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Savaitės įvykiaiKongreso belaukiant 
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Užpraeitame “TŽ” nr. teko iškelti ypač vieną Kanados lietuvių 
katalikų kongreso aspektą, būtent, organizacinį persitvarkymą. 
Tam yra skirta speciali konferencija, kuri apims organizacijų at
stovus, veiklesnius visuomenininkus, kunigus, spaudos darbuoto
jui, vienuolijų vyresniuosius... Jos uždavinys ir bus išspręsti 
organizacinį persitvarkymą.

Tai betgi nėra vienintelis būsimo kongreso uždavinys. Kaip 
matyti iš rengėjų pranešimo, kongresas kreipiasi į plačiąsias ti
kinčiųjų eiles, nes tai kartu yra ir religinė manifestacija. Lietu
viai katalikai, gyvendami laisvės šalyje — Kanadoje, nori iškelti 

' tas vertybes, kurios yra sutryptos pavergtoj Lietuvoj. Jei ten rei
kia mirti už tikėjimą, tai čia reikia juo gyventi. Turime juk visas 
tam reikalingas sąlygas: gyvuoja nekliudomos lietuviškos para
pijos, organizacijos, spauda ir tt. Tai .yra mūsų atsineštinis dva
sinis turtas, kurį turime puoselėti, saugoti ir ypač neslėpti. Tai 
žiburys, skirtas iškelti galimai augščiau, kad jį matytų ir kiti. 
Ypač svarbus yra jo iškėlimas dabar, kai pasaulyje vyksta grum
tynės su įvairiausiomis formomis besireiškiančiu ateizmu (bedie
vybe), kai religijos vertybės kruvinai mindomos. Kai jos mindo
mos komunistiniuose kraštuose, yra skaudu, bet kai jos puolamos 
ir tremtyje mūsų pačių tautiečių plunksna ar žodžiu, irgi apgai
lėtina. Kanados lietuviai katalikai turėtų šiuo kongresu sutelkti- 
nai pareikšti tvirtai stovį savo tikėjime, savo idealuose, nežiūrint 
persekiojimų ar puolimų. Jų uždavinys lieka visuomet tas pats 
— liudyti Tiesą — tik kiekviena karta yra pašaukta liudyti vis 
navose aplinkybėse ir žygiuoti vis pro naujus Cezarius.

Šią misiją gyvai jaučia visų kraštų katalikai (ir apskritai tikin
tieji), kur religinės vertybės yra paniekintos. Antai, vokiečiai 
katalikai, organizuodami š.m. 76 kongresą Fuldoje, pasirinko 
pagrindinį šūkį 1— “Jūs būsite mano liudytojai”. Ten dalyvaus 
apie 12.000 katalikų vien iš sovietų okupuotos rytinės srities. 
(Jiems išlaikyti ir kt. išlaidoms Hesse provincinė vyriausybė pa
skyrė dideles pinigų sumas). Tai rodo, kad šis požiūris, kurį nori 
pabrėžti Kanados lietuvių katalikų kongresas, yra ypač aktualus 
šiuo metu. Reikėtų, kad visi šio krašto katalikai, dalyvaujntieji 
organizuotame darbe ir nedalyvaujantieji, vieningai rikiuotųsi ir 
aiškiai liudytų lietuviškąją ir dieviškąją Tiesą. Tai darydami at
liksime šio meto mums kiriamą uždavinį, atliepsime persekioja
mos Bažnyčios troškimą ir atžymėsime Marijos metus. Tai bus 
Kanados lietuvių katalikų įsijungimas į bendrą viso pasaulio 
tikinčiųjų šąjūdį^ kuris iškeldamas mariologinį pobūdį, siekia 
pasaulio taikos, parc£a£-ss4žbvo ir teisingumu. Tokioj gi taikoj 
neabejotinai yra ir išlaisvintos Lietuvos vieta. Pr. G.

800.000 PRIEŠ KREMLIŲ
POLITINĖ — KARINĖ BALKANŲ SĄJUNGA

Prancūzija gyvena dramatiškas dienas. Kaip jau buvo galima 
laukti, Lanielio vyriausybė atsistatydino, parlamentui pareiškus 
nepasitikėjimą 306 balsais prieš 293. Pagal konstituciją vyriausybė 
būtų galėjusi dar laikytis, bet kai radikalų - socialistų 8 ministe
rial pareiškė, išeiną iš vyriausybės. Lanieliui kitos išeities neliko. 
Nei Bidault atvykimša iš Ženevos, nei paties Lanielio raginimai
neįtikino parlamento tęsti dabartinę politiką. Tuo būdu Prancū

Liepos mėn. Belgrade bus ofi
cialiai pasirašyta karinė sutartis, 
apimanti: Jugoslaviją, Graikiją 
ir Turkiją (Iki šiol tebuvo poli
tinė sąjunga). Marš. Tito apsi
lankymas Atėnuose galutinai pa
šalino buvusius neaiškumus ir 
svyravimus. Gerokai buvo svy
ruota dėl Tito laikysenos po 
Stalino mirties — galima buvo 
laukti jo grįžimą į kominformą. 
Be to. reikėjo graikams užmiršti 
Jugoslavijos pagalbą komunistų 
sukilimui prieš 7 metus. Prieš 32 
metus turkai ir graikai kovojo 
dėl Maž. Azijos. Maždaug prieš 
šimtmetį turkai žudė neramius 
Balkanų slavus, kurie buvo jų 
valdžioj. Dabar gi, sovietinės 
grėsmės akivaizdoj, reikėjo už
miršti karčią praeitį ir organi
zuoti sutelktinę gynybą. Nerei
kėjo nė JAV ir D. Britanijos ra
ginimo. Yra netgi žinių, kad šių 
pastarųjų vyriausybės norėju
sios Balkanų karinę sąjungą ati

Reikalauja suvaržyti komunistus
Opozicijos vadas parlamente 

G. Drew pareiškė, kad Kanados 
komunistai dirba karui labai 
svarbiose įmonėse: uranijaus ka
syklose. drūtvandenio pramonėj 
ir hidroelektrinėse jėgainėse. Ji
sai reikalavo priimti įstatymą, 
užkertantį kelią komunistams į 
taip svarbią kraštui pramonę; 
pasisakė betgi prieš .statymo 
projektą, duodantį teisę vyriau
sybei savo nuožiūra atrinkti jū
rininkus. Toks įstatymas buvo 
ligšicl ir jo galiojimas pasibaigė

DIDĖJA NERAMUMAI GVATEMALOJE
SUVARŽYTOS KONSTITUCINĖS LAISVĖS

Atgabenus iš lenki jos ginklų 
pre komunistinei Gvatemalos vy
riausybei. kilo nemažas sujudi
mas kaimyninėse valstybėse. JA 
V-bėsc ir pačiame krašto viduje. 
Siekdama išsilaikyti, Jokūbo Ar- 
benzo vyriausybė išleido, dekre
tą. suvaržantį konstitucijos ga
rantuotas laisves: asmens, žo
džio. spaudos, susirinkimų ir na
mų neliečiamybės. Suvaržymai 
numatyti vienam mėn., bet, rei
kale. konstitucija leidžia juos 
pratęsti. Gyventojai pasijuto la
bai nesaugūs, nes policija tapo 
visagalė, pvz. negali susirinkti 

dėti, kol bus išspręstas Triesto 
klausimas, nes Jugoslavijos stip
rėjimas erzina italus ir nudelsia 
V. Europos gamybos organizavi
mą.

Pagal naująjį susitarimą visos 
trys pasirašančios valstybės įsi
pareigoja organizuoti sudėtinę 
800.000 kariuomenę, kuri gins 
savo žemės nuo komunistų puo
limo. Nesvarbu, ar jis eis iš sov. 
Rusijos, Bulgarjios ar Albanijos. 
Numatyta sudaryti patariamasis 
seimas, kūrin įeis trijų kraštų 
seimų atstovai, kurie svarstys 
visiems bendrus klausimus, ypač 
politinio pobūdžio.

Pažymėtina, kad Tito lanky
mosi metu Atėnų vyriausybė už
darė pavojingesnius maskvinius 
komunistus į kalėjimą. Tito lai
vas “Galeb” buvo lydimas 6 ka
rinių Jugoslavijos ir 6 Graikijos 
laivų. Nepertoliausiai sukinėjosi 
sovietų karinis 12.000 tonų laivas 
“Maksimov”, lydimas dviejų 
naikintojų.

gegužės 31 d. Vyriausybė prašo 
parlamentą šį įstatymą pratęsti, 
kad tuo būdu darbo ministeris 
galėtų išsikirti iš jūrininkų tarpo 
komunistus ir apsaugotų laivus 
bei uostus nuo sabotažo. Opozi
cija visų partijų priešinasi to
kiam projektui ir siūlo tokią at
ranką pavesti teismams. Teisin
gumo minist. Garson pareiškė, 
kad vyriausybė norėtų naudotis 
ir toliau anuo įstatymu, nors nė
ra linkusi visiškai uždrausti ko
munistų partijos Kanadoje.

daugiau kafc du asmenys. Opozi
cijos vadai bei veikėjai vieni iš
sislapstė svetimų kraštų atsto
vybėse, kiti išbėgo užsienin. Po
licija ypač sustiprinta sostinėj: 
daro kratas namuose, seka atsto
vybių įėjimus. Vidaus reik, mi
nisteris pareiškė, kad šių prie
monių imtasi susekus sąmokslą 
prieš vyriausybę: “Tai vienas ge
riausiai organizuotų sąmokslų 
šio krašto istorijoje”. Dar neži
noma, ar tai būta tikro sąmoks
lo ar tik įsivaizduoto. Galimas 
daiktas, tai tik priemonė sustip
rinti vyriausybės padėčiai ir su

Hon. George A. Drew atvykęs į birželio įvykių minėjimą Toronte Massey Hali. Su juo matyti lietuvė 
J. Jokubauskienė ir estė L. Sikemae.

Molotove ’’sąžinė”
Kaikurie mūsų diplomatai ir 

viena “rezistencijos” grupė ma
no, kad laisvieji lietuvį^ ir jų 
veiksniai be reikalo sudėję vi-' 
sus “kozirius” į Jungtinių Ame
rikos V. “išlaisvinimo” politikos 
krepšį. Jie turį kažkokias slaptas 
viltis europiečių “pajėgų” atžvil
giu: britų (Vilnius Jūsų, o Jūs 
rusų), ir prancūzų, kurie vis la
biau pritrūksta amerikiečių do- 

I lerių ir svetimšalių, kuriais pa
jėgtų išlaikyti savąją “imperi
ją”. “Pajėga” Prancūzija, pas
tarąją savaitę, buvo reikšmingas 
perspėjimas politikieriams, ku
rie savo klikų ir partijų interesus 
stato augščiau nei Prancūziją ar 
Vak. bendruomenę. Šitos ’’bri
tiškosios” stovyklos lietuvių, ne
mėgstančių Amerikos kontinen
to dažnai dėl asmeniškų iš istori
jos išeinančių priežasčių, atrodo, 
nieko nepamokė net nė Ženevos 
konferencijos gėdinga eiga. Gal 
Skriabin - Molotov buvo daugiau 
paveiktas Amerikos atstovo pri
mintos teisybės dėl esamos pa
saulinės padėties, nei ponai va
kariečiai iš Europos besistengia 
nukreipti kalbą kitur.

Smith priminė birželinę 
Lietuvos tragediją
Praėjusį antradienį Moloto

vui, o trečiadienį Cbou-en-Lai, 
Liaudies Kinijos Respublikos*už- 
sienių reik, ministeriui, palei
dus liežuvį apie “tautų išlaisvi
nimo” judėjimą, minister} Dul
les atstovaująs gen. Bedell Smith 
praėjusį trečiadienį trečią kartą 
šiais metais, tarptautinėse pa
saulio konferencijose, Amerikos 
vardu priminė Molotovui jo žyg
darbius prieš 15 metų Baltijos 
valstybėse, kurių 14 metines 
šventė pasaulio pabaltiečiai. 
(Niujorko gubernatorius Dewey 
didžiajai spaudai pasiuntė laiš- 

kelti ant kojų savo šalininkus. 
Komunistų ūkininkų vadas iš
leido atsisšaukimą savo nariams, 
kad būtų pasiruošė įsijungti į 
“kaimiečiu miliciją”; jų seimo 
atstovas Cesar Montenegro Pa
niagua pareiškė, jog Gvatemalai 
niekad nebus riekalingos kon
centracijos stovyklols: “mes ka
posime galvas visiems antiko- 
munistams”.

Manoma, kad šį mėn. ar liepos i 
pradžioj Montevideo mieste su-. 
sirinks P. Amerikos valstybių at-1 
stovai svarstyti sutelktinės ak
cijos prieš Gvatemalą.

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

ką, kuriame prašė pritarti pa- 
baltiečių ruošiamam protestui 
Town Hall, Niujorke. “NiujorKo 
valstijos gyventojai, esu tikras, 
nuoširdžiai užjaučia leituvių, lat
vių ir estų kilmės amerikie
čius”).. Ženevoje, atremdamas 
priekaištus dėl Amerikos “kolo- 
nijalinės” sistemos, Mr. Smith ši
taip kalbėjo:

“Laisvieji gerai žino Ameri
kos laikyseną per Antrąjį Pa
saulinį karą ir tuoj po jo. Mes 
trokštame, kad mūsų dabarti
niai ir ateities užsimojimai bū
tų spėjami remiantis šiuo pa
tyrimu ... Kai Mr. Molotovas 
kalba apie “tautinį judėjimą”, 
aš prisimenu, kaip jisai ir jo 
taip ilgai ir gabiai reprezen
tuojama vyriausybė traktavo 
įvairių mažų valstybių tauti
nes aspiracijas. Aš primenu 
Jums visas tarpusavio pagal
bos sutartis, kurias Tarybų Są
junga 1939 m. pasirašė su Esti
ja, Latvija ir Lietuva. 1939 m. 
spalio 31 d. Mr. Molotov, kaip 
tada pranešė tarybinė spauda, 
užtikrino, jog šios sutartys, 
“jokiu būdu nereiškia Tarybų 
Sąjungos kišimosi į E., L. ir 
Lietuvos vidaus reikalus”. Li
kimas ištikęs E., L. ir Lietu
vą, tuoj po šito žodinio užtik
rinančio pareiškimo, mūsų čia 
esančio kolegas, yra visiems 
gerai žinomas”.
Toliau Mr. Bedell Smith kirto 

bolševikui, primindamas jo su 
naciais pasirašytą 1939 m. sutar
tį. Girdi, gal vienu metu ši sutar
tis Molotovui atrodė nuostabus 
diplomatinis laimėjimas, bet 
“aš esu tikras, jog vėliau jis tu
rėjo pritarti mūsų baisiam įsiti
kinimui, kad ši jo sutartis su na
ciais II karo pradžioje praskynė 
kelius nacių pradiniams laimėji
mams, vėliau paskatino tuos pa
čius nacius pulti tą pačią Tary
bų Sąjungą. Narsiai, taip ilgai 
kenčiančiai ir tikrai nuoširdžiai 
rusų tautai šitai kainavo milijo
nus gyvybių ir plačiausią sunai
kinimą”.

Molotovas vengė, bijojo ar ne
žinojo kaip kalbėti ir atsikirsti 
gen. Bedell Smith dėl Lietuvos 
ir kitų trijų Pabaltijo valstybių 
užgrobimo. Jis gal bijojo reakci
jos tuose pavergtuose kraštuo
se, jų žmonių. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir Azijos ma
žose dar laisvose tautelėse. Krė
vei - Mickevičiui jisai 1940 m. 
aiškino, jog lietuviai jam nesą 
jokie priešai, bet jie turį nusi

lenkti Rusijos interesams. Lie
tuviams ministeriams tada akis 
išpūtus besiteisinant, kad TSRS 
1940 m. ultimatume tariamas ka
reivis Smorgonec, iš viso neegzis
tavęs ir juo labiau negalėjęs, 
kaip kupranugaris, išlysti iš lietu 
visko kalėjimo per vandentiekio 
krano skylutę, Molotovas į visus 
šiuos pasiaiškinimus šypsoda
masis nekreipė dėmesio ir ga
liausiai atkirto: “Užteks., apie 
tuos niekus”. Mr. Molotovas 

į Smith kalbos vietą apie Lietuvą 
■ vadino “JAV atstovų standarti
niu TSRS užgauliojimu, kurio 
jie griebiasi, kai neturi nieko 
daugiau pasakyti”. Girdi,- gen. 
Smith “pateikęs praeities faktus 
netikroj šviesoj”; ne Amerika, 
bet Rusija yra “tikrosios” Len
kijos draugas ir tt.

Krizės sukėlimo specialistai
Mūsų “politinių mašinų” — 

partijų, klikų, organizacijų per- 
senimas, išsieikvojimas ir nuto
limas nuo savosios visuomenės 
(p. Golšanskio straipsnis “Že
myn svorio centrą” buvo “TŽ” 
publicistikos daimančiukas) gal 
buvo viena svarbiausių priežas
čių, privedusių prie lietuvių po
litinės krizės, praėjusiomis sa
vaitėmis. Nebuvimas veiksniuo
se “geriausių iš geriausių” as
menų ar jų nenoras objektyviai 
ir nieko nelaukiant informuoti 
savąją visuomenę, privedė prie 
“dementavimų dementavimo”, 
kurie turėjo tikriausiai sumen
kinti lietuvių politinį prestižą 
svetimtaučių ir savųjų akyse. 
Tiųkama ir pilnutinė informaci
ja niekados nebūtų įgalinusi de
struktyvius rašeivas pasiekti to
kių laimėjimų. Jei VLIKas, kaip 
reprezentuojantis leituviškos ‘Vi
suomenės aiškią daugumą, nebū
tų savo pasitarimų su “diploma
tijos Šefu” apgaubęs keistu ir 
nebūtinu slaptingumu, viešoji 
opinija seniai būtų pasakiusi sa
vo aiškią ir griežtą nuomonę. De
ja, gandonešiams ir “neyier- 
niems Tamošiams” buvo palikta 
kuo puikiausia dirva. Juo blo
giau, kad VLIKo vadovaują ir 
informacijos asmenys, matyt, 
nebuvo atsargūs ir objektyvūs 
savo pranešimų bei biuletenių 
kalboje ir vertimuose.

Pliurpalynė ir faktai
Gegužės 13 d. “TŽ” rašėme: 

“Niuiorke skaitoma apdairumu, 
kad VLIKo atstovas dr. P.. Kar
velis įteikė savo skiriamuosius 
raštus prieš Adenaueriui prade
dant pasitarimus su TSRS už- 
megsti diplomatinius santykius.

(Nukelta į 2 pusi.)

zija pademonstravo kritišku momentu savo politinį ir karinį nepa
jėgumą. Šią silpnybę sovietai •--------------- :-----------------------

puikiai išnaudojo. Jų ranka siekė 
ir tebesiekia ne tiktai Indokini
ją, bet ir Tunisą,' kur taip pat 
vyksta neramumai. Vietinė išlais 
vinimo armija pastaruoju metu 
yra padariusi eilę sabotažų bei 
užpuolimu. Ypač nukentėjo 
prancūzų kolonistai ūkininkai. 
Bandyta nužudyti Tuniso minis
ter} pirm. Tas pats dedasi ir Ma
roke. Visa tai suėmus į krūvą 
matyti, kaip Prancūzija stumia
ma iš rikiuotės, kaip silpninama 
Vak. Europos gynyba, ir tai su 
krašto parlamento pritarimu.

Kada kariaus JAV?
Viena pagrindinių Prancūzi

jos klaidų — nenoras duoti vi
siškos nepriklausomybės Indoki- 
nijos tautoms. Komunistai randa 
pasisekimo, nes eina į kovą lais
vės vardu, o prancūzai laikomi 
kolonializmo gynėjais. Šitai pa
brėžė ir J. F. Dulles savo Los 
Angeles kalboje: “mes (ameri
kiečiai) niekad.'nekovosim už ko
lonializmą”. Be to, jis suminėjo 
ir kitas sąlygas, kuriomis JAV 
įsikištų į Inddkinijos karą: JAV 
turi būti pakviestos legalių 
Prancūzijos ir Indokinijos vy
riausybių;' JungC; turi pri
tarti, pietryčių Azijos kraštai tu
ri prisidėti, Prancūzija turi pa
sižadėti kovoti iki laimėjimo. Ta 
kryptimi, atrodo, yra jau pa
žengta. Birželio 3 d. pradėti ka
riniai pasitarimai Vašingtone 
tarp JAV, D. Britanijos, Prancū
zijos, Australijos ir N. Zelandi
jos pasibaigė. Nieko apie tai ne
skelbiama. Yra žinoma betgi, 
kad Prancūzija pareiškusi nebe
galinti viena tęsti karo toliau. 
Dulles pareiškimu Vašingtone, 
jo sutelktinės akcijos planas 
pietryčių Azijoj tebėra gyvas, 
tačiau ateities įvykiai galį jį pa
sendinti.

Ženevos konferencija???
Su Prancūzijos vyriausybės 

griuvimu pakibo ore ir Ženevos 
konferencija. Edenas su Bedell - 
Smithu, patyrę apie Lanielio at
sistatydinimą, nusprendė nu
traukti pasitarimus už kokios sa
vaitės. Be to, konferencijos nu
traukimo mintis jau buvo svars
toma ir anksčiau. Edenas pareiš

DREW APIE LIETUVĄ
G. Drew, Kanados parlamento 

opozicijos vadas, kalbėjęs Toron
te birželio įvykių minėjime, da
vė progos “TŽ” atstovui pasikal
bėti. Jis prisimena savo kelionę 
1937 m. Rusijon, tuo metu, kai 
vyko didieji valymai Maskvoje 
(marš. Tuchačevskis ir kt.). Ta 
proga jisai aplankė Rygą, Talli- 
ną ir Kauną. Lietuvą radęs labai 
panašią į Ontario provinciją. 
Apie ją turįs malonių prisimini
mų, nprs tuo laiku su vadovau
jančiais Lietuvos asmenimis ne
simatęs. Tada dar nedalyvavęs

Penki nauji šventieji
Šv. Tėvas Pijus XII šį savait

galį paskelbė penkius naujus 
šventuosius. Jų žinomiausias yra 
Domenico Savio, miręs turėda
mas 14 metų ir buvo Don Bosco 
auklėtinis. Kiti: Pierre - Louis -
Marie Chanel, prancūzų misijo- 
nierius, nukankintas 1841 m. Pa- 
cifike; Gaspare de BUfalo, italų 
misijonierius, Šv. Kraujo kon
gregacijos įsteigėjas, miręs 1837 
m.; Giuseppe Maria Pignatelli, 
italų jėzuitas, gimęs Ispanijoj, 
pertvarkęs Jėzuitų ordiną Itali
joj, miręs 1811 m.; Maria Cro- 
cefissa di Rosa, italė, Labdary
bės Tarnų Instituto įsteigėja, 
mirusi 1855 m. Apeigose dalyva
vo didžiulė minia žmonių. Sale
ziečiai dalyvavo su visais savo 
mokiniais (keletas tūkstančių), 
kurie sukėlė dideles ovacijas1 visai paleisti iš kalėjimo.

kė: “Indokinijos ir Korėjos prob
lemas “turime išspręsti arba pri
sipažinti, kad nepajėgiame”. Tos 
pačios nuomonės yra JAV, Ka
nada ir kt., o S. Rhee tiesiai ra
gino pasitraukti iš konferenci
jos ir daugiau nesikompromituo- 
ti. Yra trys pagrindiniai klausi
mai, dėl kurių nesutariama: L 
Laos ir Kambodiją išskirti iš 
Vietnam problemos, ir raudonų
jų kariuomenė turi pasitraukti 
iš pirmų dviejų kraštų; 2. siūly
toji tarptautinė paliaubų prie-- 
žiūros komisija (Vietnamu!) tu
ri būti įgaliota daryti abi šalis 
įpareigojančius nutarimus, jei 
mišrios abiejų šalių paliaubų ko
misijos negaės susitarti; 3. tokia 
paliaubų komisija turi būti neut
rali, sprendžianti balsų daugu
ma ir be veto. Iš komunistinio 
bloko negauta pritarimo nė Vie
nu punktu.

Taip pat ir Korėjos suvieniji
mo klausimu nesusitariama. 
(Vakariečiai įteikė konk blokui 
ultimatumą, reikalaujantį susi
tarimo arba nutraukimo). Ši del
simo taktika yra senas sovietų 
diplomatijos ginklas, kuriuo jie 
migdo vak? konfe
rencijų stalo, o jų kariuomenė 
kerta smūgį po smūgio, artėdami 
prie Hanoi. Vakariečių kantrybė, 
atrodo, eina prie galo, ir netru
kus Ženevos konferencijos liki
mas turi paaiškėti. Indijos min. 
pirm. Nehru pareiškimu, sekan
čios dvi-trys savaitės nulemsian- 
čios taiką arba karą.

Ko ieško Š. Atlanto Sąjungos 
vadas?

Gen. A. Gruentheris, Š. Atlan
to Sąj. vadas, lankėsi Kanadoje 
ir kituose kraštuose ieškodamas 
daugiau karinių pajėgų. Ryšium 
su politinėm painiavom Prancū
zijoje ir Italijoje Vakarų E. gy
nimas vis dar nėra pakankamai 
užtikrintas. Otavoje generolas 
pareiškė, kad Vak. E. karinės pa
jėgos dar nesančios pakankamai 
didelės, kad atlaikytų sovietų 
puolimą. Esą nieko nuostabaus, 
nes pradėta organizuoti tik prieš 
trejus metus. Jei Rusija pultų 
šiais metais, turėtų pradinį pa
sisekimą, bet vėliau pralaimėtų.

politiniame gyvenime. Savo ke
lionę yra aprašęs spaudoje.

Paklaustas, ką mano apie Bal
tijos valstybių ateitį, G. Drew 
atsakė, kad jos pergyvena nebe 
pirmą vergiją, ir ši grius “in 
God’s good time”. Jo nuomone, 
vakariečiai nepakankamai iš
naudoja Rusijos silpnybes. Jos 
užimtuose kraštuose komunistų 
tėra maža dalis, o apie 800 mil. 
yra mūsų sąjungininkai. Iš savo 
pusės pažadėjo, kelti Lietuvos ir 
kt. Baltijos valstybių bylą ati
tinkamomis progomis.

ypač Domininkui Savio. Popie
žius, kad ir nevisai pasveikęs, 
šypsodamasis laimino aikštėje 
susirinkusius gausius tikinčiuo
sius. Manoma, kad jis po vargi
nančių apeigų vyks į savo va
sarvietę Castel Gandolfo, kur ti
kisi, sustiprėti po sunkios ligos.

Meyer paleidžiamas
Buvęs SS šarvuotos divizijos 

“Hitlerjugend” generolas Kurt 
Meyer paleidžiamas iš kalėjimo 
rugsėjo mėn. Jis buvo apkaltin
tas kaltu dėl kanadiečių belais
vių šaudymo ir 1945 m. Kana
dos teismo pasmerktas mirti. Vė
liau ši bausmė buvo pakeista ka
lėjimu iki gyvos galvos, paskui 
sumažinta iki 14 m., o dabar jau
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Premijų paskyrimas
KLB Šv. j Komisija, siekdama 

paskatinti mokinius daugiau do
mėtis lietuviškuoju rašymu, 
šiais metais paskelbė šeštadieni
nėms pradžios mokykloms kon
kursinį rašinį tema “Mano tėvy
nė Lietuva” ir paskyrė tris pre
mijas: $25, $15, $10. Premijos te
ko: I — Montrealio mokyklos 

'mokiniui G. Vazalinskui, II — 
Hairiiltbno vysk. M. Valančiaus 
mokyklos mokinei L. Mačiulai- 
tytei ir III — Winnipego mok. 
mokiniui A. Bujokui.

Spaudos paroda
Nutarta pakartotinai kreiptis 

į lietuviškosios spaudos Čikagoje 
vadovybę, prašant perkelti šią 
parodą į Torontą Lietuvių Dienų 
proga, t.y. š. m. rugsėjo mėn. pir
mąją savaitę.

Mokytojų registracija
Remiantis Mokytojų suvažia

vimo nutarimu, pradedama mo
kytojų registracija. Registruoja
mi mokytojai dirbą ar dirbę li
tuanistinėse mokyklose Kanado
je, o taip pat ir tie, kurie kitokia 
veikla yra prisidėję ar ateityje

mano prisidėti prie mokyklų bei 
švietimo komisijų darbo. Regist
raciją pravedus, bus išduoti ati
tinkami pažymėjimai. Blankai 
išsiuntinėti mokyklų vedėjams; 
jų galima gauti ir Švietimo Ko
misijoje, sekretoriaus J. Gaižu
čio adresu — 135 Gorevale Ave.,_ 
Toronto, Ont.

Aukos
Iš Sudburio lietuvių parapijos 

per kleboną kun. Sabą gauta $30 
Europos liętuv. mokyklų reika
lams. Ši suma, kaip ir anksčiau 
gautos iš kitų parapijų, paskirs
tyta Vasario 16 gimnazijai, var
go mokykloms ir Tėvų Salezie
čių gimnazijai. Už aukas Komi
sija nuoširdžiai dėkoja ir laukia 
prisiminimo iš dar likusių para
pijų.

Naujas vadovėlis
Išėjo iš spaudos A. Rinkūno 

“Kregždutės” II dalis. Tai skai
tymai, aplinkos ir tėvynės paži
nimas II, III, ir dalinai IV sky
riui. Kaina $2.75. Išleido Bostono 
liet, mokytojai. Kanadoje plati
na Bendrovė “Žiburiai”.

KLB Švietimo Komisija.

!

Dabartines Vokietifos aktualijos jie-sutelkti Čekoslovakijoje.

(MCSŲ VOKIETIJOS BENDRADARBIO)
Pastaruoju metu Vak. Vokie

tijoje pradėta smarkesnė akcija 
prie komunistus — tiek prieš jų 
slaptas organizacijas, tiek ir 
prieš legaliai veikusius jų parei
gūnus. Daugiausia komunistų 
nelegalia veikla susidomėjimo 
parodė Suttgafto srities vokiečių 
prokuratūra ir saugumo organai. 
Buvo prąvesta visa eilė kratų 
Stuttgarte, Mannheime ir kelio- 
likoj kitų vietovių. Kvotos duo-» 
menys parodė, kad kom. jauni
mo organizacijoj FDJ veikla 
grindžiama slaptumo principu ir 
yra suorganizuota pagal bolševi
kinę špionažo sistemą. Dides
niuose miestuose yra suorgani
zuotos kom. literatūrai dalinti 
centrinės, kurios nuolatos keičia, 
savo būstinę. Tačiau visos direk
tyvos, kaip ir ką veikti, kokių 
lailfytis metodų, kaip organizuo
ti didesnėse įmonėse pasiprieši
nimo centrus ir slaptas celes, at
eidavo iš Rytinės zonos.. Iš viso 
Federalinės Vokietijos Respub
likoje veikia apie 250 slaptų įvai
riais nekaltais vardais prisiden
gusių komunistinių organizacijų. 
Nors apskritai Vak. Vokietijos 
gyventojų masės yra komunisti
niu atžvilgiu sąmoningos ir griez 
tai prieš bolševikus nusistačiu- 
sios, tačiau visokie komunistų 
agitatoriai nė kartą stengiasi gy
ventojus bauginti bolševikais, 
aiškindami, kad vis tiek raudoh. 
armija anksčiau -ar vėliau užims 
Vokietiją — ir tada su visais “iš
davikais” atsiskaitys. O jei neno
ri ateity nukentėti, tai turi da-

bar jiems bendradarbiauti, peik
ti Adenauerio vyriausybę, kovo
ti uvA taiką”, Ryt. zbboiB “prezi-' 
dento” Piecko pavyzdžiu kvies
ti “vokiečius prie vieno stalo” 
ect. Tas jų pastangas kai kada 
kiek sustiprina ir iš Rytų kartais 
ateinančios neramios žinios, pav. 
apie numatomus šiemet vasarą 
manevrus, kuriuose dalyvaus 
taip pat visų satelitinių kraštų 
armijos, etc. ( Be abejo, tokiais 
manevrais norima vokiečius 
pabauginti, kad taip lengvai Be
sidėtų prie Atlanto pakto ar prie 
Vakarų gynybos. Vakarų saugu
mas turi žinių, kurias paskiau-^ 
šiai patvirtino -taip pat britų- 
maršalas Montgomery, kadmaršalas Montgomery, kad

noje, satelit kraštuose it Vi

išvengiamai atnešęs trečiąjį pa
saulinį karą, nes tada raud. Ki
nijos gelbėti būtų turėjusi pagal 
savitarpio pagalbas paktą ir Sov. 
Sąjunga, liio tarpu kiek skirtin
gos nuomonės yra senato daugu
mos vadas Knowlandes, kuris 
yra Įvirtai įsitikinęs, kad dabar 
bolševikai Sov. Sąjungoje akty
viai ir atvirai į tokį karą dar ne
įsiveltų. Mat, jiems yra intereso 
dar laukti, kol per kelerius me
tus susidarys tokią atominių 
ginklų atsargą, kad užteks kai 
Kurioms V. Europos valstybėms 
duoti penkių valandų ultimatu
mą, grasinant priešingu atveju 
jas nušluoti nuo žemės pavir- 

i-šiauš, jr jas išjungti iŠ Vakarų 
^nybos Sistemos ir jėi nepada
ryti -naujais satelitais, tai bent 
'neutralias. Knowlando įsitikini
mu, Šov. Sąjunga dar nėra kaip 
reikiant konsolidavusi savo pa
dėties Arijos žemyne, todėl da
bar stoti d atvirą pasaulinio mas
to korifliktą dar nedrįs, užtat 
Vakarai turi Šią progą išnaudoti 

’nedelsdami. Knowlando many- 
liiti, ką dabar galima dar yta pa
daryti, to nebus galima -padaryti 
.po pėnkėrių ar šešėrių metų. Jis 
yra aiškus JAV intėrvencijos In
dokinijoje šalininkas fr mano, 
kad '

‘ 'nereikia sudaryti 'Imlševi-

Molotovo ’’sąžinė”
pavičiaus pasiūlymus. Tuomet 
atstovą nutarė parinkti pats VLI 
Kas su savo Vykdomąja Tary
ba”. Esant reikalui, laikiniu at
stovu buvo pakviestas dr. P. 
Karvelis. Diplomatijos Šefas, 
tautininkų ir liberalų (atstovau
jamų VLIKe) spaudoje, skelbia, 
jog VLIKas federalinės Vokieti
jos užsienių reikalų ministerijai 
buvo pasiuntęs laišką “Lietuvos 
Respublikos Pasiuntinybės” rei
kalu. P. Žalkauskas korespon
dentus užtikrino, jog “šitokio tu
rinio laiško VLIKas niekad nėra 
rašęs, todėl nelaukta ir jokio at
sakymo”. Kiek buvo žinoma 
anksčiau, jau kovo mėnesį VLI 
Ko atstovui lankantis Bonnoje 
Vokietijos lietuvių pasų reika
lu, p6 to kai Diplomatijos Šefas 
kovo 19 d. painformavo VLIKo 
pirmininką Krupavičių apie: jo 
atstovo dr. A. Geručio paskyri
mą, korektiškai ir taktiškai buvo 
pasiteirauta dėl p. Geručio. Bu
vo patirta, jog nė po dviejų mė
nesių “dr. A. Gerutis federalinės 
Vokietijos Užsienių reikalų mi
nisterijoje nebuvo pristatytas, 
ten nesilankė ir nevykdąs jokio 
atstovavimo”. Taigi tik tada (vo
kiečiams tikriausiai išreiškus sa
vo nusistebėjimą dėl tokio del
simo) gegužės 4 d. dr. P. Kar
velis jteikė Vokietijos federali- 
nei vyriausybei savo kredencia- 
linius VLIKo pirmininko pasira
šytus* raštus, kurie vokiečių (ži
nant visą padėtį ir niekad nesu
laukus dr. Geručio apsilankant) 
buvo priimti, įteisinant dr. Kar
velį kaip Lietuvos reikalų atsto
vą prie jų vyriausybės, lygiai 
kaip tokiais atstovais yra Messrs: 
Liepinš — latvių ir Selter—estų. 
Jei vokiečių spauda vadino dr. 
Karvelį ministeriu, tai žinotina, 
jog -Vakarų Europoje visi buvę 
ministeriais taip vadinami, jei 
“Die Neue Žeitung” VLIKą pa
vadino “egziline vyriausybe” tai 
jau čia reikia dėkoti “informaci
jos speciaistams”. VLIKas, kaip 
pakartotinai pareiškiama oficia
liuose sluogsniuose, nemano kar
toti lęnkų ir estų patyrimo.

Dipomatijos Šefas ar negeriau 
sunaudotų negausią energiją da
rydamas įtakos “savo kolegoms”, 
buvusiems Vokietijos kancle
riams dr. J. Wirth, dr. Bruenning 
ir dr. Hans Luther, kurie kalbi
na vokiečius priee naujosios Ra- 
pallo sutarties, draugystės su 
Maskva- Tuo atveju, ne tik VLI 
Kas, bet ir jis pats turėtų dumti 
pas mus Amerikon, kiek kojos 
neša.

Lietuvaitė sugebėjo pabėgti
Lietuvių laikraščiams duodant 

įvairiausias apie šį pabėgimą ži
nias, latvių spauda praneša iš 
Kopenhagos, jog Stefa Rapolytė, 
23 metų, Klaipėdos žvejų laivo 
darbininkė, apsimetusi serganti

(Atkelta iš 1 pusi.)
Buvo lengviau atsidūsta, paaiš
kėjus, kad gandai apie diploma
tijos Šefo atstovo pasiuntimą pa
sirodė netikri”. Latviams ir es
tams seniai reprezentuojant sa
vuosius Vokietijoje, o VLIKui.iš- 
kovojus lietuviams vokiečių įs
taigų pripažinimą kaip Baltijos 
respublikų piliečiams, — VLIKo 
- Diplomatijos Šefo “užsikirti
mas“ dėl tinkamo asmens'pa- 
siuntimo;prie federalinės Vokie
tijos vyriausybės atrodė negali 
toliau būti toleruojamas, visa ei
lė tautininkų liberalų laikraš
čių, “gabiai asistuojant” kitiems, 
paleido gandais ir pletkais pa
remtą kontraataką. Žinios, skel
biamos abejotino talento “žurna
listų” Romoj ir Reutlingene, nu
tylint kas esminga, bet iškeliant 
kas kiršina, buvo interpretuoja
ma pasaulio lietuviškos spaudos 
publicistų, redaktorių ir komen
tatorių. Pareiškimai sekė pareiš
kimus,. kiekvienas argumentas 
susilaukė kontra -- argumentų, 
kiekvienas paaiškinimas turėjo 
kelis, kitus autoritetingus ir ne- 
autoritetingus tvirtinimus ir vi
sa tai nuosekliai buvo registruo
jama valstybių ministerijose, 
tikriausiai ir komunistų infor
macijos įstaigose. (Ši lietuviška 
krizė buvo lyg mažas atspindys 
McCarthy - JAV vyriausybės 
ginčo, su tuo skirtumu, jog Wis
consin© senatorius nedrįso sa
vintis tiek galios, kiek prieš 11 
metų buvęs Lietuvos pasiunti
nys. prie Italijos fašistinės vy
riausybės). O gi tikrumoje pa
dėtis nėra nei tokia baisi ir VLI 
Ko politikai neatrodo, kad kur 
nors būtų peržengę ribas.

Kaip buvo ištikrųjų?
Žinoma yra, jog jau prieš ke

lis metus buvo suprastas reika
las lietuviams atstatyti ryšį su 
okupuotų vokiečių savivalda. Iš
ryškėjus “Kybartų”, neva Žene
voje, pasirašytų ir “antspauduo
tu aktų” nešiotojo ir paskutinio 
Lietuvos užsienio reik, ministe- 
rio Urbšio “Diplomatijos Šefo” 
opozicijai, VLIKas pradėjo nere
gėtus, negirdėtus nedovanotiną 
nuolaidumą ir kantrybę bandan
čius “pasitarimus”, kuriuos tik 
šių metų pavasarį suprasta ga
liausiai užbaigti. Kaip dokumen
tais Jūsų ir kitų laikraščių suin
teresuotiems bendradarbiams 
įrodė praėjusią savaitę Niujorke 
buvęs Vykdomosios Tarybos pir
mininkas, “...VLIKo pirminin
kas pačiam Diplomatijos Šefui 
pasiūlė Bonnos vyriausybei pri
statyti bendrai sutartą asmenį”. 
(VLIKui būtu priimtina dr. A. 
Geručio kandidatūra, gi Diplo
matijos Šefui tai būtu reiškę lie
tuvių daugumos visišką pripaži
nimą) ... “bet, p. Stasys Lozo
raitis, nesutiko ir atmetė visus ________ , r_______ _ „
VLIKo pirmininko prel. M. Kru-1 šiltine sugebėjo apmauti sovieti-

nius čekistus. Danams ji pareiš- 
kė turinti gimines Jungtinėse. 
Valstybėse ir nenorinti grįžti 
atgal. Kablicko, Grišmanausko 
ir Paulausko dramą pakartojo 
lietuvaitė mergina.

Niujorkiečiai *ęstai ir kiti; pa- 
baltiečiai stebis ar išdrįs pabėgti 
Paul Keress Estijos šachmatų 
čempionas, šiuo metu lošiąs TŠ 
RS grupėje prieš amerikiečius 
Niujorke.

Pulk. K. Grinius vadovaus 
antisovietinei rusų kalba 
propagandai
Praėjusią savaitę dr. Padalis- 

Padalskis, 1941 m. Lietuvos lai
kinosios vyriausybės narys, da
bar Amerikos pilietis ir Detroito' 
universiteto profesorius, išskrido 
Miunchenan, kur ^perims K. Gri
niaus postą lietuviškai vidutinė
mis bangomis kalbančiam “Ame
rikos Balse”. Kazys Grinius, buv. 
Lietuvos prezidento sūnus, ir 
Lietuvos kariuomenės Gen. šta-- 
bo pulkininkas, dabar Amerikos 
pilietis ir išsispecializavęs anti
komunistinėj propagandoj, esąs 
paskirtas “Amerikos Balso” rusų 
skyriaus viršininku. • •

The Montreal Star birželio 4 d. 
laiškų redakcijai tarpe išspaus
dino lenko T. A. Siedlik laišką, 
kaip atsakymą min. V. Gyliui, į 
jo pareiškimą dėl lenkų veteranų 
organizacijos pasivadinimo Vil
niaus vardu.

Esą, Vilnius ištikrųjų buvęs 
senosios Lietuvos sostinė, tačiau 
toje valstybėje didžioji dalis že
mių buvusios nelietuviškos. Ne- 
priklaus. naujoji Lietuva atsira
dusi tik vokiečiams remiant 
“priešlenkišką Lietuvos separa
tizmą”, Lietuva 1920 m. kovojusi 
prieš Lenkiją kartu su bolševi
kais, Vilnių 1920 m. užėmęs Že
ligovskis su savanorių vilniečių 
divizija, o jo įjungimas į Lenkiją 
1923 m. buvęs pripažintas tarp
tautiniu aktu.

Šis tiesos iškraipymų rinkinys 
beabejo būtų sulaukęs atsakymo 
iš lietuvių pusės, bet redakcija 
prie laiško prikergė prierašą, 
kad daugiau tuo klausimu nebe
galėsianti nieko bespausdinti.

A. A. JUOZUI NEIMANUI mirus, z 
jo žmonai, vaikams ir giminėms reiškiame giliausią užuo
jautą

L. V. Morkūnai ir V. Paliūnus. " «

kumštį iš 22 divirijų, 
daugiausia iš šarvuočių dalinių 
ir automatiškai judančių pabūk
lų, už. kurių užnugaryje yra yra* 
sutelkta dar apie 60 divizijų. -0 
karines grėsmės atveju per mė
nesį laiko dar gali pastatyti apie 
400 divizijų. Šiuo mėtų bolševi
kai kelia didėlį triukšmą dėl 
atominių ginklų. Tačiau Vakarų 
saugumas konstatuoja, kad ž vi
so atominiai ginklai <j bolševikų 
politiką veik nepadarė jokio di-i 
dėsnio įspūdžio ir tas triukšmas 
tik eina jiems į naudą. Amerikie
čių atominė diplomatija pasiro
džiusi neveiksminga -dabartine 
savo forma. Nors šiuo mėtų tie
sioginė karo grėsmė laikoma- 
kiek sumažėjusią, tačiau tik iš 
šveicarų liberalų savaitraščio 
“Die Weltwoche” ir kai -kurių 
kitų pasaulinių spaudos organų, 
atsiliepimų paaiški, kad trečiojo 
pasaulinio karo buvo išvengta- 
tik per plauką. Prie jo išvengimo 
turint daug nuopelnų “Die W/’l 
mini dabartinį -JAV delegacijos 
Ženevoje šefą gen. Bėdell Bhiith, 
vieną iš artimiausių Eisenhowe- 
rio bendradarbių, lietuvius gėrfeiiįdaryti.jbi ne tobulesnį kaip britų 
pažįstantį iš ČiūriiOiiio ansamb
lio pasirodymų, kuris ^nenori 
leistis į jokias neaiškias avan
tiūras. Pasirodo, amerikiečiai 
vos aktyviai vos neįsikišo it In
dokinijoje su visa savo jėga. De
mokratų senatorius-Mike -Mans
field laikosi nuomonės, kad toks 
amerikiečių įsikišimas būtų ne-

same '. į pfcsta- 
„ mus karių, ku

riems Vakarai nfettūPės nė

Galimai tokiai bolševikinei 
InVarijjU dtsidėję ruošiasi ir vo
kiečiai. Tiėsa, jie daY metUri Va
karuose sudarę ŠSvo 'reguliarios 
k’ariUbmėnėš, -kdi jhū tpkia stovi 
-Rytinėje zonoje, pavadinta ne
kaltu ‘rKašėrnięYte VbllEspolizęi” 

"tačiau Bhahkaiįstajga, bū- 
šimošies - Vokietijos karo ‘minis
terijos branduolys, dirba liet ap
krautu sparčiu, o vokiečių Ver- 
fassuhgsšchutzamtą norima pa-

Sečret Service, 'tai būbt inėpras- 
tesnį už jį. Vak. Vokietijoje su
telktos amęrikiėčių atominės pa
trankos, galinčios laidyti tokius 
Sviedinius, kokie buvo numesti 
ant Hirošimos, turi daugiau de- 
monstratyvinį pobūdį, bet ne 
tiek ginamąją jėgą. Atominių 
ginklo dalinių turi ir bolševikai

tikrų pastangų iš kaikurių vo
kiečių grupių pusės (ypač kai 
kurių liberalų ir socialdemokra
tų), yra aiškiai su Adenaueriu1 
priešakyje pasisakę už glaudų 
benradarbiavimą su Vakarais, 
ypač su amdtikiečiais, ir tą savo 
mintį taip pat aiškiai pabrėžė 
per paskutinį svarbiausios val
džios partijos CDU suvažiavimą 
Kolno mieste, kur reikšmingą 
kalbą pasakė Vokietijos federa
linio parlamento užsienio komi
sijos pirmininkas dr. Gersten- 
maier, žadėjęs taip pat tarti žodį 
ir per baltų tragiškųjų įvykių 
ruošiamą minėjimą Bonnoje. To
dėl netenka rimtai laukti kokio 
nors staigesnio posūkio nuo Va
karų į Sovietų pusę, žiūrint dau
giau savo tautinių ar vokiškųjų 
interesų.

Dar kitas svarbus vokiečių ka
talikų ir protestantų rūpestis — 
tai baiminimasis, kad liberalams 
ir socialistams nepavyktų jų su
skaldyti vadinamaisiais “konfe- 
sionalizmo”, “klerikalizmo”, at
gyjančio “kultūrkampfo” ir ki
tais šūkiais. Tiesa, kąjį tpjąbai 
laicistai vokiečiai norėtų' -tačiau 
neatrodo, kad tos jų pastangos 
— bent kol CDU partijos prieša
kyje stovi AdenSueris — būtų 
sėkmingos. Didieji CDU politi
kai stengiasi evangelikų ir kata
likų bendradarbiavimą CDU 
partijos ribose, kur evangelikai, 
priešingai visos eilės kitų kraš
tų praktikai, turi gal net didesnį 
persvarą, ir toliau taip gražiai 
palaikyti, kaip kad jis ligi šiol 
reiškėsi. Tam tikslui buvo suda
ryta pokarinė CDU kuo plačiau-

siais pagrindais. Anot fed. par
lamento atstovo Ludwig Kroli iš 
Baden-Badeno, jei kas galvoja, 
kad „CDU partijoje katalikai 
skriaudžia evangelikus, nes 
Adenaueris ar frakcijos pirmi
ninkas parlamente v. Brentano 
yra katalikai, tai tokia nuomonė 
jam atrodo tiesiog įžeidžianti. 
Praktikoje nieko panašaus nėra. 
Mat, išmintingieji partijos vei
kėjai pakankamai pasimokė iš 
praeities, ypač iš nelaimingųjų 
1933-1945 metų, kad

prieinama prie chaoso, kai 
„atskiriamas tikėjimas nuo 
politikos.

Kad to nebūtų, ir stengiamasi iš 
abiejų pusių, kaip pabrėžė par
lamento pirm. Ėhlers, pats pasi
žymėjęs protestantų veikėjas, 
kad būtų galima išvengti visų 
galimų nesusipratimų. Ir tenka 
pripažinti, kad tai, palyginti, vi
sai neblogai vyksta. Ši mintis 
buvo dar kiek ryškiau iškelta ir 
užakcentuota taip pat per pąs- 
kutiriį CDU kongresą š. m. ge
gužės pabaigoje Kblne. Tačiau, 
iš kitos pusės, jei šiuo metu Vo
kietijoje krikščionys demokratai 
yra valdžioje, tat dar nereiškia, 
kad Vokietija šiandien jau būtų 
krikščioniškesnė nei buvo anks
čiau. Tiesa, tam tikra prasme tai 
gal kiek žymiau atsispindi įsta- 
tymleidyboje, tačiau dar negali
ma iš to daryti išvados, kad atėjo 
proga ir metas, kaip pažymi 
CDU frakcijos Baden - Wiirtem- 
bergo krašte dr. Franz Hermann, 
praktikoje įvykdyti visas bažny
čios mintis. Kad ji su laiku lai
mėtų, reikės dar nemaža padary
ti — reikės didelio santūrumo ir 
tolerancijos, didelės išminties ir 
įžvalgumo. V. R.

ESTAS DAKTARAS 
VANCOUVERYJE, B.C. 

eriklinnolt 
atidaro bedrosios praktikos ir 

medicinos biurą 
2847 W. 4th Avė.

Telef. BAyview 1240 
Kalbama švediškai ir vokiškai

Vasarvietė 
atostogoms.

Atostogaudami savaitgaliais 
atsilankykite į ’’MERCURY 
LODGE” prie Simcoe ežero. 
Randasi gražioj vietoj, 1 my
lia į šiaurę nuo Keswick, Ont.,

109 Orchard Beach.
Telef. Roches Point 184 M

Savininkas Pr. Krilavičius.

Malonu 
gyventi 
savam 
name.

Čikagos gyvenimo margumynai
— Birželio 5 d. Čikagos Liet. 

Audit, atidaryta grafikos paro
da. Dalyvauja apie 10 liet, grafi
kų Jų tarpe ir T. Valius iš Ka
nados. Paroda suorganizuota la
bai paskubomis, norint pasinau
doti sukaktuvinės spaudos paro
dos paliktais įrengimais, dėl to 
ne visi grafikai galėjo. suskubti 
šioje parodoje dalyvauti.

Paroda labai pavyzdinga-. >Jbje 
išstatyta per 150 darbų.. Tikima
si ją perkelti ir į kitus Amerikos 
miestus, kur yra didesnis skai
čius lietuvių. Ji yra sukaktuvi
nių spaudos atgavimo metų mi
nėjimo tęsinys.

— LB Čikagos apygarda šiais 
metais labai pagyvino veiklą: 
surengė spaudos atgavimo su
kakties minėjimą, suruošė, di
džiulę liet, spaudos, o dabar ati
darė grafikos parodą. Čikagos 
lietuviškoji spauda negaili vietos 
kultūrinėm ^apraiškom. Bet nėra 
niamų be dūmų. Vienas Čikagbs 
savaitraštis bendruomenės kul
tūrines apraiškas tepamini vos 
vienu kitu žodžiu, o bendruome
nės niekinimui nesigaili vietos. 
Socialistinis dienraštis • teikėsi 
nubraukti bažnytinę dalį, kai 
buvo ruošiamas iškilmingasis 
spaudos sukaktuvinių mėtų ati
darymas. - i’

— Čikaga steigia opešfą. Atei
nančiam sezonui parinktos 8 
operos. Geriausi Milano Scalos 
solistai pasamdyti dainuoti Či
kagoje. Malonu, jog į chorą pate
ko ir lietuvis solistas Važnelis.

I---------------------------------------A. . . < • ■-■ ------- ----

į

kanada Rūpinasi
savo jaunimu...

, t

Jaunimas skirtas išaugti į atsakomingūs vyrus ir 
moteris. Jaunimo organizacijos, pvz. skgutoi, 
da progos susipažinti to paties amžiaus *bemiukoms t jįJ 
arba mergaitėms . ♦. moko juos mandagumo, gar
bingumo ir padėti artimui. Kanados ougštesniosios *•* * 
mokyklos ir koledžai paruošia juos gyvenimon. Vie- 1 
Šosios bibliotekos veltui teikia jiems knygų, jvai- u 
riousios rūšies — nuo nuotykių romanų iki filoso
fijos vadovėlių. J

i - 1

Kanada rūpinosi savaisiais — (tankis daugiau ii- 
noti apte fa > ’

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

Iš 50Q, kandidatų konkurso keliu 
parinkta 60.

— Amerikos lietuvių spaudoj 
daug karštų ginčų sukėlė stu
dentų centrinės atstovybės val
domųjų organų rinkimai. Rinki
mus laimėjo Aktyviųjų Studen
tų sąrašas. Pralaimėjusieji pra
dėjo pulti sąrašo dalyvius, kam 
jie ėjo į rinkimus ne ateitininkų 
vardu, nors ne pusę žodžio nepa- 
barė skautų, varpininkų ir kitų 
kodėl jie kandidatavo ne savo, 
bet Nepriklausomųjų Studentų 
vardu. Individualiai daugiausiai 
balsų gavo Aktyviųjų Studentų 
sąrašo dalyvis stud. Vytautas 
Vygantas. •

— Čikagos katalikiškoji lietu
vių visuomenė laukia' Ateitinin
kų Federacijos Kongreso, kiuris 
už trejeto mėnesių įvyksta pir
mą kartą Čikagoje. Paruošiamie
ji darbai eina visu smarkumu. 
Čikagoje nuorganizuotas at-kų 
chorąs, kuriam ' xfedpyauja buv. 
operos solistas Vi. Baltrušaitis.

— Čikaga ruošiasi didele rim
tim ir giliu susikaupimu pami
nėti baisiuosius birželio mėn. 
trėmimus,' įvykdytus bolševikų 
pirmosios okupacijos metu. Mi
nėjime kalbės VLIKo pirminin
kas prel.«M. Krupavičius.

Grafikų paroda, atidaryta bir
želio 5 d. Lietuvių Auditorijoje, 
veiks iki birželio 20 d., 5-10 v. v., 
savaitgaliais 10-10 vai. v.

Parodoje dalyvauja P. Augius, 
A. Dargis, V. Kurauskas, V. Pet
ravičius, A. Vaičaitis, T. Valius, 
L. Vilimas.

-Čikagos Museum of Science 
and Industry pradėjo veikti au
dimo skyrius, kur pastatytas ir 
lietuviškos staklės. Savaitgaliais 
E. Šiurkienė su dukra Danute 
NiteChi demonstruos lietuvišką 
audimą — techniką ir raštus.

Br. Kviklys nukrito nuo antro 
augšto ir susilaužė koją.

Parduodam 
‘it perkam 
tik gerus j 
namus!

1000 NAMŲ

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

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

JOSEF STRUNG Real Estate
- 2181 YONGE STREET, TORONTO - Tel. HU. 1-1166.

A.MDRKIS
Ijl AI ESTATE

1077 BLOOR ^T. West (prie Dufferin). Tel. OL. 8459

$2.500. Bloor - Lansdowne. 6 Rooms Newly decorated, Lane, Vacant. $12.9000.
$4.500. Bloor - Dufferin/ 7 Rdorns, solid brick, 2 modern kitchens, Thru hall,

oil heat. $T4.900\ . Z7
$5.000. Roncesvalles - N|afton.‘ 8 Rooms, solid brick, thru hoR, garage. $16.900.
$3.Q00. Sorouren - Queeh. 8 Rooms, solid brick, vacant, lane. $13.500.

■ ..... .. ...................į ■■ ----------
A

Bar ne vėlu įsigyti tabako ūkį
šių mėtų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

R.K. 1 Vienna, Ont Tėl. Port Burwell 5 Ring 12.

Freeman & newton
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

-.......................................................... .. .. -............ —tum

> čekiai įnirusiems
Kanados vyriausybė išsiunti

nėjo specialias aųketas asme
nims, kuriems mokama senatvės 
pensija, kad patikrintų ar visi jie 
tebėra gyvi. Daugelis laiškų grį
žo su užrašais “adresatas nežino
mas”, bet tuo pačiu adresu siun
čiami čekiai negrįždavo. Iš to 
daroma išvada, kad kaikuyie Če
kiai gal būt, patekdavo į ne tas 
rankas.

Vyriausybė šito patikrinimo 
ėmėsi beabejo turėdama įtarimą. 
Koks buvo tam pagrindas ne
skelbiama.

- - — — ---------------- ----------------------- -------- —------------------------------
EAST - WEST VERTIMŲ 'BIURAS

L. URBAT — PRISIEKUSI VERTĖJA
’Notaro pdtvirtinti įvairių dokumentų vertimai, imigracijos ir pi
lietybės reikalais susirašteėjiiftai atHttaftbl pigtSFir skubiai.

46 ACORN AVE. - - Tel. GE. 2521 «rba BE. 1-4872
l (pagal susitarimą)

« i.......... .................... —* ...... I ■ .........I WBIII " ■

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA.
V. Ir S. AUŠROTAI

>. priima Jūsų vžtaaylmft

10 Vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO

ESNĖSt

DOMINION 
COAL & WOOD

Telefonas: LT. 0305

h

/
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PADĖKIME SAVIESIEMS VARGE i LIETUVIŠKOS POLITIKOS BARUOSE
Nieko nėra nemalonesnio kaip 

netekti tėvynės, gimtų namų, pa
justi išsklaidytos šeimos skaus
mą ir, patekus svetur, likti, ne 
tik likimo blaškomu klajūnu - 
tremtiniu, bet netekus ’sveika
tos, tapti sanatorijų bei prie
glaudų įnamiu.

Antrasis pasaulinis karas ne
sigailėjo šitokia nedalia paliesti 
ir lietuvių, prieš savo valią prie
šo priverstų ieškoti prieglaudos 
svetimos šalies karo griuvė
siuose.

Jų padėtis darosi dar skaudes
nė, kai jie, viską praradę, yra pa
miršti savo tautiečių, turinčių 
galimybės naudotis šviesesnio 
gyvenimo sąlygomis. Bet, jei jie, 
nors ir kuklute parama būna at
siminti, tuomet jiems ir jų dalies 
skirta našta tampa daug lengves
nė ir viltingesnė. Viskas, ką jie 
šiandien beturi malonesnio, tai 
sulaukti bent kokios paramos ar 
paguodos iš savo brolių, sukū
rusių, kad ir svetur, našesnio gy
venimo dienas. Tad nepamirški
me jų ir, mes kartkartėmis skir
kime, kad ir kuklutę auką vargs
tantiems ir tuo suteiksime jiems 
nors kiek šviesesnio spindulėlio.

Šiuo metu KLB-nės Šalpos 
Fondas skelbia aukų rinkimo va
jų ir maloniai prašo visus lietu
vius Kanadoje neatsisakyti pa
aukoti pagal išgales, nes šiuo au
kų rinkimo vajum yra užsimota 
užpirkti galimai didesnį kiekį 
taukų tikusiems Vokietijoje lie- 
tuviams-seneliams ir bendrai vi
siems vargo paliestiems bena
miams. Tai mes lengvai padaryti 

• galime, jei visi nuoširdžiai ir 
jautriai vargstančius suprasime 
ir užjausime.

Pernai į cukraus užpirkimo 
vajų Kanados lietuviai duosniai' 
atsiliepė ir šis tikslas greit buvo

atsiektas. Reikia tikėti, kad ir da
bar taukams lietuviai irgi au
kos, už ką nelaimingi tremtiniai 
liks kanadiečiams lietuviams dė
kingi visuomet. Džiugu, kad ir 
šiam tikslui aukos jau pradeda 
ateiti per apylinkių šalpos ko
mitetus. **

Pirmieji atsiliepė montrealie- 
čiai, prisiuntę Šalpos Fondui 
$300; winnipegieciai atsiuntė 
$35, žadėdami ateity daugiau at
siųsti.

ŠF širdingai dėkoja visiems 
jau aukojusiems ir pasižadėju
siems aukoti, iš kurių skubiai 
laukia, kad kuogreičiausiai užsi
brėžtas tikslas būtų atsiektas. Ir, 
tai greit įvyks, jei visi pajusime 
savo pareigą kaip kad atlieka 
ŠFondą remiantis nuolatinis au
kotojas iš Medicine Hat, dažnais 
atvejais atsiųsdamas savo dviejų 
dol. auką, kurio pavardė visad 
lieka neišskaitoma. Štai ir šį va
jų paskelbus, jis atsiuntė savo 
auką sakydamas—“kiek esu gir
dėjęs, kad Jūs vėl per gegužės 
ir birželio mėn. belsitės į kiek
vieno Jums pasiekiamo lietuvio 
duris dėl mūsų nelaimingų tau
tiečių šelpimo, prašydami aukų. 
Kadangi Jūs mano namo durų 
negalėsite pasiekti, nes gyvenu 
per toli nuo Jūsų, todėl, nelauk
damas, siunčiu įprastą savo auką 
— 2 dol.”

Šis lietuvis jausdamas parei
gą — užjausti tebevargstančius, 
nelaukia, kad jį kas nors papra
šytų, jis atsiliepia pats. Jei visi 
būtų'tokie, likusiųjų tremtyje 
vargą, kad ir mažą auką teikda
mi; žvmiai sušvelnintume.

Aukas prašome siųsti čekiais 
ir money ord. išrašant Canadian 
Lithuanian Relif Fund vardu ir 
202 St. Clarens Ave., Toronto 4, 
Ont. adresu.

ŠFondo C. Komtietas.

VLIKo ir Vykdomosios Tary
bos pirm-kų atvykimas į Ameri
ką lietuviškoje spaudoje sukėlė 
daug ir karštų ginčų. Dalis spau
dos pirmininkų kelionę sveikina, 
dalis pažymi faktą ir tyli, gi li
kusieji pikčiausiai puola. Šitas 
pirmininkų puolimas būtų pra

dėjęs švelnesne forma, jei VLIKas 
nebūtų padaręs paskyrimo Bon- 
noje, kuriuo labai nepatenkintas 
St. Lozoraitis. Vienas Amerikos 
lietuvių laikraštininkas atvirai 
tarė, kad min. P. Žadeikis neda
lyvavo veiksnių konferencijoj 
Niujorke todėl, jog neturėjo pa
vedimo iš diplomatijos šefo. Jei 
taip tikrumoje yra, tai min. Ža
deikis bus davęs aiškiai suprasti, 
jog jis yra S. Lozoraičio priklau
somybėje. Iš to darosi aišku, jog 
pirmininkų puolimas yra tamp
riai susijęs su VLIKo — Lozo
raičio santykiais, kurie paskuti
niuoju metu dar labiau įsitempė.

Septynetą metų vesti VLIKo 
— Lozoraičio pasitarimai nedavė 
vaisių. VLIKo nuolaidumas ir 
delsimas sustiprino Lozoraičio 
laikyseną. Jis nuėjo ligi to, jog 
nesutiko net tartis su VLIKo pir
mininku dėl atstovų skyrimo 
prie svetimų vyriausybių. Lozo
raitis teigė, jog atstovų skyrimas 
prie svetimų vyriausybių yra 
vien jo reikalas. Iš kitos pusės 
VLIKas buvo puolamas neveik
lumu. Neturėti atstovo Bonnoje 
ir Romoje, kur niums sąlygos 
yra palankios, atrodė nedovano
tinas apsileidimas. Praėjusią va
sarą prof. K. Pakštas viešoje pa
skaitoje Čikagoje šaukė, jog Va
karų Vokietija greičiausiai bus 
pirmoji, kuri mus pripažins, to
dėl durys į Bonną turi būti at
vertos. Pagaliau VLIKas nutarė 
atstovą prie Bonnos vyriausybės 
skirti. Fakto vykdymas buvo il
gai delsiamas. Nenorėta santy-

kių su Lozoraičiu aštrinti, tikint, 
gal dar koks nors susitarimas 
yra galimas. Dalis spaudos šaltai 
priėmė VLIKo nutarimą. Ji pra
dėjo įrodinėti, jog jokių atstovų 
ištiso nereikia, jei nėra susita
rimo. Ji bijojo drąsesnio VLIKo 
žygio, kuris gali sukrėsti Lozo
raičio ambicijas. Net kai ku
riems VLIKo nariams patiko 
VLIKo delsimas. VLIKo delsi
mas smukdė VLIKo vardą ir su
darė sąlygas kilti Lozoraičiui.

Pagaliau VLIKas žingsnį pa
darė. Dr. Petras Karvelis Bonno
je priimtas kaip Lietuvos atsto
vas. Vokiečių spaudos praneši
mai tai patvirtina. Atrodo, jog 
tuo turėtume tik džiaugtis. As
mens klausimas čia neturėtų bų,- 
ti pirmoj vietoj, nes jis visada 
gali būti pakeičiamas. Pirmoj 
vietoj pripažinimo faktas. Svar
bu, kad atstovas jau priimtas.

VLIKo gerus darbus reikia 
sveikinti. Atstovo Bonnoje pa
skyrimas yra tikrai geras dar-

bas. Bet dabar ateina sunkes
nių bandymų dienos. Dalis Ame
rikos liet, spaudos savo piktais 
puolimais rodo, jog kova paašt
rėjusi. Greičiausiai ji dar aštrės. 
Visuomenės nuteikimas prieš 
VLlKą eis didyn. Tai kovai lai
mėti VLIKas pats turi sustiprėti. 
Niujorke jau kuris laikas veda
mi pasitarimai VLIKo reformų 
klausimu. Norėtųsi, jog tie pasi
tarimai baigtųsi darniu susitari
mu ir VLIKe matytume pačius 
geriausius ir darbščiausius žmo
nes. VLIKui reikia pagrindinio 
atsinaujinimo, nes po 10 metų 
sąlygos radikaliai pasikeitė. Vie
nodai reikia naujos ugnies ir 
mūsų visuomenei. Bet tą gaiva
lišką ugnį dažniausiai užžiebia 
ne pati visuomenė, bet jos va
dai. Atsinaujinusiam VLIKui 
linkėtume būti ta ugnimi, kuri 
išsklaidytų per daug susitelku
siu^ rūkus mūsų visuomenėje.

St. Daunys.

*

AMERIKONĖJAME
Šie 1954 metai daugumai mū

sų tautiečių JAV yra gana lem
tingi metai. Kaip tik 1949 m., 
t.y. prieš penkerius metus, vy
ko pats gausiausias naujųjų at
eivių plaukimas iš Vak. Europos 
stovyklų. Gi pravedus tų penke- 
rių metų gyvenimo balansą jau 
galima drąsiai reikšti tam tikrus 
samprotavimus, daryti kai ku
rias išvadas ir peržvelgti kai ku-. 
rias problemas.

Viąna ne išpaskutiniųjų pro
blemų, be abejo, yra pilietybės 
klausmas. Kaip yra praktikoje, 
ar lietuviai skuba gauti Ameri
kos pilietybę? Atrodo, kad ne
dvejojant reikėtų atsakyti — 
taip. Ir tai yra visiškai priešinga 
Kanados lietuviams, kurie kur- 
kas šalčiau žvelgia į pilietybės 
reikalus. Tiesa, yra nedidelė da
lis tautiečių, kurie įvairiais sam
protavimais dabar nesiekia JAV 
pilietybės, bet didžiuma, atrodo 
tiek skuba, kad nenori nei vienos 
dienos praleisti. Geras ar blogas

Jis valdo atoma

Genocido pradžios minėjimas Toronte ili
Ir šiemet 1941 m. birželio mėn. 

masinius trėmimus Toronto pa- 
baltiečiai paminėjo. bendrai, va- 

« dovaujant Pabaltiečių Federaci
jai, kiekvienai tautybei dar pa
įvairinant tą minėjimą progra
momis savo tarpe.

Tie skaudūs įvykiai visai Ka
nadai buvo priminti jau penkta
dienio vakarą CBC radijo prog
rama The Songs of My People, 
šeštadienį ir sekmadienį tai pa- 

“minėjo visos—trys Ijetuvšikosios 
radijo programos. Sekmadienį 
minėjimas pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis visose bažny
čiose, o vakare Massey Hall įvy
ko iškilmingas aktas su menine 
dalimi.

Aktas buvo pradėtas karalie
nės himnu, kurį sugiedojo TL 
choras “Varpas”. Įnešus tautines 
vėliavas, Pabaltiečių Federacijos 
pirmininkas dr. M. Anysas pa
sveikino « augštuosius svečius, 
primindamas dienos prasmę, ir 
pakvietė kalbėti pagrindinį kal
bėtoją Hon. G. Drew,

Kalbėtojas pradėjo nuo Pabal
tijo prisiminimų, kaip jį matęs 
1937 m., priminė savo patięs pa
justą siaubingą kontrastą tarp 
Sovietų Sąjungos ir Pabaltijo,

itstovavusio laisvąjį pasaulį, pri- 
ninė bolševikų sulaužytas tarp
valstybines sutartis ir nevykdo
mas JT chartos garantijas kiek
vienai tautai pasirinkti sau val- 
dymosi formą; priminė, kad ten 
už geležinės uždangos teroru 
valdo maža saujelė komunistų ir 
kvietė palįaltiečius, kaip iš arti 
pažinusius komunizmą, liudyti 
laisvajam pasauliui, kas yra atsi
tikę, kas yra bolševizmas, kokias 
kančias tautoms jis neša, o baig
damas reiškė vilties, kad ir ten 
grįš laisvė, nes tautos trokšta 
laisvės.

Hon. G. Drew kalba buvo tik
rai graži ir džiugino visus, kad 
šis augštų Kanados politinių sfe
rų atstovas tikrai gerai orientuo
tas rytų Europos problemų pai
niavose, pažįsta bolševizmą bei 
jaučia jo grėsmę.

Toliau kalbėjo estų vardu jų 
gen. konsulas J. E. Markus — 
angliškai ir estiškai, latvių var
du kun. Lusis angliškai ir O. 
Brenkis latviškai, lietuvių var
du gen. konsulas V. Gylys — lie
tuviškai ir angliškai. Sveikino 
Ontario parlamento atstovas Ym- 
remko, Kanados Lenkų Kongre
so atstovas Misiek. Be to, buvo

Coke... tai puikus gėrimas 
“darbo pertraukos metu”
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Pasistenk, kad darbe 
pertraukos metu 

tikrai atsigaivintum.
Paimk šaltą bonką tikro 

skanaus Coca-Cola ...
ir vėl pasijusi esąs 

tvirtas. .<

perskaitytos sveikinimo telegra
mos pilietybės bei imigracijos 
ministerio Hon. W. Harris ir 
sveikinimo laiškai torontiškės 
imigrac. įstaigos atstovo Sharp 
bei hamiltonietės ponios E. Hy
der. Po to I. Šernaitė perskaitė 
Pabaltiečių Moterų Tarybos at
sišaukimą, o estas I. Heinsoo — 
pavergtųjų tautų atsišaukimą, 
kuris bus pateiktas pasirašyti ir 
kitų tautų atstovams. Taip kal
bos buvo baigtos. Minėjimo da
lyviai, kurių buvo'gaL arti 2000, 
pagaliau lengviau atsiduso. Klau 
sytis kalbų dvi valandas tikrai 
varginantis dalykas ir organiza
toriai turėtų dėti visas pastangas, 
kad jų būtų kuo mažiau. Ištik- 
rųjų užtektų vieno pagridinio 
kalbėtojo, prikergiant gal pasi
taikančius sveikinmus. Galima 
būtų apsieiti ir be tautų atstovų 
kalbų, o šį kartą teko klausytis 
net dviejų latvių ir dviejų estų...

Išvargę minėjimo dalyviai po 
trumpos pertraukos išklausė dar 
meninės programos, kurią atliko 
latvių oktetas “Kalvis”, estų so
listė I. Loosberg ir TL Choras 
“Varpas”. Viską pagaliau užbai
gė dr. Anysas, padėkojęs kalbė
tojams ir programos dalyviams.

Pastebėtina, kad lietuvių mi
nėjime buvo nemažai ir Lietuvos 
himnas po min. Gylio kalbos bu
vo sugiedotas gana» įspūdingai.

Nejučiom galima susidaryti įs
pūdį, kad tik tie užima atsakin
gus postus arba atlieka svarbias 
pareigas, apie kuriuos daugiau
siai kalbama ir rašoma. Bet yra 
nemaža bevelijančių nelengvai, 
bet tyliai dirbti. Kartais pats 
darbo pobūdis ir paskirtis nepri
valo viešumos.

Vienas tokių “vežančiųjų” yra 
ir generolas maj. Kenneth D. 
Nichols, Atominės Energijos Ko
misijos direktorius ir atsakomin- 
gasis administratorius. Jį galima 
pavadinti atominės krosnies peč- 
kuriu, nes jis AEK (Atom. Ener
gijos kom.) paverčia kūnu. Da
bartinė AEK darbų apimtis ir 
turtai smarkiai pralenkia net ir 
didžiausias JAV kompanijas, 
kaip General Motors ir US Steel 
Corp. Laboratorijos, fabrikai, 
mašinos ir kiti įvairūs įrengimai 
bei nuosavybė siekia 8 bil. dol. 
Tat ir norisi į šią taip svarbią, 
labai stropiai saugomą nuo ne
reikalingų akių vjetą nosį kiš- 
telti.

Atominės imperijos būstinė 
randasi Vašingtone. Komisijos 
žinioje dirba 13.582 mokslininkai 
ir inžinieriai. Suprantama, dar
bas išmėtytas daugelyje vietų. 
Tokiam jungtimam aparatui ir 
gali vadovauti tik kieta ranka, 
kokia ir pasižymi jau. minėtasis 
Nichols. Vaizdžiai kalbant, AEK 
gimė ir išaugo iš idėjos, supras
tos mokslininkų prieš 12 metų. 
Visą tą kelią ėjo ir gen. Nichols. 
Jau karo metu buvo augšta ir 
komandantuojanti figūra prie 
atominės bombos išvystymo. Ar
timą ryšį turėjo, o vėliau jo ži
nion perėjo ir bepilotiniai gink
lai (guided missiles). Dalinai ir 
jo paties pageidavimas atsakin
gąjį darbą slėpė nuo akių. Tik 
keletas asmenų žino, kokį Įnašą 
gen. Nichols yra padaręs. Būda
mas 34 m. gavo svarbų paskyri
mą Manhattan Engineer Distric- 
te, nežinodamas net ką turės 
dirbti. Profesiniai jam priklausė 
hidraulikos inžinerija, kurią pui
kiai žinojo.

Po vidurinio mokslo Clevelan- 
de Nichols išlaikė konkursinius 
egzaminus į West Point karo 
akademiją ir ją baigė 1929 m. 
penktuoju. Vadovybė atkreipė

Montrealio skautu-čiu stovyklos
Montrealio skautų tuntas skel

bia, kad š.m. skautų vasaros sto
vykla įvyks nuo liepos 24 d. iki 
rūgpiūčio 1 d. Laurentian kal
nų gražioje St. Adolph t vieto
vėje prie 11-to kelio, 55 mylios 
nuo Montrealio. Stovyklos mo
kestis yra $10 asmeniui. Regist
racija vedama iki liepos 18 d. pas 
vienetų vadovus arba pas tunto 
adjutantą J. Piečaitį, telef. RA. 
2-4949. Stovyklon priimami ir ne 
skautai vaikai tarp 7 ir 15 metų. 
Jiems mokestis taip pat yra $10. 
Svečių diena yra skelbiama' lie
pos 25 d. Smulkesnės informaci
jos bus skelbiamos vėliau.

Psktn. S. Naginionis, tuntin.
“Neringos” tunto stovykla šį

met įvyks nu<T liepos 17 iki rug
pjūčio 1 d. Vieta: p. Skruibio 
ūkyje, apie 50 mylių nuo Mont- 
ęealio — važiuojant 17 keliu,

prie Otavos upės. Vieta graži ir 
patogi. Malonūs šeimininkai pa
siūlė stovyklaujančioms šviežią 
pieną, kiaušinius, lietuviškus sū
rius, o jų linksmas Škiperis (šu
niukas) bus ištikimas stovyklos 
sargas. Mokestis: $12 (KLB-nės 
Montrealio apyl. v-ba yra paža
dėjusi stovykloms paramą, todėl 
ir stovyklos mokestis yra mažas 
— 85 centai dienai, įskaitant ir 
kelionės, išlaidas). Registruotis 
gali ir kviečiamos visos mergai
tės (ir ne skautės) nuo 7 metų 
amžiaus, įmokant stovyklos mo
kestį iki liepos 4 d. Skautės re
gistruojasi pas savo vienetų va
doves. Ne skautės pas I. Kibirkš
ty tę, CH. 9214; L. Gailevičiūtę, 
RA. 2-4410; K. Toliušį, TR. 1974; 
O. Gaurienę, HE. 6004; Aušros V. 
parapijoj ir “NL“ redakcijoje.

Tuntininkė.

dėmesį ir pastebėjo jo polinkį į 
inžineriją. Trims metams pasiun 
čiamas į Cornell universitetą, 
kur gauna magistro laipsnį. Vie
nus metus studijavo hidrauliką 
Vokietijoje, o kitus — Iowa u-te, 
pasiekdamas inžinieriaus dakta
ro laipsnį.

Stipriai pasiruošus teoretiškai, 
sekė praktinis pasiruošimas. Hi
draulika, potvynių kontrolė, už
tvankų statymas, upės ir uostai 
buvo kariuomenės inžinierių sri
tis. Jaunasis inžinierius turėjo 
progos padirbėti ir prie ilgosios 
Mississippi upės. Turėdamas dar 
tik leitenanto laipsnį, buvo pri
pažintas autoritetu hidraulikos 
inžinerijoje. Jau kapt. Nichols 
atliko įvarius bandymus staty
damas aerodromus ir šiaip vyk
dydamas komplikuotus koordi
nacinius uždavinius. Vyresnieji 
pastebėjo, jog kapt. Nichols, tik
rai nestinga administraty vinio 
darbo gyslelės. Esminiai pasiruo
šęs akademiniai profesijai, pui
kiai sugebėjo vesti didžiules 
įmonjes. Svariai, ir ryžtingai va
rėsi savo darbe pirmyn, nepra
rasdamas populiarumo ir savo 
kolegų tarpe. Tai jam užtikrino 
darbą prie atominės bombos.

1942 m. liepos mėn. užėmė inž. 
asist. vietą minėtame Manhat- 
tane. Sekančiais metais rūgpiū
čio mėn. — inžinieriaus. Tai reiš
kė, kad gen. maj. L. R. Groves 
priežiūroje pulk. Nichols tvarkė 
ir vystė A-bombos statybą. Jis 
vadovavo pastatų statyboms Oak 
Ridge, Tenn.; Hanford, Wash, ir 
kitur. Pastatų statybos buvo tik 
dalis jo pasiimtojo darbo. Prisi
vertė tapti atominės fizikos 
žinovu. Naująjį objektą studija
vo entuziastiškai. Geras mate
matikos žinojimas jam daug pa
dėjo. Per keletą nfėn. jis pajėgė 
jau diskutuoti įvairius planus ir 
projektus su mokslininkais (Jų 
tarpe buvo ir geras jo draugas 
dr. Oppenheimer). Žinojimas 
mokslinių painiavų įgalino at- 
sakomingąjį pulkininką nutiesti 
planus gamybai, daryti sprendi
mus, kai mokslininkai savo tar
pe retkarčiais nesutardavo, žo
džiu, prižiūrėti, kad viskas eitų 
į priekį. Gen. Groves, kuris buvo 
pavedęs didžiąją vadovybės dalį 
pulk. Nichols, be pavydo gyrė jo 
darbą.

A-bombos sėkmingumas ir ka
ro pabaiga grąžino Nichols atgal 
į West Point dėstyti matemati
kos, bet jau su generolo žvaigž
dėmis. Sykiu tapo Kongreso ato
minės energijos komisijos pata
rėju. 1948 m. gavo paskyrimą 
vykdyti specialiųjų ginklų pro
jektus ir senioro vietą karinio 
ryšio komitete prie AEK.

Tuo tarpu kitame “šaltojo ka
ro” moksliniame fronte JAV bu
vo striuka. Bepilotinių ginklų 
vystymas ir gamyba labai šlu
bavo. Gelbėdamas padėtį, prez. 
Trumanas paskyrė Chryslerio' 
Corp, direktorhį* Keller tvarkyti

reikalus. Šis gi pagalbon pasi
kvietė gen. Nichols.

Prieš akis atsistojo daug pro
blemų. Svarbiausioji gi ta, kad 
bepilotiniai ginklai buvo pažen
gę brėžiniuose, tačiau nuolat kei
čiami ir tobulinami. Turėti ką 
nors konkretaus, reikėjo kai ku
riuos modelius “įšaldyti”. Tai 
atliko Keller ir gen. Nichols. Pa
galiau ir pradėjo riedėti naujieji 
ginklai, diržu į sandėlius.

Nestokojo gerų atsiliepimų 
apie gen. Nichols dabar ir iš Mr. 
Keller pusės. Jis sako: “Gen. 
Nichols yra labai realus, kietas 
darbininkas, vyras, kuris gerai 
galvoja ir žino savo tarnybą nuo 
pradžios iki galo... Kai aš turė
jau kokių problemų ir man sun
kiai ėjosi, žinojau, jas puikiai 
išspręs Niekį ir galėsiu jas pa
miršti”.

Kai iškilo dr. Oppenheimerio 
reikalas, tai irgi įvyko ne be gen. 
Nichols rankos. Jis parašė laiš
ke kaip bičiuliui, informuoda
mas apie iškeltus kaltinimus ir 
reikalingas imtis saugumo prie
mones. Tačiau būdamas didelio 
takto vyras, gen. Nicholas nei 
vieno nedraugiško žodžio nepa
reiškė mokslininko atžvilgiu. Šis 
įvykis ir davė progos spaudoje 
išvysti gen. Nichols veidą, šiaip 
jau mažai kam matytą, ir pama
tyti, kas yra tikrasis bosas JAV 
atomo srityje.

Kaip atsakingasis administra
torius, gėn. Nichols darbe prie 
AEK pradėjo praeitų metų spa
lio mėn. Todėl turėjo pasitraukti 
iš aktyvios karinės tarnybos, 
nors šiaip ilgokai būtų tekę lauk
ti išėjimo į atsargą. Buvo įvai
rių gandų, kalbų, kad kariškiai 
perdaug paėmę į savo rankas- ir 
pan. Gen. Nichols uniformos nu
sivilkimas išblaškė visokias bai
mes ir kritikas. Pirm negu tęsda
mas pradėtą darbą, apvažiavo 40 
valstijų, kuriose vyksta išsklai
dytas AEK darbas. Grįžęs į Va
šingtoną vėl tvirta ranka paėmė 
atominės energijos išsidraikiu
sius siūlus ir AEK penki nariai 
be mažiausių skrupulų ir baimės 
gali jam patikėti problemas vi
sapusiškam išsprendimui.

Kaip pramonės vadovas jis ne
gali nė pagalvoti apie pelną, ne
bent apie augančias A ir H bom
bų atsargas. Taip pat neslegia jo 
ir kitas rūpestis, tai konkuren
cija, šiaip ryški prekyboje ir pra
monėje. Vienintelis jo klijentas 
— JAV valdžia.

Tiesa, turi gen. Nichols konku
rentą, bet kita prasme, tai Sovie
tų Rusija. Pakartotinai perėmęs 
atomines pareigas, turėjo pa
veržti pirmavimą naujausių gink 
lų gamyboje iš Sovietų Sąj., kad 
Vakarų pasauliui galėtų užtik
rinti saugumą, o sykiu savai pra- 
monihei imperijai plėtimąsį. 
Gen. Nichols metams gauna tik 
$20.000, dirbdamas biznyje susi
lauktų dešimteriopai didesnio 
atlyginimo. V.

Uždaryta Gibraltaro siena
Ispanijos vyriausybė uždarė 

sieną, skiriančią anglų valdomą 
Gibraltarą nuo Ispanijos. Pagal 
informacijos ministerio pareiški
mą, tai liečia tiktai ispanus dar
bininkus, einančius kasdieną 
dirbti ’ Gibraltaro uoste. Tokių 
darbininkų yra apie 15.000. Tas 
potvarkis neliečia svetimšalių 
lankytojų. Tuo norima pabrėžti 
Ispanijos pretenzijas į Gibralta
rą, kuris nuo 18 š. pradžios pri
klauso D. Britanijai. Karalienės 1

apsįlankymas Gibraltare iš nau
jo 'padilgino ispanų tautinius 
jausmus, juoba, kad Ispanijos 
vyrjausybė buvo protestavusi, 
bet D. Britanijos vyriausybė į 
tai neatkreipė laukto dėmesio. 
Noris karalienės lankymosi metu 
buvo išvengta nesusipratimų, ta
čiau diplomatiniai santykiai tarp 
abiejų kraštų įsitempė. Vargu ar 
šis mostas pajudins anglus, o 
darbininkai, uždirbantieji duoną 
britų uoste, gali daugiausiai nu
kentėti.

BANKO 
GALVOSŪKIS KURIAM TIKSLUI 

REIKIA IŠSINUOMOTI 
SEIFO DĖŽUTĘ?

Savo vertybės popieriams, droudimo požymėj imams, svarbiems dokumen
tams, brangenybėms ir kt. vertybėms saugoti nuo ugnies ar vagystės. Tai 
kainuoja mažiau negu 2c j dieng Dominion Banke. Bonko darbo valando
mis Jūs vienos, visiškai slaptai, galite atsidaryti šig dėžutę ir patikrinti no
rimus dalykus. Patarimo ar pagalbos asmeniniais ar verslo piniginiais rei
kalais kreipkis j artimiausio Dominion Bank skyrous vedejg. Čia bus Jums 
draugiškai patarto.
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tai reiškinys? Sunku būtų, tiks
liai teigti, bet, vietinėmis sąly
gomis žvelgiant, reikėtų galvoti, 
kad įgydami pilietybę lietuviai 
įgaus kurkas didesnį politinį svo
rį ir teises dalyvauti aktyviam . 
šio krašto politiniame gyvenime. 
Jungt. Valstybėse į pilietį žvel
giama pirmoje eilėje kaip į bal
suotoją, ir tokiam jau bandoma 
visaip pataikautų, stengiamasi 
geriau suprasti ir balsuotojo pro
blemas, įžvelgti į jo reikalus ar 
net ir reikalavimus. Čia labai- 
madoje nuolatinė koresponden
cija tarp rinkėjų ir jų atstovų 
Vašingtone ar vietinės valstijos 
sostinėje. Iš to žvelgiant, atrodo, 
lietuviams gauti pilietybę yra 
nauda. Pagaliau, žvelgiant iš 
materialinio taško, taipogi pilie
čiams yra tam tikrų pirmenybių. 
Pav. yra visa eilė valdinių dar
bų ar atskirų projektų, prie ku
rių niekad nebus pasamdytas 
joks nepilietis, neretu atveju net 
ir taip vadinamų sąjunginių tau
tų piliečiai. Tiesa, Pabaltijo 
valstybių piliečiai yra sulyginti 
su jau minėtų sąj. tautų pilie
čiais, bet praktiškame gyvenime 
darbdaviai nelabai nori vesti ko
respondencijų su Vašingtonu ir 
teirautis dėl Pabaltijo piliečių 
teisių, nes darbo paklausa yra 
ganėtina ir taip. Čia reikėtų pri
siminti ir vieną jautrų ir, saky
tina, skaudų momentą visoje pi
lietybės problemoje. Mat, gau
nant JAV pilietybę, duodama 
priesaika, kuri paraidžiui reika- 
aujanti atsižadėti savo buvusios 
pilietybės (aiškiau tariant, savo 
gimtojo krašto) ir net, reikalui 
esant, kovoti prieš savo šalį, jei 
to reikalautų naujosios tėvynės 
interesai. Tiesa, lietuvių atžvil
giu ši priesaikos dalis yra veik 
grynai teoretinis dalykas, vis 
dėlto, kiekvieną tautietį tas 
punktas labai jaudina ar net iki 
ašarų priveda. Bet tas ir supran
tama. Šalia to neužmirština, kad 
Amerikoje esančios Lietuvos 
konsularinės įstaigos gan stebisi, 
lietuvių dideliu skubotumu užsi
tikrinti sau naująją pilietybę ar 
bent nemato reikalo tokiai sku
bai. Žinoma, niekas ir nemano 
varžyti atskirų asmenų nusista
tymo ar savų įsitikinimų. Ir nors 
daugelis pykstame ir kratomės 
žodžio — amerikonėjam, — vis 
dėlto kažkaip kasdien arčiau pri- 
tampam prie to žodžio ir tiek. 
Žinoma, norėtųsi tarti, kad ame- 
rikonėti, bent mūsų atveju, dar 
neturėtų reikšti — nutautėti. 
Bet kaip tu, tautieti, neameriko- 
nėji, jei vis labiau pritampi prie 
kasdienio amerikinio gyvenimo, 
jei persiimi amerikinio gyveni
mo aplinka ir būdu? Ar tai nėra 
amerikonėjimas? Kasdieh vis ge
riau išmoksti anglų kalbą, dirbi 
penkias dienas savaitėje, jei tik , 
yra proga, varžaisi dėl viršva
landžių, jei po savaitės darbo iš
vargęs, lauki ir džiaugies sulau
kęs savaitgalio, jei tą savaitgalį 
stengies praleisti kur gamtoje, 
prie vandens, saulėje besikepy- 
damas ar bemeškeriodamas, jei 
vakarais prasėdi prie televizijos 
aparato, jei turi modernią elekt
rinę ar dujų virtuvę su puikiu 
šaldytuvu, o į miegamąjį kamba
rį turi įsivedęs dirbtiną šaldymą 
— ar ir tada neamerikonėji? 
Kaip kitaip galima būtų apibū
dinti reiškinį, kada žmogus vi
siškai įsilieja į gyvenamą aplin- • 
ką, praktikuoja tokį pat gyveni
mo būdą, kaip ir jo kaimynai, ar 
ir tada yra ne amerikonėjimas? 
Arba, jei šeimos galva turėda
mas visiškai pakenčiamas paja
mas, kaimynų pavyzdžiu, dar 
siunčia žmoną papildomai už
dirbti porą šimtinių, tuo metu, 
kai likę be globos vaikučiai pa
likti gatvių ar kaimynų globai, 
ar ir tada, atsiprašant, nėra ame
rikonėjimas? Tad kas? Kaip tin
kamiau tuos visus reiškinius ga
lima būtų pavadinti?

Bet po tokios kaltinimų tira
dos, prisimintina pradžioje mi
nėti žodžiai, kad tos visos sumi
nėtos aplinkybės dar nebūtinai 
turi reikšti nutautėjimą. Tiesa, 
aplinka veikia ganėtinai ir ji 
daug kuo gali prisidėti prie grei
tesnio nutautėjimo, bet padėtis 
nėra dar tiek kritiška, kad jau 
reikėtų iš nusiminimo šaukti. 
Priešingai, juk negalima reika
lauti iš tautiečių, kad visi atsiža- 

. dėtume kasdieninio gyvenimo 
patogumų in duotume šuolį 10 ar 
20 mėtų atgal. Ne. Bet neturėtu- ‘ 
me bijoti to žodžio — ameriko-’ 
nėjam, — nes kaip į dalyką be
žvelgsi, vis vien bešališkai turė
sime nuspręsti, kad amerikonė
jam. Ir tas amerikonėjimas, kol 
dar neišvirtęs į nutautėjimą, kol 
dar nenurašęs mūsų iš lietuviš
kųjų gretų, dar nėra perdaug 
žalingas. Bet turime būti bud
rūs ir valingi, kad amerikonėji
mas nesumaltų mūsų bendrąja- 
me visų amerikinių tautybių ka
tile. A-is.
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Atsisakyti aukoti gali kiek
vienas, bet atsisakymas alks
tančio nepasotins ir nuogo ne
pridengs.
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Pavergtoje tėvynėje
Nekokia kooperatyvų veikla
Gegužės gale Vilniuje įvyko 

pavergtosios Lietuvos vartotojų

• ketvirtasis iš eiles suvažiavimas. 
, Valdybos pirmininkas Muravs- 

ka« pranešė apie organizacijos 
veiklą. Mažmeninės prekybos 
tinklas mieste ir kaime, lyginant 

■ sa 1948 m., padidėjęs pustrečio 
karto. Laikotarpyje nuo praėju
sio iki šio suvažiavimo, buvę ati
darytos 1.695 naujos parduotu- 
vės.' Pagerėjęs ir gyventojų ap
rūpinimas būtinomis prekėmis. 
Kaip šis pagerėjimas reiškiasi ir 
ar jis pasiekė minimumo vidurį, 
pirmininkas jokio konkretaus 
skaitmens nepateikė, bet prisi
dengė palyginamųjų kainų pro
centu — 48^.
• Pirmininkas labai gyrė koope
ratyvų sąjungos įmonių veiklą. 
Kaip pavyzdį, jis nurodė Telšių 
arbatinę. Girdi, ši įmonė taip ge
rai veikia, kad už tai kelios jos 
padavėjos ir virėjos buvusios at
žymėtos kaip geriausias. Šios ar
batinės lankytojai visada randą 
įvairiausių patiekalų: penkias 
sriubas- ir apie dvidešimt antrų
jų. Vadinasi, valgių pasirinkimas 
toks gausus, kaip komunistų par
tijos centro komiteto valgykloje.

Gerai veikia ir kai kurios kitos 
arbatinės, bet jo suminėti pavyz
džiai rodo, kad visos yra toli pro
vincijoje, pav. Kelmės, Plungės, 
Anykščių, Telšių ir Dotnuvos. 
Kodėl gi jos taip gerai veikia? 
Pasirodo, kad visos turi žemės 

. sklypus, kuriuose pačių užsiau
gintus maisto produktus ir tei
kia. Pav. giriamoji Telšių arba
tinė turi 5 ha pagalbinį ūkį, du 
šiltadaržius ir dvi melžiamas 
karves.

Šis pavyzdys kaip tik ir rodo 
kooperatyvų sąjungos silpnumą, 
biednumą ir pasitikėjimo stoką. 
Tokiose sąlygose kooperatinė 
įmonė tik tada gali gerai veikti, 
jei ji visus reikalingus dalykus

HAMILTON, Ont LONDON, Ont
Lietuviai pasaulyjeJuozas Kasputis, eidamas anks- 

’įti ju oasiimti. Jos atspausdin- ti rytą į darbą, buvo atrtomobi- 
tos gražiame popieriuje, o teksto 
dugne simbolinis Lietuvos atgi
mimo vaizdas.

Šia proga prisimename, kad 
.nemaža tautiečių šiam grąjiam 
tikslui dar nėra paaukavę. Juos 
visus maloniai kviečiame sekma
dienį, birželio 20 d. po mišių už
eiti į parapijos salę, kur Jonas 
Mikšys priiminės šiaįįi? reikalui 
aukas. -

Posėdžio metu svarstyta ir sa
leziečių liet, gimnazijos Italijoj 
paramos klausimas. Ši antroji 

i laisvame pasaulyje augštesnioji

Vasario 16 Gimnazijai Remti 
K-jos birželio 8 d. posėdy paaiš
kėjo, kad gimnazijos rūmams 
rinkliava, pradėta kovo 15 d., jau 
davė virš $700. Rinkliava, kai 
kuriems rinkėjams pageidau
jant, dar neužbaigta. Galutinis 
šio vajaus baigimo terminas nu
statytas birželio 20 d. Šios rink- 
Kavos stambiausias aukotojas — 

kad kolchozuose įsteigtos par- Andrius Petkevičius, paaukojęs 
duotuvės stovi tuščios, o kolcho- $20. Iki šiol daugiausiai surinko 
zininkai — be būtiniausių pre- Algis Grajauskas —- $90.
kių; daug kur net adatos tokioje 
krautuvėje nėra. Ir kaip didžiau
sią naujieną, suvažiavimo pirmi
ninkas pasakė, kad 1950 m. rajo
no kooperatyvų sąjungoje nepa
sitaikė jokio grobstymo arba iš
eikvojimų. Jei šis teigimas yra 
tikras, tai ir jis kaip tik patvirti
na faktus apie prekių trūkumą 
provincijoje. Ten, kur yra prekių 
ir . kur rusai jas šiokiu bei tokiu 
būdu valdo, grobstymas arba iš
eikvojimas pasidarė kaip taisyk
lė.

pati pasitiekia arba kai atsipalai
duoja nuo ru»| atnešto biurokra
tizmo ir kitokių normalų gyve-

kooperatyvų sąjungos atstovų Rimą varžančių dalykų.
Prekybos tinklo padidėjimas 

— joks pliusas kooperatyvų są
jungai. Gausūs pavyzdžiai rodo.

Aukotojai ir rinkėjai bus pa
skelbti Kanados liet, spaudoj ir 
Vasario 16 gimnazijos biuleteny.,,. x
I Vokietiją bus siunčiamos visos ^ietuvis^a mokykla ateinanti ru- 
aukos. Sąryšy su rmkhava susi- 
dariusias išlaidas bus stengiama
si nadengti iš būsimų parengimų.
pelno.

Visi aukotojai gaus specialias 
VoKietijos Krašto V-bos padė
kas. Jos bus dalinamos ateinantį 
sekmadienį po abiejų^pamaldų 
parapijos salėje. Mieluosius au
kotojus prašome nepamiršti už-

W13 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI

i Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAtKAUSKIENĖ

SUDBURY Ont.
Garbingi svečiai. Sekminės Į nazija klestėtų. Po jo kalbos bu- 

kolonijoj praėjo kaip tikri atlai-j * -.-i— —>-
dai Turėjome du garbingus sve-' 
čiūs, kas pas mus labai reta. 
Kun. dr. J. Zeliauskas, lietuvių 
saleziečių gimnazijos direktorius 
iš Italijos, giedojo sumą, o kun. 
A. Sabaliattskas iš Venezuelos, 
sakė pamokslą.

8 vai. Kristaus Karaliaus pa
rapijos didžiojoj salėj kun. dr. J. 
Zeliauskas rodė nejųdomūs pa
veikslus iš tos lietuvių gimnazi
jos gyvenimo. Po to, sekė sve
čių pagerbtuvės — kavutė, kur 
svečiai turėjo progos arčiau su
sipažinti su šudburiečiais. Kun. 
A. Sabaliauskas ragino užsirašy
ti daugiau narių į rėmėjų būre
lį ir ta proga jis, užrašė 17 naujų 
narių. Taigi nuo dabar Sudbury 
jau vėl prisidės naujas būrelis. 
Vėliau tarė žodį A. Jasiūnas, ra
ginęs ir iš sunkiai, uždirbtų ka
syklose pinigų aukoti saleziečių 
gimnazijai ir linkėjo kad, pirmo
je vietoje, paruoštų prisikelsian
čiai Lietuvai gerų patrijotų ku-

, nigų. Neturint pakankamai savų 
kunigų, ateitų svetimi, kurie, 
kaip jau iš istorijos žinome, lie
tuviškumui nepasitarnautų. Tad, 

lyra mūsų reeikalas, kad ta gim-

Taupyk savo
r'- ' ■ ' ■ *’

ateičiai!

Mažai kas gali taip padėti jums įsikurti 
naujajame krašte, kaip pinigai. Ir jeigu turi
te tam tikrą sumą susitaupę, jūs galite išnau
doti daugybę galimybių.

Vienas kelias yra visiškai tikras susidaryti 
pinigų atsargą netikėtumams — atidarymas 
taupomosios sąskaitos The Canadian Bank 
of Commerce. Jūsų pinigai bus saugiai pa
dėti; prie jūsų balanso prisidės palūkanos; ir 
jūs įgysite paprotį taupyti. Atvyk į artimiau
sią mūsų skyrių dar šiandien ir atidaryk tau
pomąją sąskaitą.

The Canadian
Bank of Commerce

VIRŠ 640 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

i denį turės apie 70 mokinių, tad 
yra būtina, kad liet, visuomenė 
susirūpintų ir jos palaikymu. 
K-jos nariai pasižadėjo bandyti 
kreiptis į tautiečius asmeniškai, 
pfašydami įsirašyti į rėmėjų bū
relius.

Bendroje išvadoje reikia kons
tatuoti, kad Hamiltono -Vasario 
16 Gimnazijai Remti K-ja šia 
rinkliava užsirekomendavo, kaip 
stiprus organizacinis vienetas, 
jau pačioje pradžioje įstojęs į 
tikrą kelią, o hamiltoniečiai kaip 
visada, ir šioje rinkliavoje pasi
žymėjo nepavargstamu duosnu- 
mu.

Pirko vasarvietę. TF Skyriaus 
v-bos narvs Ant. Šimkevičius su 
p. p. Lukoševskiais pirko vasar
vietę Muskoka vietovėje. Ši kur
ortinė vieta užima visą salą eže
ro viduryje ir pasižymi ypatingu 
grožiu. Ji yra apie 130 mylių nuo 
Hamiltono šiaurės kryptimi. Se
zono atidarymas birželio 28 d. ir 
tęsis iki rugsėjo 30 d.
■ Hamiltoniečiai, norį ten atos
togas praleisti, informacijų rei
kalu prašomi kreiptis į A. Luko- 
ševskį, 204 Bold St.„ telef. JA. 
8-3069.

Ant. Šimkevičius tik laikinai 
išėjo iš TF viet. sk. v-bos. Ru
denį grįžęs į Hamiltoną, jis ir to
liau žada aktyviai įsijungti į dar
bą. " ■ .J/W'

Birželio 7 d. į TF skyr. v-bą 
maloniai sutiko įeiti Alfonsas 
Patamsis. Skyriaus v-ba su juo 
grįžimu (jis joje buvo anksčiau) 
gauna vėl energingą ir sumanų 
asmenį, kuris tikimės, Savo Or
ganizaciniais sugebėjimais daug 
prisidės prie didesnių sumų TF 
suorganizavimo. .

Alf. Patamsis šiuo metu turi 
įsigijęs didelį ir puošnų (ypač 
viduje) narna 9% Procter Blvd., 
tel. LL-5-5316.

Ir ateinantį sekmadienį po pa
maldų parapijos salėje bus dali
namas TFA Kanadoje Hamilto
no sk. metraštis. Labai ndrėtū-

lio perblokštas ir jam sulaužyta 
kairė koja. Kadangi automobi
lio savininkas neturėjo jokio au
tomobilio draudimo, tai nuken
tėjęs turi gydytis savo lėšomis, 
o koja labai sunkiai gyja ir jau 
penktas mėnuo, kaip vis dar gip
se. Todėl J. Kaputis yra patekęs 
į sunkią materialią padėti.

Kadangi jis yra pavyzdingas 
bendruomenės narys: visad su
mokąs nario mokesčius ir mielai 
atliekąs kitas jam dedamas pa
reigas, tai teko patirti, kad apy
linkės valdyba ketina padaryti 
rinkliavą ir sušelpti į vargą pa
tekusį tautietį.

— Po gražaus pobūvio pereitą 
šeštadienf p. Statkienės salėje, 
Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
Londono skyrius vėl ruošia sma
gią pramogą. Birželio 19 d., šeš
tadienį, Dorchesteryje “Dream
land” (netoli Londono) bus di
delė gegužinė - piknikas.

Gros gera kapela. Veiks tur
tingas bufetas ir loterija. Pra
džia 6 vai. vak. -tas.

9A VALSTYBĖS mėlių, yra švarūs, darbštūs, tai-
Asso, prof. dr. Pranas Padalis, kūs, tvarkingi, kultūringi, reli- 

UniVetsity of Detroit-mokomo jo gingi, o svarbesniais momentais 
personalo narys, gauna svarbų net gana vieningi. Didesnių 
paskyrimą Jungtinių Valstybių švenčių proga dauguma lietuvių 

Su vaikais susirenka bendriems 
' pobūviams, gana rimtai pasirodo 
su pritaikyta programa.

vo paleistas per stalus aukų , la
pas, kuris dar kartą parodė sud- 
buriečių susipratimą ir duosnu- 
mą bendram lietuvybės išlaiky
mo reikalui. Baigiamąjį padėkos 
žodį tarė kun. dr. J. Zeliauskas.

Lietuv. bažnytinis komitetas, 
kurio vardu buvo suruoštas pa
rengimas, beveik visą parengimo 
pelną paskyrė saleziečių gimna
zijai. Prie parengimo, be bažn. 
komiteto, prisidėjo visa kolonija, 
bet ypačiai pasižymėjo darbu ir 
dūosnumu Sof. Pakštienė. Sve
čiai aplankė vaišinguosius M. J. 
Kriaučeliūnus, P. J. Gabrėnus, 
N. J. Paulaičius ir S. Rakštienę. 
Kaikurie iš mūsų kun. dr. J. Ze- 
liauską pažinojo jau iš seniau 
nes karo metu jis, daug kuo rizi-. 
kuodamas, padėjo lietuviams iš 
vokiečių kariuomenės pereiti 
pas partizanus ir šiaip globojo 
kitus lietuvius pabėgėlius. Suži-. 
nėję tai komunistai Lietuvoje 
išžudė visus jo artimuosius.

Pirmadienio rytą abudu sve
čiai išvyko į JAV. Kun. A. Saba
liauskas pasiliks JAV ir rūpinsis 
saleziečių gimnazijos šalpos rei
kalais.

II-jo saleziečių būrelio nariais 
įsirašė: E. Tiknienė, P. Alkūnas, 
P. Gustas, B. Kišonas, B. Dauk
ša, A. Milčius, J. Gatautienė, I. 
Vaičiulionis, M. Lapienis, A. 
Barkauskas, P. Gurklys, V. Ski- 
landžiūnas, A. Bruškevičius, St. 
Wilde, J. Adomaitis, J. Glizic- . ------------
kas, Sf. Čipkienė. ■’ į mėm, kad šią pirmąją Hamiltone

Pirmoji Komunija ir išpažintis i išleistą lietuvišką knygelę pasi- 
lietuviukams buvo gegužės 30 d. imtų visi hamiltoniečiai. Met- 
Priėjo V. Beniušis, L. Gatautytė, raštį atsiimant tautiečiai pr.ašo- 
A. Kusinskis, G. Jakubonis ir D.; mi paaukoti, kiek kas gali, Tau- 
Jasiūnaitė. Sudburiškis. ' tos Fondui. Sk. St.

SAULT STE. MARIE, Ont.
Darbo reikalai. Jei iki praeitų j bet pavasaris buvo žiaurus, pasi

metu pabaigSs Sault Ste Marie' šaipė iš gražių svajonių. Kiek 
girdisi, jie tačiau nenusįmena ir 
dar su didesne energija žada šį 
rudenį veTsti ant šono medžius. 
Geros sėkmės jiems.

— Vienas po kito lietuviai pri
ima Kanados pilietybę. Jaū turi
me keletą piliečių; paskutinis 
tapo p. Grigelaitis. Atrodo, kad 
pagrindinis tikslas priėmimo pi
lietybės, tai be kliūčių važiavi
mas į JAV. Mūsų miestas yra da
lomas upės į du Sault St. Marie; 
viena Amerikos pusėje, tad daug 
kas nori išvykti pasidairyti, o be 
piliečio teisių sunku ir pavojin
ga.. Artojas.

Linksmos ir liūdnos naujienos.
Šiuo laiku mūs didžiulis plie

no fabrikas “Algoma Steel” ne
pradėjo gaminti plieno didesnio 
kiekio. Kompanija dar nėra su
sitarusi su unija. ;

Čia esanti didžiulė medžio ap- 
_____  c.____ _____ _______ ’ 
& Veneer Co. of Canada”^ savo 
gamybos nesumažino ir 'dirba 
dvieįn pamainom. Ji nedarė jo
kių darbininkų atleidimo, ir kar
tas nuo karto dar vis priima ko
kį naują darbininką, tik šiuo lai
ku miško kirtimus sustabdė, nes 
turi pakankamai medžiagos už- 
silikusios nuo žiemos meto^ v

Nedidelis chromo fabrikas 
“Chromium Mining & Smelting 
Corp. Ltd” pradėjo didesnio 
masto gamybą ir beveik visus 
senuosius darbininkus pakvietė 
į darbą atgal. Kartais ir koksai 
naujesnis darbininkas papuola į 
šią įmonę. iumI'I

— Iš mūsų kolonijos išvyko 
šie lietuviai ir apsigyveho To
ronte: Linas Bakūnas, Osvaldas 
Vichtas ir Vytautas Vaitonis. 
Kaip teko girdėti, jie gžfvo Visi 
darbus.

Juozas ir Stepas Juodviršiai 
išvyko į Oakvillę kur taip pat 
gavo darbo. ’ !

Kazimieras Sližys yra išvykęs 
į Kanados kariuomenę ir tarnau
ja parašiutininkų grupėje Lon
don, Ontario.

— Geg. 22 d. kolonijos valdy
ba surengė Motinos Dienos mi-

lietuvių kolonija skaitėsi viena 
iš tvirčiau ekonomiškai įsikūru
si Kanadoje, tai šie metai visus 
labai apvylė. Pagrindinė darbo
vietė, plieno liejykla, kuri sam
dydavo virš 7.000 darbininkiĮ, 
nuo praeitų metų rudens atleido

, apie 3.000. Šiuo metu nesimato 
galimybės būti pašauktiems at
gal į darbą. Miestui turinčiam 
apie 33.008 gyv. tai didelis smū
gis. Taš atsiliepė į visą ekonomi
nį gyvenimą. Sumažėjo privačių 
namų statyba, o ir turimus na
mus sunku parduoti. Vietos sta
tybų kontraktoriai, neturėdami 
darbo, samdo mažai darbininkų, 
o ir pasamdytiems moka žemes
nius atlyginimus, kadangi darbo 
jėgų perteklius. Darbą gauti 
naujai atvykusiam tiesiog neį
manoma. Nedarbas palietė smar
kiai ir lietuvius. Daug yra nedir-, . . . F .------ i eoanu uiuziuie meuz.iv au-bancių pastoviai virs puses me-jdirbimo Įmane “Roddis Lumber
tų. Kiti beieškodami laimės pa
sklido po Hamiltoną, Torontą. 
Kiek žinoma, kai kurie jau gavo 
darbo. Miesto vadovybė visaip 
kombinuoja ir net Otavos pagal
bos praŠdsį, bet konkrečiai nieko 
nėra padaryta, <j‘ plieno liejykla 
skundžiasi užsakymų stoka.

— Gegužės 22 d. mirė Skar- 
žinskas, palikęs žmoną ir du sū
nus Sault Ste Marie. Velionis 
buvo jau senyvo amžiaus, kilęs 
nuo Marijampolės. Palaidotas 
Vietos R. katalikų kapuose. Te
būna jam lengva svetinga Kana
dos žemelė. Tai jau septintą lie
tuvišką kapą supylėm mieste, 
kurtame prieš kelis metus buvo 
vos keli lietuviai.

— Gegužės 22 d. vietos apyl. 
valdyba buvo surengusi Motinos 
Dienos minėjimą. Gaila, kad ne
didelis skaičius tautiečių dalyva
vo. Manoma, kad ir čia nedarbas 
prisidėjo.

— Šie metai nėra geri visiems 
Sault Ste Marie lietuviams, bet 
jie dar žiauresni buvo lietuviams 
miško pramonininkams Bielskiui 
ir Bukauskui. Ruduo žadėjo 
jiems gražų pelną ir darbą vyk
dė su nemažu kiekiu darbininkų,

VI ETA 
VASAROJIMUI 

RAINBOWS END, 
Lake Shore Beach, Lake 
Simcoe, pusė mylios nuo 

Keswick, Ont.
Puiki vieta maudymuisi ir 
žvejojimui. Išnuomojami kam

bariai su virtuve.
Informacijų kreiptis pas 

Linartus, 376 Crawford St., 
Toronto, tel. LL. 5996.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk, Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. AugJtos palūka
nos. Būstinė Lietuviu Namuose, 

'“'235 Ossington Avė., Toronto. TeL
KE. 3027. Darbo valandos penkta-: 
dieniais 7-9 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

Ekskursija į kongresą.'Į Mari
jos garbei rengiamą Kanados 
liet, katalikų kongresą, įvykstan
tį liepos 3-4 d.d. Toronte-Hamil- 
tone ruošiasi nuvykti didesnis 
skaičius wįndsoriečių. Vyr. ateit, 
kuopos valdyba drauge su kleb. 
V. Rudzinskų ima iniciatyvos su
organizuoti ekskursiją lengvo
mis mašinomis, o atsiradus di
desniam skaičiui, autobusu. Kaip 
žinome, kongrese dalyvaus kard. 
McGuigan, vysk. Bryzgys prela
tai M. Krupavičius, Balkūnas, 
Juras ir kiti mūsų tautos ir baž
nyčios vyrai. Bus bažn. muzikos 
valandėlė, specialios aikštėje 
pamaldes, giedant Toronto ir 
Hamiltono parapijų chorams, 
akademija ir meninė dalis, išpil
doma choro “Varpas”.

Ekskursijos reikalu ’kreiptis 
CL. 6-3049.

Windsoras šiemet švenčia savo 
šimtinę įsikūrimo sukaktį. Ta 
proga bus eilė paminėjimų — 
paradų. Vienas iš tokių įvyks 
liepos 11 d., kur pasirodys mies
te gyvenančių tautų grupės. Bus 
paradas su orkestrais, tautų vė
liavomis, puošniais vežimais. 
Lietuviai parade dalyvaus ir taip 
pat tos dienos vakare tautų pasi
rodyme, kur kiekvienai tautinei 
grupei skirta 10 minučių pasiro
dyti su taūtiniais šokiais. Šokius 
pašoks Detroito liet, tautinių šo
kių grupė. Beto, B-nės valdyba 
ta proga ruošia tautodailės paro
dą, kur galėsime pasirodyti su 
savo smūtkeliaiš, rankdarbiais ir 
kitu tautiniu menu svetimie
siems.

Be. L. B-nės mūsų kolonijoje 
jau treti metai gražiai veikia 
vyr. at-kų kuopa. Maž. Lietuvos 
Tarybos pirm. E. Simonaičio at
silankymo proga dar susiorgani
zavo M. Lietuvos Bičiulių D-ja 
ir dabar vilkiukai ir paukštytės. 
Tenka nugirsti kad organizuoja
si ir Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Marija - Teresė Čiuprinskaitė 
pabaigė St. Mary akademiją ir 
toliau studijuoti numato kalbas 
ir pedagogiką. Nežiūrint pasku
tiniųjų mokslo metų M. T. Čiup- 

t rinskaitė aktyviai dalyvavo vyr. 
:at-kų kuopos veikloje eidama 
sekretoriaus pareigas ir giedoda
ma liet, parapijos,chore. Abitu
rientę sveikiname ir lihkime to
liau siekti mokslo šviesos ir ją 
parvežti iškamuotai tėvų žemei.

B. Barisas pradėjo dirbti FeldJ 
mano namų ir kitų nuosavybių 
pardavimo įstaigoje, 1922 Wyan
dotte. Norintieji savo namus 
parduoti ar naujus įsigyti, gali
me į jį kreiptis ir jis saviesiems 
mielai patarnaus.

Windsore labai daug nedir
bančių. Iš naujųjų lietuvių tedir
ba apie 12, o visi kiti bedarbiai.

Koresp.

Informacijos tarnyboje ir iš
vyksta iš Detroito. Anksčiau mi
nėtos žinios, kad jis dirbs prie 
“Voice of America”, nebūtinai 
turės įeiti į jo naujosios tarnybos 
darbų plotmę. x

Med. gyd. Martyna Miškienė, 
pati pirmoji iš naujųjų lietuvių 
išlaikiusi egzaminus ir gavusi 
gydytojos teisės Mičigano valsti
joje, dabar atidarė savo kabinetą 
Detroite, 393 W. Grand Blvd. tel. 
TA. 6-0686. Darbščiąj ai tautietei 
linkėtina sėkmingos darbuotės 
medicinos praktikoje.

Detroite “Tėviškės Žiburius” 
atskirais numeriais pirkti galima 
gauti “Neringos” knygyne, prie 
Šv., Antano bažnyčios.

549 lietuviai yra prašę BALFą 
prisiųsti garantijų blankų bei in
formacijų, kaip sudaryti darbo ir 
buto garantijas pagal naująjį 
imigracijos įstatymą. Iš tų 549 
NCWC garantijų prašė 480.

BALFas turi kartoteką per 
1200 asmenų, kurie norėtų iš Vo
kietijos emigruoti į JAV it pra
šo rasti jiems kvietėjus.

Per .BALFą iš Kanados gegu
žės mėn. Vasario 16 gimnazijai 
pasiųsta $30. Pasiuntė gimnazi
jai remti Toronto būrelis Nr. 63.

Massachusetts gubernatorius 
birželio 15 d. paskelbė Pabaltijo 
laisvės diena. \

Nebraskos Universitete, daly
vaujant augštiėms amerikiečių 
ir latvių atstovams, įmūryta pa
minklinė lenta Latvijos prezi
dentui Katilui Ulmaniui, kuris 
1909 m. šiame universitete gavo 
bakalauro laipsnį. ♦
VOKIETIJA

Stiprėja VLIKo Tarnybos
Sakoma, jog jokia kita paverg

ta tautybė neturinti taip gerai 
suorganizuotos žinių sekimo, in
formacijos ir radijo tarnybos, 
kaip'lietuviai Europoje. Jie esą 
išvystę visapusišką veiklą ir pa
rodę tokį organizuotumą, jog vis 
labiau su jais skaitosi didžiųjų 
galybių įstaigos. Gauną “Eltos 
Informacijas” džiaugiasi biulete
nio nuolatiniu tobulėjimu. Tokie 
gaunami rezultatai, kai į darbą 
politikai įsileidžia specialistus 
(VLIKo Informacinėn Tarnybon 
neseniai įsijungė “TŽ” buvęs 
bendradarbis Ged. Galva).

Lebensted. Kasyklų bokštų ir 
fabrikų čiukurų pavėsyje gyve
na čia dar apie 700 Lietuvos pi
liečių. Lietuvių bendruomenei 
priklauso tik apie 200. BALFo gi 
parama (maistu, rūbais, avaline 
ir pinigais) nesivaržo naudotis 
net antra tiek.

Lebenstedte dauguma mūsų 
tautiečių turi sunkų paprasto 
darbininko darbą. Kaikurie ne
blogai uždirba. Visi gyvena kolo
nijose ir stengiasi galimai arčiau 
yieni kitų apsigyventi. Tarpusa
vy sugyvena gerai ir su sveti
maisiais ] 
kad čia yra 
nys. Tai pabėgėliai ir repatrijan- 
tai net iš 25 tautų. Kaikurie jų 
net visiškai nemoka vokiškai bet 
dedasi didesniais vokiečiais už 
tikruosius. Jie visur prasikiša su 
savo. “Volksdeutsch”. ’

Lietuviai, išskyrus porą išsigi-

Niagara Falls, Ont.
“Varpo” koncertas

Toronto, Hamitlono bei kitų 
provincijų lietuvius maloniai 
kviečiame atsilankyti į Toronto 
lietuvių choro “Varpas” ruošia
mą didžiulį koncertą. Koncertas 
įvykš' birželio 26 d., šeštadienį, 
Niagara Falls mieste, St. Patrick 
salėje 7 v.v. Salė randasi Queen 
ir Victoria gatvių kampe. Šį kar
tą ^Varpas” pasirodys su beveik’ 
nauju dainų repertuaru ir papil
dys ištraukomis iš operų. Po 
koncerto bus Šokiai^ gros geras 
orkestras. Veiks bufetas su už
kandžiais ir gėrimais.

Tad dar kartą visus lietuvius 
maloniai kviečiame atsilankyti.

Paskutinis toks gražus ir ma
lonus susirinkimas buvo gegužės 
mėnesio pradžioje, Motinos Die
nos proga.
1 Steigiama vokiečių pabaltie- 
čių susiartinimo draugija. Lie
tuviai, latviai ir estai birželio 
15 dieną Bonnoje rengia pabal- 
tiečių gedulo dieną. Apeigos pra
sidės gedulingomis pamaldomis ' 
katalikų ir evangelikų bažnyčio
se. Evangelikų pamaldose daly
vaus Latvijos evangelikų liuter. 
arkivyskupas dr. T. Grinbergs, 
katalikų pamaldose Kolno kari- 
dinolo skiriaftias vyskupas.

Po pamaldų, 10.30 vai. Feder. 
Vokietijos parlamento spaudos 
konferencijų salėje įvyks pabal- 
tiečių politinių veiksnių sukvies
ta tarptautinės spaudos atstovų 
konferencija.

Pats iškilmingas aktas įvyks 
7 v. v. Minėjimas bus pradėtas 
vokiečių ypatingiems reikalams 
ministerio Strausso arba parla
mento užsienio reik, komisijos 
pirmininko Gerstenmaierio kal
ba. Numatyta, kad minėjime da
lyvaus ir kiti vokiečių vyriausy
bės, parlamento bei visuomenės 
atstovai. * •* I

Plačių vokiečių sluogsnių pa
geidavimu steigiama “Vokiečių - 
Pabaltiečių Susiartinimo Drau
gija”. Steigiamasis susirinkimas 
įvyks tą pačią birželio 15 d. 3 v.

“Latvija” rašo, kad esą numa
tyta steigti dar ir atskirą vo- 
kiečių-latvių susiartinimo drau
giją-
AUSTRIJA

Austr. LB Valdyba VLIKo 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos 
valdytojo patvarkymu iki naujų 
rinkimų Šių metų gale naujai 
pertvarkoma ir pasiskirstė se- s 
kančiai pareigomis: pirm. Mgr. 
K. Razminas, sekr. E. Geibavi- 
čius, ižd. M. Krikštanavičius.

Buvę kandidatai K. Kliūgąs ir 
inž. M. Kripas dėl nepatogių su
sisiekimo sąlygų iš valdybos pa
sitraukė.

Tautos Fondo Valdytojas pa
skyrė Austrijai naują TF įgalio
tinį kun. K. Kuzminską. x

Vienoje mirė balandžio 10 d. 
eidama 81 mt. Elena Baronienė- 
Langerytė, gim. 1873. 9. 26 Šiau
liuose. Jos tėvai Ignas ir Agnietė 
Langeriai turėjo Šiauliuose ke
pyklą. Ištekėjusi už Kosto Ba
rono ilgą laiką gyveno Smolens
ke, kur,jos vytas vedė alaus bra
vorą. 1921 m. grįžęs į Lietuvą, 
Baronas dirbo “Ragučio” alaus 
bravore ir įsigijo “Metropolio” 
restoraną Kaune. 1931 m. mirė 
Berlyne. Likusi viena Elena Ba
ronienė iki antrojo karo gyveno 
Kaune ir kartu su tūkstančiais 
kitų lietuvių pateko į tremtį.

Priimtas naujas Įstatymas, pa 
i ir tremti

niams nebereikia nuolat prail
ginti arba prašyti policijos leidi- J
mo pasilikti Austrijoje (Aufent- M
haltsbewilligung). ’

“Salzburger Nachrichten” ba
landžio 12 d. praneša, kad Aust
rijoje 90.000 Volksdeūtsch’ų gali 
gąuti Austrijos pilietybę paduo
dami iki 1955. 12. 31 raštišką pa
reiškimą atitinkamai Landesre- 
gierungs įstaigai. Jie turi tik įro
dyti, kad jau nuo 1949 m. sau
sio 1 d. gyvena Austrijoje ir nė
ra • politiniai nusikaltę. Šeimos 
tėvui padavus tokį pareiškimą, 
Austrijos pilietybę įsigyja kartu • 
ir jo žmona bei vaikai.
BRAZILIJA

Radio Nacional, kun. klebono 
P. Ragažinsko rūpesčiu penkta
dieniais tarp 10.30 ir 11 vai. nak
ties savo programoje “Grande 
Jornal” skelbs įdomesnes žinias 
iš lietuvių gyvenimo.

* Kun. Kazimieras Miliauskas 
yra paskirtas klebonu į Sao Cae- 
tano (Sao Paulo miesto dalis).

nesipyksta. Pastebėtina. I Priimtas naujas Įst; 
yra tikras žmonių misi-( gal kurį pabėgėliams

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

A. Pranckevičius
* *

Visokeriopas ihformacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įsta£ąf£

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

nėjimą. kuris praėjo labai vyku
siai. Regina Karėnaitė pašoko 
porą šokių iš baleto "Ką aš my
liu” ir “Gėlių valsą”. Po minė
jimo sekė šokiai ir veikė turtin
gas bufetas. Paliepiškis.

REAL ESTATE LIMITED

OFFICES: Toronto • Hamilton - London - Samia - Kitchener - Peterborough - 
Windsor - Richmond Hill - Woodstock - Guelph.
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JAUNIMUI I TALKĄ! IR VĖL KYLANTI ŽVAIGŽDĖ
Didžiumai lietuvių tremtinių 

išvykus iš Vokietijos, likusis jau
nimas buvo primirštas. Tiesa, 
apie jį buvo rašoma ir prašoma 
jam pagalbos, tačiau konkrečiai 
į darbą nerizikuota eiti. Vasario 
16'gimnazija priglaudė gražų lie
tuviškojo jaunimo būrį, tačiau 
tik menką dalį. Pagaliau ir šis 
jaunimas nori gaivinančiai atsi
kvėpti stovykliniame gyvenime.

Prieš porą metų T. Ali. Berna- 
toniui vadovaujant, imtasi jauni
mo stovyklų organizavimo. Se- 
chache suorganizuota stovykla 
sulaukia virš 100 lietuviškojo, 
jaunimo. Bendra malda, paskai
tėlės, iškylos, laužai taip jauni
mą nuteikė, kad dažnas net aša- 
rojosi su stovykla atsisveikinda
mas. Pasisekusi stovykla davė 
dar .didesnį impulsą šio darbo ir 
ateityje neapleisti. Praeitų metų 
stovyklos talpina jau virš 200 
lietuviškojo tremties jaunimo.

Ir šiais metais, Tėvo Alf. Ber- 
natonio rūpesčiu, norima suorga
nizuoti katalikų vaikams vasaros 
stovyklą. Vieta surasta, laikais 
nustatytas. Sveikintina, kad šiai 
stovyklai Vadovauti imasi ateiti
ninkai. Tai mūs nestebina! Liku
sis ateitininkų būrys, išsisklaidęs 
po plačiąją Vokietiją, nori irgi 
šiais ypatingais ateitininkų isto
rijoje metais suskristi į vieną 
būrį taip, kaip užjūriuose gyve
ną ateitininkai į kongresą Ame
rikoje.

Be užjūrio lietuvių pagalbos 
mes ir šiandieną, kaip ir visuo
met, negalėsime atlikti šito dar
bo. Mums reikalinga finansinė 
parama. Amerikos ir Kanados 
lietuviai sudarė ir praeitoms sto
vykloms sąlygas. Atsišaukimai 
spaudoje neliko neišgirsti. Krei
piamės ir- šiemet į Jus, mieli už
jūrio lietuviai, ir prašome finan
siniai paremti organizuojamą 
Vokietijoje katalikiškam jauni
mui stovyklą. Kreipimės į visus 
lietuvius, nes Lietuvos ateitis, 
gludinti mūsų jaunime, rūpi vi
siems. Ypatingai prašome į šį 
aukų rinkimo vajų aktyviai įsi
jungti katalikiškąsias organiza-

cijas ir jų vadus. įdėtas kapita
las į lietuviškąjį jaunimą mūsų 
ff dabar neapvils. Būdų aukoms 
rinkti, jeigu tik bus norų, bus 
galima visuomet rasti. Šiam au
kų vajui nuoširdžiai norėtųsi 
kviesti ateitininkus, nes tai bus 
oreliui-sesei auka Ateitininkų 
Kongreso Amerikoje proga.

Apie stovyklos reikalingumą 
tremties jaunimui nebereikėtų 
kalbėti. Daugumos lietuvių vai
dučių tėvai Vokietijoje gyvena 
.š apverktinos pašalpos, kurios 
sunkiai užtenka kasdieninei duo
nai. Nenuostabu tad, jeigu dide
lis procentas lietuvių Vokietijo
je serga džiova. Jaunimą mes 
turime nuo šios nelaimės apsau
goti. Kitaip negalėsime pateisin
ti išmetamų pinigų Tėvynės va
davimo darbui. Pagaliau ir lietu
vybės išlaikymui vasaros jauni
mo stovyklos yra būtinos. Čia 
jaunimas klausosi paskaitų, čia 
jis organizuoja laužus, iškylas, 
bendroj maldoj prisimena savo 
tėviškę. Prie partizano kapų jis 
išgyvena lietuvio dabartinį kan
čios kelią. Ir lietuviškas žodis, 
kurio sukaktį šiais metais iškil
minei minime, yra gražiai vasa
ros jsiihimo stovyklose puoselė
jamas. .Tie vaikučiai, kurie pir
moje stovykloje Sechache silp
nai lietuviškai kalbėjo, praeitų 
metų stovykloje visiškai gražiai 
vartojo savo tėvų gimtąją kalbą.

Tikinčiajam lietuviui šie mėtai 
yra ypatingai brangūs: Marijos 
Metai, spaudos atgavimo sukak
tis, Pijaus X paskelbimas šven
tuoju ir t.t. Tai visa mes pami
nėsime kuo gražiausiai. Vargui 
ir nutautėjimui atiduotą lietu
višką jaunimą gelbėti yra irgi 
šių metų šauksmas. Tad ir kvie
čiame visus į aukų rinkimo tal
ką. Mes pradėjome, o Jūs padė
kite, nes mums visiems rūpi Lie
tuvai grąžinti visais atžvilgiais 
sveiką mūsų jaunimą. Aukas 
prašome siųsti Tėvui Alf. Berna
tonių!, Lietuvių Misionierių Di
rektoriui Vokietijoje, (16) Die
burg, Kapuzinerkloster, Germa
ny — tiesiog, arba per BALFą.

Kun. A. Bunga.

NAUJOS KNYGOS

Nedidelė mūsų tauta, bet jud
ri, pasiryžusi gyvenimo kovai, 
vistlek kurioj srity ar kaip sun
kiai pasiekiama būtų.

Kiekvienas blaivių minčių ir 
geros širdies lietuvis džiaugiasi 
išgirdęs lietuvį kur nors ką ver- 
.o, didingo savajai tautai ar žmo
nijai siekiantį ar pasiekusį.

Šia proga noriu pasidalinti su 
‘TŽ” skaitytojais, vienos jaunos 
lietuvaitės Siekiais meno srityje, 
su kuria turėjau malonumo pasi
kalbėti balandžio 9 d. Hollywoo- 
de, Calif.

Prieš 25 metus, dzūkai nuo 
Daugų, J. ir M. Kilmoniai, pasi
rinko lietuvių išeivių lemtį ir 
atvyko Montrealin, Kanadon. 
Čia susituokė ir 1935 m. susilau
kė savo vienturtės dukrelės Rū
tos. Rūtelė parodė įgimtų gabu
mų jau kūdikystėje ir tėveliai 
pasistengė tuos gabumus ugdyti. 
Vos trijų metų būdama, Rūtelė 
laimi pirmenybę Imperial teatre 
už šokimą. Keturių metų prade
da piano pamokas ir taip metai, 
po metų Rūtelė džiugino lietu
vius įvairiuose parengimuose ir 
dainai jos vardas buvo minimas 
spaudoje. i

1948 m. p.p. Kilmoniai persi
kelia į JAV ir apsigyvena Hol
ly woode. Čia Rūtelė, per maž
daug trejus metus lankė Imma
culate Heart High School, vėliau 
Los Angeles City College. 1950 - 
1951 m. Rūta vėl grįžta scenon 
Los Angeles teatruose, neapleiš- 
dama ir studijų. 1951 m. garsia
me metiniame Rožių karnivale, 
ji pasipuošusi lietuvių tautiniais 
rūbais, važiuoja tautų “flote”, 
atstovaudama Pabaltijo tautas, 
atseit, “Pabaltijo karalaitės” ti
tulu. Nuo 1951 m. ji dažnai kvie
čiama į televiziją, o 1953 m. rug
sėjo mėn. pasirašė sutartį su 
MGM kino filmų bendrove, vei
kalui “Bride for Seven Brothers” 
kurio premjera jau buvo balan
džio 6-8 d.d. -Hollywood© teat
ruose. Lauksime ir Toronte.

— Kokiu būdu patekote į šią 
filmą?

— Aš buvau išvykusi su vai
dintojų trupe į kalnų kurortą

Stasius Būdavas, Uždraustas Stebuk
las, Gabijos leidinys, viršelio aplankas 
dail. Albino Brelskous, 1000 egz. Iš
leista 1954 m. JAV; 248 psl., kaina 
$2.60. -

Gyvendamas nuošaliame Rock
land miestelyje, Maine valstijoj, 
Stasius Būdavas daug dirba: ra
šo, kuria. Iš tos pat vietelės iš
girdom rašytojo “Varpus skam
bančius”, o tai, neseniai pasie
kė mus ir kita knyga — jau dvy
liktasis kūrinys, romanas “Už
draustas Stebuklas”. Šiame kū
rinyje vaizduojami lietuviams 
du tragiški 1944 m. laikotarpiai 
— ruduo ir žiema, kurie, tačiau, 
supinti į sentimentaloką meilė? 
istoriją, todėl ir nustoja didesnės 
dalies savo tragiškumo.

Romano vyriausias veikėjas — 
Petras Mankus, kuriam likimo 
buvo lemta su kitais jaunais vy
rais būti atgabentam į Vokietiją 
paruošti patrankų mėsai beku- 
riant naciams “naująją Europą”. 

/ Gi “uždraustas stebuklas” — tai 
vokiškoji moteris, kaip sugaudy
tiesiems dėstė nacių vadai.

Petras su kitu draugu, pasi
naudodami orinio pavojaus aliar 
mu, visdėlto pabėga. Pakeliui 
jiedu išsiskiria. Bevykstant to
liau, Petrui pasitaiko proga gra
žiai patarnauti vienam iš “už
draustųjų stebuklų” — austrei 
Ernai Morgenstrahl, su kuria jis 
susidraugauja. Pagaliau, karo

sūkuryje įsiliepsnoja tarp ju
dviejų meilė, kuri, įvairių įvy
kių įvykėlių diktuojama, abu 
partnerius tai jungia arčiau, tai 
vėl truputį atskiria, tačiau ju
dviejų meilė, tarytum raudonu 
siūlu, tęsiasi per visos knygos 
puslapius ir netgi knygą užbai
gus — toji meilė nepasibaigia, 
nors ir netampa jie vyras ir žmo
na. Nors Petras iš Linzo išva
žiuoja, kur buvo įsikūręs ir pas
kutiniu laiku slapstėsi pas Er
nos giminę dėl savo konkurento 
vokiečio Mūllerio aštriau išvys
tyto persekiojimo.

Užvertus romano paskutinįjį 
puslapį, skaitytojui atsliuogia 
pasąmonėn iliuzija, jog Petras 
pas Erną dar grįš ir juodu apsi
ves.

Šis romanas, deja, atrodo, yra 
didelės skubos darbas. Kaip vy
riausio personažo Petro asmeny
bė neišryškinta, taip ir eilės ki
tų knygos veikėjų veidai blan
kūs. Sakytume, jog labiausiai iš
ryškinta Erna. Ji, nors kitatautė, 
daug patrauklesnė ir lietuviui 
skaitytojui.

Petro sąžinė, kaip lietuvio, 
mylinčio kitatautę, kartais pra
byla į jį ir į jo jausmus, bet ne
pajėgia atsibusti ir parodyti 
skaitytojui kokio nors patrauk
lesnio pavyzdžio.

Ir kitų personažų veidai nega
nėtinai ryškūs nei kaip lietuvių, 
nei bendrai žmonių. Pav. prof.

Busite patenkinti

SALADA
KABW ,-------- w

Bakaitis autoriaus norėtas pri
statyti skaitytojui kaip itin rim
ta, patraukli, darbšti ir patrio- 
tinga asmenybė, deja, toli gražu, 
tokia neišėjo. Švelniai tariant, ir 
prof. Bakaičio veidas itin’ blan
kus... ' .

Į rašytojo priešpaskutinįjį kū
rinį “Varpai skamba”, atrodo, 
daug daugiau sielos ir »meilės 
įdėta, todėl anoji knyga skaity
tojams yra daug patrauklesnė.

Nežiūrint keletos šių neigiamų 
pastabų, “Uždraustas stebuklas” 
vis dėlto save atperka dvelkian
čiu nuoširdumu, lengvu stiliumi 
ir in try gos gabiu rutulio  j imu. O 
kadangi siužetas mums, lietu
viams, labai prisimintinas, todėl 
norint atnaujinti pasąmonėje 
nors ir žiaurų praeities vaizdą, 
žmogus knygą skaitai ir neųori 
jos išleisti iš rankų; pakol užver
ti paskutinįjį puslapį.

Pr. Alšėnas.
Yenancijus Ališas, Coscata Crista- 
lina, ketvirtoji lyrikos knyga, rltust- 
ravo Vlada Stančikaitė-Abroitienė, 
Išleido "Bendrija", Hannovėr, Ger
many, 160 psl., kaina nepažyrnėta. 
Knyga sū kietais viršeliais ir aplan
ku.

V. Ališas jau senokai įsikūrė 
Pietų Amerikoje, ten jau ketvir
tą savo poezijos knygą štai išlei
do, bet vis tebėra toks paprastas 
lietuviškų laukų kūdikis, klajo- 
jąs Brazilijos tropikuose su tuo 
pačiu lietuvišku mastu, gyvenąs 
tėvynės prisiminimais (tik ne 
banaliomis deklamacijomis), jos 
rūpesčiais gyvenąs, jai šūkius 
Sarenkąs, jos likimą apsvarstąs. 

lors politinių eilėraščių čia 
veik nėra, jei neskaityti paskuti
nio “Lietuvai ir lietuviams”, ta
čiau ji ir jos prisiminimas suda
ro pagrindinį Ališo poezijos nuo
taikų bruožą.

Iliustracijų taip gausu (net su 
autorės portretu), kad jos kaikur 
jau ir pačius eilėraščius goži...

ftottywftodo aktorė 4r balerina Rūta Kil- 
iMnn. MoWrealyi« gimusi Hetuvaitė, ku
rtą nefrulai* matykime filme "Bride for 

Seven Brothers".

Idyllevllde. Ten bevaidinant ir 
šokant, mane pastebėjo ir netru
kus mano agentas telefonu pra
nešė, kad grįžčiau tuojaus į Los 
Angeles. Metro Goldwyn Mayer 
studijose mane tyrė trim atve
jais ir po. didelio įtempimo pa
galiau gavau žinią, kad rolę gau
nu, — pasakojo gražia lietuvių 
kalba p-lė Rūta.

— Tai turėjot džiaugsmo! Kaip 
Mamytė į tai reagavo? — už
klausiau čia pat stovinčios p.. 
Kilmonienės.

— Kai grįžusi pranešė, apsika- 
binom ir verkėm abi iš džiaugs
mo!

— Ką Jūs numatote ateičiai?
— Gali būti ilga kelionė meno 

srity,' bet prašysiu Dievo, kad

ATEITININKŲ
Ateitininkų Kongreso metu, 

rugsėjo 4 ir 5 dienomis, Čikagoje 
bus ir ateitininkų spaudos paro
da. Visi ateitininkai ir jų bičiu
liai, turį ateitininkiškos spaudos 
it jų veiklą liečiančių dokumen
tų, ypač kuopų leistų laikraštė
lių, prašomi atsiųsti juos šiuo 
adresu: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, At-kų Spaudos Parodai, 
2601 W. Marquette Rd., Chicago 
29, III., USA. “Ateities”1 žurnalo 
komplektai jau pažadėti atsiųsti. 
Siunčiant 
pažymėti, 
metų, egz. 
adresą.

Pastaba 
prašome siųsti kuogreičiau ir ne
vėliau rugpjūčio 22 d. Norintieji 
kuriuos Spaudinius perleisti Pa
saulio Lietuvių Archyvui, prašo
me siunčiant tai pažymėti.

At-kų Spaudos Parodos K-ja.
— Solistė Prudencija Bičkie- 

nė, viena iš žymiausių lietuviš
kos dainos menininkių, mielai 
sutiko dalyvauti Ateitininkų 
kongreso metu ruošiamame kon
certe rugsėjo 5 d. naujosios gim
nazijos auditorijoje, Čikagoje. 
Koncerte taip pat dalyvaus Či
kagos at-kų choras, vedamas V. 
Baltrušaičio.

— J. E. vysk. V. Brizgys nuo
širdžiai sutiko dalyvauti Ateiti
ninkų kongrese. J. E. pasakys 
pamokslą šeštadienį, rugsėjo 4 d. 
per šv. mišias, kurias laikys At. 
Federacijos Dvasios vadas tėvas 
Vikt. Gidžiūnas, OFM. Mišios 
vyks naujoje tėvų pranciškonų 
bažnyčioje, esančioje pačiame 
Čikagos centre. Tai viena iš mo
derniškiausių šio miesto bažny
čių.

— Kun. St. Yla, buvęs Štut
hofo koncentracijos stovyklos 
kankinys ir aktyvus lietuviškos 
visuomenės veikėjas, kalbės 
Ateitininkų kongrese agapės 
metu sekmadienį, rugsėjo 5 d. po 
šv. mišių.

— Čikagos studentų ateitinin
kų draugovė, vadovaujama ži
nomo sportininko J. Šoliūno, su
tiko pravesti Ateitninkų kongre
so susipažinimo vakarą (IX. 3.). 
Studentiškas jaunimas pasirodys 
sū savo menine programa, išleis 
tradiųinį jumoro laikraštėlį ir 
suteiks progą visiems kongreso 
dalyviams praleisti keletą va
landų šeimyniškoje nuotaikoje.

Sekmadienį (IX. 5.), Atei-

spaūsdinius, prašome 
keis siunčiama, kurių 
skaičių ir pilną savo

Parodai eksponatus

man padėtų ir manau, kad pa
sieksiu.

— Kaip žiūrit į lietuvių visuo
menę?

— Pradėjau su lietuviais ir su 
jais baigsiu — greit ir nedvejo
dama, atsakė p-lė Rūta. Jos bal
se skambėjo gilus ir visapusiškas 
pasitikėjimas savo tautiečiais. 
Gražu, malonu ir linkėtina, kad 
tvirtas p-lės Rūtos pasitikėjimas 
niekuomet nesugriūtų.

— Labai, džiaugiaus turėjusi 
progą išvįsti Jus vaidinant vilio
kės-šekėjos rolėje Šv. Kazimie
ro gyvenime”, parapijos salėje. 
Jūs labai lanksčiai ir vikriai tą 
rolę atljkot — pasidžiaugiau.

— Ačiū — kukliai atsakė ji ir 
atsiprašiusi nubėgo surasti ma
no jau užprašytos jos nuotrau
kos, kad ir “T2” skaitytojai ga
lėtų pasidžiaugti ta patriote lie
tuvaite.

— Dar vienas klausimas Pane
le: Kaip su Jūsų pavarde, ar pa
siliks lietuviška?

— Veikale “Bride for Seven 
Brothers”, yra Rūta Kilmonis, 
bet televizijos veikaluose, ku
riuos dabar gaminam, pasiūlė, 
kad vadinčiaus Rūta Lee.

Tuo ir baigėme pasikalbėjimą. 
Rūta gražiai padėkojo, įteikė dvi 
užrašytas nuotraukas ir ruošėsi 
skubiai išvykti. Aš savo keliu 
padėkojau, kad ji buvo tokia 
maloni, pasidalinti mintimis su 
“TŽ” skaitytojais, kurie neabe
jotinai džiaugsis, kaip ir aš 
džiaugiuos ir didžiuojuos ja, kaip 
pasiryžusią ir gera lietuvaite!

Maria F. Yokubymenė.

KONGRESAS
tininkų kongreso dalyviams šv. 
mišios įvyks Šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Pamokslą sakys prel. J. 
Balkūnas. Pažymėtina, jog Šv. 
Kryžiaus bažnyčia yra viena iš 
gražiausių-Čikagos bažnyčių.

Dominikas Savijo šventasis
Birželio 13 d. katalikybės sos

tinėje Romoje popiežius Pijus 
XII paskelbė šventuoju garsio
jo jaunuomenės auklėtojo šv. 
Jono Bosko auklėtinį Dominiką 
Savijo, 15 metų jaūnu'dlį, mirusį 
1852 m. Castelnuovo Don Bosco 
miestelyje, t.y. toje pat vieto
vėje, kur šiandien veikia ant
roji laisvajame pasaulyje esanti 
lietuvių gimnazija, įkurta ir ve
dama lietuvių saleziečių. Šio jau
nuolio altorių garbe džiaugiasi 
visos tauriosios tikinčiųjų šir
dys, o ypač visame pasaulyje 
esantieji abiejų saleziečių šeimų 
(vyrų ir moterų) buvusieji ir 
esamieji' auklėtiniai.

Naujojo šventojo gan platus 
gyvenimas — Jaunojo Galiūno 
Keliu — lietuvių kalboje yra 
parašytas saleziečio kunigo Ga
vėno ir gražioje laidoje (160 psl., 
62 spalvotais paveikslais ir kie
tais viršeliais) yra išleistas liet, 
saleziečių gimnazijos spaustuvė
je. Kaina $2. Tą kygą galima 
gauti liet, saleziečių gimnazijo
je: Istituto Salesiano Lituano— 
Castelnuovo Don Bosco (Asti)— 
Italy, ir pas platintojus.

Vasaros stovyklos Vokietijoje 
esančiam lietuviškam jaunimui 
šią vasarą ruošiamos net kelios. 
Katalikiškam jaunimui rengia 
Sielovada, o praveda moksleiviai 
ir studentai ateitininkai. Skau
tams rengia jų vadovybė, o liku
siems, kurie neturėtų galimybės 
dalyvauti tose stovyklose, su
rengs Vok. krašto valdyba.

East and West. Tokiuo vardu 
gegužės mėn. Londone pasirodė 
visų trijų Pabaltijo tautų lei
džiamas žurnalas, keliąs Pabal
tijo problemas. Jo leidimo ir re
dagavimo reikaluose lietuvius 
atstovauja prof. S. Žymantas, 
kuris pirmajame numery parašė 
straipsnį apie Bažnyčią ir komu
nizmą pagal Lietuvos pavyzdį.

* H <01
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DĖŽUTĖSE arba MAIŠELIUOSE — tai yra

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA

k kultūros ir knygų pasaulio
Kardės Pažėraitės novelių 

rinkinys “Didvyrių žemė”, ski
riamas kovojantiems ir žūstan
tiems Lietuvos didvyriams — 
Miško Broliams, greit išeis iš 
spaudos. įspūdingą viršelį nu
piešė dail. Vlada Stančikaitė. 
Knygos leidėjas muzikas Jonas 
Kaseliūnas. Spaudos darbus at
lieka “Garnio” leidykla.

Knygų leidėjas Saulius išlei
džia S. Daukanto “Būdą”. Tai 
bus perspausdinimas J. Talman- 
to redaguotos laidos, išėjusios 
nepriklausomoje Lietuvoje.

JAV Liet. Stud. Sąj. naujieji 
organai išrinkti korespondenci- 
niu būdu: C. Valdyba: V. Vygan
tas, K. Kudžma, V. Germanas, 
A. Sužiedėlis, R. Rauchaitė, A. 
Barzdukas, A. Keželis;. rev. kom: 
V. Gylys, E. Vitkus, B. Mačiuika; 
garbės teismas: R. Mieželis, V. 
Žvirzdys, V. Kavolis.

Iš 576 turinčių teisę balsuoti, 
balsavo 402.

Po rinkimų pasirodė, kad 7 C. 
Valdybos nariai gyvena 5 vieto
vėse. Beabejo veikla bus labai 
apsunkinta.

Dailininkė Sofija Pacevičienė 
dalyvavo su savo 23 kūriniais 
kartu su 5 italų dailininkais me
no parodoje, atidarytoje gegu
žės 20 d. Romos miesto Parodos 
rūmų .Meno Galerijos patalpose. 
Paroda veikė ligi birželio 3 d.

Kun. Juozas Grabys gegužės 
21 d. sėkmingai apgynė Grego- 
rianum un-te Romoje disertaciją 
“Dvasinė paguoda pagal šv. Gri
gorijų Didįjį”.

VT Lietuvybei Išlaikyti Tar
nyba yra ligi šiol- išsiuntinėjusi 
įvairių kraštų lietuvių bendruo
menėms, bibliotekoms, mokyk
loms, kuopoms .ir t.t. iš viso 3.009 
egz. lietuviškosios literatūros. Iš 
jos 650 egz. sudarė vadovėliai, 
1117 — vaikų literatūra, 418 — 
beletristika, 244 — poezijos lei
diniai, 422 — įvairūs kiti leidi
niai ir 121 egz. gaidų. Knygos 
daugiausiai paskirstytos Europos 
ir P. Amerikos kraštams. Euro
poje jos išsiuntinėtos į Vokieti
ją, Austriją, Belgiją, D. Britani
ją, Italiją, Olandiją, Prancūziją, 
Švediją, Daniją, Šveicariją. Iš 
visų čia paskirstyti 1.598 egz., iš 
jų 253 vadovėliai, 693 vaikų li
teratūros ir 21.7 beletristikos lei
dinių. Vokietijoj literatūra pa
skirstyta pirmoj eilėj mokyk
loms, paskui Vasario 16 gimna
zijai, toliau apylinkėms, kuo
poms ir šiek tiek atskiriems as
menims. Didžioji literatūros da
lis teko Vokietijai, o po jos —' 
D. Britanijai.. .

P. Amerikos^ kraštams iš viso 
išsiųsta 1.071 egz., iŠ jų 356 egz. 
vadovėlių, 330 egz. vaikų litera
tūros, 130 beletristikos, 58 poezi
jos ir 118 įvairių kitų leidinių, 
be to, 79 egz. gaidų. Iš jų dau
giausia gavo Argentina, paskum 
Urugvajus ir -Brazilija, toliau 
Kolumbija ir Venezuela, be to, 
25 egz. pasiųsti į Boliviją, nes, 
pasirodo, ir ten yra įsikūrusių 
mūsų tautiečiu Lietuvių mo
kykloms,’ bendruomenei ir orga
nizacijoms tai yra stambi para
ma, už kurią jie reiškia nuošir
džią padėką.

Argentinoje steigiamas liet. t. 
muziejus, kuriame bus laikoma

vertinga lietuviškosios tautodai
lės medžiaga. Pradžia jau yra 
Stankūnų padovanotoje viloje 
Villa del Digue. Jis bus plečia-, 
mas toliau. Dabar jį tvarko A. 
Mikę|ion.ienė. Argentinietis kul
tūrininkas Ezequiel De Elia pa
dovanojo liuksusinį 1925 m. Mi
lane išleistą italų k. G. Salvato- 
rio veikalą apie lietuvių liau
dies meną “L’Arte Rustica e Po- 
polare in Lituania”. Aktyviau 
kultūriniame darbe pradeda 
reikštis ir Argentinos lietuvių 
jaunimas. I. Andriuškaitytė iš 
lietuvių k. išvertė į ispanų k. lie
tuvių teatralų vaidintą dramą 
“Valkata” ir pradėjo su kitomis 
lietuvėmis jos repeticijas.

Prel P. M. Juro 25 m. klebona
vimo Lawrence šv. Pranciškaus 
parap. sukakties proga, birželio 
20 rengiamas pagerbtuvių ban- - 
kietas. . -

Lietuvis V. Fidleris Londono 
un-te gavd “Bachelor of Science” 
diplomą eum Įaudė.

Pirmasis lietuvis inžinierius, 
baigęs mokslus Australijoje, yra 
L. R. Garbaliauskas, kilimo kau
nietis, lankęs “Aušros” gimnazi
ją, o ją baigęs Vokietijoje. Un-tą 
baigė Adelaidėje.

Kaip ypač gerai baigę gimna
zijas studijuoti australų un-tuose 
gavo stipendijas lietuviai: R. Za
karevičius, R. Daukas, A. Žilytė 
ir R. Šilainis. D. Bortkevičiūtė- 
Žilinskienė viena iš pirmųjų lie
tuvaičių baigė Melburno un-te 
visai naujutėlę mokslo šaką — 
medicinos sociologiją.

Austrijos lietuvių biblioteką 
prieš keletą metų suorganizavo 
buvęs Austr. LB pirmininkas C. 
Liutikas. Ji dabar turi apie 200 
įvairių knygų. Nemaža lietuvių 
jomis pasinaudojo, bet paskuti
niu metu lyg buvo pamiršta. Bu
vęs bibliotekos vedėjas kun. K. 
Kuzminskas perdavė biblioteką 
atgal Austr. LB valdybai, kuri 
ruošia vėl naują knygų sąrašą ir 
ragina lietuvius ja pasinaudoti.

Varšuvoj Įsteigta komunistinė 
“katalikų patrijotų” leidykla, 
kurios uždavinys yra leisti spaus 
dinius lenkų, anglų, prancūzų ir 
kt. kalbomis ir juos siuntinėti 
užsienin. Leidykla sudarinėja 
užsieniuose gyv. lenkų sąrašus, 
pagal kuriuos numato siuntinėti 
savo leidinius. < Į

Pijaus XII atsišaukimas į 
protestantus

Šv. Tėvas išleido atsišaukimą, 
kviesdamas visus protestantus 
grįžti į Katalikų Bažnyčią. 6000 
žodžių enciklikoje jisai, be kitko, 
pareiškė: “Tai mūsų karštas 
troškimas, ir mes maldaujame 
dieviškųjų dovanų Dalintoją: te
būnie pagaliau įgyvendintas 
sų geros valios žmohių /troški
mas, kad visi susijungtų, kad .vi
si kryptų vienybėn bendruome
nės, vadovaujamos vieno Gany
tojo”. Ši enciklika skirta visiems 
D. Britanijos, Vokietijos, Aust
rijos, Prancūzijos, Belgijos ir - 
Olandijos dvasiškijai bei tikė
tiesiems. Progą jai parašyti daye 
1200 m. kankinio šv. Bonifaco 
sukaktis. Jis buvo britų vienuo
lis benediktinas, dirbęs apaštalo 
darbą ypač Vokietijoj; nukan
kintas Frieslandijoj drauge su 52 
draugais..

Redakcijai prisiųsta
Alfonsas Nyka Niliūnas, Orfe- 

jaus Medis, antroji laida, virše
lis, titulinis puslapis, vinjetės ir 
skyrių pradinės raidės K. Janu-1 
lio; išleido Vyt. Saulius, tiražas 
300 egz., Čikaga 1954, 128 psl., 
kaina $3.

Knyga yra laimėjusi “Aidų“ 
literatūros premiją.

Ateitis, 1954 m. gegužis, Nr. 5, 
97-120 psl.

mišriam chorui.
Tėvynės Sargas, Kultūros, vi

suomenės, politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas, 1954 m. V t., 
Nr. 1 (11), 240 psl. (Sukaktuvi
nis numeris).

'Žinoma,..
PUIKESNIO

SKONIO!

1954 m. ge-

Skautų Aidas, 1954 m. gegužės 
mėn. Nr. 5, 24 psl.

Marikes žtefos, Vol. XX, 1954 
m. Nr. 2 (147), 25-48 psl.

Priede: Bt. Būdri&nas, Tėviš
kėlė ir Iš Rytų šalelės, lygių 
balsų chorui su fortepionu ir J. 
Zdanavičius, Laisvųjų Daina,

1954, 80 psl. (VLIKo Informaci
nės Tarnybos leidinys).

Les Martyrs de Lithuanie, 64 
psl. (VLIKo Informacinės Tar
nybos leidinys).

Švyturys, Neperiodinis “Sek
madienio” priedas, 1954 m. va
sario mėn. Nr. 1 (5), 42 psl. (Ro
tatorinis leidinys).

Accuse the Soviet Union 
and her Leaders, 4 psl. (Baltų 
Federacijos Kanadoje leidinys 
Birželio 14 d. proga).

Serijos N r. 21. J

Cnlvtrt Žinios apie Kanadą >
Tai vienas ii straipsnių serijos, parašytų specialiai neokanadiečiams.

Perkant vartotą automobiilį
Tai dtsitrko vyrui, kurį pavadinkim pVz. Jde. Joe susitaupė pakankamai pi

nigų įmokėjimui už jo pasirinktos klasės automobilį. Jis surado mašiną, kuri 
ATRODĖ tvarkoj, pasirašė popierius, įmokėjo tam tikrą sumą ir įsėdęs nuvažiavč 
namo. /

Joe prarado savo pinigus ir automobilį.
Štai šio įvykio istorija: "Po kelių blokų mašinos motoras pradėjo čiaudėti. 

Dar po mylios jis visai nurito. Pašauktas rhechanfkos pareiškė, kad atlikus pa
grindinį motoro perdirbimą, arba įdėjus naują motorą, būtų galima važinėti. 
Pašaukiau vilktuvą ir mašiną sugrąžinau pardavėjui. Gerokai pasiginčijus, par
davimą jis panaikino, bet įmokėtą sumą pasitiko sau'

Joe buvo laimingos. Nėra Kanadoje įstatymo, kad būtų galima pardavimo 
sutartį panaikinti. Jėt pardavėjas butų nesutikęs, Joe butų privalėjęs mokėti kas 
mėnesį sutartą sumą, nežiūrint ar mašina eina ar ne.

Žinoma, Joe padarė dvi klaidas. Pirma, jis nepasirūpino surasti tinkamą 
važiuoti automobilį, kurį jis pajėgtų išmokėti, antra, jis nepatikrino automobilį 
gerai prieš jį pirkdamas

Joe patyrimas nėra visiškai tipiškos, bet jis parodo kiekvienam, kad taip 
gali atsitikti perkant nerūpestingai ir per skubiai. IŠ tikrųjų, daugumas parda
vėjų yra sąžiningi. Jūs gahte nusipirkti puikų automobilį pas žinomą pardavėją, 
tik, kadangi jis išleidžia daug pinigų šių mašinų priežiūrai rr užtikrinimui, kai
na pas jį gali būti ougštesnė. Jei abejoji pardavėjo reputacija, klausk artimiausia 
Geresnės Prekybos Biuro.

Pardavėjo sąžiningumas yra svarbiausios dolykos perkant vartotą outomo- 
bilį. Geros pardavėjas mielai duos progos jums išmėginti norimą automobilį, bet 
jei pardavėjos bando to išvengti, tenka tai skaityti įspėjimu, kad reikia būti 
atsargiom. Tiesa, jei Jus prašo pordovėjos pasirašyti ką nors prieš mašinos 
išmėginimą, įsitikink, kad neposirošoi sutarties. Kai bandysi mašiną, pirmiausia 
stebėk baterijos ir alyvos rodiklius. Ar motoras krauna bateriją? Ar alyvos ro
diklis rodo Spaudimą? Išbandyk pakoją, išbandyk stabdžius, bandydamas sustab
dyti iš korto, ar stabdo vienodai visus rotus? Būtų idealu, jei leistum mašiną 
apžiūrėti žinomom mechanikui

išorinė išvaizda gali jums suteikti geresnį vaizdą, kiek mylių mašina išva
žinėto. Nepasitikėk mylių rodikliu — juos galima atsukti; goti būti, kad net 
ankstyvesnysis mašinos savininkas atsuko tai prieš mašiną porduodomas parda
vėjui. Apžiūrėk apmušalus, grindis, pedalus ir padangas. Iš jų išvaizdos galima 
daug pasakyti.

Vartotas automobilis gali jums tarnauti ilgus metus, sumokant už jį atitin
kamą kainą. Arba gali jums ištraukti visos santaupas, nuolat kehi jums rūpestį 
ir būti nesaugus važiavimui. Pasirink tod atsargiai. Neskubėk pirkti.

Svarbiausia, palengva perskaityk pardavimo sutartį. Nieko nepasirašyk, ne
mokėk depozito, kol nesi tikros, kad viskas teisingai užrašyta.

CALVtRT MOUSE mielai lenkia i«sų komentarų ir 
sumanymų M musų sekančių straipsnių turinio. Juos 
imV unih m I

Sekantį mėnesį — ATSARGOS.

Calvert DISTILLERS LIMITED
Mmasmn. OHTAMO

M
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martel
OL. 8481

Room 107

JEFFERY, JEFFERY

100 Adelaide St W,

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St-, (torP Ossington ir Dovercourt) 
Telef.: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

$13.300. Bloor-St. Clarencj, pusiau 
atskirtas, dideliu kiemu, grožiu 
darželiu; dvigubu garažu. Na
mas 7 kambarių, visi tinkuoti, 
šviesūs ir jaukūs. Didelė moder
ni virtuvė; vandeniu- alyva šil- 
dymas. įmokėti ne mažiau 
$4.000.

$13.000. Shaw - Bloor St., pusiau 
atskiras, gerų plytų, 6 k., 2 virt., 
alyva šildomas, garažas; įmokė
ti $2.800.

$15.500. Montrose, atskiras, mūrinis 
8 kamb., 2 modern, virtuvės; 2 

• ' modernios vonios; kietmedž io
grindys; alyva apšildymas; įmo
kėti $5.000.

$16.900. Linolne Avė, otskiros gero 
mūro, 9 kamb., dideli ir šviesūs; 
2 virtuvės; parkietas; įmokėti 
$5.000.

$15.000. High Pork-Runnymede. At
skiras, rugbrick, 7 dideli komb. 
per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, 
vandeniu - alyva šildomas, gara
žas; įmokėti $5.000.

$17.500. Montrose, otskiros, mūrinis,
8 kamb., 2 virtuvės, 2 vonios, 
parkietas, ‘veranda. Vienas mort- 
gidžius. Įmokėti $6.000.

$17.000. Deleware, mūrinis, 8 kam
barių, 2 virtuvės; garažas; netoli 
College St. J mokėti ne mažiau 
$5.500

Rūkalų - dovanų * krautuvė, prie Lie
tuvių Namų didelė krautuvė su 
restoranu. Modernus įrengimas. 
Gera apyvarta. 6 kamb. butas;
9 metams nuomos teisė. 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 apie $4.000.

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

1245 Bloor St. W. - Tel
Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMULIONIS—OL. 8074. - Z. UMBRAŽtJNAS—ME. 0667

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.

Advokatas — Notaras

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

M
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Be Šią nuosavybių mes turime didelį pasirinkimų įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
it įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų į mokė j me, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

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

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

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

■ 2390 Bloor Street West, Toronto
• 863 Bloor Street West, Toronto

575 Queen Street West, Toronto.
1294 King Street

West, Toronto

East, Hamilton

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

Nepamirškit manęs!
E. BKCNAS

$1.500 įmokėti. Bloor - Lansdowne, 6 
k., mūrinis, atskiros, garažui 
vieta, 12 metų morgičius. Visa 
kaina tik $9.000. ’Reikia "iš
krapštyti" nuomininkaT., Skam
binti Z. Umbražūnui.

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

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

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

$3.500 įmokėti, Marguorette - Bloor,
7 kambarių mūrinis, pusiau at
skiras, nepereinami kambariai, 
2 garažai; viso apie $12.900. 
Sk. Tamuliohiui.

$3.500 įmokėti, Cowen-King, 7 kam
barių atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, puikūs kam
bariai, garažas; apie $ 15.000. 
Sk. Tamulioniui.

$3.500 įmokėti. Bloor - Margueretta. 
9 k., nepereinami, puikus mūras, 
atskiras, 2 mod. virtuvės, auto
matiškas šildymas, garažui vie
ta. Retas pirkimas už $15.500. 
Skambinti Z. 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 saulės kamb., mūrinis, 
nepereinami kamb., alyvos šil
dymas,, garažui vieta, geri mor- 
gičiaL Visa kaina $ 12.800. Sk. 
Z. Umbražūnui.

$4.000 įmokėtu High Park - Ronces- 
valles. 9 k.> mūrinis, atskiros, 
nepereinami k., 2 virtuvės, aly
vos šildymas, garažas, vieta ant
ra ęn. Skambinti Z. Umbražūnui.

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

$4.800 įmokėti. Bloor * Groce. 9 k. 
per 2 ougštus, labai geras mū
ras, 2 vonios, 2 moderniškos vir
tuvės, atskiri įėjimai į kiekvie
ną augštą, vieta 3 garažams. 
Tuojau galima užimti. Retos ver
tes pirkimas. Skambinti Z. Um- 
bražūnui.

$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. Tamulio- 
niui

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

$6.000 Įmokėti, Tyndel - King, 9 
kambarių atskiras mūrinis na
mas, kvadratinė Sistema, 3 mo
dernios virtuves, vandens-alyvos 
šildymas, 2 garažai. Sk. Tamu
lioniui.

$7.000 Įmokėti, Armadale - Bloor; 
puikus 7 kambarių mūrinis, at
skiros namas, geros grindys, pui
kus vidus, labai gražioj vietoj; 
vandens alyvos šildymas; gara
žas; ekstra tualetas ir dušas rū
šyje. Viso apie $19.000. Skamb. 
J. Tamulioniui.

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

$14.500 pilno kaina. Annette - Gil- 
mąur. 8 k., mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuves, garažui vieta. la
bai geri mortjičiai, gal eis už 
S5.C00 įmokėjimą. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$ 18.500 pilna kaina. Sunnyside - 
High Park. 9 k., mūrinis, atski
ras, 2 gražios virtuvės, vandens- 
alyvos šildymo?, rūsy žaidimų 
kambarys su baru, garažas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

& FROST 
Advokatai, Notarai 

91 Yonge St., Toronto
Telef. EM.6 5255 

Prašoma kreiptis į 
N. ČEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947
Toronto

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

Telefonas: 9-3558 Mes dirbame 24 valandas
• Imigrantai

1953 m. į Kanadą imigravo 
į 168.868 asmenys, kai 1952 m. 

imigravo 164.868, o 1951 m. —
< 184.391. Ir šiemet daugiausiai 

buvo britų — 46.791, toliau se-
? ka vokiečiai — 34.193. italai —

23.704, olandai — 20.341.
Pagal paskirtį imigrantai ši-

taip dalosi: 26.492 į pramonę, 
kaip įvairūs specialistai, 17.250 
į žeMės ūkį, 10.380 darbininkai. 
Daugiau kaip 10.000 dirbą vado
vaujančiose bei profesinėse vie
tose. Išviso iš atvykusių imi
grantų 91.133 turį darbą. Reikią* 
laikyti, kad dirba visi, nes kiti 
esą moterys ar vaikai. ' .

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RL 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471

Sąžiningu ir maloniu ^patarnavimu visų tautų kliįentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis, 
naujus skyrius, šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. J dieną 
gauname opie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

INDIAN ROAD CRS. - HIGH PARK. 
$18.900. Geros mokėjimo sąly- 
gos, visai atskiros, 8 did. kamb., 
gražus mūro namas, vandens šil
dymas, nauja krosnis, labai šva 
rus — geros pirkinys, didelis 
kiemas, dvigubas įvažiavimas.

EMERSON - BLOOR. $16.000, įmo
kėti $4.000. Atskiros, labai ge
ro mūro, 8 nepereinamų kam
barių namas. Alyva^ šildomas, 2 
virtuvės, dvigubas garažas. Ge
ros pajamos. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

DEWSON - OSSINGTON. $18.500, 
rupuotų plytų, 8 kambarių per 
2 ougštus, square plano, labai 
gražus kiemas. Vandeniu - aly
va šildomas, puikios kietmedžio 
grindys. Garažas. Balansui vie
na atviro skola. Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

GEOFFREY-RONCESVALLES. $4.500 
įmokėti. Kaina $14.500. Pusiau 
atskiras, lobai gražių plytų, 6 
kambarių namas, vieta garažui, 
greitos užėmimas. Skambinti P. 
Grybas, ME. 2471.

WALLACE - BLOOR. $15.700, įmo
kėti $4.500. Visai atskiros, 8 
nepereinamų kambarių, tikro 
mūro namas, moderni virtuve, 
kietmedžio grindys, dvigubas ga- 

. ’ ražas. Gerbs mokėjimo sqlygos, 
galima tuojau užimti. Skambin
ti P. Mališauskas, OL 6321.

KEELE - DUNDAS. $10.500, įmoke- 
- ti $3.000. Pusiau atskiras, mūri

nis, 6 kambarių namas, vieta 
garažui, labai arti susisiekimo ir 
krautuvių. Tikrai vertas dėme
sio pirkinys. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

PACIFIC - HIGH PARK. $12.500, 
įmokėti opie $3.000. 6 komb., 
mūrinis nemos, karštu vande
niu šildomos, kietmedžio grin
dys, gražus did. kiemas. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471.

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

SHAW - COLLEGE rajone. $17.500, 
įmokėti opie $5.000, atskiras, 8 
kambarių mūrinis namas, kiet
medžio grindys, karštu vande
niu šildomas. Garažas. Skombin- 

. ti P. Kerberis, ME.2471.

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

SUNNYSIDE - HIGH PARK rajone, 
$18.500, įmokėti opie $6.000, 
puikus 8 kambarių atskiras mū- 
rrnrs norrhos, kietmedžio grindys, 
karštu vandeniu alyva šildomas, 
didžiulis sklypas. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471.

DUFFERIN — COLLEGE, trijų augštų 
9 k. gerame stovyje, vieta gara
žui; $215 mėn. pajamų. Kaina 
$16.500. Skambinti J. ŽEMAI- 
T1S, ME. 2471.

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
-r perstatau:
europiętiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT-PARDUODANT. NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

I

V REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
boję. _ - trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

Musu šios savaitės pasiūlymai
įmokėti $7.000, Baby Point rajone, 7 

k., naujas, moderniai įrengtos 
bungolovos, garažas, priv. įva
žiavimas. Kaina $17.000. Viena 
skola balansui. Lengvos mokėji
mo sąlygos.

įmokėti $6.000, Bloor - Evelyn rajo
ne, 8 k., atskiras, vandeniu šil
domos, lobai gero mjro narnos, 
2 garažai, šoninis įvažiavimas.

$3.000 įmokėti, DovercourtRd. - Dun
das, 6 komb., mūrinis, gorožos, 
Šoninis įvažiav. Koino $13.000. 

$3.000 įmokėti, Jone - Brockside, 6 
komb., atskiros, mūrinis, gara
žas. Kaina $13.000.

įmokėti $25.000. Prie Simcoe ežero 
"General Store" su modern, 
įrengimais, 4 
riniu, 8 k., 
namu, garažais, dideliu sklypu. 
Metine apyvarta opie $70-80.- 
000. Kaina $45.000.

$8.000 įmokėti, Evelyn Ave., 12 k. 
otsk., lobai 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 ougštu, atskiras dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 mūro ga
ražai, privot. įvažiavimas. Viena 
skola 10 metų. Kaina $24.000.

su 
senumo mū- 

rmiai įrengtu

$10.000 įmokėti, Glenlake - Bloor, 
13 k., atskiros mūr. dupleksas, 
vandeniu šildomas, 2 garažai, 
privot. įvažiavimas, labai* gražus 
ir didelis kiemas. Viena skola 
balansui 15 m. Kaina $25.000. 

Bungalovoi. Visai nauji, modeiliūs pa
statai Westone. Arti susisieki
mas, krautuvės ir mokykla. įmo 
kėjimai nuo $3.500 iki $5.500. 
Kainos nuo $13.800 - $15.500.

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

$3.000 Įmokėti. Lisgor - Dundas, 8 
k., pus. atskiras, mūrinis, 2 vir
tuvės, garažui vieto, reikalingas 
vidaus pataisymų, užėmimas 
tuojau pat. Pilna kaino $į3.000u

Boby Point rajone. 7 k. oSttų plytų, 
atskiros nomos. Kvadratinis plo
nos, modi virtuvė, poilsio kam
barys, vand. šildomoSf-frgarožo,*

• užėmimas tuojau. Pilna koino 
$18.000. .

$8.000 įmokėti. 11 k. otskiros, cent
rinio plono, pajamų nomos. 3 
virtuvės, 2 vonios, olyvo van
dens šildymas, $70 sovoitin. po- 
jomų butas ir sau. Pilno kaine 
$20.000.

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

$5-6.000 įmokėti. Westminster - Ron- 
cesvalles, 8 k. pus. otskiros, mū
rinis, alyva Šildomos, nepereina
mi kambariai, dvigubas garažas. 
Nuosavybė be skolų, parduoda
mas savininkui mirus. Paskutinė 
koino $15.500.

$3.500 Įmokėti. Dufferin - College, 6 
k. mūrinis, mod. virtuvė, alyvos 
Šildymas, privažiavimas. Pilna 
kaina $41.500.

$4.000 įmokėti. Dufferin - St. Clair, 
6 k. mūrinis, atskiras, alyva 
šildomas, garažas, didelis kie
mas. Pilno koino $14.000.

$4.000 įmokėti. Shaw - Christie. 6 k. 
mūrinis, otskiros, alyva šildomas, 
dvigubas garažas, gražus kie
mas. Pilna koino $14.000.

$4.000 įmokėti. Essex - Christie, 7 k. 
mūrinis, pusiau atskiras, 2 vir
tuvės, garažas. Pilna kaino 
$14,000.

ėmimas tuoj pot. $14.000 pilno 
koino.

Turime daugelį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

F. Jonynas
Telefonas OL 8444

V. Jučas
Biinio hm. OU M44
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Didžiausia
dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:
1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — astuoni kalba 

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

ŠIĄ SAVAITĘ TURI BŪTI PARDUOTI:
$ 1.600 įmokėti, St. Clore - Dufferin, 4 k. mūrinis namas, pilna kaina $10.000.
$2.000 įmąkėti, College — Bathurst, 6 k. namas, alyvos šildymas, įvažiavimas 

į kiemą; pilna kalno $ 1 1.000.
$2.500 įmokėti, Bloor - Brock, otskiros 6 k. namas, dvi virtuves, įvažiavimas 

į kiemą; pilna kaino $10.500.
$3.000 įmokėti, Ciollege - Brock, 6 k. vandeniu šildymas, pilna kaina $9.900.
$3.500 įmokėti, College - Brock, 6 k. mūrinis narnos, garažas, gerame stovyje; 

pilno kaino $13.000 ir tik viena skola su lengvais mokėjimais.
$4.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, atskiras 8 k. per du augštus mūrinis namas, 

tvarkingai užlaikytas, pilna kaina $16.000.
$4.500 įmokėti, Bloor - Roxton, 8 k. gero mūro, svarus namas, lengvi mokėji

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

lengvi mokėjimai, greitos užėmimas; pilna kaina$ 14.500.
$5.000 įmokėti, Queen - Dovercourt, 10 k. mūrinis namas, įvažiavimas į kie- 

mx, geros pajamos; pilna kaina $15.500.
$5.000 įmokėti, Runnymede - Annette, gero mūro 7 k. per du augštus, garažas, 

pilna kaino $15.000
$5.500 įmokėti, High Park, 9 k., gerų plytų namas, vandeniu šildomas, gerai 

užlaikytas; pilna kaina $15.500.
$6.000 įmokėti, Dundos - Dovercourt, 10 k. mūrinis namas* su baldais, geros 

pajamos; pilna kaina $14.500.
$8.000 įmokėti, lietuvių rojone, geras atskiros mūrinis L1 k. namas, vandeniu 

alyva šildymas, trys virtuvės, garažas; pilno kaina $21.000. 
vandeniu šildymas, trys virtuvės, garažas; pilna kaina $19.000.

Šimtai kitą namą, kurie turi būti parduoti mėnesio ar dvieju mėnesią laikotarpy.

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

Namu telef. LL. 8310. Namą telef. RO. 3345. Namu tel. RE. 1942

B. POCIUS MACIUNSKAS s 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

A. W. lARIASlGER
Real Estate Ltd

587 BLOOR STREET WEST
Seniausia 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:
$3.500 įmokėti. High Park, prie Pacific. Mūrinis, 6 k., gero plano, erdvūs ir 

švarūs kambariai; nepaprastai didelis kiemas, šoniniam įvažiavimui yra 
10 pėdų. Pilna kaina $ 12.800

$5.000 įmokėti. Bloor - Dovercourt. Mūrinis, atskiras, 12 k., 2 mod. virtuvės, 
dvi mod. vonios, vondeniu ir alyva šildomas, privatus įvažiavimas.

$5.000 įmokėti. Visai prie Bloor, atskiros, mūrinis, 9 k., dvi modernios virtu
vės, dvi vonios, įvažiavimas į kiemą. Kambariai nepereinami.

$4.500 įmokėti. Bloor - Manning. Mūrinis, pusiau atskiros, 8 k., modernus šil
dymas su aliejumi, įvažiavimas į kiemą. Seimininkas 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, įvažia
vimas į kiemą.

$11.700 pilna kaina. Indian Rd. - Annette. Mūrinis, pusiau atskiras, 8 k., įva
žiavimas j kiemą. *

$10.000 įmokėti. Indian Rd. ir Bloor, akmens ir plytų, gero plano, 14 kamba
rių, 2-4 gabalų ir 2-3-jų gabalų vonios, kiekviename augšte virtuvės, 
vondeniu ir aliejumi šildomos, didelis kiemas, du erdvūs garažai. Yra 
galimybė įrengti vieną butą rūsy. Namas be skolų.

$4.500 įmokėti. Bloor - Armadale, atskiras, mūrinis, 6 k., 3 saulės kambariai, 
iš jų vienas šildomas, garažas.

$19.700 Indian Rd. - Indian Trail. Atskiros, mūrinis, vandeniu ir aliejumi šil
domos. 1 1 k. su trimis virtuvėmis.

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

$9.900 pilna kaina. College - Sheridan. 6 k. per du augštus, vandeniu šildo
mas, pusiau atskiras. •

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

S. KUZMICKAS P. LEDAUSKAS
(sutrumpintai STAN KUZMAS)
Offico OL. 6357. Namų LA. 1250 OHico OL. 6350. Hom, OL. SS1S.

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

8 komborių mūrinis, yro gorožos. Show ir Dundos rojone nomos. Koino $ 13.500. 
(mokėti $3.50C

8 komborioi, priedo soulės komborys, dviejų ougštų, su dviem moderniom vir
tuvėm, olyvo šildomos nomos. Queen ir Dovctcourt rojone. Koino $13.500; 
įmokėti $3.500.

8 komborių, otskiros, mūrinis su gorožu nomos, korštu vondeniu Šildomas. High 
Pork rojone. Kaina $17.500; įmokėti $9.000.

komborių atskiros, mūrinis, korštu vandeniu-olyva šildomas narnos. High 
Pork rojone. Kaina $19.500; įmokėti $7.000.-
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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 APYLINKtM$.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis olyvo. Keičiamos 
senos krosnys j naujos, modemiškos olyvo apšildomos 4r pfinoi automatiškas.

Įrengiami alyvos opjildymai (Oil Bumeriai) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.
•--•-- ♦--- » -- 8. t▼ įsi pora rimą i vetrui.

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Tclet LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ Telef. Lt 92035.

■ - ... ■■■■■..  ... imi—— i —i i .iTį.
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“^Tvasis
Real Estate and Business Broker 
872 BLOOR STREET WEST (prie Ossington Ave.) 

Telefonas ME. 4605
1. Jane - Bloor, 6 kamb., atskiros mū

rinis, 2 metų senumo. Šoninis {va
žiok ir garažas. įmokėti $2.000

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

3. Bloor - Pacific, 8 komb., 2 ougštų, 
gero mūro*. 2 modern, virtuves ir la
bai didelis kiemas. įmokėti $5.000.

4. Indian Rd. - Grenadier Rd. 10 di
delių komb. mūrinis, atskiras. Mo
dernios virtuvės. Vandenio ii 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
I. K. BALSYS V. VASIS (Vasiliauskas)

A

e

Lietuvis siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

Vasarai artėjant parduodami Q ZTf 7 zJ/ty* J Y J J1 /Tf J 
pigiomis kainomis J' Ctz 1/</

7 kub. pėdų šaldytuvas su 1 tC f
5 metų garantija tik ...... tfl) _L OO

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

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

« ■ ; ''ę tf**

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

■■ ' T r T n 1 lll'l !■ I III. -  i-ii'-—-      -  —

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllislcn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST. TEL. Junction 4773
1% Block South of St. Clair Namu tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITISSav? G. KERAITIS

z 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! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC” 
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamma ptiry.xAmt 4trejas. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

i.» i i....................................... r iii ■ . .................. ..u, ...... .........„„n ..f,,,

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

:W

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

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 645S

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavirhą 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

A*------------------ --------------- --------------

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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

firmai:
TELEF. EM. 8-4557

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR. 

 . 30 metų valymo patyrimas .

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

ras, mūrinis, vandeniu apšildomas
4 Did.' kiemas, du mūriniai garažai, 

privatus įvažiav. {mokėti $4.000 
Geras pirkimas.

6. Crawford - Dundas, 10 didelių k., 
mūrinis, atskiras, oylvo šildomas su 
gdražu. Gerų pajamų namas. įmo
kėti $5-6.000.

7. Brock - Dundas, 9 didelių kamb., 
2 otskirų butų, mūrinis, vandeniu- 
olyva apšildomas. įmokėti $4.000.

8. Bloor prie High Park, 4 did. krau
tuvės, 4 did. po 5 komb. butai, 
apie 14 metų senumo, metinės pa
jamos virš $10.000. Geros pirki
mas. ♦ ' v '

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
.Toronto, Ont

Tel. EM. 4-3715

Nuodas kirmėlėms
— Žiūrėkite, — sako mokyto

jas, — štai, du indai. Viename jų 
— 90% alkoholis, antrame — 
vanduo. Dabar, štai, imu kirmė
lę ir įmetu ją vandenin. Matote, 
ji vikriai plaukiai ir visai gerai 
jaučiasi. Išimu aš ją iš vandens 
ir įmetu alkoholiu. Na, ir ką ma
tote? Kirmėlė staiga miršta. Ko
kia gi lieka išvada? Supratote?

— Taip, supratau — atsako 
mokinys. — Kad nesirgtum kir
mėlėmis, reikia gerti daug alko
holio ...

Atpažino lėkštę
— Kelneri, kieno tas šuo, 

bežiūrįs į mane?
— Tai restorano šuo, bet 

žiūri ne į jus, o į jūsų lėkštę.
— Turbūt alkanas?
— Visai ne, mat, jis atpažino 

savo lėkštę, na, ir galbūt pavydi.
Pas gydytoją

— Labai gaila, Ponia, nėra 
priemonių sulaikyti, kad Jūsų 
vyrasmiegodamas nekalbėtų...

— Uaktare, aš ir nenoriu, kad 
jis nekalbėtų. Aš norėčiau tik, 
kad galėčiau suprasti, ką jis kal
ba.

va,

jis

Mandagumas
— Labas rytas, Ponia. Kaip 

puikiai tamsta šiandien atrodai!
— Ačiū! Deja, ag negalėčiau to 

paties pasakyti tamstai.
— O kodėl ne! Tamsta taip pat 

galėtum, jei tik nesivaržytum 
pameluoti...

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 

, patefono 
plokštelės.

DOVANOS 
su lietuviškais 

motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ŠT. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

F. N. PREBBLE
REALTOR

DIDŽIAUSIAS NAMU PASIRINKIMAS
JEIGU NORITE PIRKTI ARBA ' 

PARDUOTI NEKILNOJAMĄ NUOSAVYBĘ, 
MES PRAŠOME PASKAMBINTI MUMS

OJL.5176^- OL. 1793
1061 BLOOR ST. W.

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

PARUDODANT: Patarimai, nuosavybių įkainavimas, paskolų (morgičių) sudarymas. Taip 
pat suteikiame paskolas, jūsų {mokėjimui padidinti.
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Viskas telefonų knygoje
Narsuolis, mėgindamas susipa

žinti su gražuole, gatvėje stačiai 
paklausė jos telefono numerio.

— Yra telefonų knygoje — at
sakė ji.-

— Kaip Jūsų vardas?
— Tai taipgi yra telefonų kny

goj, — atsakė mergina. ’
Sakyk paprastai

— Daktare, — sako pacientas, 
— jei kuo nors aš sergu, sakyk, 
po velnių aiškiai lietuviškai, ne
pasakodamas visokiausių loty
niškų terminų — tik labiau gąz- 
dini tuo mane. .

— Taip, atsakė daktaras, — 
norėdamas būti atviras, turiu 
pasakyti, kad tamsta esate tik 
baisus tinginys.

— Dėkui, daktare, — atsakė 
pacientas, — bet dabar duok tą 
ilgą lotynišką vardą, kurį galė
čiau pasakyti savo namiškiams.

Pabaltiečių sporto šventės 
pasekmės 
(tęsinyš)

Vyrų krepšinį laimėjo latviai, 
finale nugalėdami lietuvius pa
sekme 53:45. Priešfinalinėse 
rungtynėse lietuviai nugalėjo 
estus 50:40 ir su latviais sužaidė 
lygiomis 47:47. Prieš estus žaidė 
Ignatavičius .16, Duliūnas 6, Žu
kas 9, Kulys 8, Preikšaitis 2, Su- 
pronas 6, Gineitis 0, Mitalas 0. 
Gvildys 3. Prieš latvius: Ignata
vičius X Duliūnas 12, Žukas 5, 
Kulys 4, Supronas6, Preikšaitis 
12, Gineitis, Mitalas. Finale prieš 
latvius dar žaidė du žaidėjai iš 
Montrealio — Bukauskas ir Pie- 
čaitis.

Moterų krepšinį laimėjo lietu
vės finale nugalėdamos latves 
pasekme 25:21. Lietuves atstova
vo: Pacevičienė, Zubrickaitė, 
Biskevičienė, Kūpfevičienė, Bal
sienė, Balsytė, Vėlyvytė.

Šachmatus irgi laimėjo lietu
viai. Nors buvo susitarta žaisti 
ant dešimties lentų, tačiau buvo 
žaidžiama tik ant šešių. Galutina 
pasekmė 4į£:l% — lietuvių nau
dai. Lietuvius atstovavo Vaito
nis 0,* Matuzevičius %, Fabrici- 
jus 1, Rimas 1, Paškauskas 1, Si
rutis! (be žaid.).

Iš viso pirmų vietų laimėjo: 
lietuviai 5, latviai 3, estai 2.

Dar liko sužaisti futbolas, ku
riam data nėra nustatyta, bet ti-

J. RUKŠA

i

SLIVINSKUS, Juozą, Joną ir 
Oną, kilusius iš Pažeriu kaimo, 
Alvito valse. Vilkaviškio apskr. 
į Kanadą išvykusius 1926-27 m., 
ieško Viktoras Jurevičius, (22b) 
Kaiserslautern, Stiftstr. 3, Ger
many.

Ieškau Alfonso GUDAIČIO, 
buv. ledo rutulio ir kitų šakų 
sportininko, kuris, atvykęs iš 
Belgijos, kurį laiką gyveno Sud
bury, Ont. Iš Sudburio išvyko į 
Hamiltoną, o iš ten į Vakarų Ka
nadą. Būsiu dėkingas, jei kas 
praneš jo adresą.

Vladas Skripkus, 194, Bloor 
St. Sudbury, Ontario.

Jausti dėkingumą padarytą ifž 
paslaugą reiškia jausti savo 
sieloje didelę paguodą... Ar 
jau pajutai šią paguodą, auko
damas Vokietijos lietuviams 
Birželio ir Liepos mėnesių va
jaus proga. Jie bus tau dėkingi 
ir už mažiausią auką.

5

k imasi tai įvyks artimiausiu lai
ku. Sporto Apyg. Vadovas.

Rocky Marciano šio mėn. 17 d. 
gins savo titulą ringe, kur pa
aiškės sunkaus svorio bokso 
meisteris. Jo oponentas bus Ez- 
zard Charles — negras, kuris ne
perseniausiai trumpą laiką buvo 
pasaulio meisteriu. Dabar mė
gins vėl atgauti. Tačiau sunku 
tikėti, nes yra susidariusi ir dar 
nesulaužyta nė karo keista tai
syklė: kartą pralaimėjęs meiste
rio titulą, niekada nei vienas 
meisteris nėra jo atgavęs.

Įdomu pažymėti, kad Marcia
no, prieš šias rungtynes gavo 
anoniminį grąsinimą jo .šeimai, 
jei jis laimėtų. Dėl viso pikto, 
jis savo žmoną ir dukrelę atvežė 
į Kanadą. Atsarga gėdos nedaro.

Įvairenybės
— Palermo mūrininkas G- 

Priulla , 21 m. amžiaus, susila
žino su savo darbdaviu, kad pfer 
6 mėnesius suvalgys jo visą au
tomobilį, išskyrus padangas. Vy
rukas turįs gerą skilvį ir gydyto
jai mano, kad metalo gabalų 
nuolatinis valgymas jam gal ir 
nepakenksią. Pervaręs per savo 
skilvį automobilį, jis laimės sau. 
naują.

Visi vyrai yra gimę laisvi, tik 
kaikurie'apsiveda.
. Kaikurios moterys pasensta 
prieš laiką, mėgindamos atrodyti 
jaunos po laiko.

A
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A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio* M 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo *6 tol. iki 9 vai. vakaro ir Šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vol. ryto.

Laikrodininkas
Teketi ritu rūšių laikrodžius sąžinin
gai Ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Gfashuette laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies verkų, mote
rų ir vyrų batus — noftttatous ir pla

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

T

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 kHjentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronte. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS - -

" I

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9
Toronto

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu WTA. 3-5555. t

i i . i i I

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

KABINETAS UŽDARYTAS 
NUO BIRŽELIO 18 d. iki 

LIEPOS 5 d.

- jo. f*' M

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabineto* EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vaL ir 7-9 v. 

iežtadieniais nuo 11-3 vai.

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 vaL 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. S. V.FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET^ TORONTO 

Telefonas LL. 5739
Darbo va!.: 1.30-3"ir 6-3 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 Bathurst) • <

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: OMver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ gydytojas

Vakarais ir šeštadieniais < 
w pagal susitarimą

108Ž: BLOOR W., TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr.' Alexander SZAJMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228. ■ ‘

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

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

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

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškot kalbončrus prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6-5561. Res. ME. 0636.

ac
7J»USL.

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.

i i........... ............ m i* i

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

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

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

TeL WA. 1-6708 <
«Sdm

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOfc IR BROCK AVE., 

TORONTO j
(Įėjimos iš 613 Brock Avė.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nūo T-4 ir 
nUo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais rtuo 
1 N3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą. * . x

Telefonas OL. 6851

Dr. I. 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 WAi 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. u Clair Ave., Toronto 

" (prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Df. F. Tickett
Gydytojas 

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’ 
kampas Eudid Ave.

Priima vakarais Daga! susitarimą.>
Telef. ĖM. 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 vol. 10-12, 2-6. Pirmodle- 
niois, ketvirtadienio is priima tarp 7-9<

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko okinrus visiems akių defek- 
Oamt. litirie akių nervus, kurie dai 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavu kalbom!<
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN 
B.A., M.D., LM.QG . 
GYDYTOJAS ir

Flllrtae vaL: 2-4.30 Ir 7-9 vai. pp. 
386 Bathurst St Toronto 

Telef. EM. 8-1344

STANLEY SHOE STORE
AugšČiousios rūiies moterų, votkų Ir 
vyrų botoi, normolous dydžio Ir plotūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

i
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TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sį ketvirtadienį Dievo Kū

no šventė. Pamaldps ryte 7.45 v., 
7.30 vaL vakare pamokslas ir 
mišparai. /

— Parapijos vaikų pirmoji iš
pažintis įvyks sekmadienį, bir
želio 27 d. 9.30 vai. pamaldų me
tu.

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldų metu, paminint iš tėvy
nės deportuotus lietuvius, gra
žiai pasirodė Toronto liet, choras 
* Varpas”. Gerb. chorui ir muz. 
St. Gailevičiui už tai gili padėka.

— Ryšiumi su liepos 4 d. Ha
miltone įvykstančiu Kanados 
lįet. kąt. Marijos Kongresu, au
tobusų užsakymo reikalu pra
ėjusį sekmadienį bažnyčioje bu
vo Išdalinami lapukai, atsiklau- 
siant tikinčiųjų, kiek ir kokiomis 
priemonėmis galvojama vykti į 
kongresą. Minėti lapukai prašo
ma gražinti artimiausioje ateity
je. Gerb. visuomenė yra skatina
ma kuo gausiausiai dalyvauti 
šioje viešoje Kanados liet, mani- 
iestacijoje.

— Parapija, kooperuodama su 
Toronto “Caritas”, tikslu padėti 
rasti darbą nedirbantiems mūsų 
tautiečiams, ateityje stengsis 
tarpininkauti darbo gavimo rei
kalu. Tuo tikslu parapijos rašti
nėje bus vedamas ieškančių ir 
turinčių darbo pasiūlymų sąra
šas. Tautiečiai, žinantieji darbų, 
maloniai yra, prašomi pranešti 
asmeniškai’ arba klebonijos te
lefonu EM. 4-7646.

— Sekmadienio vakare pobū
vis parapijos salėje.

— Pakrikštyta: Petras Harry 
Beržanskis, Alfredas Kazimieras 
Janęliūnas ir Ričardas Stanislo
vas Naveckas.

Serga savo namuose O. Anku- 
davičienė, Šv. Juozapo ligoninė
je — Grąžirfe Stripinienė. Jau 
ilgesnis laik'as sirguliuoja p. Lė- 
lienė, ;

Prisikėlimo parapijos žinios
. —Uždaros rekolekcijos mer
gaitėms lietuviškai įvyks birže
lio 25-27 dd. moterų uždarų re
kolekcijų namuose Toronte. Dar 
galima užsiregistruoti asmeniš
kai ar telefonu KE. 0621.

— Pirmosios mišios sekmadie
niais College teatro salėje lai
komos 9 vai.

— Nuoširdžią padėką reiškia
me Parapijos komitetui ir PBR 
Mot. Būreliui už sėkmingai pra
vestą birželio 12 d. pobūvį Ma
saryk salėje. Dėkojame Vandai 
Dervinytei ųž padovanotą klebo- 
lįjos virtuvei elektrinę krosnį.

— Birželio 22 d. 7.30 vai. kle- 
oonijos patalpose Būrelis rengia 
cavutę — fąntų lietų- bazarui, 
suris įvyks rugsėjo 4-6 dd., Lįe- 
uvių Namuose. Fantus jau gali
na nešti klebpnijon ir College 
eątrąn po pąmaldų.

..—.Parapijos.parengimas įvyks 
spalio 30 d. Masaryk salėje. Or
ganizacijos kviečiamos tą dieną 
nedaryti kitų parengimų. ,

— Sparčiais žingsniais artinasi 
parapijos statyba. Geriausiai 
prisidėti prie BSFondo padidini
mo, platindamas automobilio ba- 
zaro bilietus. Tenelieka nei vie
no Toronto, lietuvio, neišplatinu
sio bent vienos bilietų knygutės!

— Dovanotas parapijai ir kar
tų Toronto kolonijai prie Simcoe 
ežero sklypas nebuvo priimtas, 
nes savininkas Doh Christian dėl 
kaikurių išskaičiavimų perdavi
mo dokumentuose esminiai pa
keitė nuosavybės įsigijimo sąly
gas.

— Šią savaitę lankysimės lai
mindami namus sekančiose gat
vėse: Keele St., High Park Ave., 
Clendenan Ave., Evelyn Cr., 
Evelyn AVe., Pine Cr. Rd., Ab
bott Ave., Vine Ave., Medland 
Cr., Mavety St., Hillsview Ave.

— Pakrikštyti: Jurgis Alek
sandras Kaveckas, Zita Elena 
Kartavičiūtė.

. Mielus
PETRĄ LEDAUSKĄ (

% ir
ADELĘ TAUJENYTĘ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki saulėto gyvenimo
Marytė ir Jonas Gudeliai,

Dėmesio torontiečiams
KLB Toronto apyl. Šalpos Ko

mitetas praneša visuomenės ži
niai, kad nuo birželio 1 d. vykdo 
mėtinę piniginę aukų rinkliavą, 
atsilankant į namus.

Tam kilniam darbui sutiko tal
kininkauti ir jau darbą pradėjo 
šie asmenys: B. Čepauskienė, T. 
Sekonienė, A. Jankaitienė, T. 
Trakinienė, E. Klupšienė, E. Do- 
cienė, A. Šapokienė, B. Sapijo- 
nienė, V. Girdzijauskienė, V. 
Aperavičiūtė, E. Gugytė. S. Sta- 
niulytė, A .Lemežytė, A. Šče- 
pavičiė’hė, G. "Skibafte, F. Moc
kus, V. Račiukaitis. St. Jakaitis, 
St. Dargis ir J. Kablis, dar trūks
ta mažiausia 6 talkininkų, todėl 
pakartotinai prašoma norinčius 
kilnų darbą dirbti, atsiliepti, pa
skambinus komiteto pirm. V. 
Vaidotui, tel/KE. 2154. ...

Ta proga Šalpos komitetas 
praneša, kad Š. kom. kvitai, iš
duoti aukotojams yra geri suma
žinti jų pajamų mokesčius, todėl 
reikia juos saugoti. Taip pat pra
nešame, kad aukos renkamos su
šelpti Vokietijoje likusius ligo
nius, invalidus, senius, daugia
vaikės motinas, vargo mokyklas, 
Vasario 16 igmnaziją. Aukoto
jas gali pareikšti savo pageida
vimą, kam aukoja ir tas, o ne ki
tas, tą auką gaus. Dirbantieji ar 
galį dirbti, šalpos negauna, nes 
jie patys padeda pinigais ar dar
bu į vargą patekusiems. Reikia 
atminti, kad IRO jau seniai ne- 
egzistuoja ir iš Vokiečių valdžios

VYT. NARUŠIO ŲKY, LAKE MEDAD, Ont,
MONTREAL, Olie

BRANDIJOZIŠKA GEGUŽINĖ IR NAUJOS SALĖS
ATIDARYMAS

|vyks 1954 m. birželio 19 d. 12 vai., ŠEŠTĄDIENĮ, ir tęsis iki nakties 12 vat

Gros puikus Toronto orkestras, veiks kietų ir minkštų gėrimų bufetas.

Vaišės po stogu salėje ir šokiai ant puikios platformos! Visi maloniai prašomi atvykti iš toli
mų ir artimų apylinkių; Tikrai nesigailėsite! Oficialus valdžios leidimas jau gautas!

Rengėjai.

T"— ----- — . •'-----------------

Birželio 20 dieną, sekmadienį,

p. Narušio ūkyje, prie Medad ežero, Hamiltono ateitininkai ruošia

LINKSMA: GEG UZINE.
• Bus turtinga loterija,
• Pryzinis šaudymas ir kt.
• Gros Benni Ferri orkestras, 

-• Veiks bufetas.

Pradžia 3 valandą po pietų. Valdyba.

KLB-nių Toronto ir Hamiltono apylinkių valdybos 
birželio 26 dieną, šeštadienį,

’ p. Narušio ūkyje rengia

JONINIŲ IR PETRINIŲ

Šeštadieninių mokyklų iškil
mingas užbaigimas, šį šeštadie
nį, birželio 19 d., 10 vai. AV pa
rapijos bažnyčioje iškilmingos 
šv. mišios. Tuoj po pamaldų už
baigimo aktas salėje ir arbatėlė 
bendra. Visiems mokiniams fyus 
įteiktos dovanos, diplomai ir pa
žymėjimai, gerai išlaikę egzami
nus, ypatingai apdovanojami. 
Visi mokiniai ir tėvai beį gimi
nės yra prašomi dalyvauti toje 
šventėje.

VLIKo vadovybės priėmimui 
suruošti sudarytoji k-ja prašo 
visus tautiečius-es, norinčius ta
me priėmime - vakarienėje da
lyvauti, užsiregistruoti ir užsi
mokėti $2 iki liepos 4 dienos pas 
šiuos asmenis:

A. Gražys, 5725 16th Ave., Ro
semount, telef. RA. 13148;

Juozas Lukoševičius, 1860 Dės 
Marchais, tel. HE. - 7877;

A. Vazalinskas, 216 2nd Avė., 
Ville Lasalle;

P. Povilaitis, 5515 13th Avė. 
Rosemount, tel. RA. 24410;

I. Kibrikštytė, 2567 Montgo 
mery St.; • ■

I. Naginionis, 3980 St Josepl 
Blvd. E., Apt. 4, tel. TU. 8166;

M. Juodviršis, 6882 Beaulien, 
Ville Emard, tel. HE. 5956;

J. Puniška, 288 6th Ave., Ville 
Lasalle.

Priėmimas bus ruošiamas AV 
parapijos viršutinėje salėje. Nu
matomas svečių atvykimas apie 
liepos 10-11 d. Po liepos 4 d. bus 
užperkami pobūviui produktai ir 
didesnio pasivėlavusių skai
čiaus nebus galima patenkinti, 
prašoma nesivėlinti.

Montr. apyli. valdyba.

ML Tarybos pirm, ir VLIKo 
narys E. Simonaitis, baigdamas 
kelionę po Amerikos kontinen
tą, pakeliui į Quebeco uostą vėl 
buvo sustojęs Montrealyje.

Ta proga MLB D-jos C. V-ba 
suruošė atsisveikinimo arbatėlę. 
Jos metu svečias peržvelgė visą 
savo kelionę, kurios metu aplan
kė lietuvių bendruomenes Mont- 
realy, Toronte, Hamiltone, Lonr 
done, Windsore, Detroite, Čika
goje, Clevelande, Filadelfijoje, 
Niujorke, Elizabethe, Wosteryje, 
Vašingtone, Bostone, vėl Toron
te ir vėl Montrealyje.

E. Simonaitis su dėkingumu 
prisiminė, kad visur buvo šir
dingai sutiktas ir džiaugėsi ke
lionės rezultatais, kurių svar
biausias būtų Mažosios Lietuvos 
reikalo nušvietimas ir suaktuali
nimas lietuviškoj išeivijoj, Maž. 
Liet. Bičiulių D-jos suaktyvini
mas (kelionės metu įsisteigė 5 
nauji skyriai, kiti persiorganiza
vo) ir įteikimas r»emqrandumo 

Užsienio reikalų ministerijoje ' 
Vašingtone.

P. E. Simonaitis padėkojo ML 
Bičiulių D-jos C. V-bai, o ypač 
jos pirm. A. Lymantui, kurių pa
stangomis ši kelionė buvo suor
ganizuota. Ateičiai linkėjo, kad 
MLB D-ja surastų 1500 narių, 
kurių metinis $2 nario mokestis 
galėtų garantuoti ML Tarybos 
veiklą ir Lietuvos Keleivio leidi
mą. Pagrindinis uždavinys MLB 
D-jos yra, sako E. Simonaitis, 
neleisti ALTui ir Lietuvių Ben
druomenei užmiršti Mažosios 
Lietuvos reikalo’ir dirbti drauge 
su jomis.

KLB Montr. apy. v-bos vardu 
E. Simonaitį atsisveikino A. Gra
žys ir įteikė piniginę dovaną.

TURTINGAS BUFETAS SU MINKŠTAIS IR KIETAIS GĖRIMAIS!
PUIKUS ŠOKIAMS ORKESTRAS! LAUŽAS!

Pradžia 4 vai. p.p. Pabaiga 12 vai. naktį.
’ KLB-nių Toronto ir Hamiltono valdybos.

gaunamos menkos pašalpos rei
kia už viską apsimokėti, todėl at> 
silankiusių į Jūsų namus aukų 
rinkėjų ‘ neišleiskite tuščiomis, 
įkainuokite jų pasišventimą tam 
kilniam darbui, atsimindami, 
kad jie savo poilsio laiku, po sun
kaus darbo fabrike, ateina prašy
ti Jus aukos ne sau, o savo arti
mui.

Toronto apyl. Šalpos K-tas.
Šalpai aukojo:

KLB Toronto apyl. Šalpos Kpf 
m i tetas gavo aukų iš šių organi
zacijų-ir asmenų:

KLB Švietimo Kom. $22,50; K. 
ir M. Meiliūnai $6; Kostas Pakal
niškis $5; Nina D. $4; A. Ribskis 
$2. Viso $39.50.

Ta proga Toronto apyl. Šalpos 
K-tas reiškia padėką aukoju
siems ir tikisi, kad torontiečiai 
kaip visuomet bus duosnūs šal
pai ir tuo nepamirš savo į vargą 
patekusių tautiečių likusių 
kieti joje.

Kanadiečių stovykla 
berniukams

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, kanadiečių katalikų 
vadovaujamas “Boys pf Colum
bus” berniukų klubas savo va
sarvietėje vasaros metu rengia __ ___________ _____
nemokamą stovyklą berniukamsJojoje "sesijoje iš 6 laikiusių teiš- 
nuo 8 iki 13 metų. Iš lietuvių tar-**7.............
po norintieji dalyvauti minėtoje 
stovykloje, kuri tęsiasi dvi sa
vaites, prašomi užsiregistruoti 
iki birželio 22 dienos Šv. Jono 
Kr. lietuvių klebonijoje.

Vo-

I\ino ’’CENTRE”
772 Dundas SL W. Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 17, 18, 19 d.d.
L I LOVE MELVIN — spalv. — Donald O’Connor, D. Reynolds
2. SON OF FURY — Tyrone Power, Gene Tierney

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 21, 22, 23 d.d.
1. TURNING POINT — William Holden, Alexis Smith
2. EVERYTHING 1 HAVE IS YOURS — spalvota —

Marge-Sower Champion, Den. O’Keefe

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

ŽUKLAVIMO
ir įvarius kitus

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

1212 Dundas Street West. Toronto 
Telefonas LA. 9547

čka oot golimo užsisakyti laivams motorus bei 
įvairius medžioklinius Šautuvus.

J. BERžINSKAS

ŠEŠTADIENĮ, birželio 19 d. 6 vai. vakaro, 
LaSalle Golf and Country Club salėje, 

.8035 LaSalle Boulevard. Ville LaSalle.
Juros Skautų Rėmėjų Būrelis reigia paskutinį šio sezono

šokiu vakaro

BIRŽELIO 19 DIENĄ 7,30 V AL. VAK., UNF AUDITORIJOJE, 
..; 297 College St, 

RENGIAMAS DIDŽIULIS

PAVASARIO ŠOKIU SEZONO 
UŽDARYMAS.

GROJA TLO “TRIMITAS”. - TURTINGAS BUFETAS.
Visus maloniai kviečiame savo atsilankymu paremti sportuo
jantį jaunimą. f Įėjimas $1.00.

LAS Sporto Klubas “Tauras”.

Toronto Universitete baigė:
I metus istorijos — S. Butke

viciute; I metus istorijos ir poli
tinių mokslų — L. M. Strazdaitė; 
I metus humanit. mokslų fakul
tete baigė L. Mickevičiūtė-Ra- 
manaųskienė; J. A. Strazdaitė ir 
R. Mitalas.

II metus humanitarinių moks
lų fakultete dar baigė R. Micke
vičiūtė, K. Manglicas ir A. F. Va- 
siliūnąitė.

Inžinerijos fak., be jau pa
skelbtųjų, II metus baigė Petras 
Stauskas.

Ona Reinytė Dabkienė, dir
banti Weston sanatorijoje, išlai
kė registruotos rentgeno techni
kės egzaminus. Pažymėtina, kad

laikė ji viena.
Ludmiia Matytė gavo. Wo

men’s College Hospital seserų 
mokyklos diplomą. Kaip geriau
siai mokiusis visus 3. metus, ji 
gavo premiją.

Šį šeštadienį, birželio 19 d., V. 
Narušio ūky, prie gražaus Lake 
Medad ežero įvyks milžiniška 
gegužinė ir naujos salės (po sto
gu) atidarymas. Pradžia 12 vai. 
dieną ir pabaiga 12 vai. naktį.

Padėka
Birželio 4 d. įvyko Toronto lietuvių 

šalpos - labdaros komiteto "Caritas" 
parengimas. A \

Komitetas dėkoja abiejų Toronto lie
tuvių katalikų parapijų klebonams už 
pranešimus tikintiesiems apie šį paren
gimų, Šv. Jono Kn parapijos klebonui 
kun. P. Ažubaliui už veltui duotų paren
gimui salę, "TŽ" ir "NL" redaktoriams 
už veltui įdėtus skelbimus.

TLO "Trimitas" vedėjui S. Jokūbai
čiui ir orkestro dalyviams, kurie veltui 
visus linksmino, paimdami tik faktiškas 
išlaidas, surištas su šiuo parengimu.

Tas įrodo, kad TLO "Trimitas" ne tik 
populiarina mūsų dainų grožį, ugdo mei
lę menui, bet yra jautrus ir varge atsi- 
dūrusiems savo tautiečiams.

Komitetas dėkoja mūsų talkininkams: 
p.p. inž. P. Ščepavičiui, J. Dudėlai, J. 
Ažubaliui ir A. Kiršinui.

Dėkojame p. Bričkui už tpip gražiai 
ir skoningai nupieštus plakatus.

Draugų pažinsi nelaimėje. "Caritas" 
Padėka

Visiems, kurie prisidėjo prie paruošimo 
bet kokiu darbu mūsų pobūvio gegužės 
28 d., reiškiame nuoširdžių padėkų.

Ypatingo padėkų reiškiame šv. Jono 
Kr. parapijos klebonui, kun. Ažubaliui 
už leidimų, pasinaudoti porapųp^j^ale.

T. U choro "Varpos" Valdyba.

REIKALINGA Šeimininkė tabako formo
je. Pageidaujama be vaikų. Rašyti: G. 
Balatšis, RR 1, Stratfordsvilie, Ont.

IEŠKAU nuolatinio darbo tabako farmo- 
je. Skambinti telef. Oakville V. 5-2748 
— Jakubauskui. 51 Cross Ave.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. 
2 Fern Ave., tel. OU 7370.

Išnuomojamas kambarys ir garažas; tin
ko vienam asmeniui, galima su maistu. 
Tel. LL. 0767.

Išnuomojamas 2-jų kambarių ir virtuvės 
butas ll-me augšte ir 2 kambariai lll-mė 
augšte viengungiams. 348 Rusholme Rd. 
Kreiptis po 5 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys il-mė 
augšte 1 asmeniui. 143 Claremont St.> 
tel. EM. 4-1581.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės, be baldų. Tel. JU. 0917.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldų, ll-me auašte. 212 Indian Rd. 
Crs. Tel. JU. 6243.

Išnuomojamos ll-mc augšte naujai deko
ruotas frontinis kambarys, be baldu ir 
virtuvė. Virtuvėje gazo plyta ir ledams 
šaldytuvas. Kreiptis 65 Northcote Avė. 
Gladstone - Queen rajone. Tel. OL. 7328.

Išnuomojamas šviesus frontinis kamba
rys ll-mc augštė su arba be baldu. Karš
tas vanduo, galima naudotis virtuve. 
36 Mountview, telef. JU. 1687.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ill-me 
augšte. High Park rajone. Tel. LY. 8690.

Išnuomojamas kambarys tinkąs 1 asme
niui: galima naudotis virtuve. Tel. LA. 
5813.

Išnuomojamas didelis kambarys ll-me 
augšte ir bendra virtuvė. Garažas pagal 
susitarimą. Tel. LA. 3960.

Išnuomojamas l-me augšte frontinis 
kambarys be baldą. Galima naudotis vir
tuve rūsy. Quebec - Bloor rajonas. Tei
rautis tel. MU. 7610 arba LO. 0513 po 
6 vai. vak.

PARDUODAMAS 1952 m. De Lux 4 
durų vieno savininko Chevroletos labai 
gerame stovyje. Yra radio, heateris ir 
kt. priedai. Tik $14.590. 36 EucKd Avė.1 
tel. EM. 3-9014. < s 7
Dėl išvažiavimo PARDUODAMAS piani
nas, skalbiama mašina ir baldai. Tel. 
LY. 4266.

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
* “WALTER BARBER SHOP”

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

Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.
Savininkas V. LASTAUSKAS 1 7 ‘M ’ 

874 COLLEGE STREET. TORONTO

Ui?

F. SENKUS c sl 
HtAL ^ATE'& BUSINESS BROKER C f 

1597 Bloor St West ’
(prie Indian Rd.)

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

reikalingi namų pardavėjai.
" Genis atlyginimas ir visapusiška pagalba pradedantiems. 

irtu u iirt'iiioiiiixw f i I .I^.iriu >■ I

SU GAUSIA LOTERIJA IR PILNU BUFETU.
Rėmėjai.

Siunčiameisiunti- 
nius į Lietuvą: 

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, specialistą? 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL 1403 

24 valandų tarnyba.

Šv. Jono liuterionių bažnyčio
je, Jeanne Mance ir Prince Ar- 

įthur gt. kampe, birželio 20 d. 12 
vai., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis/
Joninių vakarienę Jonams pa

gerbti birželio 20 d., šį sekma- 
uienį, ruošia KM D-ja A V para
pijos salėje 5 vai. pp. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Liet. Akąd. -Sambūrio susirin
kimas įvyks birželio 18 d., penk
tadienį, 8 vai. v., 4225 Berri St. 
mokyklos patalpose. Quebeco iš
kylos dalyviai prašomi atsinešti 
kelionės fotografijas. V-ba.

Sibirah ištremtųjų minėjimas 
Montrealyje prasidėjo pamaldo
mis Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje. Dalyvavo skautų ir sa
vanorių vėliavos. Įspūdingą pa
mokslą pasakė parapijos klebo
nas kun. J. Kubilius.

Vakare 6.30 vai. įvyko minėji
mas Dominion Square, prie Ne
žinomo kareivio kapo, dalyvau
jant lietuviams, latviams ir es
tams. Minėjimą pravedė latvių 
konsulas Montrealyje Tompson. 
Kalbėjo lietuvių, latvių, estų ir 
ukrainiečių atstovai. Lietuvių 
vardu gražią kalbą pasakė apyl. 
pirm. L. Balzaras.

Miesto majorą atstovavo jo 
pavaduotojas ir kartu parlamen
to narys Hamilton, pasakęs ilgą, 
dienos reikšmei pritaikytą kal
bą. Minėjime dalyvavo laikraš
čių ir radijo atstovai ir gausus 
pabaltiečių būrys. Bendrai, mi
nėjimas praėjo tvarkingai ir įs
pūdingai.

Montr. Vyr. At-kų Kuopos val
dybą sudaro: pirm. dr. Br. Povi
laitis, vicepirm. A. Trasiskis ir 
sekr. C, Lukošiūtė. .

Mok. M. Arlauskaitė atšventė 
25 meteų pedagoginio darbo su
kaktį. T

Augštesn. Lituanistikos kur
sai veiks ir sekančiais metais. 
Taip nutarė bendruomenės at
stovų, mokytojų ir organizacijų 
atstovų susirinkimas birželio 12 
d. Numatyta dėstomus dalykus 
praplėsti — įvesti teatro ir šo
kių grupes.

Rusų psichologams atvykus į 
tarptautinį psichologų kongresą, 
grupė rusų emigrantų Su anti
komunistiniais šūkiais birželio 
12 d. pasirodė St. Catherine gat
vėje, Montrealio centre, bet bu
vo policijos sulaikyti, kadangi 
neturėjo demonstracijai leidimo.

Sakoma, kad rusų mokslinin
kai psichologai Montrealyje nie
kur nepasirodo ir iš posėdžių 
kartu su jais atvykusių “globė
jų”, tuoj pat nugabenami į nak
vynės vietas. Matyt, bijo, kad ne
nugalvotų kuris kapitalistiškai.

Joninių mugė, rengiama Mont
realio skaučių ir skautų tuntų, 
įvyks birželio 27 d. J. Mozūrai
čių ūky. St. Zin, 35 mylios nuo 
Montrealio. Šeimininkai labai 
malonūs ir vaišingi ir žada svęr 
čiams daug pramogų.

Programa numatanti sekanti: 
10 vai. pamaldos gamtoje; 1 vai. 
pietūs pagaminti abiejų tuntų 
geriausių virėjų; 3 vai. pasirody
mai, sporto ir skautiški žaidimai, 
įvairūs konkursai; 7 vai. laužas.

Visi atsilankiusieji turės pro
gos pamatyti lietuviškus kara- 
belninkus ir daug kitų įvaireny
bių. Numatoma pasamdyti trans
portui autobusus. . Visuomenė 
kviečiama skaitlingai dalyvauti 
ir maloniai ir įdomiai praleisti 
sekmadienį. Tuntininkai.

A. Garbenis
PRANEŠIMAS!

Šiuo pranešu gerb. klijentams, kad nuo gegužės
31 d. PERKĖLĖME MŪSŲ ĮSTAIGĄ Į -

1611 Bloor Street West
Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais * * f 
prąšome kreiptis virš nurodytu adresu.

AL BARBENS
REAL ESTATE

Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. 9-1543

.. REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




