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Jie kviečia
Kokia skaudi nūdienio gyvenimo ironija. Kažinkokie ruseliai 

užsimojo kviesti grįžti į Lietuvos žemę lietuvius. Tuos pačius, 
kurie išvykdami iš jds bučiavo paskutinę jos pėdą, griebėsi jos 
saują ir nešiojosi jau kelioliktus metus kaip brangiausią relikvi
ją. Kviečia ruseliai grįžti tuos, kurie su ginklu rankoje bandė su
laikyti jų bandų artėjimą, bet buvo priversti pasitraukti. Dabar 
tie ruseliai skelbia, esą, nebijokit, jums viskas bus dovanota! 
Bet juk lietuvis įsibrovusio plėšiko amnestijų nelaukia. Jis ilgisi 
savojo krašto kaip sveikatos, bet vergijon pats neis. Kas matė, 
kad iš plėšikų rankų išsprūdęs žmogus grįžtų į jų užvaldytą 
trobą, paklausęs jų šauksmo. Ne šauksmo lietuviui stinga, bet 
laisvės. Apgaulingų pažadų lietuvis daug girdėjo, bet taip pat 
jau seniai įsitikino, ką tie pažadai reiškia. Kraštas, kuris nuo 
laisvojo pasaulio atitvertas spygliuotų vielų tvoromis, iš kur 
neišleidžiama nei vienas, iš kur niekas nedrįsta net artimiesiems 
giminėms laiško parašyti, šitoks kraštas tegali būti vien vergijos 
viešpatyste. Koks gali būti gerbūvio kraštas, jei žmonės neboda
mi didelės rizikos, maldauja prisiųsti siuntinių — rūbų ir maisto. 
Ruseliai kviečia “grįžti į tėvynę”, girdamiesi klestinčiu gyveni
mu, bėgti iš vargo į laimės šalį. O kas gi grįžusiems bepasiųstų 
siuntinėlį?

Kampanijos “Už grįžimą į tėvynę” agentai lakštingalomis 
suokia apie savąją meilę “paklydėliams”, užtikrina, kad viskas 
būsią pamiršta, bet agentėliai pamiršta, jog tremtinius pasiekia 
ir ne laputiškieji. bet tikri sovietiškieji balsai, persunkti neapy
kanta ir tulžimi visiems, kas su bolševikine Rusų okupacija ne
sutiko ir bevelija išvykti į nežinią vargo vargti, negu likti ver
gijoje, rizikuodamas, kad vistiek savojo krašto dirvomis nevaikš
čios, o bus ištremtas į laukiniškąjį Sibirą. Mes juk atsimename, 
ką apie juos visus pastarojoje Augščiausios Tarybos sesijoje 
Maskvoje pasakė Kremliaus iškamša Lietuvoje Paleckis (Tai jau 
buvo cituota T. Žiburiuose), skelbęs esant vartus visiems laikams 
užkeltus. “TŽ” buvo jau spausdintas oficialiąją sovietų politiką 
išreiškiąs eilėraštis kažkokio Juozo Kalvaičio, kuris- tremtiniams 
šaukia: “Tėvynės vardą jums draudžiu minėt... Ir niėkad jūsų 
tėviškė neglaus”... O tas tremtinys ir išeivis svetimuose kraš
tuose kovoja, kad ir tas pats Kalvaitis savo tėvų žemėje liktų 
laisvas nuo rusiškojo čekisto nagaikos... Ne kvietimo jam reikia, 
bet tik žinios, kad Lietuva laisva, kad ten galima vykti naujo 
laisvo gyvenimo kurti, gyvenimo, kuriame niekas neprivalėtų 
drebėti, kuriame niekas nebijotų pasakyti tai, ką jis jaučia ir gal
voja, kuriame vėl pilna krūtine galėtų užtraukti lietuvišką dainą

tokią, kokia iš lietuviškos širdies veržiasi. \
Tremtinio nereikia kviesti. Jį kviečia kankinanti .nostalgija, 

bet ir ji negali priversti pulti į nasrus to paties slibino, nuo 
kurio pasisekė išsprukti.

Lemtingos konferencijos išvakarėse
LAIŠKAS IŠ

Šiuo metu yra mūsų laisvini
mo veiksnių tikra darbymetė. 
Prieš Didžiųjų Konferenciją vi
si pavergtieji kelia balsą, kad 
nebūtų suruošta nauja Jalta ir 
kad juo greičiau pavergtiesiems 
priartėtų išlaisvinimo valanda 
Ypač aiškiai ir nedviprasmiškai 
už pavergtuosius stoja JAV, ku
rių atstovų rūmai vienu balsu 
priėmė nutarimą, kad pavergtų
jų atžvilgiu Jungtinės Amerikos 
Valstybės nekeistų savo politi
kos ir nedarytų jokių bolševi
kams nuolaidų. Pavergtųjų Ry
tų Europos Tautų likimą sakė 
iškelsiąs per 4 Didžiųjų pasitari
mus taip pat JAV užs. reik. min.
J. F. Dulles. Tuo tarpu

britų ir prancūzų pažiūra į 
pavergtuosius nėra tokia 
aiški ir griežta.

Kai kas galvoja, kad kaip se
niau de Gaulles, taip vėliau 
Mendes France tyliai sutikę 
“nurašyti” Pabaltijo kraštus — 
tai paaiški kad ir iš pabaltiečių 
traktavimo Prancūzijoje išduo
dant jiems pasus.Tiesa, faktiš
kai Pabaltijo diplomatams 
Prancūzijoje leidžiama veikti, 
bet juridiškai pagrobtosios pa
siuntinybės jiems negrąžina
mos. Mendes France, kaip atro
do, ar tik nenorėjo pasiekti tam 
tikro susitarimo ir vokiečių ry
tinių teritorijų sąskaita. Visa 
eilė šveicarų, vokiečių ir ameri
kiečių laikraščių nurodo, kad 
ypač pabaltiečių klausimas duo
sis sunkiai sprendžiamas, nors 
apskritai pasaulinėje spaudoje

PARYŽIAUS
net ir be jokios pabaltiečių įta
kos patys užsienio žurnalistai 
plačiai kelia jų pavęrgimo klau
simą, triuškindami bolševikų 
argumentus ir reikalaudami at
statyti pagrobtųjų Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybę.

Savaime suprantamas ir 
mūsų laisvinimo veiksnių 
•susirūpinimas būvimąja 4 
konferencija.

Atrodo, kad ir VLIKas, ir ALT 
į. ją pasiųs savo atstovus sekti 
įvykių eigos ir iš savo pusės da
ryti visa, kas galima, kad, pri
reikus. būtų galima tučtuojau 
reaguoti ir imtis visų reikalingų 
žygių. Per St. Seimo sukakties 
o paskiausia per Pabaltijo vals
tybių okupacijos ir pirmųjų de
portacijų minėjimus buvo dar 
kartą iškeltas ir užakcentuotas 
reikalas visiems veikti vienin
gai ir tą vieningumą ne tik žo-

(Nukelta į 8 psl.)

Rūpesčiai liepoje
Mūsiškiai virtinėmis traukia į 

vasarvietes ir retas teprisime
na, kad už keliolikos dienų di
dieji pasaulį ir gal Lietuvos li
kimą tvarkys. Galbūt atostogi- 
ninkus rūpins ir skaudus Jono 
Aisčio, mūsų mielo poeto, rašy
tojo ir publicisto kaltinimas, 
kad mes lietuviai besą defetis- 
tai. Kad mes neparodėme ryžto 
užstodami krūtinėmis priešams 
kelią prieš 15 metų. Jis kaltino 
ir jaunimą, kad esąs pasyvus, 
nesąs kovingas, kad jauni lietu
viai daugumoje “duona ir guo
liu” pasitenkiną. Bet ar tai tei
sybė? Užmirštama 1941 metų 
visuotinis spontaniškas sukili
mas? Argi netikime ką tie patys 
NKVD ir MGBistai pasakojo 
apie didvyrišką lietuvių jauni
mo kovą Tėvynėje vos prieš ke
lis metus? Pagaliau ar praėjusių 
savaičių anti-molotovinės de
monstracijos Omahoje, San 
Franciske, Čikagoje ir Niujor
ke neparodė, kad pagaliau, lie
tuviai yra bent mažesni defe- 
tistai už kitus. (Niujorke, tiesa, 
pikieto suorganizavimas buvo 
atidėliojamas vienų kitiems iki 
netekęs kantrybės toks laikraš
tininkas su tokiu studentu, iš- 
vakarėje išsipiešę plakatus, ry
tą Niujorko garbę apgynė. Pla
katuose svetimtaučiai skaitė 
“Liberty for Lithuania”, “15 
years ago Molotov brought slav
ery to Lithuania” ir net Šekspv- 
rą citavo: “Foul Devil, For God’s 
Sake, hence, and trouble us not; 
For thou hast made this happy

Niujorko bendradarbio
ALMAUS

-------------------------- i---------- ■

tai kelionė Ženeyon bus buvusi 
be reikalo. (James Reston iš NY 
Times Vašingtono biuro perspė- 
dinėjo, kad ten visdėlto netiki
ma, jog sovietai sutiktų Vokie
tiją suvienyti, lygiai kaip nėra 
mažiausios abejonės, jog Vaka
rai neišardysį savo NATO kari
nės organizacijos."

Kodėl pati “Pravda”
paskelbė “Išlaisvinimą”
Labiausiai niujorkiečius pra

ėjusią savaitę rūpino,kad “Prav
da” ir kiti sovietiniai laikraščiai 
drįso atpasakoti prez. Eisenho- 
werio apie pavergtąsias tautas 
nuomonę, pasakytą paskutinėje 
spaudos konferencijoje. Yra ma
nančių, kad nuolątinis Amerikos 
didvyrių reklamavimasis, jog 
jie be “laisvės pavergtiesiems 
nenurims” sovietų masėse yra 
sukėlęs nesuvaldomų gandų ir 
slaptas viltis, kurių pasėkų 
Kremlius labiausiai bijosi. John 
MacCormack, NYTimes kores
pondentas Vienoje ' pranešė, 
kad Balkanų ir Lenkijos “sate
lituose” Ženevos konferencijos 
laukiama su didžiuliu rūpesčiu, 
nes maskolberniai pamatuotai 
baidosi, kad Tąrybų Sąjunga, 
nežiūrint visų garantijų, galinti 
juos palikti. O jie labai gerai ži
no, kad be sovietinės armijos ir 
saugumiečių, jie valstybės ne
išlaikytų nei vienos dienos. (Įdo
mu, kad šis John MacCormack

negirdėjau apie ją nieko. Tačiau 
šituo klausimu aš daug kartų 
esu praeityje pareiškęs, kad iki 
pavergtosios šalys neturės savi
valdos tvarkytis, kaip jos nori, 
ir galimybės apsispręsti valdy- 
mosi formą, bei likimą, pasauly
je negalės įsigyventi tikroji tai
ka. Taip manau ištiesų ...” (Bū
dinga, kad toks “Daily News” 
milioninio tiražo Niujorko laik
raštis šį pareiškimą komentavo 
paskelbdamas, kad čia minima 
MacCarthy rezoliucia, kurią se
natas atmetė. Pagal “Daily 
News”, prezidentas kitam kores
pondentui pareiškęs, kad JAV 
išlaisvinimo politika esanti api
brėžta, nes dėl pavergtųų “You 
are certainly not going to de
clare war, are you?” ...

“Pravda” komentuoja
Amerikos užsispyrimas dėl 

pavergtųjų yra Kremliaus tiro
nams begaliniai nemalonus. Kai 
kas įrodinėja, kad pačioje rusų 
tautoje apie “broliškas Pabalti
jo respublikas” vis su didesne 
užuojauta ir supratimu atsilie-

Savaitės įvykiai

damas į “Queen Elizabeth” nu
davė nematęs tų, vos 6 demons
trantų, nes priešingai čikagie- 
čiams, darbas visiems buvo 
svarbesnis nei Lietuva. Būdin
ga. kad pikiete nebuvo nei vieno 
niujorkiečia, net iš išlaisvinimo 
duoną valgančių. ■ Du buvo Ka
nados hamiltoniečiai, 2 newar- 
kiečiąi, vienas bruklinietis ir 
vienas greatneckietis). Visi niu
jorkiečiai lietuviai, skaitydami 
didžiuosius dienraščius, betgi 
didžiavosi, kad ir “jie”, taip 
svarbiu prieš -..ženeviniu mo
mentu įrodę mažos lietuvių tau
tos kovingumą.

Rūpino pavergtųjų 
išlaisvinimo dilema
Jei Dulles sovietų taktinius 

manevrus vertino ypač atsar
giai ir slapta su j»atarėjais kuž
dėjosi netikį esmine sovietų ti
ronų permaina, prezidentas Ei- 
senhoweris, tipišku gerašir
džiams jankiams atvirumu, kai
kuriais išsireiškimais pasirodė 
optimistu. Jei ministeris vienoj 
paskutiniųjų kalbų aiškiai nu
rodė, kad Rytų Europos išlais
vinimo žygis prasideda nuo Vo
kietijos suvienijimo, preziden
tas spaudos konferencijoje sakė 
tikįs sovietų(!) gera valia. Dul
les net užtikrino, kad jei Sovie
tai nesutiks Vokietijos vienyti,

Kanados gaminiai sovietams
Otavos parlamente ir spaudo

je kilo nemažas sujudimas dėl 
300.000 svarų parduoto sviesto 
sovietinei Čekoslovakijai ir tai 
pigesne kaina nei patys kana
diečiai moka. Kanada, mat, pa
gamina didelius kiekius sviesto. 
Vyriausybė remdama jo pra
monę, superka sviesto atsargas, 
kurio gamintojai nepajėgia' par
duoti. Šiuo metu sviesto atsar
gos siekia 60.000.000 svarų. Ne-

Laisvosios Europos Taryba
Montrealy sudaryta laįkinė 

laisvosios Europos Taryba, ku
rion įeina įvairių tautybių at
stovai ir antikomunistinės ka
nadiečių organizacijos. Inicia
tyvos ėmėsi “Free Internatio
nal” — antikofhunistinė kana
diečių organizacija, kurios pir
mininku yra John Badger, ir 
“Mutual Cooperation League of 
Canada”, kurios pirm, yra A. 
Misiak. Paminėtina, kad jon. 
įeina ukrainiečių, lenkų, lietu
vių — KLB, latvių, estų, gudų, 
bulgarų, albanų ir rusų organi-

zacijos. Rusus atstovauja dvi 
organizacijos — monarchistai 
(!) ir solidaristai Iš vietinių ka
nadiečių įeina: “The British - 
Canadian Counter - Communist 
Association”; “The French - Ca
nadian Counter - Communist 
Association”; “The French - Ca
nadian Organization of Patriots 
to Combat Communism”. Lais
vosios E. Tarvba, kurios pirm, 
yra John Badger, jau yra krei- 
nusis į JAV, Kanados, Britani
jos ir Prancūzijos vyriausybes 
pavergtųjų tautų išlaisvinimo 
reikalu.

vv- 
dalį

rasdama tinkamos rinkos, 
riausybė nutarė parduoti 
sviesto atsargų Čekoslovakijai 
po 37c sv. Tuo būdu vyriausybei 
susidaro $75.000 nuostolio. Pa
prastai ji parduoda po 62/ urmo 
kaina. Pernai ji pardavinėjo po 
56c sv., o ligoninėms — po 40c. 
Opozicijos vadas parlamente 
Drew kritikavo tokį vyriausy
bės mostą; kodėl esą tokia pi
gia kaina parduodamas sviestas 
komunistinei valdžiai, kai tuo 
tarpu tokios nuolaidos negauna 
patys kanadiečiai; be to, užuot 
pardavus sovietiniam kraštui 
reikėję parduoti draugiškiems 
kraštams. Min. pirm. St. Lau
rent atsakė, kad geriau esą par
duoti kad ir komunistiniam 
kraštui nei sunaikinti Draugiš
kiems kraštams parduoti papi
ginta kaina negalima, nes būtų 
susikirsta su kitais sviesto eks
porto kraštais pvz. N. Zelandija. 
Vyriausybės noras esąs išlaiky
ti Kanados pieno gamybą.

Kiti soviet kraštai, kaip Len
kija, Vengrija, panoro pirkti 
Kanadoje didelius kiekius kvie
čių. Lenkija užpirko jų už $19.- 
000.000.

piama. Kad užkirstų rusų -tautoj | kariuomenės kontrolė būsianti 
šitokios galvosenos vystymąsi 
Kremlius ir įsakęs savo spaudai 
paskelbti dalį prezidento spau
dos konferencijos su atatinka
mais komentarais, kad savaip 
nušviestų Lietuvos ir kitų tautų 
likimą. “Pravda” visasąjunginės 
partijos vardu užtikrino, kad 
Tarybų Sąjunga “nesutiksianti 
svarstyti jokių, permainų Rytų 
Europoje. Girdi, “sovietų liau
dis”. sveikina visus kitus ameri-

Kancleris Adenaueris atidėjo kelionę Maskvon. Grįžęs iš Va
šingtono ir Londono jis pasitarė su savo vyriausybe ir apsisprendė 
tuo tarpu susilaikyti nuo vizito Kremliui, nors įteiktoje notoje 
pareiškė sutikimą užmegsti kultūrinius, ūkinius ir politinius san
tykius. Notoje taip pat pasiūlė, kad pasitarimai tuo reikalu būtų 
pradėti Paryžiuje tarp V. Vokietijos ir Sov. Rusijos ambasadorių. 
Adenaueris nori pirma patirti sovietų reikalavimus ir tik tada 
galės matyti ar jo kelionė Maskvon bus priimtina. Viena pagrindi
nių V. Vokietijos sąlygų norma
liems santykiams užmegsti — 
paleidimas vokiečių belaisvių, 
kurių sovietai tebelaiką dar 70 - 
000 - 100.000. ’

Triukšmingas posėdis
Bonnos parlamentas svarstė 

savanorių kariuomenei įstaty
mą, kuriuo numatoma dar šiais 
metais suorganizuoti 6000 sav. 
karių, kurie vėliau bus panau
doti dvylikai divizijų apmokyti. 
Tai pereinamo pobūdžio įstaty
mas, nes Bonnos vyriausybė 
1956 m. kovo pabaigoj numato 
pateikti pilną karinio apsigink
lavimo įstatymo projektą. Įsta
tymo projektą parlamentui re
feravo krašto aps. min. T.Blank. 
Jis' ypač pabrėžė, kad būsimos

civilinės valdžios rankose, kad 
parlamentui paliekama vyriau
sia priežiūra. Visdėlto opozici
ja šiam projektui pasirodė ne
lauktai smarki. Kalbant kancl. 
Adenaueriui socialdemokratai 
pakėlė didelį triukšmą. Projektą 
kritikavo netgi krikšč. demo
kratas Jaeger, seimo vicepirm., 
laisv. demokratas Mende, buv. 
generolas Manteufel, pabėgėlių

prieš šio projekto priėmimą, 
ypač komitetuose, kur toliau jis 
bus svarstomas. Manoma, kad 
ligi liepos 15 d. jis bus seimo 
priimtas.

Derybos dėl Kipro
D. Britanijos vyriausybė, ma

tydama, kad Kipro salos gyven
tojų noras susijungti su Graiki
ja, ėmė reikštis kaskart vis ašt
resnėm formom, pagaliau sutiko 
kalbėtis su Graikijos vyriausy
be. Anksčiau į pakartotinius 
Graikijos siūlymus tartis Britai 
atsakydavo neigiamai. I numa
tomą konferenciją ’rugpjūčio ar 
rugsėjo mėn. Londone taip pat 
pakviesta ir Turkija, kuri Kipro 
sala irgi domisi. Mat, 80.000 sa
les gyventojų—iš 450.000—yra 
turkų kilmės mahometonai. Be 
to, Kipro salą turkai buvo užka
riavę 1571 ni. ir valdė ją iki 
1878 m., kai jos valdymą per-..__ 
ėmė Britai. Kilus karui 1914 
prieš Turkiją, Britai įjungė 
Kiprą savo imperijon. Ir dabar 
turkai tebeturi pretenzijų j sa
la ir nenorėtu, kad ji atitektų 
Graikijai. Be to, Kipro sala yra 
vienintelė Britų laivyno bazė R. 
Viduržemio jūroj.- tarnaujanti

nerado reikalo ptaneštirapie jų 
gyvenimą. NYTimes neturi ko
respondento, kuris informuotų 
apie padėtį Pabaltijo valstybė
se). MacCormack sako, jog ypa
tingą subruzdimą sukėlęs pra
ėjusio trečiadienio prezidento 
pareiškimas, jog taika nėra įma
noma, iki pavergtieji nebus iš
laisvinti.

Prezidento pareiškimas
Prezidentą Eisenhowerį Wil

liam Theis, reprezentuojąs “In
ternational News Service”, už
klausė ar jis pritariąs rezoliu
cijai (Dirkseno? Al.), kuri ti
kimasi bus priimta Kongrese 
dar prieš šios sesijos' pabaigą. 
Prezidentas nuoširdžiai ir ne
dvejodamas atsakė: “Well, aš 
nežinau, kaip ši rezoliucija yra 
suredaguota. Prisipažinsiu, kad

Grasina Laisvos 
Europos siųstuvui
Tam tikroj vokiečių ir ypač 

kai kurių pabėgėlių spaudoj jau 
kuris laikas pasirodo smarkokų 
straipsnių, kuriais puolamas L 
Europos Mūnchene pastatytasis 
siųstuvas, o ypač jo kai kurie 
pareigūnai ir jiems nepatinka
ma to siųstuvo politika. Štai ir 
“R. General Anzeiger” nurodo, 
kad esame siųstuve tam tikrų 
reiškinių, kurie vokiečiams ne
patinką. Dienraštis pažymi, kad 
“šiuo momentu Vak. Vokietijos 
respublika dar negalinti imtis 
jokių žygių prieš šį keistą “lais
vės siųstuvą”. Tačiau įsigaliojus 
Paryžiaus sutartims, vienas iš 
pirmųjų Bonos uždavinių turįs 
būti “pažaboti šį Trojos arklį 
eterio bangomis” ir “Laisvosios. 
Europos” siųstuvą grąžinti tam 
tikslui, kuriam jis iš tikrųjų yra 
skirtas”. Panašių grasinimų FE 
siųstuvo adresu būta i» daugiau.

Tarpžemyninės 
raketos

JAV ir Sov. Rusijos specia
listai intensyviai dirba tobulin
dami atomines raketas, kurio
mis būtų galima bombarduoti 
Europos žemyną iš Amerikos ir 
atvirkščiai. JAV aviacijos sek
retorius E. Talbott oficialiame 
Gynybos Departamento prane
šime pareiškė, kad tarpžemyni
nės raketos esančios didelės 
reikšmės JAV ir viso pasaulio 
saugumui. Be to. jis pranešė, 
kad netrukus JAV aviacijai bū
sią perduoti ilgo skridimo sun
kieji sprausminiai bombonešiai 
Boeing B-52. Jie šiuo metu esą 
geriausi pasaulyje. Tai būsiąs 
reikšmingas Amerikos saugumo (kraštuose, 
sustiprinimas.

vergtųjų “ničev© nebudit”. Įdo
mu, betgi, kad šį kartą Maskvos 
balsas daug švelnesnis. “Prav
da” nevadino to nei “absurdu” 

(Nukelta į 2 psl.)

,lios būsimai kariuomenei. Ne
žiūrint aštrios kritikos, seimas 
įstatymo projektą pirmuoju 
skaitymu priėmė. Opozicija bet
gi pareiškė kovosianti ir toliau

Kun. dr. J. Končius, BALFo pirm., lietuvių džiovininkų tar
pe Vokietijoje. Jų ten yra 725. Visi jie prašo paramos po 10 
DM — *$2.50 kas mėnesį. Aukas siųsti per BALFo skyrius, 
per kunigus arba tiesiai į ULRA, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N.Y., USA.

Sulaužyta J. Tautu charta
JT neseniai paminėjo savo 

gyvavimo dešimtmetį S. Fran- 
ciske. Ta proga Pavergtosios 
Jungt. Tautos Niujorke birželio 
20 d. buvo susirinkusios posė
džio, kuris buvo pradėtas prel. 
J. Balkūno atkalbėta malda; 
pirmininkavo Albanijos atsto
vas H. Dosti. Priimta deklaraci
ja, primenanti JT nesilaikymą 
savo chartos I str. 2 p., kuri ga
rantuoja tautoms laisvę. Sov. 
Sąjunga laiko pavergusi 9 Eu
ropos kraštus su 100 mil. gyv. ir 
dėl to jie negalį dalyvauti JT. 
Taip pat priimta rezoliucija 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupavimo reikalu primenant, 
kad Sov. Sąjunga, kaip užpuoli
ke. nebuvusi JT sutramdyta pa
gal JT chartą. Rezoliuciją pa
teikė Lietuvos delegacijos pirm 
Dr. A. Trimakas. Jis, be kitko 
pabrėžė, kad Sovietų užpuoliku 
laukia tcs pačios bausmės, ku
rios buvo pritaikvtcs Tarpt. Ka
rinio Tribunolo II D. Karo nu
sikaltėliams. Toliau buvo pri
imta rezoliucija JT ekonominei 
ir socialinei tarybai darbininkų 
klausimu sovietų’ pavergtuose

sėdžio Pavergtos J. Tautos pa
reiškė, kad satelitinių valstybių 
palikimas sovietų vergijoj reikš 
tų pavojų taikai. Jų klausimas 
turįs būti sprendžiamas keturių 
didžiųjų konferencijoj.

Strasburge susirinkusios po-

Mirė arkivysk. 
Jalbrzykowski

CCC- agentūros žiniomis, Bal
stogėje birželio 19 d. mirė buv. 
Vilniaus arkivyskupas Romu 
aid Jalbrzykowski, sulaukęs 7f 
m. amžiaus. Vilniaus arkivys 
kupu jis buvo paskirtas 1926 m 
II D. karo metu, kai Vilniaur 
arkivyskupijos dalis, priklau 
dusi Lietuvai, buvo pavest? 
valdyti arkivysk. M. Reiniui 
arkivysk. Jalbrzykowskis gyve 
no Vilniuje. Vokiečių okunaci 
jos metu okupacinės valdžios 
buvo apgyvendintas T. Marijo 
nų vienuolyne Marijampolėje 
drauge su kaikuriais buv. Vil
niaus kunigų seminarijos profe
soriais. Antrąkart užėmus Lie
tuvą sovietams, arkivysk. Jalb
rzykowski repatriavo į Lenkiją 
ir apsigyveno Baltstogėje, iŠ kur 
valdė už Lietuvos ribų likusią 
Vilniaus arkivyskupijos dalį.

linkės kaip tik ir sunkina kip- 
riečių susijungimo bylą.

Prancūzai prieš prancūzus
Ąlžerijoj ir Maroke’ teroristi

niai veiksmai nesibaigia. Kai 
arabų nacionalistai ėmė sprog
dinti bei deginti prancūzų įstai
gas ir. ūkius, tų pačių priemonių 
griebėsi ir kaikurios prancūzų 
grupės, nesiskaitydamos su 
Prancūzijos vyriausybės prie
šingu nusistatymu. Už tai buvo 
suimta visa eilė pareigūnų, ku
rie dalyvavo teroristinėj pran
cūzų organizacijoj. Casablankos 
mieste, Maroke, tai sukėlė 
didižiules prancūzų kolonistų 
demonstracijas, kurie susirinkę 
prie policijos rūmų reikalavo 
paleisti suimtuosius. Prancūzai 
prekybininkai protesto ženklan 
buvo uždarę krautuves. De
monstrantai taip pat protestavo 
prieš “Maroc - Press’* dienraštį, 
kuris yra palankus arabų troš
kimams. Primintina, kad pran
cūzas J. Lemaigre - Dubreuil, 
laikraščio leidėjas, prieš kurį 
laiką savų kolonistų buvo nu
žudytas. Už tai Prancūzijos vy
riausybė buvo priversta su
drausti savuosius teroristus.

Perono ministerial
Po ilgesnės tylos Argentinos 

diktatorius paskelbė naują savo 
min. kabineto sudėtį, kurion 
įėjo nauji 4 ministerial. Atsista
tydino patys smarkiausi katali
kybės priešai — Barlenghi ir 
San Martin, vidaus ir švietimo 
reikalų ministerial. Jiedu buvę 
svarbiausi Perono patarėjai ir 
antikatalikiškų įstatymų parne
šėjai. Atsistatydino taip pat iš 
Darbo Konfederacijos jos pir
mininkas Vuletich, didelis Kat. 
Bažnyčios priešas. — Naujoj at
mosferoj, po sukilimo, Buenos 
- Aires katalikai gausiai susi- 
aikštėje reikalavo grąžinti iš
rinko katedron ir po pamaldų 
tremtąjį vyskupą Tato. Kardi
nolas Copello paskelbė ganyt, 
laišką kviesdamas tikinčiuosius 
vengti neramumu.

P. Vietname min. pirm. Diem 
valstybinė kariuomenė apsupo 
Hoa Hao sektos sukilėlių ka
riuomene, kuri bando prasi
veržti Siamo golfo link arba į 
Kambodiją.

Izraelyje sudaryta nauja vy
riausybė, kuriai vadovauja tas 
pats min. pirm. M. Sharett. Iš 
koalicijos išėjo Sionistų partija.

Jugoslavijos diktatorius Tito 
priėmė kvietimą aplankyti 
Maskvą, ši žinia buvo paskelb
ta baigus jugoslavų - vakariečių 
pasitarimus Belgrade dėl toli- 

1 mesnįo bendradarbiavimo. -
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1 TĖVUS
VAIKŲ VASAROS STOVYKLLOS REIKALU' Nuo Kalėdų vasaros stovyklos ruošėjai planuoja, kaip stovyklą pravesti sėkmingiau, kaip sudaryti sąlygas, kad vaikučiai, po svetimu dangumi, pajustų savos Tėvynės dvasią, šilumą ir meilę. .'Gryna ir tik lietuvių kalba, knlopščiai paruoštais pasikalbėjimais, dainomis, žaidimais, pramogėlių ir laužų ruošimu, savų papročių ir tradicijų išryškinimu pasiryžę vaikams grąžinti tai, ką nelemtas likimas išplėšė patalpindamas mus po svetimu dangumi.Ruošėjai nori išryškinti vaikai jo prigimtuosius gabumus, kaip vaidybą, muzikalumą, savarankiškumą, drąsą, ir t.t. Mū- su vaikai neturi galimybės tą išryškinti, pastebėti. Žinokime, kaip į mus žiūri darbovietėse, taip į mūs vaikus žiūri svetimose, mokyklose. Visuose mokykliniuose paruošimuose pirmoj vietoj imami savi vaikai, o tik jų tinkamų pritrūkus, imami mūs vaikai.Stovykloj į tą ypač kreipiama dėmesio, stengiamasi išgauti kiekvieno vaiko palinkimo gyslelė - talentas, kurį pastebėjęs vaikas, ugdys ateičiai savo malonumui, tautos gerovei.Kas gi gali vaikui pavaduoti vienmečių draugų būrely žaidimą. Vaikui žaidimas yra tikrasis gyvenimas, į kurį įdeda protą,, jausmus ir darbą. Susibičiuliavimas su savos tautos broliais, vaikui gali nulemti jo nusistaty

mą ir ateitį savos tautos atžvilgiu.Galutinai, vaikas išdirbęs metus mokykloje, dalis jų ir šeštadieninėj mokykloj, turi teisę į fizinį ir dvasinį poilsį. Pritaikinti užsiėmimai, grynas oras, vanduo,’ nusišalinimas nuo miesto dulkių, triukšmo, miestiškos nuotaikos, “kamikų”, abejotinos vertės filmų, vaikui grąžins fizines ir dvasines jėgas, sustiprins tolimesniam mokyklos darbui, sustiprins tautiniai ir moraliai.Siūlyčiau tėvams pergalvoti, kurie nusistatę vaikus vežtis su savim į vasarvietes, o neleisti į vaikų vasaros stovyklas. Geriausia. jei vaikas galėtų būti ir ten ir ten. Poilsio’ ir tyro oro vaikui nebus per daug. Vaikas nedalyvaudamas vaikų stovykloje daug nustos, tėvai nepanaudos geriausios progos vaiko auklėjimui. Nepaslaptis: vaikų nutautėjimas auga, gi visi vaikai gyvena pas savo tėvus. Stovykla, tautiškumo atžvilgiu, palieka ir paliks gilius pėdsakus.Įvertinkime stovyklų rengėjų pasiaukojimą ir pastangas grynai mūsų vaikų ateičiai ir tautos gerovei.Kiekvienas stovyklaujantis vaikas yra stovyklos papuošalas, stovyklos rengėjų vilčių žadintojas: siekiančių tautos laisvės — stiprintojas. Taip pat; tėvai parodo, kiek jie vykdo Tėvynės nerašyta testamentą.
Kultūros Fondo Tor. skyrius.

GEDIMINAS GALVA. ’V-
Lietuviškos kultūros kryžkelėje

i-
Du įvykiai paakino susimąsty

ti lietuviuos kultūros klausi
mais. Gal mūsieji kultūrininkai 
ims, bent mihtyje, ir pabars ma
ne: įšoko oželis į mūsų darželį. Tačiaū ir šis galimas įspėjimas 
vargu atgrąsyš paminėti LB Čb kagos apygardos Kultūros Tarybos savęs ieškojimą ir aptarti Pabaltiečių Dienas, kurios ruošiamos šį rudenį Stuttgarte, V. Vokietijoje. Tie įvykiai, rodos, yra vienas kito atsieti. Tačiau jie abu verčia kelti tuos pačius klausimus: kur mūsų kultūrinės politikos gairės ir organizacija?

Kultūros politikaDar prieš išvyksiant į Europą, berods steigiamajame LB Čikagos Apygardos Kultūros tarybos susirinkime iškėliau kultūros politikos klausimą. Mūsoji kultūra, lietuvių tautos dvasinės kūrybos išraiška, privalo turėti savo gaires. Jos turi būti labai rimtai aptartos, nustatytos ir siekiamos.Lietuvių tautos kultūra apima eilę Sričių. Jos, nors rodosi esančios atsietos, bet viefia kitai talkininkauja. Raštija, muzika, kūrybinis ir tautos menas siauresniąja prasme tarpusavyje neatsiejamos sritys. Jos yra tam tikrame saite su civilizacija ir net ūkinėmis priemonėmis. Civilizacija, plačiąja žodžio prasme techniškųjų priemonių panaudojimas, gali kultūrines apraiškas sustiprinti ar užgniaužti. Ūkio tarpimas toli" nepasako, kad gali paspartinti kultūrinę kūrybą ir jos tarpimą. Tačiau niekas neabejoja, kad ir kultūros srities kūrybai yra būtinos ūkinės priemonės.Išėję į tremties plačiuosius laukus, pasklidę pasaulio keliais ir keleliais mes turime savęs paklausti: ko mes siekiame lietuviškos kultūros srityje? Kitais žodžiais, mes esame priversti aiškiai pasisakyti dėl kultūrinės
Rūpesčiai liepojeCĄtkelta iš 1 pusi.) nei “nesąmone”, tiktai, kad “Rytų Europos klausimas, kaip jį supranta Vašingtonas” >nesi-poljtika”. Amerikiečių nuomonė apie pavergtuosius esanti “su fabrikuota” ir “neteisinga”. Girdi,- galbūt Rytų Europos valstybių santvarka ir nepatinka Amerikos vadams, bet jie turį žinoti, kad “galbūt Amrikos santvarka nepatinka sovietinei liaudžiai”. O šitokios prezidento kalbos tesą aiškus kišimasis i R. Europos valstybių reikalus. Betgi, kartojame šį kartą “Pravda” neklykė, kad, jei prezidentas keltų pavergtųjų reikalą, Ženevos konferencija iširtų, tačiau lyg davė suprasti, ką Bulganinas atsakytų. (Anti-molotoviš- kų demonstracijų ir pikietų reikšmė' Amerikoje šimteriopai padidėjo šitokių “Pravdos” tvirtinimų akivaizdoje).

Amerikos plačiosios 
spaudos nesidomėjimas 
PabaltijoTiesa, kad didieji JAV dienraščiai, kaip NYTimes ir “Chicago Tribune”, Lietuvos reikalu yra paskelbę ir skelbia puikius vedamuosius, tačiau praėjusios savaitės viena byla Vašingtone atskleidė, kad amerikiečių reporterių didelė dalis yra buvę praeityje jei ne raudoni, tai ru- žavi. “Rusiškosios kultūros mylėtojų” ignoravimas Rusų pavergtųjų tautų kultūrų sudaro kitą pavojų. Štai toks H. Sallis- bury, neseniai iškėlęs pavergtųjų tautų naikinimą Rusijos motinėlės labui, paskutiniuose savo rašiniuose didžiojoje Amerikos spaudoje visiškai ignoruoja faktą, kad Kremliaus irimo viena svarbiausių priežasčių ir yra pavergtųjų “daugumos” bruzdėjimas. Arba vėl Clifton Daniel (prieš porą mėnesių vienintelis amerikietis korespondentas Maskvoje) rašo, kad šiuo metu Maskvoje yra bent 40 užsienio korespondentų, kurie neatsi- džiaugią sovietine spaudos laisve. Jie galį visur važinėti, išskyrus- atomines įmones. Kad yra

tokios pavergtos Pabaltijo valstybės, į kurias niekas nėra įleidžiamas, nes Maskva gėdinasi parodyti pasauliui, ką ji padarė derinus -amerikiečių:-su kadaise -rturiangomis tauto-
.A mic TT-icai KI V'I'imPQ nAnridmo.mis, visai. NYTimės neprisimenama. “Rusiškosios Kultūros mylėtojai” taipgi siūlė siųsti į Maskvą savus menininkus ir kviesti pas save rusiškuosius (ne sovietiškuosius!) Net Kongrese buvo siūloma skatinti “JA V-bių — TSRS tautų draugystę”, kad tuomi galutinai sulaužius geležinę uždangą.

Nuo jų priklauso ar 
prisimins Ženevoje 
LietuvąJei prezidentas ir valstybės sekretorius yra apkrauti per didele atsakomybe, kad galėtų asmeniškai rūpintis tokios mažytės Lietuvėlės likimu, tai Dulles patarėjai ir Kongreso abiejų Rūmų atstovai dėl jos likimo galėtų “didžiuosius” paspausti Ženevoje. Dešimties asmenų JAV Ženevos delegacijoje matome šiuos asmenis, kurie viešai yra pareiškę žiną ir darysią viską Lietuvai padėti: pats Mr. Dulles, Planavimo tarybos vedėjas Robert R. Bowie, Dulles Europos reikalų patarėjas Livingston T. Merchant. Kitą savaitę^ prieš pat išvykdama, ši delegacija apie Ženevos darbotvarkę tarsis su JAV Kongreso abiejų rūmų lyderiais. Jų tarpe matome asmenų, kurie irgi yra deklaravę savo aiškias simpatijas lietuvių tautos išsilaisvinimo kovai ir kuriems Amerikos lietuviai turėtų siųsti pasitikėjimo laiškus bei telegramas, primindami, kad lietuvių tauta savo užtarėjų neapvils. Tai — senatorius W. F. Knowland, sen. L. Saltonstall, sen. Alex Wiley, sen. Th. Fr. Green, Atstovai: J. W. McCormack, J. W. Martin, A. A. Halleck. Kaip būtų buvę gera, galvojama Niujorke, jei ALT būtų spaudai ir atskiromis proklamacijomis paskelbusi Amerikos viešajai opinijai savo memorandumo pareigūnams Va šingtcne . turinį. (Paskutinysis Amerikos atstovas Lietuvai dr.

Knygų rinkoje jau pasirodė
J. VAICELICNO knyga

“TĖVYNĖS SARGYBOJE”
Tai Lietuvos karininko - karo lakūno atsiminimai iš 1932-41 me* 
tų. Knyga turi 230 puslapių, atspausdinta gerame popieriuje su 
15 kariškų nuotraukų ir menišku dail. T. Valiaus viršeliu. Kny
goje patalpintas 1932 m. karo mokyklų baigusių karininkų są
rašas, 4 p. pulko karininkai 1932 m., žuvusieji bei mirusieji 
karo lakūnai. Knygos kaina — 3 dol.

Gaunama pas autorių
195 Drinkwater St., Sudbury, Ont, Canada 

ir pas knygų platintojus.

Owen J. C. Norem, Kalifornijos lietuviams priminė, kad nepakanka belstis į pareigūnų duris. Reikia eiti moderniausiomis informacinėmis -.priemonėmis į plačiąsias mases).
Ar europiečiai pritars
Amerikai?Niujorke rūpinamasi, kad jei Dulles patarėjai ir Kongreso atstovai apsispręstų kelti ar remti Lietuvos klausimą Ženevoje, ar 

šis pasiryžimas Dulles galėtų 
būti pramanevruotas pto NATO 
vyriausiąją Tarybą, kurioje, 
kaip žinome, yra ir Kanados at
stovai. Liepos 16 Paryžiuje šiai Tarybai didieji užs. reik, ministerial praneš savąjį nusistatymą ir prašys visų tautų priklausančių “NATO” išlaisvinimo armijai, pritarimo. Jei jie tikrai visi vieningai pritartų, marš. Bulganinas su Molotovu atsirastų ten ypač sunkioje padėtyje. Tokie “mažiukai” olandai ir belgai, kuriems betgi niekas neginčija tėisėš gyventi laisvais ir civilizuotai, nors ir nešispardo prieš Amerikos išlaisvinimo “taikingomis priemonėmis“ politiką, viešai pasakojasi netikį, kad nors viena pasaulio Rytų ar Vakarų pusė Ženevoje nusileistų. Olandai perspėja, kad vakariečiai be reikalo pučią Kremliaus vidaus negalavimus, manydami, kad tai privers rusiškuosius tifonus nusileisti. Jie net mano, kad Maskva tyčiomis vaidinanti “naminius nesutikimus” manydami, kad viltingi vakariečiai jiems pradėtų teikti pagalbą ir netrukdytų galutinai sunaikinti pasyvųjį pavergtųjų pašipireši- nimą ir apsiginklavimą. Belgai ciniškai pastebi, kad vakariečiai galėsią džiaugtis, jei jie tiek laimės, kad rusai “garantuos jų status quo” ir taikos “mūsų generacijai” Užtikrinimą! Belgai aiškina, kad Austrijos sutartimi ir “žygiu pas Tito” sovietai suvieniję. pasaulio komunistines jėgas ir pritraukę tokius minkš- tapročius kaip indusus ir kai- kuriuos europiečius.

Rūpestis liepoje
Ženevos pasitarimų dienomis, 

taip karštomis liepos dienomis, 
kada prieš 11 metų daug lietu
vių bėgo iš tėvynės, dabar kada 
Lietuvos išlaisvinimas rodos 
taip arti, bet* rimčiau pasvars
čius ir vėl taip toli, rūpinamės, 
koks bus tos žavios lietuviškos 
šalies likimas. Ar nebūtų ste
buklas, jei maskviniai Ženevoje 
tnuštųsi į krūtinę ir didžiu balsu 
Sauktu “Mūsų, kaltybė, mūsų di
džiausia kaltybė — pasitrau
kiame ir būkite Lietuvoje lais
vi”. Deja, lietuviams rusiškųjų 
tironų ir despotų per amžius su
teikta patirtis niekaip neleidžia 
Šitokių stebuklų galimybe pati
kėti.

politikos gairių, Mes turime aiš
kiai aptarti, ko siekiame, kur ei
name ir ko nerime. Numanu, 
kad tuo reikalu gali būti apstybė 
nuomonių. Vieni bus linkę ten
kintis senu įsibėgėjimu, trem
ties bandymų laimėjimais ar su
stingimu, kiti gal plačiau užsimos mūsų kultūrą ne tik svetimiems parodyti, lyg kokią gražuolę, bet ja siekti tam tikros įtakos. Ši įtaka gali pasireikšti, jei kiekvienas mūsosios kultūros lašelis bus įliejamas į mūsų tautos didžiąją srovę.Ne kultūros politikos reikalas būtų domėtis mūsų menininkų pavienėmis apraiškomis, bet jos uždavinys pagelbėti, kad jie pataptų mūsų kultūros veikliais reiškėjais. Jokia kultūrinė politika negalės savaime sukurti meno kūrinių, mokslo veikalų, bet ji gali paspartinti atsilikusią sritį ir aiškiai nurodyti ne vien KĄ, bet ir KAIP parodyti.Nūdieną džiaugiamės, jei vienas kitas pasirodo svetimiesiems. Entuziastingai apšaukiame jį mūsų tautos kultūros ambasadoriumi, nors jis toli tokiuo nėra ir negali Būti. Tai yra mūsų sąžinės nuraminimas, kai mes nieko nesame padarę tolimesnėms kultūros gairėms nusagstyti. Neretu atveju mūsieji kultūrininkai yra patapę išnaudojimo ir atleidimo ožiu. Mūsieji kultūrininkai verčiami į celes užsidaryti, kai jiems iš šalies nesuteikiama tinkama parama ar būti duosniaisiais, kad barščius perlus materialiai persisotinusiems, tapusiems darbininkais ne tiek žiūrint verslo, bet dvasinio nusiteikimo.

Naujos nuotaikosNaujojon tremties srovėti patekus, Europoje bandyta daug ką improvizuoti. Iš suirutės norėta išeiti nuduotomis “valstybinėmis” sąvokomis. Štai keli žmonės susimetę į apylinkės sambūrį įtalpinti jau į valsčių. Susibūrę apygardos komitete beveik ėmė pamėgdžioti apskrities viršininką, o centrinis komitetas jau tikrai savinosi valstybės uždavinius. Tačiau šių sugretinimų mėgėjai pamiršo,^ kad ir koki bebūtų valstybė privalo 
ji turėti toliau^ekiančias poli
tikos gairės ir seikėtas priemones. Valstybė turi vadinamas jėgos priemones priversti piliečius ne tik nustatytos tvarkos laikytis, bet ir uždėtas prievoles atlikti. Toks bėdos nudavimas neretais atvejais pasireiškė ir kultūrinėje srityje. Tai buvo telkimosi, kunkuliavimo ir rūgimo laikotarpis, kuriame pasireiškė daug kas netikro, nuduoto. Visa tai brendo savotiškoje anarchizmo, o gal net nihilizmo nuotaikoje, kai ne vienas tenkinosi tik savimi ir ne vienas organizacinis pradas buvo palydėtas plaišioj imo ir net atskalų. Tremties anarchistas neigė vidaus savi- tvarką, biednus “valstybės” pamėgdžiotojus ir daug ką kita.Naujose, pastovesnio gyvenimo sąlygose, dar taip neseniai kritikavęs senesniųjų emigrantų veiklą, savos rūšies anarchizmo jis nuvestas į savo kiautą. Naujos materialinės sąlygos jį vilioja į svetimą, patogesnę, labiau apšildytą ar vasarą atšaldytą kampą. Išsiskaidymas ryškus. Abejingumas viskam ir net savo didiesiems reikalams vis didėja. Savos kultūros imlumas ar joje

atsinaujinimas pradeda mažėti. 
Žiūrėtojas ar klausytojas, kuris 
naujos drungnos srovės nešamas 
dar neaptarta linkme, vis tik no
rėtų likti ištikimu savo tautai. 
Nauji papročiai net ir ištikimuo
sius “kermošiaus” papročiais — “kas daugiau” — atgrąsino nuo visuomeniško bendravimo. Politinis anarchizmas mus nuvedė ne tik į nihilizmą, bet apkrėtė veik nepagydoma vėžio liga. Dogmatinis politinis pasiskaidy- mas neturi ribų. Partinių vienetų smuike j imas veda į klikas, kai keli asmenys atstovauja “linkmes”. LB rinkimai JAV-se įrodė, kad ne tik naujieji polit. emigrantai nerado kalbos su senaisiais, bet ir jie patys nebetiki į tas valstybines” funkcijas kurias anksčiau savinosi įvairūs’ komitetai. Naujieji “komitetai” sutapdinami jau su kitomis sąvokomis, kurios išreiškiamos darbininko realumu: čekis, automobilis, namas, aprėdas, maistas. Galimas dalykas, kad šiuo “realumu” pasisotinimas vėliau pravers kelią į ne taip aiškiai aptariamą ir apčiuopiamą tautos kultūrą. Gal šio krašto civilizacija ir jos sutrikimai kaikada bus gailestingi praverti duris ir kultūros reikalams.Kaip tik šiuo metu, kai mūsieji tautiečiai atšąla nuo savosios kultūros, savosios tvirtybės versmės, kai daugelis pradeda vis labiau įsijungti į svetimąsias versmes, tuo labiau mes privalo

me tinkamai panaudoti kultūrines priemones ne tik saviesiems,

Į bet ir svetimiesiems. Lengva yra 
ranka numoti, sunkiau padaryti. 
O padaryti galima'tik sujungto
mis jėgomis, žinant uždavinius, 
kelią ir turint tvirtą organizaci
ją-

Organizacijos būtinybėAmerikos lietuviai neabejotinai turi savotišką tikroviškumą. Jie lengvai ištiesia ranką, jei mato reikalą. Nesvyruodami telkiasi į būrelius Vasarios 16 gimnazijai remti. Susirgus kam Vokietijoje, kaip ir nelaimei ištikus bendradarbį įmonėje, atvira ranka paremia. Tai daroma ne per organizacijas, bet tiesiog, kad išvengus betkurių tarpininkavimo nutrupėjimų.Mūsiškių ne viena ranka atsi- gniaužtų, jei jie būtų įtikinti pagalbos reikalingumu. Ir neverta bandyti duris klabinti, neturint ką rimtai pasakyti ir prašomąjį įtikinti. -Nemažai esame patys kalti, kad kultūrinėje srityje pasirinkome būdus, kurie mums patiems rodėsi abejotini. Nemaža būta kultūrinių organizacijų, kurios triukšmingai gimė ir dingo be atgarsio. Ir jei dabar kas yra naujo daromą tuojau bus paklausta: ar ir šiuo atveju nenutiks, kaip anuomet?Neatrodo, kad LB yra prasi- skynūsi naują kelią. Čikagoje sudarytą LB Kultūros tarybos valdybą pametė kelią dėl takelio, o susirinkusiems teliko gnai- bymasis. šiandienykštė kultūrinė organizacija — vadovaujanti ar vykdanti — paremta pasiaukojimu. Jei ji neturi gairių kultūros srityje — ne vien ji kalta. Čia galima pasakyti, kad daugelis traukinių nelaimių „ištinka dėl iešmininkų neapdairumo,

tačiau tik jau ne visos. Ir jei kas negero toje kultūrinės veiklos organizacijoje įvyko, atsako visas kolektyvas. Negalima reikalauti nustatyti gairių, jei visas kolektyvas jų paruošti nesugeba. Niekas iš jos negali tikėtis didelių uždavinių įgyvendinimo, kai atitinkamų priemonių nesiteikia parūpinti ir tinkamus kelius nurodyti.Čia visai nenorima būti kai- keno gynėju ar kaltintoju, bet tik stebėtoju. O toks įvykių stebėjimas verčia daryti išvadas, kad kultūrinėje srityje reikia mesti po balas klampojus, nors ir turint romantišką pasiteisinimą: mes ieškome lamingo paparčio žiedo. Šiandien jau negana kultūros veiklą dangstyti klaikiais vardais, kai vis tiek lietuviškoji veikla atsiduria podukros vaidmenyje.Man rodosi, kad šiuo metu reikia turėti ne tik naujas kultūrinės veiklos gaires, ne vien tinkamai suprasti kultūrinės veiklos dalyvius ir jos rėmėjus, bet .metas turėti tos srities organizacijas, kurios bent palaipsniui sugebėtų prisidėti prie lietuviškos kultūros puoselėjimo savitarpy- je ir tarp svetimųjų. Be aiškaus tikslo, kurį turėtų mintinai kiekvienas lietuvis žinoti, reikia atstatyti organizacijos autoritetą, kad kiekvienam lietuviui ji keltų pasididžiavimą, bet ne pašaipą. Tik tuo atveju atsiras tokių, kurie nepagailės ir kruvinu prakaitu uždirbto talerio. Visa tai reikia padaryti taip suprantamu, kaip *ir netikinčiojo skrybėlės nusiėmimą, kai jis žengia i bažnyčią, nors ten nėra jokio užrašo: nusiimkite skrybėles, nes būsite baudžiami. (B. d.)
A kies nuotraukos Ispanijoje(Tęsinys iš praeito nr.)

Per Atlanto vandenyną1941 m. gegužės 31 d. JAV konsulatas Madride išdavė man vizą.' ..Vizos karo metu gavimas pri- skaitomas prie stebuklų: jokia valstybė nenori įsileisti. Jeigu ir yra viltis gauti į kokią neutralią valstybę įvažiavimo vizą, tai reikia pateikt visą eilę visokiausių dokumentų, būtent: paliudymą nebuvus teismo baustu, neprigulėjus prie politinių partijų, ^rūiino rtijetrikuš ^gih!drėr ir vertime, sveikatos, susirasto darbo pažymėjimą, nustatyto didžio policijos patvirtintas 6 fotografijas ir t-1.Gauk, nesant Vokietijoje ir Ispanijoje Lietuvos . konsulatų, tą viską! Kančios ir vargai. O formalumai pasaulyje išgalvoti tam, kad sutrumpinus trumpą žmogaus gyvenimą ir atpratinus jį nuo valkiojimosi po platųjį pasaulį. *Viza yra — nėr kelionpinigių. Telegrafuoju Amerikos lietuvių veikėjui, Kunigų Vienybės d-jos pirmininkui nuo karo nukentė- jusiems šelpti, kun. dr. J. Končiui. Po šešių dienų gaunu atsaką — “No money!”Iš smalsumo užėjau pasiteirauti į Ispanijos laivų kompaniją — Campania Transatlantics administrada por ei Ėstado. Ten trumpai ir aiškiai pasako: “Visi bilietai seniai išparduoti; galite gauti bilietą ir išplaukti laivu, kuris išeis lapkričio mėn. pabaigoje“. Nemėginu aiškinti, kad iki to laiko vizos galiojimas pasibaigs. Didžiausiame mano gyvenimo nusiminime slinko die-

(1941. II. 12. - 1941. IX.
KAZYS GEČYS

25.)

Oldsmobile
Chevrolet

ar vartotą auto mašiną

Weston Motors
LTD

šimtai mašinų pasirinkimui

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują

Kreiptis J. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008

na po dienos. Jokios vilties ir išeities nemačiau. Nieks iš pažįstamų ir prie geriausių norų negalėjo nieko patarti ir padėti. • Vokiečių - rusų karas... Lietuva išvaduota iš nasrų baisaus priešo. Gimė nauji sumanymai ir užsimojimai. Grįšiu į Lietuvą; kad ir “gvoltū” kas mane į Ameriką temptų, —nenorių. Nieks manęs’ten nelaukia, o’irbasty- tis iki gyvo kaulo įgrįso.Birželio 25 d. įteikiau Vokietijos konsului Madride prašymą leisti man grįžti į savąją tėvynę. Liepta — iki iš Berlyno ateis atsakas — 6-8 savaites palaukti. Laukti perilgoka, bet ką darysi: kantrybės ir dar kartą kantrybės ypač karo laiku ir esant ne namie.Buvau optimistas leidimą gausiąs — nemačiau jokių kliūčių. Visą laukiamą laiką gyvenau svaja ir rengiaus kelionei: susiradau pesetų nusipirkti bilietą lėktuvu keliauti (vienintelis galimas be specialaus leidimo kelias), nusipirkau būtinų kelionei daiktų, pažįstamiems smulkių dovanėlių. Vargai ir kova dėl buities — užmiršta. Laukiu, skaičiuodamas dienaš, konsulato pranešimo. Norėtųsi, kad tos dienos kuogreičiau slinktų į negrįžtamą praeitį...Nesuėjus ir šešioms savaitėms gavau konsulato pakvietimą. Ne ėjau, bet bėgte bėgau, kad išgirdus sausą pranešimą, jog į Lietuvą grįžti negalima, nes ji tebesanti operacijų srity. Kada bus galima prašymą pakartoti, patys negalį pasakyti. Pakraipo pečiais, tai ir viskas. Galiausiai iš kur ir jie gali žinoti?! Viską tvarko Gestapo. Gali su laiku leisti grįžti į Lietuvą, gali ir neleisti. Ką daryti? Ar ir toliau saulėtoje Ispanijoje kęsti badą ir ispaniškas žoles kramtyti?Už 11 dienų baigiasi Amerikos viza. Laiko neperdaugiausia, o aš nieko neturiu. Turiu galutinai apsispręsti. Užsirišti maiše negaliu — reikia išvažiuoti. Nuvažiavęs pailsėsiu, turėsiu geresnes gyvenimo sąlygas, jei gausiu ten leidimą — grįšiu per Ispaniją, » jei negausiu lauksiu karo pabaigos, jeigu karas greit nepasibaigs — nepralošiu. Tokia buvo mano nesudėtinga filosofija. Atrodė galvosena sveika. Bet kiek kartų mano sveiką logiką gyvenimas ir aplinkybės augštyn kojomis vertė?...Vokiečių laivų kompanijos lange perskaičiau pranešimą: “Iš Barcelonos per Cadiz ir Gibraltarą išplaukia už trijų dienų į Niujorką laivas”.
Laimė nelaimėje... Direkto

rius, vokietis, patikrinęs mano 
vizą, paprašė ateiti po piet, nes 
jis turįs dėl vietos susižinoti, su 
Barcelona.

Telefonu gavau pranešimą, 
kad yra už $365 vieta, kad, turiu 
skubiai gauti Portugalijos vizą, 
jų bendrovės agentui Niujorke 
įmokėti pinigus ir atnešti pakvi
tavimą, kad į laivą spėsiu įsėsti 
Lisabonoje.

Prasidėjo lakstymas po visokiausias įstaigas. Kun. J. Vaš- kiui, pažįstamam pabėgėliui, pasiunčiau telegramą; iš Direction General de Securidad gavau leidimą apleisti Ispaniją orlaiviu; gavęs diplomatinio korpuso dekano rekomendacinį laišką kreipiaus į Portugalijos konsulą vizos; išsirūpinau iš Valiutos komisijos leidimą išsivežti $30. Nusipirkimą bilieto orlaiviu atidėjau į paskutinę vietą. Pradėjau “darbą”, nesitikėdamas, kad kas nors gero. ;iš ,to .jšejs, su pora šimtų paskolintų* pesetų.Kun. J. Vaškiu neapsivyliau. Pabėgėlis suprato ir atjautė kitą pabėgėlį. Įmokėjo nurodytam agentui reikalingą pinigų sumą, o agentas prisiuntė pranešimą juos gavęs. Portugalijos konsulas pasiuntė telegramą į Lisaboną, prašydamas leisti -pagreitintu keliu išduoti man vizą.Tris dienas po tris kartus eidavau į konsulatą klausti ar neatėjo leidimas. Jo nesulaukiau... Mano laivas, pabuvęs Lisabonoj, išplaukė... Neišvažiavau dėl mažmožio — trūko Portugalijos vizos.Nors imk virvagalį ir pasikark. .. ■'“Linksmai” praėjo pora dienų. Sužinojęs, kad valstybinės kompanijos laivas išplaukia iš Bilbao už trijų dienų, o iš Vigo už šešių, pats neturėdamas vilties įsigyti biletą, užėjau į vokišką kompaniją, manydamas, gal ji rastų būdą gauti man bilietą. \Direktoriaus nuotaika neper- puikiausia. Mažai kalbus. Jokio ženklo palankumo (O gal viskas buvo dirbtina?). Po ilgos tylos ir barškymo pirštais į stalą prabilo, kad galįs pamėginti valstybinėje kompanijoje išrūpinti bilietą, bet... už patarnavimą turėsiu jam užmokėti 1% provi- zijos, ispanų valiuta, nuo pagrindinės laivokartės kainos doleriai apmokamos.— Sutinku!Trečią dieną pranešė, jog lai- vokartė “pavyko” gauti, jos kaina $353, plius valstybinis mokestis pesetomis, kad laivas iš Bilbao išplaukęs šiandien ir man likę viso trys dienos, kad laivas iš Vigo išplauks rugsėjo 25 d.Ir vėl atsirado gražaus darbo. • Įmokėtą pinigų sumą turėjau perkelti valstybinės kompanijos agentui Niujorke. Negalėdamas laukti jo atsako — turėjau gauti diplomatinio korpuso dekano garantiją. Reikėjo gauti naują leidimą Ispaniją apleisti. Nusipirkti gelžkelio bilietą.
Birželio mėn. tos pačios klasės 

laivokartė kainavo$183, plus 54 
oesetos 75 cent valstybinio mo
kesčio, dabar $353, plus dvigu
bas valstybinis rtaokestis ir 530 
pesetų provizijos. Reiškia kelto- ” 
nė per porą mėnesių pabrango ' 
dvigubai. Vėliau sužinojau, kad 
žydeliai už tą pačią vietą mokė
jo po 600 dolerių. Man antise
mitinio paragrafo netaikyta. Iš
vada aiški: galima bilietą ir pas
kutinę valandą nusipirkti, jeigu 
tik yra progos valdminkams pa
sipelnyti. Karas...

(Bus daugiau)
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Vokiečių spauda, suvesdama 
II Pasaulinio karo “balansą”, 
pažymi, kad pvz. tik nuo bom
bardavimų buvo užmušta apie 
500.000 civil, gyventojų, o su
žeistųjų ir invalidų statistikos 
negalima buvo tiksliai suvesti 
Bendras griuvėsių dydis apskai
čiuojamas apie 400 milijonų m3. 
Šiandieninės V. Vokietijos teri
torijoje nukentėjo daugiau kaip 
1.042 vietovių, turinčių per 3.000 

• gyventojų, vien tik nuo aviacijos 
puolimų. Tokiam Paderborne 
buvo nušluota nuo žemės pavir
šiaus 95,6% visų namų, Dūrrene 
— 99,2% etc. Iki pačių paskuti
nių dienų siautė egzekucijas 
vykdančios komandos su kartu- 

'vėmis, ešafotais ir kt. Laikraš
tyje pažymima, kad gyventojai 
bijojo nacių teroro net daugiau 
negu priešo bombų. Nors ir įsi
tikinęs, kad karo vis tiek nega
lima laimėti, Hitleris verčiau 
ryžosi pratęsti savo gyvenimo 
dienas kitų gyvybių kaina. Ta
čiau ne visur jo įsakymą — pa
sitraukiant, priešui nieko nepa
lik#, tik vienus griuvėsius — 
vykdė net ir jo valdiniai. Bres- 
lav£, Bromberge arba Heilbrone 
nenorėjusieji įsakymo vykdyti 
“kaltieji” buvo sušaudyti, o 
Leipcigo vyr. burmistras pats 
nusižudė.

“Stuttgarter Zeitung” pažymi, 
kad karo siautulį vokiečių tauta 
turėjo apmokėti palikusi kauty
nių laukuose 2.750,000 karių, 
prie kurių tenka priskirti 0,5 
mil. oro karo aukų civilių, rusai, 
lenkai ir rekai išžudė arba iš
vežė apie 1 mil. vokiečių, 9,6 
mil. buvo išvyti iš savo tėvynių, 
o dar ir šiandien pasigendama 
1.75 mil., kurių likimas tebėra

neaiškus. Vokiečių spaudoj taip 
pat pažymima, kad vokiečių ka
ro vadovybė paskutiniu momen
tu rūpinosi kiek .galint daugiau 
karių ir civilių atitraukti iš ry
tų ir pervesti juos Vakarų są
jungininkams, deja, nesėkmin
gai. Visuotinės besąlyginės ka
pituliacijos aktas turėjo būti 
Berlyne pakartotas dar daly
vaujant rusams. Ten iš vokiečių 
pusės kapituliacijos aktą pasira
šė žemyno kariuomenės vardu 
Keitelis, karo laivyno — Frie- 
denburgas (paariau nusižudęs) 
ir aviacijos — Stumpfas, iš rusų 
pusės — Žukovas, amerikiečių 
— Spatzas, britų — Tedderis ir 
iš prancūzų — de Lattre de Tas- 
signy. Tai įvyko 1945 m. gegužės 
9 d. 0.16 vai.

Dešimties metų sukaktį, kai 
buvo baigtas II Pasaulinis karas, 
ypač iškilmingai stengėsi pami
nėti bolševikai. Tiek sovietiniai 
radijai ir jų spauda, tiek ir lie
tuviškieji laikraščiai su trans
liacijomis per Vilniaus radiją ta 
proga stengėsi agituoti prieš Va
karų Vokietijos apginklavimą, 
kaip tariamą jos “remilitarizavi- 
mą”, visaip augštindami raud. 
armijos “nenugalimumą”, “pra
našumą”, etc, tarytum tik vieni 
bolševikai būtų tą pergalę iško
voję. Tiktai marš. Žukovo, TS 
gynybos ministerio įsakyme Nr. 
81, 1955 m. gegužės 9 d., pažy
mėta kitaip, būtent: “prieš 10 
metų Tarybų Valstybės ginkluo
tosios pajėgos kovinėje sandrau
goje su antihitlerinės koalicijos: 
Prancūzijos, Anglijos ir JAV 
kariuomene sutriuškino fašisti
nius grobikus ir pasiekė pasau
linę istorinę pergalę”. Vadinasi, 
šis tas pripažįstama ir Vaka

rams. Tosios “dešimtosios faši» 
mo pergalingo sutriuškinimo 
metinės” pagal įsakymą gegužės
9 d. buvo atžymėtos 30 artileri
jos salvių saliutu “šalies sostinė
je” Maskvoje, sąjunginių res
publikų sostinėse, taigi — ir Vil
niuje, ir “miestuose didvyriuo
se” — Leningrade, Stalingrade, 
Sevastopolyje, Odesoje.

Vieno lietuvio, daugiau kaip
10 metų išgyvenusio JBerlyne ir 
mačiusio jo pasidavimą, teigi
mu, kaip anuomet, taip ir dabar 
Sovietų propaganda Berlyno pa
ėmimą išpučia kaip nepaprastai 
didelį, tiesiog karžygišką laimė 
jimą. Tačiau tuo metu buvusieji 
Berlyne ir savo akimis ma
čiusieji visus įvykius žmonės tų 
sovietinių pasigyrimų klausosi 
tik su šypsena. Iš tikro Berlynas 
buvo ginamas silpnų ir pakri
kusių pajėgų, jog stačiai reikia 
stebėtis, kiek ilgai sovietams 
truko, kol jie paėmė Reicho sos
tinę, juo labiau, kad prieš ją bu
vo sutraukę pačius rinktinius 
dalinius. Reguliarios vokiečių 
kariuomenės tikrų karių buvo 
belikę jau labai maža. Labai di
delį gynėjų procentą sudarė jau
nuoliai, savo amžiuje dar netu
rėję rankose ginklo, arba suran
kioti į vad. “Volkssturm” senes
nio amžiaus žmonės, kurie taip 
pat galvojo, jog tolimesnis pa
sipriešinimas yra beprasmis. 
Vienas jaunas lietuvis raudon
armietis, su Sovietų armija da
lyvavęs Berlyno užėmime, pas
kiau pasakojo, jog patiems rau
donarmiečiams buvę stačiai ne
patogu, kai nebuvę į ką šaudyti, 
nesutinkant tikrų priešų. Berly
ną iš tikro buvę galima paimti 
kur kas greičiau.

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
Prieš penkis metus V. K. Jo- 

nvnas ir arch. Mulokas paskel
bė reikalą lietuvius menininkus 
įsileisti į parapijas, kurias Ame
rikos senoji lietuviška išeivija 
pastatė. Esą lietuvišką meną ir 
architektūrą jie turį Amerikoje, 
lyg paminklą 1944 m. pabėgėlių, 
įamžinti. Ne visiems šie užsimo
jimai patiko. Iš Čikagos nūnai 
rašo, kad pastačius lietuviško
sios bažnyčios kuorus čikagiš- 
kiai stebisi. Reik manyti, kad 
pirmąją lietuviškos architektū
ros bažnyčią užbaigus Čikagiš- 
kiai ras progos ją pagarsinti per 
populiariausius Amerikos maga
zinus. Amerikos kontinento lie
tuviams ji bus tautinė šventovė 
— matysit. Kitose vietovėse gy
vendami lietuvininkai betgi ste
bimės kaip greitai lietuviškajam 
tautiniūi menui buvo pralaužti 
ledai! Kas galėjo prieš penkius 
metus svajoti, kad lietuviškas 
rūpintojėlis iš medžio išdrožtas 
ras vietą Toronto Prisikėlimo ar 
bet kurioje kitoje bažnyčioje. 
Žiną sako, jog tai pirmas toks 
atsitikimas, ir bus tokia pirma 
bažnyčia išdrįsusi lietuviškuoju 
tautiniu menu garbinti Dievą 
Augštybėse. Menininkai betgi 
džiaugiasi Amerikos lietuviško
sios dvasiškijos jautrumu savo
sios tautos kultūrai ir menui.

Kaip estai koncertuoja
Sekdami savąją spaudą žino

me lietuviškųjų pasirėdymų ir 
koncertų programą. įdomu tad 
kokią programą išpildo estai, 
kuriuos daugelis laiko kultūrin
giausia Pabaltijo tauta? Štai 
apie vieną tokį koncertą rašo 
“The New York Times”: 72-jų 
balsų Estų vyrų choras, veda
mas Man. Loite, šeštadienio va
kare koncertavo Niujorko Town 
Hall salėje. Programoje buvo

norvegų, suomių ir estų kompo
zitorių dainos, taip pat angliška 
daina “Shenendoah.”. Klausyto
jų buvo apie 1000. Choras yra 
geras. Tonas pasigėrėtinas. Pui
kiai disciplinuotas ir atsidavęs 
dirigento Loite mostams jis dai
nuoja .lengvai ir greitai, reika
lui esant, galingai. Dinamiškam 
tempe choras išlaiko aiškumą ir 
švarų toną. Olav Roots, pianis
tas ir Kolumbijos Valstybinio 
Simfoninio orkestro direktorius 
buvo solistas”....

Kur prapuolė lietuviški 
laivai? ' ' i
Niujorke gyvenąs stambiau

sias mūsų tarpe biznierius 1944 
m. pabėgėlis, baigiąs prasiveržti 
į stambiausius Amerikos anglies 
eksportuotojus, nusistebėjo, kur 
prapuolė lietuviškieji prekybi
niai laivai. Jo žiniomis po karo 
išliko prekybiniai laivai 
nas”....................
mano, kad šis klausimas tiesio
giniai turėtų rūpėti Lietuvos 
Respublikos diplomatiniam ir 
konsuliariniam korpusui, nes 
tie laivai yra juk Lietuvos nuo
savybė. tlis mano, kad daug in- 

enktų Londone 
esąs “Baltic Lloyd” bet pakar
totinai nusistebėjo, kad iki šiol 
šiais laivais niekas nesirūpino.

Lietuvos kariuomenės 
istorija prancūziškai?
“Naujienose” žinomas ekono

mistas ir publicistas “a” prime
na, kad neseniai Paryžiuje iš
einančiuose “Revue Internatio
nale D’Histoire Militaire” 12 nu
meryje ištisai aprašoma Lenki
jos kariuomenės istorija. Palie
čiami ir Lietuvos kunigaikštijos 
karų santykiai su. lenkais. “A” 
kviečia dėl šios istorijos pasisa-

kyti Lietuvos karius. Joje apie 
Lenkijos kavaleriją rašo prof. 
T. Suliminski; Lenkų kariuome
nės 16-17 amž. karybos meną — 
O. Laskowski; Lenkijos kariuo
menės institucijas — A. Saw- 
czynski- ir 18-19 amž. lenkų ka
riuomenės trateginę taktiką — 
M. Kukiel. “Revue” leidžia tarp
tautinė redaktorių komisija, ku
riai vadovauja švedų vyriausio
jo štabo pulk. O. Bibbing. “A” 
klausia- ar “nederėtų ir lietu 
viams kariams su to leidinio ko
misija susiprasti <ir pasiprašyti 
leisti parašyti ir Lietuvos ka
riuomenės istoriją?” (ai.)

Solistas Vaclovas Verikaitis 
baigė Toronto universiteto mu
zikos fakultetą ir gavo artisto 
diplomą.

Toronte ir žymiai toliau už jo 
jis jau žinomas ir mėgiamas so
listas dainuojąs CBC Opera Co. 
dažnose radijo programose, 
Švietimo ministerijos ruošiamo
se ir kituose koncertuose. Jį 
tenka dažnai girdėti, nes jis iš 
dainavimo ir gyveno, ir studija
vo visus trejis metus. Beabejo. 
tai vienintelis lietuvis, kuris pa
jėgė gyventi iš muzikinės veik
los. Studijuojant buvo sunkiau, 
studijas baigus bus, žinoma, 
lengviau, nors jis žada dar ir to
liau mokytis. Pasteebėtina, kad 
V. Vilkaitis jau dveji metai kaip 
dainuoja kas penktadienį trans
liuojamose CBC programose 
“Songs of My People”, be to, 
yra Toronto Prisikėlimo parapi
jos choro vedėjas.

Toronte kas ketvirtadieni vad. 
Varsity Arena vyksta simfonijos 
orkestro koncertai, dalyvaujant 
ir kuriam nors solistui. Liepos 
14 d. čia dainuosjgol, V. Verikai
tis. Pirmoje kbnrferto dalyje su 
orkestru jis išpildys arijas iš

vilijos kirpėjo” bei J. Roff “God 
Bless anada”. Ši koncerto dalis 
bus transliuojama televizijos.

Antroje koncerto dalyje sol. 
Verikaitis dainuos keletą dainų 
su akompaniatorių. Įdomu, kad 
greta vienos rusiškos ir vienos 
vokiškos sudainuos taip pat vie-( 
ną lietuvišką dainą — St. Šim
kaus “Oi kas?”.

Reikia pasakyti, kad V. Veri
kaitis yra bene didžiausias lie
tuviškos dainos garsintojas tar
pe -svetimųjų. J is vis pasistengia 
nors vieną lietuvišką dainą 
įterpti. Ir tai jam sekasi.

Sveikindami baigus vieną ba
rą grumtynėse į gyvenimą, ener
gingajam mūsų solistui linkime 
geriausios sėkmės, Reikia tikė
tis, kad ir lietuviškoji visuome
nė gausi ai aplank y s šį koncertą. 
Kas gi parodys susidomėjimo ir 
parems savas jaunas jėgas, besi
veržiančias į gyvenimą, jei ne 
tautiečiai!... O juk nuo tokių 
pasirodymų sėkmingumo labai 
daug kas priklauso.

Taigi nepamirškime liepos 14 
d. koncerto.

Koncerto pradžia 8 v. 2G- m in. 
vak. Varsity Arena yra Bloor

Handel “Samson” ir Rossini “Se-I Str. prie Avenue Rd.

JA VALSTYBĖS PRIEŠ DIDĮJĮ BANDYMĄ
“Kau-

“Utėna” ir dar keli. Jis

formacijų sut

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

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

Telefonas Rochers Point 184-M.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai” 

kiekvieną šeštadienį nuo 3 vai. iki 4.15 po pietų iš 

iš galingos TORONTO stoties CHUM
BANGA 1050.
Programos vedėjas

J. R. SIMANAVIČIUS
77 Salem Ąve., Toronto. Telefonas OL. 1274.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir įvairių reikmenų krautuvėn

1212 DUMDAS «T.W. Teh LA-9547
J. Beržinskast 

Vžcakymai priimami ir paitu.

Artėja sutarta keturių didžių
jų konferencija. O tai yra labai 
svarbus ir begaliniai didelis įvy
kis, nūo kurio sėkmės gal pri
klausys didžios dalies žmonijos 
likimas.

Šios konferencijos sušaukimo 
“nuopelną” didžia dalimi tenka 
priskirti sovietams, o antroj ei
lėj anglams, kurių buvęs se
nutis premjeras, Churchillis, jau 
eilę metų sirgo keturių didžių
jų susitikimo liga.

Kodėl Sovietai norėjo didžių
jų konferencijos? Pirmiausia 
norima išlošti laiko, kuris taip 
reikalingas sovietinės santvar
kos viduje konsolidavimui, nes 
po Stalino mirties ji toli gražu 
nėra nusistovėjusi. Antra — rau
donieji nori kaip nors apsitvar
kyti viduje labai pairusius eko
nominius reikalus, o trečia — 
atrajoti ir gerai sugromūloti tai, 
kas jau praryta ir vienkart pasi
ruošti galutiniam smūgiui prieš 
kapitalistus. Be to, prisimindami 
palaimingus Jaltos, Teherano ir 
Potsdamo laikus, ir šioj konfe
rencijoj nori apgauti vakarie
čius, kad dar ką nors laimėjus...

Kodėl Anglai norėjo ir nori 
šios konferencijos? Į tai galėtų 
būti vienas ir labai trumpas at
sakymas: juos tai verčia daryti 
tradicinė britų vien “savojo kai
lio priežiūros” politika, pagal 
principą: “Mums neskauda, mes 
nedejuojam”...

JAV tokios konferencijos ne
norėjo, o sutiko joje dalyvauti 
didžia dalimi todėl, kad Anglų 
koncervatoriams rinkiminį lai
mėjimą užtikrinti, nes darbiečių 
laimėjimas — nūdienės Vakarų 
politikos pagrindus būtų visiš
kai sugriovęs. Tačiau JAV, su- 
tikdamos dalyvauti didžiųjų 
konferencijoj, savąją politiką iš
statė labai dideliam bandymui. 
I JAV šios konferencijos metu 
bus nukreiptos viso pasaulio 
akys, nes toji šalis viso pasaulio 
nuskriaustųjų viltis ir, nors 
menkas jos nukrypimas nuo sa
vosios linijos, galės paversti to 
krąšto ir viso Vakarų pasaulio 
politiką griuvėsiais. Reikia ne
užmiršti ir to, kad konferencijoj 
dalyvaus, toli gražu, ne visi ke
turi vienodo dydžio konferuoto- 
jai. Anie visi trys atstovaus tik 
savų kraštų vyriausybes, nes jie 
tėra tik premjerai, o Eisenhow
eris atstovaus ne tik JAV vy
riausybę, bet ir visą kraštą — 
kiekvieną Amerikos pilietį, ku-

ris jį išrinko...
Tiesą pasakius, .ligšioliniai JA 

V-bių prezidento ir valst. sekre
toriaus Dulles deklaravimai ir 
pažadas iškelti konferencijoj pa
vergtųjų tautų klausimą — mūs 
veikia raminančiai. Tokios lini
jos, kaip tenka nugirsti, sutiktų 
laikytis ir Prancūzai, tik Anglai
— žūt - būt — esą. norėtų šį 
klausimą palikti nejudintą, pra
eiti pro jį užmerktomis akimis. 
Panašios taktikos, be abejonės, 
norėtų laikytis ir Sovietai. Jų 
partijos oficiozas jau ne kartą 
stojo piestu prieš tokius prezid. 
Eisenhowerio bei Dulles išsireiš
kimus...

Mažosios tautos, kurių JT yra 
bent penkiolika kartų daugiau, 
negu didžiųjų, atrodo, jau baigia 
išsemti kantrybę prie “didžiųjų” 
turimą veto teisę Saugumo Ta
ryboje ir nutylimas Sovietijoj 
egzistuojančias privėrė, darbo 
stovyklas, kuriose laikoma tarp 
15-20.milijonų nekaltų aukų ir 
kurias išlaikyti, be abejonės pa-’ 
deda turima veto teisė. Jeigu 
kas ir užsimanytų toje organi
zacijoje iškelti vergų darbo sto
vyklų patikrinimo klausimą, So
vietai tokį klausimą tuojau pa
naikintų savuoju veto. Piktnau- 
dojimo tikslams jie —- Sovietai
— ligi šiol ir tenaudojo veto tei
sę...

Mes, pavergtųjų tautų nariai 
lenkiame galvas prieš nedidelio 
krašto Kubos atstovą J. Tautose, 
kuris švenčiant tos organizacijos 
dešimtmetį, nežiūrint visokių 
prašymų nekelti politinių klau
simų, visvien išdrožė savo kal
boj teisybę apie Sovietuose eg- 
zistuojaničus vergų darbus. Taš 
ir parodo, kad mažosios tautos, 
nors tebebūdamos laisvos, nebe
gali pakęsti “didžiųjų” sąmoks
lo nutylėti apie 20 amžiuje vyks
tančias Sovietuose šitokias bai
sybes.

Negi bereikalo JAV kongresas 
skyrė lėšas Kersteno komitetui 
ir negi bereikalo buvo padaryta 
nuodugni ir išsami Pabaltijo 
valstybių pavergimo kvota, kad 
ji gulėtų kur nors archyve ir 
nebūtų tas klausimas iškeltas 
ten. kur reikalinga?...

Šioje konferencijoje laikys 
pagrindinį egzaminą ne vien tik 
prez. Eisenhoweris. bet ir visa 
respublikonu partija. Nuo jų 
elgsenos priklausys ar dar pasi
kartos naujos Korėjos, naujos 
Berlyno blokados ir kiti raudo-

nųjų triukai, kurie Amerikai 
kainavo tūkstančius žmonių gy
vybių ir bilijonus dolerių.

Jeigu JAV delegacija su Pre
zidentu priešaky šioje konferen
cijoj “užmirš” pavergtuosius 
kraštus ir paklausys anglu “pa
tarimų”, be abejonės, ji išsikas 
sau duobę, kurioje galutinai tu
rės būti palaidotas Amerikos 
prestyžas... Pr. Alšėnas.

— Londonas. — Mackevičiaus 
egzilinė Lenkijos vyriausybė at
sistatydino, bet galimas dalykas, 
kad jam bus pavesta sudaryti ir 
naują vyriausybę.

Saldybės Lenino garbei
Lenino muziejus Vilniuje
Bolševikai Lietuvoje nesnau

džia — per dešimtį metų jie jau 
suskubo pastatyti altorius į už
marštį nueinantiems savo die
vukams. 85-jų Lenino gimimo 
metinių proga “Tiesos” kores
pondentas A. Normantas džiau
giasi Vilniuje įkurtu LTSR vals
tybiniu istorijos - revoliucijos 
muziejumi, kurio didžioji dalis 
skirta Leninui. Čia žiūrovai gaH 
rasti “Iskros” pirmąjį numerį ir 
medžiagą, kuri, korespondento 
nuomone, rodo “Iskros” plitimą 
Lietuvoje, nors mes, lietuviai, 
apie “Iskrą” pirmą kartą sužino
jome iš pačių bolševikų 1940 m. 
atgabento VKP(b) istrijos su
trumpinto kurso. Įdomiausia, 
kad tame pačiame muziejuje pa
dėtas “dekretas”, 1918 m. gruo
džio mėn. pabaigoje atspaustas 
“Iz vesti jose”. Pagal tą “dekretą” 
— 1918 m. gruodžio 22 d. Leni
nas pripažino... “tarybų Lietu
vos nepriklausomybę” ... Čia, 
žinote, ir prasideda visas Lenino 
muziejaus istorinis jumoras. 
Muziejaus organizatoriai užmir
šo, kad Lietuvos respublikos (ji 
nieko bendro neturi su tarybine 
Lietuva) nepriklausomybė be 
Lenino valios ir malonės buvo 
paskelbta 1918 m. vasario mėn. 
16 d. Tą žygį atliko tautos tary
ba Vilniuje. Jam pritarė visas 
pasaulis ir pati lietuvių tauta. 
Leninas su savo “tarybų Lietu
vos” idėja pavėlavo virš 10 mėn. 
Jo pavėluotas “tarybinės” Lie- 

( tuvos “nepriklausomybės” pa
skelbimas turėjo būti atidėtas 
net iki 1940 metų, kada į Lietu
vą atbildėjo sovietiniai tankai. 
Be sovietinių tankų pagalbos 
Lietuva lenininės “nepriklauso
mybės” niekada nebūtų priėmu
si...

Apie du subankrutavusius 
brolius
“Tiesa” didžiulėmis raidėmis 

meta sacharininį šūkį: “Šiandie
ną sukanka 85 metai nuo tos die
nos, kai gimė revoliucijos geni
jus, komunistų partijos ir pir
mosios socialistinės valstybės 
įkūrėjas, visų šalių darbo žmo
nių vadas ir mokytojas — Vla
dimiras Iljičiųs LENINAS. Su 
Markso - Engelso - Lenino- Sta- 
lio vėliava, komunistų partijai 
vadovaujant — pirmyn, į komu
nizmo pergalę”... Tuščiam en
tuziazmui sūšfrpnrrti “Tiesa” 
pasikviečia i pagalbą poetą Ma- 
jakovskį: “Partija ir Leninas — 
broliai dvyniai, — ką daugiau 
motina istorija įvertino? Mes 
sakcm — partija, galvojame — 
Leninas, mes sakom Leninas, 
suvokiam — partija”..'. Sunku 
ginčytis, ką kas ir kaip suvokia, 
tačiau faktas lieka faktu, kad 
tokių sąvokų garbintojas Maja- 
kovskis, nusivylęs savo paties 
propagandine pezija, nusižudė... 
Išeitų, kad jis vis dėlto jautė — 
minėtieji broliai dvyniai yra pa
smerkti pralaimėjimui. Stalinas 
taip nualino Lenino palikimą, 
kad šiandien pirmoji socialistinė 
valstybė pasaulyje vargiai gali 
prasimaitinti ir drg. Chruščio
vui tenka siųsti komjaunuolius 
i “plėšimines” žemes Sibire, o 
Lietuva per gvoltą verčiama au
ginti kukurūzus. Dar keisčiau,

kad šią pirmąją socialistinę 
valstybę pasaulyje jos valdo
vams teko aptverti geležine už
danga — šiaip gi visi piliečiai iš 
jos išbėgiotų...

Leninizmo “triumfas”
Lietuvoje
Leninizmo .laimėjimus Lietu

voje mums šitaip pavaizduoja 
“Tiesos bendradarbis St. Lauri
naitis: “Aršioje klasių kovoje 
gimė, augo ir sustiprėjo stambūs 
kolūkiai. Lenininė kolūkinės 
santvarkos idėja visiems lai
kams nugalėjo Lietuvos* kaime. 
Ir kur šiandien bevažiuotum sa
vo gimtojo krašto keliais — nuo 
gintarinės Baltijos iki žydriųjų 
Zarasų ežerų, nuo Pasvalio ly
gumų iki Dzūkijos kalvų — vi
sur matysi naują, kolūkinį so-., 
džių, naujus žmones, veržliai 
žengiančius į ateitį, regėsi vais
kų tėviškės rytą, lenininių idėjų 
triumfą kolūkiniame kaime”... 
Drg. St. Laurinaitis eina Maja- 
kovskio pėdomis — jam patinka 
poetinės frazės, tačiau jis už-; 
miršta, kad poezija lietuvio ūki
ninko nepasotipsi. Komunistų 
propaganda šiandien keikia M. 
Krupavičių. Kaip gi nekeiksi ne
vidono, kad jis dvarus išdalino 
ir padaręs gražias lietuviškas 
sodybas, o dabar pagal leninines 
- stalinines idėjas komunizmas 
vėl grįžta į carų gadynę ir į tuos 
pačius dvarus, kuriuos M. Kru
pavičius buvo spėjęs išdrąskyti. 
Koks gi skirtumas, kad šiandien 
caro pareigas eina politbiuras 
Maskvoje, o žandarus pavaduoja 
komunistų partija. Rytas Lietu
voje gali būti vaiskūs, bet lietu
vio ūkininko veidas — labai rūš
kanas. Baudžiauninikas negali 
būti linksmas...

Knygų lentynos užverstos 
Lenino raštais
“Lenino kūriniai — tai galin

gas mūšų šalies darbo žmonių 
idėjinis ginklas kovoje dėl ko
munizmo pergalės” — filosofuo
ja Lietuvos TSR Valstybinės po
litinės ir mokslinės literatūros 
leidyklos vyriausias redaktorius 
M. Požarskas. Jis mums paduo
da nuo 1944 m. Lietuvoje išleis
tų Lenino raštų sąrašą: “Kaip 
organizuoti lenktyniavimą”, Ką 
daryti?”, Apie kooperaciją”, 
“Valstybė ir revoliucija”, “Žings 
nis pirmyn, du žingsniaiatgal” 
ir 1.1. Šio lenininio šlamšto lie-

milijono tiražo. Apie Lenino raš
tų pasisekimą Lietuvoje drg. 
Požarskas nešneka, nes kas gi 
iš lietuvių norėtų žengti vieną 
žingsnį į priekį ir du žingsnius 
atgal? Lenino veikalas — “Kas 
daryti?” šiandien, atrodo, labai 
populiariai skaitomas Kremliu
je, nes sovietų diplomatai susi
dūrę su laisvojo pasaulio atsto
vais, klausia vienas kitą: — Vel
niai parautų, ką mes dabar turi
me daryti, kada visas pasaulis 
prieš mūsų vergiją piestu stoja?

Vyt. Kastytis.

— Winnipegas. — Manitobos 
provincijoje yra jau visa eilė 
ūkių, kuriuos administruoja So
vietų Sąj. pareigūnai, kaip So
vietų Sąj. esančių įpėdinių įga
liotiniai.

TOBOGGAN” žodis indėnų kalboje reiškia plokščias rogutes, 

padarytas iš plonų lentelių su išriestu galu.

Važinėjimas ant tobogano nuo kalnelių yra populiarus 

Kanados vaikų, o taip pat ir suaugusių sportas.

THE CARLING BREWERIES LIMITE 
i .. .
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Apie Klaipėdos užėmimą 1945 
m. sausio 27-30 d. atsiminimus 
“Tiesoje” parašė kažkoks Lunia. 
Jis mini, kad paimant augštu- 
mą prie Daugės į šiaurę nuo 
Taurakalnio dvaro žuvo leite
nantas Narbutas, kuris ir anks
čiau buvęs sužeistas ir buvęs tik 
ką grįžęs iš ligoninės.

I Maskvos universiteto 200 m. 
jubiliejines iškilmes Vilniaus 
universjtetas pasiuntė prof. S. 
Jankauska ir rašyt. K. Vairą - 
Račkauską.

Jie vežasi Vilniaus un-to “pro
fesorių. dėstvtohi. studentu ir 
tarnautom kolektyvo” dovaną. 
Kokia. “Tiesa” neoasako. Ji gar
bina ta Lomonosovo vardo uni
versitetą kaip visokios šviesos 
šaltini, bet nei ii, nei, beabeio. 
delegaciia Maskvoie nedrįsta 
pasakvti, kad ii atstovauta uni
versitetą, kuris veik 200 metų 
senesnis.

LKP CK sekr. I. Mėskunas - 
Adomas buvęs 1942 m. prisiųstas 
j Lietuvą vadovauti kom. parti
zaniniam iudėjimui.

Televizijos stotys TSRS duodą 
programa Maskvoje. Leningra
de, Rvgoie. Kijeve “ir eilėje ki
tu televizijos centru”. Statomi 
televiz. antrai Minske, Sverd- 
lovskę, Taline.

Dr. J. Kriščiūnas, buvęs Dot
nuvos Žemės ūkio akademijos 
rektorius, dabar Žem. ūkio akad. 
augalininkystės katedros vedė
jas. tain nat pareiškė norą vvkti 
oirm’ninku i kuri nors “atsili
kusi” kolūki. Jo laiškas tuo rei
kalu ir nuobrauka (pažistantieji 
sako, ne dabartinė, bet žvmiai 
iaunesniot išspausdinta “Tiesoj” 
gegužės 24 d . Nr. 121 (3722).

' Kėdainių traktoriai sto
vinėta”, rašo “Tiesa” gegužės 8 
d. buvęs toks eilinis vaizdas: 
vvr. agr. Budreckas remontuo- 
jasi motociklą,wr. inž. Makulo- 
vas “turčioia prie sandėlio per
davimo”. direktorius Krivickas 
savo kabinete kaukši skaitliu
kais — smulkias sąskaitas tikri
na. dirbtuvių vedėias Daunora- 
vič’’us triūsia orie išardyto sunk
vežimio — uždarbiauta, nei vie
nas iš ju ta dieną nebuvę trak- 
torinėse brigadose O ten darbai 
prastai eina. Traktoriai trukdą 
šėlą, Jie stoviniuoja, aiškinasi 
dirvų drėgnumu. “Vienybės” 
kolūkv gegužės 7 d. š’fain dirbę: ___  _____  _ _____
Pocius s” traktorių PT-54 lekš-: kąi”, Juzeliūno siuita iš baleto 
čiaves.^ Stųcinškas “sukolioiosi, “Ant marių kranto”. Žiliaus vai-

kaip ir paties brigadininko Ži
lio. Apie pietus atvažiavęs La
butis, pastatęs traktorių ir vėl 
išvykęs į MTS.

Ne geriau dirbę ir kitomis die
nomis. Traktoriai neturį šviesų, 
nepritaikyti nakties darbui.

“Vienybės” kolūkio agr. Strel- 
čjūnaitė, “Rytų aušros” — Gri
gas. *

Rojaus Mizaro 60 m. sukaktis 
paminėta specialiu rašytojų są
jungos susirinkimu, kur “prane
šima apie rašytojo - komunisto 
R. Mizarcs gyvenimą...” padarė 
Vaivutskas. Čia jis vadinamas 
aiškiai komunistu, o kai kuomet 

. Amerikos prokuratūra jo pa
klaus ar priklauso komunistų 
partijai, jis beabejo atsakys, kad 
pagal konstituciją galįs į tą 
klausimą neatsakyti...

Birštone kitoje pusėje Nemu
no miške padaryta gręžimų ir 
esą surasta nauju mineralinių 
šaltinių, vanduo iš jų trykštąs 
iki 11 metrų augščio. Jų vanduo 
esąs turtingesnis mineralais ne
gu “Vytauto” šaltinis.

Lazdynų Pelėdos raštų išėjo 4 
tomas — Apsakymai, 492 psl 
Kaina 9 rubl.

A. Venciovo Raštai taip pat 
pradėti leisti. I t. jau išėjo — 
Eilėraščiai, 521 psl. Kaina 9.35 r.

T. Ivanauskas išleido III kn. 
“Lietuvos paukščiai”, 370 psl., 
kaina 26 rubliai.

Autobusai iš Vilniaus kursuo
ja šiais ruožais: i Druskininkus 
per Varėną, i Palangą per Jur
barką ir nėr Kryžkalnį, į Pane
vėžį per Ukmergę, į Marijampo
lę (Kapsuką) per Alytų, į Alytų 
per Daugus, į Kauną per Jiezną.

Į Ir vėl, po įtempto ir ilgo de
šimties mėnesių darbo' mokiniai 
apleido mokyklų suolus ir 
dviems mėnesiams išėjo į laisvę, 
kurią jie išnaudos savo asmeniš
kam malonumui. Daugelis iš jų, 
jau iš anksto turi susiplanavę 
savo atostogas, turėdami gali
mybės ir laimės vykti į stovyk
las, ar šiaip sau kur nors į vasar
vietes. Ten jie, džiugiai ir nerū
pestingai leisdami vasaros kait
rias dienas, besimaudydami, 
lakstydami po laukų ir pievų 
erdves ir besikaitindami saulu
tės spinduliuose atsikvėps, su
stiprės ir pasisems naujų jėgų, o 
rudens sulaukus, tvirti ir ener
gingi vėl grįš į mokyklas.

Nieko malonesnio augančiam 
vaikui ir būti negali, kaip turė
ti sąlygas, suteikiančias galimu
mą naudotis vienokių ar kitokių 
gyvenime vaikui priklausančiu 
malonumu.

O juk, šiame kontinente gy
venantiems, labai skųstis ir ne
galima. Vienų vaikų tėvai pa
kenčiamai, kitų geriau, o dar 
kitų ir labai gerai jau spėjo įsi
kurti, todėl ir savo vaikams turi 
galimumų suteikti tam tikro 
džiaugsmo.

Tačiau, būdami patys jau pa
kenčiamai įsikūrę, neprivalome 
pamiršti, kad dar yra ir tokių, 
kurięms vargas ir netikras ryto
jus negailestingai tebežvelgia į 
išblyškusias ir nusiminimo ku
pinas-akutes. Ir šie vaikučiai — 
ateities žmonės. Deia, nemažas 
jų skaičius ne tik tebeina gru
biais tremties keliais, bet neturi 
nei tėvų, nei vyresnių, kurie jų 
rūstaus likimo dienas nors da
linai sušvelnintų. Juk ir jie, bai
gę mokslo metus, išėjo vasaros 
atostogoms, kuriu metu, vargu, 
ar daug iš jų galės pasinaudoti

ŠVENTĖS REPERTUARAI”“RESPUBLIKINĖS DAINŲ
Skudučių ansambl. Švedo —j tėrų choras — lenkų dainą “Ge- 

Gegutė. Untvtė. Šok, mergele; 
Pilipaičio — Dzūku polka; Gai
žausko — Voveraičių šokis. “Un
tvtė” atspausdinta 1950 m. dai
nų šventės leidinėlyje “Skudu
čiai”, o antroji pjesė, “Šok, mer
gele”, — valstvb. grožinės lite
ratūros leidvklos to pat vardo 
1954 m. leidinyje.

Kanklių ansambliams: lietu
vių liaudies šokis “Šeinis” ir 
Švedo 3 lietuvių liaudies dainos.

Pučiamiems orkestrams: Dva
riono maršas “Gimtinės lau-

ne-

po daržus”, o du traktoriai riog- 
soie be darbo. Juos aptarnau
jančiu traktorininku Šmmelskio 
įr Gaurilčiko visai nesimatę,

Garantuoti siunti
niai i Soviete RusUa 
ir užimtos kraštus

Mes siunčiame tiesiai is mūsų sandė
liu Kanadoie arba AnaHjoie. Nouii ir 
vartoti doh'kai: nvHicHos dalykai, 
Betoj, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvvkite romėniškai i mūsų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 OUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

sas “Linksmasis kolūkietis”.
J moterų choro .repertuarą 

įtraukta papildomai daina “Ką 
mergelės mvli”, o i vaikų choro 
— Tvardovskio “Tarybinė tėvy
nė”. Pačiu sunkiausiu dainų 
šventės repertuaro liaudies šo
kiu laikomas “Džigūnas”.

Vilniaus radijas gegužės 23 d. 
naskelbė Jėkelaičio “straipsni”, 
ircdinėianti. kad šiemetinėje 
bolševikinei dainų šventėie da
lyvausią 30.000 “saviveiklinin
ku”. o jungtini mišru chorą su
darysią 20.000 dainininku. Šven
tinis reoertuaras jau baigiamas 
ruošti. “Literatūros ir Meno” Nr 
20 / 1955 įdėtas dainų švęntės 
rėnertuaro komisijos pirminin
ko J. Banaičio straipsnis, kuria
me pažymima, jog minimąja 
švente numatoma “visos lietu
vių tautos vardu liepsninga dai
na pareikšti padėką šlovingajai 
komunistu partijai už šviesu ir 
laimingą gyvenimą tarybų šaly
je”.

. J. Banaičio pareiškimu, dainų 
šventės proga bus taip pat atlie
kamos rusu, ukrainiečiu, gudu, 
latvių ir estų dainos bei šokiai. 
Vaiku choras dainuos kinu liau
dies dainą “Auksinė gėlė”, mo-

gutė”, be to, bus atliktos “tary
binės liaudies dainos” “Paleisk, 
tėveli, lanken žirgelį” (subal
suota J. Švedo), “Ar jūs žinot, 
mergužėlės” (subals. Klovos), B. 
Dvariono “Ant Nemuno kran
to”, A. Budriūno “Geltonieji li
neliai” ir kt. Neseniai pasibaigęs 
masinės dainos konkursas, kurio 
geriausiomis dainomis buvo ti- 
kėtasi papildyti ’.dainų šventės ( 
repertuarą, -nedravė lauktų; rezūl- Į 
tatų, ir už tai kaltė buvo suvers
ta bolševikiniams kompozito
riams bei poetams, užtat rūpina
masi atsigriebti kitur, Pagamin
ta naujų kanklių, didelis skai
čius skudučių komplektų. Skel
biama, kad taip pat • pagaminta 
pagal dail. V. Palaimos eskizus 
tautiniams drbužiams medžia- 
gcs. Tik pats J. Banaitis nusi
skundžia, kad toli gražu ne visi 
vadovai kaip reikiant rūpinasi 
šiai dainų šventei tinkamai pa
siruošti.

bent sotesnėmis dienomis, 
kalbant apie nerūpestingas ir 
malonias vasaros dienas, laukų 
ir pievų erdvėse bei saulutės 
spinduliuose. Šitokfie vaikučiai 
vra Vokietijos vargo mokyklų 
ir Vasario 16 gimnazijos auklė
tiniai.

Juos globoja ir jais rūpinasi 
visų mūsų duosnumas ir labda
ra. Jų sotesnė ir malonesnė die
na privalo būti mūsų visų nuo
širdžiai ir bendrai suprastą ir, 
i ei mes rimčiau atsižvelgsime į 
jų skaudžią būklę dažniau su
teikdami galimą auką, tai mes 
ne tik palengvinsime jų rūsčią 
dalią, bet suteiksime nors dale
lę retai nusišvpsančio malonu
mo jų vaikystės metuose.

Juk mes laukiame iš jų gerų 
lietuvių, o gal net ir būsimų ko
votojų už Lietuvos laisvės at
statymą!

Supraskime, kad jie iš mūsų 
tetrokšta tik gilesnio supratimo 
jų skaudžios padėties ir telaukia 
nors ir menkučio, bet dažnes
ni© pasidalinimo su jais tuo, kas 
būtiniausia kukliam pragyveni
mui. Atsiminkime, kad ten, Vo
kietijoje. kur dar taip neseniai, 
dažnas iš mūsų, tebebuvome tik 
skaudžios tremties klajūnais, 
iiems mokyklas pavaduoja ap
leisti barakai.

Negalėdami suteikti jiems ga
limybės lankyti našesnes pra
džios mokyklas, susirūpinkime 
rimčiau ' bent tąja vienintele 
svetimoje padangėje sava Va
sario 16 gimnazija, nuoširdesniu 
duosnumu padėdami pašalinti 
jos skelas!

Yra apylinkių, kaip Hamilto
nas. Montrealis, Londonas ir kt., 
kurių lietuviai gan duosniai au
koja šiems tikslams, bet vra ir 
atsilikusiu. Žymiai sumažėjo ir 
Vasario 16 gimnazijai remti bū- • 
relių pasižadėjimų tesėjimas. 
Pasitaiko, kad- vienas kitas lie
tuvis betarpiai suteikia savo au
ką per Šalnos Fondą, vienok vi
sa tai sudėjus, toli gražu nėra 
pakankama patvinus su Kana
dos lietuvių skaičiumi. Imkime 
pavyzdį iš anksčiau paminėtu 
anylinkiu lietuvių ir galimai 
daugiau išgirskime balsą mūsų 
varge brestančios kartos ir pa
dėkime jiems, suteikdami auka 
per Šalpos Fondo Centrą, kuris

Tlllsonburg) Ont
e Birželio 25 dieną Tillscnbųrgo 
apylinkių lietuviai buvo suplau
kę į St. Ąugustįnavičiaųs ūki 
paminėti Jonines. Ners oras bu
vo vėsokas, tačiąu mūsų mielas 
jaunimas, prie sukurto laužo, 
gražių lietuviškų dainų įr šokių 
padarė vakarą šiltesnį. Seniai 
patenkinti gausių, net iš tolimų 
kampų, jaunimo atsilankymu ir 
tuo padariusių šventę skaidres
nę.

Sekančią diena, birželio 26, 
apylinkių lietuviai sugarmėjo 
prie Delhi pas p.p. Vilkus, pada
rydami jiems staigmeną jųjų 25 
metų vedybinę sukaktį atšvęsti. 
Tauri Vilkų šeima yra visų, be 
skirtumo, tiek senųjų tiek jau
nųjų, mylima, ka parodė toks 
gausus iš visų apylinkių lietuvių 
dalvvavimas. Visų linkėjimai p. 
p, Vilkams ilgo ir laimingo gy
venimo. Buvęs.

WWW w

"Lietuviai pasaulyje"
JĄVALSTYBĖS

Sol. Aldona Stempužienė pla
taus masto amerikięčių varžybo
se, organizuotose Clevelapdo 
dienraščių, kontraltų grupėje 
laimėjo pirmą vietą. Varžybose 
dalyvavo 94 dainininkai — 61- 
moteris ir 33 vyrai. Birželio 28 
d. vakare įvyko varžybų laimė
tojų — 3 vyrų ir 3 moterų — 
pasirodymas televizijoje. Sol. A. 
Stempužienė su Clevelando sim
foniniu orkestru dainavo iš Ver
di operas Don Carlos ariją “O 
don fatale”.

Kultūrininko K. S. Karpiaus 
60 nį. amžiaus ir 40 m. rašto dar
bo sukaktis ruošiama liepos 16 d. 
Clevelande. - Minėjimui pravesti 
suorganizuotas komitetas su pir
mininku J. Bačiūnų.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didžbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9*3558

TESLIA Real Estate

Naujų mašinų ir sunkvežimių 
PARDAVIMAS

IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

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

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

Lietuvių kalba informacijas suteikia kvalifikuotas 
auto mechanikas Br. ZOLPYS.

Oi

Visi aukoto i'aiprašomi čekius 
ar mcnev orderius išrašyti C.L. 
C. Belief Fund vardu ir siųsti 
202 St. Clarens Avė., Toronto4, 
On t., adresu. Kor.

ATSIPRAŠOME
Pereitame Nr. įsibrovė nema

loni klaida — virš “TŽ” aukoju
sių sąrašo liko per neapsižiūrė
jimą nepakeistos laikraštį lau
žant laikinai uždėtos antraštinės 
eilutės. Aukojusius ir skaityto
jus atsiprašome. Redakcija

Originalus kankinių 
pagerbimas

Amerikiečių Draugijos Reli
ginei, Tautinei ir Operinei Mu
zikai Palaikyti iniciatyva birže
lio 19 dieną Niujorke, Cąrnęgįe 
Hali, įvyko religinės muzikos 
koncertas kentėjusiems ir tebe- 
kenčįantiems komunistinę Ver
giją kankiniams pagerbti.

Buvo išpildyta paties dirigen
to McLain, Strausso, Brebeufo., 
Di Lasso, Sibeliaus. Gounod. 
Howe kompozicijos. Po to sekė 
ištremtojo iš Kinijos Yuanlingo 
vyskupo C. O’Garos žodis apie 
religijos padėtį komunistų val
domuos kraštuos. Stipraus tu
rinio ir itaigingai pateiktas vys
kupo O’Garos žodis visiems pa
liko gilų įspūdį. Taip pat įspū
dingas buvo komunistų paverg
tųjų tautų mąršąs. Tąutinįąis 
drabužiais apsitąįsę, tautinėmis 
vėliavomis scenoje pasirodė: al
banai, bulgarai, Čekoslovąkai, 
estai, jugoslavui, kiniečiai, ko
rėjiečiai, latviai, lenkai, lietu
viai. rumunai, vengrai, vietna
miečiai. Scenoje prie įtaisyto 
aukuro, dviem tautiniais drabu
žiais apsitaisiusiom mažom 
mergytėm budint ir vargonams 
atitinkamą muziką grojant, 
kiekviena grupė kankinių gar
bei atnešė vaįnįką. Grupės at
stovas: ta'progjLįtarė per- rądija 
trumpą žodį į savo pavergtąjį 
kraštą. . ,

Pagerbimas buvo baigtas spe
cialiu, dirigento McLain kom
ponuotu himnu. Koncertą glo
bojusios Pavergtosios Jungtinės 
Tautos turėtų pasistengti, kad 
šios rūšies parengimai taptų 
tradicija. Iniciatoriams ir vyk
dytojams už jų triūsą programa 
ruošiant ir atliekant, ypač už 
jų solidarumą komunistų pa
vergtiesiems priklauso nuoširdi 
padėka. V. V.

Apylinkių vald. pirmininkų ir 
seniūnų sųyąžiavimą Vokietijos 
Krašto Valdyba šaukia liepos 21 
- 23 d. Vasario 16 gimnazijos pa
talpose Hųettenfeldę. Suvažia
vimo dalyviams nakvynė ir vi
sas pragyvenimas nekainuos 
nieko, o nęišsigalįntiems bus 
stengiamasi apmokėti ir kelio
nės išlaidas-

Dr.»A Rukša, Vasario 16 gim-^ 
nazijos graikų kalbos mokyto
jas, “Eųeidos” vertėjas, buvo su
žeistas auto katastrofoje.

Rytprūsių pabėgėliai vokie
čiai per Sekmines Duisburge pa
minėjo Karaliaučiaus įkūrimo 
500 metų sukaktį. Kalbėjo Bun
destago narys dr. GilĮe ir buvęs 
Karaliaučiaus prof. dr. Hans 
Rothfels, istorikas. Buvo dau
giausia akceptuojamas Kara
liaučiaus kultūrinis įnašas vo
kiškajam pasauliui. Sveikinusių 
tarpe buvo ir kanclęris Aden- 
ąueris, savo telegramoje reiškęs 
vilties dėl “seno vokiečių miesto 
laimingos ateities”.

Flossenburge, / Weiden Opf, 
buv. politiniai kaliniai, talkinin
kaujant Sielovadai, birželio 23 
d. suruošė visų nacių ir komu
nistų' kacetuose žuvusių lietuvių 
paminėjimą. Ta progą buvo iš
spausdintas specialus atsišauki
mas “Niedęr mit Genocid!”

Buv. Liet. Steigiamojo Seimo 
parių atsišaukimas į laisvojo pa-

Hamiltono lietuviu^
Dėmesiui!

Jaučiame malonią pareigą, pranešti apie naujai sukurtą, 
pirmąją lietuvišką, nekilnojamo turto prikimo, bei par
davimo bendrovę — REAL ESTATE — Hamiltone. 

’Kadras gerų, patyrusių pardavėjų, yra pasiruošęs Jums 
nedelsiamai patarnauti.

Suteikiam visokeriopą pagalbą, paskolų (mortgičių) iš* 
rūpinimui, {mokėjimams (Dawn Payment) ir t. t

Visas savo problemas namų, biznių, ūkių pirkimo, parda
vimo atžvilgiu su pasitikėjimu paveskit mūsų įstaigai:

Steadman,
Kronas &

V alevicius
REAL ESTATE

Įsidėmėkite mūsų adresų:
761 MAIN ST. E., HAMILTON, ONT 

(prie Sherman • Main) 
ir mūsų telef. Ll. 9-2448.

galėdami ir jfe pnsicfėbį lš sayo 
pusės prie Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, dar pasiųsti 
Olandijos, Danijos, Švedijos ir 
Norvegijos parlamentų nariams. 
Į Pietų ir Vidurio Amerikos 
kraštus jų parlamentarams pa
siųstą per 1.300 egzempliorių.

Grįžusiųjų iš Sibiro vokiečių 
karo belaisviai teigia, kad Kur
šo žiede bolševikams į nelaisve 
drauge su vokiečiai pateko taip 
pat apie 3000 lietuvių karių. Ru
sijos plotuose įvairiose stovyk
lose bųve sutikti kap. Šipaila, 
Jt. Ernestas Galvanausbas, lt. 
Lapašinskas ir kiti.

Salzgitter vietovėje dar karo 
metų apsigyveno nemažas lietu
vių skaičius. Beveik visi apsigy
veno privačiai, daugelis dirbo 
automašinų fabrike ir nuo lietu
viu bendruomenės dėl ypatingų 
sąlygų buvo nutolę.

Nors sunku buvo suburti pa- 
sklydusiųs įr vokiečių ūkyje gy
venančius lietuvius, bet lietuvių 
bendruomeninis gyvenimas vie
nų ar kitu būdų visdėlto reiškė
si ir net kaskart stipriau. Nors 
bendruomenės narių skaičius 
nebuvo didelis, į lietuvių minė
jimus ir šventes susirinkdavo 
kelį šimtai lietuvių.

Lietuviams suburti ypatingos 
įtakos padarė visa eilė priemo
nių, iuos sudominusių ir padrą
sinusių pasireikšti tautiškai. Tai 
antrus metus gražiai veikias p. 
Vįtlibo vadovaudamas lietuviu 
choras, A. Bobkaičio ir A. Šiupž- 
dienės vedama vargo mokykla, 
skautai ir dideliu mastu duoda
ma BALFO šalpa. Nuolatinis 
tautiškų reikalų judintojas, sų- 
mąniai patraukęs voač jaunimą, 
buvo iki savo susižeidimo auto
mašinos nelaimėje kunigas V. 
Šarka.

Naujas akstinas sąmoningai 
tautiškai veiklai bus ir stipriai 
atsistojusi ant koių 
evangeliku oarapna. 
«enj. kun. Kelerio. Liet, 
lįku naraoijoie jau vra 107 šei
mos. Reikia tikėtis, kad iu skai
čius su laiku dar padidės ir dar 
labiau sucementuos čia gwe- 
nnnjiys lietuvius į vieną lietu
višką šeimą.

Itetuviu 
sukurta 
evange-

iu skai-

WINDSOR. Ont.

lietuvipms pamaldos bus 9.30 
vaį. i» 8v. Pranciškaus baž
nyčioj 1479 Albert Road ir Se- 

 

minole g^vių kampas W.H.5 • 
"i mėn. imtinai.

lietuvius prašau 
avas pamaldas.

kolonijos klebonas

Tremtinių kartoteka 
Arolseno miestelyje, Vak. Vo
kietijoje, veikfa didžiulė įstaiga, 
kurioje suregistruoti visi dėl bu
vusio karo iš savo tėvynių pasi
traukę žmonės. Apie 20 milijonų 
pavardžių yra toje milžiniškoje 
kartotekoje. Anksčiau ši įstaiga 
buvo išlaikoma tarpt, pabėgėlių, 
organizacijos UNRRA, vėliau 
IRO. Š. m. birželio 7 d. minėtoji 
ištaiga perduota tarptautinei ko
misijai, į kurią įeina Jungt. Tau
tų, Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos, Olandijos, Belgijos, Izrae
lio, Italijos, Vak. Vokietijos ir 
Tarpt Raudonojo Kryžiaus at
stovai. Kartotekoje esą 20 mili
jonų sąrašų rodo, kad šie žmo
nės yra raudonojo komunizmo 
aukos, kurios pasauliui byloja 
apie savo tėvynių pavergimą.
D. BRITANIJA

Lietuv. sodyba Headley Park, 
įgyta Londono Lietuvi^ Namų 
b-vės, oficialiai atidaryta ir na
mai pašventinti per sekmines. 
I atidarymą buvo suolaukę apie 
700 lietuvių. Nemažai lietuvių 
ruošiasi savoje sodyboje vasaro
ti. '
AUSTRALIJA

Dail. A. Rūkštelė su šeima — 
žmona, dviem dukrom ir sūnum 
birž. 4 d iš Šydnėiaus išnlau- 
kė i JAV, į Los Angeles. Aust- 
raliioie n. p. Rūkštelės gyveno 
Adelaidėje.

J. Janulevičius, lakūnas, Aros 
Fondo Australiioie organizato
rius. išskrido i JAV.

The New Settlers Lyga Svd- 
nėiųie suorganizavo naujųjų 
ateiviu darbu parodą. Išstatvti 
keramikos, stiklo, odos, tekstilės 
dirbiniai, dirbtinos gėlės ir t.t. 
Tain pat pademonstruoti įvairiu 
tautu valgiai bei maisto nami
niai. Paroda vvko birželio 4-9 d. 
Anthony Horderus meno gale
rijoje.

Sydnėjaus Lietuviu Namų Ta- 
rvba dar netoli tepažengusi savo 
užsimojime. Per du mėnesius 
surinkta buvę 600 svaru, bet su
ma soarčiai auga. Kurioje miesto 
dalyje jie bus statomi dar neiš- 
snresta, o kaikurie saka, kad pri
sidės tada, kai bus pradėta staty
bą arba bent nutarta, kur bus 
statoma. LN Tėrvbos pirminin
kas V. Šliogeris savo atsišauki
me sako, kad pradžiai reikia su
rinkti nors 2000 svarų, nes vien 
sklvpas didesnis kainuosiąs 1000 
- 1500 svarų.

Australijoje veikia 20 lietuviš
kųjų mokyklų. Joms Liet. Kul
tūros Fondas vra nustatęs nuo- - 
status ir mokslo programas. Sa
vaitgalio mokyklose programos 
išeinamos per 6 metus. Be sa
vaitgalio mokyklų, veikia Aki- - 
vaizdiniai lituanistikos kursai 
Melburne ir Korespondenciniai 
lituanistikos kursai. LKF Aust
ralijos valdvba tų kursų klau
sytojams leidžia paskaitų sąsiu
vinius “Lithuanicum”. Tuo bū
du ir nuošaliausiame Australijos 
kampelyje gyvenantieji gali iš
eiti reikalinga lituanistikos kur
są. Kad mažieji išmoktu tautinių 
žaidimų ar ratelių, LKF Adelai
dės skyrius išleido knygą “Suk į 
rata”.

Prie lituanistikos kursu vra 
sudaryta iš lektorių egzaminų 
komisija, kuri egzaminuoja no
rinčius gauti pažymėjimą iš li
tuanistikos dalyku gimnazijos 
kurso. Prie mokvklų veikia tė
vu komitetai, kurie palengvina 
mokyklų darba ir pagal išgales 
jas paremia. Visose mokyklose 
mokslo personalas už darba ne
gauna jokio atlyginimo ir dirba 
iš pasišventimo. Rūpinamasi 
prie kiekvienos mokyklos isteig- . 
ti nors mažas bibliotekėles. 
kuriose mokyklose jau veikia 
knvgynėliai. kurie anriinina mo
kinius ir jų tėvus literatūra. 
Sunkiau yra su mokyklų patal
pomis — dalis jų yra privačiuo
se butuose.
ARGENTINA

Pr. Macevičius dirba kaip w- 
dvtoias nraktikantas Ramos Me- 
iia ligoninėje. Jo sesuo yra ište
kėjusi už Buenos Aires senato^ 
riaus Ouindemillio.

Inž. J. Bukęvičius Argentino
je gražiai reiškiasi. Argentinos 
žemės ūkio ministerija ir Bue
nos Aires un-tas yra išleidęs vi
sa eilę io originalių mokslinių 
darbu arba vertimu iš svetimų 
kalb". tarp ju ir iš lietuvių — 
apie Lietuvos linų kultūrą.
BRAZILIJA

M. Laupinaitis birželio trėmi
mų paminėjimui Sao Paulo iš
leido specialų propagandos lape
li “Genocido Sovietico” Tai rau
donai atspausta baidvklė su bol
ševikiniai ženklais, Praveniškių 
aukų — lavonų vaizdas ir porą 
šūkių.

Kitas lapelis a^ie Pabaltijo, 
pavergimą, pavadintas “O peri- 
go do Communizmo , yra be pa
rašo ir be leidėją nurodymo.
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Vokiečiu^ - Sov. Sąjungos karas
(I§ JUOZO VAIČELIŪNO ATSIMINIMŲ KNYGOS “TtVYNES SARGYBOJE”)

Šį kartą karas reiškia vieną kitur.
varijantą Antrojo pasaulinio ka- Nors karas buvo prasidėjęs 
ro, ty.» vokiečių - sovietų karas, apie ketvirtą valandą iš ryto, 
To karo pradžia daug kam buvo bet Ukmergės ir kai kurių kitų 
staigmena. Permesti milžinišką 
armiją * su visu aprūpinimu iš 
Balkanų fronto į sovietinį pasie
nį per mėnesį laiko galėjo tik 
vokiečiai, kurių gera kariuome
nės organizacija ir didelė draus
mė. Kad karas gali įvykti dar 
šiais metais, jau daug kas’ tikėjo, 
kai Hitleris pasiuntė į Suomiją 
keletą savo divizijų. Bet kad jis 
prasidės birželio 22 d., neturint 
tikrų davinių, sunku buvo pati
kėti. "

Gražus sekmadienio rytas. 
Apie aštuntą valandą sėdžiu Uk
mergės miesto sodelyje ir klau
sausi per radio garsiakalbį duo
damos programos. Moteris kal
bėtoja pasakoja apie lietuvės 
motinos pareigas, o po to pasi
girsta: “Karvelėli,, mėlynasis”. 
Jaučiama šventadieniška nuo
taika, nors ir po bolševikiška le
tena. Pakylu nuo suoliuko; iš
einu iš sodelio ir palengva einu 

. šaligatviu. Staiga pro šalį pilnu 
greičiu pralekia eskadrilės vado 
automobilis. Man keista, kad es
kadrilės vadas nesilaiko važiavi
mo taisyklių. Užėjęs į autobusų 
stoties bufetą papusryčiauju ir 
iš lengvo einu į namus. Namuo
se mane sutinka vyresnioji šei
mininkų duktė ir pasako, kad 
buvo atėjęs kareivis, ir sakęs, 
kad aš skubiai atvykčiau į es
kadrilę. Kareivis palikęs ant sta-, 
lo raštelį. Ji su klausiančia iš
vaizda žiūrėjo į mane.

— Karas, panele, — pasakiau 
jai su neaiškia šypsena.

Nuvykstu i eskadrilę. Čia jau 
-iš draugų sužinojau naujieną — 
karas! Po paskutinės savaitės 
žiaurių įvykių — deportacijų — 
žodis “karas” reiškė kažką ma
lonaus. Pajutome kažkokį išsi
gelbėjimą iš raudonojo slibino. 
Susirinkusiems karininkams ir 
puskarininkiams vadas pasakė, 
kad vokiečiai pradėjo karą. 
Bombardavo Kauno aerodromą. 
Nuostolių esą iš abiejų pusių. 
Komisaras dar pridėjo savo gra
ši: esą dėl to nereikia nusimin
ti, nereikia nuleisti galvų. Jis 
perdaug prastas “kapelionas”, 
kad nepažino mūsų nuotaikos iš 
mūsų veidų. Ęiivome padalinti 
i dvi grupes. Vieni tuojau grįžo
me į namus pasiimti reikalingų 
daiktų, o ikti — vėliau. Eskad
rilei gali tekti ketis iš Ukmergės

PAMATYKITE!
JIMMY ROGERS, 

vaidinanti 

DAVY 
CROCKETT

ASMENIŠKAI!
Jojimai — virvių metimai —- 

šaudymai.
Maple Leaf

BALL PARK
Spektakliai du kart kasdien 
2.30 vai. pp. ir 8.15 vai. vak. 
Nuo liepos 6 d., trečiadienio, 
iki liepos 9 dien., šeštadienio.
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DAVY CROCKETT

RODEO
IR AKROBATŲ CIRKAS 
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Kovbojus, kovgirls, indėnus. 
PAMATYKITE!

Laukinius arklius, laukinius 
jaučius.

Raitelius - akrobatus. Romėnų 
jojimo:

Žmogy, ijšoutg ii potronkos. 
SUPERMANAS 

peršoks su savo automobiliu per kitus 
5 automobilius.

$1.000 skirta jums, jei pajosi
te ant “Big Syd” buliaus 10 

Sekundžių.
Suaugusiems $1.25, vaikams 50$, 
Ložės $2.00, jskaifonf mokesnius. 

Bilietų užsakymus paštu siųs
ti Maple Leaf Ball Park.

TAI NEPAPRASTAS 
SPEKTAKLIS!

vietovių gyventojai apie karą 
sužinojo apie 10-11 valandą. Prie 
maisto produktų krautuvių sto
vėjo eilės žmonių.

Kai, grįžęs į namus paimti la
gaminą, vėl sutikau panelę Ku- 
dukytę, kuri jau iš pranešimo 
per radiją sužinojo apie prasi
dėjusį karą, pasakiau:

— Matot, panele, sakiau, kad 
karas, o jūs netikėjote. Nors ta
da taip sakydamas ir aš pats nie
ko nežinojau.

— Kad iš jūsų kalbos, kapito
te, negalima suprasti, ar jūs rim
tai sakote, ar juokaujate, — at
sakė ji, lyg susirūpinusi.

Sutvarkęs nuosavą turtą pali
kau pas šeimininkus. Pasiėmiau 
tik lagaminą.

Eskadrilės vadas išsiuntė vie
ną lėktuvą į aukštesnį štabą 
gauti informacijų dėl eskadrilės 
veiklos. Lėktuvas grįžo tems
tant. Mums įsakyta keltis į Go
melį, pietų - rytų Gudijoje. Dar 
iš vakaro buvo suskirstytos lėk
tuvų įgulos.

Vakare su iždininku atvažia
vome į Ukmergės banką paimti 
pinigų eskadrilės personalo al
goms. Mieste stovėjo per šimtas 
gražių automobilių — iš Kauno 
bėgo raudonieji ponai. Grįžus su 
pinigais, patariau iždininkui 
tuojau išmokėti algas pagal pa
rašą. Bet jis be formalių algų 
lapų tai negalįs padaryti. Kitą 
dieną eskadrilė jau buvo pabi
rusi. Pakeliui iždininkas susirgo 
ir nežinia kas nunešė visų es
kadrilės karių algas.

Pabradėje
Pirmadienį ankstį rytą eskad

rilė turėjo keltis į Gomelį. Pir
mas etapas — Pabradė. Lėktu
vai leidžiasi Pabradės aerodro
me, o sunkvežimių kolona į Pa
bradės aerodromą atvyksta nu
rodytu maršrutu. Pastebėjau, 
kad nedaug lėktuvų pakilo į orą: 
lėktuvams neužteko įgulų. Dalis 
karininkų negrįžo iš savaitgalio 
atostogų, o dalis iš nakties din
go. '

Nusileidus Pabradės aerodro
me, vokiečių lėktuvai bombar
davo Pabradei gėlėžinkelio sto; 
ti. Pastebėję mūsų, lėktuvus, ap
šaudė juos iš kulkosvaidžių. 
Puolimų metų visi slėpėmės, 
kur kas galėjome. Mes su polit- 
ruku įšokome į didoką smėlio 
duobę. Pamatęs politrųko išsi
gandusį veidą, ėmiau jį raminti, 
kad nebijotų, kaip kad jis mus 
drąsino Ukmergėje, kada vokie
čių lėktuvų dar nesimatė. Kari
nio patyrimo jis turėjo mažai: 
prisispaudė priee to duobės šo
no, kur iš priešingos pusės atei
ną vokiečių lėktuvai galėjo jį 
kulkomis suvarstyti. Bet vokie
čiai šaudė į lėktuvus ir mūsų 
nesiekė.

Pabradėje stovėjo viena iš lie
tuviško korpo divizijų. Šiuo mo
mentu čia buvo likusi tik viena 
kuopa. Užėjau į karininkų val
gyklą pusryčių. Valgykloje vie
nos padavėjos. Jos kalbėjo len
kiškai ir rusiškai. Kai, užsisakęs 
užkandos ir arbatos, pradėjau 
valgyti, vėl puolė vokiečių lėk
tuvai. Šį kartą puolė bombomis 
ir kulkosvaidžiais. Visos mote
rys nuo vieno valgyklos galo bė
go į kitą, o ten lauke sprogo iš
mesta bomba: jos visos, kaip 
avys, vėl atgal. Aš taip pat tu
rėjau griūti ant grindų. Iš pra
džių negriuvau, o paskui nebe
buvo reikalo — lėktuvai buvo 
pralėkę.

Išsigandusios moterys stovi-

nigvo prie stalo ir klegėjo, kaip 
žąsys. Jos viena kitai aiškino 
kaip turėjusios pasielgti lėktuvų 
puolimų metu. Joms pasakiau, 
kad -tokiu atveju reikia griūti 
ant žemės, o ne bėgti, nes sta
čiam žmogui labai pavojingos 
sprogusių bombų skeveldros.

Vienas mūsų lakūnas tū lėk
tuvų puolimo metu griuvo prie 
vienos pušaitės, o už dviejų met
rų sprogo numesta bomba. Jis 
liko sveikas: tik, kiek apsvaigęs, 
turėjo pagulėti. Paskui atėjęs 
pasakojo: “Na, ir velniai, meta 
bombą tiesiai ant galvos”.

Atėjo dar keli lakūnai pusry
čių. Bet greitai išgirdome, kad 
turime rinktis pas vadą. Aero
dromo pakraštyje degė keliolika 
jaunų pušaičių, padegtų bom
bardavimo metu. Kariai jas ge
sino, kad neužsidegtų visas miš
kas. Keli mūsų lėktuvai suga
dinti. Į mano lėktuvą taip pat 
kelis kartus pataikyta: trijose 
vietose sunkėsi benzinas. Eskad
rilės vadas norėjo .man duoti 
žvalgybos uždavinį Alytaus ra
jone. Spėju, kad jis norėjo iš
aiškinti padėtį lietuviškos divi
zijos, kuri stovyklavo Varėnos 
poligone. Bet greitai tą uždavinį 
atšaukė ir ęlavė įsakymą eskad
rilei dėl tolimesnio jos kėlimosi. 
Sudarytos penkios lėktuvų įgu
los skrenda toliau. Aš- su liku
siais žmonėmis turiu laukti vie-

toje atvykstančios sunkvežimių 
kolonos ir su ja vykti į Gomelį.

Man buvo kilusi mintis nudėti 
politruką ir eskadrilės vado pa
dėjėją, o vadas turėtų pasukti 
atgal. Bet nuo tos minties atsi
sakiau. Viena — nenorėjau tu
rėti ant sąžinės žmoųių aukų. 
Antra — nežinojau nusistatymo 
kitų draugų. Tuo momentu prie 
manęs prieina eskadrilės vado 
padėjėjas Itn. Jarčiuk ir prašo 
pagloboti jo žmoną, kai ji atvyks 
su sunkvežimių kolona. Taigi, 
aš apie jį galvoju blogai, o jis 
apie mane gerai.

Penki lėktuvai pakyla toli
mesniam skridimui. Po kelių 
minučių vienas lėktuvas grįžta 
ir nusileidžia. Paklausiau lakū
nų, kodėl jie grįžo. Jie aiškinosi, 
kad pakildami atsiliko nuo pir
mųjų lėktuvų. Pirmieji lėktuvai 
skrenda žemai. Jie juos pametė 
iš akių ir vieni nenorėjo toliau 
skristi.

— Ar norite skristi į Rusiją? 
— paklausiau jų.

— Nenorime, — atsakė jie su 
maža šypsena.

Mums bekalbant, vėl vienas 
nuskridusių lėktuvų grįžo atgal. 
Jis čia nenusileido, bet nuskrido 
tolyn.

Dabar sužinojau, kad dalis 
mūsiškių pasitraukė į Siesikų 
miškus. Nutarėm skristi pas 
juos. Vienas puskarininkis pasa
kė, kad netoli Siesikų yra dva
ras, kurio lauke galėsime nusi
leisti. Po kelis susitalpinę į lėk
tuvą, trimis lėktuvais išskrido- 
me į Siesikų dvarą. (B. d.)

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Lietuvių Enciklopedijos 

prenumeratorių žiniai praneša
ma, kad visi prenumeratoriai, 
kurie dar nėra atsilyginę už V 
tomą, prašomi paskubėti tai pa
daryti — pinigus pasiųsti L E 
leidėjui J. Kapočiui, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass., 
USA. Kam patogiau gali sumo
kėti LE atstovui Aug. Kuolui, 
49 Oakmount Rd. Toronto, Ont., 
tel. RO. 9-6884, o antradieniais 
ir penktadieniais 7-8 v.v. Lietu
vių Namų bibliotekoje.

Ta proga primenama, kad dar 
galima užsisakyti per LE atsto
vą Aug. Kuolą visą Liet. Enci
klopediją, gaunant išėjusius pir
mus penkis tomus į rankas.

J. Jankaus naują knygą “Nuo
stabusis krepšys” leidžia “Terra” 
Knyga netrukus turi pasirodyti.

Bibliografijos Tarnyba prašo 
leidėjus būtinai siųsti Įstaigai 
savo leidinius, kad galima būtų 
viską užregistruoti.

Leidėjai taip pat prašomi lei
džiant verstines knygas pažymė
ti, iš kurios kalbos yra versta, 
o dar geriau išnašoje pažymėti 
veikalo antraštę originalo kalba.

Iš JAV į Argentiną grįžo gi
linęs 1 metus savo studijas agr. 
prof. Ant. Krapo viekas. Jis dirbs 
mokslinį darbą Manfredo eks
perimentinėje agronomijos sto
tyje Cordoboje.

Cordobos un-to bakteriologi
nių tyrinėjimų skyriaus vedėju 
pakviestas dr. J. Kuncaitis, jau

Naikintuvai Kauna aerodrome (prancūziški devotinai). Iš A. Vaičeliūno knygos “Tėv. Sargyboje”

THOMUI MANN 80 METU
Šią vasarą sukanka 80 metų' daugiau išgarsina, negu glėbiai 

amžiaus garsiam vokiečių rašy
tojui, dabar gyvenančiam Švei
carijoj, Thomui Mann.

Tas senelis rašytojas, kuris ir 
šiandien dar teberašo, tebeku
ria, rašytojiško talento pripaži
nimą, jo paties žodžiais tariant, 
yra gavęs net prieš 54 metus, pa
rašęs pirmąjį romaną, kuriame 
buvo vaizduota keletas iškrypė
lių iš jo gimtojo uostamiesčio — 
Luebecko. Romanas Luebecke 
sukėlė didelę audrą. Daugelis 
miesto žinomų asemnybių atpa
žino save romano personažuose 
ir patį autorių ėmė vadinti de
generatu - išsigimėliu. Žinoma, 
tai tam, kad nukreipus skaityto
jų dėmesį nuo jų pačių. Tuo la
biau. kad Thomas Mann buvo 
kilęs iš augštųjų sluogsnių. Jo 
tėvas buvo garbingas valstybi
ninkas - senatorius. Dažnai taip 
esti: kūrinių recenzijos iš blogo
sios pusės — dažnai veikalus

RODEO TORONTE
(SKELBIA NATIONAL

Toronto Maple Leaf krepšinio 
stadione• įvyks pirmojo tautinio 
Rodeo ir cirko šventė. Jame da
lyvaus žinomasis artistas, vai
dinąs Davy Crockėtt.

Šventė tęsis 4 dienas, prade
dant trečiadieniu, liepos 6 diena.

Seansai vyks kasdien 2.30 vai. 
p.p. ir 8.15 vai. vakare.

Per paskutinius 5 metus JAV, 
Kanadoje, Kuboje ir Europoj į 
šiuos laukinių vakarų spektak
lius atsilankė apie 5.000.000 žiū
rovų.

Davy Crockett asmenį vaiz
duos artistas Timmy Rogers, 
taip pat dalyvauja 200 kovbojų, 
raitelių -akrobatų, lasso metėjų 
ir kt. cirko artistų. “Davy Cro
ckett jos, mes virves, šaudys ir 
parodys “Pony Express”. Kov
bojų tarpe dalyvauja tautinis 
čempionas Kenny Wililams iš 
Texas, Roy Simpson su savo 
žirgu “Trigger”, Jr. Visi jie 
rungsis dėl $5.000 rodeo premi
jų. Auto akrobatų skyriuje da
lyvauja “Superman”, kuris su 
savo automobiliu peršoks per 
autobusą ir 5 kitus automobi
lius.
$1.000 premija skiriama žiūro
vui, kuris 10 sekundžių pajos ir

RODEO ASSOCIATION) 
išsilaikys, ant didžiojo blogojo 
buliaus “Big Syd”.

Be kovbojiškų triukų šventėje 
dalyvauja daugybė garsių cirko 
artistų, jų tarpe Deltons, “The 
Human Cannonball”, kurį iššaus 
iš didžiulės patrankos.

įėjimas į visus spektaklius: 
suaugusiems $1.25, vaikams 50 < 
Ložės — $2. Bilietai bus parduo
dami Maple Leaf stadione kele
tą dienų iš anksto.

didžiausių liaupsinimų.
Nežiūrint ano, prieš 54 metus 

įvykusio, “nesusipratimo”, pra
eitą mėnesį, švęsdamas 700 me
tų sukaktį, Luebecko miestas 
paskelbė Thomą Mann savo gar
bės piliečiu.

15 metų Amerikoj
Thomas Mann eilę metų yra 

pragyvenęs svetur — ne Vokie
tijoj, jų tarpe net 15 metų pra
leista JAV, iš kur 1953 m. su 
žmona ir dukterimi Erika grįžo 
į Europą ir apsigyveno Šveicari
joj, ant gražaus Ziuricho ežero 
kranto.

Torontiškio dienraščio “The 
Glob and Mail” redakcija pasi
stengė sueiti į kontaktą su gar
binguoju sukaktuvininku, pa
siųsdama pas jį savo bendradar
bį su keletą klausimų. Pirmiau
sia, senelis Mann buvo paklaus
tas, kokios priežąstys jį privertė 
sugrįžti iš Amerikos į Europą?

Rašytojas atsakė labai būdin
gai: “Aš gyvenau Amerikoj ir 
visą laiką jaučiau, jog tenai te
buvo mano tik liemuo ir šakos, 
o šaknys — Europoj... Numa
niau, jog tų šaknų niekad nepa
jėgsiu išrauti; nes visa širdimi 
tebebuvau grynakraujų euro
piečiu”. ..

Po valandėlės “Magiškųjų 
kalnų” autorius nukreipęs savo 
žvilgsnį į per langą matomąjį

tolį, “The G. and M.” atstovui 
parodė: “Žiūrėk, Tamsta, ar ma
tai kokia čia žolė žalia? Jos ža
lumas pasiliks lygiai toks pat, 
pakol ją uždengs baltutėlis snie
gas. .. Kalifornijoj žolė, toli gra
žu, nebuvo tokia žalia. Ji buvo 
daugiau į rudumą pasinešus... 
O ir baltutėlio sniego — ten nie
kad nebūdavo...

“Tad štai, kas mane viliojo at
gal Europon...” — baigęs paaiš
kinimą Thomas Mann.

Ir nūdien senutis rašytojas 
esąs dar gerokai stiprus, kasdien 
vykstąs pasivaikščioti į greti
mais esantį miškelį ir dar tebe
rašąs, tebekuriąs, tačiau labai 
sulėtintu tempu. Kiekvieną die
ną jis parašąs tik po 15-20 saki
nių. Rašąs visuomet ranka. Ra
šomosios mašinėlės per visą sa
vo ilgą amžių ir ilgoką kūrybos 
laikotarpį — niekad nenaudojęs, 
nors išleidęs apie dvidešimt to
mų savosios kūrybos.

Pr. Alšėnas.
"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
$avp lęrędito kooperatyve "PARA
MA". Indėliai apdrausti. Augžtos pa- 
(ūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vok. iki 9 vai. v. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Telefonas 
KE. 3027.
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Redakcijai prisiųsta
Dr. J. Remeika, Lietuvos pa

jūrio padavimai, išleido “Trem
tis” 1954 m., Memmingen, Vo
kietija, 114 psl.

Knygų Lentyna. Liet. Bibl. 
Tarnybos biuletenis, 1955 m. 
sausio - vasario, Nr. 1-7 (80-81), 
8 psl.

Nr. paskelbta 39 naujos kny
gos ir 8 nauji laikraščiai, pa
skelbta 416 svarbesnių straips
nių iš 60 perijodinių leidinių.

Ateitis, 1955 m., gegužis, Nr. 
5, 97-120 psl., 18 iliustracijų.

Rašo: T. Viktoras Gidžiūnas, 
Marija Lietuvoje, Dalia Prikoc- 
kytė, Marijai (eil.). Alfa Sušins- 
kas. Motina mokytoja ir įkvėpė
ja, S. Zubrickienė, Motina (eil), 
Alė Rūta, Pasaka apie gražiau
sią gėlę, kun. V. Martiniais, Va
do asmenybė, A. K Kazlas, Mė-

lynplaukė naktis, Žmogaus ke
lionė (eil.), K. Keblinskas, Mū
sų intelektualinis lygis - pavo
jaus skambutis, Ė. Buračaitė, 
Rytas (eil.), Bern. Brazdžionis, 
Amžinai gyvi, M. Lermontovo, 
Angelas (eil.), 
Žiemos vakaras (eil.), Zigmas 
Gėlė, Draugėms (eil.), Ed. Ste
ponaitis, Kad aš

Švyturys, 1955 m. kovas, Nr. 1 
(10), III mtai, Melbourne. Ro
tatorinis leidinys, viršelis spaus
dintas spaustuvėje, 54 psl. Nu
mery telpa: kun. J. Kungys, Pri
sikėlimo varpams gaudžiant; S. 
Štuopys, Individo prisitaikymo 
formos; Br. Zumeris, Empiriz- 
mas; K. Bradūno ir J. Mikšto - 
Šilainio eilės, P. Pusdešrio vaiz
delis “Raudona plyta”; platūs 
visuomeninis, jaunimo ir mišru
sis skyriai.

Georg Traki,

turėčiau ir t.t.

ir anksčiau pasižymėjęs kaip 
vienas geriausių Argentinos 
bakteriologų.

Stasius Būdavas baigė rašyti 
didesnės apimties romaną ang
lų k. “A Fog cn the Highway” 
(Rūkas ant didžiojo kelio). Jo 
romanas The Forbidden Miracle 
yra gausiai pasklidęs amerikie
čių visuomenėj, ypač tarp Maine 
valstijos vasarotojų.

Gydytojų patartas, St. Būda
vas numato išvykti ilgesniam 
poilsiui ir įsikurti kur nors pie
tinėse valstijose.

Groningeno un-te, Olandijoje, 
gegužės 23-28 d. vyko teisių is
torijos draugijos paskaitų cik
las. Jame dalyvavo visa eilė pa
sižymėjusių teisininkų. Gegužės 
24 d. paskaitą skaitė dr. J. De- 
veikė - Navakięnė tema: Didy
bės įžeidimo nusikaltimas ir 
žmogaus asmenybės rėspektas 
pagal Lietuves Statutą (1588) ir 
caro Aleksiejaus (1648-49) “ulo- 
ženiją”. Prelegentė, pasirėmusi 
istoriniais teisiniais duomeni
mis, įrodė, kokia augšta buvo 
Lietuvoje tais laikais teisinė 
santvarka.

Ad. Mickevičiaus mirties 100 
metų sukakties prega Lenkijoje 
sudarytas komitetas leidžia “Po
ną Tadą” esperanto kalba. Ver
timas Antoni Grabowski.

K. Boruta tikrai turi būti grį
žęs iš ištrėmimo, nes jau šiemet 
pasirodė 296 psl. jo knyga “Lie
tuviškos pasakos arba kas gir- 

sudėta apie gyvulius, paukščius i spaustuvę ir tam reikalui ieš- 
ir žvėris”. Knyga iliustruota D. j kunti 2000 svarų paskolos, kuri 
Tarabildienė. Jos kaina 7 rubl. l būsianti grąžinta per 5 metus.

Rusijos tautoms išlaisvinti ko
ordinacinis centras, reaguoda
mas į Michailovo komiteto veik
lą, išleido rusų kalba leidinį 
“Už laisvąją tėvynę”, kuriame 
atskleidžia bolševikines provo
kacijas, sovietinę infiltraciją 
tarp emigrantų ir duoda pasa
kojimus grįžusiųjų į Vakarus ar 
pabėgusių iš sovietinių darbo 
vergų stovyklų. Leidinyje taip 
oat įdėtas buv. Sovietų karinin
kų atviras laiškas Michailov-ui, 
Muenchene tuo reikalu suruoš
tos spaudos konferencijos apra
šymas, 1955 m. balandžio 29 d. 
priimtosios 700 pabėgėlių rezo
liucijos ir kt.

Liurde atidaryta paroda apie 
krikščionybės persekiojimą am
žių bėgyje. Parodos rengėjai 
kreipėsi per Vatikano valstybės 
sekretoriatą ir VLIKo leidžia
mos ELTA-Press Italijoj redak
torių V. Mincevičių į Inf. Tar
nybą, prašydami medžiagos apie 
Lietuvą. V. Mincevičius paruošė 
visą parodos lietuviškojo sky
riaus planą ir pasiuntė 72 dide
les fotografijas, Lietuvos vytį ir 
gausų kiekį dokumentacijos ita
lų Ir prancūzų kalbomis. Paro
da bus atidaryta-visą vasarą, o 
rudenį numatoma suruošti kito
se vietovėse.

Liet. Kultūros Fondas Aust
ralijoje išleido korespondenci- 
nių lituanistikos kursų “Lithua- 
nicum“ III-jį sąsiuvinį.

“Australijos Lietuvio” leidyk- 
dėta — negirdėta, bet į pasakas • la paskelbė - norinti praplėsti

TARPTAUW KALBA
Jau seniai žmonės galvojo i Hodie, carbon, petroleo, aqua 

apie vieną tarptautinę kalbą. I e liguo nos da le grosso del for- 
kuria galėtų susikalbėti. Pasku- į tia motor. Vostre museules ė 
tiniame šimtmetyje buvo išgal-imies es exempte.de labor nimis 
vota daug įvairių dirbtinų kai-! dur. Fundamentai mente toto le 
bų. Kąikurios iš jų. kaip Espė-j energia de nostro terra veni del 
ranto, Ido buvo jau platokai pa-;sol. le calor e le lumine del sol 
plitę ir turėjo savo literatūrą. I octo minutes distant de nos in 
bet nei viena iš jų dar nępasi-1 tempore de viage del radiation 
darė tikra tarptautinė priemo-j es eosa vital, 
nė, kuria plačios žmonių masės 
galėtų pasinaudoti.

Dabar yra išrasta dar ■ 
tarptautinė kalba, vadinama

Lietuviškai būtų: Energija 
reikalinga viskam, kas vyksta 

viena ■ pasaulyje. Praėjusiais laikais di- 
_______ [džiausią energijos dali davė 

interlingua. Jos žodžiai nėra ko-! žmonių m naminių gyvulių rau- 
kie naujadarai, bet paimti iš, 
įvairių gyvų kąlbų. daugiausia i 
romanų kalbų grupės.

Tos kalbos gramatikos papras
tumas padaro ją lengva kiekvie
nam išmokti, nes sakinyje yra 
tik viena veiksmažodžio forma.

Ši kalba nebuvo per vieną die
ną išgalvotai. Jau prieš 30 metų 
Tarptautinis Institutas Niujorke 
pradėjo tos kalbos kūrimo darbą 
ir dabar yra parašyta daug lite
ratūros. '■■■■ /' ■ . • ■

Iš pirmo žvilgsnio ši kalba at
rodo būtų panaši į ispanų, pran- _________
cūzų ar italų, bet ištikro taip kaii^eTdėltoV ■lengvai, skaito- 
nėra, nes ji neatrodo akiai ne
įprasta ir angliškam tekstui, be 
to lengvai skaitoma. Štai teksto 
pavyzdys, kuri, atrodo, kiekvie
nas, kas mokėsi romaniškų kal
bų, supras be jokio žodyno.

“Energia ėst necessari pro to
to que occūre in le mundo. In 
tempores passate le plu grande 
parte del energia applicate ės- 
seva formte per le fortia muscu
lar del homines e del animales 
domestic.

iš menys,
: Šiandien, anglis, alyva, van- 
j diio ir medis suteikia mums di- 

. j džiausią motorine jėga. Jūsų ir 
: mano raumenys sutaupomi nuo 
i sunkaus darbo.

Visa pagrindinė mūsų žemės 
energija ateina iš saulės. Saulės 
šilima ir šviesa ■ tik astuonios 
minutės atstumo nuo mūsų radi
acijos keliu — yra gyvybinės 
reikšmės”. '

Kaip matome, šioje kalboje 
yra daug jau žinomų tarptauti
niu žodžiu ir technikinių termi
no panašiai vartojamų Įvairiose

ma. : .
Tie. kurie trokšta, kad pasau

lyje greičiau Įsiviešpatautų vi
suotinė taika ir visi žmonės ga
lėtų vienas kitą suprasti tobuli
na tarptautinę kalbą — inter- 
lingua.

Kadangi interlingua kiekvie
nas gali bę sunkumo paskaityti, 
tai susipažinimui su ta kalba ga
lima gauti knygų: Science News 
Letter. 1719 N Str., N.W. Wa
shington 6. D.C. P. L.

Sensacija knygų rinkoje
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS 

ŽODYNAS
šitas didžiausias ir vienintelis mūsų kalbos lobynas, jau spaudoje ir rugpjūčio 
mėnesi pasieks skaitytojus. Žodyną paruošė prof. J. Balčikonis ir kt. Didžiulio 
formato, virš 1000 psl., apie 45.000 žodžiu, 1954 m. Vilniuje išleisto žodyno 
antroji pataisyta laida. Knygos savikaina didelė, ir leidykla, nesiryždama di
desnei rizikai, žodyną leidžia labai ribotu tiražu. Užsisakantiems ir pinigus^ 
sumokantiems iŠ anksto kaina $8.00, vėliau žodynas bus žymiai brangesnis^ 
Visi prenumeratoriai garbės leidėjų sąrašuose.

NEDELSKIT, UŽSISAKYKIT DAR ŠIANDIEN, 
GARANTIJA, KAD JUMS ŽODYNO

• Užsakymams ir informacijoms

NES TAI VIENINTELĖ 
NEPRITRUKS.

adresas:

3333 So. Halsted Street, Chicago 8, 111

DIENOS
VIENINTELIS LIETUVIŲ 
ILIUSTRUOTAS ŽURNALAS 
PASAULYJE!

“Lietuvių Dienos” pinigų neprašo!
Duok sovo odreso, ir "Lietuvių Dienų" žurnalas pradės tuoj lankyti. Prenume
ratos mokestį galėsi prisiųsti po kelių mėnesių. Naujai užsisakantiems ir pinigus 
pašiursiant tiesiog "LD-noms", metinė prenumerata 4 dol.

RAŠYKITE :
"LIETUVIŲ DIENOS", 

9204 South Broodway, Los Angele* 3, California, USA.

t

exempte.de
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TtVISKtS ŽIBURIAI
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Norėdami pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
Į didžiausią lietuvišką Įstaigą

JOINT REALTY LTD. 5
899 BLOOR ST. W. OL. 6381 1609 DUNDAS ST. W. OL. 7996
PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ, S

BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT. M

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481 
L Siūlomb plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte. 
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.000 įmokėti, Roncesvolles rojo- 
ne, 8 kambarių mūrinis, geras vidus, 
3 virtuvės, alyvos šildymas, garažas, 
geros išsimokėjimo sąlygos. Skambinti 
^nt. Mičiūnui.

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 7996:
F. SENKUS,
V. PLIOPLYS,
P. BUDREIKA, 
J. RINKEVIČIUS, 
J. BALTAKYS, - 
BARCEVIČIUS, 
B. POSIUS, 
BER2ANSKIS,
B. KRIAUČELIŪNAS,

Jums visada patarnaus 
. skambinant telefonu

OL. 6381:
R. ŽULYS,
B. SERGAUTIS.

į B. MARIJOŠIUS,

S. JUCEVIČIUS, 

A. PALECKIS,
P. KRILAVICIUS, 
J. KAŠKELIS, 

J. KARPIS.

$16.200 pilna koino, 8 kambariai 
per 3 augštus, 3 virtuvės, alyva šil
domos, gero mūro namas. Randasi 
prie Bloor fr Brock. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

$5.000. įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, vandens oly
vos šildymas, moderni virtuvė, Bloor 
- Indian Rd. rajone. Skambinti Ant. 
Mičiūnui.

$2.500 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, 3 virtuvės, garažas. Ron- 
cesvalles ir Golley rajone. Skambinti 
Ant. Mičiūnui.

$14.900 pilno koino, 7 kambarių, 
per du augštus mūrinis atskiras na
mas. Sklypo dydis 50 pėdų iŠ 150 pė
dų. Privatus įvažiavimas, yra vietos 8 
mašinoms pastatyti. Tinka -kontrakto- 
riui. Skambinti Ant. Mičiūnui.

$3.900 įmok. Bloor-Marguaretta, 
$3.900 įmokėti, Bloor - Marguaretta, 
atskiros, mūrinis, 8 k., 2 virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. Skam
binti Kuzmas.

$8.500 pilna koino. Bloor - Do
vercourt, nepaprastai gerame stovy
je, 6 k. namas. Kietos grindys, mod. 
virtuvė, kambariai dažyti. Skambin
ti Kuzmas.

$2.500 įmokėti, Bloor - Brock, 
mūrinis, 7 k., gero plano, 2 virtu
ves, garažas. Mūra yra geras, bet 
reikalinga valymo viduje. Skambinti 
Kuzmas.

$2.000 įmokėti. Bloor - Shaw. Mū
rinis, gero plano, 6 k., 2 virtuvės, 
vandeniu ir alyva šildomas, 2 gara
žai. Skambinti Kuzmas.

High Pork rajone, visai prie Bloor 
parduodamas 4 butų pastatas, geras 
investmėntas, dėl informacijų skam
binti Kuzmas.

$5.000 įmokėti, Bloor Runny
mede, atskiras mūrinis, 7 k. per du 
augštus, dvi mod. virtuvės, šoninis 
įvažiavimas/ 3 garažai. Skambinti 
Kuzmas.

t
Turėdami rūpesčių dėl morgičių sutvarkymo ar įmokėjimo padidinimo nieko neatidėlioda- 
mi kreipkitės ir viską lengvai išspręsite šiai įstaigai tarpininkaujant. SKAMBINDAMI 
KLAUSKITE J. K A R P I
Atliekame visus draudimus prieinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE,B. SERGAUTIS. W

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS
REAL ESTATE SĄJUNGOMS. ■ d

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS !
Skubiai reikalingi Roncesvalles - -High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision

Toronto “Vytis” lauko teniso 
komandinių varžybų nugalėto
jas. Šį savaitgalį Toronte įvy
kusiose Š. Amerikon lietuvių 
komandinėse lauko teniso var
žybose po atkaklios kovos To
ronto Vyties I-ji komanda lai
mėjo pirmąją vietą, kartu pasi- 
imdama ir Toronto Lietuvių 
Namų skirtą šiems varžyboms 
pereinamąją taurę.

Varžyboms trukdė labai di
delis karštis, tačiau daugelis 
dalyvių kovojo labai atkakliai 
ir parodė labai tvirtą valią iš- 
tęsėdami varžybas iki galo. Iš 
viso varžybose dalyvavo pen
kios komandos: Toronto Vyties 
I ir II komandos, Hamiltono 
Kovas, Rochesterio Sakalas ii’ 
Čikagos Gintaras.

Finalinėse rungtynėse Vytis I 
nugalėjo Sakalą 3:0. Nors pa
sekmė vienašališka, tačiau pir
mieji žaidimai buvo labai at
kaklūs: Rautinš - Grybauskas. 
2:1 (6:2; 3:6; 6;4) ir Gvildys - 
Armonas 2:1 (3:6; 7:5; 6:2). 
Prieš patenkant į finalą Vytis 
I nugalėjo Gintarą 3:0, Sakalą 
3:1 ir Kovą 3:0. Už Vytį žaidė: 
Rautinš, Žukas, Gvildys. II-ją 
vietą laimėjęs sakalas laimėjo 
prieš Gintarą 3:2 ir prieš Kovą 
3:2. Sakalą atstovavo: Armo
nas, Grybauskas ir Ramonas. 
Trečioj vietoj liko Kovas,' lai
mėjęs prieš Vyti II 3:0 . Už Ko
vą žaidė: Paltarokas, Grajaus
kas ir Tėvelis. Ketvirtoj vietoj 
liko Gintaras laimėjęs irgi prieš 
Vytį II. Žaidė: Andrejauskas ir

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.

TOD Ė L i
1. Didžiausios pasirinkimds namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

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

paskambinti agentams:

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

*'■*■*"' ■^***""i mm • HM

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

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

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

TORONTO, ONT.

TEL. junction 4773

Sav. G. KERAITIS

ŠIA GER
Pilna kaina 

$19.50 
išsiinokėjimas dalimis.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

Į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

FV sąžiningai.
F Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas'
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstoto u:

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

motorus.
3a to, apimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama.

HF ’ Pasiimame ir pristatome.

. Atsiminkite, kad vasariniai rūbai, 13 netinkamai laikomi sugenda. Mū-
%k4riE2K<6 sU sandėliuose jūsų vasariniai rū-
▼▼ bus rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė: darysite rudeninį apsityarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

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

30 metų valymo patyrimas

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBE 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

apdangalu $29.50.
5 metams garantija!

★ Nauja šviesa * Naujas dangtis 
Naujas motoras* Nauja kojinė

. kontrolė

Paskambinkite, pademonst- - 
ruošime Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.
IMPERIAL

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St.

TORONTO, ONT.

J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

; 1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
• Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin- 
. kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei
• sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą
• namų, biznių, farmų, sklypų ir tt.
CIGAR STORE,
• $6.900 pilna kaina su prekėmis, 
» labai geras biznis, ,11-kai metų
- nuomos sutartis, už krautuvę ir 5
• gražių kambarių buto —- $100 
.. mėnesiui. Savaitinė apyvarta —
• $600 - $700, galima dar pagerin-
• ti. Geriausia proga perkant biznį.

LIPPINCOTT - COLLEGE,
. $1.900 įmokėti, 6 kambarių, pu-
- siau atsk., švarus, radiatoriais šil- 

( ’ domes, namas. Labai didclisi kie-
. mas, garažas.

WALLACE - SYMINGTON,
$2.000 įmokėti, galima ir su ma-

• žesniu, 6 didelių nepereinamų k., 
» labai gero mūro namas, moderni

į virtuvė, grožiai dekoruotas, geros 
kietmedžio grindys, ypatingai gra
žus kiemas.

EDNA - HIGH PARK,
$4.000 įmokėti, 8 gražių kamba
riu, lobai gero mūro namas, 3 mo
dernios virtuvės, geros kietmedžio 
grindys, alyvos Šildymas, gražus 
kiemas, geros pajamos.

CRAWFORD - COLLEGE,
$3.000 įmokėti, 8 gražių kamba
rių, tikro mūro namas, švarus iš 
lauko ir vidaus, geros kietmedžio 
grindys, 2 modernios virtuvės, po- 
jamingas namas.

GRENADIER RD. - INDIAN RD.,
$5.000 įmokėti,. 11-kos grožių k., 
visai atskiros, gero mūro duplek
sas, naujos karšto vandens olyvos 
Šildymas, 2 modernios virtuvės, 2 
ttooletoi, plotus įvažiavimas iš 
gotvės, dvigubas garažas.

P. MALIŠAUSKAS

visuose Toronto rajonuose.
HAVELOCK - BLOOR,

$1 600 įmokėti, penkių kambarių 
mūrinis narnos, alyva šildomas, 
lobai geram stovy, puikus didelis 
kiemas, labai geros išsimokėjimo 
sąlygos, greitas užėmimas.

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

GLADSTONE - COLLEGE, 
$4.500 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
geros nuomavimui, netoli parko, 

■ gražus kiemas.

HUMBERSIDE - HIGH PARK, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ras, mūrinis namas, alyva Šildo
mas, kietmedžio grindys, 3 moder
nios virtuvės, garažas, greitas už
ėmimas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiras mūrinis namas, karštu van
deniu alyva šildomas, kvadratinis 
plonos, kietmedžio grindys, lobai 
tinkamos nuomavimui, greitos 
ėmimas, netoli susisiekimo,

RUSSET - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių 
du augštus^ puikus mūrinis 
mas, karštu vandeniu alyva Šildo
mas, kvadratinis plonas, garažas, 
penkiolikos metų atvira skola.

už-

per 
na-

1

Bus.: ML 2471, KL 7425 Bus.: ME. 2471
P. KERBERIS

Res.: LL 1584

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

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

$7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedu iš 14 komb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karu Toronte.

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

3. $3.300 įmokėti. 200 akru ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabako. Pilna kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4.55.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomos. Kaina $18.500. 
Porkdole rajone.

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

6. $20.000 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augštus. Rusholme Rd.

7. $20.500 pilna • kaina. 8 
mūrinis, atskiros namas, 
niu - alyva šildomas. Bloor 
nymede rajone.

rajone.

kamb. 
vande- 
- Run-

8. $5.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
atskiros namas, vandeniu - alyva 
Šildomas, garažas, Šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenan rajone.

9. $22.000 pilno kaina. 9 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, ggražos. 
Labai geram stovyje. Indian Rd.* - 
Bloor rajone.

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

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

12. $10.500 pilno kaino. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

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

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

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 kamb. mūri
nis namas, alyva Šildomas. Bloor
- Ossington rajone.

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

18. $3.000 jmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šil
doma. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone.

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

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

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

21. $15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
atskiras namas, mod.mūrinis,

; virtuve, garažas, privatus jva- 
/ žiavimas. Glenholme

rajone.
22. 16.500 pilna kaina. 8 kamb. 

mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Duffcrin - 
Bloor rajone.

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

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

25. $18.000 pilna kaino, 7 kamb., 
mūrinis, atskiros namas, vande
niu - alyva Šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

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

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

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

29. $3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, alyva I ^modiš ,2s5 
nis namas, alyva < Mamas, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

St. Clair

Turime daugeli lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS
OL. 8444

D. KAROSAS
OL 8443

V. PALIULIS
OL. 2324

R. KUPREVIČIENĖ
OL 8443 \

J. BUCANTAS
OL 8444

P. DAMBRAUSKAS
OL 8443

— Otava. — Kanados karinė
se pajėgose yra 117.000 asmenų, 
bet kautynių daliniuose vos 52.- 
400 — sausumos kariuomenėje 
28.000. aviacijoje 16.800, laivy
ne 7.600.

Žurnbakis. penktoje vietoje liko 
Vytis II, kuri pralaimėjusi dve
jas rungtynes iš tolimesnių var
žybų iškrito. Žaidė: Balsys Goj- 
kas, Pundzįus. Daugiausiai 
rungtynių -turėjo Sakalo ko
manda — 4. Vytis I, Kovas ir 
Gintaras turėjo po 3 rungtynes. 
Individualių rungtynių dau
giausiai turėjo: Grybauskas 17, 
Armonas 16, Andrejauskas ir 
Žurnbakis po 11.

Šios varžybos įnešė šiek tiek 
gyvumo baltojo sporto mėgė
jams, leido išryškinti, kuris 
klubas šioje sporto šakoje yra 
stipriausias ir sekantį karta ti
kimasi turėti dar daugiau daly
vių. Sekančios varžybos įvvks 
už metų Hamiltone, A. S.

Šocikas Berlyne
Birželio pradžioje Berlyne 

vyko Europos bokso pirmeny
bių varžybos, į kurias stiprią 
komandą atsiuntė ir Sovietų 
Sąjunga. • .

Sovietinių boksininkų tarpe . 
buvo ir Sovietu Sąjungos sun
kaus svorio bokso meisteris Šo
cikas, kuris, nugalėjęs vokietį 
Witterstein, antrą kartą tapo 
Europos sunkaus svorio čem
pionu. Deja, sovietinio bokso 
vadovai vengė pažymėti, kad 
Šocikas yra lietuvis. Atrodo, ko 
čia sovietams vengti pripažinti, 
kad jų čempionas yra lietuvis? 
Juk kai amerikietis Šarkis - Žu
kauskas savo laiku pasidarė ne
tik Amerikos, bet ir pasaulio 
čempionu, — amerikiečiai visai 
nevengdavo j-i vadinti lietuviu, 
neslėpdami jo lietuviškos kil
mės./ .

Ir dar viena pastaba. Suvažia
vo i Berlyną įvairių Europos 
kraštų boksininkai. Laisvųjų 
kraštų sportininkai laisvai ju
dėjo netik visame Berlyne, bet 
ir visoje Vakarų Vokietijoje. 
Tačiau čempionas Šocikas ir ki
ti sovietiniai sportininkai savų
jų trenerių, tikriau sakant po- 
litrukų, buvo kiekviename 
žingsnyje dabojami,- prižiūrimi, 
kaip vergai.. -

Rusai tyrinėja 
arktiką

‘‘Labrador'’ laivo kapitonas 
Robertson, prieš išplaukdamas 
Arktikon, pareiškė spaudos at
stovams, kad rusai šiuo metu * 
turi keturias ar penkias grupes, 
kurios tyrinėja arktiką. Esą jie 
šioj srity toliau pažengę nei 
amerikiečiai. Jiems čia daug pa
dėję anksčiau atlikti tyrinėji
mai Murmansko sąsiaurio, ku
riuo eina kelias į Sibirą. Kana
dos laivas /’Labrador" plaukiąs • 
arktikos sritin, kur jam esą pa
vesta ištirti vietas, kur būtų ga
lima išlaipinti specialistų gru
pes, pasiruošusias įrengti radaro 
stočių tinklą. Šiuos darbus vyk
dys JAV. admirolas Redmon 
Mason. Išlaipinimo vietos esanti 
karinė paslaptis, tačiau mano
ma, kad jos bus parinktos išilgai 
70 paralelės. “Labrador” turįs 
240 jūrininkų ir 15 arktikos spe
cialistų.

— Vašingtonas. — Lenkti la
kūnas, prieš 2 mt. su MIG pa
bėgęs į Daniją, • Įstojo į JAV 
aviaciją.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DXJODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St., Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

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

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

35 SCARLETT RD. TELEFONAS RO. 2-6591
(Dundas St. W - .St Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS. 
Įsitikinkite — ncapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUND2IAI.

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

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

MORGICIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGICIAI STATYBININKAMS 6%.
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V. VA SIS- Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4805 - 4606

1. Bloor - Crowford, $1.000 įmokėti,
6 grožių kambarių atskiros, didelis 
kiemas, garažui vieta.

2. Bloor - Dovercourt Rd., $2.500 
įmokėti, 8 dideli kambariai, mūri
nis, 3 virtuvės, geros pajamų na
mas.

3. Bloor - Ossington, $3.500 įmokėti,
7 didelių kambarių, atskiras, gero 
mūro, alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas, labai geros pir
kinys.

4. Rusholme Rd. - Bloor, $5.000 įmo
kėti, 9 kambarių, atskiras, gero 
mūro, kvadratinis planas, alyva 
šildomas, labai didelis ir gražus 
kiemas, gražioje vietoje, geras pir
kinys.

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

’ Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS
...... ........................................................................M.................................. WIH IH.   I .. .............. .... 6 Į- i III II.. !»■■■ I II IMI IĮ MI UlĮ!  ■■■! '

mielai kviečiame
atvykti ir susipažinti su naujomis 

FORD ir MONARCH
1955 metų modelio 

automašinomis.

risas informacijas suteiks ir mielai

V. PESECKAS
Tel. OL. 2371, namų RE. 0067.

3HURCH MOTORS
1638 BLOOR ST. W., TORONTO

• Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-0977

Pilnas namų apstatymas baldais
★ RADIJO.

* KROSNYS,
* ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MAŠINOS,
* TELEVIZIJOS APARATAI,

★ S1UIMO MAŠINOS,
* ĮVAIRŪS KILIMAI,

* LINOLEUMAS,
* VAIKŲ BALDAI,

★ VEŽIMĖLIAI.

■■ i

nes gali
ISCI TREATMENT STOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekvieną valgį. Tūkstančiai kasdien vartoja šiuos vaistus su 
nu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko, 
ina tik $6 buteliukas. Gaunoma vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

r

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI I
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
CENTRINĖ IŠTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025. 
SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonos 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonos 5-7480. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broodwoy, Tel. Fl. 1272

j i r kit o » e v i etose.

RUSC1 
treatment 
STOMACH 
REMEDY

Kpdėl vilkinti skilvio, kepenų, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negalavimus? Laiku neatkreipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas jau nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne-* 
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų skil
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų,

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
būti per vėlu. ŠIANDIEN, tuojau paimk arbatinį šaukštelį

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

6. Roncesvalles - Wright, $3.500 
įmokėti, 6 didelis kambariai, mo
derni virtuvė, alyva šildomas, la
bai gero mūro, didelis kiemas.

7. High Park - Roncesvalles, $3.900 
įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomas verandos, 2 augštų, at
skiras, apynaujis namas, vande
niu alyva šildomas, 4 gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.
Bloor - High Park Ave., $5.900 
įmokėti, 10 didelių kambarių, ge
ro mūro, 2-jų butų, 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
2 garažai, prie pat Bloor, geras pir
kinys.

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

Naujas Kanados lėktuvnešis
(CSc.) Commodore W. L. M. 

Brown, Jūrų štabo viršininko pa
vaduotojas (oro reikalams) ne
seniai pasakė, kad Kanados jūrų 
karo pajėgų oro skyrius, nors 
šiuo metu mažas, artimoj ateity 
įsigys moderniškas priemones ir 
gerai ištreniruotą personalą, ly
giai kaip ir kites valstybės kad 
turi. -

Kanados laivynas ligi šiol tu
rėjo tik vieną lėktuvnešį “Mag
nificent” ir keturias eskadriles 
pirmos eilės naikintojų bei ko
vos lėktuvų.

“Magnificent”, kuris jau apke
liavo su vizito kelionėmis aplink 
pasauli, bus pakeistas nauju lėk

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

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

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

tuvnešiu “Bonevanture”, kuris 
jau baigiamas statyti Belfasto 
dirbtuvėse, šiaurinėje Airijoje.

Ir keturios eskadrilės gaus 
naujus lėktuvus. Naikintuvai 
Avengers bus pakeisti Kanadoje 
darytais Grumman S2F ir Sea 
Furies bus pakeičiami Banshee 
sprausminiais kovos lėktuvais. 
Manoma, kad “Bonaventure” 
operuos Atlante NATO koman
doje ir jo žinioje.

25 mil. dol. Franco 
laivynui

Ispanijos laivynas nepasižymi 
galybe. Jis sudarytas iš seno ti
po mažos talpos laivų; turi vie
nintelį šarvuotį Canarios 10.670 
tonų talpos, kuris irgi pasenęs. 
Be to, turi 11 naikintojų, 8 fre
gatos, 6 naujas korvetes ir 15 ge
rų minogaudžių. JAV, bestiprin- 
damos savo karines bazes Ispani
joj, davė Ispanijos vyriausybei 
25 mil. dol. sustiprinti bei atnau
jinti laivynui, naujai apginkluoti 
ir įrengti aparatus povand. lai
vams surasti. —

Greitieji traukiniai
Prieš dvi savaites pradėjusiais 

važinėti greitaisiais traukiniais 
iš Toronto į Vancouverį nuva
žiuojama per 3 dienas. Anksčiau 
buvo važiuojama 4 paras. To
kiuos greituosius traukinius lei
džia abi bendrovės, tik ne visai 
tuo pačiu keliu. CNR traukinys 
vadinasi “Supereontinental* ir 
važiuoja iš Toronto per Sudbu
ry, Winnipeg, Edmonton, Jasper, 
o CPR vadinasi “Canadian” ir 
važiuoja per Calgary.

Laiko daugiausia sutaupoma 
trumpai tesustojant stotyse — 
vos po 5 min. Anksčiau didžiosio
se stotyse sustodavo valandai ir 
ilgiau, kad keleiviai galėtų pa
valgyti ir viskuo apsirūpinti. Da
bar valgyti teks traukiny. Pie
tūs ar vakarienė kainuoja $1.25. 
O traukiniai tie kainavo $100.- 
000.000.

GERB. PONIOS IR 
PANELĖS!

Betkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt.
IRENA NACEVIČIENĖ
17 Carling Avė., Toronto 

Telefonas LO. 7155
(Bloor ir Ossington rajone).

V ictor
ELECTRIC

CO.
% 

Lietuviška elektr. bendrovė.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir pigiai:
60 Amps, heavy service—$60, 

100 Amps, heavy service—$80. 
Nauji namai — $2.30 už tašką.

251 LOUDER AVE., Toronto.

V. JUŠKEVIČIUS, 
telefonas LL. 7714

Licenced master electrician.

Sovietijoje
Kalbasi du kompartijos nariai:
— Įsivaizdini, drauge, kas man 

buvo nutikę vakar? Grįžtu aš 
po posėdžio iš raikomo kiek 
anksčiau, negu paprastai, tyliai 
atsirakinu ir pravėręs kambario 
duris matau, kad ant sofos my
luoja mano žmoną tas tik ką iš 
Maskvos čia atvykęs mūsų įmo
nės politrukas.

— Po velniais tokia padėtis! 
Na, ir. kas įvyko?

— Nieko blogo. Žinai, man pa
sisekė išsprukti atgal nepaste
bėtam. ..

Pabandyk pas našlę
Darbo įstaigoje tarnautoja 

klausia darbo ieškančią tarnaitę:
— Kodėl tamsta metei pasta

rąją vietą?
— Porelė buvo vedusi tik 

prieš mėnesį ir aš nepakėliau to 
amžino mylavimosi.

— Taip... Gal tada pabandy- 
tumėt pas tokius kur vedę jau 
prieš 10 metų.

— O, ne! Aš nenoriu barnių. 
Aš mėgstu taiką ir ramybę.

— Tai gal tada kur pas naš-

Iš kur žinos
Vienas beprotnamio gyvento

jas kasdien rašydavo sau laiš
kus. Kartą sutiko jį tarnautojas 
su tokiu laišku einantį prie paš
to dėžutės pasiųsti ir klausia:

— Na, o kas tame laiške para
šyta?

— O iš kur aš žinosiu? Juk aš 
jį gausiu tik rytoj rytą...

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

BEAUTY rSALON
407 Roncesvalles Avė. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Sav. I. VILIŪNIENĖ

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai ~
garantuojami

Šukuosenos prįtaikomos kiekviend
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
TcL KE. 4731.

219 Roncesvalles Avė,. Toronto

Radio-Televizijos Technikas
5. STANIONIS

Taisau radijo, televizijos aparatus, pa* 
tėfonus. Darbos ^garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai.

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

T A ATT

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui.
Darbas garantuotas.

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

PLASTERIAVIMAS 
senas ir naujas.

Greitas ir gerai atliekamas darbas. 
Tel. RO. 7-1948 po 6 vai. vok.

Mr. STASSEN
48 BOUSTEAD AVĖ., TORONTO.

PARKDALE VAIRAVIMO 
. MOKYKLA

419 RONCESVALLES AVĖ. 
Ekspertai teikia instrukcijas įvairiomis 
kalbomis. Dviguba kontrolė. Daug lie
tuvių per mus įsigijo šoferio leidimą. 
Tel. įstaigos KE. 8573, namų RO.

Telefonas įstaigos KE. 8573, 
namų RO. 7*5663.

HENRY URBANSKI.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912 
ert>e EM. 4-8S32.

atsakė

Blogai, nesiseka
Mark Twainą viena ponia kar

tą paklausė:
— Kaip su meile? Ar Tamstai 

sekasi ar nesiseka?
— Labai nesiseka 

didysis humoristas. — Įsivaiz
duok Tamsta, vienintelė mote
ris, kurią aš myliu, yra ištekė
jus.

— Ištekėjus! Už ko gi?
— Už manęs, ponia...
Skirtingo amžiaus dvynukai
— Marytė prisipažino viešai 

jau turinti 21 metus.
— Man tada gaila mūsų re

daktoriaus.
•—Ką tai turi bendra?
— Nagi kronikoje buvo pažy

mėta, kad Marytę aplankė jos 
dvynukas brolis, 30 metų...

250 milijonų šiaurės 
radaro tinklui

Organizuojant Amerikos že
myno gynybą buvo atkreiptas 
dėmesys ir į Kanados arktiką, 
pr kurią sovietų lėktuvai galėtų 
pasiekti ne tiktai Kanadą, bet ir 
JAV. Nusistatyta įrengti ten ra
daro sistemą. Tarp Kanados ir 
JAV pasirašyta sutartis, kuria 
JAV įsipareigoja įrengti savo lė
šomis beveik visą reikalingą 
tinklą, kuris kainuosiąs 250 mil. 
dol. Tinklas eisiąs pagal 70 para
lelę. Kanada įrengianti radaro 
sistemą pagal 55 paralelę. Tai 
kainuosią ,$200 mil. Arktikoje 
amerikiečiai įrengs savo stotis, 
kurias aptarnaus savas persona
las. Tuo būdu amerikiečių karių 
skaičius Kanados žemėje padidės 
dar keliais šimtais. Dabar jų esą 
3000, neskaitant bazių Newfound 
landė. Sutartyje pasakyta, kad 
Kanada pasiliekanti teisę esant 
reikalui perimti visą arktikos 
radaro tinklą bei jo aptarnavi
mą. Visi įrengimai, atgabenti iš 
JAV arba Kanadoje pirkti, pasi
lieka JAV nuosavybe. Be to, su
tartis numato duoti pirmenybę 
darbui kanadiečiams, lygias ga
limybes kanadiečiams ir ameri
kiečiams rangovams. Darbai jau 
pradėti ir užtruks dvejetą metų.

Padidino bedarbių pašalpą
Kanados parlamentas 108 bal

sais prieš 61 priėmė nedarbo pa
šalpos įstatymo pakeitimą, pagal 
kurį ligšiolinė bedarbib pašalpa 
iš $17.10 ir 24 savaitei pakelia
ma: $23 nevedusiam ir $30 ve
dusiam. Užtat nedarbo pašalpos 
"mokėjimo laikas sutrumpinamas 
iš 51 savaitės į 36. Įstatymo pro
jektas perduotas senatui pa
tvirtinti.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. CEPULKAUSKlENĘ

James B. Trotter,
Teisininkas, advokatas, 

notaras.
Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.

Tel. LA. 0846.
Buto tel. RO. 6-2944 

Toronto.
Priimama susitarus iš anksto.

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vol. popiet.

4

GEORGE BEN, B.A. r 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto
Tekt: OL 1431 ir OL B432.

Dr. M. Arštikaitytė 
dėl atostogų 

LIGONIŲ NEPRIIMINĖS 
IKI

RUGPIUCIO 1 D.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Ave.

Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepas 4 iki 
liepos 29 dienos.

1

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ 1 
BEAVERBROOK - KIPLING AVE.

KAMPAS. 
ISLINGTON, TORONTO, ONT. 

Telefonos BE. 1-1310.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Monadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

A. LUNDY, B.A. 
Advokatas ir notaras 
V. Sleževičius 

dipl. teisininkas 
414 Bay St, Toronto 

kamb. 107 
Tel. EM. 4-0425 

vakarais: KE. 4938.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

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

ir šeštod. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Re*. LO. 5613

STANLEY SHOE STORE
AugŠčioustos rūšies moterų, veikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platus

1438 Dundas St W. Toronto 
prie Glodsfone

Ai

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies voikų, mote
rų Ir vyrų batus —- normalaus ir pla-

1414 Dundas St West Totonto

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M.D., LMC.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volandos: 10-12 vol., 2» 

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

Toronto.
Telefonas KE. 4323.

Dr. L. SIMON
Odes ir venero* ligų specialiste*.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor - Spadina kampas) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimų.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-W1S

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.*
Vidaus ligų speciolistos: širdies ast-. 

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

TeL WA. 1-6708

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

TORONTO -
dėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi-, 
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

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

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

lr 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimų.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. littiie akių nervus, kurie daž 
nai sukelia galvos skaudėjimą ,r nėr* 
vingumą. Kolba slavų kolbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
..............  ■ i. ■ i i

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

......... n m i ..................... —m—

MDANIEL 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 vai. v
Telef. EM. 8-2646



PRANEŠIMAS VISIEMSTORONTO, Ont.
Sv; Jono Kr. parap. žinios

— Prasidėjus vasarai ir jos 
karščiams, sekmadieninės pa
maldos kaip galima trumpina 
mos: 42 vai. mišios ir vakarinės 
pamaldos panaikinamos.

— Dėkojama talkininkėms, 
uoliai prisidėjusioms prie jon 
nių parengimo: p.p. Balnienei. 
Jagėlienei, Kuniutienei, Nor 
kienei, Kochalskienei, Karpie 
nei, Norkutei ir Kuniutytei.

— Šį penktadienį parap. sab 
rezervuota Toronto skautams.

— Sutuokta: Leonardas V 
Petrušaitis ir Birutė A. J asine 
vičiūtė. Pakrikštyta: Raimun
das Vitas Valadka.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prisikėlimo parapijos sta

tybos vajus pratęstas iki liepos 
15 d. Padėką reiškiame visiems 
aukų rinkėjams ir aukotojams 
Nuo vajaus paskelbimo BSFon- 
dan įėjo $17.619.10.
---- Nauji bažnyčios fundato 
riai:Jurkštas K., Šenferienė M. 
Šimbelis K. A., Vaičiūnas D.. 
Žadeikis J., Kolyčius V. L., Čin- 
Čikas K. E., Girdzijauskas I. 
Strazdas P. A., Senkus E., Va- 
dauskas T. I., Rukšys V., J. A 
K., Vaškevičius J. A., Derviny
je Vanda, Vičius M.
; — Parapijos statyba vyksta 
pilnu tempu, kas yra surišta su 
didelėmis išlaidomis. Kad ne-
reikėtų augštais nuošimčiais iš 
banko pinigų skoŲntis, ar smar
kiai sulėtinti statybą — prašo
me parapijiečių turimas ban
kuose santaupas pasidėti para
pijoje, kuri jas investuos staty
bai. Prireikus, pinigai bus tuoj 
grąžinti savininkams.

— Savanoriai kviečiami pa
galbiniams darbams prie staty
bos, ypač šeštadieniais.

— T. Viktoras išvyko porai 
savaičių už Toronto. •

— Pakrikštyti: Andrius Pet
ras Rasiulis. Rasa Irena Saulė- 
nažtė, Ancl'iuS Rūtenis Linas 
Įmbrasa's. Vida Irena Jakubce- 
vičiūtė, Povilas Kęstutis Gorys.
Lietuviams pamaldos Wasagoj

Juo toliau, tuo labiau gražioji 
Wasagos vasarvietė užkariauja
ma lietuvių. Užtenka pavaikš
čioti smėlėtomis Georgian Bay 
pakrantėmis ties Springhurst, 
kur daugiausiai yra susispietę 
mūsų tautiečių, kad įsitikinti, 
kiek daug čia lietuvių vasaroja 
arba atvyksta praleisti, savait
galio. Praėjusį sekmadienį šiam 
gausiam atostogaujančių lietu
vių būriui Šv. Jono Kr. para
pijos pastate pirmą kartą įvyko 
lietuviškos pamaldos, kuriose 
atsilankė per du šimtus žmonių. 
Kun. P. Ažubalis, laikęs pamal
dąs. pasveikino susirinkusius, 
išreikšdamas džiaugsmą, kad 
mūsų žmonės visur sugeba su
siburti draugėn, ir savo vienin
gu susi organizavimu duoda tau
tini antspalvį. Atsižvelgiant į 
aplinkybes ir vasarotojų pagei
davimus, ateity sekmadieniais 
parapijos pastate bus dvejos pa
maldos: 9 ir 11 vai. Iškilmingas 
vasarvietės atidarymas numa
tomas liepos mėnesio gale kada 
daugiausiai suvažiuojama atos
togoms.
Dėmesio mokantiems rusiškai
Kanados valdžios įstaigų dar 

bhms reikalingi žmonės pažįstą 
rytų Europos bei Azijos kraštus 
ir moką jų kalbą. Ieškomi ir mo
ką rusų kalbą bei pažįstą Rusi
ją bei jos valdomą regijoną. At
lyginimas iki $7.000 metams, 
kandidatai turi būti daugiau 31 
metų amžiaus ir piliečiai.

Suinteresuotieji gali parašyti 
į Otavą, Civil Service Commis
sion ir paprašyti prisiųsti cir
kuliarą Nr. 90, kuriame nurodo
mos visos sąlygos.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 

: TIK

J. Berzinskas
t 1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 

£io pat galima užsisakyti laivams motorus bei {vairius medžioklinius {autuvus.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:
12 kambarių atskiros mūrinis narnos su garažu, vandeniu alyva šildomos, 

St. Clair ir Oakwood rojone. Nomos išmokėtos. Prošo $21.000. Lobai gero vieto 
išnuomavimui t

8 kambarių, pusiau atskiros mūrinis, gerų plytų nomos su vieto garažui, 
vieno skolo dešimčiai metų. Tik $3.000 įmokėti. Dideli kambariai.

5 kambarių mūrinis nomukos. Vieno skolo dešimčiai metų. Įmokėti tik 
$2.000

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

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

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

?AKEISTAS TŽ TELEFONAS
Dabar “TŽ” redakcijos ir 

administracijos telefonas yra 
EM. 8-6813.

Ateitin’nkų iškyla
Marie Lake, Ont., šį sekmadie

nį, liepos 10 d. Kelionė kainuos 
; 1.50. Kviečiami ir nenariai. Re

gistruotis iki ketvirtadienio “T. 
Žiburių” administracijoje ar 
oas valdybos narius. Išvyksta

ma 9 vai. ryto.
_Vyr. ateitininkai.

Skr.utųTčių vasaros stovykla 
yks nuo lįepos 23 d. iki rug- 

,iūčio 1 d. imtinai prie Ingle- 
vood, Ont.

Toronto skautai-ės registruo
jasi pas vienetų draugininkus 
irba psktn. J. Pažėrą, telef. RO. 
1-7503, sktn. V. Kalendrienę, te
lef. LA. 3080. Registruojantis 
mokama $2 registracijos mo
kesčio. Likusį stovyklos mokes
tį $13 sumoka atvykę stovyklon.

Montrealio skautai registruo
jasi Montrealio tuntininko pa
skelbta tvarka.

Hamiltono skautai-ės regist
ruojasi pas psktn. Viliamienę ir 
v.sl. E. Mickūnų.'

Niagara Falls, Welland, Port 
Colborne ir St. Catharines pas 
psktn. P. Balsą.

Clevelando — pagal tuntinin- 
kų susitarimą.

Stovyklon registracija vyksta 
pilnu tempu. Draugininkai sąra
šus važiuojančių stovyklon ir 
registracijos mokestį ligi liepos 
10 d. pristato tuntininkams.

Susitarus su Toronto apyl. 
Kultūros Fondo valdyba sto
vyklon priimami ir ne skautai- 
ės nuo 8 iki 15 m. amžiaus, kurie 
registruojasi pas mokyt. Jankai
tį, telef. ME. 0667.

Prašome važiuojančiųjų ne
užvilkinti registracijos, kadangi 
sudaro sunkumų atlikti tinkamą 
pasiruošimą.

Toronto tuntininkai.
“Raud. Plunksnos” vajus

Toronte, kaip ir kituose Ame
rikos žemyno miestuose, kas
met organizuojamas lėšų telki
mo vajus socialinėms ir labda
rybės įstaigoms išlaikyti. Š.m. 
vajus, numatomas spalio mėn., 
jau pradėtas organizuoti. Orga
nizacinis komitetas buvo su
kvietęs “King Edward” viešbu
tyje visų Toronte gyvenančių 
tautybių laikraščių ir organiza
cijų atstovus vakarienei. Jos 
metu organizatoriai kvietė da
lyvauti vajuje visas tautybes, 
nes tai esąs visų Toronto gyv. 
reikalas. Kanados santvarkoj 
labdarybės reikalais turį rūpin
tis patys piliečiai, o ne vyriau
sybė, kitaip esą turėtų būti pa
didinti mokesčiai. Ekrane buvo 
parodyta, kodėl 68 organizaci
jos daro vieną bendrą vajų 
“Raudonosios Plunksnos” var
du. o ne 68. Tuo būdu esą visais 
atžvilgiais taupiau ir veiksmin
giau. Be kitų kalbėjo Svenne 
Staduis, tautybių komiteto pir
mininkas, kilme suomis, kurio 
sekretorė esanti lietuvaitė. Va
karienėje dalyvavo ir daugeliui 
lietuvių pažįstamas T. A. Cur
ran, dirbęs Kanados tarpt, ra
dijo tarnyboj. Dabar jis dirba 
vajaus komiteto radijo ir tele
vizijos skyriuje. Pažymėtina, 
kad jo žmona yra lietuvaitė.

Dr. H. Balsevičius, žinomas 
lietuvis verslininkas Kolombi- 
joje, grįždamas iš atostoginės 
kelionės iš Vokietijos, buvo ke- 
letai dienų sustojęs Toronte ir 
aplankė “TŽ”.

Padėka
Visiems dalyvavusiems 0.0. Plecidos 

STRIPINIENES paskutiniame pagerbi
me ir laidotuvėse bei mus užjautusiems 
liūdesio valandoje, nuoširdžiai dėkojo

Vyras ir vaikai su šeimomis.

šį sekmadienį, liepos 10 ė, 
V. Narušio ūkyje prie Medad ežero rengiama

Gegužine.
GROS BENNI FERRI ORKESTRAS.

VEIKS BUFETAS ir t. t.
Rengėjai.

SEKMADIENĮ, LIEPOS 17 DIENĄ, 
V. Narušio ūkyje prie Medad ežero rengiama

DIDELĖ GEGUŽINĖ ir 
visos Kanados arklių konkurai

Pradžia 1 vai. punktualiai. 
GROS GERA MUZIKA, VEIKS BUFETAS, 

ĮVAIRIOS PRAMOGOS.
Konkurų komitetas.

Iš “Dainos” grupės veikimo
Birželio 19 d. įvyko mėnesinis 

susirinkimas pas narę E. Kuz- 
mickienę. Narių dalyvavo vidu
tiniškai, reikalai aptarti pirmyn, 
nes vasarai nutarta susirinki
mus dviem mėnesiams nutrauk
ti. Svarbiais reikalais rūpintis 
pa vėsta valdybai. Pirm. Br. Žio- 
bienės adresas 50 Parkway, To
ronto.

Šiame ‘ susirinkime susilauk
ta dviejų naujų narių — Mor
tos Norkienės ir Reginos Valic- 
kienės. Sveikiname ir džiaugia
mės naujomis talkininkėmis.

Dėkojame E. Kuzmickienei 
už malonų ir gražų visų priėmi
mą. ■

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugpiūčio mėn. 28 d. 3 vai. pp. 
pas narę M. F. Yokubynienę, 18 
Cedarcrest Dr., Toronto 18.
^Linkiu visoms narėms ir val
dybai linksmai ir sveikai vasa
ros atostogas praleisti.

M. F. Y-nė.
Atvyksta choras “Pirmyn”

Spalio .8 d. Torontan atvyksta 
Čikagos lietuvių choras “Pir
myn”, vadovaujamas muz. Ste
ponavičiaus. su operete “Čigo
nų baronas”. Dalyvauja Metro
politan operos solistas A. Brazis. 
Koncertas įvyks Eatono audi
torijoje.

Prašome kitų organizacijų tą 
dieną parengimų nedaryti.

Rengia Toronto Jūrų skaučių 
Rėmėjų būrelis.

Dėkoja TLCh. “Varpas”
Sąryšyje su birželio 14 d. mi

nėjimu Toronte Pabaltiečių Fe
deracijos Kanadoje pirmininkas 
pasiuntė “Varpo choro dirigen
tui St. Gailevičiui tokio turinio 
raštą:

Gerbiamas pone,
Baltų Federacijos Kanadoje 

Prezidiumo vardu aš noriu iš
reikšti Jums mūsų širdingiausią 
padėką už Jūsų choro pasirody
mą minėjime š.m. birželio 12 d. 
Massey Hall. Jūsų pavyzdingas 
choras su savo gerai parinkto
mis dainomis labai prisidėjo 
prie mūsų minėjimo pasiseki
mo. Mūsų speciali padėka choro 
vedėjui p. Stasiui Gailevičiui už 
pažymėtiną programos išpildy
mą (outstanding performance), 
kuris sukėlė mūsų visų nusiste
bėjimą. Jūsų E. Riissna, pirmi- 
mininkas. A.
IEŠKAU ŠEIMININKĖS DARBO toboko 
ūky. 48 Bousted Ave., tel. RO. 7-1948.

Išnuomojami 2 kambariai, virtuvė /be 
baldu/ ir veranda II augite. Telefonas 
RO. 2-3940.

linuomoįamas front, kambarys I augite 
1 asmeniui. 339 Ossington Avė., telef. 
LO. 4566.

lirfūomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augite, su baldais. Skambinti po 5 vai.
vai. EM. 3-5404.

({nuomojamas kambarys su virtuve vie
nom arba dviems asmenims. KE. 3625.

({nuomojama ll-me augite du arba vie
nas kambarys su baldais, galima su 
maistu, arba naudotis virtuve. Yra ga
ražas. Tel. RO. 6-5667. 414 Runny- 
mede Rd.

linuomojomi du atskiri kambariai 111-me 
augite. Yra garažas. 693 Dovercourt 
Rd., arti Bloor. Tel. LO. 8951.

linuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augite, galima virti rūsy. Telef. OL. 
2636. Ossington - Dewson Ave. rajonas, 

linuomojomi du kambariai ir virtuvė be 
baldą, naujai dekoruoti, vanduo tiltas 
visą laiką. 179 Beaconsfield Ave., tel. 
OL. 9745. ' 

linuomojamas didelis kambarys su bal
dais ir virtuve II augite. 195 A. Argyle 
Str., tel. ME. 7144.

ŪKYJE PRIIMAMI vasaros atostogoms 
vaikai. Geros muistos, pigios kainos. 
V. Sukis, R.R. 2, Grand Valley, Ont.

PARDUODAMAS garam stovyje moder- 
niikas europietiiko stiliaus gilus vaiką 
vežimėli* su matracu. Kaina $25. Tei
rautis telaf. RO. 6-5431.*

Kilnus pavyzdys
Nemažas skaičius liet, versli

ninkų Kanadoje savo verslus 
jau spėjo • išvystyti į stambias 
bendroves. Tai džiugus reiški
nys ir, sugebantiems .savo ban
dymais atsistoti ant tvirtesnių 
pamatų, tenka tik palinkėti ir 
toliau augti ir tobulėti, nes tai 
sudaro ir visiems lietuviams pa
sigėrėjimo.

Štai Toronte turime plačiai 
žinomą statybos b-vę “Talką”. 
Šią bendrovę sudaro ir jai vado
vauja nuoširdūs lietuviai, kurie 
savo energingo ir sėkmingo 
“Talkos” darbo vystyme nepa
miršta ir lietuviškų, kultūrinių 
bei labdaros reikalų, visad su 
malonumu .duosnias aukas su
teikdami.

“Talka” iš visų verslų yra pir
moji atsiliepusi ir į Vasario 16 
gimnazijos rūmų skolos suma
žinimą, paaukodama $100 per 
KLB Šalpos Fondą.

Tai kilnus ir nuoširdus pavyz
dys. Reikia tikėti, kad šiuo pa
vyzdžiu paseks ir kitų verslų 
savininkai suteikdami auką 
šiam būtinam . ir neatidėlioti
nam tikslui. Statybos b-vei “Tal
ka” už suteiktą Vasario 16 gim
nazijos rūmams stambią auką 
reiškia nuoširdų lietuvišką ačiū

KLB Šalpos Fondo CK-tas.

ada.
Inž. St. Naginiohis, 

Montrealio seimelio prezidiumo 
ir III L. Dienos rengimo komite

to pirmininkas.
J. Kardelis, 

Informac. sk., ved? ir Metraščio 
redaktorius.

|
A. A. PLECIDAI STRIPINIENEI mirus,

jos vyrui, sūnums, dukrai Poniai Valadkienei ir mūsų gerb. 
daktarui kvotėjui Dr. A. Valadkai reiškiame gilią užuo
jautą

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Toronto 236 Kuopa.

A. A. PLECIDAI STRIPINIENEI mirus,

Poniai ir Dr. Valadkams reiškia gilią užuojautą

T. A. Bildai.

Neolithuanų ir filijų suvažia
vimas įvyko pereitą savaitgalį 
Toronte. Dalyvių buvo ir iš JA 
V-bių. Suvažiavimas buvo užda
ro pobūdžio. Spaudos atstovai 
nekviesti.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augite su ar be baldu; arba 2 atskiri 
kambariai. Tel.'KE. 4644, po 6 vai. v.

linuomojamas front, kambarys I augite 
viengungiui. 63 Rusholm Road, telef. 
LA. 4295, po 5 vai. vok.

linuomojamas gerai Įrengtos 7 kamb. 
namas už neaugitg kainą. Vandeniu - 
alyva iildomos; 2 tualetai; 2 dideli ga
ražai. 302 Margarett, prie Bloors St. 
W., telef. ME. 6498.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Noujousi, su notūroliu taiso pcrdovtmu (High Fidelity), vokiečiu gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

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

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

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodijo priimtuvu speciolios trumposios bongos jums gorontuoja Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kosdien 6.30-—7.00 p.m.). Pos mus otliekcmi specialistų 
technikų visokiausi rodijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtas kaip {mokėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT . IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras: 
926 Dundas St. W., Toronto 

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

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

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

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

LIETUVIAMS
Viso pasaulio lietuviams pra

nešame, kad didžioji visų Kana
dos lietuvių Vienybės Šventė — 
Trečioji Lietuvių Diena ir 50- 
ties metų nuo- lietuvių įsikūrimo 
Kanadoje sukaktuvių minėji
mas įvyks šių metų rugsėjo 3-5 
dienomis didžiausiame Kanados 
mieste — Montrealyje.

Visi, iš visų pasaulio kraštų, 
lietuviai maloniai prašomi daly
vauti. Ypač būtų malonu, kad 
toje šventėje greta Kanados lie
tuvių gausiai dalyvautų Jungti
nių Amerikos Valstybių lietu
viai, kurių didžiąsias šventes ir 
mes, Kanadoje gyveną lietuviai, 
laikome savo šventėmis ir jose 
dalyvaujame. •

Lietuvių Vienybės Šventės 
programa bendrais bruožais yra 
nustatyta ši: rugsėjo 3 d., dienos 
metu, bus sporto varžybos, ku
riose dalyvaus Kanados ir JAV 
lietuvių sporto komandos ir va
kare didelėje salėje bus visų su- 
buvimas-balius, kurio metu bus 
pagerbti atvykusieji prieš 50 m. 
specialia vakariene ir ženkliu
ku. Sekmadienio rytą bus iškil
mingos pamaldos: katalikams 
jas laikys Montrealio kardinolas
ir evangelikams evangelikų ku
nigas. Dienos metu bus tęsiamos 
sporto varžybos ir vakare kon
certų salėje bus aktas - koncer
tas. Rugsėjo 5 d. — viešnagė ir 
išsiskirstymas į namus.

Maloniai prašomi visi į Kana
dą atvykusieji prieš 50 metų (li
gi 1905 metų), pranešti apie sa
ve, o visų organizacijų valdybos 
prašomos sudaryti joms žinomų 
tokių asmenų sąrašus ir juos pri
siųsti žemiau nurodytu adresu.

Šventėje jau pasižadėjo būti 
Garbės svečiais augšti Kanados 
valdžios ir Bažnyčios asmens.

Šiai šventei ruošti komitetas 
išleidžia Metraštį ir specialų jai 
pritaikytą ženklelį, kurį gaus 
visi atvykusieji į Montrealį.

Maloniai kviečiami visi, iš vi
sų kraštų, atvykti toms dienoms 
į Montrealį ir dalyvauti Trečio
joje Lietuvių Dienoje ir 50-ties 
metų lietuvių įsikūrimo Kana
doje sukaktuvių minėjime.

Žinias prašome siųsti ir infor
macijų teirautis adresu: Infor
macijų sk., 7722 George St., Vil
le Lasalle, Montreal, P.Q., Can

Kanados paštas 
prašo priminti, kad pasitaiką 
daug siunčiamų laiškų oro paštu 
į Europą nepakankamai apmo
kėtų. Paštas perspėja, kad laiš
ką), kurie neapmokėti bent 75% 
reikiamo’ mokesčio, yra siunčia
mi paprastu paštu. Oro pašto 
normalus laiškas % uncijos svo
rio apmokamas 15 centų. Jei 
laiškas sveria daugiau % unci
jos, turi būti jau 30 centų. Jei 
svoris prašoks % uncijos, o bus 
užlipdyta ženklų tik 15 č, tai 
reikš, kad laiškas apmokėtas tik 
50% ir jis bus siunčiamas pa
prastu paštu.

MONTREAL* Oue.
III Kanados Lietuvių Dienai 

paruošti posėdis įvyks liepos 20 
d., trečiadienį, 8 vai. vak. Auš
ros Vartų parapijos salėje, 1465 
de Seve, dalyvaujant Seimelio 
prezidiumui, Dienai paruošti 
sekcijų pirmininkams arba jų 
pavaduotojams ir organizacijų 
atstovams. Šio susirinkimo me
tu bus pateiktos su švente susi
jusios sąmatos bei sustatyti de
talizuoti planai.

S. Naginionis, prezid. pirm 
Vaikų aikštelė veiks, kaip ir 

pernai, nuo liepos 15 d. iki rug
pjūčio 1 d. Seselės sutiks ir il
giau laike savaitės vaikus pri
imti. Tartis kiekvienu atveju su 
seselėmis. Vaikai į aikštelę pri
imami: mergaitės ir berniukai 
iki 8 bei 9 mptų. Visais aikštelės 
reikalais kreiptis pas seseles: 
1474 Rockland St., tel. PO. 6- 
9397.

Šv. Jono liuterionių bažnyčio
je, Jeanne Mance ir Pirnce Ar
thur gt. kampe, liepos 10 d., 12 
vai. 30 min., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Neringos skaučių tuntas lie

pos- 10 d. ruošia linksmą geguži
nę p. Skriuibio ūkyje. (Važiuot 
Otavos • keliu, 6 mylios už Ri 
gaut). Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. Tunto vadovybė.

Lietuviai skautai į Pasaulinę 
Skautų Jamboree

Rugpiūčio 18-28 d d. Niagara 
Falls, Kanadoje, įvyksta Aštun
toji Pasaulinė Skautų Jambo

Lemtingos konferencijos išvakarėse
(Atkelta iš 1 psl.) 

džiais, bet ir veiksmais pade
monstruoti ypač šiais likimi- 
niais laikais. Deja, ne visi tą rei
kalą supranta. Tiek per pasku
tinį VLIKo posėdį, tiek per įvai
rius pasitarimus tam tikros gru
pės žmonės kelia rietenas ar 
skelbia visokius pareiškimus, 
kad paskum galėtų skelbti ar 
rašyti savojoj spaudoj, jog “po
sėdis (VLIKo) daug' kur primi
nė A. Mickevičiaus apdainuo
tas senovės lietuvių bajorų rie
tenas”... Ir tai daroma — ty
čiomis, sąmoningai — Ženevos 
konferencijos išvakarėse...

Kaip žinoma, VLIKo pirmi
ninkas prieš 4 Didžiųjų konfe
renciją pasiūlė St. Lozoraičiui, 
kaip diplomatų atstovui, susi
rinkti Paryžiuje drauge su LLK 

•ir ALT {atstovais ir pasitarti, 
kaip reikėtų koordinuoti visų 
žygius ir kokių 'imtis veiksmų 
Lietuvos bylai juo sėkmingiau 
ginti. Deja, laukto vieningumo 
ir gražaus iš St. Lozoraičio pu
sės žesto ir čia nesusilaukta. 
Nevieningumas krito į akis ir 
iš pasiuntimo į Jungtinių Tautų 
specialią sesiją San Francisco 
jos pirmininku) atskiru raštų. — 
juos siuntė tiek VLIKo pirmi
ninkas, tiek ir St. Lozoraitis už
sienyje reziduojančių -Lietuvos 

I-” VIETA
VASAROJIMUI

RAINBOWS END,
LAKE SHORE BEACH, Lake Simcoe, 

pusė mylios nuo Keswick, Ont.

Puiki vieto maudymuisi ir žvejojimūi. 
Išnuomojami kambariai su virtuve.

Informacijoms kreiptis:

J. LENARTAS
376 Crawford St., Toronto. 

Telefonas LL. 59§0.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldą pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real;, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Boy, Sudburv ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
' RONCESVALLES AURORA $2.000 įmokėti, viso $10.500, pusiou 

skiros nomos, 6 komb., oro-onglių šildymos, gorožos. Nomos be skolų.
WESTMINSTER - RONCESVALLES, $3.000 įmokėti, pusiou otskfros, ply

tų nomos, 6 komb., modernūs, olyvos Šildymas, gorožos. Viso $14.500.
GROCERY • MEAT krautuvė, $7.000, Roncesvalles gatvėje, pilnai įrengta, 

nuoma $100 mėnesiui, apyvarta — apie $1000 savaitėje, 2-jy augštų narnos, 
galima jį nupirkti. z \

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

KING - SUNNYSIDE, $4.000 įmokėti, viso $25.0001 13 komb. su boldois, 
pajamų romas, vandens-olyvos šildymas, 3 garažai, išmokėjimas ilgom laikui, 
atviros morgičius, . . .

AL GARBĖMS
REAL ESTATE 

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Tetefonąi: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1543.

Vlraft furta pirkime af pardavime reikalai* kreipk*** vH mrNyh r*rrri ■* 
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ree, kurioje dalyvaują apie 20.- 
000 skautų iš 6 valstybių. Skau
tų Brolijos Vadijai pavedus yra 
sudarytas sekantis lietuvių 
skautų sąstatas, kuris oficialiai 
Kanados Katalikų Skautų Fe
deracijos rėmuose atstovaus vi
so pasaulio lietuvius šioje mil
žiniškoje stovykloje:

Lokių skiltis — Rudziauskas 
Teodoras, Stankaitis Gedimi
nas,, Renkys Helmutas iš Mont
realio ir Šernas Valentinas iš 
Toronto.

Briedžių skiltis — Šležas Ro
mas, Venckus Laimis, Petrelis 
Jonas, Tamošiūnas Algimantas, 
Jakulis Egidijus, Kriščiūnas Al
gimantas iš Bostono; Bluzas Ge
diminas ir Dainora Kęstutis iš 
Niagaros.

Šios abi skiltys sudarys vieną 
bendrą svetimšalių draugovę, 
Kurioje adjutanto pareigas eis s. 
v. skilt. Vincas Piečaitiš iš Mont 
realio, Dvasios Vado pareigas 
eis psktn. kun. Stasys Kulbis S. 
J., iš Montrealio ir vertėjo pa
reigas eis psktn. A. Banevičius 
iš Bostono.

Abi skiltys renkasi Monrea
lyje rugpiūčio 13 d., iš kur vyks 
trijų dienų paruošiamojon sto
vyklon, o iš čia į Pasaulinę Jam
boree.

psktn. St. Naginionis, 
Montrealio Skautų Tunto Tuht.

AV parapijoj pakrikštyta Ad. 
Jocų pirmagimis sūnus, ir pir
magimė dukrelė Leonų Gudų.

atstovų vardu. Nesutiko jis pats 
atvykti ir tartis taip pat į Pary
žiuje birželio mėn. veiksnių pa
sitarimą, kur tam tikra prasme 
ryšį palaikyti gavo teisę tik te
nykštis Lietuvos atstovas Pary- 

. žiuje Dr. St. Bačkis. Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų europinėje se
sijoje Strasburge į-latvių ir es
tų delegacijas įėjo taip pat jų 
diplomatiniai atstovai, deja, to 
nematome lietuvių delegacijoj, 
nors iš VLIKo ir LLK pusės bu
vo daroma žygių, kad jie taip 
pat lietuvių delegacijos sudėty
je dalyvautų. Prie santykių pa- 
aštrinimo, bet ne lengvinimo 
prisidėjo taip pat ir pastaroji

V. Rastenio kelionė po Eu
ropą, ypač po tam tikrų 
“koordinantų” pasitarimų, 

kur buvo aptartos gairės, kaip 
reikia jiems toliau savo veiklą 
stiprin/i ir, savaime aišku, 
smarkinti akciją prieš VLIKą' ir 
io žmones. Lietuvių visuomenė
je teisėtai keliamas pasipiktini
mas, kodėl ypač šiuo lemtingu 
momentu tam tikros .partijos 
žmonių ir .jų satelitų visa veikla 
nenukreipiama prieš tikruosius 
Lietuvos okupantus, už Lietu
vos bylos garsinimą ir jos vie
šojoj pasaulio opinijoj gynimą 
bet vietoj pozityvių žygių Lie
tuvos laisvinimo bare visas svo
ris metamas į savitarpio ginčus, 
nepagrįstus priekaištus laisvi
nimo veiksniams, vienybės ar
dymą etc. /

Amerikoj ir kitur skleidžiama 
daugybė prasimanymų ir nepa
grįstų gandų, kad, esą, viešą pa
reiškimą St. Lozoraičio adresu, 
pasirašytą jo mokslo draugų 
Žemaičio ir Dr. Zubricko, inspi
ravę vlikininkai, kad, esą, VT 
pirmininkas K. Žalkauskas pa
skelbęs, jog valstiečiai liaudi
ninkai išeisią visai iš VLIKo, 
jei- jis nebebus perrinktas VT 
pirmininku etc. Netenka .nei 
aiškinti, kiek tokie prasimany
mai tam tikrų suinteresuotų as
menų tyčia “pafrizuojami” ir 
platinami kaip tikras dalykas. 
Tačiau tuo ne tik neprisidėda- 
ma prie bendradarbiavimo ir 
prie grupinių santykių švelni
nimo, bet jie tik dar., daugiau 
paaštrinami. O iš to naudos turi 
nebent tik suinteresuotieji par
tiniai rėksniai, kurių tokia “veik 
la” gali pasidžiaugti net ir pats 
Lietuvos okupantas. Kam iš to 
tenka naudos, bet tik ne lietu
viams ir ne Lietuvos bylai. J, K-

J


