penkių metų veiklos su
kaktį. Ta proga valdybos suruoš
tose vaišėse gegužės 8 d. buvusi 
pirmininkė O. Jonaitienė padarė 
platų pranešimą.

1949 m. balandžio 10. d. buvo 
atkurta LK Moterų Draugija 
Toronte, veikusi ilgus metus 
nepr. Lietuvoje. Steigiamasis su
sirinkimas įvyko šv. Jono Kr. 
parapijos salėje, į kurią atvyko 
tik 25 moterys — iniciatorės. Su
sirinkimą atidarė kun. kleb. P. 
Ažubalis (skyriaus dvasios va- 

• das), nušviesdamas draugijos 
tikslą ir steigimo reikalą. Pirmi
ninkauti buvo pakviesta dr. A. 
Užupienė ir sekretoriauti S. Ar- 
bataitytė (Šakalienė). Dr. A. 
Užupienė plačiau supažindino 
susirinkusias su draugjos veikla 
nepr. Lietuvoje. Į pirmąją val
dybą išrinktos: dr. A. Užupienė 
— pirm., O. Kalinauskienė — 
vicepirm., S. Arbataitytė (Šaka
lienė) — sekr., Margienė — ižd., 
M. Tamulaitienė — iždo sekret., 
Monkuvienė — santykiams su

Kan. KMD, E. Jasevičiūtė — ko
respondentė.

Draugijos šūkis, tikslas ir už
daviniai palikti tie patys, kurie 
veikė Lietuvoje, tik buvo kiek 
taikintasi prie laiko ir vietos są
lygų-

Draugija savo pirmuoju užda
viniu laikė vaikų darželio įstei
gimą ir užlaikymą. Tačiau ne
galėjo to atlikti, nes sutiko dau
gelį įvairių kliūčių. Vėliau, at
vykus seselėms Kotrynietėms ir 
įsteigus jį, draugija nuoširdžiai 
rėmė. Religinėje srityje draugi
ja ruošė moterims atskiras re
kolekcijas, susikaupimo valan
das, minėjo savo šventes, užpra
šydama pamaldas. Dalyvavo 
uoliai parapijos gyvenime, rem- 
dama vienos parapijos bažnyčios 
remontą, kitos (naujai įsikūru
sios) — statymą.

Bendruomenės gyvenime, nuo
širdžiai bendradarbiavo su kito
mis organizacijomis, talkininka
vo jvair. parengimams. Šalpos 
ir švietimo darbe skyrė nemažą 
piniginę auką. Draugija rėmė 
katalikišką spaudą ir dabar pri-

Pajamų turėta $4.129‘, išlaidų 
— 4.014. Dabartiniu metu kasoje 
randasi $111.

Savo pranešimą O. Jonaitienė 
baigė gražiais ir kukliais žo
džiais: “Nedaug per tuos penkis 
metus padarėm, bet dirbom, 
kiek mūsų išgalės leido. Ir šian
dien atsisukom, lyg tas ūkinin- 

siųsdavo siuntinėlių, užsakydavo kės, išvaręs vagą, pasižiūrėti,

sideda prie “Moterų žodžio” pa
ruošimo “Tėviškės Žiburiuose” 
Ji padėjo išleisti Centro Valdy
bai knygą “Mūsų Keliai”. Šelpė 
studijuojantį jaunimą. Organi
zavo mergaičių sekciją. Ruošė 
joms paskaitas ir kursus. Neuž
miršo vargstančių savo sesių ir 
brolių Vokietijoje. Dažnai pa-

katalikiškbs spaudos.
Draugija, tik pradėjusi v,eikti, 

stengėsi užmegzti ryšius su kito
mis. Kanados vietovėmis. Jos rū
pesčiu ir pastangomis įsisteigė 
daugiau skyrių ir 1950 rn. buvo 
sukviestas pirmas atstovių suva
žiavimas ir išrinkta Centro val
dyba.

Trumpai, per tuos penkis me
tus padaryta: 25 visuotini susi
rinkimai, 126 valdybų posėdžiai, 
32 pasitarimai, 10 paskaitų įvai
riomis temomis, 18 kartų užpra
šytos šv. mišios įvairiomis inten
cijomis ir bendrai prieita prie 
šv. Komunijos. Aplankyta apie 
100 ligonių. 1-os specialios reko
lekcijos moterims, 4-ios akade-2 
mijos, 2-ji kulinarijos kursai mo
terims ir mergaitėms, 3 koncer
tai, 7-ios arbatėlės, 11 balių.

kas būtų lygintina ir taisytina”.
Peržvelgus KLKM D-jos To- 

rdhto skyriaūš penkių metų nu
eitą kelią, tenka pasidžiaugti ir 
norisi padėkoti buvusioms pir
mininkėms ir valdybos narėms 
už gražų org. darbo įnašą į LM 
gyvenimą. Esamai valdybei no
rėtųsi palinkėti, kad savo veiklą 
praplėstų, kreipiant ypatingą dė
mesį į jaunesniųjų organizavi
mą ir į ruošimą moterims pa

skaitų aktualiais klausimais, 
įvairių kursų, iškilų bei pobūvių 
kartu su visais šeimos nariais. 
Tokios šeimyninės iškilos ar po
būviai gal ir nebūtų labai pel
ningi, bet daug reikštų mūsų 
bendram susigyvenimui ir jau
nesniųjų auklėjimui. Bendrai, 
KLKM D-ja turėtų būti skaitlin- 
gesnė. Todėl lietuvės katalikės 
moterys turėtų rimčiau pagalvo
ti apie katalikiškų organizacijų 
reikšmę. Turbūt, jau žmogaus 
prigimtis tokia, kad negali už
sidaryti tik savyje. Ieškome 
draugų. Norime bendradarbiau
ti, pasidalinti džiaugsmu, pasi
guosti varge. Dabartinėse sąly
gose, jei nebendradarbiausime 
tarp savęs, lietuvių tarpe, tai sa
vaime susidraugausime su kitos 
tautybės žmonėmis. Ir tada jau 
tikrai, su pirmąją karta palaido
sime savo tautinius uždavinius 
ir visa, kas mus jungia. Netoli
moj ateityje galėsime raudoti 
senelių prieglaudose, kad vaikai 
mūsų nebesupranta. Todėl nesi- 
linkim vieni nuo kitų, nesitolin- 
kim nuo organizacijų, kurių už
daviniai sutampa su mūsų religi
niais įsitikinimais ir tautiniais 
siekimais. Bendromis jėgomis 
rūpinkimės savo' jaunesniąja 
karta. Tikėdamos savo tautos 
ateitimi, pasiaukokime jos tar
nybai ir artimo meilei. K; J.

Kotrynietės ryžtingai kuriasi Kanadoje

Kairėje — skyriaus valdyba:Viršuje — KLK Moterų D-jos Toronto skyrius su Dvasios Vadovais.
p.p. Jagėlienė, Kaulienė, Ramanauskienė, Petraitienė, Sapijonienė ir skyr. Dvasios Vadovas kun. 
kleb. P. Ažubalis, Dešinėje — Buvusios skyr. pirm. dr. Užupienė, p. Jonaitienė ir dabartinė skyriaus 

pirmininkė p. Sapijonienė.

Moterų veikla ir gyvenimas
A. Stravinskaitė-Paškevičienė 

M o n t r e a 1 y j e davė pirmąjį 
viešą dainų koncertą gegužės 27 
d. Ritz-Carlton viešbučio salėje, 
drauge su prancūze dainininke 
D. Poulin. Į koncertą atsilankė 
apie 150 žmonių, daugumoje as
meniškų pažįstamų ir kviestųjų.

Programoje gražių, skirtingų 
ir gana sunkių kūrinių; daini
ninkė norėjo, atrodo, išbandyti 
savo jėgas ir išgirsti auditorijos 
atsiliepimus. Pirmoje dalyje gir
dėjom Čaikovskio — Legende in 
Pourguai, Schuberto — Der 
Wanderer, Auf dem Wasser zu 
Singen ir Die Forelle; antroje 
dalyje Rachmaninov — Christ is 
Risen, Pasėhalova — L’Enfant 
(Abu šiuos dalykus išvertė ir 
pritaikė W. Lieber) ir Mous- 
sorgskio — Hopak. Be to plojan
čiai auditorijai sudainavo du 
viršprograminius dalykėlius ir 
koncerto pabaigoje abi daininin
kės drauge išpildė Mendelsorio 
Chant d’Automne ir Rųbinstei- 
no — Folk Song.

Auditorija šiltai sutiko daini
ninkės pastangas gėlėmis ir plo
jimais. Sekančią dieną Mont
real Star recenzentas rašė, kad 
Christ is Risen ir L’Enfant ver
timai skambėjo kaip pavykę 
meno kūriniai.

“Agnes Dorion (A. Stravins- 
kaitės - Paškefičfenės pasirinkta 
profesinė pavardė), kuri atliko 
šitas dainas ir dar grupę Schu
bert ir Hayden veikalų yra jaus
mingas (warm-voiced) mezzo- vienuolynui, 
soprano ir daug žadantis.

Būtų gera, kad lietuvis muzi- gijos Ohio studentė, laimėjo pir- 
kos kritikas įvertintų A. Stra- mą premiją už rašinį “Marija — 
vinskaitės-Paškevičienės pirmą- : amžinosios pagalbos motina”, 
jį viešą koncertą ir spaudos at- Dr. G. J. Židonytė - Vehrienė 
siliepimus. , I pradėjo dirbti Yale universitete.

Hamiltono Kat. Mot. Draugija 
pirm. D. Kazlauskienės bute ge
gužės 16 d. surengė arbatėlę, ku
rios metu apsvarstyta įvairūs 
veiklos reikalai. Prieš arbatėlę 
vykusiame susirinkime pagrin
dinė diskusijų tema buvo Mari
jos Metai, kurių teikiamomis 
malonėmis narės reiškė norą pa
sinaudoti ne tik privačiai, bet ir 
organizuotai. Nutartu, kad kiek
vienas pirmas mėnesio sekma
dienis bus KM D r-jos bendros 
Komunijos sekmadienis. Artimu 
laiku bus bendrai aplankyta vie
na Marijos vardo bažnyčia, per 
Žolinę tikimasi surengti drauge 
su kitomis organizacijomis Ma
rijos akadėihiją.

Pasaulinio Motinų Sąjūdžio 
posėdy Paryžiuje, kurį globojo 
min. Bidault žmona, lietuves 
atstovavo p. Bačkienė ir p. Venc- 
kuvienė.

Union Federaliste Mondiele 
(Prancūzijoje) suruošė paskaitų 
ciklą “Pasaulinis federalizmas *r 
taika”, kuriame lietuves atstova
vo p. Matorienė ir p. Bačkienė.

G. de Galard-Terraule, vienin
telė moteris buvusi Dien-Bien- 
Phu tvirtovėje dabar paleista iš 
komunistų belaisvės.

J. Piežaitė, Marijos augštesnės žodžiai ar judesiai. Saugokime 
mokyklos Čikagoje mokinė, lai- savo akis ir prižiūrėkime jas ge- 
mėjo konkursą parašydama pa- rai, nes jos labai jautrios, 
sikalbėjimą su žymiu katalikų i Saugokime akis nuo pervargi- 
veikėju. įmo, vėjo, dūmų, dulkių ir įvai-

N. Mazalaitė rašo specialų vai- rių kitų kenksmingų dalykų. Pa- 
dinimą Putnamo N. Prasidėjimo i raudūsias akis, ūorint greit pa

šalinti paraudimą, reikia plauti 
su drungna ramunėlių arbata 
(gerai perkošta) arba mišiniu 1

I litras drungno vandens su pra
skiestu šaukštu druskos.
' Perdaug ryški arba perdaug 
bloga šviesa akims yra vienodai

Tai žinoma literatūros kritikė, 
parašiusi disertaciją prancūzų 
kalba apie O. N. Milašių.

Mirė prof. Ereto žmona
Gegužės 20 d. Bazelyje mirė 

Ona Jakaitytė-Eretiehė, palikusi 
vieną sūnų ir keturias dukteris. 
Palaidota geguž. 22 d. Bazelyje. 
Iškilmingose laidotuvėse daly
vavo lietuvių bendruomenės at
stovai su puošniu vainiku. Atsi
sveikinimo žodį tarė vald. pirm. 
A. Paulaitis. Prof. J. Eretas pa
reiškė: “Aš pasilieku tas patš. 
Mano mirusios žmonos darbas 
bei pareigos yra atitekusios 
mums, ir mes josios dirbtąjį dar
bą ir toliau dirbsime su visišku 
pasišventimu”.

— Otava. — Kanadoje yra 1.- 
170.000 dirbančių moterų. Iš jį 
25% yra vedę.

Kas nežino garsiosios Karmė
lavos arba Kfakių? Tai du reikš
mingi centrai, kur btivo susispiė- 
ttisios seserys Kotrynietės. Kar
tu sū kitomis mažesnėmis vieto
vėmis jų buvo geras šimtas. Per 
pirmąją Lietuvos okupaciją bol
ševikai jas visas buvo išvaikę. 
Vokiečių okupacijos metu jos 
jrįžo, bet antroji bolševikų oku
pacija jas vėl išblaškė. Daugu
mas jų grįžo į tėviškės ir ten pa
siliko, laukdamos nežinomos 
deities. Į užsienį pavyko išvykti 
liktai 5 seserims, kurios kartu su 
/isais tremtiniais vargo įvariose 
stovyklose. Kai prasidėjo emig- 
•aeija, vienos jų norėjo vykti į 
Braziliją, kur kotrynietės turi 
Ivi stiprias provincijas, o kitos 
— į JAV. Reikalai betgi taip su
sidėjo, kad jų keturios pateko 
iCanadon ir čia kaip eilinės dar- 
jinirikės darbavosi kol atliko su
arti.

Pirmosios kregždės
Š. Amerikoj kotrynietės buvo 

režinomos, juoba kad jų įsteigė- 
a R. Protmann yra kilusi iš Ryt- 
irūsių (braunsbergietė). Kon- 
regacija buvo stipriai išaugusi 
Jure po j, bet dar nebuvo įkėlusi 
cojcs Š. Amerikon. Lietuvaičių 
eserų ketveriukė yra pirmosios 
iregždės, pranašaujančios kon
gregacijos pavasarį šiame žemy
be. Sakoma — viena kregždė ne 
pavasaris, bet kai jau yra kętu- 
ios, ar gi tai ne pavasaris? Kon
gregacija liko išsklaidyta Lietu
voj, užtat jinai įkelia koją nau- 
on žemėn, kur pradeda naujus 
laibus. Ak pradžia nebuvo leng- 
za nei moraliniu, nei medžiagi- 
iiu požiūriu. Tokiai mažai gru
pei buvo labai sunku gauti baž
nytinės vyresnybės leidimą. Tų. 
kongregacijų daugybė, o čia dar 
viena ir dar tokia nežinoma! Yra 
pavyzdžių ir JAV, kur yra gana 
nemaža ukrainiečių seserų (ne 
kotryniečių) grupė, tačiau turi 
gyventi kitų kongregacijų glo
boje. Kanadoje gi pavyko sese
rims kotrynietėms J. Em. Toron- 
toz kardinolo McGuigan dėka 
gauti leidimą įsikurti savaran
kiškai. Bet kaip įsikurti, kai ki
šenės ne tik tuščios, bet ir sulo
pytos. Pradžioje buvo jos prisi- 
glaudusios šv. Jono parapijos 
(Toronte) pirktuose namuose, o 
vėliau pačios sugebėjo suorgani
zuoti nUosaVUs riafouS. Parėmė 
jas lietuvių visuomenė, katalikės 
moterys, Catholic Chui-čh Ex- 
tėhšidii Society of Canada, kon
gregacijos vadovybė ir tuo būdu 
jos pradėjo nepriklausomą gy- 
vėnirtią. Tiėša, štaifibidš skoloms 
tebegula ant seserų pečių, bet jos 
ginasi nuo jų išnuomodamos da
lį savo namų ir uoliai plušdamos 
apie juos.

LiėtUviukai » angliškai, 
vokietukai — lietuviškai 
Įkėlusios koją į Torontą, kot- 

tynietės įsteigė vaikų darželį 
būV. parapijos namuose. Nusi-

pirkusius nuosavus namus, jos 
tūrėjo daug triūsti, kol pritaikė 
patalpas vaikų darželiui. Ypač 
didelius reikalavimus stato gais
rinės apsaugos departamentas. 
Teko todėl įdėti dar daug lėšų 
darželio įrengimui. Su mokyto
jomis vargo nebuvo, nes sesuo 
Gabrielė yra oficialiai tam pasi
ruošusi ir turi visas teises. Ne
žiūrint' vispusiškai tinkamo pasi
rengimo, pasisekimas buvo men
kas — pradžioje atėjo vos penki 
vaikai. Tik vėliau ūžtelėjo ban- 
ba ir darželis prisipildė. Ypač 
jisai pilnas vasaros metu. Vaikus 
ėmė siųsti ne tik lietuviai tėvai, 
bet ir kitų tautybių — anglai, 
vokiečiai, čekai. Mat, sužinojo, 
kad tai europinis darželis ir už
tat jį vertina. Lietuvių čia betgi 
dauguma, todėl šioje “valstybė
je” oficiali kalba yra lietuvių. 
Viši svetimtaučiai vaikai yra 
pramokę tiek lietuviškai, kad ga
lima nesunkiai susikalbėti. Užei
nu anądien darželin ir girdžiu 
kaip viena mažytė garsiai gieda:

Mūs’ Tėvvnė Lietuva, 
Motinėle Tu gera,
Kenčia vargus ir skausmus 
Marija neapleisk mūs.

Kas gi ta mažoji giesmininkė 
— klausiu seserį vyresniąją?
Tai vokietuke! Mat išmokusi 
lietuviškai. Pakalbėsiu — o gi 
puikiai kalba! Ar žino tai tėvai, 
pamaniau. Štai čia pat ir jos tė
vai: abu vokiečiai iš Vestfalijos. 
Jiedu patenkinti ir sako: mūsų 
dukrelė geriau kalba lietuviškai 
kaip vokiškai. Ir kaip jie neiš
moks, jei čia jie praleidžia visą 
dieną: nuo ryto 7.30, iki vakaro 
6 vai. Čia jie mokosi, žaidžia 
(viduje ir kieme), lietuviškos 
muzikos klauso, pietauja, miega 
(nuo 12.30 iki 15 vai.). Abi sese
rys — vedėja Gabrielė ir Humi- 
liata — nepaleidžia jų iš akių nė 
vienai minutei, o kitos — sesuo 
vyr. Patricija su Teresėle — plu
ša virtuvėje, kad vaikučiai ska
niai pavalgytų. Ir visa tai už 
$1.20 dienai!

Vertėtų lietuvių šeimoms dau
giau domėtis šiuo darželiu. Tai 
įstaiga, kuri lietuvių kolonijai 

i Toronte gali būti labai reikšmin
ga, nes čia vaikai gražiai auklė
jami ir lietuvybės mokomi.

Ateitis? ? ?
Taip, ateitis pilna klaustukų. 

Klausiu seserį vyresniąją — kaip 
gi su prieaugliu, su pašaukimais? 
Jinai žiūri, linguoja galva ir nie
ko nesako. Lukterėjus susirūpi
nusiai taria: “Pašaukimų trūks
ta visom vienuolijom. Tikimės, 
kad lietuvių dvasios vadai at
kreips į tai dėmesį. Daug dėme-’ 
šio Skiriama šeimų klausimui, to 
labai reikia, bet neužmirškite.- 
kad ir mes esame šeima, tarnau
janti šeimom, iš kutių kils atei
ties kartos. Be to, tikimės, kad 
mūsų geradariai ir liet, visuo
menė mūsų neužmirš ir toliau”;

Pr. Žaidys.
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MARIJA AUKŠTAITĖ |

EINA PAVASARIS , I

(poezija prozoje)
Motina žemė iš gilaus miego atsibudus, 
Meta ledo užklodus į sunykusią skrynią. 
Ežios ir dirvos rengiasi sudaiginti grūdus, 
Nes sūnus — pavasaris jau peržengia per plynią.
Paržengia jis iš žiemos universitetų
Su glėbiu žinių pumpurais išsakomų!
Ir švaisto jis tulpes ir žibuokles per lietų — 
Kiša daigus bijūnai į saulę džiaugsmu neapsakomu.
Apsiberia medžiai spurgelėm lyg rubinėliais... 
Apsitiesia pievos ir laukai žalumynų plotais!
Apsisagsto eželės bėrvinkų ir saulučių auskarėliais, 
Apsisuka vijokliai apyrankėmis ant ažūrinių grotų.
Ir eina pavasaris per saulės šviesų šydrą, 
Sagsto jį žiedais melsvūčių naktijolių. 
Lenkiasi jis nuotakai vasarai gražiai ir tyrai. 
Aprengia ją vainikais, ir nešasi į amžius šuoliu.
Ir juokiasi jie abu už velione žiedų baltųjų, 
Zefyrais kuždasi soduose tarp vėsnių altanų...
Klausosi gamtos simfonijų naujų ir naujų, saldžiųjų, 
Nepaiso audrų, Ciklonų, lietaus nei uraganų. ‘
Taip eina pavasaris priglaudęs mylimąją, 
Ūž nieką ją neiškeis, už nieką neatiduos! 
Džiūgaus, žydės, juoksis ir eis į mirtį su ja, 
Akacijų šakomis rtusisups, laimingi nUlingUos.
Tada motiną žemė palaimins jų kapą, 
Kuf amžinoji meilė viena kitoje miršta! 
Ruduo kaukdamas užverčia tą lapą, 
Bet pavasaris sa'Vo meilėje pražysta ir pražysta.
Ir taip žygiuoja pavasaris per amžius.
Pfo audras, pro ledus, turtingas grožiu kuogražiausiu! 
Mirga žemė puikiomis spalvomis nusidažius — 
Džiugina žmogų, ruošia jam maistą sultingiausią.

UŽ tą visa Viešpatie geras, 
Ar žmogaus širdis yra Tau dvaras? 
Ar iiiūsų dvasioje sodai išgenėti, 
Prisikėlimo grūdai af įsėti?
O, ruoškis, siela, kuo greičiausiai, 
Visus pavasarius pralenk!...
Tu širdies žiedą vertingiausią — 
Dievo lelijomis aprenk.

S šeimininkėms

G. Macelytė, St. Joseph Cole

Akys yra spinduliuojantis sie
los veidrodis. Mūsų charakteris, 
sugebėjimai, inteligencija, nuo
taika, džiaugsmas ar liūdesys 
atsispindi akyse. Akys valdo vi
są veidą ir daugiau pasako negu
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drungnus kompresus.
Apie akis Susidariusias raukš

les lengvai masažuokite pirštais, 
ptiėš tai odą įtrynus geru kremu 
arba aliejumi.

Kaip akys taip if blakstienos 
ir antakiai reikalauja priežiūros. 
Norint pagerinti jų augimą ir 
gauti gražią išvaizdą reikia kiek
vieną dieną šukuoti sU mažu 
švelniu šepetėliu patepant rici
nos aliejumi.

Vengti antakių skutimo, nes 
tai atrodo labai negyvai, geriau, 
esant perdaug plaukų, juos pra
retinti šu pincetu.

Antakių ir blakstiehų dažy
mas, kaip ir behdras dažymas, 

Rytais ir vakarais ant akių už- yra skonio dalykas, kur svUr- 
dėkite po keliolika minučių biausia nereikia persistengti.

keriksminga.
Neškaitykime rhašinoje ar 

ttaukinyje.
Saugokime akis ntio saulės, 

bet taip pat venkime pigių sau
lės akinių, kurie tik duoda spal
vą, bet praleidžia kenkstningus 
spindulius. Nenešiokime saulės 
akinių kai nėra reikalo, nes per- 
didelis persistengimas irgi gali 
būti kenksmingas.

Jei jūsų akims žiūrėjimui ar 
skaitymui yra reikalingi akiniai, 
nevenkite jų bijodami pakenkti 
savo grožiui. Šiais laikais galima 
gauti įvairiausių akinių formų 
pritaikomų veidui ir taip pat 
įvairiom paskirtim.

Manų sausainėliai
■ Va sv. migdolų,

¥2 sv. cukraus,
2 šaukštai manų kruopų,
4 baltymai,

^citrinos sunkos; — •
citrinato, orangeato.

Išplaktus baltymus sumaišyti 
su cukrumi ir citrinos sunka, po 
to sudėti manų kruopas ir mai
šyti apie 15 min., sudėti sūpiaūs- 
tytus migdolus (dėl skonio gali
ma įdėti kelis karčius), citrona- 
tą, orangeatą ir vėl gerai išmai
šyti. Formą ištepti skystu vašku 
ir su šaukšteliu dėstyti mažus 
kupstelius; iš viršaus galima pa
puošti citronatu ar padarius ma
žą įdubimą pridėti marmelado, 
kepti silpnoje temperatūroje.

Kokoso riešutų pyragėliai
¥2 sv. cukraus, *
¥4 sv. kokoso riešutų dribsnių 
% citrinos sunkos ir tarkuota 

žievelė,
5 baltvmai, 

vanilis.
Kokoso dribsnius, cukrų, 1 

baltymą ir citriną sudėjus į kep
tuvę maišyti ant lengvos ugnies, 
kol pasidarys drungna; išplakti 
likusius baltymus ir palengva 
maišyti su pašildyta mase, jei 
bus perskysta, galima pridėti 
truputį manų kruopų. Kepti ant 
vaškuotos formos mažus kupste
lius lengvoje temperatūroje kol 
pageltonuos.

Cukriniai biskvitai
4 kiaušiniai,

¥4 sv. cukraus,
¥4 miltų,

1 citrinos tarkuota žievelė.
J išplaktus baltymus, po tru

putį plakant, sudėti trynius, cuk
rų, citrinos žievelę ir miltus. 
Formą iškloti vaškuotu popie- 
riurhi, šprieuoti pailgus pyragė
lius ir gerai pabatsčiuS sausa 
cukraus pudra tuojau kepti leng- 
vojė tėinį)ėratūtojė paliekant 
ptaviržs orkaitės dufiš.

Atianasihiš keksai
1/5 sv. sviešto,

5 kiaušiniai,
¥4 sv. ėUktėus,
¥2 sv. miltų,

pora šaukštų konjako
rriadeitoS, šviežio ananaso 
riekė, kepimo milteliai.

Sviestą išplakti iki putojimo, 
palengva pridedant trynius ir 
cukfų maišyti ¥2 vai.; sudėti 
smulkiai supiaustytą ir alkoho
lyje apie valandą mirkytą ana
nasą, miltus, kepimo miltelius 
(nepilną arbatinį šaukštelį) ir 
išplaktus baltymus. Viską gerai 
sumaišius sudėti į vaškiniu po
pierium išklotą formą ir lengvai

‘ grietinės, 
z druska, kmynai.

Ant lentos iš miltų, sviesto ir 
grietinės išminkyti tešlą, palai
kyti apie 1 vai. šaltai. Po t6 da- 
jytupieštuko storumo žagarėlitis, 
patepti trynių, pabarstyti drus
ka, kmynais ir kepti neperkarš- 
toje orkaitėje kol pageltonuos.

Forelės raudoname vyne į
2 sv. forelių, ’

% 1. raudono vyno, •;
¥4 1. vandens,
2 šaukštai miltų,.
3 šaukštai sviesto, 

druskos, svogūnų, priesko
nių.

Foreles užmušti prieš pat ga
minimą, nes kitaip jos praraųda 
skonį, vandenyje perpjaunant 
viršugalvį atsargiai išplauti, kad 
nenusiluptų viršutinis gleivėtas 
sluogsnis.

Vyną, vandenį ir visus prie
skonius pavirinti apie 10 min., 
sudėti foreles ir patroškinti apie 
10 min.; išėmus žuvis sudėti į 
paruoštą indą. Skystimą dar pa
virinti, sudėti miltus ir tuo pa
dažu užpilti. ■

Šviežias užpiltas ungurys •
2 sv. ungurio,

¥4 s v. sviesto,
¥2 1. raudono vyno,

1 šaukštas miltų,
druskos, pipirų, apie 10 
svogūnų, įvair. prieskonių.

Nuluptą ungurį supiaustyti 
gabalais, išvalyti, išplauti ir pa
sūdyti. Šupiaustytus svogūnus 
pakepinti su dalimi sviesto, pri
dėti miltus, supilti Vyną praskie
dus truputį vandeniu, priesko
nius* pavirinti. Į tą padažą sudėti 
ungurio gabalus ir patroškinti 
apie % Vai. Išimtą žuvį sudėti 1 
indą, padažą pavirinti su likusiu 
sviestu ir užpilti. Papuošti pet- 
ruškomis, citrina, svogūnais.

ar

Sūrūs žagarėHai
% šv. fniltų,
¥4 sv. sviesto,
Svaigom, šaukštai rūgščios

Pasaulyje 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS. 

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės. 
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir

4711
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER

TORONTO
Tek WA. 4-4596
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B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St, ūdrp Ossington ir Dovercourt)
Telef.: OL. 6381, OL. 6332, KE. 7593

$13.300. Bloor - St. Clorence, pusiou 
atskirtos, dideliu kiemu, grožiu 
darželiu; dvigubu garažu. Na 
mos 7 kamborių, visi tinkuoti, 
Šviesūs ir jaukūs. Didele modei- 
ni virtuvė; vandeniu- alyva šil
dymas. įmokėti ne mažiau 
$4.000.

$13.000. Shaw - Bloor St., pusiou 
atskiros, gerų plytų, 6 k., 2 virt., 
olyvo šildomos, garažas; įmokė 
ti $2.800.

$15.500. Montrose, otskiros, mūrinis 
8 komb., 2 modern, virtuves; 2 
modernios vonios; kietmedžio 
grindys; olyvo apšildymas; įmo 
keti $5.000.

$16.900. Linai rye Avė, otskiros gero 
mūro, 9 kamb., dideli ir šviesūs; 
2 virtuves; parkietos; įmokėti 
$5.000.

$15.000. High Pork-Runnymede. At
skiros, rugbrick, 7 dideli komb. 
per 2 ougštus, 2 mod. virtuves, 
vgndeniu - olyva šildomas, gara
žas; įmokėti $5.000.

Be šių nuosavybių mes turime didelį pasirinkimų įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

$17.500. Montrose, atskiras, mūrinis,
8 kamb., 2 virtuves, 2 vonios, 

•parkietos, veranda. Vienos mort- 
gidžius. (mokėti $6.000.

$17.000. Delewore, mūrinis, 8 kam
barių, 2 virtuves; garažas; netoli 
College St I mokėti ne mažiau 
$5.500

Rūkalų - dovanų krautuvė, prie Lie
tuvių Nomų didele krautuve su 
restoranu. Modernus įrengimas. 
Gero apyvarta. 6 komb. butas;
9 metams nuomos teise. Lietu
viams ypatingai geras pirkimas.

Tuščia krautuvė su namu. Dundas gr. 
prie Beatrice. Mūro namas, 5 k. 
ir krautuve tinkanti visokiam 
bizniui. Kaina apie $14.000, 
įmokėti opie $4.000.

Maisto krautuvė su namu. Prie Lietu
vių Namų. Geram stovy mūro 
namas. 8 komb. vond. šildomas, 
kietm. grindys. Komb. dažyti., 
dvigub. garažas, krautuvė su vi
sais įrengimais; įmokėti tik 
$5.000, kaina apie $18.500.

A. Paleckis J.Kaškelis P. Krilavičius
S. Jucevičius, A. Marcis

Telefonai: OL. 6381 - OL. 6382 - KE. 7593

R. TESLIA
Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudarantį pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI: 

West 
West

2390 Bloor Street
863 Bloor Street

Toronto
Toronto

575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAMILT0NIEČ1AI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudįmu?

Nepamirškit manęs!

B. KKCNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visu tautą klijentams musu firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virs 100 įvairiu tautą agentą. J dieną 
gauname apie 60 nauju namą pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir ją pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

WESTMINSTER-RONCESVALLES Av, 
$25.000. Visai atskiros, 1.3 gro
žių kambarių namas. Vandeniu 
- alyva šildomas, 4 geros virtu
ves, kietmedžio grindys. Garažas 
su iš gatvės įvažiavimu. Balan
sui viena atviro skola 10 metų. 
Skambinti P. Mališauskas, OL. 
6321. •

SHAW - COLLEGE rgfone. $17.500, 
įmokėti apie $5.500. Atskiras, 8 
kamb., mūrinis nomas,' kietm. 
grindys, karštu vandeniu šildo 
mas, 2 virtuvės, garažas. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471.

Mann & Martel W. A LENCKI, BJL, LLuB.

1245 Bloor St. W
* Prie

Tel. OL. 8481
Lansdowne ,

Namų telefonai:
Z. UMBRAzuNAS—ME. 0667J. TAMULION1S—OL. 8074.

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo 
įstaiga, įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą.

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas.

$1.500 įmokėti. Bloor - Lansdowne, 6 
k., mūrinis, atskiros, garažui 
vieto, 12 metų morgičius. Visa 
koina tik $9.000. Reikia "iš
krapštyti" nuomininkai. Skam
binti Z. Umbražūnui.

$2.000 įmokėti. Bloor-Westmoreland. 
6 k., pusiau otskiros, 3 mašinų 
garažas su privačiu įvažiavimu, 
švarus ir jaukus, visa kaino 
$9.950. Skambinti Z. Umbražū
nui.

$2.500 įmokėti. Ossington - Bloor. 8 
k., mūrinis, 2 virtuvės, geri mor- 
gičiai. Visa kaina $12.000. Sk. 
Z. Umbražūnui.

$3.000 įmokėti. Caledonia - St. Clair.
6 kamb., mūrinis, pusiau atski
ras, modernus Šildymas, dideli 
komį., garažas. Viso $12.900. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$3.500 įmokėti/ Marguarette - Bloor,
7 kamborių mūrinis, pusiou at
skiras, nepereinami kambariai, 
2 garažai; viso apie $12.900. 
Sk. Tamulioniui.

$3.500 įmokėti, Cowen-King, 7 kom
borių atskiras mūrinis namas, 
kyadrotinis planas, puikūs kam
bariai, garažas; ppie $15.000. 
Sk. Tamulioniui.

$3.500 įmokėti. Bloor - Morgueretto. . 
9 k., nepereinami, puikus mūras, 
atskiras, 2 mod. virtuvės, auto
matiškos šildymas, garažui vie
ta. Retos pirkimas už $15.500. 
Skambinti Ž. Umbražūnui.

$4.000 įmokėti, Dunn - King, 8 kam
barių mūrinis, pusiau atskiras, 
geri ir nepereinami kambariai, 
vandens - alyvos šildymas. Sk. 
Tamulioniui.

$4.000 įmokėti.- Bathurst - College.
8 k. ir soulės kamb., mūrinis, 
nepereinami kamb., alyvos šil
dymas, garažui vieta, geri mor- 
gičioi. Visa kaina $12.800. Sk. 
Z. Umbražūnui.

$4.000 įmokėti. High Park - Ronces- 
valles. 9 k., mūrinis, atskiras, 
nepereinami k., 2 virtuvės, aly
vos šildymas, garažas, vieta ant
rom. Skambinti Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Dovercourt - Dundas. 
8; kamb. mūrinis, pusiau atski
ras namas, dideli kamb., 2 mo
dernios virtuvės, vandens - aly
vos šildymas. Geras pirkinys. 
Skambinti J. Tamulioniui.

k.$4.800 įmokėti. Bloor - Groce. 9 
per 2 ougštus, labai geros mū
ras, 2 vonios, 2 modemiškos vir
tuves, atskjri įėjimai į kiekvie
na augštą, vieta 3 garažams. 
Tuojau gohma užimti. Retos ver
tes pirkimas. Skambinti Z. Um- 
brožūnui.

$5.000 įmokėti. Bloor - Windermere. 
7 k., mūrinis, ‘atskiras, alyvos 
šildymas, moderni virtuve, ga
ražas. Skamb. Z. Umbražūnui.

$5.000 įmokėti, Emerson - Bloor, 8 
kambarių atskiras, mūrinis na
mas, kvadratinė sistema, 3 mo
dernios virtuvės, puikus namas, 
galimybe garažui. Sk. Tamulto- 
niui

$5.600 įmokėti, Deleware - Bloor, 8 
kambarių mūrinis, dideli ir ne
pereinami kambariai, 2 geros 
virtuvės, 2 garažai; Lobai pui
kus namas; viso $15.200. Sk. 
Tamulioniui.

$6.000 įmokėti, Tyndel - King, 9 
kambarių atskiras mūrinis na
mas, kvadratinė sistema, 3 mo
dernios virtuvės, vondens-olyvos 
šildymas, 2 garažai. Sk. Tomu- 
lioniui.

$7.000 įmokėti, Armadale - Bloor; 
. puikus 7 kambarių mūrinis, at

skiras namas, geros grindys, pui
kus vidus, labai gražioj vietoj; 
vandens alyvos šildymas; gara
žas; ekstra tualetas ir dušas rū
syje. Viso apie $19.000. Škamb. 
J. Tamulioniui.

$7.000 įmokėti. Prie naujos lietuvių 
bažnyčios ant College. 16 k. ir 
krautuvė, mūrinis, vieta keliems 
garažams; kelios virtuvės ir vo
nios. eros morgičius. Didelių pa
jamų ir biznio pirkinys. Skam
binti Z. Umbražūnui.

$14.500 pilno koina. Annette - Gib 
mour. 8 k., mūrinis, atskiras, -2 
mod. virtuves, garažui vieta, la
bai geri morgičiai, gal eis už^ 
$5.000 įmokėjimą. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$18.500 pilno koino. Sunnyside - 
High Park. 9 k., mūrinis, atski
ras, 2 gražios virtuvės, vandens- 
alyvos šildymai, rūsy žaidimų 
kambarys su boru, garažas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

Mes dirbame 24 valandas
' ' - 9

Mūsų^krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W 

Tel. EM. 3-1618

Advokatas — Notaras

100 Adelaide SL W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

JEFFERY. JEFFERY

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENę
ii i

GEORGE BEN, B.A.
t teisininkas — 

advokatas ir notaras.-
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telef. OL. 4313

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir it.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

' Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. .9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBE

KREIPKITĖS į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

Didžiausia
dant nepatingėkite paskambinti

lietuviška pardavimo įstaiga 
Toronte. Perkant ar parduo- 

mums, nes:
1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — aštuoni kalba 

lietuviškai;
4. Skoliname pinigus {mokėjimo padidinimui;
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

ŠIĄ SAVAITĘ TURI BŪTI PARDUOTI:
$ 1.600 įmokėti, St. Clorc - Dufferin, 4 k. mūrinis nomos, pilno koino $10 000.
$2.000 įmpkėti, College — Bothurst, 6 k. nomos, olyvos šildymos, įvožiovimo;, 

į kiemą; pilno koino $11.000.
$2.500 įmokėti, Bloor - Brock, otskiros 6 k. nomos, dvi virtuves, įvažiavimas 

į kiemą; pilno kaino $10.500.
$3.000 įmokėti, Ciollegc - Brock, 6 k. vandeniu šildymas, pilna koino $9.900.
$3.500 įmokėti; College - Brock, 6 k. mūrinis nomos, gorožos, gerame stovyje; 

pilno kaina $13.000 ir tik vieno skola su lengvais mokėjimais.
$4.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, atskiros 8 k. per du ougštus mūrinis namus, 

• tvarkingai užlaikytos, pilno koino $16.000.
$4.500 įmokėti, Bloor - Roxton, 8 k. gero mūro, svarus nomos, lengvi mokėji

mai; pilna kaina $16.000 — geros pirkimas.
$4.500 įmokėti, Bloor - Brock, 7 k. gero mūro nomos, per du ougštus, garažas, 

lengvi mokėjimai, greitos užėmimas; pilno komo$ 14.500.
$5.000 įmokėti, Queen - Dovercourt, 10 k. mūrinis nomos, įvožiovimos j kie- 

mx, geros ujamos; pilno koina $15.500.~
$5.000 įmokėti, Runnymede - Annette, gero mūro 7 k. 

pilno koino $15.000
$5.500 įmokėti, High Park, 9 k., gerų plytų nomos, 

užlaikytos; pilno kaino $15.500.
$6.000 įmokėti, Dundos - Dovercourt, 10 k. mūrinis

pajamos; pilno koino $14.500. w
$8.000 įmokėti, lietuvių rajone, geros otskiros mūrinis 1 1 k. nomos, vandeniu 

olyvo šildymas, trys virtuvės, garažas; pilno koina $21.000. 
vandeniu šildymas, trys virtuves, garažas; pilno kaino $19.000.

šimtai kitą namą, kurie turi būti parduoti mėnesio or dvieju mėnesiu laikotarpy.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
V. LUNYS BALTAKYS PLIOPLYS B. LUNAS

Namų telef. LL. 8310. Namų telef. RO. 3345. Namų tel. RE. 1942

ZIGMANTAS
Namų telef. JU. 7558. Namų tel. ME. 0692. Namų tel. KE. 1794.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

B. POCIUS MACIUNSKAS

per du ougštus, gorožos,

vandeniu šildomos, gerai

narnos su baldais, geros

A. W. IARL1XGER
Real Estate Ltd.

587 BLOOR STREET WEST

DEWSON - OSSINGTON. $18.500, 
,rupuotų plytų, 8 kambarių per 
2 augštus, square plano, labai 
gražus kiemas. Vandeniu - aly- 

šildomas, puikios kietmedžio 
grindys. Garažas. Balansui vie
no atviro skola. Skambinti" P. 
Mališauskas, OL. 6321.

BATHURST - DUNDAS. $21.500 — 
$8.000, viena atviro skola 10 
metų. 8 kambariai ir krautuvė. 
Vand. - alyva šildomas, garažas, 
atskiras įėjimas j namą, greitas 
užėmimas. Lobai gera vieta bet 
kokiom bizniui. Skambinti P. 
Grybas, ME. 2471.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

WALLACE - BLOOR. $15.700, įmo
kėti $4.500. Visoi atskiras, 8 
nepereinamų kambarių, tikro 

> mūro namas, moderni virtuve, 
kietmedžio grindys, dvigubos ga
ražas. Geros mokėjimo sąlygos, 
galimo tuojau užimti. Skambin
ti P. Mališauskas, OL. 6321.

BLOOR-WILLARD. $18.500-$ft000. 
Grožių rupuotų plytų, atskiros 7 
kambarių per 2 ougštus namas, 
kvadratinis planas, alyvos šildy
mas, 2 virtuves, garažas, šoni
nis įvažiavimas, greitos užėmi
mas. Skambinti P. Grybas, ME. 
2471.

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 
Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą 
............... ’ * tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 

trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.
gai, skubiai ir savo kai 
boję.

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai

DIVISION STR. — COLLEGE, 
$14.500, įmokėti apie $5,000, 
9 neperein. lobai gražių komb., 
per 2 ougštus nomas. 2 virtuves; 
kietmedžio grindys; vandeniu - 
alyva šildymas; garažas. Skam
binti P. MALIŠAUSKAS, OL.- 
6321.

BELLWOODS - DUNDAS. $11.500 - 
$3.500. Vieno atviro skola ba
lansui, pusiau atskiros, & komb. 
namas, dvi virtuvės, geros pir
kinys už tą kainą. Skambinti P. 
Grybas, MĖ. 2471.

HOLLAND MARCH - BRADFORD, 
$ 7.300, įmokėti apie $3.500, 
daržovių forma, 5 okroi geriau
sios rūšies žemės su trobesiais ir 
visais įrengimais. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

CONCORD — BLOOR, $2.900 įmo
kėti; pusiau atskiras 7 neper
einamų kambarių namas; gara
žas. Greitos užėmimas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

HUMBERSIDE — DUNDAS, $3.000 
įmokėti, pusiau atskiros 6 kom
borių namas; vieto garažui. Grei 
tos užėmimas. Skambinti P. 
Grybas ME. 2471.

HIGH PARK rajone. $16.000, įmokė
ti apie $4.500. 6 komb. atskiros 
mūrinis namas, kietm. grindys, 
kvadratinis kamb. išdėstymas, 
garažas, didelis gražus kiemas, 
užėmimas tuojau. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471. 

» i

DUFFERIN — DAVENPORT, $2.500 
įmokėti; atskiros 6 kambarių na
mas, dvi virtuvės, alyva Šildo
mas; labai gražus kiemas. Skam
binti P. Grybas, ME. 2471.

BLOOR - JANE rajone, $16.000, įmo
kėti apie $6.000. 6 komb., at
skiros mūrinis namas, kietm. 
grindys, geras kambarių išdėsty
mas, namas gerom stovyje. Sk. 
P. Kerberis, ME. 2471.

BERESFORD — ANNETTE djstrikte. 
S. B. 6 k. gerame stovyje Koino 
$14.200 — 3.500. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

DELAWARE - COLLEGE, $18 500, 
įmokėti opie $6.000, puikus 7 
ir soulės komb., otskiros mū
rinis nomos, alyvos šiktymos, 
moderni virtuvė, kvodrot. plo
nos, kietmedžio grindys, gara
žas po namu. Puikus pirkinys, 
be skolų. Sokmbinti P. Kerbe
ris, ME. 2471.

DUFFERIN — COLLEGE, trijų augštų 
9 k. gerame stovyje, vieta gara
žui; $2*15 mėn. pajamų. Kaino 
$16.500. Skambinti J. ŽEMAI- 
TIS, ME. 2471.

DUFFERIN — DUNDAS, lobai gera
me stovyje, 6 k. plytų muro na
rnos, garažas; lengvi margyčiai. 
$14.500 — 4.000. Skambinti 
J. ŽEMAITIS, ME. 2471.

$2.500 įmokėti, Glenlake - Bloor, 6 
komb., mūrinis, gražus ir dide
lis kiemas, kieto medžio grindys. 
Kaino $13.000.

$3.000 įmokėti, DovercourtRd. - Dun
das, 6 komb., mūrinis, garažas, 
Šoninis įvožiov. Koino $13.000.

$3.000 įmokėti, Jane - Brockside, 6 
kamb., atskiras, mūrinis, gara
žas. Kaina $13.000.

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

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

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

$10.000 įmokėti, Glenlake - Bloor, 
13 k., atskiras mūr. dupleksas, 
vandeniu šildomos, 2 garažai, 
privat. įvažiavimas, lobai gražus 
ir didelis kiemas. Vieno skola 
balansui 15 m. Kaina $25.000.

Pilna

Clair, 
alyva

$3.500 įmokėti. Dufferin - College, 6 
k. mūrinis, mod. virtuvė, alyvos 
šildymas, privažiavimas, 
koina $11.500.

$4.000 įmokėti. Dufferin - St. 
6 k. mūrinis, atskiras,
Šildomas, garažas, didelis kie
mas. Pilna kaino $ 14.000.

$4.000 įmokėti. Show - Christie. 6 k. 
mūrinis, atskiros, olyvo šildomas, 
dvigubos garažas, gražus kie
mas. Pilna kaina $14.000.

$4.000 įmokėti. Essex - Christie, 7 k. 
mūrinis, pusiau otskiros, 2 vir
tuvės, garažas. Pilna koina 
$14.000.

$2.500 įmokėti, Dundos - Gladstone; 
6 k. mūrinis 2 virt, garažui vie
ta. $10.500 pilna koina.

$3.000 įmokėti, Bloor - Runnymedc; 
6 k. mūrinis, mod. virtuvė, už
ėmimas tuoj pat. $14.000 pilna 
kaino.

$3.500 įmokėti, Bloor - Morguaretta, 
8 k. mūrinis, atskiras, alyv. Šild. 
garažas. $16.500 pilna kaina.

$3.500 įmokėti. Shaw - Christie, 6 k., 
mūrinis, pus. atskiras, alyv. šild. 
garažas. $13.000 pilna kaina.

$4.000 įmokėti. Morgueretto - Bloor, 
7 k.' mūrinis, pusiau atskiros. 
Pilna kaina $14.500.

$4.500 įmokėti. Emerson - Bloor, 8 
k. mūrinis, atskiros, 2 virtuvės, 
dvigubos garažas, alyva šild., 
ujemimos laike mėnesio. Pilno 
kaina $16.500.

9 kambariu dupleksas College gatvėj, 
anglimis - vandeniu šildomos, 3 
virtuves. Atviro skola 7 mėtoms, 
įmokejimes $4.500. Pilno kai
na $16.500.

11 kambarių dupleksas Howland gt.
2 mod. virtuvės, pirmo ougšto 
užėmimas tuojau pat. Atvira 
skola 10 metų, įmokėti 65.000, 

> pilno kaina-$19.000.

Baby Point rajone, 7 k., aštrių plytų, 
atskiros namas. Kvadratinis pla
nas, moderni virtuvė, poilsio 
kambarys, vond. šildomos, gara
žas, vieno skola balansui. Pilna 
kaina $18.000.

$5.000 įmokėti, Bloor - Gladstone, 7 
k. mūrinis, pus. Otsk. 2 virtuv.; 
alyva šild.; garažas. $13.000 
plrno kaina.

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

F. Jonynas
Telefone* fttoigoi OL. 8444 

Namų OL. 2972.

V. Jučas
Bisnto OL 8444

Ja

Seniousia pirkimo---- pardavimo įstaiga Toronte, '
turi ofisus visose miesto dalyse

Sudarome geriausiomis sąlygomis naujus morgičius per 
savo morgičių departamentą. Sudarome sąlygas pasko
loms gauti. 1000 dolerių metams kainuoja tik 3.15%.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$5.000 įmokėti. Visai prie Bloor, atskiros, mūrinis, 9 .k., dvi modernios virtu

vės, dvi vonios, įvažiavimas i kiemo. Kambariai nepereinami.
$4.500 įmokėti. Bloor - Manning. Mūrinis, pusiau atskiras, 8 k.z modernus šil

dymas su aliejumi, įvažiavimas į kiemo. Šeimininkas turi nepaprastai 
geras pajamas.

$17.000 College - Manning, mūrinis, 10 didelių kambarių, dvi virtuvės, dvi vo
nios, naujas šildymas su aliejumi, garažas.

$2.500 įmokėti. College - Sheridan. 6 k., atskiras, su dviem virtuvėm, įvožia 
vimas į kiemo.

$13.500 pilna kaina, į šiaurę nuo Bloor prie Indian Rd., atskiros, mūrinis, 6 k. 
per du augštus, garažas, viena skola J 0 metų.

$11.700 pilna kaina. Indian Rd. - Annette. Mūrinis, pusiou atskiros, 8 k., įva
žiavimas i kiemo.

$4.500 įmokėti. Jei Jūs ieškote tikrai gero namo, atskiro, mūrinio, 6 k. su go- 
’ ražu, nepaprastai gerame stovy iš lauko ir vidaus ir opie Bioor - Mor

guaretta, skambinkite dėl šio namo
$10.000 įmokėti. Indian Rd. ir Bloor, akmens ir plytų, gero plono, 14 kamba

rių, 2-4 gabalų ir 2-3-jų gabalų vonios, kiekviename augšte virtuves, 
vandeniu ir aliejumi šildomas, didelis kiemas, du erdvūs garažai. Yra 
.galimybė įrengti vieną butą rūsy. Namas be skolų. -

$4.500 įmokėti. Bloor - Armadale, atskiros, mūrinis, 6 k., 3 saules kambariai, 
iš ju vienas šildomas, garažas.

$19.700 Indian Rd. - Indian Trail. Atskiras, mūrinis, vandeniu ir aliejumi šil
domas. 11 k. su trimis virtuvėmis.

$3.000 įmokėti. College - Markham, mūrinis, 7 k. per du ougštus, dvi moder
nios virtuvės, garažas

$9.900 pilno koina. College - Sheridan. 6 k. per du ougštus, vandeniu šildo
mas, pusiau atskiras.'

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

Skambinkite mūsą atstovui OL. 6357 — po darbo valandų LA. 1250

S. KUZMICKAS P. LEDAUSKAS
(sutrumpintai ST AN KUZMAS)

- nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums,

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

8 kamborių mūrinis, yra garažas. Shaw ir Dundos rajone nomos. Kaina $13.500. 
Įmokėti $3.50C

8 kambariai, priedo soulės kambarys, dviejų augštų, su dviem moderniom vir
tuvėm, alyva šildomas nomos. Queen ir Dovercourt rajone. Koina $13.500; 
įmokėti $3.500.

8 kamborių, atskiros, mūrinis su garažu namas, karštu vandeniu šildomos. High 
Park rajone. Kaino $17.500; įmokėti $9.000.

kamborių atskiras, mūrinis, karštu vandeni u-olyva šildomas narnos. High 
Park rajone. Kaina $19.*500; įmokėti $7.000.

9

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

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

KEN WILES REAL ESTATE
• TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiomi nouji visų rūšių nomų opšildymoi anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas olyvo apšildomas ir pilnai automatiškas. 

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
( e seni opšildymoi. A 4^

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burr&rii^ Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimam?:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. LI. 92635.
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V. VASIS
Real Estate and Business Broker

872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Aye.)
Telefonas ME. 4605

1. Jone - Bloor, 6 kamb., atskiros mū
rinis, 2 metų senumo. Šoninis įvo- 
žicv. ir garažas. Įmokėti $2.000

2. High Park - Geoffrey, 6 didelių k., 
mumis. Didielis kiemas ir garažas. 
Įmokėti $3.900.

3. Blcor - Pacific, 8 kamb., 2 augštų, 
gero mūro. 2 modem, virtuves ir la
bai didelis kiemas. Įmokėti $5.000.

4. Indian Rd. - Grenadier Rd. 10 di
delių kamb. mūrinis, atskiras. Mo
dernios virtuvės. Vandenio ir aly
vos Šildymas. Didelis kiemas. Pri
vatus įvažiavimas ir garažai. Įmo
kėti $5-6.000.

.5. Rusholme Rd. virš College. 14 di
delių kamb., 3 atskiri butai, atski-

Kreiptis tel. ME. 4605
J. K. BALSYS V. VASIS (Vasiliauskas)

Lietuvis siuvėjas

7 kub. pėdų šaldytuvas su (jį 1 C 
5 metų garantija tik..... . _L O J

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

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

Vasarai artėjant parduodami C/Tf J
pigiomis kainomis ¥ VIAjUIAjV

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET tVEST. TORONTO

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

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

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ
Siuvėjas

A. BERESNEVIČIUS
Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222. 

DĖMESIO!

VALGYKLOJE “
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Voląiai gaminami pagaly lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamrna pciTy.asici virėjos. - - Sav. V. ir J. Ivanausko;.
■— 1 1 111 ...........—................

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.t Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
L* B JS/ netinkamai laikomi sugenda. Mū-

<A/idir>WC .-m- j sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bus rūstingai saugomi. Kai 

__ Sjpeeialjrbė: _ darysite rudeninį apsitvarkymą, 
(teminis valymas "įvairių' ' valyfl viską“duokite žinomai 

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

30 metų valymo patyrimas

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

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

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

ras, mūrinis, vandeniu apšildomas 
Did. kiemas, du mūriniai garažai, 
privatus įvažiav. Įmokėti $4.000 
Geras pirkimas.

6. Crawford - Dundas, 10 didelių k., 
mūrinis, atskiras, aylva Šildomas su 
garažu. Gerų pajamų namas. Įmo
kėti $5-6.000.

7. Brock Dundas, 9 didelių kamb., 
2 atskirų butų, mūrinis, vondeniu- 
alyva apšildomas. Įmokėti $4.000.

8. Bloor prie High Park, 4 did. krau
tuvės, 4 did. po 5 kamb. butai, 
apie 14 metų senumo, metinės pa
jamos virš $10.000. Geras pirki
mas.

T

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

Sav. G. KERAITIS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

H
DĖMESIO!

ALTIC”

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 

modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garautuojame.

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

pamatuok.
rūpi ne jų ilgis,

Ilgumas jam nerūpi
Du draugai eina pasivaikščio

ti. Prie vieno namo atspirtos ko
pėčios. Vienas įsižiūri į jas ir 
sako:

— Na, kiek pėdų augščio turi 
šios kopėčios.

— Kaip čia atspėsi. Paguldyk 
ant žemės ir

— Bet man 
bet augštis...

Jam to jau perdaug
Boksininkas namuose gydosi 

nelaimingose rungtynėse gautas 
žaizdas. Jo sūnus mokinukas 
ruošia pamokas. Motina jam pa
stebi:

— Joneli, neskaičiuok iki de
šimts, tėveliui nuo to skauda 
galvą.

Jie tai cukrum apibarsto
Ūkininkas veža vežimuką 

mėšlo. Praeinąs miesčionis klau
sia:

— O kur šitą veži?
— Braškes apibarstysiu.
— Keista. Mes tai apibarstom 

cukrum...
Ne viską

— Ar tavo žmona viską tau 
išsipasakoja?

— Dėkui Dievui, ne! O paga
liau, nereik norėti, juk diena te
turi tik 24 valandas.

Reikalingos žymės
— Norėčiau gauti vyrišką 

megstuką — sako ponia parda
vėjai krautuvėje.

— Gal galėtumėt man tą vyrą 
tiksliau apibudinti?

— Na, jis blondinas, praplikęs, 
truputi neprigirdi, šį sekmadie
nį važiuoja aplankyti tetą...

Gerai atsigavo
Vienas losangelietis gerokai 

susirgo. Gydytojas jam patarė 
bent porai mėnesių išvažiuoti 
pailsėti į Arizoną. Jis taip ir pa
darė, bet nelaimei, tai nieko ne
gelbėjo ir baigiantis antram mė
nesiui jis mirė.

Lavonas buvo atvežtas laidoti 
Į Los Angeles. Prieš laidojant 
karstą atidarė. Velionies žmona, 
po to sako savo broliui:

— Bet jis gražiai atrodo.
— Žinoma. Juk per tuos 

mėnesius jis gerai atsigavo .
Visai nesvarbu

— Tu mane vedei tik dėl 
kad dėdė man paliko 50.000 do
lerių.

— Eik jau! Ar man svarbu kas 
paliko!...

du

F. N. PREBBLE
REALTOR

DIDŽIAUSIAS NAMU PASIRINKIMAS 
v ■■■' '

JEIGU NORITE PIRKTI ARBA 
PARDUOTI NEKILNOJAMA NUOSAVYBE, 

MES PRAŠOME PASKAMBINTI MUMS

’ OL. 5176 - OL. 1793
1061 BLOOR ST. W.

PERKANT: Be jokio įsipareigojimo iš jūsų pusės, mes jums parodysime namus jūsų pagei
daujamame rajone.

PARUDODANT: Patarimai, nuosavybių įkainavimas, paskolų (morgičių) sudarymas. Taip 
pat suteikiame paskolas, jūsų įmokėjimui padidinti.

tėvą

Išgelbėjo gyvybę
— Vedžiau ją todėl, kad ji iš

gelbėjo mano gyvybę.
— Kaip tai atsitiko?
— Ji permaldavo savo 

manęs nenušauti.
Pasiteisino

Prie benzino tanko sustojo ma
šina, iš kurios išlipa didžiulis 
atletiško sudėjimo vyras. Po 
kiek daiko atvažiuoja kita ma
šina. Didysis vyras tuojaus pa
žįsta, kad tai tas pats, kuriam 
prieš pusvalandį jis buvo užsto
jęs kelią ant plento ir kuris jį 
buvo pavadinęs ožiu. Pasijudino 
didysis iš pečių ir priėjęs prie 
naujai atvažiavusio sako:

— Tai bene tamsta mane pa
vadinai ten ožiu?

— Taip — atsakė mažasis — 
bet aš nežinojau, kad toks di
delis ...

Aišku
— Kodėl ančiukai eina kry

puodami?
— Užtai, • kad jie negali eiti 

tiesiai.

s Į4jmus. Atseit; 
to,

Tautiniai bruožai
Vienas prancūzų savaitraštis 

šitaip aptaria:
Taika — anglui reiškia saugu

mą, italui kompromisą, prancū
zui svajonę.

Būti kareiviu — anglui užsi
ėmimas, italui uniforma, vokie
čiui reikalas, prancūzui pareiga. 

Prieš įstatymą anglas lenkiasi 
be prievartos, italas prisiverčia 
nusilenkti, vokietis jo laikosi 
klusniai, prancūzas dėl jo ginči
jasi.

Karas brangsta
Abu paskutiniai karai Kana

dai k a i n a v o $23.482.036.088, 
įskaitant ir demobilizacijos išlai
das, tačiau neįskaitant pensijų 
bei kompensacijų. -

I Pasaulinis karas Kanadai 
kainavo $1.7 bil., o antrasis jau 
$21.8 bil. Tuo tarpu per 8 poka
rio metus Kanada gynybos rei
kalams teišleido $7 bil.

Indėnai galės gerti
Ontario vyriausybė paprašė 

federalinę vyriausybę nuo liepos 
1 d. panaikinti Indėnų Įstatymo 
įvestą draudimą indėnams nau
doti bei pirkti ^svaigiuosius gė-

• liepos 1 d. in
dėnai galėtų gėrimų pirkti į na-, 
mus parsinešti ir gerti koteliuo
se, kaip tai yra leidžiama Br. Ko
lumbijoje, N. Scotijoj ir New- 
foundlande.

J. RUKŠA

Į LONDON, Ont
Londono ukrainiečiai, talki

ninkaujant lietuviams, latvfams 
ir estams, gegužės 30 d. Victoria 
parke suruošė didelę prieškomu- 
nistinę ir priešrusišką demonst
raciją. Pagrindinis kalbėtojas, 
svečias iš Toronto, Eug. Paster
nak vaizdžiai nušvietė Ukrainos 
sunkų kelią kovoje už nepriklau
somybę ir Maskvos klastingus 
kėslus. Dabartinis komunistų 
tvirtinimas, kad Ukraina su Ru
sija amžiams susijungė net prieš 
300 metų, yra dar vienas melas ir 
apgaulė.

Lietuvių, latvių ir estų atsto
vai taip pat pabrėžė, kad nieku 
būdu negalima pasitikėti rusais 
ir komunistais bei sudarinėti su 
jais draugiškumo ar nepuolimo 
sutartis. Geruoju su jais nieko 
negalima pasiekti. Deja, laisvasis 
pasaulis su komunistais nuolat, 
nors ir nesėkmingai, vis veda de
rybas.

Demonstraciją plačiai aprašė 
ir nuotraukų įdėjo Londono Free 
Press.

Birželio 14 d. Londono lietu
viai, latviai, estai, ukrainiečiai ir 
vengrai minės Pabaltijo tautų 
pirmųjų masinių trėmimų tra
giškas sukaktuves. Minėjimas 
vyks Londono liuterionių para
pijos salėje, Oxford - Colborne 
g-vių kampas. Pradžia 8 vai. vak.

Birželio 13 d., sekmadienį, lie
tuviai turės bažnytinį šių - liūd
nųjų sukaktuvių paminėjimą 
savo parapijos bažnyčioje.

Apie Pabaltijo tragediją per 
Londono radiją CFPL, banga 
980, birželio 9 d. kalbės estas, o 
birželio 16 d. latvis ir mūsų tau
tietis Vyt. Petrauskas. Translia
cijų pradžia 8.15 vai. vak.

L .E-tas.

St. Catherines, Ont,
Birželio 14 d. įvykių minėji

mas St. Catharine numatytas 
vykdyti kartu su latviais ir es
tais birželio 13 d. Minėjimas bus 
pradėtas pamaldomis normaliu 
laiku. Vakare 8 vai. miesto parke 
numatomas koncertas ir Onta
rio darbo ministerio p. Deley 
kalba. Kviečiame visus gausiai 
susirinkti į parką.

Apylinkės v-ba.

•—Ženeva — Tarptautinė Dar
bo konferencija birželio 2 d. ra
do, kad 180 milijonų šeimų vi
same pasaulyje neturi tinkamų 
butu. Daugiau kaip trečdalis 
žmonijos kenčia dėl butų trūku
mo. Iš jų 30 milijonų gyvena 
kraštuose, kur vyrauja ekonomi
nė pažanga.

i

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 
- * ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

Laikrodininkas
Taisau visu rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuetfe laikrodininkų mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
✓

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West Toronto
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Dr. M. Arštikaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9
< Toronto

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu WA. 3-5555.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

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

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

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

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
Šeštadieniais nuo 11-3 vaL

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

- Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. S.V. FEINM AN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
WA. 1-0219 - 

249 HOWLAND AVE., TORONTO
_ (prie Dupont ir Bcthurst)

Dr. N. Novošickis
X DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

4 345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
< NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

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

PERKSLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

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

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

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

bu v. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lretuviškoi kolbončius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; antr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5561. Res. ME. 0636.

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

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

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

TeL GL. 2892.

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C. į

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninės** 
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708
""JI'

II. . i . .i.,' . 1 " I ■ i

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE.; 

TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo lr4 ir 
nuc 5-8 vol. p.p., šeštadieniais nuo 
1 1 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą. *

Telefonas OL 6851

Dr. J- SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr- Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W.z Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave./Toronto

* (prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-«3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St W. Toronto 
kampos-Eud'd Ave.

Priima vakarais oagol susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

* (at Dundas)

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. HHrta okių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir nėr* 
vingumą. Kalba slavu kalbami■>-.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
, B.A., M.D., L.M.C.C. 
GYDYTOJAS ir 

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

STANLEY SHOE STORE
Augiausios -rtKies moterų,-vaiky ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto
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TORONTO, Cnt.
Birželio14-oji

Metai bėga ir juose kartojasi 
tam tikros datos. Viena tokių yra 
birželio 14-ji. Si liūdna sukaktis 
yia mums priminimas to siaubo, 
nurį mes išgyvenome ir kurį mū
sų tautiečiai laikas nuo laiko ir 
uabar išgyvena. 1941 m. birželio 
14-20 dienos paragino ne vieną 
iš mūsų palikti gimtąjį kraštą ir 
ieškoti laisvės svetur. Sunki yra 
dalia tautos po svetimu jungu, 
nėra lengva nė benamio tremty
je. tačiau pati sunkiausia yra de
portuoto į Sibiro darbo stovyk
las.

Mūsų tauta kentė 40 metų 
spaudos draudimą caro laikais ir 
su tuo susijusį trėmimą į Sibirą 
ir kalėjimus. Tačiau lietuvė mo
teris verpdama, prie ratelio, mo
ke vaikus lietuviško rašto ir sa
vo krašto meilės. Tėvai mokė 
vaikus atsiminti ką jie mato ir 
pasakoti vaikų vaikams. Jie at
siminė ir pasakojo.

Šių laikų lietuvių pareiga yra 
sekti tėvų ir senelių pavyzdžiu— 
aiškinti vaikams irjaunimui bir
želio dienų įvykius, kur niekuo

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį 11 vai. pa

maldose prisimenama iš tėvynės 
bolševikų deportuoti lietuviai. 
Pamaldų metu giedos* Toronto 
liet, choras “Varpas”. Pamaldų 
metu daroma rinkliava Toronto 
kunigų seminarijos išlaikymo 
reikalu.

— Ateinantį šeštadienį 10 v. 
«yto gedulingos pamaldos už a.a. 
arkivyskupą Mečislovą Reinį, 
buv. Vilkaviškio ir vėliau Vil
niaus vyskupą, mirusį bolševikų 
calėjime.

— Laikas pasinaudoti velyki- 
le išpažintimi baigiasi šį sekma- 
lienį. Šią savaitę yra metų ket- 
zirtis.

— Ką tik gautas pranešimas, 
tad dar žiemą Vokietijoje užša
lti šv* Jono Kr. bažnyčiai nau- 
,i vargonai randasi jau Toronto 
toste, ir kad artimiausiomis die- 
lomis'jiebus pastatyti atnaujin- 
oje bažnyčioje. Taip pat para-: 
>ijos salėje yra įgytas naujas • 
lijaninas.

— Moterystės sakramentą pri- j 
?mė Klemensas Baliūnas ir Elzė

BIRŽELIO. 12 DIENĄ 8 V AL. VAK. MASSARYK SALĖJE
212 Cowan Ave. (netoli nuo Queen ir Lansdowne Ave.), įvyks

PARENGIMAS - ŠOKIAI
A * _________  _r|

< ŠOKIAMS GROS PUIKI KAPELA

Bufete visų rūšių gėrimai ir užkandžiai.
Šokius paįvairins malonios pavasario staigmenos.

Įėjimas $1.00.
Pelnas skiriamas Prisikėlimo bažnyčios statybai.

Visus kviečia dalyvauti rengėjai: Prisikėlimo parapijos Komitetas 
ir PBRM Būrelis.

Birželio 19 dieną, sekmadienį,
p. Naručio ūkyje, prie Lake Medad, įvyksta

LINKSMA GEGUŽINĖ
- - - . - - _ - * - - /

MONTREAL, Cue.
Į Montrėalio lietuvius! i

Kaip kiekvienais metais, taip atsilankymo.
ir šiemet po visą pasaulį išblaš- Vieta: 8035 Lasalle Boulevard, 
kyti mūsų tautos vaikai minilVillę LaSalle. Pasiekiama Ver- 
1941 metų birželio 14-15 d. bai- duno -autobusu iki Ville LaSalle 
siuosius trėmimus iš Lietuvos, autobuso Verdune, o nuo čia pas

kutiniuoju, t.y. Ville LaSalle au
tobusu iki 4-tos Aveniu, toliau 
Laschines autobusu. Išlipti prie 
golfo klubo, neprivažiavus anks- 
tyvesniosios , lietuvių piknikų

mės malonių tautiečių gausaus ofctlanlrirmn •
Vieta: 8035 Lasalle Boulevard,

Tada buvo ištremta be jokio ap
kaltinimo geriausi tautos sūnus 
ir dukros, suaugę žmonės, sene-

dėtų žmonių laisvė buvo žiauriai 
pažeista, kad jie atsimintų ir sa- 

. vo vaikams pasakotų, kad, ko- 
liai plaks bent viena lietuviška 
širdis, nebūtų pamirštos žiaurio
sios birželio dienos.

Kviečiame visus Toronte gy
venančius lietuvius kuo skaitlin- 
giusiai atsilankyti į Pabaltiečių 
Federacijos organizuojamą mi
nėjimą birželio 13 d. 7 vai. vak. 
assey Hali. Vyriausiu kalbėtoju 
bus p. G. A. Drew, parlamento 
narys, konservatorių partijos ly
deris. Programoje — estų ir lat
vių solistai, latvių orkestras, lie
tuvių choras “Varpas”.

Lietuve, lietuvi, laisvėje • gy
vendamas negali kitu būdu už
jausti išvežtųjų seserų - brolių, 
tad savo atsilankymu parodyk, 
kad nesi jų pamiršęs. Pagausink 
mūsų buri nukilti mintimis 
drauge su mūsų kaimynais, mū
sų likimo broliais, pas kenčian
čius visų trijų tautų deportuo
tuosius.

Pabaltijo Moterų Tarybos Ka-

Matusevičiūtė.
Pakrikštyta: Kristina Joana 

Maldūnaitė.
SONGS OF MY PEOPLE 

LIETUVIŠKAI
Iš CBC programų penktadie

niais 9.30 vai. trnasliuojajamoji 
Songs of my People programa 
dabar yra populiariausia. Ji atsi
rado pripuolamai. Buvo įvesta 
kaip pakaitalas kitos programos 
3 mėn., vasaros metui, bet pasi
rodė taip klausytojų mėgiama, 
kad liko visam laikui ir šią sa
vaitę bus transliuojama jau 60-tą 
.tartą. ■■ , ■

Programos muzikinis direkto
rius I. Romanoff sudarydamas 
programą stengiasi- sieti ją su 
Įvairių tautų šventėmis bei ypa
tingesnėmis dienomis. Taip ir šį 
penktadienį, skaudžiųjų birželio 
Įvykių minėjimo, išvakarėse, b.us. 
padainuota po keletą lietuviškų, 
latviškų ir estiškų dainų. Kaip 
paprastai dainuos CBC oktetas 
ir solo V. Verikaitis, komentato- 

nadoje Lietuvių Grupė. i rius Jan Rubeš.

GROS GERAS ORKESTRAS. TURTINGAS BUFETAS PRADŽIA 3 VAL. P.P.

Rengėjai.

Mielą ilgametę valdybos narę
A .' A"-'; ADELĘ TAUJENYTĘ 

i '-'k • ir ■. ‘ ■
PETRĄ LEDAUSKĄ, . :

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai .sveikina
Toronto Vyr. Ateitininkų Kuopos Valdyba.

Dėmesio Toronto organizacijoms
KLB Toronto apylinkės val

dyba kviečia visų Toronto mies
to organizacijų pirmininkų ar jų 
įgaliotinių susirinkimą birželio 
16 d., trečiadienį, 7.30 vai. vak. 
Lietuvių Namuose, 235 Oss'ing- 
ton. aptarti svarbiems Toronto 
apylinkės reikalams. . ...

Atskirų pakvietimų nebus or
ganizacijoms siunčiama, nes ne
turima visų adresų. Susirinki
mas prasidės punktualiai 7.30 v. 
Prašoma nesivėluoti. Dalyvavi
mas visų būtinas.

Toronto apyl. v-ba.
Tėvų susirinkimas

Birželio 11 d; 8 vai. vak. Lie
tuvių Namuose, Dundas-Ossing- 
ton g-vių kampas, pakartotinai 
šaukiamas tėvų susirinkimas ak
tualiais vaikų vasaros stovyklos 
reikalais.

Visus tėvus, turinčius mokyk
linio amžiaus vaikų, prašoma su
sirinkime dalyvauti.

Toronto apyl. šviet. skyrius.
— Toronto. — Transkontinen

tinių traukinių vagonuose - res
toranuose numatoma netrukus 
leisti pardavinėti svaiginamuo
sius gėrimus ir važiuojant per 
Ontario.

MLT pirm. Erdm. Simonaitis 
vėl lankęsis Toronte mažlietu- 
vių suvažiavimo proga, sekma
dienio naktį išvyko į Montrėalį, 
<ur buvo ruošiama pagerbimo 
arbatėlė pirmadienio vakare. 
Antradienį, birželio 8 d., jis jau 
išplaukia iš Quebec Europon.
Šalpos Fondo metinė rinkliava
KLB Toronto apyl. Šalpos ko

mitetas praneša visuomenės ži
niai, kad nuo birželio 1 d. pradė
jo metinę piniginę rinkliavą su
šelpti Vokietijoje likusius tautie
čius, atsilankant į namus.

Šalpos k-tas tikisi, kad toron- 
tiečiai kaip visuomet bus duos- 
nūs ir atsilankiusių aukų rinkė
jų neišleis, tuščiomis, įvertins jų 
pasišventimą tam kilniam ir ne
dėkingam darbui, atsimindami, 
kad jie savo poilsio metu po sun
kaus darbo fabrike, ateina pra
šyti aukos ne sau, o savo artimui. -

Atvyko iš Anglijos
Gegužės 26 d. iš Bradford© 

Torontan atvyko Vikt. Janulevi- 
čius su žmona ir 2 vaikais. V. 
Janulevičius Bradforde vedė 
chorelį ir bendrai uoliai dalyva
vo lietuvių organizaciniame gy
venime. Apsigyveno 907 Dundas 
St. W.

I\inc ••CENTRE**
772 Dundas St. W. Kasdien nuo 6 vai, vak. Reguliuojamas oras

2.

2.

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 10, 11, 12 d.d.
THE CLOWN — Red Skelton, Jane Greer
BLOODHOUNDS OF BROADWAY — spalv. Mitzi Gaynor

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 14, 15, 16 d.d.
Baisenybių filmai:

BEAST OF 20.000 FATHOMS — Paul Christian P. Raymond.
BEAST WITH FIVE FINGERS — tik suaug.

Prisikėlimo parapijos žinios |
— Šį šeštadienį, birž. 13 d., 11 

vai. šv. mišios laikomos už bai
siojo birželio dienomis Sibiran 
išvežtuosius tautiečius. Iškilmin
gos pamaldos bus laikomos su
sikaupimo ir liūdesio dvasioje.

— Mėnesinėje BS Fondo rink
liavoje gauta $877.03. Viso BS 
Fonde yra $25.110.16.

— Šį sekmadienį yra švč. Tre
jybės šventė ir paskutinė diena 
velykinei.

— Nuo šio sekmadienio pir
mosios šv. mišios bus laikomos 
9 vai. (ne 9.30), kad šeimų nariai 
galėtų išklausyti šv. mišių pasi- 
Keisdami. ‘ ‘ ;;

— Birželio 3 d. PBRM Būrelio 
narių mėnesiniame susirinkime 
ouvo aptartos rudens bazaro de
talės, Bazaras Įvyks rugsėjo 4, 5 
ir 6 d.d. Lietuvių Namuose. Ba- 
zarui pravesti pirmininke išrink
ta Būrelio pirm. Mrs. I. Monkus, 
padėjėjomis — S. Butkevičienė 
ir J. Rukšienė. Dalyvavusios su- 
sirinkirųe narės pasiskirstė rajo
nais rinkti fantus, o nedalyvavu
sios gaus iš bazarui rengti valdy
bos fantams rinkti rajonus. Fan
tai bus priimami ir sekmadie
niais po pamaldų salėje prie tam 
tikslui skirto staliuko. Tuo tiks
lu birželio 22 d., 7.30 vai klebo
nijos patalpose Būrelis rengia 
kavutę — fantų lietų. Visi para
pijiečiai kviečiami tą dieną atsi
lankyti su fantais kavutėn ir tuo 
būdu paremti parapijos statybą.

— Automobilio bazarui gauta 
$2.617.75.

— Nuoširdžią padėką reiškia
me Parapijos Komitetui- ir PB 
RM Būreliui už sėkmingai pra
vestą birž. 5 d. pobūvį Masaryk 
salėje. Torontiečiai kviečiami 
ton pačion salėje ateinantį šeš
tadienį.

— Viena lietuvių šeima savo 
įnirusiems prisiminti padovano
jo bažnyčiai skambučius. Nuo
širdžiai dėkojame.

— Šią savaitę lankysimės lai
mindami namus sekančiose gat
vėse: Annette St., St. John’s Rd., 
Oakmount Rd., Mountview Ave, 
Pacific Ave., Quebec Ave., Got- 
tic Ave.

— Moterystės Sakramentan 
sujungti Petras Ledauskas ir 
Adelė B. Taujenytė^

Pakrikštytas Reimundas Pra
nas Stanulevičius.

Vyr. ateitininkų kuopos 
iškyla į High Parką įvyks atei
nantį sekmadienį, birželio 13d. 3 
vai. pp. Rinkimosi vieta — Carl
ton tramvajaus paskutinė stotis. 
Visus at-kus ir prijaučiančius 
kviečiame gausiai dalyvauti, nes 
bus daromas pranešimas eina
maisiais reikalais. V-ba.

Pritarkime kilniems sumanymams!
TLO “Trimitas” Rėmėjų Būrelis birželio 12 dieną 7130 vai. 
vak., NUF auditorijoje, 297 College St., rengia įspūdingą

PASILINKSMINIMO VAKARĄ
Įdomi programa

Gros TLO “TRIMITAS”
Bufete puikūs gėrimai ir užkandžiai. 6-8 asm. staliukai ir 
kitos įvairenybės. Įėjimas $1.00.

Pelnas skiriamas jaunimo lavinimuisi
< instrumentalinėje muzikoje, . - .

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA: Orkestro “Trimitas” Rėmėjai..

Paskyrė premijas i Maironio vardo šeštadieninės
KLB Švietimo Komisija už j Pr‘ hiokyklos

konkursini rašinį šeštadienio i rnokslo metų užbaigimo • aktas 
pradžios mokykloms tema'“Ma- | įvyko pereitą sekmadienį šv. Jo
no tėvvnė Lietuva” paskyrė šias i no Kr. parapijos salėje.
premijas: I — $25 — Montrėalio Išėjo šeštad. mokyklos kursą 
mokyklos mokiniui Vazaiinskui, ir. gavo baigimo pažymėjimus:

- Hamiltono vysk. NT. N- Bereznevičiūtė, R. BurduliS, 
E. Freimanas, R. Gudas, R. Juo
dikis, G. Sakevičius ir Gr. Šle- 
kytė. Visiems jiems tėvų k-tas 
Įteikė po knygą.

Pradžioje mokslo metų buvo 
Įsiregistravę 159 mokiniai, bet 
vėliau 27 dėl įvarių priežasčių, 
nutraukė mokimąsi. Lankė: I 
skvr. — 32; II sk. — 33; III sk. — 
19; IV sk. — 24; V sk. — 17; VI 
sk. — 7. Viso 132.

Mokyklos vedėjas Jankaitis 
pareiškė, kad darbas buvęs dar
nus tiek iš mokytojų tiek iš Tė
vų K-to ir atsiektieji vaisiai pil
nai pateisina lūkesčius. Tėvų 
K-to pirmininkas St. Pusvaškis 
mokytojams išdalino vokus su 
lovanėlėm. r

Nuolatiniais mokytojais buvo: 
Jankaitis — vedėjas, kun. B. Pa- 
cęvičius, tėvas Paulius OFM, 
A. Merkelienė, J. Širka, Mačiu- 
laitis ir Br. Mackevičius. Talki
ninkavo mokytojai: Teseckas, J. 
Gaižutis, Pusvaškienė ir V. Ma
tulaitis.

VI skyr. mokiniai išpildė pro
gramą paskaitydami savo pa
ruoštus referatus. G. Sakevičius 
— Kodėl aš lankau šeštad. mo
kyklą, N. Beresnevičiūtė — iš
trauką iš savo dienoraščio, skirtą 
motinai, G. Gudas — praeities 
didvyriai, Gr. Šlekytė — Gimta
sis kraštas ir R. Burdulis — min
tinai atpasakojimas “Laimės ži
burio” turinio. _

Aktas užbaigtas T. Himnu. Po 
to žaidimai ir dainos.

II —$15
Valančiaus vard. mokyklos mok. 
Mačiulytei, III —- $10 — Winni- 
pego mok. mokiniui Bujokui.

Toronto Universitete
Inžinerijos fakultete antruosius 
metus su pasižymėjimų baigę J. 
Gvildys. Trečiuosius metus — K. 
Matkėvičius. E. Bubelis. P. Gvil
dys ir A. Slapšys. Antruosius 
metus baigė A. Ankudavičius, G. 
Anysas ir D. Slavinskas; pir
muosius' metus — JG. Mitalas ir 
V. Senkus.

Teisių fak. bakalaurat'o pasie
kė J. J. Juškaitis. Tuo būdu jis 
jau gavo teises pradėti Osgood 
Hall studijas pasiruošti teisinin
ko karjerai.

REIKALINGA šeimininkė tabako formo
je. Pageidaujama be vaikų. Rašyti: G 
Balaišis, RR 1, Stratfordsville, Ont.

IEŠKAU erdvaus kambario be baldų, su 
maistu ar galimybe,naudotis virtuve, bū
tinai garažas. Tel. KE. 30.45-.

Andrea King

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja savaitinė apžvalga

Šv. Andriaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis g-vių 
kampe, Šv. Trejybės sekmadie
nį, birželio 13 d. 8.45 vai. rytą, 
lietuvių pamaldos. Jose bus kon
firmacija, išpažintis ir šv. Ko
munija. Giedos parapijos choras 
ir gros jungtinis dūdų orkestras.

Kun. dr. M. Kavolis.

ŽUKLAVIMO 
ir įvarius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

"ASTRAL” ŠALDYTUVAI nauji parduo
dami po $95. Pigiai raitomi. 921 Dundas 
St. W. Tel. EM. 8-2014. Rodiom. Riekus.

Išnuomojamas apstatytas kambarys vie
nam asmeniui su virimo galimybe. Dun
das - Gladstone rajone. Tel. LO. 2940.

Išnuomojamas kambarys, virtuvė ir re
creation room High Park rajone. Skam
binti po 6 vak vak. tel. LY. 8690.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė High 
Park. Su arba be baldų. Skambinti po 6 
vai. vak. tel. LY. 8690.

Išnuomojamas didelis kambarys Asu bal
dais 2 arba vienam asmeniui. Bendre 
virtuvė. Tel. LO. 1785.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
arba be baldų. Tinka vedusių porai. Be 
to, išnuomojami 2 atskiri kambariai su 
baldais. Galima su maistu. 38 Harshaw 
St. Bloor - Jane.

Nuo birželio 12 d. išnuomojamas fronti* 
nis kambarys I augšte, naujai deko
ruotas, be baldų, su virtuve. Virtuvėje 
yra plyta ir ledų šaldytuvas. 35 North- 
cote Ave. Gladstone - Queen rajonas. ! 
Telef. OL. 7328._____________________________________  ■
Išnuomojamas didelis kambarys ll-mc 
augšte ir bendro virtuvė. Garažas pagal 
susitarimų. Tel. LA. 3960.

Išnuomojami 2 gretimi kambariai arba 
po vieną ll-me augšte. Su arba be baldų. 
Galima naudotis virtuve. 36 Mountview. 
Tel. JU. 1687.

Išnuomojamas butas ll-me augšte ir du 
kambariai ll-me augšte. 47 Keele St., 
telef. LY. 9878.

liai ir net kūdikiai į šaltąjį Sibi
rą lėtai mirčiai.

Nepamirškime, kad tokių trė
mimų vėliau buvo aar aaugiau, 
o Sibiras platus.

Šiais metais minėjimas Mont- 
realyje įvyks birželio 13 d., sek
madienį:

11 vai. rytą AV bažnyčioje bus 
atlaikytos pamaldos ištremtųjų 
intencija, prašant pasaulio bu- 
tvėrėją neapleisti mūsų tautos 
šiame baisiame bandyme.

6,30 vai. v. Dominion Square 
prie žuvusių karių paminklo 
įvyks- viešas minėjimas, kuria
me solidariai dalyvauja visi 
Montrealyje gyveną pabaltie- 
čiai.

Šiemet minėjimą ruošia Pa
baltiečių Federacijos Montrėalio 
skyrius, kuris kviečia visus lie- 
tuvius-es kuo skaitlingiausiai at
silankyti ir nors tuomi parodyti 
savo solidarumą, užuojautą ir 
pagarbą nekaltoms komunisti
nio vandalizmo aukoms.

Viešas minėjimas dar turi tiks
lą atkreipti Kanados visuome
nės dėmesį į tą įvykį ir priminti 
jiems, kad tas pats ir jų laukia. 
Tesusipranta, kol dar nevėlu. 
Tą dieną tenelieka nei vieno lie- 
tuvio-ės, kurie pamirštų tas ne- 
Kaltas aukas ir neatsilankytų į 
viešą minėjimą.

KLB Montr. apyl. v-ba.
Organizacijoms. Birželio 13 d. 

12.20 vai. AV parapijos bibliote
koje kviečiamas Montrėalio liet, 
organizacijų pirmininkų ar jų at
stovų talkos susirinkimas pasi
tarti apie suruošimą VLIKo va
dovybės priėrrfimo Montrealyje. 
Atskirų“‘pranešimų nėbus. '

KLB Montr. apyl. v-,ba.
Liet. šešt. mokyklų mokslo 

metų užbaigimas įvyks birželio 
19 d. su sekančia programa:

10 vai. pamaldos A V parapijos 
bažnyčioje, po pamaldų parapi
jos salėje bus iškilmingas aktas, 
kurio metu bus įteiktos dovanos 
goriausiems mokiniams. Po to tė
vų komiteto ruošiama arbatėlė.

Mokytojai, mokiniai ir visi 
vaikai su savo tėvais labai kvie
čiami dalyvauti šeštadieninių 
mokyklų mokslo metų užbaigi
mo šventėje.

Joninių vakarienę su skaniais 
valgiais ir įdomia programa 
ruošia LKM D-jos Montrėalio 
skyrius birželio 20 d., sekmadie
nį, 5 vai. p.p. AV parapijos salė
je. Visi maloniai kviečiami daly
vauti parapijos pobūvyje ir pa
gerbti Jonus. Įėjimas $1.25.

Jūros skautai. Birželio 19 d. 6 
v. v. rengia paskutinius šio sezo
no šokius-vakarą. Be šokių veiks 
pilnas bufetas ir, kaip paprastai, 
gera loterija. Loterijai fantai jau 
plaukia. Vertingus fantus pri
siuntė pp. Daugelavičįai, Gašlū
nai, Gudai ir kiti. Nemaži fantai 
yra pažadėti pp. Girinių, Rukšė
nų, Balzarų, Daukšų, Juodviršie- 
nės, Kęsgailų, Danisevičienės, 
Niaurų, Bunienės, Paukštaitie- 
nės, Gaputytės, dr. Mališkos ir 
dar visos eilės geradarių. Iš’ pie
tinio Montrėalio su nemažu glė
biu fantų atvyksta p. Paulaus
kas. Neatsilieka ir Rosemounto 
lietuviai. Ir skautų tėvai priside
da gausiais fantais.

Tad ir šis parengimas, kaip ir 
ne raitas, savo loterija tikrai bus 
turtingas. Atsilankiusiems, tiki
mės, nebus nuostolingas.

■' Graži gamta, puiki, nemokama 
vieta automašinoms pastatyti, o 
ir autobusais susisiekimas geras 
— priveža prie pat vietos. Tiki-

J. BERžINSKAS
1212 Dundas Street West, Toronto 

Telefonas LA. 9547
Cio oot gėlimo užsisakyti toivcms motorus bei 

įvoirius medžioklinius šoutuvus.
t

F. SENKUS
/ < < -J - ■

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1597 Bloor St West
(prie Indian Rd.)

TELEFONAS KE. 8212 ,
Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums 
mielai ir sąžiningai patarnausime.

REIKALINGI NAMŲ PARDAVĖJAI.
Geras atlyginimas ir visapusiška pagalba pradedantiems.

Siunčiame siunti
nius į Lietuvą s 

drabužius, maistą ir vaistus.
Pristatymas garantuotas. 
Informacijai rašykite ar 

skambinkite:

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W. 

Toronto. - Tel. EM. 8-9527

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistai* 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST„ Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

Gautas laiškas

vietos.
Visas šio vakaro pelnas, jeigu 

jo liks — o tas pareis nuo Jūsų 
atsilankymo — skiriamas Jūros 
Skautų valties užbaigimui ir li
kusioms skoloms padengti.

Tad dar kartą maloniai visus 
kviečiame atsilankyti. Įėjimas 
tik vienas doleris. Rėmėjai.

Augštesn. lit. kursų mokiniai 
birželio 5 d. laikė išleidžiamuo
sius egzaminus.

AV parapijoje susituokė I. In
tas su E. Vaupša i te? Užsakai eina 
p. Barzdoms ir D. Bourboni.

R. Jukonytei padaryta apendi
cito operacija.

SPORTAS
Pabaltiečių sporto šventės 

pasekmės
Vyrų stalo tenisas: komandi

niai pirmą vietą laimėjo lietu
viai, finale nugalėję latvius- 5:3. 
Lietuvius atstovavo: Gvildys —- 
3, Paltarokas — 1, Nešukaitis — 
1. Individualiai pirmą vietą lai
mėjo Gvildys, antrą — Žulps 
(latv.). Individualinėse varžybo
se dalyvavo: Gvildys, Paltaro
kas, Nešukaitis, Grajauskas, At
kočiūnas, Dobeckas.

Moterų stalo tenisą komandi
nėse varžybose finale latvės nu
galėjo lietuves pasekme 5:2. Lie
tuvės: Subatnikaitė — 1, Kaspe- 
ravičiūtė — 1, Balsienė. Indivi
dualiai pirmą vietą laimėjo Ad- 
minis (latv.). antrą Kapostinš 
(latv.) Ir trečią Kasperąvičiūtė. , 

Vyrų tinklinio varžybose estai 
nugalėjo finale latvius 2:0 (15:5, 
15:9). Lietuviai tinklinio varžy
bose nedalyvavo.

Moterų rinkli į’, laimėjo irgi 
estės, finale nugalėjusios latves 
2:0 (15:11. 16: 14).

Priešfinalinės moterų tinkli
nio varžybų pasekmės: estės — 
latvės 2:6 (15:10, 15:11); estės — 
lietuvės 2:0 (15:3, 15:8) ir latvės 
— lietuvės 2:0 (15:7; 15:0). Lietu
vės: Pacevičienė, Ęubrickaitė, - 
Biskevičienė, Ožalaitė, Kuprevi- 
čienė, Balsienė. Vėlyyytė.

Jaunių krepšinis: latviai—To
ronto Tauras 36:28; T. Tauras — 
Atkočiūnas 4, Barškėtis 4, Do
beckas 3. Mickevičius 5, Trečio
kas 12. Jaunių krepšinio finalas: • 
latviai — Montrėalio Tauras 39: 
41. M. Tauras: Baltuonis 3, Diki- 
his 0. Markevičius 2, Otto 9, Si
mus 16. Paukštaitis 5, Narbutas 
1, Kulys5.

Sekantį kartą apie vyrų ir mo
terų krepšinį ir šachmatus.

Sporto apyg. vadovas.
Ištikimas, bet nušalintas

JAV atominės energijos ko
misijos asmenų patikimaniumą 
sprendžianti taryba pagaliau 
sprendė prieš pat Kalėdas nuša- x 
linto nuo komisijos darbų dr. J. 
R. Oppenheimer bylą. Taryba 
rado saliamonišką išeitį — pa
skelbė Oppenheimerį buvus lo- ' 
jalų tarnautoją, tačiau 2 balsais 
prieš 1 nusprendė jo į tas pačias 
pareigas geriau negrąžinti Lai
koma, kad Įtartinos įtąkos galį x 
paveikti jį neigiamai ir kad jo 
laikysena vandenilinės bombos 
reiekalu buvusi trukdanti. Jei jis 
kitaip būtų laikęsis, toji bomba 
gal anksčiau būtų buvusi paga
minta.

Oppenheimerio a d v o k a t a s 
sprendimą laiko prieštaraujan
čiu sau ir apeliuoja Į pačią ko
misiją.

Sprendimą paskelbus, Oppen- , 
heimerį aplankęs Einšteinas, ku
ris pareiškęs, jog tai gėdingas 
sprendimas. Britų darbiečių

J. Budrevičiui iš Maple Creek, I spaudoje jau pasirodė siūlymų 
Sask. Atsiimti “TŽ” administra- pakviesti Oppenheimerį dirbti į 
cijoje. I D. Britaniją.




