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Idealai • ne puodai
Gyvenime daug kas sudūžta — stiklai, porcelianas, lėktuvai, 

rūmai, svajonės... ir. idealai. Užtat rašytojai kalba apie gyve
nimą lygindami jį su kortų rūmais, kurie griūna su kiekvienu 
vėjo pūstelėjimu, arba — su “pėdomis smėlyje”, kurios pra
nyksta bežiūrint...

Kai feudūžta porcelianas — nuostolinga; kai nukrinta lėktu
vas — šiurpu; kai sugriūva namai — liūdna ir nejauku; kai su
dūžta svajonės, atsiveria nusigandusios akys ir pamato, kad 
gyventi reikia ne iliuzijomis ir ne sapnais, o kieta tikrove. Kai 
sudūžta idealai — lieka tuštuma širdyje, kurion veržiasi pelenai, 
tie sunaikinimo liudininkai.

Sudužusį porcelianą galima pakeisti kitu, nukritusį lėktuvą 
taip pat, sugriuvusius rūmus įmanoma atstatyti, bet sudužusių 
idealų tokiais būdais jau nebeįmanoma sugrąžinti, nes idealo 
sudužimas yra ir žmogaus sudužimas. Tai tarsi vidinės žvaigž
dės pranykimas, be kurios neįmanoma tolimesnė orientacija.

Šiuo pokario metu išgyvename idealų sudužimo laikotarpį. 
Tai, kas buvo šventa, liko paniekinta, tai, kas buvo bloga, tapo 
priimtina. Riba tarp blogio ir gėrio kažkaip nusitrynė, ir viešoji 
nuomonė ima vis ryškiau vadovautis tiktai praktiniu naudin
gumu. Po I D. Karo Europoj padvelkė stipri krikščioniško idea
lizmo banga, kuri gana ryškų atgarsį rado ir Lietuvoj. Po II D. 
Karo tebevyrauja visai kitoks nusiteikimas, būtent, nusigrįži- 
mas nuo idealizmo. Iki šiol tebegyvename karo pelenų nuotaika 
ir esame susirūpinę pirmiausia savo saugumu bei ateities užtik
rinimu. Net ir tie, kurie prieškario laikais mūsų vsuomenėje 
buvo idealistinio nusiteikimo švyturiais, yra prigesę ir gyvena 
ra pačia pelėnų nuotaika. Su gilia širdgėla jie stebi mūsuose 
beįsik eroj antį beidėjingumą, bespalviškumą ir idealų pamyni
mą. Jie bando kartais pakelti savo balsą, tačiau greit lieka nu
slopinti ir dargi suniekinti. Jie jaučiasi bestovį ant “lūžtančio 
ledo”, kur nebėra pakankamai stiprios atramos.

Tokioj nuidealintoj nuotaikoj bręsta mūsų išeivijos jauni
mas, kurio uždavinys bus tęsti Lietuvos laisvės kovą. Kadaise 
lietuviškasis jaunimas savo krūtinėmis bei gyvybe tą laisvę iš
kovojo. Jis nepabūgo ir didžiausių aukų. Bet užtat jisai degė 
idealistine ugnimi. Jis išaugo pasiaukojimo mokykloje pakelda
mas daugybę nedateklių. Tai užgrūdino jį ir davė tvirtą moralinę 
atramą.

Dalį to buvusio jaunimo turime ir išeivijoj. Jis dar reiškiasi 
savo idealistiniu veidu, nors didesnio ryžto ir neparodo. Galbūt 

aplinkos trauką ir yra verčia
mas jai daugiau ar mažiau pasiduotą. Jo pastangos iškelti tą 
Lietuvoj rusenusią idealistinę ugnį išeivijos jaunime atsimuša 
į kietą kiautą. Susidaro įspūdis, kad išeivijos jaunimas yra iš 
“nedegamos medžiagos”. Tai rodo, kad jis auga nuidealintoj at
mosferoj ir idealistiniam nusiteikimui darosi sunkiai prieinamas.

Rodos, tokioj būklėj mūsų rašto žmonės turėtų pirmieji savo 
kūrybą pakreipti idealisfine linkme, bandydami pragiedrinti 
mūsų išeivijos apsiblaususį veidą ir tuo prisidėti prie apgesusių 
širdžių gaivinimo. Deja, ypač mūsų talentingieji beletristai, yra 
pasukę “pavėjui” ir nuėję idealų daužymo linkme. Garsusis No
belis įsteigė tarptautinę literatūros premiją už idealistinės link
mės veikalus. Šiuo metu ir iš mūsų rašto žmonių tektų šito ypač 
laukti. Kai idealai daužomi it puodai, reikia šauklių, kurie savo 
kūrybiniu žodžiu gyvenimą kurtų, o ne naikintų. Pr. G.

KANTRYBES!
Niujorko bendradarbioPrez. Eisenhowerio užsispyri

mas laisvinti ’’taikingomis prie
monėmis”, kelia susirūpinimo 
pavergtųjų tautų diplomatuose. 
Tematydamas mažųjų Pabaltijo 
tautų reikalą tik realistinėje 
Šviesoje, prezidentas, atrodo, 
tikrai nuoširdžiai tiki ’’permai
nomis” sovietuose ir privačiuo
se Ženevos pokalbiuose marša
lų Bulganino ir Žukovo pareikš
tais užtikrinimais. Liko įspūdis, 
jog prez. Eisenhoweris, mažiau 
gal Mr. Dulles visiems patikėjo, 
jog jie negalį taip ūmai ’’pasi
keisti”. Paprašytas būti kantriu 
prezidentas gal dėlto nenorėjo 
Ženevoje mesti savo vieno kozi
rių—pavergtųjų klausimo, sutik
damas toliau būti ’’geros valios”. 
Užtat Bulganinas Maskvos 
Augščiausiam Soviete išjuokė 
prezidento planą lėktuvais ap
žvalgyti vienas kito teritoriją...

JAV ambasadorius Anglijoje 
Mr. Aldrich Winthrop parvykęs 
namo pareiškė, kad prez. Eisen
howerio prestižas Europoje šiuo 
metu esąs “nepaprastai didelis”, 
o švedai, tai išreikšdami, pa
siuntė perzidentui statulą — Jo
kūbas kovoja su angelu”. . . Bul
ganinas betgi be jokių ’’studijų” 
pirmojoje savo kalboje ’’Augš- jdrke poliškai, kad ir linkę be 
ciausiai Tarybai užtikrino, kad ' 
“Sovietų delegacija nesutiko 
svarstyti Rytų Europos padėties 
ar tarptautinio komunizmo pro
blemų. Yra visiems gerai žino
ma, kad liaudies demokratinės 
vyriausybės tuose kraštuose bu
vo išrinktos pačių tautų laisva 
valia”.

O Prezidentas šį melą 
nutylėjo 
Paskutinėje Amerikos spau

dos konferencijoje nei vtosks 
Amerikos žurnalistas nerado 
reikalo užklausti prezidento, ką 
jis mano dėl šio aiškiausio melo. 
Nei pats prezidentas, matyt, ne
norėdamas erzinti, ar vis pasi
kliaudamas tironų užtikrinimais 
Ženevoje, šio reikalo irgi nekė
lė. Įdomu taipgi, kad Amerikos 
žurnalistai ir valstybininkai net 
nrado reikalo užsistoti senato-

riaus Joe MacCarthy, respubli
kono, kuris tironų pataikūno Įl- 
jos Ehrenburgo Maskvos ”Augš- 
čiaūsioj Taryboj” buvo iškeik
tas kaip vienintelis ’’Vakarų 
valstybininkas nenorįs įsijausti 
į Ženevos pasitarimų nuotaiką”. 
O senatorius McCarthy praėju
sią savaitę pareiškė: ’’Kaip gali
ma, kad Amerikos prezidentas 
siūlo draugystę tironui ir žmog
žudžiui, tuo būdu lyg pritarda
mas jų veiksmams?” Deja, poli
tikoje viskas galima, ir Ameri
kos przidentas verčiau nurijo ši 
kaltinimą tebesivildamas, kad 

•per porą metų jis savo būdo ža
vingumu ims ir pakeis mongo
liškos Rusijos tironus!

Pro Memoria
Pabaltijo pasiuntiniai Vašing

tone protingai vengė komentuo
ti Ženevos įvykius jų atstovau
jamu valstybių atžvilgiu. Tik 
Latvijos charge d’affaires A. 
Spekke protestavo dėl TSRS 
pasiuntinybės dalinamų brošiū
rų “Sovietinės Latvijos laimė ir 
džiaugsmas” Maskvos vergijoje. 
Pavergtųjų Jungt. Tautų Niu

ŽENEVA IR LIETUVOS REIKALAI
VLIKo pirmininkas prieš Že

nevos Keturių konferenciją ke
liais atvejais, pradedant š.m. ba
landžio 22 d., kvietė St. Lozorai
tį susitikti ir aptarti visus gali
mus ten kilti Lietuvą liečiančius 
klausimus ir nustatyti mūsų 
veiklos taktiką bei darysimus 
žygius. St. Lozoraitis į visus 
kvietimus atsakė neigiamai. 
Paskutinis VLIKo pirmininko 
pasiūlymas St. Lozoraičiui bu- 

• vo tuo pačiu tikslu susitikti š.m. 
liepos 15 d. Lozanoje. Bet ir į tą 
pasiūlymą gautas neigiamas at
sakymas. Lozoraičio manymu 
’’tarptautinėje padėtyje nėra

įvykę nieko, kas padarytų mud- 
dviejų (t.y. VLIKo pirmininko 
ir St. Lozoraičio. E.) ssuitikimą 
būtiną jau dabar,, tuojau prieš 
konferenciją”, ir nukreipė' VL 
IKo pirmininką Dr. A. Geručio 
adresu Ženevoje.
- Ryšium su- Ženevos konfe
rencija VLIKas atskirų memo
randumų nebuvo išsiuntinėjęs. 
Jis buvo nusistatęs remti ALTo 
ir Pavergt. Tautų Seimo Strass- 
burge padarytuosius žygius. Bu
vo laukiama, kad ir Lietuvos 
diplomatai užsieny tuos žygius 
parems įteikdami atitinkamoms 
vyriausybėms Pavergt. Tautų

Reikalauja socialinių reformų
Belgijos krikšč. profesinės są

jungos pradėjo reikalauti socia
linių reformų: penkių dienų 
darbo savaitės, mokėti mažiau
sia 40 santimų į vai., garantuoti 
savaitinį atlyginimą, pakelti 
vaikų priedus 20/<, išmokėti 
darbininkams atitinkamą pelno 
dalį, kuri dabar tenka tik .vie
niems savininkams. Jos kaltina 
koalicinę socialistų - liberalų

vyriausybę, kad ji nesirūpinanti 
darbininkų gerbūviu. Savo rei
kalavimus krikšč. prof, sąjun
gos remia streikais, kuriuos or
ganizuoja šeštadieniais. Nepa- 
jėgdamos priversti vyriausybę 
skaitytis su jų reikalavimais, 
jos pradėjo tartis tiesiogiai su 
įmonių savininkais. Ten, kur pa
vyksta joms susitarti, tuojau 
nutraukia streiką.

Seimo rezoliucijas, bet jie to ne
padarę. Kaikurioms vyriausy
bėms jie įteikę savo notas pri
mindami Lietuvos užgrobimą ir 
prašydami nepadaryti jokių su
tarčių, kurios įteisintų Lietuvos 
pavergimą.

Ženevoje visos Pabaltijo vals
tybės turėjo savo stebėtojus, ku
rie palaikę, tarpusavį ryšį ir bu
vę pasirengę atvejui, jei būtų 
iškeltas jų kraštų pavergimo 
klausimas. Sovietinis Vilniaus 
ardijas dėl to smarkiai pyko ir 
protestavo.

Deja, lieuvių stebėtojams Že
nevoj dr. P. Karveliui ir dr. A. 
Geručiui neteko Lietuvos bylos 
pajudinti. Taip ir po šios konfe
rencijos pavergtųjų tautų byla 
nė kiek nepasistūmėjo priekin.

jų organizacijos ’’didžiųjų” — 
V. Masens. pirmininko ir V. Si
dzikausko. pol. komisijos pirm.

konfidencialiai informavo 
atitinkamus lietuviškus veiks
nius. ka jie galvoja dėl vykstan
čio JAV - TSRS “flfrtp’L ALTai 
buvo’ persiųstas' ”Pto Memoria”, 
kuris buvo išspausdintas ’’Nau
jienose” Pavergtųjų Tautų Sei
mo narys dr. Antanas Trimakas 
drąsiai išivedė, esą Amerikos po 
litika pasikeitusi, o išlaisvinimo 
politika toliau didele dalimi pri
klausysianti nuo vokiečių; ko
munistai džiaugiasi kad ’’tylėji
mu Amerika pripažinusi status 
quo”. Pavergtieji politikai, pa
sak dr. Trimako ’’Pro Memoria”, 
yra susidarę įspūdį ’’kad Vakarų 
pasaulis, apleidęs pavergtuosius, 

i plačiai broliaujasi su jų paver
gėjais ir sutinka su jais bendra
darbiauti taikiu būdu ilgiems 
metams”. Dr. Trimakas taipgi 
aiškina, kad Ženevos išdavoje 
buvę pasikeista ’’ūkininkų” de
legacijomis. Tikrumoje tai išėjo 
iš privačios Des Moines laikraš
čio iniciatyvos jau prieš ptssę 
metų. ’’Naujienos” dr. Trimako 
nuomonę laiko ’’perdėta ir ne
realia. Kaip galį pavergtųjų tau
tų politikai tikėtis jų problemos 
sprendimo, jei Vokietijos reika
las, daug aktualesnis Vakarams 
nedrįstamas-spręsti! Ar ne dėl 
jos kaip tik ir vyksta šis visas 
flirtas ir manevravimas?

Adenaueris Lietuvos 
reikalu?
Apkaltinusios pavergtųjų 

litikus ’’aiškiu n e r e a 1 u m u”, 
’’Naujienos paskelbė sensacingą 
žinįą, kad nuvykęs Maskvon, la
bai suktoms ir sunkioms dery
boms, kancleris Adenaueris kal
bėsiąs ir Pabaltijo valstybių rei-

kalu (?). Maskva, kaip atrodo, 
siekia užmegzti diplomatinius 
santykius su Bonnos vyriausy
be, kad įteisintų esamą padėtį 
— Vokietijos padalinimą.

Amerikos visuomenės 
įspūdžiai
Pirmiausia — ar galima pasi

tikėti tironais? Stiprėja įsitiki
nimas, kad vis dėlto maršalas 
Bulganinas nėra kompartijos 
sekretoriaus Chruščiovo pastum 
dėlis. Ženevoje atsakydamas į 
Vakariečių pasiūlymus ar už
klausimus jis nesutardavo su 
nieku. Nelemtos lietuvių tautai 
atminties Viačeslav Molotov yra 
aiškiai stumiamas šalin ir užsie
nių politiką tvarko dabar pir
mieji du. Toks NYTimes, vadin
damas tironus ’’mūsų sovietiniai 
draugai”, parodo naujas nuotai
kas. Esą gerai, kad Bulganinas 
’’aiškinasi” "Augščiausiai Tary
bai”; gerai, kad kviečia diplo
matus pas save į vasarnamį, ge
rai, kad jis žada šiek tiek pra
verti ’’Geležinę Uždangą”. Ta
čiau amerikięčiai tebeatsimena 
tų pačių tironų ’’karo šauksmus 
vos prieš pusę metų. Dauguma 
amerikiečių laikys visas jų šne
kas moderniu ’’Trojos arkliu”, 
jei TSRS vyriausybė nepradės 
savųjų pažadų įgyvendinti. Jo
kios naudos neduos jų ’’šypse
nos” ir komplimentai Amerikos 
Prezidentui, jei nebus vieną 
kartą išspręstos ’’gyvent ar mir- 

problemos” Pasitikėdama
(Nukelta į.2jpsl.)i

ti” sa-

“Pax Romana” 
kongresas

mėnmetais įvyks rugpiūčios.
Anglijoj, Nottingham mieste. Jo 
programa bus pradėta iškilmin
gomis pamaldomis, kurias lai
kys Mons. , Beck, Brentwood 
vyskupas, o pamokslą sakys 
apašt. delegatas vysk. O’Hara. 
Kongreso pabaiga numatyta 
Londone, kur pasakys kalbą 
kardinolas Griffin. Kongresas 
nagrinės šiuos klausimus: stu
dento perėjimas iš akademinio į 
praktinį gyvenimą, studento pa
siruošimas socialiniam gyveni
mui, universitetų uždaviniai at
skiruose kraštuose ir tt. Kongre
se, kaip paprastai, dalyvaus ir 
lietuvių ‘ akademikų delegacija.

i

po

Siūlo panaikinti kominformą
Po Bulganino - Chruščiovo vi

zito Belgrade ima rodytis kai- 
kurie Tito palankumo ženklą-’ 
Kremliui bei noras susitaikyti 
su Kominformu. iš kurio jisa-' 
1948 m. pasitraukė. Tai matyti 
iš Tito partijos pasiūlymo, pa
skelbto Jugolslavijos .komparti
jos laikraštyje. Ten siūloma pa
naikinti dabartinį kominformą 
ir sudaryti natųą organizaciją, 
kuri apimtu visus socialistinius 
sąjūdžius, šis pasiūlymas vaka
riečius nustebino, juoba, kad jis 
manoma, išreiškia Tito nusista
tymą, kuris buvęs pareikštas 
Bulganinui su Chruščiovu. Siū-
I

lymas išdėstytas V. Vlahovič. 
žymaus Jugoslavijos komparti
jos centr. komiteto nario ir už
sienio reikalų seimo komisijos 
pirmininko, kuris buvo Tito pa
tarėju Bulganino - Chruščiovo 
vizito metu.

— Maskva. — Kremliaus val
dovai surengė vienoj vasarvie- 
;ėj, 65 mylios už Maskvos, po- 
oūvį - išvyką, kurioje dalyvavo 
/yr. sovieto prezidiumo nariai, 
užsienio diplomatai su šeimo
mis ir užsienio laikraščių ko
respondentai. Tai’pirmas tokio 
pobūdžio susitikimas komunis
tinio Kremliaus istorijoj. Taip atrodo Berlynas po 10 metų.

RŪPINASI 
EMIGRACIJ

Ženevoje veikia tarpt, katali
kų emigracijos komisija, kuri 
rūpinasi palengvinti emigran
tams išvykti į užjūrio kraštus, 
rasti transporto priemones. Taip 
pat ji kovoja prieš imigrantams 
nepalankius prietarus, neteisy
bes, diskriminaciją ir pan. Ko
misijos atstovas dr. T. Stark ne
seniai kreipėsi į Jungt. Tautų 
ekonominę - socialinę tarybą 
prašydamas pagrindinai išstudi
juoti emigracijos problemą. Jis 
pabrėžė tautų teisę į žemės tur
tus primindamas Pijaus XII žo
džius: “Kūrėjas davė žemės tur
tus visiems žmonėms ir visoms 
tautoms. Pusiausvyros tarp gy
ventojų tankumo ir ūkinio ne
turto reikia j ieškoti pasauliniu 
mastu. Tarp atskirų valstybių 
reikia veiksmingo solidarumo, 
peržengiančio dirbtines užtva
ras, akinančio geriausią žmonių, 
kapitalo ir žemės turtų paskirs
tymą”.

Kat. emigracijos komisija pa
brėžia tremtinių teisę emigruo- 
,i ir ypač rūpinasi tų emigraci
ja, kurie nėra dėl kurių nors 
priežasčių tinkami, nes imigra
cijos kraštai paprastai tokius la
bai nenoriai priima.

Tarpt, emigr. komisija pradė
jo leisti eilę leidinių emigraci
jos klausimais prancūzų kalba 
vardu “Migrations”. Komisijos 
būstinė — C.I.CJM., 11 rue Cor- 
navin, Geneve, Switzerland.

Savaitės įvykiai
Po keturių didžiųjų konferencijos prasidėjo JAV — Kom. Ki

nijos pasitarimai Ženevoje. JAV atstovauja jų ambasadorius Če
koslovakijai U. A. Johnson, Kom. Kiniją — ambasadorius Lenki
jai Wang Ping-nan. Jie bando paruošti kelius užsienio r. minis- 
terių pasitarimams. Peipingas prieš pat konferenciją prašneko 
kremliškai maloniu tonu ir paskelbė paleidžiąs laisvėn 11 ameri
kiečių karių, kurie lig šiol buvo kalinami kaip šnipai. Be to, Ču- 
enlai, Kom. Kinijos min. pirm., pareiškė, esą civilių amerikiečių 
skaičius Kinijos kalėjimuose 
esąs nedidelis, ir jų klausimas 
galįs būti lengvai išspręstas. 
Amerikiečių žiniomis, ten esą 
mažiausia 39 civil, jų piliečiai; 
jų tarpe 20 misijonierių.

Amerikiečiai iš savo pusės ir
gi parodė taikingą mostą: Valst. 
Departamentas paskelbė, . kad 
JAV sulaikyti kiniečiai studen
tai gali laisvai gauti vizas ir 
grįžti namo, jeigu jie to nori. 
Jau pr. metų balandžio mėn. 
amerikiečiai buvo paskelbę lei
džią grįžti 76 kiniečių studen
tams, bet grįžo tiktai 30. Pei
pingas betgi šiuo mostu nelabai 
sužavėtas ir norėtų, kad Kohi. 
Kinijos piliečių, esančių dabar 
JAV, apsisprendimo pareiški
mas būtų patikėtas trečiajai ne
suinteresuotai valstybei.

Antraeilės reikšmės klausi
mais, tarp JAV ir Kom. Kini
jos, atrodo, galima tikėtis susi
tarimo. Besitariančių ambasado
rių programoje betgi figūruoja 
ir pirmaeilės reikšmės proble
mos. Pasak Čuenlai, ambasado
riams esą pavesta diskutuoti 
abiejų kraštų prekybą, JAV lai
vyno atitraukimą iš Formozos

į Jungt. Tautas, Azijos saugu
mo sąjungą ir kt. Pasak Dulles, 
abiejų kraštų ambasadoriams 
esą pavesta, be civilių repatria
cijos, svarstyti paliaubų klausi
mą Formozos srityje; esą, JAV 
neretų, kad Kom. Kinija atsisa
kytų prievatros politiniams gin
čams spręsti ir suvaldyti savo 
lakūnus, besikėsinančius ant ne
kaltų vakariečių lėktuvų.

Ikišiol ambasadorių pasitari
mų rezultatų dar nematyti. Kai 
kas, jų tarpe Ciangkaišėkas, 
būkštauja, kad JAV yra pasine- 
šusios nuolaidų keliu ir galin
čios padaryti fatališkai žalingų 
žingsnių. Esą pats Dulles pa
reiškęs, kad pradėti pasitarimai 
galį reikšti naują erą Kom. Ki
nijos santykiuose su vakarie
čiais. ••"

Bulganinas apie Ženevą
Kaip ir kiti didieji, Bulgani

nas sukvietė savo ’’seimą” — 
vyr. sovietą, ir jam išdėstė savo 
įspūdžius bei pažiūras į Žene
vos konferenciją. Esą, ji aiškiai 
prisidėjusi prie tarptautinės 
įtampos sušvelninimo, nutiesusi 
kelius pastoviai taikai. Asmenį-

rnai vadovaujančių asmenų su
sitikimai buvę naudingi. Žene
vos konferencija esąs naujas po
sūkis santykių pagerinimo link
me ir, galimas daiktas, baigsiąs 
’’šaltąjį karą”, jeigu visi parody
siu nuoširdų bendradarbiavimą. 
Apie Eisenhowerio pasiūlymą 
lėktuvams laisvai fotografuoti 
karinius įrengimus So v. Sąjun
goj ir JAV Bulganinas kalbėjo- 
su ironija ir pareiškė, kad ne
veiksmingas planas; esą abu 
kraštai tokie dideli, kad juose 
galima betką paslėpti. Kai už
sienio spauda paskelbė, kad Bul
ganinas atmetęs Eisenhowerio 
planą, jis sušvelnino pareiškda- 
mas, kad buvęs neteisingai su
prastas. Esą, sovietų vyriausybė 
ir toliau tą pasiūlymą studijuo
janti. Dėl Edeno planoz organi
zuojant Europos saugumą, ku
riame dalyvautų 4 didieji ir Vo
kietija. jis pasisakė palankiai, 
nors pabrėžė, kad tokia sąjunga 
neturėtų užmiršti, jog yra dvi 
Vokietijos. Esą jų suvienijimas 
galįs būti pasiektas palaipsniui 
jas suartinant. Jis pasisakė prieš 
Š. Atlanto Sąj., prieš Vokietijos 
^dalyvavimą” joie jf 
mo garantijas
Galimas daiktas, sovietai ban
dys spręsti Vokietijos vienijimo 
klausimą savaip.- Pasak Prancū
zijos min. pirm. E. Faure, Vokie
tijos likimas galįs būti nuspręs
tas pasitarimuose tarp Krem
liaus ir Adenauerio, kuris rude
nį lankysis Maskvoje.

Nacionalistiniai sąjūdžiai 
arabuose

Prancūzų valdomuose kraštuo
se Š. Afrikoj arabų nacionalisti
niai sąjūdžiai vis labiau įsisiū
buoja skatindami terorizmą. Į 
šiuos reiškinius neramiai žiūri 
ir D. Britanija, kuriai rūpesčio 
kelia Egipto - Izraelio dažni pa
sienio susidūrimai. Arabai visu 
frontu kovoja už savo žemių iš
laikymą ir nepriklausomybę. Be 
to, Izraelyje po paskutinių rin
kimų iškilo veikėjai- ’’dinami
nės” politikos šalininkai, kurie 
linkę panaudoti karinę jėgą sie
nų problemoms spręsti. Tuo bū
du Š. Afrikoj ir Vid. Rytuose 
yra susidariusi gana pavojinga 
būklė. Prancūzija svarsto gali
mybes siųsti daugiau kariuome
nės į Š. Afriką. \

K- 'Sąjungai.

Reikėjo pulti Mandžiūriją
Buvęs japonų min. pirminin

kas Jošida, 76 m. amž., pernai 
rudenį atsistatydinęs dėl kon
servatorių partijos spaudimo, 
pareiškė, esą gen. Mac Arthur 
planas pulti Mandžūriją buvęs 
teisingas. Kaip žinoma, gen. Mc 
Arthur, vadovavęs Jungt. Tautų 
kariuomenei Korėjos kare, siūlė 
prez. Trumanui pulti lėktuvais 
Mandžūrijos teritoriją, kur tel
kėsi komunistų karinės pajėgos. 
Prez. Trumanas jo planui pasi
priešino ir patį generolą atšau
kė, bijodamas, kad jo taktika

nesukeltų III P. karo. Dabar gi 
Jošida ką tik paskelbtuose at
siminimuose rašo, kad Mandžū
rijos puolimas būtų pakeitęs po
litinę pasaulio padėtį vakariečių 
naudai, juoba, kad anuomet S. 
Sąjungos - Kinijos santykiai bu
vę kitoki nei dabar. ’’Nemanau, 
kad Mandžūrijos puolimas būtų 
sukėlęs III P. karą. Anuo metu 
laisvosios tautos jau buvo atsta- 
čiusios savo galybę, o rusai jau
tė savo silpnumą ypač dėl netik
ros bei netvirtos padėties Rytų 
Europoj”,

RIAUŠĖS KIPRO SALOJE
Kipro salos sostinėj Nikosir 

vėl kilo riaušės. Nepatenkint 
gyventojai naujai išleistais anti 
.eroristiniais įstatymais susirin 
ko ties britų valdžios rūmais 
išdaužė langus ir bandė juos pa 
degti. Buvo pašaukti šimtai po 
licininkų ir net kariuomenė 
daliniai. Ašarinėm bombom de 
monstrantai buvo išvaikyti, be 
susimetė kitoj gatvėj. Po ištiso 
valandos riaušių su policija de 
monstrantai išsiskirstė palikda 
mx tuščias ir tylias gatves.

Prisipažino nužudęs Mussolin
Italijos seimas atėmė neliečia 

mybės teisę komunistų atstovu 
’pulkininkui Valerio” ir leidc 

teismui pradėti bylą ryšium su

Benito Mussolini nužudymu. 
Tikroji jo pavardė yra Walter 
\udisio. Jis pats nekartą viešai 
trisipažind: ”Aš nušoviau Du- 
le”. Italijos teismas kaltina jį 
ne nužudymu, o Mussolinio as
meninio turto pasisavinimu. Mi
nima, kad Mussolini turėjęs 
auksinį rankinį laikrodį, bran
gią cigarečių dėžutę ir kt. Visa 
tai paėmę partizanai, vadovau
jami ’’pulk. Valerio”.

— Ženeva. — Čia prasidėjo is
torinis atominės energijos kon
gresas, kuriame dalyvauja 1260 
atstovų iš 72 kraštų, 800 stebėto
jų ir 7 bendrovės.' Svarstoma 
atom, energijos panaudojimas



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
SS

1955. VHI. 11. — Nr. 32 (292)

* Tėviškės Žiburiai /
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Uithuonian R.C. Culturol Society of Conodo 
SAVAITRASTIS

Redoguojo Dr. A. Šopoko ir Dr. Pr. Gaidomovičius 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

| Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50
i Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50
I {mokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais
I Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

941 Dundas St. Toronto, Ont. tonada Tdef. EM. 8-6813.

RIEDAME TOLIAU

t NGy PAIMTOJI
"Džiaukimės visi Viešpatyje, Švęsda
mi diena palaimintos Mergelės Mari
jos, dėl kurios išaugštinimo džiaugiesi 
angelai', garbindami* Dievo Sūnų."

Visas katalikiškas pasaulis 
švenčia vieną didžiausių šven
čių Dievo Motinos garbei — Jos į 
į Dangų ėmimo dieną, bei Jos 
išaugštinimą Danguje.

Apie šios dienos šventę mes tina. Šv. Bernardas sako, nuo 
nerandame žinių Šv. Rašte. Rei
kia ieškoti kitur, tai yra Tradi
cijoje. Tradicija mums pasako
ja, kad Marija po Kristaus mir
ties dar gyveno apie 15 metų. 
Per visą tą laiką labai' daug 
kentėjo, netekusi savo mylimo
jo Sūnaus. Jos vienintelė pa
guoda buvo lankymas Kristaus 
kančios vietų ir dalyvavimas 
šv. Mišiose ir susijungimas su 
Kristumi šv. Komunijoje. Ji 

'dažnai klūpodavo prieš taberna
kulį — lygiai kaip klūpojo prieš 
gimusį Sūnų Kristų Betliejuje.

Kiekvienas žmogus neša pir
mosios nuodėmės bausmę — 
mirtį. Marija dėl Kristaus nuo
pelnų buvo nekaltai pradėta. 
’’Visa esi graži, o Marija, ir ta
vyje. nėra jokios sutepties” — 
sako psalmistas. Marija kaip 
Dangaus ir žemės Karalienė, 
Kristaus motina, negalėjo mirti 
natūralia mirtimi, bet jos mirtis 
buvo lyg saldus miegas, perėji
mas iš šios žemės į Dangų. Kad 
Marija buvo su kūnu paimta į 
Dangų, rodo tas faktas. Spėja
ma, kad tai įvyko Jeruzalėje. 
Prie- jos mirties buvo visi apaš
talai, išskyrus šv. Tomą, kuris 
dėl tam tikrų priežasčių nega
lėjo atvykti. Marija jau buvo 
palaidota. Tačiau šv. Tomas no
rėjo dar pamatyti Mariją ir su 
ja atsisveikinti. Apaštalai atida
rė jos kartsą ir buvo labai nu
stebę, neradę Jos kūno, o tik 
gražių kvepiančių gėlių. Klausi
mas, kur dingo Jos kūnas. Apaš
talai. negalėjo^pavogti. Tikima, 
kad '‘.Marija su kūnu paimta į 
Dangų. Todėl tos šventės proga 
yra gėlės ir vaisiai šventinami. 
Kad Marija yra paimta į Dangų 
su kūnu, šv. Tėvo yra paskelb
ta visam tikinčiųjų pasauliui 
kaip dogma, ioareigoja tikėti 
kiekvieną kataliką!

Šiandien milijonai tikinčiųjų 
žemėje, suklaupę prie Motinos 

' Marios altorių, tiesia maldau
jančias rankas, siųsdami meilės 
ir padėkos maldas. Dangaus ir 
žemės Karalienė žvelgia iš augš- 
to į ašarose skęstantį pasaulį.

Pirmoji motina Ieva mus pa
gimdė žemei, antroji Ieva — 
Marija mus pagimdė dangui. 
Prieš Ją dreba visas pragaras.

nes Ji sutrynė žalčio galvą — 
nuodėmės vergiją panaikino, 
atidarė vartus į laimę ir džiaugs 
mą. Šiandien per Marijos ran
kas teka visos malonės, Dievas 
pavedė jai globoti dangų ir že
mę. Nors Marija yra Dangaus ir 
Žemės Karalienė, tačiau mums 
yra artima — Gailestingoji Mo-

amžių nėra girdėta, kad kas 
šaukęsis Marijos, būtų neišklau
sytas”. Tam paliudyti, šiandien 
mes matome gražias Marijos 
garbei šventoves, iš kurių teka 
viršgamtinės malonės, įvairūs 
stebuklai. Marijos globa yra 
ant visų tautų, ant viso pasau
lio: Liurdas, Fatima, Šiluva, 
Aušros Vartai ir kitos stebuk
lingos vietos liudija nenutrau
kiamą Marijos globą šios žemės 
vargstantiems žmonėms.

Lietuvoje ši šventė buvo la
bai garžiai ir iškilmingai šven
čiama. Net lietuviškas pavadi
nimas jai duotas ’’Žolinė”. Žo
linių rytą minios tautiečių sku
ba į bažnyčią keliais ir takais. 
Visi paskendę žalumynuose bei 
žieduose. Sesučių kasose rūtos, 
brolių krūtinėse žiedai.

Mergaitės gėlių puokštes de
da ant Mairjos altoriaus, o senu
tės deda i maldaknygę rūtų ša
kelę. Tą dieną yra giedamos va
landos Marijos garbei, kalba
mas rožančius. Kunigas švęstu 
vandeniu pašlaksto žydinčią 
minią.

To gražaus papročio reikėtų 
nepamiršti ir būnant toli, toli 
nuo savo Tėvynės!

Kun. J. Tadarauskas.

Iš Pabaltijo mažai tepabėga
Vienas jaunas latvis neseniai 

laiveliu atbėgo iš Latvijos i: Got
lando salą. Bet i ji latviai žiūri 
įtartinai. ’’Latvija” skelbia, kad 
karui pasibaigus, iš Pabaltijo 
valstybių-į labąjį pasaulį pa
vykę pasprukti tik 21 pabaltie- 
čiui, kai tuo tarpu iš Sov. Są
jungos 1954 m. per šešis mėne
sius paspruko 989, Čekoslovaki
jos — 1231, Lenkijos — 842, 
Vengrijos—*721 etc.

Kanados naujieji piliečiai
1954 m. Kanados pilietybę 

priėmė 19.545 asmenys, t.y. veik 
409/ daugiau negu 1953 m. Iš 
bendrojo naujųjų piliečių skai
čiaus 3.568 yra buvę kitų Britų 
Commenwealtho kraštų pilie
čiai, 570 buvę JAV piliečiai, 
10.348 buvę Europos valstybių

NYTimes korespondentas Da
na Adams Schmidt praėjusią 
savaitę, bene vienintelis JAV 
didžiojoje spaudoje pareiškė su
sirūpinimo, kad nežiūrint globa
linės propagandos šūkių pasise
kimo, prezid. Eisenhoweris pa
vergtųjų tautų tarpe tikriausiai 
neteko nemaža pasišventusių 
draugų. Pasak io, tais reikalais 
rūpinąsi Valstybės Departamen
to pareigūnai net kelis kartus 

, priprašė prezidentą savo pasku
tinėse kalbose pareikšti ’’pa
vergtiesiems užuojautą”. ’’Bet 
kas gali abejoti”, tęsia Mr. D. A. 
Schmidt, ’’kad išlaisvinimo vil
tys blėsta proporcingai didėjan
čiai Vašingtono ir Maskvos 
draugystei”? Anaiptol!

Dešimtais vergijos metais 
dauguma pavergtųjų tikriausiai 
sugebėjo įsisąmoninti elementa
rinę liaudies išmintį, jog ’’kiek
vieno pirštai į save lenkti”, ar 
’’svetima žaizda pirštu maišo
ma” ir kad nūdieniame gyveni
me pasaulyje diplomatijoje te
beegzistuoja kiekvino ’’didžiojo” 
realaus intereso pradas. Todėl 
tai ne taip seniai žlugo Tautų 
Sąjunga, Kellogo - Briando ne
puolimo paktai ir pačios Jungt. 
Tautos būtų prasmegusios isto
riniame horizonte, jei jos nebū
tų buvusios naudingos ’’didie
siems”. Vašingtono - Maskvos 
draugystė? Bet ar tai pirmą kar
tą? Ją pradėjo su bolševikais 
plėtoti dar prez. Wilsonas, kai 
lietuviams paskelbus troškimą 
gyvuoti laisvais 1918 m., tų pa
čių metų kovo 18 d. JAV vardu 
sveikino IV Nepaprastą Rusijos 
Komunistų Partijos Kongresą ir 
siūlė visokiariopą pagalbą (In
teresas: sugrąžinti rusus į kovą 
prieš kaizerinę Vokietiją). Ame
rika apsivylė pirmą kartą, kai 
bolševikai storžieviškai tą pa
siūlymą atmetė. Tada ir Ameri
ka rado reikalą griežčiau laiky
tis savųjų principų, ir teikti pa
galbą atsikūrusioms valstybėms 
Rusijos pašonėje. Prisimename, 
kaip vėliau Amerika tiesė drau
gišką ranką Rusijos žmonėms 
siųsdama duonos bado aukoms,'
— bado, kurį sukėlė bolševikai 
vykdydami savo ’’principus”, 
Jar vėliau Amerika siuntė savo 
ekspertus sukurti TSRS pramo
nę ir išplėtoti TSRS kolchozinę 
sistemą remiantis Amerikos 
prerijų farmų patyrimu.

Lietuviai netiki laisvės kraš
to "draugystei” su tironija. Jo
kia draugystė nėra įmanoma su 
tironais ir paskutiniais mela
giais. Jokios ’’draugystės” ilgai 
netruks, kol TSRS nebus įgy
vendinta 20 amžiaus demokra
tinė civilizacija ir teisėtai rink
ti ir laisvų Eurazijos tautų kont 
raliuojami ’ atstovai. Prezidentui
- išlaisvintojui spaudos konfe
rencijoje neatsidžiaugiant mar
šalo Žukovo ’’draugiškumu ir 
nuoširdumu”: ’’Bet, bendrai pa-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

(Sis pranešimas rašytos pereitam Nr./ 
bet laiku redakcijos nepasiekė)

paskelbė studiją, kurioje paro
doma, kad ir ’’giliai taikos trokš
tanti valstybė” per 38 metus 
yra sulaužiusi veik visas savo 
pasirašytas sutartis ir paktus. 
Senatorius James Eastland iš 
Miss., Senato Vidaus Saugumo 
komisijos pirmininkas net pasi
baisėjo, kad civilizuoto pasaulio 
istorijoje dar nebuvo tokios 
valstybės. Šioje senato studijo
je Kellogo - Briando pakto su
laužymo aukų sąraše randame

”no-foręe” doktriną. Tai 
graži, amerikoniška doktrina. 
Ją randame visose po 1918 metų 
pasaulio sutartyse ir pažaduose. 
Bet tai tėra muilo burbulas, jei 
nėra 'galimybės šią tezę paremti 
jėga. Komunizmas (rusiškas im
perializmas nori užkariauti visą 
pasaulį ir prie to eina nesiskai
tydami su priemonėmis. Mes 
vakariečiai gi norime taikos ir 
dėl jos aukojame viską. Vis 
stengiamasi išlaikyti tą nelemtą 
status quo — lai būna taip kaip 
yra. ”No-force” doktrina yra 
vaisius prez. Eisenhowerio pa
sitikėjimo, jog pajėgsiąs įtikinti 
sovietus organiškai pasikeisti. 
Jis nieko nepasimokė iš Roose-

labai

ir Lietuvą. JAV Atst. Rūmai gi j velto, kuris irgi pusėtinai gerai 
priėmė sušvelnintą John Mac galvojo apie savo sugebėjimus

piliečiai, 1.425 buvę Kinijos pi- ėmus, buvau užimponuotas so- 
liečiai ir 3.434 buvę be piliety-į vietų taip giliu taikos troškimu 
bės. ;(!!!)”'— Senatas savo ruožtu

(Atkelta iš 1 psl.) 
vo karine galia JAV siekia tai
kingomis priemonėmis tarptau
tinio bendradarbiavimo visose 
srityse. ’’Tačiau, tai jokiu būdu 
nereiškia, kad mes sutiksime su 
tuo,, ką komunistai užgrėbė ir 
ignoruosime ką esame pasiža
dėję Jungtinių Tautų Chartoje”. 
Žymusis laikraštis toliau ko
mentuodamas Bulganino kalbą 
nemano, kad amerikiečių pasi
tikėjimas sustiprės siūloma ti
ronų draugyste atsisakius suvie
nyti Vokietiją. Laikraštis ypač 
nepatenkintas Bulganino atsi
sakymu svarstyt pavergtųjų 
tautų problemos ir vadina ji 
“tuščiažodžiavimu” (Disingen
uous). “Premjeras Bulganinas 
pats pravesdamas ir tvarkyda
mas Lenkijos susovietinimą la
bai gerai žino, kaip Kremlius 
brutalia jėga tuose kraštuose 
jvedė komunistinę diktatūrą”. 
Laikraštft ir prez. Eisenhowerio 
pasitikėjimą sovietiniais tiro
nais vadina ”iš tikrųjų labai op
timistišku”.

Ruošiamasi ’’kultūriniam” 
bendradarbiavimui
Amerikoje rūpestingai ruošia

masi sutikti ”kultūrbolševizmo” 
antplūdį. Prie Valstybės Depar
tamento jau steigiamas net at
skiras skyrius, kuris, reik ma
nyti, leis Amerikon važiuoti ne 
tik rusams, bet ir pavergtųjų 
tautų menininkams. Amerikos 
spauda, betgi mano, kad pagrin
dinė sąlyga tikram kultūriniam 
bėndradarbiavimui būtų visiš
kas "geležinės-uždangos” panai
kinimas (Nežiūrint mūsų primi
nimų, Amerikos spauda, aprašy
dama amerikiečių ūkininkų vi
zitus Kaukaze ir Ukrainoje, ne
rado reikalo pastebėti, kad dele
gacijai nebuvo leista, o gal jai ir

nerūpėjo, pamatyti Pabaltijo 
valstybes, kuriose žemės ūkis 
buvo totališkai tų pačių komu
nistų sugriautas). JAV spaudoje 
taipgi pasirodė balsų, kad ’’Ru
sijon” vyktų tarptautinių kultū
rinių organizacijų atstovai, pvz. 
’’Baigusių Augštąji Mokslą Mo
terų draugijos”, Rotary klubų, 
’’Moterų Klubų federacijos ir 
t.t. Ar šios delegacijos būdamos 
Maskvoje, paklaus kas atsitiko 
su jų buvusiais skyriais Lietu
voje, paprašys leidimą iš Mask
vos tironų juos atgaivinti?

’’Geležinė Uždanga” jau 
pravedama
Harry Schwartz iš NYTimes 

tvirtina, esą, nors “geležinė už
danga” praverta, bet dar toli 
gražu iki laisvos kelionės ar ži
nių pasikeitimo' su Tarybų Są
jungos žmonėmis. Esą, daugiau 
turistų vyksta į abi puses, nors 
sovietų tik “patikimieji”; sovie
tų spauda vis dažniau drįstanti 
rašyti teisybę apie Vakarus, TS 
RS žmonės jaučiasi saugiau, 
kaip matyti iš jų laiškų. Harry 
Schwartz išveda, jog visos šios 
permainos yra pirmoje eilėje 
kompartijos taktikos ir tikslų 
dalykas. Kiek praverdami už
dangą jie tikisi sumažinti Vaka
rų įtarimus. Be to. jie tiksi, kad 
tuo būdu sovietiniai prekybi
ninkai ir mokslininkai galės 
greičiau pasivyti Vakarus. Jis 
sako, kad kartais gal ir pati Ta
rybų Sąjungos klika nežino, kas 
iš to išeis? “Geležinė uždanga 
betgi gali būti užsklęsta grei
čiau nei ji buvo praverta ir tai 
kiekvienu momentu, kai tas at
rodys Maskvos tironams reika
linga.

Jie principų nežino
Praėjusią savaitę 

Amerikos spaudoje
didžiojoje 
skaitėme

pareiškimus įtakingų žmonių, 
atstovaujančių Amerikos inte
resus, ne principus. Buvęs lai
vyno karininkas, dabar NYT 
karinis komentatorius H. Bald
win, aiškino, kad sovietams pa
sitraukus iš Austrijos, norint 
įgyvendinti ’’tikrąją taiką ir 
draugiškumą”, vakariečiai turį 
dabar išstumti sovietus iš Rytų 
Vokietijos, Čekoslovakijos, Ven
grijos. Padarius šiuos kraštus 
niekieno žeme (pravedus ten 
laisvus rinkimus), Amerika ga
lėtų pasitraukti iš Europos ir Š. 
Atlanto Są-gos; sumažintų savo 
pajėgas. Jis betgi nemano, kad 
rusai būtų tiek “nuoširdūs”. O 
Demokratų partijos “žvaigždė” 
Robert Kerr, senatorius iš Ok- 
lahomos, siūlo dar gražiau: 
“Siųskim rusams maisto ir me
džiagų perteklius, o jei sovietai 
mūsų dovanas nepriims, pa
skelbsim juos nenuoširdžiais”. 
Kad tuo būtų sustiprinta tironų 
režimas, JAV provincijos politi
ko protas nesugeba apimti.

Amerikiečiai siūlosi 
sumoderninti kolūkinę 
baudžiavą
Praėjusią savaitę didž. Ame

rikos spauda skelbė, kad “pri
vatūs Amerikos biznio intere
sai” visomis keturiomis meldžia 
TSRS" vyriausybę leisti jiems 
eksportuoti į Rusiją Amerikos 
mašinas ir techniką, kuri įga
lintų Kazachstano ir kitų sričių 
sumoderninimą. Kad tuo TSRS 
kompartija būtų pastatyta ant 
kojų tolimesniems užkariavi
mams ir tos pačios Amerikos 
“privačių interesų” sunaikini
mui, tiems “misteriams” yra 
absoliučiai neįdomu. Laimė, kad 
Amerikos kongresas ir vyriau
sybė sugeba tokius “žinovus” 
kiek sutramdyti.

Čormack iš Mass, rezoliuciją, 
išreiškiančią ’’viltį, kad JAV-ės 
padės atgauti laisvę pavergtoms 
tautoms”. Įdomu, kad Kongreso 
nutarimai buvo išreikšti tokioje 
formoje, kad nebūtų reikalingas 
prezidento parašas, — preziden
to, kuris kartais skelbiasi pa
vergtųjų draugu, kartais. — ti
ronų.

Nerealūs vakariečių 
pareiškimai
Su skaudžia šypsena II Pasau

liniame kare žuvusiųjų ir pa
vergtųjų artimieji prisimena to
kį britų premjerą, kuris parvy
kęs iš konferencijos su tironu 
Mūnchene, išlipęs iš lėktuvo už
giedojo: ’’Mūsų generacijoje ka
rų nebus”! Karas prasidėjo ki
tais metais. Ant. Edenas, dabar
tinis Anglijos premjeras, pasi
piktinęs Neville Chamberlaino 
naivumu tada net iš kabineto 
buvo pasitraukęs. O prieš savai
tę jo ministeris MacMillan, spe
cialiai užsienių reikalams, toj 
pačioj vietoj lygiai taip pat už
traukė: ’’There gonn’a be no 
mere wars”. Pats Sir Anthony 
prisispyręs- kalbino Ženevoje 
garantuoti TSRS jos vakarines 
sienas, suteikiant Tarybų Są
jungai visišką jos užgrobimų 
Rytų Europoje pripažinimą ir 
jos tautų palaidojimo aktą.

Net JAV didysis valstybinin
kas Dulles, kuriam teko taip 
sunki pareiga su savo patarėjais 
prilaikyti ir dabartinio prezi
dento tikrai nuoširdžius ir tipiš
kai jankišltes draugiškumo pa
sireiškimus, ir tas spontaniškai 
aerodrome/ šūktelėjimas į pagy
rimą, kad Ženevoje atlikę ’’gerą 
darbą”: ’’Well, V/e didn’t give 
much away”. Anaiptol!

Vakariečiai, kad ir kažin kaip 
mandriai įterpdami ’’formalius 
užuojautos ir padrąsinimo pa
reiškimus pavergtiesiems” pre
zidento kalbose, tikrumoje Že
nevoje pripažino sovietams sta
tus quo. Nors Mr. Dulles šį pa
vojų labai gerai pramatė ir to
dėl buvo nusistatęs prieš betko- 
kias didžiųjų konferencijas, ta
čiau turėjo nusildisti laisvųjų 
reikalavimui taikos bet kokia 
kaina. Svarbiausia, kad JAV 
davė laiko sovietų tironams 
bandyti persireformuoti i laiko 
reikalavimams atitinkančią ti
roniją. Maskvoje suprasta, kad 
stalininė 18 amž. modelio tiro
nija būtų jau pati subirėjus!. 
Sėkmingai ’’persireformuoda- 
mi” Maskvos despotai betgi išti
kimai laikėsi senųių ’’principų” 
— ak, argi laisvieji nematė že- 
nevinėse nuotraukose kaip klas
tingai ir veidmainiškai šypsoda
miesi maskviniai tironai, sakė 
tą patį ”niet”?

Kaip suderinti JAV principus 
su status quo pripažinimu?
Lietuvį vargiai įtikinsi, kad 

rusiškas komunizmas, kuris re
miasi tradiciniu rusišku - mon
golišku nacionalizmu fanatiška 
religija su nepakeičiama dogma, 
galėtų taikingomis priemonėmis 
igyvendiriti pas save vakarietiš
ką, lietuviams vienintelį priim
tiną, gyvenimo būdą. Mums bet
gi dažnai maišosi prieštaraują 
Amerikos didvyrių ’’principingi 
šūkiai”. Štai ’’taikingos koegzis
tencijos” įkarštyje Mr. Dulles 
staiga vėl paskelbė naujausią

paversti tuos pačius žmogžu
džius ir imperialistus dorais 
valstybininkais. Bet pasirausus 
Amerikos principuose visdėlto 
randame aiškią liniją kurios ne
pakeis joks prezidentas. JAV 
todėl pripažįsta laisviesiems pri
imtiną status quo — jau minis- 
teris Stimsorias nesutiko pripa
žinti japonams Mandžiūrijos už
kariavimo. Šitokią ’’nepripažini
mo taktiką” primena ir The NY 
Times, ’’JAV laikosi” Pabaltijo 
valstybių ir vokiečių teritorijų 
atitekusių Tarybų Sąjungai ir 
Lenkijai atžvilgiu; tokio princi
pingumo laikomasi ir sovietinių 
satelitų išlaisvinimo reikalu... 
(įtakingo laikraščio išsireiški
mas išduoda, kad tik satelitai 
turį būti laisvinami). Dienraštis 
kartoja jau nuvalkiotą ’’intere
sų politikos tezę: ’’Mes neskelb
sime karo dėl jų, bet pačio Pre- 
zidneto Eisenhowerio žodžiais 
niekad nepasirašysime sutarties, 
kuri šitokią padėtį įteisintų. 
Mūsų tikslas yra taika, parem
ta teisingumu ir laisve. Tai pa
teisins visus tolimesnius mūsų 
žingsnius, kurie būtini šitokiam 
mūsų kursui įgalinti”.

Žingsnis Vokietijoje
Nors-savaitgalyje Amerika ta

rytum nukreipė pasaulio dėmesį 
Žemės (tiksliau JAV) satelitui 
visatoj e, tuo lyg nutraukdama 
dėmesį nuo TSRS satelitų žemė- 
jfe, Ženevos konferencijoje pa

skleistos miglos nesutrukdė JA 
V-ių pastangų apginkluoti Vo
kietiją. O tai, kaip nekartą sa
kyta anksčiau, yra Amerikos 
realistinės interesų paremtos 
išlaisvinimo politikos uždavinys 
Nr. 1, kurį įgyvendinus sovietai 
būtų pastatyti prieš laisvojo pa
saulio galybę. (Sovietai ypač 
jaudinasi dėl ’’JAV satelito” 
baisiausio ginklo erdvėje — in
žinierius Varvarov prieš du mė
nesiu štai ką rašė ”Tarybiniam 
Laivyne”: ’’Amerikiniai impe
rialistai ir' jų pakalikai svajoja 
šį satelitą panaudoti savo avia
cijos bazėms, iš kurių jie pultų 
demokratines liaudies respubli
kas”).

Vokietija yra jau NATO na
rys — gen. Hans Speidel ir gen. 
Adolf Heusinger ten ją repre
zentuoja; jau siuvamos ir kau
tynių uniformos, primenančios 
amerikietišką. Vakariečiai, anot 
tos karikatūros, Vokietijos į šal
dytuvą įgrūsti negali. Jie nori 
nenori turi jai pataikauti ir su 
jos norais skaitytis, jei nenori
ma, kad vėl pasikartotų 1939 m. 
TSRS - III Reicho ’’interesų” 
’’nepuolimo - draugiškumo” su
tartis. Vokietijos klausimas taip 
pat privers vakariečius apsi
spręsti ateinančių penkių metų 
laikotarpyje iki sovietai pajėgs 
neutralizuoti Amerikos galybę 
savo atominiais ginklais. Vokie
tijos klausimas neišvengiamai 
yra surištas ir su Geležinės sie
nos panaikinimo reikalu. Jį la
biausiai spaudžia Amerikos 
spauda. ’’Didieji” sutarė nesu
tarti šiuo klausimu, įtraukdami 
į darbotvarkę ’’Rytų - Vakarų 
santykių” vardu.

’’Permainos” Rusijoje
Angliškoji spauda tiek rašo 

apie jas, kad net Popiežius rado 
reikalo valstybininkus perspėti, 
tur būt, kad masės iš tikro jo
mis nepatikėtų. Faktas betgi lie
ka faktu, kad ’’Pravdoje” ir ”Iz- • 
vesti jose” ištisai buvo išspaus
dintos prez. Eisenhowerio kal
bos, o kai senatorius Douglas 
anksčiau laisvas tautas sovietų 
Irane pavadina ’’Pietinės TSRS 
kolonijomis” ’’Pravda” net ir tai 
drįso paskelbti!. .. Prez. Eisen- 
howeris akyvaizdoje šių įvykių 
spaudos konferencijoje kartojo 
šias permainas esant nuoširdžio
mis (Mat, jam tai Žukovas pa-

. tvirtinęs). Net ir Dulles savo 
konferendgoje vylėsi, kad so
vietai gal keičiasi: ’’Mes taipgi

i sovietams išreiškėme JAV rū- 
i pestį, kad satelitinės TSRS tau

tos atgautų, savivaldą... Nega
vome jokių užtikrinimų, tačiau 
viliamės, kad įvykių raida pa
naikins ir šią esamo įtempimo 
priežastį”. Gaunasi įspūdis, kad 
ir Lietuvoje gyvenimas yra pa- 
lengvėjęs. Tironija betgi lieka 
tironija. Užtat su suprantamu , 
nepasitikėjimu ir Latvių valsty
bininkas vysk. Juozas Rančas 
pasiuntė protestą Tarptautinei 
Parlamentarų Unijai Europoje, 
kuri, negirdomis praleidusi Lie
tuvos parlamentarų atsišauki
mą, praėjusiomis savaitėmis na
riu priėmė ’’Augščiausiojo So
vieto delegaciją. Keistas buvo 
ir Egipto kvietimas pasiųsti TS 
RS ir Ukrainos SR teisininkus 
kaip tarpininkus spręsti Egipto 
- Sudano ginčą.

Lietuvos dramos svarbūs 
veikėjai
Iki tai įvyks norėtume at

kreipti dėmesį į asmenis, kurie 
užkulisiuose trauko pavergtųjų 
likimo raiščius. Įdomu, jog iš 
sovietų pusės įtakingą rolę ’’sa
telitų” reikalu turi Vladimir 
Semionoy, Molotovo viceminis- 
teris Centralinės Europos reika
lais, nors šių tautų išlaisvinimą 
nutarti tegalėtų tik pati 4 ko
muna. Pabaltijo ’’Šiaurės Vaka
rų gubernijų” išlaisvinimo rei
kalas būtų jau pačios ’’rusų tau
tos” kompetencijoje. Liūdna 
betgi, kad tiek Molotovas, tiek 
Semionovas negalėjo būti už
imponuoti nei lietuvių laikyse
na 1939-40 metais, nei dabartine 
kaikurių Lietuvos politikų ir 
diplomatų išlaisvinimo veikla, 
vedančia tik į mūsų susiskaldy
mą ir išnykimą. Beje, Amerikos 
spauda pastebėjo, kad Vladimir 
Semiono v karjierą pradėjo 1939 
metais Kaune. Amerikos pusė
je Lietuvos reikalo raiščius 
trauko Livingston T. Merchant 
su savo bendrais, Nelson Rocke
feller, Prezidento patarėjas, ku
rio asistentu yra pakviestas ir 
Charles Kersten, o taip pat ir 
nauja žvaigždė Mr.' Phleger, ži
nomas JAV teisininkas, kurio 
patarimai dažnai lemia Valsty
bės Departamente ir Baltuose 
rūmuose.

Lietuviu^ mišrios vedybos _
MIŠRIOS VEDYBOS NAIKINA LIETUVIUS — LIETUVIŠKOSIOS BŪDO SAVYBĖS TAM 

NEPALANKIOS — LIETUVAITĖ CARŲ SOSTE
vimai sako, kad naujoji sostinė 
buvo mažne ant žmonių kaulų 
sukurta, dėl ko Petrą dabar 
augština, didvyriu laiko ir bol
ševikai, mėgstą panašius triu
kus. Įsileidęs į ilgą kovą su tada 
galingais turkais jis liepė pa
krauti ilgai kelionei tarp sau 
reikalingiausių daiktų ir jo ne
atskiriamą Mortą, lietuvaitę, 
kuri, gyvendama daug mėnesių 
palapinėse, vargingiausiom są
lygom, ne tik neprarado dva
sios. bet dar guosdavo nupuolu
sį dvasioje carą, retkarčiais su
teikdama jam patarimų, gi pa
gal padavimus, vienąsyk išgel
bėjusi, atiduodama turkų vadui 
savo bangenybes, ir carą ir jo 
armiją nuo visiškos katastrofos. 
(Katarina I už savo brangeny
bes išpirko carą Petrą patekusį 
nelaisvėn ir tuo visiškai paver
gė jį. Red.). Pagaliau rusai už- 
kąriavo Petro nuo amžių svajo
tą Azovo ir Juodosios jūros pa
kraštį. Petras, nors turėjo Krem 
liaus rūmuose Maskvoje tikrąją 
žmoną, nutarė viešai vesti jo il
gametę mylimąją Mortą. Kai 
popai tam pasipriešino, jis dide-. 
liu įžulumu, jos neatsiklausęs, 
uždarė pirmąją į vienuolyną ir 
Vestuvės įvyko. Tik po kelių 
metų, bijodamas sukelti rusų 
tautos maištą dėl ’’šventų papro
čių bei doros” laužymo jis pada
rė lietuvaitę Skauronskaitę ca- 
riene (imperatoriene), pakeis
damas jos vardą į Katariną. Se- 
natvėie. kai besaikiai lėbauda
mas, kibirais gerdamas degtinę 
ir spiritą, caras visai palaužė sa
vo sveikatą, prie to, tano užkrės
tas tada nepagydoma liga, dėlko 
tapo siaubingu pikčiurna, neži
nančiu ribos: išgriaudavęs šie-' 
nas, mušdavęs lazda savo išti
kimiausius bičiulius, net myli
mąjį Menšikova, vien tik nurim- 
davęs prieš Morta, duodamasis 
tik jai net žvėriškame įtūžime 
kaip avinas už rankos nutempti 
i savo lova. Šiaip jau Petras tu
rėjęs milžino jėga ir, sakoma, 
vienu laidos smūgiu pajėgdavęs 
nudobti 2 metų veršį.

Jo. sulyginamai, ankstyva 
mirtis atnešė ramybę rusu tau
tai ir Mortai, kuri, sakoma, bu
vusi storoka, lėta, neoasižvmė- 
iusi išoriniu grožiu, išskyrus jos 
nepaprasta kantrybę ir aktyvią, 
nors kasdieniškai paprastą iš
mintį. Cariene ji buvusi neilgai, 
vos kelis metus; greičiausiai dėl 
pertemptos sveikatos bei nėfvų’ 

(nukelta į 7 psl.)

(Tęsinys iš praeito nr.)

Tai Katarina I ir jos duktė Elž
bieta II (pirmoji yra skirtina 
nuo vėliau gyvenusios labai pa
tvirkusios vokietės Katarinos 
II). Prierašas, kad Katarina I 
buvo lietuvė — neturtinga kai
mietė, savaime kalba už nepa
prastai stiprų jos charakterį, o 
ne vien už aklos laimės progas, 
ar dažną mūsų fatalizmą: ’’taip 
bus, kaip Dievas duos — dulkė 
prieš vėją nepapūsi”, bejėgiškai 
pateisinant nieko nedarymą, net 
tingėjimą. Katarinos I psicholo
ginis stiprumas ne tik tampant 
laloai audringo ir žiauraus rusų 
caro Petro Didžiojo žmona, bet 
ir tokia ligi galo išsilaikant, ma
tant žudomus aplink, save žmo
nes, laikomus kopūstų galvos 
verte — visai stato į šešėlį mūsų 
Ievutės - Bobo gabumus”, tiesa, 
įtraukusios į savo tinklą multi
milijonierių Rockfellerį, bet tik 
4 metus teišlaikiusios. Ana isto
rinė jos konkurentė padarė 
daug ilgesnį ir pavojingesnį ke
lią sau ir savo moralei, kartais, 
atrodo, tepateisinamą anų laikų 
papročiais. Katarinos I jaunys
tę dengia ne visai pilno istorinio 
aiškumo šydas. Tiek bent negin
čijamai aišku: jos mergautinis 
vardas — Morta Skauronskaitė, 
gimusi Ukmergės apskr., pusiau 
baudžiauninko lietuvio (tėvas— 
puodžius, motina — kumetė) 
šeimoje, dūminėj lūšnoj. Anksti 
pateko įRyga, dirbo už tarnaitę, 
greit apsivedė su puskarininkiu 
(pirmiau švedu, o šiam žuvus 
kare — su rusu), uždarbiavo pa-

Perkame, 
kur
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tarnavimu karininkams, neva 
buvusi paimta net į generolo na
mus, kol ją surado ir paėmė sau 
Menšikovas, caro draugas bei 
mylimasis. Žinoma, turėjo būti 
netrumpas kelias, kol ji tapo šio 
mylimoji. Caras Petras besilan
kydamas pastebėjo-ją, atėmė ir 
nusigabeno į savo rūmus nors 
jau turėjo žmoną ir vaikus. Ten 
ji turėjo būti, neva, tarnaite, ne
va sekretorė, faktinai intrygų 
pančio j ama caro meilužė, ilgai
niui paaugštinta į rūmų damas.

Koks galėjo būti pasirinkimas 
vargšei baudžiauninko dukrai ir 
svetimtautei, matant kaip visa 
rusų tauta drebėjo prieš žiaurų
jį carą, jo užgaidas? Norėdamas 
sumoderninti šalį, vien už neno
rą skustis, paliekant ilgą tradi
cinę barzdą, tūkstančius ruselių, 
daugiausia kilmingų bajorų, nu
marino lėta mirtim, liepdamas 
gyvus pamauti ant kuolo. Taip 
pat už nešiojimą negražių seno
vinių, ilgėm rankovėm paltų. 
Važinėdamas po Olandiją prie 
vieno kalėjimo pamatęs rata, 
anie kurį paklausus jam paaiš
kinta, kad tai nusikaltėliams 
bausti — įsukus gyviems kaulus 
sulaužąs. Susižavėjęs caras pa
reikalavo pademonstruoti. Kai 
jam atsakyta, kad nesą tokių 
sunkių nusikaltėlių, caras tik 
nusistebėjęs tokiu, anot jo, nai-. 
viu minkštumu: ”Tai imkite, 
tada bet kurį iš mano palydo
vų”. Didelio čia, girdi, daikto. 
Mat. Rusijoje amžiais nebuvo 
vertinama žmogaus gyvybė. 
Nuo tada ratas, sulaužąs gyvo 
žmogaus kaulus, tapo importuo
tas. kaip ’’svarbus išradimas” į 
močiute Rusija, nes iki šiol Pet
ro mėgiamiausioj i bausmė buvo 
— gyvam lupti odą. Vėliau pir
mąkart pamatęs reples nesvei
kiems dantims ištraukti, jis lie
pė jas nupirkti ir išbandydamas 
ten pat savo augštiesiems paly
dovams ištraukė po kelis, deja, 
visai sveikus dantis, neduoda
mas jiems nei sumurmėti.. Vė
liau, mylėdamas jūrą, įsakė pa
statyti visai naują miestą St. 
Peterburgą (dabart. Leningra
dą) pajūry, visai netinkamoje 
klampioje žemumoje, į kurį, 
aistringai nekęsdamas senovės, 
buvo sugalvojęs perkelti sostinę 
išMaskvos. Nukankinęs vien uk
rainiečių, vergų - darbininkų, 
virš 100.000, bemušant polius 
neišbrendamose pelkėse. Pada-
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Lietuvaičių choro sukaktis
1940 m. Čikagoje susiorgani

zavo Amerikos lietuvaičių cho
ras, kuris šiandien plačiai yra 
žinomas Alice Stephens An
samblio vardu. Ansamblį suda
ro rinktinio — išlavinto balso 
dainininkės, kurioms vadovau
ja muz. Alice Stephens - Stepo
navičienė. Tai vienintelis šios 
rūšies lietuviaičių choras lais- 

/ varne vakarų pasaulyje, sutel
kiąs mums tiek daug pasididžia
vimo ir garbės.

Šiemet sueina lygiai 15 metų, 
kaip šis ansamblis nenuilstamai 
garsina savo daina * Lietuvos 
vardą. Per tą laiką jis intensy
viu darbu yra pasiekęs augšto 
meninio lygio. Tai pirmas Ame
rikos . lietuvaičių choras, toks 
kuklus savo reklama, o toks 
stiprus meniniu lygiu. Todėl 
šiais sukaktuviniais metais ne
praeikime tylomis, nepastebėję 
šių sesių nuveiktų darbų, -ne
įvertinę jų triūso ir vargo, au
kojamo visai mūsų Tautai.

Sukakčiai paminėti yra suda
rytas komitetas iš garbės pirm. 
Juzės Daužvardienės, pirm. inž. 
Ant. Rudžio, John Pakel, Justo 
Mackevičiaus, kun. P. Ciniko 
MIC, Noros Gugienės, S. Piežos 
ir kt Iš Kanados — muz. Stasio 
Gailevičiaus ir K. Barono. Ko
mitetas yra užsibrėžęs, išleisti 
pirmą ansamblio lietuviškų dai
nų ir arijų įdainavimų plokštelę 
lietuviškais vaizdais papuošta
me albume su ansamblio vinje
te ir monografija. Visą darbą 
numatomą vainikuoti spalio 
mėn. jubilėjiniu ansamblio kon
certu - balium.

Alice Stephens Ansamblio 15 
metų sukakčiai minėti Komiteto

vardu kreipiamės į visus Kana
dos lietuvius prisidėti prie an
samblio pagerbimo ir prašyda
mi paremti minėto albumo 
plokštelės išleidimą. Tam tikslui 
lėšos numatomos iš mecenatų, 
albumo garbės prenumeratorių, 
aukotojų ir loterijos.

Mecenatais yra laikomi visi 
tie, kurie iš anksto už albumą 
įmokės $25. Jie gaus numeruo
tus albumus su mecenatų var
dais* ir pavardėmis su ansamblio 
vadovės parašu.

Garbės prenumeratoriais yra 
visi tie, kurie iš anksto užsisa
kydami albumą įmokės $6.95 
Albumas bus atsiųstas paštu.

Aukotojai yra visi tie, kurie 
išanksto paaukos betkokią sumą 
albumo išleidimui.

Primename taip pat, kad lote
rijos bilietuose pažymėta trau
kimo data gegužės 14 d. yra nu
kelta į spalio 2 d.

Malonu taip pat pranešti, kad 
jau susitarta dėl ansamblio kon
certų šį rudenį Toronte ir Ha
miltone.

Tikimės, kad Kanados lietu
viai, kaip ir visuomet duosnūs 
mūsų svarbiausiems reikalams, 
taip ir šį kartą parems sesių iš 
Čikagos didelį kultūrinį įnašą 
lietuviškam gyvenimui. Pinigus 
prašom siųsti šiuo adresu: Alice 
Stephens Ensemble, 410 So Mi
chigan Ave., Room 308, Chicago 
5, Ill., USA.

Iš anksto visiems dėkojame 
muz. St. Gaileyičius,

K. Baronas
Alice Stephens Ansamblio 15-k.os 
metų sukakčiai minėti Komiteto 

nųriai Kanadoje.

F ašara praeis, žiema ateis...
Monotonijai pavaizduoti lie-įčiau realiai — iš jų nieko nega- mų brolių komentatorių, kuris 

tuviai vartodavo tokį "užburto vo Vakarai. Jie moka tik imti... galvoja, jog praėjusi Ženevos 
rato” posakį: "Vasara praeis, — ■ • . . .
žiema ateis, žiema praeis, vasa
ra ateis..

Panašūs reikalai ir nūdienėj_ __  __ »____________ j__  .- - v.-.
didžiųjų politikoj. Ženevos kon- j mas apie Ženevos konferenciją, m.u-,nors niekur nebuvo šitai 
ferencija praėjo, Ženevos konfe- tarp kita ko, viename* parinktų užrašyta, bet ištikrųjų — įvyko 
rencija ateis. Anojoj konferen- anekdotų rašinyje apie Ženevoj |tai> ko JAV užs. reik, sekreto- 
cijoj — pačių didžiųjų — buvo posėdžiavusius "didžiuosius”, į r*us Dulles, prieštarauda- 
susiderėta, kad vėl sutinkama i užsiminė apie Molotovą. Esą, •mas seniai Churchillio pirštam 
derėtis. Tokiu būdu didžiųjų ne-į pastarasis, galbūt, pagal Kruš-|SG Sovietais susitikimui, bijojo, 
išspręstas nei vienas reikalas ir čiove, Bulganino ir Žukovo di- Dsą, Dulles seniai^ šitaip sakęs: 
visi jie perduoti kiek mažės- rektyvas, Ženevoje stengėsi tai- ’ • —
niems — užs. reikalų ministe- pogi būti mandagus. Keletą kar- susitikimas bus lygus esamos 
riams, susirinksiantiems taipogi. - .. . - .. j »

Ženevoj spalio mėn.
Tačiau, pakol ateis konferen

cija tų ’’vidutiniokų”, dar norisi, 
pakalbėti apie praėjusią didžių
jų konferenciją, suminėti- nuo
mones ir pasisakymus žymių 
politinių komentatorių.

George Bain nuomonė
. Šis The Globe and Mail ko- 
lumnistas iš Ženevos apie sovie
tus rašė: ’’Rusai, kaip matyti, 
yra perrikiavę savo elgesio gai- i 
res ir stengiasi nuduoti tarytum į 
norį pataisyti savo viešuosius 
ryšius su Vakarų pasaulio vals
tybėmis. Deja, akylai šitai ste
bint iš šalies, atrodo, lyg tai bū- į 
tų vaizdas, kuriame kas nors, 
norėdamas pataisyti visam gy
venimui sugadintą reputaciją.

Molotovas ne visuomet sakė

’’The Telegram
konfereneija taktiškai, mažų 

vedamųjų m*žiausia> pripažino abiejų pu- 
autoriūs, C. B. Pyper, rašyda- si4 ’’status quo”. Alsopo teigi-

simeną jo nuotrauką, tilpusią 
amerikiečių spaudoj, su didele, 
didele kaubojaus kepure?...

Anie, žinoma, pasakė, jog at
simena. Tuomet Molotovas ši
taip "entuziastiškai” nukalbėjęs 
apie save: ’’Matot, ir Molotovas 
gali kai ką ir daugiau, negu sa
kyti tik ”niet”.. Jis ir kauboju
mi pabūti gali”.

Į tokį Molotovo pasakymą, 
žurnalistas Pyper šitaip pridu
ria. Netiesa, kad Molotovas vi
suomet būtų sakęs tik ”no”. 
Slaptuose pasitarimuose su Rib- 

, bentroppu. ’’užpirkdamas” -Len- 
į kiją ir Pabaltijį, jis visą laiką 

apiplėšinėtų našles ir našlaičius, j sakė yes ...
o tuos pinigus, iškeitę dešimt- 
cenčiais (’’dimes”) dalinėtų gat
vėje sutiktiems vaikams..

Anot šio laikraštininko, rusai 
Ženevoje stengėsi būti manda
gūs, džentelmeniški ir šypsotis 
kur reikia ir kur nereikia, ta-

Dainy šventės Komiteto pranešimas Kr. 3
1. Bendrosios JAV ir Kanados 

Lietuvių Dainų Šventės Reper
tuaro Komisija, kurią sudaro 
muzikai: pirmininkas komp. VI. 
Jakubėnas ir nariai -— A. Alek- 
sis, B. Budriūnas, St. Gailevi- 
čius, B. Jonušas, J. Kreivėnas. 
J. Kudirka, Alf. Mikulskis, S. 
Sodeika, A. Stephens, K. Stepo
navičius, L. Šimutis, komp. J. 
Žilevičius — paruošė būsimajai 
Dainų šventei šį repertuarą:

I. Mišriam jungtiniam chorui:
1. JAV Himnas /keturiais balsais/,
2. Lietuvos Himnas /keturiais bals./,
3. Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė 

— J. Naujelis,
4. Jau slavai sukilo *— Č. Sasnauskas,
5. Motuš, motuše -— M. Petrauskas,
6. Berneli mūsų —- A. Aleksis,
7. Vai, žydėk, žydėk — A. Kača- 
K nauskas,

8. Lino žiedas — K. V. Banaitis, 
9.O, Nemune B. Budriūnas,

10. Laisvės daina — J. Žilevičius;
II. Mišriam jungtiniam stip- 

resniųjų grupės chorui:
1. Po ougštus kolnus -— V. Banaitis,
2. Oi, pasakyki — S. Šimkus,
3. Vai, eičiau, aš eičiau — V. 

kubėnas,
Ja-

4. Op, op! — J. Gruodis,
5. Pjovėjas — J. Kačinskas,
6. Anoj pusėj ežero — J. Žilevičius;
III. Jungtiniam vyrų chorui:
1. Tėvynei — B. Budriūnas,
2. Tėviškės vakarai — J. Gaidelis,
3. Kai oš jojau — V. Jakubėnas,
4. Jau žirgelis pabalnotas J 

Dambrauskas,
5. Namo — J. Strolia;
IV. Jungtin. moterų chorui:
1. Pavasario rytos — L. Šimutis,
2. Dobilėlis — A, Vanagaitis,
3. Ausk, dukrele, drobeles - 

Jončys,
4. Rugsėjis — V. Jakubėnas,

V.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
suvo kredito kooperatyve "PARA
MA". Indėliai apdrausti. Augštos pa
lūkanos.
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.

’’Susitiksi su raudOnaisaiis, tas

į tų jis net leidosi žurnalistų kai- į Padėties pripažinimui ...
binamas • ir pats juos kalbino. < Toliau Mr. Dulles savo nuo- 
Tarp kitų klausimų, Molotovas' hwnę šitaip dėstęs (ir tai labai 
paklausęs žurnalistų, ar jie at- peis^nSa*)’ ’’Tokioj konferenci- 

Į joj, be abejonės, bus padaryta 
daug nuotraukų, kuriose šypso
sis JAV ir Soviėtų lyderių vei
dai. Tos fotografijos bus pla
čiausiai paskleistos Sovietų sa
telituose, jų spaudoj. ir kitokioj 
viešumoj. Ir kas tuomet atsitiks 
su satelitinių valstybių,gyven
tojais? Gi jie šitą reikalą i 
pretuos, kaip visų vilčių apie 
išlaisvinimą žuvimą ir praras 
bent kokį raudoniesiems pasi
priešinimo jausmą”...

Dabar, be abejonės, šitaip ir 
yra: juk buvo pridaryta begali
niai daug nuotraukų, kuriose 
iškilmingai šypsosi JAV Prezi
dentas, Britų bei Prancūzų 
premjerai, na, ir Bulganinas, 
Kruščibvas ir Co...

Tačiau, kaip Stewart Alsopaš 
teigia, faktiškai, esą, satelitai 
jau palikti savo likimui gana il
gas laikas, jiems išlaisvinti nie
ko nebuvo daroma, išskyrus jų 
pačių (Rytinės Vokietijos vo-

su
ne

B “Tiesos” puslapių

Rusija vergijos namuose
Sovietai išrado radijo 
išradėją
Atrodo, kąd Amerikos Balsas 

ir britų BBC šiuo metu yra ga
na populiarūs anapus geležinės 
uždangos, nes komunistinė pro
paganda deda didelių pastangų, 
norėdama atkreipti gyventojų 
dėmesį į sovietinį radiją. Tam 
tikslui gegužės 7 d. visoje So
vietų Sąjungos teritorijoje įves
ta taip vadinama Radijo Diena, 
kuri propagandinės spaudos 
puslapiu ose apvaikščiojama 
kiekvienais metais. Be melo so
vietinė propaganda niekada ne
gali apsieiti — gegužės septin
tąją! sukraunami nebūti nuo
pelnai: ”,.. tą dieną 1895 metais 
įžymus rusų mokslininkas ir iš
radėjas Aleksandras Stepanovi- 
čius Popovas rusų fizikų - che
mikų draugijos posėdyje pade
monstravo pirmąjį pasaulyje 
radijo imtuvą; kiek vėliau jis 
pademonstravo ir pirmąjį radijo 

inter-1 siųstuvą. Taip prieš 60 metų ru-

Kai generolas stengiasi 
pasidaryti pacifistu 

Pacifizmas^ kurio tikslas 
taika, yrą neblogas dalykas, 
sąlyga, jeigu jis siekiamas
kraštutiniu keliu. Čia minimas 
Generolas —- yra .nūdienis JAV . 
prezidentas Eisenhoy/eris. kuris,‘kiečių, čekoslovakų) 1953 m. pa- 
eilės žurnalistų teigimu, kai kurį 
parodo net persistengiančioi i 

7. Liet. Bendruomenės Čika- fomoj siekimą taikos, ypač su

terijos vyriausios radijo infor
macijos valdybos viršininko pa
vaduotojas A. Vaicekauskas 
džiūgauja, kad Lietuvoje dabar 
yra 90 tūkstančių radijo taškų.- 
Grįžta nuvargęs kolchozininkas 
į savo lizdą ir, jeigu jis nori pa
siklausyti radijo, įsijungia gar
siakalbį, per kurį jis gali girdėti 
tik vieną stotį. Jeigu tai yra 
Vilniaus stotis, kolchozininkas 
penkis kartus girdi žinias iš 
Maskvos rusų kalba. Vėliau jis 
taipogi rusų kalba gali pasiklau
syti ’’Pravdos” vedamojo. Gal 
būt, jis nudžiunga radijo pro
gramoj radęs vaidinimą: ’’Apy
saka apie seną mokytoją”, bet 
ir ji transliuojama iš Maskvos, 
vadinasi, ir vėl jo ausis kankina 
rusų kalba. Seka valandėlė 
moksleiviams — ’’Stiprūs, vik
rūs, drąsūs”. Ji taipgi praveda
ma rusų kalba. Prieš pat vidur
naktį vaidinimas — "Vasilijus 
Tiorkinas”, kurį ir vėl’tenka re
transliuoti iš Maskvos. Tik du 
kartus į dieną tas mūsų varg
as kolchozinkėlėlis gali pasi
klausyti žinių lietuvių kalba, 
bet tose žiniose nėra žinių: sėti 
sparčiai, sėti gerai, komunistų 
partija kovoja už kukurūzų 
įdiegimą, nuolatiniam darbui į 
kolūkį išvyko komunistas toks 
ir toks, amerikiniai imperialis
tai ruošia atominį karą, tarybi
niai žmonės tfudi taikos sargybo 
je ir t.t. ir 1.1. Skaudančia galva 
lietuvis kolchozininkas eina 
miegoti. Tuo tarpu ’’Tiesa” ra
dijo dienos proga spaudžia 
straipsnį — ’’Tarybinis radijas 
liaudies tarnyboje”. . . Argi ne
geriau būtų toki straipsnį pava
dinti — ’’Tarybinis radi j as liau
dies mulkinimo tarnyboje”?...

Amerikos Balsas pralaužia 
geležinę uždangą
Kiekvienas lietuvis, kuris dar

turi išsaugojęs radijo aparatą, 
ieško žinių iš ^napus geležinės 
Uždangos. ’’Tiesa” nejuokais ba
rasi: ’’Tačiau, kad ir kaip gud
rauja Amerikos - Anglijos im
perialistai, panaudodami radiją 
savo nenuilstamai ir nepažabo
tai propagandai prieš taikos ir 
demokratijos stovyklą, jiems 
nepavyks apgauti ir melu ap
raizgyti nei savo tautas, nei ki-' 
tas tautas. Paprastieji viso pa
saulio darbo žmonės išmoko pa
žinti ’’Amerikos Balso” ir jo fi- 
lijalių melą ir šmeižtą”... Tei
singai. paprastieji viso pasaulio 
darbo žmonės daug ko išmoko. 
Jie, pavyzdžiui, žino, kad tikro
je demokratijos stovykloje radi
jas yra laisvas. Kiekvienas žmo
gus gali turėti savo aparatą ir 
klausytis viso pasaulio stočių. 
Radijo taškai nereikalingi. Pa
prasti darbo žmonės taipogi ži
no, kad tikroji taikos stovykla 
negrobsto ginklo ir smurto jėga 
kitų stovyklų ir jų žmonių ne
gabena į Gibirą. Į Sovietų Są
jungą jie žiūri blaiviomis aki
mis — kaip Į niekšingiausią 
valstybę visame pasaulyje, vals
tybę. kuri neturi nieko bendro 
nei su taika, nei su demokratija.

Vyt. Kastytis.

sų genijaus buvo 'atskleistas 
naujas puikus puslapis mokslo 
bei technikos vystymo istorijo
je”. .. Sovietinė propaganda, 
kaip matome, nuostabiai išra
dinga. Nors ji pavėlavo išrasti 
radiją, bet vis dėlto išrastani 
radijui sugebėjo išrasti rusą iš
radėją. Tokį nepaprastą išradin
gumą galima sutikti tik sovieti
nėje melų šalvie. Pasakaitė apie 
ruso Popovo išradimus, be abe
jo. taikoma vaikams, nes kaip 
gi tas vargšelis Popovas galėjo 
pademonstruoti radijo priimtu
vą.’jeigu dar nebuvo radijo siųs
tuvo. kurį iis fizikų - chemikų 
draugijai, ’’Tiesos” žodžiais ta
riantį pademonstravo k i e k vė
lia U. . ■■■ i ’

Radijas žmonių mulkinimo 
tarnyboje
’’Vladimiras Ilijičius Leninas, 

pavadino radiją laikraščiu bei 
popieriaus ir be nuotolio, įverti
no jį. kaip galingą priemonę 
-auklėjant liaudį, kovojant už 
k omų n i z m o pastatymą” ■— 
džiaugiasi ’’Tiesa”. Bent kartą 
tenka sutikti, kad ’’Tiesą” para
šė tiesą, nes sovietinio radijo 

■programos tikrai primena soviė-

į darytus desperatiškus sukili- 
įmus. Esą. radijo propaganda ir 
iškilmingomis kalbomis jų ne
galima išlaisvinti. Reikalinga 
ryžtingesnių veiksmų...

Iš antros pusės, reikėtų pasa
kyti. (taip S. Alsop mano), jog 
ir iš kitos partnerių šalies buvo ( 
pripažintas tarytum

i cuo’’. Pirmiau Sovietai

5. Šauksmas — B. Budriūnas. v—z *
2. Dainų šventės repertuaras gos Apygardos Valdyba pirmoji tokiais banditais, kaip raudonie-

spaudoje. Užsiregistravu- jautriai suprato Dainų šventės .U Maskvos tironai, visuomet
___ _______________ ’ reikalingumą ir tam reikalui laiką kruviną peilį už nugaros, 

tinėiamos__ nemokamai. Jei dar paskyrė $500. Be to, ši Apygar- Š*®!' žurn. James M. Mrnifie,
dos Valdyba finansuoja ir Dainų ^įie Telegram, Jipos -9 d. .aidoj. 

■šventės Repertuaro atspausdini- aiPe Ike žūtbūtinį siekimą tai- 
mo išlaidas. Komitetas džiaugia-PaGUoda porą tokių pavyz-;
si, kad Apygarda atėjo i pagal- ožių: Į yo, jog jie kovosią ir neleisią V
bą tokiu svarbiu momentu, ir Esą, prieš porą mėnesių. Pre-j v ckietijos apginkluoti, o dabai 
tiki, jog lietuviu tauta tai tinka-; ridentas 
mai Įvertins. Tuo pačiu Komi te- j h—- -- — 
tas kreipiasi ir į visas lietuvių 
organizacijas bei draugijas, pra
šydama tokiu pat būdu prisidė
ti prie šio didelio kultūrinio įvy
kio — Dainų šventės suruošimo 
savo sakomis. Aukas siųsti ei
namosios sąskaitos adresu.

jau .
siems chorams gaidos bus ^iun-

tironai.

Štai. žurn. James M. Minifie.
kuris nors choras nesuspėjo raš
tu užsiregistruoti, prašomas ne
delsiant tai atlikti. Kartu prašo
me pranešti kiek repertuaro eg
zempliorių reikalinga išsiųsti. 
Visais reikalais rašyti Komiteto 
sekretoriato adresu: Bendrasis 
JAV ir Kanados Dainų šventės 
Komitetas. czo Mr. J. Kreivė
nas, 1602 So. 48 Ct., Cicero 50, 
Iii., USA.

3. Organizacinis K-tas reiškia 
didelį pasitenkinimą, kad Dainą 
šventėje jau pasižadėjo daly
vauti 35 chorai iš visų JAV ir 
Kanados.

4. Organizacinis K-tas sveiki
na iš naujo atsikuriančius cho
rus ir kartu ragina visose lietu
vių gyvenamose vietovėse kur 
dar nėra lietuviško choro, tuoj 
imtis bet kam iniciatyvos suor
ganizuoti chorą ir jo adresą bei 
pavadinimą pranešti Komitetui*

5. Organizacinis Dainų Šven
tės Komitetas prašo visų lietu
vių finansinės paramos, nes šios 
masinės šventės išlaidos -sieks 
kelioliką tūkstančių dolerių. 
Komitetas, pasitikėdamas tau
tiečių lietuviškumu, ryžosi šį 
milžinišką darbą pradėti netu
rėdami nė cento kasoje. Todėl 
kiekvienas, kuris jaučia lietu
viškai dainai širdies ir pritarimą 
mūsų kultūriniams reikalams, 
prašomas nedelsiant savo auką 
siųsti Komiteto einamojon są- 
skaiton šiuo adresu ir pavadini
mu: Bendrasis JAV ir Kanados 
Dainų Šventės Komitetas, Chi
cago Savings and Loan Asso
ciation, Nr. 15 043; 6223 So, Wes
tern Ave., Chicago, Ill., USA. 
Pinigai bus naudojami laikantis 
didžiausio taupumo. Finansinę 
atskaitomybę tikrins Revizijos 
komisija.

6. Bendrosios JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventės Komi
teto finansų tvarkytojas yra 
Komiteto vicepirmininkas Albi
nas Dzirvonas.

bą tokiu svarbiu momentu, ir

' 8. Chorų vadovybes prašome 
: kreipti Į šiuos pranešimus rimtą 
' dėmesį, nes. dėl sunkių sąlygų 
dar negalime kiekvienam cho
rui išsiuntinėti pranešimų ats
kirai. Patariame iš laikraščių 
juos išsikirpti ir laikyti savo ar
chyve, kad būtų galima, reika
lui esant. pasitikrinti.

9. Primename, kad Bendroji 
JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
šventė įvyksta 1956 m. liepos 1 
d. Chicago Colyseum patalpose. 
1554 So. Wabash Ave., Chicago, 
Illinois.

Teskamba
Lietuva!

Bendrosios 
Lietuviu

dainos už laisva

JAV ir Kanados 
Dainų Šventės 

Organizacinis Komitetas.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
"Tėvynės Prisiminimai”

kiekvieno ieitodienį nuo 3.30 vol. iki 4.45 po pietų iš

iš galingos TORONTO stoties CHUM
BANGA 1050.

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274.

AR GALITE PARDAVINĖTI 
SUNKVEŽIMIUS?

Mums nesvorbu, kg jūs Čįobor veikiote ir or esote potyrę, bet, jei jūs galite 
.perdavinėti sunkvežimius, rAes norėtume su jumis pasikalbėti. e

Koikurie mūsų sėkmingi pardavėjai pradėjo darbų be jokio patyrimo. Mūsų 
pardavimo skyriuje yra vienos anksčiau buvęs jūreivis,' kitos sunkvežimio šoferis.

Jeigu jūs esate veržlus, gerai atrodot, esate 25-40 metų amžiaus, jei esate 
pasiryžęs dirbti sunkiai, kad užtikrinus sau ateitį, atvykite pas mus. Mūsų 
darbu būsite patenkinti, pas mus jūsų ateitis bus užtikrinto ir rasite čia malo
nius bendradarbius. Gausite alga ir komisų.

Jeigu jūs tikite,.kad galite pardavinėti sunkvežimius, ir jei jūs tai galite 
įrodyti — kviečiame pas mus. šį skelbimų vra mote visi mūsų pardavėjai.

■ i ... —______________
Dėl susitarimo skambinkite

MISS MUELLER, TEL. EM. 8*1831.

spaudes konferencijoj 
’ laikraštininkams iškėlė, jog jo 
.galvoje- kilusi mintis pastatyti 
I laivą, vąrcmą atomine energija, 
ir jį paleisti vizituoti po visą 
pasauli, kad parodyti žmonėms. 

Ikaip JAV siekia taikos ir kaip 
įjos nori tą milžinišku.jėgą įkin
kyti tik žmonių gerovei, bet ne 
sunaikinimui...
' Ir k-as nutiko šį prezidento su

manymą? Gi pirmiausia šioji 
idėja užkliuvo pačioj Atominės 
Energijos Komisijoj. Po - to, dar 
liūdnesnis likimas tą idėją išti
kęs Jungtiniam Kongreso Ato
minės Energijos Komitete, kur 
buvo pasisakyta prieš vien tik 
dėl to. kad prezidentas šitokią 
mintį- iškėlęs nepasitaręs su Ko
miteto atstovais. Daugelis to 
Komiteto narių pavadino toki 
laivą ’’Mississippi showboat” 

’’museum piece”... Paga- 
biliu” atidavė sub-komite-

"iiki-— tarytum 
mu”...
KitOs konferencijos belaukiant

Darydamas tautai, trumpą * tinius laikraščius, kurie yra pa- 
pranešimą apie Ženevos konfe- i tys neįdomiausi visame pasau- 
renciją, prez. Eisenhowens į pa-į lyje. Melas niekam negali būti 
sisakė norįs tikėti, kad konfe-į įdomus. "Tiesa’7 pati prisipažįs- 
rencija uždegė naują taikos vii-; ta, kad sovietinis radijas vėrčia- 
ties kibirkštį, kurią žėruojančią j si melo prekyba: ’’...Maskvos 
išlaikyti g 
sybė, drąsa ir išmintis. '

Esą. 
buvę, tenkintasi tik bendrybė
mis, bet 
siąs tada, kai vėl susirinks užs. 
reik. ,. - - - ■
Čių sprendimų: Tada ateis lai
kas abiem pusėm padaryti ir 
nuolaidų...

Dar permaža. atrodytų, Vaka
rai darė nuolaidu raudonie-- 
siems... Tos nuolaidos pasauliui 
kainavm apie 700.000.000 žmo
nių, patekusių raudonųjų ver- 
gijon. Ir dar Prezidentas kalba 
apie ’’nuolaidų darymą’’. Deja, 
raudonieji Vakariečiams nieka
da-ir jokių nuolaidų nėra darę...

Pr. Alšėnas.

kurią žėruojančią į si melo prekyba
įalės tik kantrybė, tei-1 balsas neša žmonijai tiesą apie 

i kūrybini tarybinių žmonių dar- 
-Zenevos . konferencijoj į bą, apie jų laimėjimus komuniz- 

' ’ !',mo statyboje”.. . Maskvos radi- 
?t. tikrasis bandymas atei- j jas kalbėjo apie taiką, o raudo

noji armija atakavo liliputinę 
ministerial daryti kenkre- Suomiją. Maskva giedojo taiką, 

o sovietiniai tankai dundėjo 
Kauno gatvėmis. Maskva džiau
giasi, kad Sovietų Sąjungoje 
visko yra, tuo tarpu jos pirkliai 
Kanadoje už milijonus dolerių 
nupirko konservuotos kiaulie
nos. Komunistinė Lenkija,' kuri 
niekada savo laisvės metais ne
importuodavo grūdų/ dabar pir
ko Kanadoje kviečių už 20 mili
jonu dolerių. Komunizmo staty
ba puikiai vyksta...

Lietuvos TSR kultūros minis-

arba 
liau, 
tui ’’tolesniam studijavimui’’...

Antras pavyzdys — pasiūly
mas Sovietams pasikeisti visais 
ginklavimosi planais ir leisti 
žvalgybiniams lėktuvams skrai- 

I dyti viršum abiejų pusių terito- 
Į rijų ir daryti nuctraukas. Ko- 
i kios nuotaikos dėl šito? -— Nagi. 
' James M. Minifie teigimu, de- 

„ j ’’apsika
bino”, tačiau vyriausiasis štabas 
"suraukė antakius”, respubli
konų partijos lyderiai geriau 
atsisakė iš viso bent kokią nuo
monę pareikšti. Esą, privatiškai 
tikimasi ir laukiama, kad ir toji 
idėja kuo greičiau ’’mirtų”...

Komentatorės Dorothy 
Thompson nuomonė

Ji, tarp kita ko, dėl Preziden
to Eisenhowerio pasiūlymo So
vietams pasikeisti ginklavimosi 
planais ir liesti skraidyti žval
gybos lėktuvams abiejų pusių 
teritorijose, pasisako šitaip:

’’...Prezidento pasiūlymas yra 
prieštaraujantis JAV-bių įsta- 
mams. Šitokie veiksmai atidary
tų kelią viešam šnipinėjimui”...

Lietuvos pajūrio 
gintaras.. ' tt i i X - ivanicb ivi, įvilkint įeitStuttgarte. Vakarų Voktetijo- į mokratai šitckia idėja

je, atidarytas gintaro muziejus. 
Jame išstatyti reti gintaro pa
vyzdžiai, rasti Lietuvos ir Ryt
prūsių pajūryūe. Taip pat išsta
tyta nemažą gintaro dirbinių. 
Tai tylūs liudininkai Baltijos 
pajūrio žilosios senovės.

Hamburge, Šiaurės Vokietijo
je, veikia stambesnė gintaro ap
dirbimo įmonė, kuri ir šiandien 
apdirba gintarą, II P. karo pa
baigoje Evakuotą iš Karaliau
čiaus ir Klaipėdos. •

Kai šiemet Vakarų Vokietijo
je lankėsi Persijos monarchas 
su žmona — jiedu buvo apdova
noti Baltijos. jūros gintaro do
vana. Pastaruoju metu pastebi
ma gyva gintaro- prekyba JAV. 
Pasirodo, kad Sovietų užsienio;
prekyboš įstaigos pagrobtą Lie-I T?liau Dorothy Thompson pa- 
tuvos pajūrio gintarą gabena j brėžia, jog. jiegu jau taip jvyk- 
Ameriką. Tačiau jis leidžiamas raketų pnke.i is numi-
apyvarton ne su sovietine etike- į rusill Rosenbergus, kurie bu- 
te, bet Lietuvos vardu. Taip elg- 
giasi sovietai žinodami, kad jų 
vardu paleistų gintarinių gami
nių paklausa būtų maža. Sovie
tai, į Ameriką nukreipdami Lie
tuvos gintaro gaminius, siekia, 
prisižvejoti dolerių, kurių jiems 
labai trūksta.

■ vo nuteisti mirties bausme už 
I šnipinėjimą ir bausmė įvykdy- 
j ta. kad ir jie galėtų kartu da
lyvauti viešame >šnipinėjime...

Ką Stewart AIsod mano apie 
Ženevos konferenciją

Tai vienas iš. itin gerai žino-

ĮSILEIS TURISTUS I 
PABALTIJĮ

Danų ir Skandinavų laikraš
čiuose pasirodė žinių, kad 
vietai įsileisią turistų net į 
baltijo kraštus. Žinoma, jų 
lionėms vadovaus Inturisto 

jlydovai, o tokios kelionės
panaudotos sovietų propagan
dos reikalams. Vykti turės per 
Helsinkį ir Leningradą.

Pa- 
ke- 
pa- 
bus

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuotenot pritaikomos kiekvieni
iftdfvtduolrei.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Td. KL 4731.

219 R orc ei va H ei Avt,. Toronto
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Pavergtoje tėvynėje
Z' Bekono auginimas, iš Mask- 
27 vos paskatintas dar prieš metus,
— Lietuvoje dabar dažnai apkal
ai bamas. G. Pečiukonytė, Dotnu-
— vos MTS zonos zootechnike, gi-
— riasi “Tiesoje”, kad bekonų ūkis 
~ labai kyląs. Bet jos pateikiamos
— skaitlinės labai liūdnos. Esą, 
~ 1953 m. toje zonoje nuo 100 ha
— ariamos žemės -buvę pagaminta 
Z 7,6 centneriai kiaulienos, o 1954 

27 m. jau 9,6 centnerio. Bet tai juk
— labai bėdini- rezultatai.
27 Daugiausiai pagaminęs “Auš-
— ros” kolūkis — 16,7 cent., kuris 

gavęs iš kiaulininkystės 436.000 
rublių. Dotnuvos rajonui už pa-

1 sisekimą kiaulių ūky esanti pa-
2 skirta partijos CK ir Min. Ta-
— rybos pereinamoji raudonoji 
X vėliava.

“Aušros” kolūkis padaręs at- 
Z radimą, •kad kiaules geriausia 
X penėti silosuotom bulvėm. O
— Lietuvos ūkininkas jau daugiau 
Z šimto metų kiaules šėrė bulvė-

V Z mis- • •
Šių metų Kaune jau veikia 14 

“Z Z miesto pionierių stovyklų, ku- 
- riu kiekvienai priklauso po 100 

-.Z -200 berniukų ir mergaičių. Ko- 
munfstinė agitacija stiprinama 
jau net ir tarp pačių mažiausių 

"X. vaikų.
— Žemės ūkio Akad. visi stu

dentai gauna stipendijas nuo 
XZ 295 iki 494 rublių mėnesiui.

—* - Rusų kalbos' egzaminai dabar 
"7*2 privalomi įstojant į visas spe- 

dalias bei augštąsias mokyklas.
~Z. “Tiesa” Nr. -į37 skelbia visos ei- 

lės mokyklų įstojimo sąlygas.
-— Rusų kalbos įstojamieji egzami- 

nai yra visose mokyklęse daž-
- niausiai žodžiu ir raštu, o lietu- 

vių kalbos dažniausiai tik žo- 
džiu. Net į mokytojų seminari- 

Z* jas — “pedagogines mokyklas”, 
kurios ruošia I-IV skyrių moky
tojus, reikalaujama lietuvių kal- 
bos egzaminų žodžiu, o rusų k. 
ir literatūros žodžiu ir raštu. Be 
to dar TSRS istorijos žodžiu.

Mokytojai pradžios mokvklų 
I-IV skyriams yra paruošiami 
vad. pedagoginėse mokyklose. 
Priimami baigę vidurinę mo
kyklą ir turi mokytis 2 metus.

“LTSR AT prezidiumo įsaku” 
liepos 1 d. “likviduoti” Druski
ninkų, Panemunės. Smėlių ir.

r- Žiežmarių rajonai. Atitinkamai 
nutarta pakeisti ir, komunisti
nės LTSR konstitucijoš'§14. Mi-

Tautos Fondo vakaras - gegu
žinė pirmadienį, rugpiūčio 1 d. 
turėjo 170 svečių ir davė $20.45 
pelno. Ten pat pravesta Šalpos 
Fondo loterija davė virš $100 
pelno.

Su šia gegužine TF Hamiltono 
sk. užbaigė sies vasaros paren
gimų planą, davęs vietos visuo
menei reprezentacinėje Brant 
Inn salėje ir terasoje tris gra
žius ir kultūringus vakarus. De
ja, visų šių 3 pobūvių finansinė 
pusė silpnoka — bendroje su
moje vos $5'4,51 pelno. Pasiseki
mą turėjo šių parengimų metu 
pravestos jūrų skautų, ateitinin
kų ir Šalpos Fondo loterijos.

Kalbant apie gegužines bend
rai, reikia konstatuoti faktą, kad 
jas mūsų tautiečiai vis mažiau 

tų rugsėjo 22 d. netoli Vilijam- lanko. Viena būdingesnių prie- 
polės rajono Pelanių kaimo — žasčių yra ta, kad daugumas tu- 
šaunamuoju ginklu nužudytas ri mašinas ir savaitgalius pra- 
Ušackas. Juos nužudžius buvo’ leidžia su šeimomis yasarvietė- 
apkaltinti minimieji kauniškiai, se ir paežerėse. Kad ir didelės 
Viešai paskelbtame pranešime pastangos nors kartkartėmis su
sakoma, kad jie, gyvendami j burti lietuvišką visuomenę į ge- 
Kauno mieste, > “nedirbo visuo- gužinių pobūdžio susibūrimus 
menei naudingo darbo ir, turė
dami pistoletus bei suomiškus 
peilius, sistemingai vykdė plė
šimus”. 1954 m. rugpiūčio 4 d. 
jie Kaune pasisamdę taksį, val
domą šoferio Klimeneco, ir už
miesty jį nužudę, o paskum api
plėšę. Panašiu būdu vėliau nu
žudę ir automašinos “Moskovič’’ 
savininką Ušacką. “LTSR A. 
Teismas” juos nubaudė “augš- 
čiausiaja bausme — sušaudyti”. 
Prašymą pasigailėti AT prezi
diumas atmetė — ir tada teismo 
sorendimas buvo įvykdytas. Ta
čiau žmonėms vis tiek neaišku, 
ar jie tikrai vertėsi kitų užpul
dinėjimu; -ar tik jiems buvo už 
tai bolševikinių teisminių orga
nų suversta kaltė.

Vilniaus gatvių ir tiltų trestas 
per Vilniaus radiją pasiskelbė 
baigiąs asfaltuoti L. Melninikai- 
tės gatvę ir iki Sov. Lietuvos 15 
metinių “įrengsiąs keturis nau
jus skverus”.

nimieji rajonai išskirstyti tarp 
kitų rajonų. Tuo būdu okup 
LieAivoj iš 87 buvusių rajonų 
beliko tik 83.

Banditai? Birželio 8 d. “Tie
soje” ir kituose bolševikiniuose 
laikraščiuose buvo paskelbtas 
pranešimas, kad “LTSR Augšč. 
Teismo sprendimas” įvykdytas 
nuteistiems už “banditizmą” Fe
likso sūnui Jonui Matulaičiui - 
Labukui ir Antano sūnui Vaclo
vui Kriaučiūnui. Esą, 1954 m. 
rugpjūčio 4 d. miške prie Kal- 
nicos kaimo buvo rastas Kauno 
taksio motorų parko šoferio Kli- 
meneco lavonas, o tų pačių me-

HAMILTON Ont.
didinti? Yra daug dar vietos 
energingiems patrijotams prisi
dėti pire esamų o-jų veiklos pa
gyvinimo. Reikia naujų Vasario 
16 ir Saleziečių gimn. būrelių 
organizatorių; rėkia pfgąnizuo- 
ti augštuosius lituanistinįus kur 
sus; Šalpos Fondas v-bai 
energingų žmonių; Tautos Fon
das neranda kas pakeistų išsto
jusius valdybos narius. O ir apie 
lietuvių namus reikėtų pagalvo
ti, nes Genevos konferencija 
status quo pratęsė, ir lietuvybės 
išlaikyme, mums reikia ruoštis 
ilsesnėms distancijoms. Šiuo at
veju lietuvių namai yra būtini. 
Gi s,teigti naujas srovines o-jas 
Hamiltone gal tikrai nereikėtų, 
nes jos kiekvienu atveju sukelia 
tik erzelio ir bereikalingų poli
tiniu aštrumų.

Alice Stephens Ansamblio Či
kagoje 15 m. sukakčiai minėti

liko be žymesnių pasekmių. At
eity, atrodo, nuo gegužinių o-jų 
valdybos turės atisakyti, nes 
jau maža beliko jas lankančių...

TF Hamiltono sk. iki šių metų 
pabaigos yra numatęs tik vieną 
vakarą: lapkričio 5 <į. Royal 
Connaught salėje šokius ir .lap
kričio 6 d. Westdale Collegiate 
salėje premjerą Grušo ’’Tėvas”, 
kuri suvaidins savo 5 m. sukak
čiai atžymėti Hamiltono ’’Auku
ras”. Vyriausioje rolėje matysi
me mūsų dramos teatro garse
nybę H. Kačinską. Kviečiame 
visus iki vieno šiai didelei šven
tei iš anksto ruoštis!

Garantuoti siunti-
niai i Sovietu Rusiia
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesiai iš mūsų sandė
liu Kanadoie arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti doh'kci: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai i mūsų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

f
Būsite patenkinti mūsų tarnyba 

100%.

VIETA 
VASAROJIMUI

RAINBOWS END, 
LAKE SHORE BEACH, Lake Simcoe, 

pusė mylios nuo Keswick, Ont.

Puiki vieta maudymuisi ir žvejojimui. 
Išnuomojami kambariai su virtuve.

Informacijoms kreiptis:

J. LENARTAS
376 Crawford St., Toronto. 

Telefonas LL. 5990.

Victor
ELECTRIC

CO.

komiteto narių tarpe yra ir ha- 
miltonietis Kazys Baronas. Rei
kia manyti, kad jo iniciatyva 
daugelis hamiltoniečių gavo 
paštu kvietimus prisidėt? prie 
šio ansamblio plokštelių albu
mo išleidimo. Sk. St.

Organizuoja SLA kuopą. Ha
miltone, susidaręs iniciatorių 
būrelis — VI. Antanaitis, S. Da
lius, K. Baronas ir kt. — rugsė
jo mėn numato įsteigti čia Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje
— SLA. Hamiltono kuopą. Šiuo 
metu, vedamas susirašinėjimas 
su centru, iš kur bus gauta at
sišaukimų ir brošiūrų apie šią 
organizaciją ir jos gražius tiks
lus. Atsišaukimai bus išsiunti
nėti susipažinimui visiems ha- 
miltoniečiams. Be to, iniciato
riai numato be savo tiesioginių 
pareigų, taip pat išplėsti tautinę
- kultūrinę veiklą su šia organi
zacija šioje kolonijoje. B.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

BALFas liepos mėn. iš Kana
dos jokių aukų negavo. Tik Va
sario 16 gimnazijai pasiųsta $40 
— Toronto būrelis Nr.63 ir Vah- 
couverio Nr. 88 po $20. x

Liet. Atgimimo Sąjūdis pa
skelbė, kad šiemet suvažiavimo 
nebūsią, o organai bus renkami 
korespondenciniu būdu. Rinki
minė komisija sudaryta Toron
te: Petras Paulenis, Klemas 
Liutkus ir Vyt. Butriūnas.

H. Kačinskas, buvęs Lietuvos 
dramos teatro aktorius, pradėjo 
dirbti Amerikos Balse ir persi
kėlė į Vašingtoną.

D. Šulaitis povestuvinės kelio
nės metu Meksikoje turėjo auto 
katastrofą. Įlaužtas jo rankos 
kaulas., Žmona — buv. Mirga 
Gudelytė — nenukentėjo.

Stasys Alšėnas — taip sulietu
vino savo pavardę priimdamas 
JAV pilietybę Clevelande gy
venąs statybininkas ir publicis
tas Stasys Golšanskis.
VOKIETIJA

Prel. M. Krupavičius atsista
tydino iš Vid. Europos Krikš- 
demokratų Sąj. Įgaliotinio Vo
kietijoje pareigų. Nauju įgalio
tiniu paskirtas kun. dr. L. Gro- 
nis, kuris apsigyveno Bonnoje.

12 apylinkių valdybų pirmi
ninkų ir seniūnų suvažiavimas, 
vykęs liepos 17 d. - Mūnchene, 
pareiškė, kad ”1. Už 1955 metų 
f-ugpiūčio 1 d. rinkimus, kuriuo
se pasireiškė balsavimo davinių 
klastojimai, yra atsakinga tuo
metinė Krašto Valdyba”.

”2. tuometinis Garbės Teis
mas, pirmininkaujamas St. Vy
kinto, neatliko tinkamai savo 
pareigų, spręsdamas rinkimų į 
Krašto Tarybą bylas, nes savo 
sprendimais pažeidė pagrindi
nius demokratijos rinkiminius 
principus”.

“3. dabartinė Vokietijos LB 
Kr. Taryba, kaip vyriausias or
ganas, ne tik neatliko savo pa-

reigos, nenorėdama svarstyti 
keliamo rinkimų teisėtumo klau 

'simo bei nesiimdama priemonių 
užbėgti už akių gresiamam ski
limui dėl iškreiptų rinkimų, bet 
dar padėtį paaštrino, išrinkda
ma į Valdybą St. Vykintą ir A. 
Rukšą, buvusius Garbės Teismo 
narius, kurie ir Taryboj ir apy
linkėse buvo kaltinami šališku 
rinkiminių bylų sprendimu”.

’’Vokietijos L B 12 apylinkių 
pirmininkų ir seniūnų susirinki
mas nutarė:

1. Krašto Valdybai pasiūlyti 
konfliktą tarp Mūncheno apy
linkės ir Krašto Valdybos iš
spręsti trečiųjų teismu;

2. pasiūlyti Krašto Tarybai 
atsistatydinti ir nutarti naujus 
Tarybos rinkimus;

3. jei Krašto Taryba naujų - 
rinkimų nenutartų,, siūlyti jai 
laikyti teisėtu tą Tarybos są
statą, kuris buvo paskelbtas pa
gal Vyriausios Balsų Skaičiavi
mo Komisijos 1954 m. rugpiūčio
6 d. protokolą,, kurio niekas ne- 
k vesti jonavo;

4. pasiūlyti Mūncheno, Korn- 
wetsheimo ir kitoms apylin
kėms atnaujinti normalius san
tykius su visais Vokietijos LB 
organais, jei bent vienas iš tri
jų augščiau duotų pasiūlymų 
Valdybai ir Tarybai jų būtų pri
imtas;

5. jei nė vienas tū trijų pasiū
lymų nebūtų priimtas, susirin
kimas nutaria dar kartą susi
rinkti, kviesti kitas apylinkes ir 
paieškoti efektyvesnių priemo
nių Mūncheno, Kornwestheimo 
ir kitų apylinkių protestams pa
remti...”
BRAZILIJA

Vila Zelinos pradžios mokyk
los patalpose atostogų metu va
karais vyksta lietuvių kalbos 
pamokos į kurias lankosi nema
žas skaičius vyresnių mokslei
vių. Jos yra organizuotos kun. J. 
Šeškevičiaus pastangomis. Tai
pogi mažiesiems yra paskirta 
pora valandų savaitėje popie
tėm, kur jie .pramoksta lietuviš
kų žaidimų, dainelių ir tautinių 
šokių.

Vytautas Abraitis, 9-nių metų 
amžiaus, sūnus dail. VI. Stanči- 
kaitės ir inž. Vinco Abraičio. 
dalyvavo š.m. Santo Andre pra
džios. mokyklų mokinių piešinių 
parodoje ir laimėjo It-jąf premi
ją — 300 kruzeirų. Viso buvo 10 
premijų.

Abraičiąi gyvena Santo And
re, Parque das Naęoes nuosava
me, gėlese skęstančiame, name
lyje. Dail. VI. Stančikaitė pas
kutiniuoju laiku nutapė “Auš
ros Vartų”. Madoną, kuri išstaty- - 
ta Bažnytinio Meno parodoje 
Rio de Janeiro.

Brazilijos krikšč. demokratų 
partijos generalinis sekretorius 
prof. Andre Franco Montoro pa
reiškė pageidavimą užmegzti 
ryšius su LKD. Pageidaujami 
ryšiai turėtų pasireikšti, pasi
keičiant spausdiniais ir paski
riant ryšininką.

Prof. Montoro įžymiausias šu
las krikščioniškosios demokrati
jos Brazilijoje. Jis yra teisių 
profesorius Sao Paulo valstybi
niame, o taip pat ir katalikų 
universitetuose. Šiais metais jis 
yra Sao Paulo valstybės parla
mento t pirmininkas.

Turimieji spausdiniai ir kita 
informacinė medžiaga pasiųsta 
o kun. P. Ragažinskui pasiųsti 
pažymėjimai ir jis prašytas at
stovauti ir veikti Liet. Kr, dem. 
Sąjungos vardu. ’

SAULT STE. MARIE, Ont.
Vietos kanalų šimtmečio su-1 visa didžiulį fabriką. Buvo su

kaktuvėse liepos 23 lietuvius at- šaukti du vieši susirinkimai, bet 
stovavo Sudburio tautin. šokių; jie to nepajėgė išspręsti, dėl 
grupė, vadovaujama R. Bagdc-, nuomonių skirtumų, tad buvo 
no. Sudburiečiai išpildė Kubilą, i griebtasi galutino būdo — slap- 
Kalveli ir Malūną. Visi šokiai +” 
tiek lietuviams, tiek vietos vi
suomenei paliko gerą įspūdį. Šo
kant Malūną publika plojimu 
palydėdavo šokio atskiras kom
binacijas. Pasibaigus- šokiams 
šventės rengimo komiteto atsto
vas labai apgailestavo, kad jie 
nesitikėjo to pamatyti ir nebuvę 
pasiruošę šokius nufilmuoti Čia 
pat grupės vadovą R. Bagdoną 
užklausė ar nėra galimybės šo
kius nufilmuoti televizijai. La
bai gaila, kad šokėjai gyvena 
.....................................................i- 
kumų su televizijos pasirody
mu. Taip pat sudburiečiai gavo 
pakvietimą dalyvauti šventėje 
Amerikos pusėje. Visgi malonu 
pastebėti, kad palyginus neper- 
didžiausią Sudburio lietuvių ko
loniją. bet energingų vadovų 
dėka ir visų bendru, sunkiu dar
bu sugebėjo sulipdyti gana pa
jėgia tautinių šokių grupę. Gar
bė tiems, kurie dirba. -

Po programos vietos Memo
rial Garden, viename iš užmies-' 
čio restoranu svečiams buvo su-; 
rengta padėkos vakarienė, ku
rioje be sudburiškių dalyvavo 
nemažas skaičius ir mūsų tau
tiečių. Vakarienė praėjo paki
lioje nuotaikoje.

Pagrindinė mūst{ miesto dar
bovietė Steel Plants dar vis ne
sutvarko sutarties su unija. Ėjo 
kalbos apie streiką ir jis Įvyko, 
nors ir nė dėl tos priežasties. 
Bendrovė neteisingai nubaudė 
65 darbininkus. Protestuodami j

tu balsavimu išaiškinti darbi
ninkų knuomonę. Visgi daugu
ma balsų buvo už sugrįžimą į 
darbą. Tokiu būdu ’’atostogos” 
buvo gan trumpos ir vėl jau 
dirbame. Bet sąryžyje su tuo 
streiku Įvyko gana skaudus įvy
kis. Iš nuovargio pakrikus ner
vams ar dėl kitų nežinomų prie
žasčių nusižudė plieno fabriko 
darbininkų unijos prezidentas, 
net nesulaukęs balsavimo rezul
tatų. Tai buvo dar jaunas, labai 
veiklus, populiarus vyras.

Vasara pas mus panašiai, kaip 
ir visoje Ontario provincijoje, 
yra gana karšta. Temperatūra 
svyruoja dažniausiai tarpe 80 - 
90 laipsnių. Puiki proga vartytis 
paplūdimy, bet kada tenka dirb
ti prie verdančio plieno, tai su 
malonumu pagalvoji apie sausio 
patogumus. Bet vasara tam ir 
yra, kad ją prisimintum, tad ir 
prakaito negaila. Artojas.

Vestuvės. Liepos 23 d. suku- ai . r. • , ,.
rė šeima hamiltoniečiai Kvbar- teh tas gal. sudaryt! sun- 
tas Alfonsas ir Kačinskaitė Emi
lija. A. Kybartas yra dalininkas 
stambios Kybartų maisto preky
bos, turinčios Hamiltone 3 krau
tuves. Emilija yra žinoma Ka
talikių Moterų D-jos veikėjos p. 
Kačinskienės duktė.

Linkime jaunajai giilai kata
likiškai šeimai gražiausios atei
ties!

Neseniai atidaryta M, Kaz
lauskienės ir Juozo Rudzevi
čiaus valgykla 187 James St. N. 
turi gerą pasisekimą. Ji jau iš 
seniau yra žinoma ’’Maple Leaf” 

! vardu. Hamiltoniečiams ir pra- 
! važiuojantiems rekomenduotina 
kaip viena geriausių vietų atsi
gaivinti šaltais'gėrimais ir ska
niai pasivaišinti lietuviškais 
valgiais.

M. Kazlauskienė yra giliai są
moninga tautietė ir lietuviškos 
spaudos palaikytoja.

Dėl naujų organizacijų. Kaip 
girdėti, trejetas vyrų imasi ini
ciatyvos sukurti dar naują orga- prieš ta elgesį, iš darbo pasftrau-! 
nizaciią. Rašančiojo nuomone l kė 1800 darbininkų, vėliau ■’uos ! 

! Hamiltone o-jų tkirai yra nema-1 ha . .
ža, tad ar bevertėtu j u skaičių I Taip atrodė, kad gali sustabdvti

SBDBHRY Out.
A. ir I. Raškevičiai susilaukė 

antro sūnaus, kuri pakrikštijo 
Vito Antano vardais. Kūmai bu
vo Jadvyga ir Pranas Gabrėnai. 
Ta proga pas Raškeyičius buvo 
suruoštos gražios vaišės, bet dąr 
gražiau, kad prie turtingo vaišių 
stalo, šeimininkas neužmiršo ir 
Vokietijoj likusių lietuvių. Jis 
ta proga pasiuntė per BALFą 
$10 ligoniams sušelpti. Jei visi 
mūsų tautiečiai puotų proga pa
našiai pasielgtų, tai likusieji 
Vokietijoj mūsų tautiečiai visai 
kitaip jaustųsi.

Sudburyje vasarojančių tau
tiečių iš JAV ir pietų Ontario 
kasmet daugėja. Kas nežino, 
kad sudburiečiai yra labai vai
šingi! Tačiau mielus mūsų tau
tiečius čia sutraukia netik vai
šingumas, bet ir graži gamta: 
lengvas kalnų oras, didžiuliai 
miškai, kalnai kalneliai ir dau
gybė puikių ežerų su gražiais 
paplūdymiais. Sudbury — tik
rai kurortinė vieta. Grįžusieji 
su gerais Įspūdžiais papasakoja 
kitiems, taip vasarotojų skai
čius vis didėja ir didėja. Apy
linkės vasarvietėse vasaroja 
daug ir kitų tautybių ameriko
nų. Rudenį ir žiemą nemažai su
važiuoja medžiotojų. Paskutiniu 
laiku pas J. M. Kriaučeliūnus 
atostogavo du broliai iš JAV: 
Bronius iš Omahos ir Alfonsas

Vysk. Brizgys Sao Paulo . f
Liepos 16 d. saulės užlietame Į Sveikina dr. E. Draugelis, vie- 

aerodrcme nemažas būrelis lie-į nas pirmųjų Ateitininkų orga- 
tuvių dvasiškių ir liet, organiza- j nicazijos steigėjų. Ta pat proga 
oi jų atstovų bei eilinių asmenų ' 
laukė atvykstančių mums retų 
svečių. Čia bųyo poetas, Venan- 
cijus Ališas, rašytoja Karolė Pa
žėraitė, muz. Jenas Kaseliūnas, 
Dr. E. Draugelis ir kiti suvažia
vę iš tolimiausių Sao Paulo pa
kraščių. Visi buvo šventiškai 
nusiteikę, nes atvykimas J E 
vysk. V. Brigio ir jo palydovo 
prel. J. Albavičiaus mums, išsi- 

,! ilgusiems asmenybių, reiškė tik-
parėmė dar didesnis skaičius, --f* . J’ ,. , „ , ,Valandos slinko. Pakylančių 

ir nusileidžiančių lėktuvų pro- 
peliariams besisukant spindu- 

- liuojanti erdvė virpėjo. Mūsų
I drauge su Algiu Skudra iš Či- laukiamasis vėlavo.;
■kagos. Išvažiuojant buvo su- I6.0O vai. pagaliau nutupe 
ruoštos didelės vaišės, kuriose.! PIie«inįs Paukštis, mums atne- 
be kitu dalyvavo kun. <jr. VJJaukiamus svečius Juos ba-. 
Skilanazaūnas ir kurt A. Sabas..

Laima ir Justas Kriaučiūnai
aplankė S. Rakščius. Čia ūš- čiau atvykęs’svečias prelatas J. 
leistuves buvo taip pat labai Balkūnas ir kiti 
šaunios su daugybe kviestų šye- s„ulė liflko vakaruos, kai ger
biu,, . ' •

Pas Algį Savicką atostogavo
Albina Ožinskienė iš Toronto ir l 
jos seserys Danutė ir Zita Gel- 
gotaitės iš Clevelando. Pas J. B. 
Jakubonius atostogavo G. J. 
Voltai iš Rcchesterio. Pas Pode- 
rius — Paulaičių šeimą iš Ha
miltono. pas Adomaičius — 
Dumčiai iš Owen Sound, pas A. 
V. Jašiūnus — A. Augustaitie- 
nė iš Toronto.

Kun. A. Sabas buvo išvažia
vęs savaitei atostogų j Montrea- 
li ir Providence, prie Atlanto 
pasimaudyti.

Kiin. dr. Vikt. Skilandžiūnas 
atostogavo Suc^bury bei Levack 
ir sekmadienį atlaikė lietuviams 
pamaldas.

R. Bagdono vadovaujama tau
tinių šokių grupė gražiai pasi
rodė Sault Ste. Marie širųtme- 
čio minėjime. Sušoko trejetą t. 
šokių.

A, Savickas laikinai išvyko į 
tabako ūkį pietų Ontario.

ragina rasti mūsų kolonijoje 
vieningą žodį ir atnaujinti viską 
Kristuje, aukoti Dievui ir Tėvy
nę. Toliau sveikina gerbiamus 
svečius LKB choro vardu K. 
Ausenka, Katalik. Moterų D-jos 
vardu J. Kutkienė, Moksleivių 
At-kų vardu J. Tijūnėlis, Mari
jos Dukterų Sūdaviečių vardu 
p. Višnaiuskaitė, Vyrų Kongre- 
gatų vardu p. Pranckevičius. 
Visuose sveikinimuose prašoma 
Jo Ekscelencijos ganytojiško 
palaiminimo mūsų darbuose.

Ir vėl išgirstame lygų ramų 
JE vysk. V. Brizgio balsą. Jis 
nuoširdžiai dėkoja visiems jį 
pasitikusiems, pasveikinusiems, 
neužmiršdamas ir DP, kurie jo 
žodžiais, savo žinių lobyną, atsi
vežtą iš mūsų gražiosios tėvy
nės perduoda ir tiems, kurie se
niai ją palikę arba jos visai ne
matę. Ragina prie lojalumo ir 
vienybės ir eiti tokiais keliais, 
kad kiti pasididiuotų mūsų dar
bas. Tapogi supažindina susirin
kusius su atvykusiais iš JAV 
lietuviais J. Balkūnu ir prel. J. 
Albavičiumi, jų asmenybėmis ir 
jų nuveiktais patriotiniais dar
bais. Jo Ekscelencijos kalbą pa
lydi ilgas susirinkusiųjų ploji
mas išreiškiąs nepaprastą pa
garbą, susijaudinimą ir pasiilgi
mą tokios taurios ir kilnios as
menybės.

Keletą žodžių taria ir prel. J. 
Albavičius, paminėdamas, kad 
ir jis savo laiku yra prisidėjęs 
materialiai prie V. Zelinos baž
nyčios įkūrimo. Jis yra išlydė
jęs Darių ir Girėną tolimon ke
lionėn. Jo patriotinė kalbos pa
baiga Įšaukia publikoje entu
ziastingą plojimą.

Prel. J. Balkūnas savo užbu
riančia oratoriaus galia sveikina 
S. Paulo lietuvius Amerikos L. 
Bendruomenės, BALFo, Ameri
kos Katalikų Federacijos, Ame
rikos Ateitininkų Centro Valdy
bos vardu. Po to supažindina su 
Amerikos Lietuvių Tarybos nu
voktais darbais ir taipgi Ameri
kos vyriausybės visokiariopa 
parama Lietuvos išlaisvinimo 
veikloje. Baigdamas pabrėžia, 
kad Amerikoje niekas nėra pra
radęs vilties, kad Lietuva bus 
laisva ir laikydamiesi bendro 
vieningo fronto gražinsime Lie
tuvai lietuvybę. Jo kalba paly
dėta visuotino susižavėjimo. Po
sėdis baigiamas prof. A. Stonio 
padėka prelegentams.

Seka meninė dalis; kurioje L. 
K.B. choras vedamas komp. J. 
Strolios padainuoja kelias pat
riotines dainas. Sugiedojus Lie
tuvos Himną publika nenoro
mis skirstėsi.

Tos pat dienos vakare įvyko 
gimnazijos salėje svečiams pa
gerbti iškilminga vakarienė, ku-

laukiamasis vėlavo.
16.30 vai. pagaliau nutūpėLietuviška 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.

LOUDER AVE., Toronto.251
YANA FABRICS

698 QUEEN ST. W., TORONTO 
Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė, firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

V. JUŠKEVIČIUS, 
telefonas LL. 7714

Licenced master electrician.

Dabar galite lengviau 
negu Jūs manote 

įsigyti naują

Oldsmobile,
Chevrolet

ar vartotą auto mašiną

W eston Motors

Kreiptis J. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008

šimtai mašinų pasirinkimui

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės j mūsų atstovą

Zig ma^ Didžbali'
1294 KING ST. E^ HAMILTON 

Telefonas LL 9-3558

TLSI IA I eal Estate

’ Šęs laukiamus svečius. Juos pa
sitiko Lietuvos Konsulas Ą. Po- 

’ | lišąitis, kun. P. Ragažinskas, L.
K.B. choro pirmininkas, anks-

biami svečiai atvyko į Seselių 
Pranciškiečių vienuolyną Vila 
Zelinon. Netrukus iš čia JEksc., 
palydimas procesijos, buvo su
tiktas gausios minios prie V. Ze- 
linos vainikais išpuoštos bažny
čios. Chorui giedant ”Ecce sa- 
oerdcs magnus” Ekscelencija 
ieina bažnyčion. Klebonas P. 
Ragažinskas sveikina garbingą 
svečią lietuvių katalikų vardu 
ir džiaugiasi pirmą karta šioje 
bažnyčioje sulaukus lietuvio 
vyskupo. Po pasveikinimo vysk. 
V. Brizgys pasakė Į susirinku
sius labai gražų ir turiningą pa
mokslą, kuris ne vieną, kaip se
ną taip jauną, sukrėtė iki dva
sios gelmių. Po pamokslo buvo 
atgiedota Panelės Šv. Litanija 
ir palaiminimas Šv. Sakramen
tu.

Sekmadienį, liepos 17 d. Jo 
Eksc. atlaikė toje pat bažnyčio
je iškilmingas mišias pasakyda
mas pritaikytą pamokslą. 14 vai. 
Seselių Pranciškiečių gimnazi
jos salėje visi garbingi svečiai 
dalyvavo Dariaus ir Girėno bei 
Išeivių Dienos paminėjime.

Paminėjimą atidarė sendrau
gių ateitininkų vardu prof. A. 
Stonis. Garbės prezidiumą su
darė: JE vysk. V. Brizgys, prel. 
J. Albavičius, prel. J. Balkūnas, 
konsul. Polišaitis, dr. Eliziejus 
Draugelis, kun. P. Ragažinskas, 
LKB choro pirm. K. Ausenka ir 
prof. A. Stonis.

Sveikinimo žodi pirmasis tarė 
Konsulas Polišaitis pabrėžda
mas, kad atsilankymas tokių 
augštų Bažnyčios dignitorių su
stiprina mus moraliai. Taipogi 
tarė kėletą žodžių ir apie Darių 
ir Girėną, kurių ryžtas liko vi
siems pavyzdžiu, ypatingai mū
sų jaunimui išeivijoje.

Paieškojimai
Kazio GRIAUZDĖS, anksčiau 

gyvenusio Toronte, ieško brolis 
Ant. Griauzdė, gyv. Unterjet- 
lingen, Kreis Boblingen, Wiirtt. 
Germany.

rios metu buvo dar pasakyta ke
letą gražių žodžių. Ypatingai 
gražią ir turiningą kalbą pasakė 
lietuvių draugas Brazilijoje dr. 
J. Ferreira Carrato, įvertinda
mas lietuvių nuopelnus Brazili
jos kultūriniame progrese. Į jo 
žodžius lygiai giliai suprasmin
tai atsakė J.E. italų kalba. Nuo
taikingai slinko vakaras, su
skambo ir liaudies dainos. Jo 
Ekscelencijai pakilus nuo stalo 
nuoširdžiai atsisveikinta su sve
čiais, kurie savo kad ir trumpu 
pabuvimu mūsų tarpe atnauji
no mumyse priblėsusias viltis, 
sustiprino ryžtą ir tikėjimą, kad 
po Pietų Kryžiaus dangumi be 
tėvynės išblaškytiems vaikams, * 
Eucharistijos ženkle Apvaizda 
suteiks savo malonę.

Halina Mošinskienė.
JE vysk. V. Brizgys liepos 18 

d. vizitavo Lietuvos Konsulą ir 
13 vai. kartu su prel. J. Albavi- 
čiumi išskrido į Rio de Janeiro 
dalyvauti Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese.



SPARDAVIMAS Metinis
Siūlome Jums žemiausiomis kainomis Įvairiausius namų apstatymo reikmenis. Be šiame puslapy matomų pa- 
vyzdžių pas mus rasite TV ir radijo aparatų, kilimų, linoleumu, lempų, vaikų baldų, vežimėlių, veidrodžių, ir kitko. 
Pirkdami pas mus Jūs įsigysite reikalingus daiktus pigiausiomis kainomis ir geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis

Metinis “Enchanted Nights” Mattress

MIEGAMIEJI nuo $69.00
MIEGAMOS SOFOS tik *39.00

^asadian s m jos Al

- - - ■

Į £>EA1JCAJ2O ' «V< 17 AM J© Q7
I D£ CA2O5 Jl/27 P^CMICAGO IU 17 $qja«
I SALES MAMGER, SEALY SLEEP PRODUCTS’ 

ei Riverside dr tor*
ADVISE all DEALERS S£ALY»S GOLDEk SLEEP SALE bill 
FEATURE FIRST REOUCTIOk li> EI6HTEEU TEARS Of $«?.5O 

eachaateo mghts MATTRESS stof AATICIRATE biggest 
8ECOIAG SALE Ik CĄUADIAR HISTORY.

€ H BERGMANN SEALY INC»

Kaip iliustruotas $189.00

Virtuvės komplektas: stalas ir 4 kėdės 
nuo 539.00

Kaip iliustruota sofa 
ir fotelis — $169.00.

Dulkių siurbliai

Hoover
Weekend

MAGAZINE

Aliumininė kėdė 
$5.95 Kaip iliustruotas $74.00 nuo *24.95

namų vidaus ir
išorės dekoravimui

■ ■ •*

ŽEMIAUSIOMIS
KAINOMIS.

Dvigubos spintos 
tik *29.95

Skalbimo mašinos 
nuo *79.50

Šaldytuvai nuo $179.00.
Kaip iliustruotas — $269.00

GOLDEN SLEEP SALE
Enchanted Nights reduced to

BUDGET 
TERMS

was

Matracai nuo $18.95

mašinos tik *124.00,Geriausios pasauly siuvamos i

Prie kiekvienos mašinos 
nemokamas priedas — 
siuvimo kursas.

Garantuotos visam gyvenimui

Gazo ir elektros pečiai $75.00.
Kaip iliustruotas —• $269.00

sMs

SIŪLOME pigiausiomis kainomis WESTINGHOUSE automatines skalbimo mašinasr džiovyklas, 
šaldytuvus ir kitus WESTINGHOUSE gaminius.

, WESTINGHOUSE UŽTIKRINA AUGŠČIAUSIĄ GAMINIŲ KOKYBĘ.

Būkite patys prekybininkai - pirkite Lietuviškos Akcinės 
Bendrovės -Mohawk Furniture Limited akcijas.

Laike išpardavimo pirktoms 
mašinoms išsimokė j imas be pro
centų.

s MOHAWK FURNITURE LIMITED 2448 DANFORTH AVENUE, 
TORONTO 

Telefonai: OX. 9-4444, OX. 9-0977
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Norėdami pirkti aę parduoti nekilnojamąjį turtą kreipkitės 
S • 1 didžiausią lietuvišką Įstaigą '

L JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. OU 6381 1609 DUNDAS ST. W. OL. 7996

J PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE VIETOSE IR ĮVAIRIŲ KAINŲ BEI STILIŲ NAMŲ,
S BIZNIŲ, ŪKIŲ, VASARVIEČIŲ IR KIT.

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 7996:

Jums visada patarnaus 
skambinant telefonu

OL. 6381:

b

F. SENKUS,
V. PLIOPLYS,
P. BUDREIKA, 
J. RINKEVIČIUS, 
J. BALTAKYS, 
BARCEVIČIUS, 
B. POSIUS, 
BERŽANSKIS,
B. KRIAUČELIŪNAS,

R. ŽULYS,
B. SERGAUTIS.
B. M ARI JO SIUS

S. JUCEVIČIUS,
A. PALECKIS,
P. KRILAVIČIUS,
J. KAŠKELIS,

J. KARPIS.

_ .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 PI S.
Atliekame visus draudimus priėinamiausiomis sąlygomis. KLAUSKITE B. SERGAUTIS.

‘i ’ PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINĖMS
p REAL ESTATE SĄJUNGOMS. . / <

Šachmatai. Mūsų šachmatų 
meisteris Povilas Vaitonis rug
pjūčio 16 d. vyksta į Otavą tre
čią kartą kovoti dėl Kanados 
čempionato. Pirmenybės truks 
apie porą savaičių ir jose daly
vaus 12 Kanados stipriausių 
šachmatininkų.

P. Vaitonis Kanados šachma
tų čempionatą turėjo 1952 m. ir 
vice-čempionatą 1954 m. Šiemet, 
be Vaitonio, varžybų favoritais 
dar laikomi Andersonas, Ja
nowskis, Draxl ir Bogatyrčiu- 
kas — taigi, varžybos bus tikrai 
kietos ir įdomios, ir mūsų meis
teriui Vaitoniui linkėtina geros 
sėkmės.

— Rugpjūčio 14 d. ’’Vyties” 
klubo šachmatininkai rengia at
virame ore prie PortPerry, eže
ro pakrantėj, šachmatų iškylą. 
Bus pravedamas žaibo turnyras 
ir kitoki žaidimai. Šachmatinin
kai vyksta šešiomis mašinomis 
ir išvykai susirenka 10 vai. prie 
’’Tulpės” valgyklos. Vytieciai 
šachmatininkai maloniai kviečia 
dalyvauti taip pat Hamiltono ir 
kitų apylinkių lietuvius šach
matininkus. Iškylos vieta pasie
kiama važiuojant 401 keliu iki 
Whitby ir paskui pasukant. 12 
keliu iki Port Perry. Iškyla nu
matoma Stephenson’o farmojo.

i "i

A. MORRIS
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.

1. Didžiausias pasirinkimas 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 agentarhs:

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

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka Įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
simokėjimo sąlygos — 24 mėn. 
Techniški patarimai veltui.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Tel. ME. 2471
Pcrkont or parduodant bctkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite j Šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 

—* sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namu, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

PUNDAS - MANNING, ‘
"Grocery store, $4.000 pilna kaina 
-pUus prekes, geros biznis, $125 
Tttjoma mėnesiui už krautuvę, 7 
kambarių butą ir garažų. Savaiti
nė apyvarta $600, galima dar pa
gerinti.

BROCK - DUNDAS,
$3.000 įmokėti, 6 gerų kambarių, 
Irkro mūro, su gerais baldais ir kt. 
smulkmenomis, namas. Viena mo- 
dėmi virtuvė, geros kietmedžio 

■•grindys, vieta garažui. Viena atvi
ra skola 10-čioi metu.

RUNNYMEDE - BLOOR,
—$-4.500 įmokėti, 7 grožių neperei

namų kambarių, visai atskiras, ry
puotų plytų namas, alyvos šildy
mas, puikios kietmedžio grindys, 
modernios virtuvės, geros įvažiavi
mas iš gatvės.

HIGH PARK - KEELE ST., 
$4.000 įmokėti, 8 didelių neperei
namų kamb., lobai gero mūro na
mas. Sis namas ypatingai gerame 
stovyje — malonumas parodyti!

GRENADIER RD. - HIGH PARK, 
.$4.500 įmokėti, 11-kos gražių k., 
visai atskiros, gero mūro namas, 
naujas karšto vandens alyvos šil- 

..Hymos, 2 modernios virtuvės, 2 tu
aletai, plotus įvažiavimas, dvigu- 

~t>os garažas.
HĄVĘJ.OCK - BLOOR,

Su augštesniu įmokėjimu 12-kos 
grožių kamb., presuotų plytų, ge
ro mūro, viso i atskiras namas, von- 
den i u-alyva šildymas, 3 modernios 
virtuvės, loboi gerai išlaikytas, ge
ras rūsys, gražus didelis kiemas, 
naujos garažas.

P. MALIŠAUSKAS
But.: ME. 2471, Rm.: KE. 742S

HAVELOCK - BLOOR,
Apie $1.200 įmokėti, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva šildomas, 
kietmedžioi grindys, moderni vir
tuvė, didžiulis gražus kiemas, ge
ros išsimokėjimo sąlygos, greitas 
užėmimas.

INDIAN GROVE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, kietmedžio grindys, 
moderni virtuvė, vieta garažui.

DURIE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, gra
žus atskiras namas, kvadratinis 
plonas, olyva Šildomas, kietmedžio 
grindys, privatus įvažiavimias, na
mas be skolų, geras pirkinys, sku
bus pardavimas.

RUNNYMEDE - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių per 
du ougštus, atskiros mūrinis na
mas, kvadratinis plonas, alyva* 
šildomas, moderni virtuvė, priva
tus įvažiavimas, 10 metų skola, 
geras pirkinys.

CONSTANCE - RONCESVALLES, 
$6-7.000 įmokėti, 11 kambarių 
atskiros mūrinis namas, kietme
džio grindys, vandeniu alyva šil
domas, garažas su šoniniu įvažia
vimu, lobai geros nuomavimui.

DELAWARE AVE.,
Apie $7.000 įmokėti, 10 kamba
rių, atskiras mūrinis namas, van
deniu alyva šildomas, kvadratinis 
plonos, kietmedžio grindys, kam
barys ir vonia rūsyje, dvigubos 
garažas, ultra moderni virtuvė, 
gražus kiemas, vienas iŠ geriausių 
namų toje gatvėje, vieng skola li
kučiui.

P. KERBERIS.
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LL. 1584

—fl 1|«—ll |W Į |l-

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
' . Teisininkas —
i Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W. ' 
Room 107

[ Telefonas EM. 6-4182
. Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

motorus.
U to, apimu namus^pilnam instalia- I 
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

’’Vyties” futbolininkų pasiro
dymai. Liepos 8 d. Vytis žaidė 
su amžinu kaip Lietuvoj, taip ir 
čia, daug laimės turinčiu prieš 
lietuvius priešu — latviais, ku
riuos žiauriai sumušė net 5:2, 
kaip ir atsirevanšuodamas už 
pavasario pralaimėjimą 2:1.

Įvarčius įmušė: V. Baliūnas,' 
Lietuvininkas, Vėlyvis Jonas, 
Preikšaitis ir Šimkus.

Antras rungtynes Vytis žaidė 
liepos 22 d. su ’’Neerlandia”, ku
rią tiesiog katastrofiškai sumu
šė, net 8:1. Įvarčių autoriai: 
Šimkus 3, 'Preikšaitis 3, Paku- 
laitis l, Vėlyvis Jonas 1.

Abejas rungtynes Vytis žaidė 
savo lygos pirmenybėms dėl taš
kų. Po nesėkmingo pavasario. 
Vytis vėl veržiasi į pirmutines 
eiles ir būtinai pasiryžusi išsi
laikyti pirmutinėse 3 vietose, 
kad kitais metais galėtų pakilti 
Į augštesnę klasę.

Ir trečias rungtynes sužaidė 
liepos 24 d. dėl Carling’s taurės, 
su augštesnės klasės, t.y. Metro 
lygos ” Scottish” komanda. 
’’Scottish” stovi savo lygoj 3 
vietoj.

Nors škotai laimėjo rungty
nės 2:1, bet šitos rungtynės Vy
ties komandai buvo kaip ir ban
dymas, kaip jinai atsilaikytų

KĄSNELIS - NE VISAS OBUOLYS
G. Galvos straipsnis apie lie

tuviškos kultūros tariamą atsi
dūrimą kryžkelėje man priminė 
mano keptus ’’blynelius” Jūžin
tų ežero paviršiumi — plokščiu 
akmenėliu, būdavo, jų daug 
gražių prikepu, bet visas grožis 
paviršiuje ir pasilikdavo, gelmių 
nepasiekdamas.

Jei mes, svetur gyveną lietu
viai nesame lietuviškojo pasau
lio centras, reikėtų pasidaryti 
nuosaikių išvadų ir neperkrauti 
žirgo raiteliais. Jei mes ne cent
ras, tai mūsų tariamos tautinės 
nuodėmės maža centrui. įtakos 
teturės, ar ne? Kai Lietuvoje 
lietuvis prisisukdavo prie gero 
darbo, nusipirkdavo namelį, 
dvaro centriuką, automobilį, su
sitaupydavo skatiko banke ir 
leisdavo vaikus į mokslus ,tai 
būdavo geriausiu bei doriausiu 
piliečiu laikomas. Na, o^lietuvis 
Kanadoje ar Amerikoje, kuris 
nagas nagan tą patį daro, susi
laukia negero ir nedoro lietuvio 
reputacijos. Nejau kelionė per 
sūrų okeano vandenį dalyką 
moraliai plaušine (ragaže) pa
verčia.

Gaila, p. G.G. nepasako, kas, 
jo nuomone, yra kultūra. Antro
pologas prof. Malinovskis saky
davo, kultūra yra viskas, ką 
žmogaus ranka bei protas pada
ro. Paukščiai, žvėrys ir galvijai 
kultūros neturi. Tokiu būdu, 
lietuviška kultūra būtų viskas, 
ką lietuvio ranka bei protas pa
daro, nežiūrint kur. Tuos pada
rinius, tiesa, galima paskirstyti 
rūšimis ir šias rūšis sustatyti 
pagal vertingumo laipsnius.

Tikiu, kalbėsiu daugelio sve
tur įsikūrusių lietuvių vardu, 
pasakydamas, kad mes jokiu bū
du nesijaučiame ožiai Įšokę į 
ne savo darželius, iš kurių ”su 
baime’’ kaip kada pasižiūrime Į 
lietuviškąjį ’’sodą” (žodis ’’ro
jus” - paradise, sakoma, kilęs iš 
’’sodo” reikšmės). Mes visai ne
sijaučiame kultūriškai atsilikę, 
net tie, kurie lietuviškai sunkiai

i 
perėjus į augštesnę klasę. Ir 
koks iš t ikrų jų būtų vien tik lie
tuvių, be svetimtaučių pagalbos 
pajėgumas augštesnėse klasėse.

Kaip žinoma, beveik kiekvie
na augštojoj lygoj komanda tu
ri savo eilėse visokių 
žaidėjų.

Šį kartą Vytis tikrai 
lė. Nors ir pralaimėjo 
sukovojo tikrai puikiai, ir be
veik visą pirmą puslaikį ir ant
ro pusę, žaidimas vyko prie 
priešo vartų.

Rungtynės pradedamos dide
le sparta. Nors lietuviams ir 
tenka žaisti prieš didelį vėją, 
bet priešas spaudžiamas. Neiš
naudojama keletas puikių pro
gų, kaip Preikšaičio ir Grybaus
ko, kurie buvo išsiplėšę vieni 
prieš vartininką, bet vienas su
kirto į rankas, antras susipainio
jo į smėlį. Įpusėjus kėliniui, 
škotų dešinysis sparnas, pada
rius Vyties kairiam gynėjui 
technišką klaidą, įmuša pro per
daug išbėgusį mūsų vartininką, 
pirmą įvartį. Taip pirmas kėli
nys, prie didelio tempo kovos, 
ir baigiamas. Antrą kėlinį nors 
ir pavėjui žaidžiama, bet Vytis 
žaidžia, kažin kaip išsiblaškę, ir 
puolimas centro puolėjui turint 
juodą dieną visai nesiklijuoja, 
kur to skysto žaidimo pasėkoje 
kretna 2-ras įvartis Vyties ne
naudai. Po šito įvarčio lietuviai 
susiima ir pradeda smarkiai ata
kuoti vėl priešo vartus, bet lai
mės tikrai šiandien nėra. Vėl 
praleidžiamos puikios progos, 
sukertant į vartininką ar pro 
šalį. Atrodo, rungtynės taip ir 
baigsis 2:0 škotų naudai. Bet li
kus kelioms minutėms prieš ga
lą Preikšaitis prasiveržęs vienas 
pro gynėjus, užtikrintai aštriu 
žemu šūviu į kampą įkerta gar
bės įvartį; nors priešas ir toliau 
spaudžiamas, bet išlyginti ne
bepavyksta, taip rungtynės ir 
baigiamos 2:1 škotų naudai. neĘ t Kurje iieiuvl^ai SUUKI<tl

Nors rungtynes ir praloštos beka]ba arba kurie nieko dorQ 
daugiausiai del laimes stokos, ar idomaus mūsu spaudoje bei 
bet rezultatas ir rungtymų eiga Uiteratūroje neranda.
Lro<i?’ - kad Yyt1.5’ Pas^Pril?!a i Kadangi mes nesame lietuviš- 
brohais Basaičiais ir Teveliu į kQ-o saulio centras, tai, aišku, 
yra lygus pnesas augstesnems ’ - - -
klasėms. Tik gaila, kad kai ku
rie žaidėjai žiūri pro pirštus į 
treniruotes ir tokio puikaus gy
nėjo, kaip Paukščio paskutiniu 
laikų atsimetimas, tikrai pasi
gendamas komandoj.

Šį kartą Vyti atstovavo: R. 
Dūda, V. Dobrovolskis, R. Vė
lyvis. A. Tėvelis, J. Žukas, P. 
Rašaitis, J. Vėlyvis, Grybaus
kas. R. Preikšaitis, J. Lietuvi
ninkas, H. Rašaitis, A. Supro- 
nas, Pakulaitis ir V. Baliūnas.

Žemaitis.

tautybių

neapvy-
2:1, bet

galbūt ir mes būsime nustebinti 
mūsų kovojančių brolių padari
niais, kai sugrįšime lankyti iš
laisvintos Lietuvos.

Jei menas, literatūra, tikyba 
yra augščiausi žmogaus kultū
ros padariniai (kaip sako prof. 
Ernst Cassier savo ”An Essay 
on Man”), jie bus kuriami ne 
tremtyje bei emigracijoje, bet 
tėvynėje Lietuvoje. Iš Parncū- 
zijos savo laiku išguiti hugeno
tai pasidarė geri kitų kraštų pi
liečiai (net labai kaikur verti
nami), bet tautos kultūros, ro
dos, niekur nepastūmėjo ir 
kryžkelėse neatsidūrė. Tą patį 
galima pasakyti apie po bolše
vikų revoliucijos po pasauli iš
sisklaidžiusius rusų ’’baltuo
sius”. Mūsų poetas Mickevičius 
taip pat greitai į dausas nusikė
lė, kaip tik pasibaigė jo iš tėvy
nės atsivežti atsiminimai ir nu
trūko su tėvų kraštu ryšiai.

Emigracijoje ir tremtyje įsi- 
pilietinkime naujuose kraštuose 
ir iškilkime jų visuomenėje 
tiek augštai, kiek mūsų talentai 
ir gyvenimo progos leidžia! Te
gul gaivina mus viltis, kad tau
tos centras — kovojanti tauta 
išeis kaip nors iš dabartinių 
bandymų, kaip išėjo iš visų ki
tų." Vyt. Sirvydas

Red. pastaba. Iš to, turbūt, ir 
autorius nenorėtų daryti išva
dos, kad išeivijoje savais kultū
riniais lobiais nesidomėtina ar
ba kad kultūrinė reprezentacija 
nevertintina laisvės kovoje. Ki
taip juk reikėtų atmesti visas 
kitas mūsų pastangas. Pasitikė
ti, kad ’’tauta išeis kąip nors iš 
dabartinių bandymų”, vargu ar 
pakankamas receptas.

mūsų lietuviškoji kultūra jokių 
kryžkelių nepriėjo. Jei priėjo, 
tai tėvynėje Lietuvoje. Bet ir 
čia. kaip vykusiai p. G. G. pa
brėžia, gyvena ’’kovojanti tau
ta”. V. Kapsukas 1905 m. Vil
niuje ėjusioje socialdemokratų 
’’Žarijoj” viešai pasakė, kad lie
tuvių kraštas po 110 metų caro 
valdžios kultūringiau išrodė ir 
jo gyventojai buvo kultūringes
ni, negu 300 metų Romanovų 
naguose pagyvenę rusai. Todėl1

INTER - CITY
Heating 

Installation
Atlieka namų apšildymo, gazo, van
dentiekių, drenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTERIS
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Tel. KE. 3881

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ i 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
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:
1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas Į 

ir 4 butai susidedą iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilno kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

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

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilna kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Parkdale rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
ougštus. Mūrinis, atskiros namas, 
vandeniu - olyva šildomos. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

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

7. $20.500 pilna kaino. 8 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - olyva šildomos. Bloor - Run- 
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - olyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rajone.

9. $22.000 pilna kaino. 9 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, garažas. 
Labai gerom stovyje. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 komb. mūri
nis narnos, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.

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

12. $10.500 pilna kaina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomos, pil
nos 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 namasf Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 komb. mūri
nis namas, alyva šildomos. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilno kaina, 6 komb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
olyva šildomas. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. -mūri- • 
nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domso. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferig rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 komb. mu4- > 
nis, atskiros namas, vandeniu r 
alyva šildomas, garažas. College f
- Dufferin rajone.

20. $3.500 Įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, gara

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

21. $15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atskiros nomas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22; 16.500 pilna kaino. 8 komb.
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 £amb. mūri
nis, atskiras namas, garažas. Pil
na kaino $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

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

25. $18.000 pilno kaina,'7 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - olyva šildomos, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

2į. $18.900 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis, atskiros namas. Vande
niu - olyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

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

28. $7.000 įmokėti, 7 komb. 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 or^diš ,2s5 
nis namas, olyva Šil omas, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

Turime daugelį kitų lobai gerų ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais nomų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo ooskelbti.

V. JUČAS
OL 8444

R. KUPREVIČIENt
OL 8443

*D. KAROSAS
OL 8443

J. BUCANTAS
OL 8444

V. PALIULIS
OL 2324

P. DAMBRAUSKAS
OL 8443

Namą tel. RO. 9-6198

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

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

Telefonas Rochers Point 184-M.

PARDAVIMAS
Naujų mašinų ir sunkvežimių

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.

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

■ . ■ • ■ . f.‘ :

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

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

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

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefono? EM. 4-4D25. 
SKYRIAI: WINNIPEG, Men., 677 Main St. Telefonas 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 Broadway, Tel. Fl. 1272

.______I r ki t o s e v i e t o s e.  *
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V. VA SIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prfe Ossington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

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

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

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

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

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

PABDUODAMA:
va šildomas, atskiras, gero mūro, 
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 ougštų, at
skiras, apynoujts namas, vande
niu alyva šildomas, 4 gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

8. Bloor - High Pork 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, geros pir
kinys.

9. Dundas - Dufferin, 2 apynouji 
atskiri namai. Vienas 2-jų atski
rų butų, antras 4-rių atskirų bu

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

10. High Park Blvd., 14 lobai dide
lių kambarių, atskiras, 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, mėnesihės 
pajamos $680, labai geras pirki
nys geromis 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.

Kodėl nenukabinti?
Kinų diplomatas susiginčijo 

SU britu dėl Everesto viršūnėje 
britų ekspedicijos iškeltos vėlia
vos. Kinas tvirtino, jog tai jų 
teritorija ir britai ten savo vė
liavos neturėję teisės iškelti. 
.mjMatyt, tik taip akiplėšiškai 

elgdamiesi jūs britai ir kitas že
mes užgrobėt — baigė kinas.

— Na, jei jau ta vėliava jums 
taip nepatinka, tai kodėl neuž- 
lipat ir nenuimat jos — paste
bėjo britas.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
* 167 College, kambarys 9.
Tel: įstaigos: WA. 1-3584;

Namų: WA. 3-5555.
* Toronto

— Karachi. — Pakistano min. 
pirm. Mohammed Ali atsistaty- ’ 
dino, nes mahometonų lyga at
sisakė jį laikyti savo .vadu. Jo 
vieton pakviestas finansų min. 
Choudri.

išdidžiai atsako

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

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje
1955 M. PIRMO PUSMEČIO VEIKLOS APYSKAITA 

Balansas 1955 m.* ilepos 1 . d.
Pasyvas

Saldo 1955 m. sausio 1 d. $2298.54 
Gauta aukų iki liepos 1 d. 
Procentai 1955 m. .........

Aktyvas
‘ Soldo 1955 m. liepos 1 d. $5226.79

Išlaidos 27.43 2940.05
15.63

Balansas $5254.22

PAJAMOS: 
Hamilton, Ont. ... 
Toronto, Ont. ....... 
Tillsonburg, Delhi, 
Britų Kolumbijos 
Montreal, Que...
Edmonton, Alta. 
Welland, Ont. ......
London, Ont. ....... 
Sudbury,* Ont. 
Winnipeg, Man. 
Windsor, Ont. ..... 
Ft. William, Ont.
Kitos kolonijos surinkę 

mažiau $50.00 ..........
Procentai banke ........

Ont.

$1000.00 
500.00 
247.22 
209.25
174.28
163.12
138.00
137.25
80.50
78.45
74.35
72.13

Balansas

IŠLAIDOS:
Pašto - telefono .
Susisiekimas .......

$5254.22

7.17
18.46

Viso $27.43

ATASKAITA
Viso turėta pajamų .... $2955.68
Saldo 1955. I. 1........... 2298.54

. -. Viso
Viso turėta išlaidų ....

$5254.22
27.43

65.50
15.63

$5226.79

Viso $2955.68

Saldo 1955. VII. 1.
Lietuvių Pasų ir ženkle 
lių išplatinta už ......

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

$606.75

VKLS Toronto skyriaus Vajaus Komiteto pranešimas Nr. 3
Gegužės mėn. 21 d. Garden City 

Beach, Port Wel Ietyje, VKLS St. Catha
rines skyriaus rengtoje gegužinėje au
kojusių leidiniui "Vilnius Lietuvos Gy
venime" angliškai laidai sąrašas: 
? Po $2 — J. Pleinys, Hamilton, L. 
Mačišųnas, V. Jonulevi-
iiuš ir A. Gačionis. Po $1.50 — V. Ma*' 
čikūnas, Niagara Falls. Po $1—J. Mar- 
kuškis, L. Pūslys, A. Panumis, J. Kavo
lis — visi , iš St. Catharines, Br. Saplys, 
Toronto, S. Normantas, Jurgis Isinous- 
kas, J. Naujokaitis. Urnoje rasta — 
$21,22. Viso $38,72.

Aukų rinkėjams aukojo:
Po $5 — P. Lelis, P. Sidaras, J. Pik- 

šilingis---- visi iš Toronto, kun. dr. J.
Tadcfrauskas, Hamilton. $4 — M. Zub- 
rickas, Oshawa. Po $2 — kun. P. Ažu
balis, V. Venckus, J. Vaitkaitis — To
ronto, V. Pauža — JAV. Po $1 — Rie
kus, J. Urbonas, J. Prutufis, A. Palio
nis, Š. Baubinas, Zenonas Padhalski , L. 
Garbačiauskas, kun. dr. J. Gutauskas, A. 
Biveinis, J. Sabaliauskas, K. Cinčius, J. 
Žilys, A. Basalykas, K. J užimąs, K. Stra
vinskas — Toronto.$0,60—Jogėla, To
ronto. $0,50 — L. Žičkus, V. Žakas, S. | 
Norvaišas, A. Dragūnas, V. Micevičius, 
S. Banelis, Kregždė, J. Dūdelas, L. Ru
daitis, J. Ažubalis, B. Mackevičius. Ki
tų aukojusių p. Luniui pavardės neiš
skaitomos. Visi iš Toronto. Viso $37,35.

Prenumeratorių ir aukotojų sąrašas:
Joseph Briedis — $5, pren. 1 egz., 

V. plikos — $2,20, pren. 1 egz., M. 
P. R. — $2, pren. 1 egz., B. M. —

$10, pren. 6 eg z., Vyt. Bakaitis $ 1,20, 
pren. 1 egz., J. Valiulis — $2, pren. 1 
egz. Visi iš JAV. J. Maniuška—- $1,20, 
pren. 1 egz., A. Žindžius — $1.20, 
pren. 1 egz. — Toronto. Viso $24,80.

Visiems aukojusiems Vajaus Komite
tas taria nuoširdų vilnietiškų ačiū. Va
jaus Komiteto adresas: Mr. J. Cicėnas, 
138 Shaw. St., Toronto, Ont., Canada.

Vajaus Komitetas.

vieta vasarojimui 
ir savaitgaliams
prie gražaus SIMCOE ežero, 
KESWICK, Lake Shore Road

J. PREIKŠAIČIO ir J. KAŠKELIO 
PARKAS.

Puiki vieta maudymuisi, piknikavi- 
mui, žvejybai. Išnuomojami kamba
riai. 42 mylios nuo Toronto. Važiuoti 
11 arba 8 plentu iki Keswick. Iš ten 
kairėn, pagal rodyklę Lake Shore Rd. 
1 mylią (šalia Lake Shore Park Snack 
bar). Autobusai (Dundas - Boy St.) 

eina kas antra valanda.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIAI TORONTE 
STATYTI AUKOJO:

$25 — Vieroitis, Hamilton, Ont. 
$20 — Mikšys K., Hamilton, Ont. 
Po $10 — Jakubauskas P., London 

Ont.; Jonaitis J., Sudbury, Ont.; Juteli: 
S., Sudbury, On t.; Bartulis M., Wind 
ham Centre, Ont.; Deveikis S., Vancou 
ver, B.C.; Skuda S., Vanessa, Ont.; Ko 
chanka A., Hamilton, Ont.; Saidziuna: 
S., Kitchener, Ont.; Miniauskas V. 
Howk Junt, Ont.; Pauliukaitienė F. 
Montreal, Que.; Staškūnas, S.S. Marie 
Ontario.

Po $5 — HAMILTON, Ont.: Šturmai 
tis B., Grajauskaitė A., Inkratas J., Pet 
kevičius, Barkauskas; MONTREAL, Q. 
Markauskas, Stankevičius J.; Vidmon 
B., Tillsonburg, Ont.; Jasevičiūtė E. 
Fort William, Ont.; Statkevičius J., Rod 
ney, Ont.; Gudelaitis, Corinth, Ont.; Au 
linskas A., Oakville, Ont.; Tiškevičiui 
J., Kitchener, Ont.

Po $4 — Vaitkūnas E., St. Paul 
Alt.; Misius B., London, Ont.

Po $3 — Treška J., Vancouver, B.C 
Černis P., Montreal, Que.; Skardžius S. 
S. S. Marie, Ont.; Garys I., Montreal 
Que.; Kazlauskas, Rivercourse, Alta.; 
Pranckūnas M., Sudbury, Ont.; Žvirbli 
J., Hamilton, Ont.; Skilandžiūnas P. 
Levack, Ont.

Po $2 — HAMILTON, Ont.: Labuc 
kas S., Skripkienė Z., Almond V., Kaz 
lauskas V , Kučinskas, Žemaitis G. 
Bakšys S., Blekys O., Masilionytė S. 
Rudziauskas V., Kilienė G., Joniko A. 
MONTREAL, Que.: Smilgevičius K., Pet 
rauskas V., Sveinauskas J., Stonkus A. 
Laurinaitis M.; SUDBURY, Ont.: Gegz 
nas K., Sakalauskas E., Stapcinskas J. 
Žukauskas K.; Balčiūnas W., Samia 
Ont.; Grimolduskienė M., Timins, Ont. 
Dzenakaitienė A. 
točius, Port 
Natal, B.C.; 
ky, Levack, 
Ont.; Žižys, ,
kauskaitė S., London, Ont., 
Glencoe, Ont.; Puida A., Longlac, Ont. 
Vindašius P. Tillsonburg, Ont.; Žilėnai
A. , Coniston, Ont.; Kardelis, Loduc 
Altą.; Kazlauskas A., New Westminster
B. C.

Po $1 -—-■ MONTREAL: Paužėnaib 
G., Motecienė E., Rimkus J., Kazukaus 
kienė S.; LONDON: Stulgys J., Pocius 
Petravičius, Bellevue, OnL; Zakaraus 
kas, Abitibi, Que.; Taraškevičius, Ed 
monton, Altą.; Roman K., Fenwick 
Ont.; Daunys K., Coniston, Ont.; Juš 
kevičius V., Brooks, Alta.; Andrula't 
New Westminster, B.C.

Visiem^ aukojusiems nuoširdžią pa 
dėką reiškia Tėvai Pranciškonai.

Dvi ponios eina per parką. 
Viena iš jų staiga sušunka:

— Žiūrėk, koks puikus vaiku
tis!

Jos prieina juo pasigėrėti. Ta
da antroji sušunka: '

— Dėl Dievo, koks sutapimas! 
Juk tai mano vaikutis!...

— Tikrai?... Ar tik neklysti, 
brangioji?

— Ne, aš pažinau auklę...
Norėtų pamatyti fotografiją
Vedybų biure agentas pasa

koja vyriokui:
— Žinot, negalima Sakyti, kad 

mergina būtų labai graži, bet ji 
turi labai gražų namą.

— Gal turit fotografiją?
— Na, žinoma. Štai ji.
— Ne, ne jos — namo...

Mamytė pasiuntė Jonuką į 
paštą įmesti į pašto dėžutę laiš
ką ir davė pinigų ženklui nu
pirkti. Grįžta jis ir išdidžiai 
duoda pinigus motinai atgal.

— O kaip su laišku? — klau
sia motina.

— Įmečiau 
Jonukas.

— Be ženklo?...
— Nagi palaukiau, kol pašti

ninkas vienam momentui nusi
suko, ir pripuolęs įmečiau...

Susipažino
Geležinis kancleris Bismarck 

buvo daug girdėjęs apie vieną 
Karlsruhe psichiatrinės ligoni
nės vedėją, kuris labai mokėjęs 
prisitaikyti prie įvairių savo pa
cientų. Jo vadovaujamoje ligo
ninėj buvo ir vienas Bismarcko 
senų laikų pažįstamas. Būda
mas kartą Karlsruhej Bismar- 
ckas nusprendė tą« pažįstamą 
aplankyti ir nuvažiavęs į ligo
ninę pasisakė norįs kalbėtis su 
vedėju. Jį nuvedė į laukiamąjį 
ir paprašė palaukti? Po kiek lai
ko atėjo vedėjas. Kancleris at
sistojo ir lengvai linktelėjęs pri- 
šistatydino: “Kunigaikštis Bis- 
marekas”. - ”

Vedėjas, kuris jo nepažinojo, 
mandagiai nusilenkdamas atsa
kė: “Popiežius Leonas XIII”...

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

Telefonas ME. 2933.

Kabinetas 
UŽDARYTAS

<. nuo liepos 31 d. ligi 
rugpiūčio 22 d.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C. -*

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

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

Toronto.
Telefonas KE. 4323.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

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

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8011
—........... —................ 1 ' i. ■■ j ■mm

Lachine, Que.; Kar 
Ailce, B.C.; Lesčinskas E. 
Bertmanis P., Sask.; Žilins 
Ont.; Ignaitis V., Rodney 
Minow Lake, Ont.; Januš 

Katelė J.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Avė. 
Telefonas OL 4778.

Nuo rugpiūčio 1 iki 15 d. 
kabinetas

UŽDARYTAS.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST " 
Toronto ' .

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p.z kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851 ?

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

✓/ Į^rV^
1212 DUNDAS ST.W. T«L LA-$547 

. J. Beržinskas.
Užsakymai priimami ir paštu.

R. Guardini, žymusis vokiečių 
filosofas, teologas ir rašytojas 
gavo 1955 m. JAV katalikų ra
šytojų draugijos ’’Gallery of Li
ving Catholic Authors” — pre
mija už veikalą ’’Viešpats” — 
”Der Herr”.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
įrengia naujos, visų apšildymo rūšių 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 šakos. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. ISSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St, Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. Z A L E C K I A I.

- ............... ---................... - ■

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTI!

Visais autę remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 • 567 KEELE ST. ' TEL junction 4773
Bkx* South of St Clair Namų tel CB 1-3444
TOlfeNTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

• LIETUVIŲ MIŠRIOS 
VEDYBOS

(Atkelta iš 2 psl.)
iš pirmesnių pergyvenimų, ypač 
iš Petro laikų. Įpėdiniu paliko i: 
daugybės vaikų, anksti išmiru
sių, vienintelė dukrelė, vėliau 
Elžbieta II.

Kaip matote, čia buvo tyčia 
ilgiau stabtelėta aprašymui tų 
nepaprastų aplinkybių, kurios 
skyrė Katariną I nuo kitų isto
riškai garsių lietuvaičių. (Kata
rinos I, caro Petro I žmonos ii 
jo įpėdinės carų soste kilmė yra 
tamsi. 18 a. pabaigoje Katarinos 
II pavedimu buvo pravestas jos 
kilmės tyrimas ir paruoštas ca- 
rienei pranešimas, kuris ir iki 
šiol tebėra vienintelis gana pa
tikimų žinių apie ją rinkinys, 
betgi paliekąs labai daug neaiš
kumų. Pasak tos komisijos tyri
mo davinius jos gimimo vieta 
nežinoma, bet Petro I mylimasis 
Menšikovas ją radęs Subačiaus 
evangelikų kunigo Skovronskic 
šeimoje kaip auklėtinę ar tar
naitę. Menšikovas ją iš ten pa
siėmęs, o iš jo vėliau perėmęs 
Petras I. Komisijos minėtame 
pranešime ji vadinama lietuvai
te. Tačiau ji kilusi ne iš to Su
bačiaus tarp Panevėžio ir Ku
piškio, bet iŠ kito—paliai Daug
pilį. jau Latvijos pusėje, bet lie
tuviškoje srity. Ją laiko gimu
sia "Ukmergės apskrity” tie au
toriai, kurie maišo du Subačius, 
nes tas prie Kupiškio tikrai 
anais laikais priklausė Ukmer
gės pavietui. Red.)

(Bus daugiau)

DARBAS BE ATLYGINIMO
IŠ SOVIETINĖS TVARKOS PAVYZDŽIŲ

Nepriklausomos Lietuvos lai- kas jiems už tai iš komunistinės 
kais buvo vedami plentai: Za- valdžios gręstų. Nepakėlus nė 
rasai - Obeliai - Rokiškis - Biržai 
ir Zarasai - Turmantas. Kai Lie
tuvą okupavo radono j i armija, 
plentų statybos darbus vykdė ir 
komunistinė valdžia, tik toks 
buvo skirtumas, kad komunisti
nė valdžia delsė darbininkams 
už darbą atlyginimo, išmokėjimą. 
Plentų statybos darbus prižiūrė
jo ir vykdė nepriklausomos Lie
tuvos laikų inžinierius. Darbi
ninkai, per ilgesnį laiką negau
dami už savo darbą atlyginimo, 
inžinieriui nuolat neduodavo ra
mybės ir grąsino darbą mesti. 
Inžinierius apie tai pranešė kom
partijai. Kompartijos sekreto
rius, atvykęs iš Sovietų Sąjun
gos, inžinierių už darbininkų ne- 
suvaldymą išbarė, sakydamas:

— Tai ką? Negali darbininkų 
suvaldyti? Nežinai net ką jiems 
pasakyti? Pamatysi, kai aš nu
važiuosiu, tai darbininkai dirbs, 
nekvaršins galvos dėl neišmokė
to atlyginimo ir negalvos apie, 
darbo pametimą.

Kompartijos sekretorius įsakė 
inžinieriui kitai dienai sukviesti 
visus darbininkus į vieną vietą. 
Atvažiavęs kompartijos sekreto
rius darbininkų paklausė:

— Ar dirbote čia ir prie Sme
tonos?

— Taip, dirbome, — atsakė 
darbininkai.

— Ar Smetona jums visada 
laiku atlyginimą išmokėdavo?

— Kaip gi, visada šeštadienį 
išmokėdavo, atsakė visi, kaip 
vienas, darbininkai.

— Ak taip! Tai Smetona dar 
yra netoli, tik Vokietijoje, tai 
reikia sugrąžinti Smetoną. Kas 
už tai, kad grįžtų Smetona, pa
kelkite ranką.

Darbininkai, nors širdyje troš
ko sugrįžtant Smetonos, bet ran
kų kelti nedrįso, nes gerai žinojo

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. 8573z 
namų RO. 7-5663. 

HENRY URBANSKI.

vienam rankos, kompartijos sek
retorius darbininkams tada pa
sakė: :• . . :•

—- Tair matote, rankų už Sme
toną nekeliat. Reiškia Smetonos 
nenorite. Tokiu būdu pareiškėt, 
kad komunistinė valdžia yra ge
resnė. Jei komunistinė valdžia 
geresnė, tai reikia ją atjausti ir 
iš jos greito atlyginimo išmokė
jimo nereikalauti. Kai bus pini
gai — bus ir atlyginta. O, dabar 
eikite ir dirbkite toliau ir žinoki
te, kad jei kas darbą sauvališkai 
mestų, tas bus užskaitytas sabo- 
tažniku ir su tokiu komunistinė 
valdžia žinos kaip pasielgti. .

Ir dirbo darbininkai toliau su
kandę dantis, negaudami atlygi
nimo. Kas svarbiausia, kad dar 
bijojo ir darbą mesti, kad nebū
tų užskaityti sabotažnikais. Atly- 
ginimas jiems buvo išmokėtas 
tik tada, kai Lietuvoje būro įves
ta Sovietų Sąjungos valiuta ir 
Lietuvos litas buvo paskaitytas 
tik 90 kapeikų, kurios ir pusės 
lito nebuvo vertos. A. Biveinis.

16.000 gydytojų Kanadoj
Sveikatos ministerijos duome- 

nifnis, Kanadoj 1954 m. birželio 
mėn. buvo 16.031 gydytojas. Tuo 
būdu 948 piliečiams tenka vie
nas gydytojas. Ateivių gydytojų 
nuo 1951 m. birželio mėn. užre
gistruota 708. Trečdalis jų ver
čiasi privačia praktika, kiti dir
ba ligoninėse. Statistika taip pat 
rodo, kad 1954 metais medicinos 
mokslus baigė beveik 900 stu
dentų. Per pastaruosius 30 metų 
padidėjęs moterų gydytojų skai
čius. 1954 m. jų buvę 638 — 4%; 
1921 m. jos sudariusios tik 1.7%. 
Daugiausia gydytojų miestuose 
— 73.7%; 1947 m. — 70.8%.

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS 

Taisau radijo, televizijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai. 

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

1390 DUNDAS ST. W.
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepos 4 iki 
liepos 29 dienos.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vol. vok. (pagal susitarimą).

Rvitmė:-OLiver 4454 •'-■’----L

Dr. P. MORKIS
DAHTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimq

1082 BLOOR W., TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin 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.

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

219 St. Clair Ave. W., Toronto..

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

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

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarinRjr

-, . Telef. EM. 8-9822■ ■. ------------------ -- --- - --------- - .4
*

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akintas, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDIl&i
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-4373 

(at Dundas)
....  , ■■ «!i

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. litirie akių nervus, kurie daž 
noi sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto « 

Telef. WA. 1-3924 -

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies. moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

LIETUVIŠKA 

motery kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON 
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415. 
Sav. I. VILICNIENĖ

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė. 
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St W., Toronto 
Telef.: OL <431 Ir OL 8432.

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 vak., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vol. popiet.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

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

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

■A N

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduoda ir Įstatau naujas krosnis ir oilbumerius.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

A. STANČIKAS 
Boigęs Notionol Rodio Institute Rodio 

Hr televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami j 

namus veltui. 
Darbas parantuotes.

Praiau skambinti ME.. 1602, kasdien 
nue 6 vaL Iki 9 vėl. vekera it iefta- 
dienieis nuo 9 vol. iki 12 vol. ryto.

DANIEL D. STOKAL, BA. 
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 valrr. 
Telef. EM. 8-2646
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Sy. Jono Kr. parap. žinios
— Šį šeštadienį Žolinės proga 

LK . Moterų D-ja švenčia savo 
tradicinę šventę. Šv. Mišios ir 
bendra šv. Kcmunija 9.30 vai.

— Pereitą trečiadienį palai
dota Ona Augaitienė 84 metų 
amžiaus.

— šeštadienį pakrikštyta Ma
ry Anne Sodomi.

— Klebonas kun. P. Ažubalis 
ir kun. Dr. J. Gutauskas šią sa
vaitę atostogauja Springhurste.

Prisikėlimo parap. žinios
—• Parapijos statyboje vygdo- 

ma laikinosios bažnyčios įrengi
mo darbai. Galutinai paruošta 
tinkavimui pamaldų salė, cho
ras, zakristijos ir presbiterija. 
Sudarytas grindims kontraktas. 
Laikė liepos ir rugpjūčio mėn. 
bažnyčios statybai parapijiečiai 
paskolino $6.489,71. Nuoširdžiai 
dėkojame. Galutiniam laikino
sios-bažnyčios ir su ja susijusių 
kitųZpatalpų įrengimui dar rei
kia nemažo kapitalo. Dėl to dar 
prašome parapijiečius aukomis 
ir ypatingai paskola remti sta
tybą

—-Parapijiečiai labai prašomi 
kunigams pranešti sergančiųjų 
pavardes. Neretai pasitaiko, kad 
koki ligonis išguli namuose ar 
ligoninėje po keletą savaičių, 
bet ^parapijos kunigams niekas 
apieptai nepraneša.

—Parapijos maldininkų ke
lionėje į Midland dalyvavo arti 
500 ^lietuvių. Ypatingai gražų 
įspūdį padarė didinga procesija, 
bendras giedojimas ir parapijos 
choras, giedojęs laike šv. mišių 
ir palaiminimo.

—“Pakrikštyta Daiva Kristi
na Stasiulytė.

Jaun. Skautų dr-vės sueiga 
įvyks šį penktadienį, rugp. 12 d., 
5.30 vai. vak. Šv. Jono Kr. par- 
salėje. Mielus Tėvelius, kurie 
paskutiniu laiku yra persikėlę į 
naujas vietas, prašome atsiųsti 
vaikus į sueigą. Taip pat prime
name, kad yra daug daiktų pa
liktų. stovykloje, kuriuos galima 
bus sueigos metu atsiimti.

T Draugininkas.
Prof. B. Vitkus, buvęs Dotnu

vos- ŽŪ Akademijos rektorius, 
kaip Ateitininkų Federacijos 
Valdybos atstovas atvykęs ap
lankyti Kanados at-kų stovyk
los, šios savaitės pradžioje vie
šėjo Toronte. Ta proga aplankė 
ir TŽ redakciją. Profesorius da
bar gyvena Brockton, Mass.
-Naujas liet, verslininkas
P. Jankauskas, turėjęs Mėsos 

ir Kolonialinių Prekių krautu
vę 911 Dundas St. W. išnomojo 
Toronte gerai žinomam Stasiui 
Čepui. P. Jankauskas pasiliko 
dabar prie vienos turimos dide
lės ’’Self-Service” krautuvės 384 
Roncesvalles Avė.

St. Čepas naujai pradėjo dirb
ti šioje verslo srityje.

Ukrainiečiai 
atšventė savo tautos krikšto 
1000 metų sukaktį. Ta proga 
pereitą trečiadieni, rugpiūčio 3 
d., Prince George Hotel patalpo
se buvo suorganizuotas priėmi
mas, o sekmadienį į^yko iškil
mingos demonstracijos parodos 
aikštėse, kur dalyvavo apie 10.- 
000 žmonių.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštus "shower'ius", mūsų pabroliams 
bei pamergėms, p. R. čiečiūrienei, p. 

'V. Germanavičiui, p.p. Jučų šeimai, p. 
Dovidaitienei ir visiems atsilankiusiems 
už gausias dovanas.

Loreta ir Petros Murauskai.

L. Katalikių Moterų šventė
folinė yra tradicinė Liet. Ka

ukių Mcierų Draugijos metinė 
šventė. Šį sekmadienį — Žoli
nės uieną — abiejose Toronto 
liet, katalikų parapijose laiko
mos šv. mišios už mirusias ir gy
vas D-jos nares. Toronto LKM 
D-jos skyriaus narės ir prijau
čiančios kviečiamos tą dieną da
lyvauti bendroje išpažintyje ir 
šv. Komunijoj šv. Jono Kr. baž
nyčioje 9 vai. 30 min. rytą.

Agapė nukeliama vėlesniam 
laikui. . Skyriaus valdyba.
Ateitininkų stovykla uždaryta

Šiemet ateitininkų moksleivių 
stovykla vyko nuo liepos 30 d. 
iki rugpiūčio 7 d. pusantros my
lios nuo Vasagos vasarvietės 
Tėvų Pranciškonų įsigytame 
gražiame stovyklavimo miške. 
Neseniai įsigytame miške šie
met nespėta įrengti visų įmano
mų patogumų, ypač nespėta su
stiprinti smėlėtos didžiulės aikš
tės, bet jau buvo spėta pastatyti 
vieną pastatą su sale, skirta pa
maldoms bei stovyklautojų pra
mogoms esant blogam orui, ir 
su ketvertą kambarių, kuriose 
buvo įsikūrusį stovyklos admi
nistracija bei ūkio dalis. Jauni
mas miegojo palapinėse. Sekan
tiems metams žadama įrengti 
daugiau patogumų. Visą stovyk
lavimo metą ■ buvo nepaprastai 
karštos dienos, beveik visą metą 
net dusinančiai tvankios, ‘ bet 
buvo kur ir atsigaivinti — čia 
pat esančiame puikiame ežere 
— Natawasaga įlankoje. '

Stovyklos vadovybę sudarė: 
vyr. viršininkas Tėvas Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, dvasios vadas 
Tėvas Rafaelis Šakalys OFMj 
komendantas Liudas Januška, 
berniukų vadovai V. Verbickas 
ir Br. Vaštokas, mergaičių va
dovės Irena Goceitaitė ir Lina 
Verbickaitė, sporto vadovas S. 
Barškėtis, laikraštėlio red. Jo
nas Staškevičius, sekretorės EI. 
Čiuprinskaitė ir Aid. Šapokaitė, 
ūkvedys VI. Šleinys, 0 šeiminin
kavo, gerai maitindamos sto
vyklautojus p.p. Staniulienė, 
Šleinienė ir Rutkauskienė.

Stovyklavimas nebuvo vien 
pramogavimas, maudymasis ir 
ilsėjimasis, bet taip pat rimtas 
darbas — vykdymas numatytos 
programos. Kiekvieną dieną ir 
kiekvieną vakarą buvo bent po 
vieną paskaitėlę, buvo skaitomi 
pačių jaunuolių referatai, svars
tomi įvairūs klausimai. Bet 
daugiausia, žinoma, buvo dai
nuojama, sportuojama ir links
minamasi.

Trumpai apžvelgiant stovyk
los gyvenimą, didieji įvykiai 
buvo:

Pirmadienio ir antradienio 
vakarais prie laužo pačių sto
vyklautojų referatai, pasikalbė
jimai ir dainos.

Trečiadienio vakarą — vysk. 
Valančiaus minėjimas su gražia 
R’. Vaštoko paskaita ir paskai
tyta iš jo raštų, ir vienas daly
kėlis inscenizuotas. Ketvirtadie
nį taip pat prie laužo įvyko li
teratūrinis vakaras — Tėvas 
Viktoras skaitė paskaitą, kuri 
buvo pailiustruota pačių sto
vyklautojų deklamacijomis, o 
be to Audronė Kuplaitė perskai
tė savo gražų eilėraštį ’’Stovyk
la”, o Jonas Staškevičius apysa
kaitę.

Ketvirtadienio vakare pir
miausia buvo einami Kryžiaus 
keliai. Šimtinės žvakių eisena 
prie gražiai paruoštų 14 stočių 
kalbant maldas sudarė įspūdin
gą mistinę nuotaiką. Po to sekė

ŽUKLAVIMO
m ĮVAIRIUS KITUS SPORTO
REIKMENIS SU ATITINKAMO-

• MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE
TIK

J. B erzi n ska s
- 1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547 

čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius {autuvus. 
—a--------------- - -d  . ..   j - _____ _■   

= W r

Didelė gegužinė
įvyks šį sekmadienį, rugpiūčio 14 d. 2 vai. p.p., Vyt. Narušio 

ūkyje prie Medad ežero.
MG .

Gros Benni Ferri orkestras, veiks bufetas, bus 
šaudymas ir kitos įvairenybės.

Kviečiami visi iš arti ir toli jaukiai praleisti sekmadienio popietę.

Rengia KLB Hamiltono apylinkės valdyba.

MONTREAL, One.! I

Ateitininkijcs 45 metų sukakties 
paminėjimas su inž. dr. Juoza
pavičiaus paskaita.

Pačią iškilmingiausią stovyk
los dalį — vad. Tėvynės vakarą 
su laužu ir partizano kapo iškil
mėmis šeštadienio vakare, deja, 
sutrukdė gausus lietus. Tuo bū
du sutrumpintos apiegos buvo 
atliktos salėje prie altorėlio — 
už žuvusius partizanus ir kovo
tojus, už Lietuvos laisvę atkal
bėtas rožančius — kiekvieną pa
slaptį ir atitinkamą maldelę 
perskaitant vis naujam stovyk
lautojui — atgiedota Libera ir 
Viešpaties Angelas. Vadovavo 
Tėvas Viktoras OFM ir T. Rafa
elis OFM. Vėliau jautrią patrio
tišką kalbą pasakė kviestas sve
tys, KLB Kr. Valdybos pirmi
ninkas, J. Matulionis.

Dienos metu šeštadienį pra
vestas Kanadąs lietuvio moks
leivio teismas, davęs progos, ir 
jaunimui atkreipti dėmesio į 
daugelį rimtų gyvenimo proble
mų. Teismui vadovavo V. Už
upis, prokurorais buvo inž. Raz- 
gaitis ir A. Ankudavičius, gynė
jais I. Goceitaitė ir Žiūraitis. 
Gausūs kaltinimo ir gynybos 
liudininkai parodė sugebą blai
viai vertinti padėtį, nei vienas 
nebuvo sukirstas netikėtų klau
simų ir dažnas parodė įsidėmė
tino sąmojaus. Teismo sprendi
mas buvo dvigubas — didžioji 
moksleivių dalis išteisinta, o 
mažesnioji, kuri nutolsta nuo 
lietuviškos dvasios bei tėvų ti
kėjimo, pripažinta kalta ir nu
bausta įvairiais suvaržymais, 
bausmės vykdymą betgi palie
kant sąlygine — paskiriant ban
domąjį susidraudimo laiką.

Sekmadienio numatytoji pro
grama buvo kiek sutrumpinta 
dėl to, kad dalis tėvų per anksti 
atvyko ir išsivežė vaikus namo. 
Uždarymo akte tad dalyvavo 
nebevisi, bet už tai buvo nema
žai svečių. Čia padėkos bei atsi
sveikinimo žodžius tarė stovyk
los viršininkas, komendantas, 
Kanados at-kų C. V'-bos atsto
vas A. Pabedinskas, o be to, 
gražią kalbą pasakė Ateitininkų 
Federacijos valdybos atstovas 
prof. B. Vitkus. Stovyklą taip 
pat aplankė Moksleivių at-kų 
C. valdybos atstovas Puškorius.

Pastebėtina dar, kad be sumi
nėtų dar buvo kun. Dr. Pr. Gai
dos pąskaita ’’Teisingai suprasta 
jaunuolio meilė” trečiadie
nį ir St. Prapuolenytės praves
tas pasikalbėjimas ’’Lietuva ki
tų tautų tarpe” penktadienį. 
Kiekvieną dieną, be to, vyko 
sporto mankštos bei varžybos. 
Ketvirtadienio žemaičių - augš- 
taičių tinklinio rungtynes lai
mėjo aug^tąičiai.

Stovyklautojų daugelis išsi
skirstė ašarotomis akimis, gai- 
lėdamjesi, kad viskas taip greit 
pasibaigė, pasiryžę kitais metais 
į stovyklą grįžti ir su draugais.

Padėka
Mūsų nuoširdi ir gili padėka tėve

liams Alfonsui ir Angelei Šmigelskiams 
už puikiai suruoštas vestuvių vaišes, 
gerb. Tėvui Placidui už jungtuves, gerb. 
solistui p. Vacį. Verikoičiui už giesmes, 
ir visiems prisidėjusiems darbu bei įvai
riomis dovanomis.

Loreta ir Petras Murauskai.

Padėka
Mūsų sūneliui Stasiukui mirus, reiš

kiame širdingų padėkų Tėvams Pranciš
konams už atlaikytas dvejos mišias, va
karais kalbėjimų rožančiaus bei paly
dėjimų į kopus. Sird ingos ačiū solistui 
p. Verikaičiui už giedojimų solo laike 
mišių, nuoširdus ačiū pradžios mokyk
los mokytojoms ir tėvų komitetui už gė
les ir gedulingos pamaldos atlaikytos 
šv. Jono Kr. bažnyčioje. Širdingai dėko
jome p. A. Dirsei už iškėlimą Stasiuko 
kūno iŠ vandens. Nuoširdus očiū visiems 
lietuviams lankiusiems koplytėlėje bei 
puošusioms gėlėmis. Už jausmingumų 
mums, dėkojome pp. Sinioms, Dikoi- 
čioms ir Tekučioms.

Nuliūdę tėvoi
Bilitovičiai ir šeima.

Skautų Brolijos iškyla 
Jamborėn

Nepavykus surengti didesnės 
skautų stovyklos 8-sios pasauli
nės skautų Jamborės metu Ka
nadoje, LSB Vadi jos nutarimu 
ruošiama 3-jų dienų savaitga-. 
lio iškylą į Jamborę, — prie Nia- 
gara-on-the-Lake.

Iškylai vadovauja Niagaros 
Žalgirio vietininkas psktn. P. 
Balsas, 2434 Bellevue St., Nia
gara Falls, Ont., Canada, telef. 
ELgin 4-4757.

Iškylavietė — p. Bieliūno 
ūkis, tel. Welland 5906. Ji pa
siekiama: a) iš Queen Elizabeth 
kelio — prie Mont Rose Hpuse 
sukti į R.R. 1 ir važiuoti Wel- 
lando link apie 6 mylias; b) va
žiuojant per Wellandą — pasuk
ti į Main St. East ir važiuoti R. 
R. 1 keliu apie 5 mylias. Kelias 
ir iškylavietė bus atžymėti ženk 
lais. Rugpiūčio mėn. ’’Skautų 
Aide” spausdinamas vietovės 
planas.

Skautų vienetai iškylon at
vyksta kompaktiniais vienetais 
iš savo vietovių ir savo susisie
kimo priemonėmis. Jamborės 
metu visos viešojo susisiekimo 
priemonės bus labai apkrautos. 
Atvykę traukiniais ar autobu
sais teskambina iškylos vado

vui į Niagara Falls arba p. Bie
liūnui į VVellandą.

Visi vienetai atsigabena savo 
palapines su priedais. Kiekvie
nas skautas — įprastas stovyk
lavimo priemones. Maistą viene
tai galės gamintis patys. Tam 
bus parūpintos virtuvės ir dides
ni puodai. Mažesnius indus vi
rimui teatsiveža vienetai. Mais
to produktų bus galima pirktis 
pas ūkio šeimininką pigiomis 
kainomis. Kava bus duodama 
veltui. . .

Iškylavietės įrengimui kiek
vienas iškylautojas moka $1. Su
sisiekimo .priemonės į Jamborę 
ir kt. (jei.savųjų nėturėtų) apie 
$2-2.50. Maistas, jei maitinsis ne 
iš savo produktų, apie $1.50 die
nai.

Iškylos dalyviai dėvi tvarkin
gas uniformas. —SKS—

Padėka
Netekę brangaus vyro ir tėvo, a.a. 

Petro Kuzmicko, nuoširdžiai dėkojame 
kleb. kun. P. Ažubaliui ir parapijos ku
nigams už dvasinius patarnavimus, Tė
vams Pranciškonams už Šv. Mišių au
kos, gydytojams dr. J. Yčui, dr. A. Pa- 
cvičiui ir dr. J. D. Copping už rūpestin
go pagalbų ligoje. Gili padėka visiems 
giminėms ir pažįstamiems už išreikštų 
užuojautų, aukotas šv. Mišias, gražias 
gėlės, dalyvavimų laidotuvėse, ir visiems 
palydėjusiems su savo mašinomis į ka
pus. :■ ? .

Žmona, sūnus ir duktė su šeimomis.

šv. Jono liuter. bažnyčioje, 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, rugpiūčio 14 d., 12,30 
vai., tetuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
L. Kat. Moterų D-jos gegužinė 

įvyks šį sekmadienį, rugpiūčio 
14 d., p.p. Mozūraičių ūkyje, ne
toli St. Lin. Važiuoti II keliu iki 
St. Lin. ir tenai pasukti į kairę. 
Prie kelio bus ženklas. Autobu
sas nuo parapijos bažnyčios iš
važiuos 9 vai. Šv. Mišios bažny
čioje 8 vai.

Į pasaulinę Jamboree
Ateinančią savaitę prasideda 

VIII-ji Pasaulinė Skautų Jam- 
borė Niagara Falls, Kanadoje. 
Tūkstančiai skautų iš įvairių 
pasaulio karštų jau dabar yra 
pasiekę šį kontinentą ir sekan
čios savaitės pradžioje 20.000 
skautų iš 62 valstybių pradės 
10-ties dienų stovyklavimą. Sto
vyklaujančių tarpe bus ir lietu
vių skautų iš tolimosios Vene- 
cuelos, Bostono, Toronto, Niaga
ros ir Montrealio. Venecuelos 
lietuviai skautai sudaro vieną 
vienetą, gi likusieji sudaro ant
rą vienetą (dvi skiltys) Mont- 
realyje. Šias dvi skiltis sudaro: 
montrealiečiai — T. Rudžiaus- 
kas, G. Vazalinskas, G. Stankai
tis, H. Renkys, D. Lukoševičius 
ir R. Urbonas; niagariečiai — G. 
Blužas ir K. Dainora; torontietis 
V. Šernas ir bostoniečiai — R. 
Šležas, L. Venckus, J. Petrelis, 
A. Tamošiūnas, E. Jakulis, A. 
Kriščiūnas, A. Adomaitis. Šiam 
daliniui vadovaus Tėvas ps. S. 
Kulbis, S J, skautas vytis si. V. 
Piečaitis ir ps. A. Banevičius.

Bostoniečiai į Montrealį at
vyksta šį šeštadienį. Sekmadie
nį, 10 vai. ryto, abi Montrealio 
ir Bostono stovyklinės skiltys 
dalyvauja pamaldose Aušros 
Vartų bažnyčioje. Po pamaldų.

įvyks bendri pusryčiai ir po to 
miesto apžiūrėjimas.

Sekmadienio vakare, rugpiū
čio 14 d., abi skiltys renkasi pil
nose aprangose prieš-stovykli- 
niam pasiruošimui. Į namus 
grįžti nebebus galima ir specia
lus traukinys į Jamborė išvyks 
ateinantį trečiadienį, 9 vai. vak.

Montrealio Skautų Tuntas 
rugpiūčio 19-21 dienomis ruošia 
ekskursiją į šią Pasaulinę Jam
borė. Norintieji joje dalyvauti 
prašomi užsiregistruoti pas ps. 
S. Naginionį, TV. 8166, įmokant 
$15 kelionės išlaidoms padengti.

ps. S. Naginionis, 
Montrealio Tunto Tuntininkas
Sporto klubo “Tauras” visuo

tinis susirinkimas. Rugpiūčio. 12 
d., penktadienį, 7.30 -vai. vak., 
šaukiamas Montrealio Lietuvių 
Sporto Klubo “Tauras” visuo
tinis narių susirinkimas.

Bus aptarti Lietuvių Dienos ir 
krepšinio turnyro -pravedimo įr 
kiti svarbūs reikalai. ?

Visiems nariams dalyvavimas 
būtinas.

Taipogi kviečiami visi buvę 
sportininkai ir sporto darbuo
tojai, bei norintieji naujai įstoti, 
į sporto klubą.

“Tauras” valdyba.
Dr. Jonas Šegamogas išva

žiuoja dviem savaitėm atostogų 
į Ameriką.

Serga. .Aleksiūnaitė po sun
kios operacijos jaučiasi gerai ir 
žada greitu laiku grįžti į namus. 
Taip pat staigiai susirgęs Jonas 
Malaiška jaučiasi geriau. Anta
nas Šipelis sugrįžo iš ligoninės.

Užsakai skelbiami AV bažny
čioje: Kazimiero Guzevičiaus ir 
Eugenijos Gurklytės, Bohdan Z. 
Muzyka ir Birutės J. Juodely- 
tės, Brian Shea ir Monikos Ben- 
dzaitytės.

BALTIC MOYERS* & CARTAGE 
Boldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam leas savoitf j Mont
real!, Londone, Windsore, Hamiltone, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OU 1403 
TORONTO

Tragiškai žuvus
A. A. DANAI GUOBAITEI,

reiškiame gilią užuojautą tėveliams O. M. GUOBAMS ir 
jos broliukui Joneliui

Underiij šeima.

Žemės ūkio darbams IEŠKOMAS DAR- 
NINKAS. Kreiptis laiškais į "TŽ" ad
ministracijų.

REIKALINGAS VYRAS krautuvės dar
bams, turintis šoferio leidimą. Skambin
ti KE. 7200.

Išnuomojamas frontinis kambarys su 
naujais baldais. Galima virti. 210 Rus- 
holme Rd., prie Prisikėlimo parapijos. 
Tel. OL. 4004.

Išnuomojamas kambarys, virtuvė ir sau
lės kambarys II a. su baldais suaugu
siems; yra garažas. 58 Pearson Ave., 
tel. LA. 6639.

Išnuomojamas butas -— 2 kambariai ir 
virtuvė II augšte su ar be baldų; visą 
laiką karstas vanduo; naujai dekoruo
tos. Prieinama kaina. Tel. OL. 5039, 
skambinti betkuriuo metu.

Išnuomojami 3 kambariai I augŠte ir 
front, didelis kambarys II a. viengun
giui. 334 Runnymede Rd.

Išnuomojamas kambarys su baldais; yra 
vieta automobiliui. Tel. RO. 2-4931.

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

Išnuomojamas front, kambarys vienam 
asmeniui — vyrui arba moteriai. Gali
ma naudotis virtuve; su baldais ar be 
baldų. Tel. KE. 3625.

• —-.......-........—
Išnuomojami 2 kambariai viengungiams 
II augšte. Galima virtis valgyti. Yra vie
ta automobiliams pastatyti. 80 Edna 
Ave., prie Indian Rd., tel. ME. 4156.

Išnuomojamas apstatytos front, kamba
rys II augšte vienam vyrui ir garažas. 
106 Beatrice, tel. ME. 0779, po 6 v.v.

Išnuomojaams kambarys II augšte vie
nam asmeniui. Tel. LO. 8268.

Išnuomojamas visas namas /duplex/ iš 
11 kambarių; alyva apšildomas; yra ga
ražas, dideles kiemas; prie patogaus su
sisiekimo. Tel. RO. 2-6413 po 5 v.v. 
šeštad. ir sekmad. bet kuriuo laiku.

Vokiškai apie persekiojimus 
Lietuvoj

Inf. Tarnyboj baigta rengti 
daugiau kaip 80 psl. apimties 
brošiūrą vokiečių k. ’’Chfisten- 
verfolgung in Litauen”, Brošiū
ra skirtą vokiečių spaudai, vi
suomenininkams ir dvasinin
kams. ’ Brošiūroje duodama isto
rinė krikščionybės Lietuvoje 
iki Nepriklausomybės paskelbi
mo apžvalga, komunizmo Lietu
voje iki 1940 m. įvertinimas, ko
munistų pradėti tikinčiųjų per
sekiojimai per pirmąją ir pas- 

i kiau per antrąją bolševikų oku
pacijas, lietuvių tautos rezisten
ciją, pagalbos šauksmas iš Lie
tuvos miškų, pavaizduoti Lietu
vos dvasininkai kankiniai, nusa
kytos administracinės priemo
nės prieš Bažnyčią, dvasininkus 
ir spaudą, aprašytą, kaip klasto
jami ganytojiniai laiškai etc. 
Apie protestantizmą duotas išti

sas atskiras skyrius, kuriame 
išsamiai pavaizduotas Protes
tantų Bažnyčios Lietuvoje susi
darymas, protestantų likimas 
bolševikinėj okupacijoj ir pro
testantų kova dėl savo egzisten
cijos per antrąją bolševikinę 
okupaciją. Galiausiai suveda
mas ligšiolinis tos kovos balan
sas ir paskelbtas įspėjimas atei
čiai; koks pavojus ■ gręžia visai 
tautai.

Išnuomojamas apartamentas be baldų 
iš 3 kambarių ir virtuvės. Atskiras įėji
mas. Tel. EM. 8-0154. Lietuviams nuo
laida.

Išnuomojamas vienam asmeniui jaukus 
kambarys su- baldais ll-me augšte. 236 
Dovrcourt Rd., telef. ME. 4469.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte. 65 Pine Crest Rd.

išnuomojami 2 dideli kambariai ir vir
tuvė ll-me augšte, be baldų. Tel. LO. 
1357, teirautis po 5 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų ll-me augšte. Yra garažas. Gali 
prižiūrėti vaiką. Tel. OL. 3470. e

724 QUEEN ST. W.
lietuvis P. Vyšniauskas 

AT1DARŽ

“CIGAR STORE”
Gaunama: rūkalai, žurnalai 
(anglų ir lietuvių k.), atsigai

vinimai, suvenyrai ir kt. 
Atidaryta visą dieną neišski

riant nei sekmadienių. 
Tek EM. 8-0154

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių 
PLUMBINGO 

darbus.
626 EUCLID Ave., Toronto 

. Tel. ME. 1639.

Saugo nuo laisvo žodžie ^.'
Vokiečių ’’Volksbote” žinio

mis, Vokietijos sovietinėje zo
noje veikia 343 siųstuvai, iš ku
rių tik 5 transliuoja sovietinės 
zonos radijo programą. Kiti 338 
naudojami trukdymo reikalams; 
jų skaičius šiemet numatytas 
padidinti dar 6. Laisvųjų .juris
tų surinktais duomenimis, 300 
trukdytuvų įtaisyti pirvačiuosė 
būstuose. Jie tuojau paleidžiami 
į darbą, kai tik Vakarų Berlyno 
arba Vak. Vokietijos radijai įr 
kiti siųstuvai skelbia žinias ar 
komentarus apie Sovietus.

— Ženeva. — Fordo šeima pa
skyrė $1.000.000 premijoms už 
mokslinius darbus atom, ener
gijos pritaikymo civilinio gyve
nimo reikalams. Premijų dydis 
— $75.000.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI-
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečiu gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

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

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

* Sav. K.’MOTUSIS.
Rodijo priimtuvu speciolios trumposios bongos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimui (Vilnius kosdien 6.30—7.00 p.m.). Pas mus otliekomi speciolistu 
technikų visokiousi rodijo pctoisymdi bei perdirbimoi. Lengviousios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi sumo ligi 24 mėn. Jūsų vortotos oporotos 
go Ii būti priimtos koip jmokėjimo pogrindos

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekybų ir Biuras:
926 Dundas St. W„ Terauta 

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.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
RONCESVALLES AURORA $2.000 įmokėti, viso $1*0.500, pusiau at

skiros nemos, 6 komb., oro-onglių šildymas, garažas. Namas be skolų.
WESTMINSTER - RONCESVALLES, $3.000 įmokėti, pusiau atskiras, ply

tų narnos, 6 kamb., modernūs, alyvos Šildymas, garažas. Viso $14.500.
GROCERY - MEAT krautuvė, $7.000, Roncesvalles gatvėje, pilnai įrengta, 

nuoma $100 mėnesiui, apyvarta — apie $1000 savaitėje, 2-jų augštų namas, 
galimo jį nupirkti.

GARDEN . RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, viso $13^00, 1 nepereinami 
komb., vondens-elyvos šildymas, be garažo.

KING - SUNNYSIDE, $4.000 įmokėti, viso $25.000, 13 kamb. su baldais, 
pajamų namas, vondens-alyvos Šildymas, 3 garažai, išmokėjimas ilgam laikui, 
atviros morgičius.
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