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Laisve ir malda kas bedaryti ?
Lietuviškųjų organizacijų dvasiniai vadovai JAV specialiu 

atsišaukimu kreipėsi į tikinčiąją visuomenę kviesdami ją bend- 
-- ram maldos žygiui gegužės 13 d. už Lietuvos išlaisvinimą. Pernai 

panašų žygį Kanadoj organizavo Liet. Katalikų Federacija 15-tų 
Lietuvos pavergimo metinių proga. Ji kreipėsi tada ne tiktai į 
lietuviškąją visuomenę, bet ir kanadiškąją, kurioje rado nuošir
daus pritarimo. Šiemet panašios iniciatyvos ėmėsi lenkai, kurių 
arkivyskupas .tremtyje J. Gawlina atitinkamą atsišaukimą su in
formacija apie persekiojimus Lenkijoj išsiuntinėjo viso pasaulio 
katalikų vyskupams. Iš lietuvių pusės šiemet apsiribota tiktai 
savąja visuomene. Nors po atsišaukimu pasirašę dvasios vadai 
gyvena JAV, tačiau jie kreipiasi į viso pasaulio lietuvius prisi
mindami 5 metų sukaktį nuo Lietuvos pavedimo Dievo Motinos 
globai, kurį atliko tremtyje gyveną Lietuvos vyskupai. Tuo būdu 
norima sujudinti visus tikinčiuosius sutelktinei atgailai bei mal
dai už laisvę.

Tai nėra bereikšmis dalykas. Galbūt galima būtų suabejoti 
dėl tokio žygio organizavimo būdo, bet negalima praeiti negirdo
mis pro patį reikalą. Jis yra perdaug svarbus, kad galėtume žiū
rėti į jį lengvapėdiškom akim. Būtų keista, jeigu tikintieji likimi- 
nėje kovoje už laisvę nesinaudotų savo ginklu — tikėjimu. Nuo
širdžiai tikįs, kad vises gėrybės eina iš Visagalio, negali juk ma
nyti, jog didžioji gėryTe Laisvė ateina iš kitur. Kitaip būtų teisūs 
netikintieji, kurie tokiam tikėjimui daro priekaištą, esą jis nenuo
širdus. Nuoseklus tikėjimas turi būti nuoseklus iki galo. Jeigu 
savo nuoširdžiai malda bei gyvenimu žmogus gali laimėti pagal
bos asmeniniame gyvenime, juoba jis gali jos laimėti tautos ir 
viso pasaulio gyvenime, nuo kurio tiek daug priklauso ir asme
ninis likimas. Užtat visai natūralu, jei tikintieji sutelktiniu būdu 
maldauja Visagalį laisvės pavergtiesiems, ištvermės kenčian
tiems.

Tai betgi nereiškia, kad tikintieji moja ranka į betkokią ko
vą. Anaiptol! Kaip Lietuvos Nepriklausomybės kovose malda 
buvo neatskiriamas palydovas, taip lygiai ir šiandien ji turi daly
vauti visuose kovos baruose. Maldos žygiu tikintieji siekia reika
lingos sėkmės laisvės kovoms bei pastangoms. Jie atsimena, kad 
tuščia statyti miestą, jei Viešpats jo nestato. Jie mato, kad ir 
lietuviškajame laisvinimo bare tos sėkmės labai stinga, kad ta 
mūsų statyba tokia trapi, jog gali subyrėti stipresnei audrai už
ėjus. Tikinčiajam visai yra svetima mintis sustabdyti savas pas
tangas ir pasyviai. laukti...Jo laikyseną galima bužų nusakyti šv.

* taf^m~^iię3n^Tis>9Į> neiamnum . - .
, Tikinčiajam tad yra aišku, kad reikia darbo, pastangų, bet 

reikia ir maldos. Yra dalykų, nepasiekiamų be darbo, bet yra 
dalykų, nepasiekiamų be maldos. Tada, kai stovima likiminių 
uždavinių akivaizdoje, būtų lengvapėdiška neigti vieną ar kitą. 
Berods niekas nepeikia žmogiškų pastangų už laisvę. Juo labiau 
nereikėtų neigti maldos. Ją reikėtų dargi pagausinti ir jes ieškoti 
ne vien tik savoj visuomenėj, bet ir visame pasaulyje. Užtat 
girtina yra organizacijų iniciatyva atkreipti į tai visuomenės 
dėmesį. Tiktai mums rodos, kad tokios iniciatyvos permaža. Kad 
ji būtų sėkmingesnė, reikėtų, kad maldos žygin pasaulio lietuvius 
šauktų vyriausieji mūsų šaukliai, kurių stipresnį balsą girdėtų 
visi. , ;Pr. G. ■

Žemės paviršiuje išsimėtę tau
tiečiai svarstė didžiųjų galybių 
politinį žaidimą. Lietuvoje apie 
juos pareiškė S. Atamuk, LTSR 
partinės mokyklos vyr. dėstyto
jas: girdi, “buržuaziniai nacio
nalistai, išdavę lietuvių tautos 
nacionalinius interesus, pardavė 
Lietuvą užsienio imperialistams. 
Lietuva tapo žaisleliu imperia
listinių valstybių rankose”. Kad 
kas nesusigalvotų, jog šiais “už
sienio imperialistais” tėra Mask
va, Atamuk “moksliškai” infor
mavo, pasiremdamas tik ką iš
leista M. Požarsko brošiūra 
“Tar. Lietuvos atkūrimas” (1940 
-1941), jog “1939 metais, Lietu
vos akcinių bendrovių 97,4 mili
jonų litų kapitalo 56,3’ milijonai 
litų priklausė užsienio kapitalis-

ATŠAUKĖ STALINO 
ĮSTATYMUS

Augšč. Sovieto biulętenyje 
bal. 19 d. paskelbtas dekretas, 
kuriuo atšaukiami du Stalino 
įstatymai, išleisti 1934 m. gruo
džio 1 d. ir 1937 m. rugsėjo 14 d. 
Šiedu įstatymai leido saugumo 
organams nesilaikyti bendrosios 
teisinės procedūros ir naudotis- 
specialiąja, kuri įgalino įvairiais 
kankinimais fabrikuoti prisipa
žinimus. Nuo šiol įsakyta laiky
tis bendrosios procedūros bei 
kriminalinio kodekso. Sudarytas 
specialus komitetas prižiūrėti 
saugumo organams, teismams ir 
kalėjimams.

A LJf U S . (
Mūsų bendradarbis Niujorke

tams.”. Lietuviškos informacijos 
liūtiniuose radi- 
, atkirsti, kad.

jei ir būtųJĮjĮ^ŽHive. vis geriau, 
neif 100% priklausymas vienos 
Maskvos valstybiniams- kapita
listams!" Lietusiai Niujorke ko
mentavo už ‘SlKiesio įvyksian
čios VLIKo BfSįtfe konkretesnių 
darbų įvy .galimybes, su
prasdami bū ‘ ybę lietuviams 
užbaigti tarusavip vaidus, išei
nančius taipghtik iš “asmenybių 
kulto” herezijos. Tuo tarpu prez. 
Smetonos seklys Kostas Stri- 
kaitis p :oją .-skaudžiai inty
mius “žaisle! ?Lietuvos užkuli
sinius dalykilif iš paskutiniųjų 
dergdamas liniukus”; Kos
tas Žukas “NI2’ rašė kaip krikšč. 
demokratų - Naudininkų laikais 
Lietuvos Krašto Apsaugos Mi- 

i nisterį sekė jo? bute apgyvendin
ta žydė RahaV o “Dirvoje” žy
mieji tautininkų šulai išeidami 
iš dabarties skirto ALTui ir 
VLIKui kaltindami “monopoli- 
zacija”. -į. ,5'

Buvo spėliojama, kad sesijos 
metu būsią svarstomi “išlaisvi
nimo veiklos” reformos projek- 

! tai, kuriem esąyypač priešinęsi 
’politikai be realas atramos.

VLIKo .sesaa /ir “tęstinumo” 
talkos sąskrydis turėtų betgi įro
dyti - ar Lietuvoje niekinami 
“buržuaziniai^ nacionalistai” iš

riuos net Tito, neseniai vadino 
draugais socialistais”.

VašinjtOnui nesvarbu
Siekdami užsitikrinti “taiką”, 

amerikiečiai esmine problema 
laiko Maskvos tironų sistemos 
išardymą. Iš Londono juos in
formavo kaip labai Bulganinas 
su Chruščiovu nustebo pamatę 
vakarietišką gyvenimo būdą. Jie 
buvę priblokšti pamatę demon
stracijų gaivališkumą ir nuste
binti kaip laisvai, “kaip antys į 
prūdą^, šokę :su jais ginčytis 
britų politikai! Jie nenuslėpę 
nustebimo britų gyvenimo pra
banga. Drew Middleton iš NYT 
net spėliojo, jog Londono vizitas 
salėjęs iš pagrindų sukrėsti 
Maskvos tironų pasitikėjimą sa
vo ideologija (!).

Reakcija Vašingtone
Todėl Vašingtonas, paties Pre

zidento lūpomis prabilo, kad jie, 
amerikiečiai, juk niekada netu
rėję jokių pagrįstų nesutikimų 
su rusų tauta. Būdinga, kad po 
poros dienų Vašingtono liniją 
‘virtai “įsisavino” ir “The New 
York Times”. Pakartojęs Prezi
dento žodžius apie “amerikie
čių ir rusų tautų aspiracijų 

(Nukelta į 2 psl.)

VLIKo Vykdomoji 
Taryba praneša,

Vilniaus radijo vardu Mask
vos' trumpų bangų siųstuvas

ATOMINĖ JĖGAINĖ 
KANADOJ 1959 M.

Ontario prov. hidroelektrinių 
jėgainių komisijos pirm. Hearn 
pareiškė, kad 1959 m. būsianti 
pastatydinta pirmoji atominė jė
gainė Ontario prov. Nuo 1965 m. 
tekių jėgainių būsią statoma ir 
daugiau.

GEGUŽĖS PIRMOJI ROMOJ IR MASKVOJ
Tradicinė gegužės 1 buvo pa

in inėta daugely kraštų, bet bū
dingiausiai paminėta Romoj ir 
Maskvoj. Popiežius Pijus XII. 
pernai paskelbęs gegužės" 1 šv. 
Juozapo darbininko švente, pra
bilo į viso pasaulio darbininkus 
kviesdamas juos šiai šventei 
duoti krikščionišką prasmę. Ati
tolusius nuo katalikybės kvietė 
jis grįžti atgal. Įvertindamas di
delę dabarties darbininkų reikš
mę tautų gerovei ir taikai, Pi
jus XII pareiškė: “Ištikimai ląi- 
kydamiesi evangelijos ..., jūs 
pasitarnaujate ne .tiktai darbui, 
Dievo Karalystės pergalei visuo
menėje, kuri dažnai ją pamrišta, 
bet ir pasirodote kaip pirmų ei
lių kovotojai sveikos socialinės 
visuomenės, kovojančios taikią 
kovą už bendrą tautų gerovę”. 
Jo kalbos klausė apie 90.000 dar
bininkų šv. Petro bazilikoje ir 
aikštėje, be to, jos klausė apie 
40.000 darbininkų Milane, kur 
kalba buvo transliuojama. Tuo 
pačiu metu Romoje Piazza del 
Popolo aikštėje buvo susirinkę 
komunistų vadovaujami darbi
ninkai su raudonom vėliąvom — 
apie 40.000. Komunistų demons
tracijų netrūko ir visoj Italijoj.

Maskvoj įvyko tradicinis pa
radas Raud. aikštėj, kurio metu 
kalbą pasakė gynybos min. 
marš. G. Žukovas. Jis pareiškė, 
kad Sov. Sąjunga siekianti tai-

kaus sugyvenimo su visai kraš
tais, nors ir priversta budėti 
prieš “reakcionierius ir imperia
listus”: iškėlė kompartijos nuo
pelnus, kuri ant savo pečių ne
šanti vidaus ir užsienio politiką. 
Baigdamas kalbą marš. Žukovas 
pabrėžė kompartijos ir sovieti
nės. liaudies vienybę ir sušuko:

“Garbė Sov. Sąjungos komunis
tų partijai, visų pergalių organi
zatorei”. Spauda pastebi, kad 
Žukovas pasirodęs ne kaip vy
riausias krašto karinis vadas, bet 
kaip partijos veikėjas. Karinis 
paradas užtruko tik 37 min. ir 
nieko įsidėmėtino vakariečiams 
neparodė.

Siūlo radijo mokestį
Kanados vyriausybė yra pa

skyrusi specialią komisiją per
žiūrėti radijo ir televizijos vei
kimui. Jos pirm, yra Fowl, todėl 
ir komisija vadinama jo vardu. 
Ji yra išklausiusi •. įvairių orga
nizmų pageidavimų. Išvadas bei 
rekomendacijas ji galės padaryti 
baigusi savo darbą. CBC — vals
tybinės radijo organizacijos — 
pirm. Dunton pareiškė komisi
jai, esą, reikia televizijos ir ra
dijo savininkus apdėti metiniu 
mokesčiu — $15-30 televizijai ir 
$4 — radijui. Esą dabar vyriau- 
syb.ė turinti padengti nuostolius 
— apie $20 mil.

Privatinių radijo ir televizijos 
sąjunga, kuriai priklauso 137 ra
dijo ir 25 televizijos siųstuvai, 
pagęidavo, kad būtų leista jai 
sudaryti privatinių siųstuvų 
tinklą. Iki šiol tai rezervuota 
CBC. Be to. sąjunga norėtų, kad 
radijo reikalų tvarkymas būtų

pavestas ne CBC, o nepriklauso
mam organui, kuris nekonku
ruoja su privačiais siųstuvais. 
Televizijos siųstuvus didesniuo
se miestuose iki šiol galėjo 
įrengti tiktai CBC. Privatinių 
siųstuvų sąjunga norėtų, kad 
jai būtų leista dirbti šalia CBC 
televizijos.

va.
— Iš~Maskvbs *Timesy inforrųa- 
vo, kad čia su didžiausiu kruopš
tumu laukiama atvykstant Tito. 
Maskva, matyt, tiki, jog Tito su
tiks tarpininkauti tarp sovietų 
ir JAV vyriausybės: pirmuosius 
įtikins, kad Amerika tenori “iš
laisvinimo taikingom priemo
nėmis”, antruosius, kad Maskva 
tikrai nėra nei “imperialistiška. 
nei išnaudotoja, nei mažų tautų 
pavergėja”. Kas yra tikrasis jė
gos veiksnys Maskvoje: “sovietai
— tarptautiniai komunistai ar 
rusai, prisidengę “komunizmu”, 
neatrodė aišku ne tik daugeliui 
svetimtaučių “žinovų”, bet ir pa
tiems lietuviams. Vašingtone, po 
Bohleno Maskvoj vizito, atrodo, 
buvo patikėta, jog “taikinga re
forma” Maskvoj tėra įmanoma, 
tik su nišų tautos pritarimu. Uk
rainiečių, gruzinų, pabaltiečių, 
sibiriečių sukilimai bus nesėk
mingi iki jų neparems prieš 
Maskvos tironus mase patys ru
sai. O rusų nusistatymą dėl 
Amerikos “išlaisvinimo politi
kos” dar taip neseniai išreiškė 
“didžiąją rusų tautą” atstovau
jąs maršalas Žukov: “nepasi
trauksime nei vienos pėdos iš 
užimtos teritorijos”. Žukov nei 
vienu žodžiu neparodė pakeitęs 
šią nuomonę gegužės 1 d. kal
boje. Ne vienu veiksmu neįro
dė “socialistiškos” geros valios 
ir Mjaskvos “komunistai”, ku-

ją, vysk. P. Maželis — Telšių, 
vysk Jul. Steponavičius — Pa
nevėžio, o Kauno, Vilkaviškio ir 
Kaišiadorių — kan. Juoz. Stan
kevičius. Nieko neužsiminta apie 
ištremtuosius vyskupus: T. Ma
tulionį, M. Reinį, P. Ramanaus
ką, nors nepalankiai paminėti 
Vakaruose gyveną vyskupai ir 
jau miręs Baltstogėj arkiv. Jalb- 
rzykewski. Taip pat paminėta, 
kad dabartiniai trys Lietuvos 
vyskupai susitarę su “Vaizdo” 
spaustuye Vilniuje spausdinti 
katalikų religinį žurnalą ir mal
daknyges. Pažymėtina, kad 
“Vaizdo” spaustuvė yra nusavin
tas J.'Kapočiaus, L. Enciklopedi
jos leidėjo, turtas.

“BAISI KLAIDA”
Kanados komunistų vadas 

Tim Buck grįžo Maskvos kom
partijos kongreso išverstu kailiu 
ir pareiškė, kad Stalino politi
kai teikta parama buvusi “a te
rrible mistake.” Kalbėdamas To
ronto Massey Hall 1.500 dalvvių 
jis apgailestavo, kad garbino 
Staliną kaip didelį žmogų ir* va
dą manydamas jo pusėj esant 
tiesai. Girdi, Kanados komunis
tai manę, kad persekiojimai bei 
sušaudymai buvę padaryti pa
gal įstatymus, dabar pasirodę

T. BUCK
kad ne. T. Buck guodėsi bent 
tuo, kad jo partija oficialiai ne
pasmerkusi Tito, kai jis 1947 m. 
buvęs išvarytas iš Kominformo. 
Matyt, taikydamasis prie nauios 
linijos T. Buck pareiškė, kad Ka
nados socialistų CCF ir konser
vatorių partijų pažiūros artė
jančios komunistinėms idėjoms: 
"Politikoj kartais atrandi drau
gų. kurių nesitiki”. Atrodo, kad 
ir Kanados negausūs komunistai 
bandys vairuoti į jų naujai 
linksniuojamą socializmą.

PERSPĖJO LENKIJOS ATSTOVĄ
JAV vyriausybė neseniai įsa

kė išvykti dviem sovietų delega
cijos prie JT nariam už kišimąsi 
į sovietinių polit. pabėgėlių rei
kalus Amerikoj. Pastaruoju lai
ku Valst. Departamentas perspė
jo Lenkijos ambasadorių Romu
ald Spasowski nesikėsinti į len
kus pabėgėlius, prisiglaudusius 
JAV. Esą ambasados tarnautojai 
visokiais būdais siekia grąžinti 
juos Lenkijon. Ypač esą jiem 
rūpi 22 lenkai jūrininkai pernai 
rudenį prisiglaudę JAV. Amba
sados tarnautojų dėka grįžo Len
kijon trys jūrininkai. Valst. De
partamentas savo rašte primena, 
kad JAV pripažįsta teisę visoms 
diiplomatinėms atstovybėms su
sitikti su savo piliečiais, kad jos 
nėra priešingos laisvam užsie
niečių grįžimui :į savo kraštus, 
bet Amerikos demokratinės, tra
dicijos neleidžiančios daryti 
spaudimo bei versti juos grįžti.

Polska”, nes jo kapitonas Jan 
Cwiklinski anksčiau buvo komu
nistinės Lenkijos laivo “Batory” 
kapitonu ir prieš trejus metus 
pabėgo Britanijon. Dabar jam 
pavestasis laivas esąs registruo
tas kaip Liberijos laivas ir pri 
klausąs “Pulaski” bendrovei 
Philadelfijoj. Bendrovės naria’ 
esą lenkai tremtiniai,. taip pat 
ir visi, laivo jūrininkai esą len
kai.

Dar trys vyskupai 
Lietuvoj?

kad per jos įgaliotą PLB Italijos 
krašto valdybos pirmininką kun. 
V. Mincevičių 1956 m. balandžio 
11 d. gautas Italijos Užsienio 
Reikalų Ministerijos su ministe- 
rio Alberto Nonis parašu prane
šimas, jog Italijos vyriausybė 
Lietuvos Respublikos užsienio 
nasūs pripažįsta lygiai kaip ir ki
tų kraštų -užsienio pasus, kelio
nės ir asmens tapatybės įrodo
maisiais dokumentais. Ateityje ■ 
mūsų pasai bus vizuojami L_ 
oreventyvaus atsiklausimo no
rint įvažiuoti i Italiją ar iš jos 
išvažiuoti. Vykdomoji Taryba.

Varšuva. — Jakub Berman, 
Lenkijos viceministeris ir Polit- 
biuro narys, vienas įtakingiausių 
komunistų, turėjo pasitraukti iš 
pareigų, kaip stalininkas.

Kremliaus šypsniai apgaulingi

ATSISAKĖ IŠKRAUTI LENKŲ 
LAIVĄ

Le Havre, Prancūzijoj, uosto 
darbininkai komunistai atsisakė 
iškrauti lenkų laivą “Wolna

Kanados min. pirm. L. St. 
LLaurent, kalbėdamas savo par
tijos moterų suvažiavime Ota
voj, pareiškė, kad pasikeitimai 
Kremliuje nėra esminiai. Ar ko
munistų vadai pasirodo su šyps
niu ar su lazda — jų tikslai vis 
tie patys totalistinis pasaulio 
užvaldymas. Todėl vakariečiai 
negalį atsisakyti savo sąjungų 
Jaunam kraštui kaip Kanada iš
leisti $2.000.000.000 gynybai yra 
daug, bet tai maža auka paly
ginus su tuo, kas gresia Vaka
rams. Jau ir anksčiau Kremlius 
yrr bandęs švelnesnę politiką,

bet vėl grįžo prie kumščio, kai 
tik sąlygos pagerėjo. Vakariečių 
gynybos organizacija yra atgra
santis veiksnys, kurio privengia 
sovietai. .Tai betgi, pasak prem
jero,., nekliudo išnaudoti visas 
progas pasitarimams su sovie
tais, pasikeisti idėjomis, lanky
tojais ir tuo būdu prisidėti prie 
politinio įtempimo sušvelnini
mo.

Paryžius. — Atwko Jugosla
vijos diktatorius Tito vizituoti 
Prancūzijos vyriausybės gink
luotu traukiniu. Policija ėmėsi 
nepaprastų saugumo priemonių.

Savaitės įvykiai I
-."Tžc Atląnfo Są’""~?s "žs. ,ro:!;a!ų.prnktorrų posėdis, įvy

kęs'Paryžiuje bandė rasti naujų kelių savo veiklai. Mat, keičiantis 
Kremliaus laikysenai, ir vakariečiams tenka apsidairyti. Jau prieš 
5 metus Kanados užs. r. min. L. B. Pearson siūlė Š. Atlanto Sąjun
gą padaryti ne vien karine-gynybine, bet ir ūkine-politine. Dabar 
ši mintis buvo gyvai svarstyta, ir visų noras buvo pasukti ta link
me, nes sovietų įtaka pastaruoju laiku šioj srity ypač padidėjo. 
Visdėlto kaikurių kraštų ministerial reiškė abejonių, kai reikėjo 
rasti konkrečius būdus tai pa-<9 -----
daryti. Abejingųjų tarpe buvo ir 
Š. Atlanto Sąjungos sekretorius 
Ismay, kuris nuo sekančių metų 
norįs atsistatydinti. Prancūzijos 
užs. r. min. Pineau pateikė savo 
pasiūlymą organizuoti ūkinį or
ganizmą padėti atsilikusiems 
kraštams ne tik Afrikoj, Azijoj, 
bet ir Europoj pvz. Italijai. Du
lles siūlė padaryti Š. Atlanto Są
jungą vyriausu ūkinės-politinės 
strategijos planavimo organiz
mu. Pagaliau buvo išrinkta trijų 
ministerių komisija, kuriai pa
vesta paruošti planus per 6 mėn. 
sekančiam Š. Atlanto S. užs. rei
kalų ministerių posėdžiui. Ko- 
misijon įeina: Kanados užs. r. 
min. L. B. Pearson, Italijos — 
Martino, Norvegijos — Lange.

Vokietijos suvienijimas
Vokiečiai kiek galėdami ju

dino savo krašto suvienijimo 
klausimą. Jau anksčiau jie at
kreipė vakariečių dėmesį, kai 
buvo pradėti nesėkmingi pasita- į 
rimai su sovietais dėl nusigink- uv0 

be' lavimo perspėdami, kad pavo- 
į jinga būtų nusiginkluoti neiš 
sprendus Vokietijos suvienijimo 
Ji netgi grasino pati viena kal
bėti tuo reikalu su Maskva 
Ypač Prancūzija buvo linkus: 
nerišti nusiginklavimo su Vokie
tijos suvienijimu. Po pasitarimų 
Paryžiuje su JAV ir Britanijos 
užs. r. ministeriais Prancūzijos 
vyriausybė pagaliau sutiko teik
ti pirmumą Vokietijos suvieniji
mui. Tuo būdu liko šiuo klausi
mu atstatyta vakariečių vieny
bė. Kžtncl. .Adenaueris. vėl save 
partijos sdVhžftrvimo perrinktas 
pirmininku, galėjo priešinin
kams pasakyti, kad be vakarie
čių Vokietijos suvienijimas ne- 
;manomas. Jo dėka buvo pasiek
ta laikinio susitarimo su JAV. 
Britanija ir Prancūzija dėl jų 
kariuomenių tolimesnio išlaiky
mo Vokietijoj.

Revoliucinis sąjūdis
Nelauktai iškilęs per pasta

ruosius Prancūzijos rinkimus 
Poujade sąjūdis pradėjo savotiš
kai revoliucinį sąjūdį. Per įvy-

kusi kongresą sąjūdžio atstovai . 
reikalavo ne tik mokesčių refor
mos, bet ir apskritai valstybės 
reformos. Dabartinė IV respub
lika turinti greitai baigti savo 
dienas ir užleisti vietą V respub
likai, kurioje vyrautų preziden
tinis valdymas. Dabartinė san
tvarka esą vedanti Prancūzijos 
demogratiją pražūtin. Poujade, 
išrinktas sąjūdžio vadu, pareiš
kė rengiąs 500.000 Savo šalinin-i 
kų žygį į Paryžių griauti dabar
tinės santvarkos. Jo nuomone, 
reikią sušaukti visų luomų pla
čią atstovybę, kuri pakeistų kon
stituciją. Tokia luomų atstovybė 
Prancūzijoj buvo sušaukta 1789 
m., kuri privedė prie revoliuci
jos ir monarchijos žlugimo. Ste
bėtojai maną, kad dabartinėj 
nuotaikoj Poujade žygis galėtų 
būti reikšmingas.

Vizito atgarsiai
Išvykus iš Britanijos B. ir K., 

į britų vyriausybės sluogsniuose 
__  reiškiama viltis, kad 
Kremlius savo satelitiniams 
kraštams duosiąs daugiau lais
vės. Nors B. ir K. to aiškiai nepa- • 
žadėję, bet per pasitarimus pa
tyrę. kad sovietų pavergtieji 
kraštai esanti didelė kliūtis Ry
tu-Vakaru sugyvenimui. Esą 
Edenas siūlęs atstatyti tikybinę 
-ir politinę laisvę neišskiriant nė 
laisvų rinkimų, kremliaus atsto
vams buvęs įteiktas sąrašas 200 
politinių-tikybinių kalinių su 
□rašymu juos paleisti. Londono 
tremtinių žiniomis, sąraše esą 
45 rumunai, 64 vengrai, 30 len
kų, 25 bulgarai ir 33 čekai. De
ja, pabaltiečiai neminimi. Ede-

atsisakė <ką nors pareikšti.
Londone pasklido gandu, kad 

sovietų laivn "Ordžonikidze” 
įgula nužudžiusi garsųjį britų 
nara Crabb, nardžiusi “Ports- ’ 
mouth uoste Bulganino-Chruš- 
čiovo vizito metu. Vieni mano, 
kad jam buvę paJvesta ištirti 
laivo techninius įrengimus, kiti 
— apsaugoti laiva nuo išsprogdi
nimo. Reikalas tiriamas. Jis gali 
turėti tarptautinės reikšmės.
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TORONTOTėviškės Žiburiai, 
i THE LIGHTS OF HOMELAND ; Motinos dienos minėjimas 

pareitą sekmadienį ]pereitą sekmadienį praėjo gra
žioje ir pakilioje' nuotaikoje ir 
pasižymėjo dalyvių gausumu, 
kaip dar nei vienais metais — 
Prisikėlimo parapijos salėje vi-

, , GEDIMINAS GALVA.

Tremtiniugražinimas
tirpdyti kietuosius pabaltiečius.

Šių galimybių apimtyje, metas 
į šalį mesti pasenusius mūsuo-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

* RedwwPiO; Dr. A. Sopoko ir Dr. Pr. GoKlamavKiiuj 
Leiazw Kanados Uetavtų Katalikų Kultūros Diouyijo 

Pienumerato Kanadoje u metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: metams $4 50, pusmečiui $2.50 

įmokėję nemažiau $10 laikomi garbes pienumerotoriois 
vž skeiuimų turini redakcija neatsako.

941 Dundas St. W., Toiuoto, O«r. vam.ae Telef. EM. 8-6813.

Dainy šventė Čikagoje
Besidomintiems lietūvišku ku], P. choras. Choristai, šiai Dainų 

tūrinįu darbu išeivijoje, jau, be šventei besiruošdami, aukoja ne 
.i. mažiau g vai .savaitėje savo lais

valaikio. Tikėtis, kad jie patys 
padengtų kelionės į Dainų Šven
tę išlaidas, būtų jau per daug. 
Dainų Šventei Ruošti K-tas nu
mato, kad dalį kelionės išlaidų 
chorams atlygins iš gautųjų pa
čios Dainų Šventės metu paja
mų ^žinoma, jų toli gražu ne
pakaks) ir iš surinktų aukų Dai
nų šventei paremti. Aukų lapai 
D. Šv. R. K-to patvirtinti Toron
tą jau pasiekė. To pasėkoje p. 
Aloyzas Kuolas, išrinktas abiejų 
chorų įgaliotiniu Dainų Šventės 
reikalui, pradeda aukų rinkimo 
vajų. Aukos bus renkamos per 
organizacijas (jos visos remia 
-kultūrinius tikslus!) prie bažny
čių, iš prekybininkų ir pavienių 
asmenų. Nors ir maža auka — 
bus didelė, jei tik jų susidarys 
pakankamai. Visi surinktieji pi
nigai iki birželio 1 d. bus pa
siųsti Dainų Šventei Ruošti K- 
tui. Kuo daugiau toje vietovėje 
bus surinkta, tuo didesnį nuo
šimtį ir chorai kelionpinigių 
gaus. Taigi, suprasdami momen
to svarbą ir rimtumą, neatsaky
kime aukų rinkėjams. ‘ Ka duo
sime — lietuviškam reikalui — 
tautinės kultūros reprezentaci
jai duosime. Paaukojusieji dau
giau $5 bus įrašyti Damų Šven
tės Leidinyje, kaip Dainų Šven
tės rėmėjai.

Ne Toronte gyvena lietuviai, 
norėdami savo auka Dainų 
Šventę paremti, nrašomi ne vė
liau gegužės 25 d. pasiųsti čekį 
arba money order p. Aloyzo 
Kuolo vardu. Adresas: 261 Roon 
Rd.. Toronto, Ont.

Nepalikime mūsų reprezen
tantų vienų ir be paramos.

abejonės, žinoma apie Dainų 
Šventę Čikagoje, įvykstančią 

' birželio SI — liepos 1 d.. Kaip 
Dainų Šventei Ruošti Komitetas

lyvauti 40 chorų su 1.500 daini-
- ninku. Kanadą atstovaus du cho

rai. Tai Toronto Lietuvių Choras
• '“Varpas”, vad. muz. St. Gaile- 

vičiaus ir Prisikėlimo Parapijos 
bažnytinis choras, vad. sol. V. 
Verikaičio. Šie du Toronto cho
rai Dainų Šventei ruošiasi labai 
intensyviai ir su dideliu parei-

- gos supratimu. Ne eiliniam kon- 
" * certui ruošiasi, bet ypatingai di-

' džiam įvykiui — pirmajam di
desnio masto dainų mylėtojų 

....sąskrydžiui, kur bus parodyta 
amerikiečių margaspalvei visuo- 
menei lietuvių tautos didysis lo- 

~ bis — skambi, guodžianti, gai
vinanti ir laisvės kovos ryžtą

‘ kelianti daina. Ten mes pade- 
monstruosim gryną lietuvio cha
rakterį, atpalaiduotą nuo visų 
tarpusavio barnių, nesusiprati
mų ir nemalonių partinių kivir
čų.

Dainų Šventei Ruošti Komite
tas apsiėmė didžiuli darba. Tą 
suprasdami, pasižadėję Dainų 
Šventėje dalyvauti chorai, nori 
to .komiteto viltis pateisinti ir 
šiai Dainų Šventei jau daugiau 
kaip .metai ruošiasi. Ruošiasi iš
mokdami nustatytas dainas, ku
rių yra per 30. Tačiau prieš akis 
atsistoja ne tik pasiruošimo, bet 

, ir kelionės klausimas. ‘Kaip aš 
nukeliausiu, nakvynėlę gausiu”. 

, Margas sakalėlis ant . savo spar
nų nenuneš, nei jauna mergelė 
svirnelio durelių neatidarys. Be 
dolerio, — niekur nei žingsnio. 
Štai čia ir yra ta problema su 
kuria susiduria “Varpas” ir Pr.

Pastaruoju metu plačiai kal
bama apie tremtinių grąžinimą 
į Pabaltijį. 1941 ir 1944-1953 m. 
į vergų stovyklas išvežtieji, esąs, 
tūkstančiais grąžinami į savo 
gimtąją žemę. Apie šį įvykį pa
teikė apsčiai duomenų suomių 
etnografas prof. Kustaa Vilku- 
na, kuris neseniai lankėsi Estijo
je. Kelionės įspūdižius paskelbę 
suomiškame savaitraštyje Uusi 
Kuvalehti. Eilės straipsnių au
torius, aprašydamas Estijos gy
venimą, gan santūrus politikos 
srityje. Mat, visa suomiškoji 
spauda gan santūri Rusijos ar 
įos pavergtųjų tautų klausimais. 
Tačiau vienur kitur lindi dagys 
iš maišo: “Estijos vyriausybė su
daryta vien iš išvykėlių į Mask
vą praėjusio karo metu”. Sensa
cingiausias jo tvirtinimas, kad 
apie 100:000 estų, esą, jau sugrą
žinti iš carinės ar komunistinės 
tremties.

Visuotinis estų grįžimas
Estų tremtinių grąžinimo rei

kalu šit kaip sakoma: “Apie 100 
tūkstančių estų jau grįžo į savo 
tėvynę. Dauguma grįžusių pir- 
Tną kartą išvydo savo žemę, nes 
jų tėvai ar seneliai buvo carinės 
valdžios ištremti. Estų nemaži 
telkiniai buvo Kaukaze. Ten jie 
Katrės II sukurti prieš 100 metų, 
tačiau estai ir dabar tekalba sa
vo kalba.”

Suomis komunistas, savo metu 
buvęs atsakingose pareigose Ru
sijoje, autoriui pasakojęs tokį 
nuotykį: “Kartą, keliaudamas 
su Maskvos augštaisiais parei
gūnais, po Turkestaną, užtikau 
teismo posėdį aikštėje. Partiečiai 
viens kito teiravosi, kuria kalba 
teismo posėdyje šnekama. Nei 
vienas iš bendrakeleivių nega
lėjo atspėti girdimos kalbos. Tik 
aš tesupratau, kad tai estiškai 
kalbama. Man gi rodėsi, lyg ten 
būtų kalbėję kuria suomiška 
tarme. Daug laiko praslinko, kai 
estai varu Turkestanan nu
blokšti, bet ir šiandieną jie ne
išsižadėjo savos kalbos.”

Įvykiai be išvadų
Prof. Vilkuna ne tik vengia 

vertinimų, bet net sąvokas iš
kreipia, tardamas ’

nebuvę ištremti, išvežti, bet taip 
sau judėję ... Anksčiau kažir. 
kodėl “judėjo” į rytus, o dabar 
— į vakarus. Jis nepateiki* duo
menų, Įdek estų “pajudėjo” į 

f ytus ir kuris jų skaičius grįžo 
.tgėl, Atmiešiant-grįžtančius se
naisiais tremtiniais, matyti, no- 
ima paslėpti gausias estų au- 

.<as,. kurių kaulai trūnyja Sibi
ro taigose ir tundrose.

Profesorius nurodo, l|ad estai 
mokslininkai, buvę išmėtyti po 
plačiąją Rusiją, dabar vėl susi- 
telkią savoje žemėje. Jis pripa
žįsta, kad visiems iš svetur grį- 
žusiems ir Estijoje nebuvusiems 
kraštas padaręs . didelio įspūdžio.

Pradžioje tarp vietinių ir at
vykusių estų buvusi įtampa pra
dedanti atlyžti ir tarpusavis ne
pasitikėjimas dilti.

Pabaltiečių rusinimas
Šiuo klausimu autorius ven

gia aiškiau pasisakyti. Jis tik 
prabėgomis prisimena, kad estų 
augštoji kultūra leido ir svetur 
jiems išlikti estais.

Skandinavijoje vis garsiau 
pradedama prileisti, kad Stalino 
meto brutalusis •'pabaltiečių ru
sinimas būsiąs -sušvelninamas. 
Rusinimas ir toliau vyksiąs, bet 
jau apdairiau,nuosekliau ir 
kiekvienai tautai* atskirai prisi
taikius. Didysis malūnas steng
sis atsargiau malti, kad patys gy
ventojai savo valia, o ne varu, 
imtų linkti prie rusų. Ne išsky
rimu, pažeminimu, bet apjungi
mu, ‘JAV pavyzdžiu, bandys
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, šos sėdimos vietos buvo užimtos 
laisviną kraštą. Kaip tik šiuo ir dar koks 100 dalyvių matėsi 
metu iškyla reikalas kuo vei- stovinčių. Galbūt dalyvių skab
riausia tinkamai organizuoti vi- čių papildė ir sporto entuziastai 
jas žodžio ir minties kovos prie- susirinkę pasižiūrėti karštų fina- 
mones. Kai vakariečiai pateko linių rungtynių jau antrą dieną 
i amžinąjį ratą save apgaudinėti,! besitęsiančiose Kanados jauni- 
kai jie numojo ranka į savo pa- mo krepšinio pirmenybėse, 
žadus pavergtuosius laisvinti — Rungtynėms užsitęsus ilgiau ne- 
jau seniai metas liautis šūkavus: i < u buvo numatyta, MD minėji- 
netrukus būsite išlaisvinti. To- • 
kiais šūkavimais nieko gero ne
galima duoti saviesiems, nes jie
ten nebetiki, kaip ir mes patys rungtynėmis.

Deja, mes nesugebame iki šio 
meto tikrovės suprasti. Rusijai 
kiek atleidus vadžias ir sudarius 
žmoniškesnes pragyvenimo są
lygas, daugelis argumentų, ku
riuos iki šio meto naudojome, 
bus išmušti iš mūsų rankų.

Net ir kultūrinėje srityje ne 
mes juos, bet jie mus pradės 
mokyti. Berods, jau keleri me
tai praslinko, kai tautos kultūros 
klausimais išėjo rie vienas leidi
nys, kuriuo ir čia galėtume di
džiuotis. Vakariečiai .pavergtuo
sius tiesiog į Rusijos glėbį bruka. 
Jei jie ką ir daro paslapčiomis, 
tai siekia savų tikslų, bet ne pa
vergtų tautų laisvinimo. O ką 
mes darysime, kai ir užskleistos 
Lietuvos durys prasivers? Ar ir 
tada tarpusavyje pešimės nesu
tardami kas garsiausiai turi 
šaukti: mes laisviname tave, pa
vergtas broli?

gyventojai
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mo pradžia buvo geru pusvalan
džiu suvėluota, o susirinkusieji 
gavo progos pasigėrėti karštomis

Minėjimą pradėjo apylinkės 
valdybos vicepirm. J. Račys, ku
ris pakvietęs atsistojus pagerbti 
žuvusias ir kenčiančias bei vargs 
•tančias motinas paprašė svetį 
Liet. Pranciškonų provinciolą. 
Tėvą Jurgį Gailiušį, OFM, pa-' 
skaityti invokaciją, po kurios se
kė St. Prapuolenytės paskaita, 
iškėlusi ne vieną įsidėmėtiną, 
mintį mūsų dabarties šeimų gy
venimui. Apyl. valdybos vardu ■ 
jai .padėkota įteikiant gražią 
puokštę gėlių.

Meninę minėjimo dalį pradė
jęs Prisikėlimo parapijos dūdų 
orkestras, ved. sol. V. Verikaičio, 
pagrojo tris dalykus: Muzika 
ore, Ar tu žinai mano broli ir 
Prisikėlimo parap. maršą. Stud. 
B. Grigaitytė padeklamavo P. 
Stelingio O Motina, pianinu du 
dalykus paskambino Alg. Kar
ka, Nijolė Ščepanavičiūtė padek-

Kaip šiandien atrodo Nida?

lamavo B. Brazdžionio Brangie
ji akmenys, o užbaigė programą 
Toronto skautų tautinių šokių 
grupė, ved- A. Ličkūnaitės. - ša- 
deikienės, pašokusi gracingąją 
Sadutę ir smagų Jonkelį. Prog
ramą pravedė I. Šernaitė.

Viskas buvo baigta Tautos 
Himnu.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
bendrumą” “Times” betgi aiški
no, kad sovietų vyriausybė ru
sų tautos neatstovauja. Girdi, so
vietų vyriausybė tik tesirūpina 
grobti pasaulį. Mums gi įdomu, 
kad jei jau tik “sovietai” kalti 
dėl dabartinės padėties Sovieti- 
joje, kodėl Prūsų Lietuva nebu
vo priskirta “Sovietų Lietuvai”, 
bet prijungta “Rusų Federacinei 
Scialistinei Respublikai”, su ku
ria neturi jokių sienų! “Times” 
nors perspėja JAV Vyriausybę 
neužsikviesti Maskvos tironų iki 
.šie gerų norų neįrodys darbais, 
būtent: “suvienys Vokietiją, Ko
rėją ir Vietnam, nukels Geležinę 
Uždangą, įgalindami laisvės pūs- 
tellėjimą pavergtose Rytų Euro- 

. .pos tautose, įgalins tarptautinį 
nusiginklavimą ir visai prisidės 
prie taikos užtikrinimo”.

Chruščiovui patiko
“Ukrainiečiui” Nikitai Chruš- 

_ ' Čiovui patiko Prezidento saldūs 
komplimentai rusų tautai. Išli- 
pęs iš lėktuvo jis pareiškė žurna- 
"listams Maskvoj, girdi, Eisen- 

——howerjs pasakęs “gerų dalykų”, 
nusiskundė, kad “tam tikros 

3‘takingcs grupės Amerikoje dir- 
)a prieš JAV-TSRS susiprati- 

~"7ną”. Chruščiov, atrodė mielai 
-—priimtų Vašingtono kvietimą 

^ZZhpsilankytf ir išsiaiškinti visus 
—skirtumus. Vašingtone, turimo- 
— . xnis žiniomis, dar vis bijoma, kad 

'~~%>akvietimas daugelio būtų su- 
—prastas, pavergtųjų tautų išda- 
,_~yimu rusams (kad ir “komunis- 
—"tų” vardu). Tačiau mums iš Va- 

~šingtono jau paslapčiomis rašė,

jog stiprėja grupė, spirianti Pre
zidentą leisti sovietams apsidai
ryti, kaip gyvena žmonės lais
vam krašte, pamatyti prieš ką 
jie kovoja ir ar ta jų kova verta 
“rusų tautos” ir visų kitų žmo
nelių TSRS kančios bei vargo. 
Šie priminė Prezidentui jo pa
reiškimą, esą eisiąs bet kur, kad 
tik atitolintų hidroatominį su
sinaikinimą. Korespondentas Va 
šingtone dėlto sutiko su mumis, 
jog artimiausioj ateity ten lauk
tina maršalo Žukov, kuris attik
siąs Malenkovo vaidmenį Brita
nijoj. .

Kas veiksniuose?
Brooklyno “Darb.” persispaus

dino iš “Europos Lietuvio” belgų 
karininko, kovojusio su Lietuvos 
partizanai, žodžius: “Jie pritaria 
laisvųjų lietuvių veiklai, bet nie
kada neleis daryti sprendimo dėl 
santvarkos busimoj Lietuvoj”. 
“Tai, ką aplaistėm krauju, ne
manome atiduoti kažkur ramiai 
politikuojantiems buvusiems 
dvarininkams ir generolams”. 
Veiksnių politikai tai apšaukė 
“rezistentų’,’ ir “frontininkų” 
fabrikatu prisiklausius europie
tiškų gandų!

Amerikos spaudoje buvo skel
biama apie laiškus Chruščiovui 
prašant paleisti suimtuosius po
litikus. Jų sąrašą įteikęs maskvi- 
niams pats premjeras Eęlen, ta
čiau velltui jame ieškotume lie
tuviškų pavardžių. “Darbinin
kas” sakėsi žinąs, kad britų so
cialistai savo sąraše minėje eilę 
1926 metų lietuvių politikų. 
Nieks lietuvių neatstovavo peti-
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prekę pirkti, — sako anglų priežodis.
MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 
žinomų firmų:

- Saba ■ Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

tik

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

" f miiftaose.

cijoj Chruščiovui New Yorke, 
prašant paleisti Rytų Europos 
socialistus dabar Sibiro tremty. 
Šią peticiją organizavo Čikagos 
“Naujienų” cituojamas ’’The 
New Leader” žurnalas. Jei 
veiksniai neparodo pakankamo 
judrumo gelbstint savo partijų 
kolegas, kad tarytum užmiršta
mas eilinis Lietuvos partizanas 
ir kovotojas, ir tūkstančiai kitų 
ištremtųjų, kuriems neteko gar
bės patekti į “valdančiųjų kla
se”. Gera, kad jis, eilinis lietu
vis, buvo primintas Amerikos 
didžiojoj spaudoj, Amerikos Lie
tuvių Tarybos Informacijos 
Centro, kuris sugebėjo atkreipti 
“The New York Times” dėmesį 
į plėšimą “geraširdžių amerikie
čių lietuvių, kurie siunčia dova
nas pavergtan kraštan”, LAIC, 
netiesiogiai kalbėdamas 125.000 
lietuvių kilmės amerikiečių var
du sakė, kad siuntėjai žiną, jog 
jie siunčia “auksą” ir sovietams, 
bet “nežiną kas daryti”.

Atitaisymas:
Almaus apžvalgoje “Siekiant 

taikos žemėje” pataisytina: “Ar 
JAV politika yra paremta ego
istiškomis aspiracijomis skati
nant viską kas stiprina”..turi 
būti silpnina TSRS ... Apžval
goje “Sąmyšis tarp išlaisvinto
jų”, sakinyje “... Vašingtonui 
nesutinkant patvirtinti ar pa
neigti gandų, jog maršalas Žu
kov” ... praleista: “ir maršalas 
Konev netrukus atvyksta vizi
tuoti Prezidento, Žukovas grasi
no politrukus ir visus komunis
tus respektuoti komanduojan
čius karininkus ir “laikytis dis
ciplinos” ...

Varšuva. — Lenkijoje vis di
dėjąs bažnyčių apiplėšimų* skai
čius. Nusikaltėliai esą daugiau
sia jaunuoliai, jau naujos bol
ševikinės santvarkos auklėtiniai.

Paryžius. — Prieš penkis me
tus atsisakęs grįžti į Lenkiją te- 
nisistas Wl. Skonecki, šiemet ba
landžio 12 d. išskrido vėl į Var
šuva. .

Vi®na. — Buvęs sovietų augš- 
tasis komisaras Austrijai iki 
1953 m. V. P. Svizidov, kaip pa
sakoja grįžę belaisviai dabar 
vra vienoje Sibiro darbo stovyk
loje už “kontrrevoliucinę veik
lą” nuteistas 25 m. ,

Maskva. — čia paskelbta, kad 
nuo liepos 1 d. pradės eiti pir
mas laikraštis, skirtas Rusijos 
sov. respublikai. Jis vadinsis 
“Sovietų Rusija”. Lig šiol Mas
kvoje ėję laikraščiai visi buvo 
“visasąjunginiai”.

Grįžusiųjų iš Klaipėdos kraš
to vokiečių teigirpu, senasis Ni
dos vaizdas šiandien iš esmės 
yra pakitęs. Gal šiemet Sovietai 
įsileis ir čia daugiau savųjų “tu
ristų”, nes tos rūšies akcija lyg 
ir atgaivinama. Ir per šiemetinį 
Lietuvos k p suvažiavimą buvo 
konstatuota, kad Nidos ir Juod
krantės vasarvietės nėra atsta
tytos ir nėra paruoštos svečiams 
priimti. Gal gi šiemet ir šis .vaiz
das kiek pakis. Tuo tarpu šian
dien Kuršių Neringa tebėra “už
draustoji zona’^t kurios atskiri 
kaimai sud apsaugos-
bazes. Jei s nerūpėtų
4aip žuvys, galimas dalykas, kad 
jie nepakęstų senosiose gyven
vietėse ir senųjų gyventojų.

Ir. Kuršių Neringos tikrieji gy
ventojai negali išeiti į mišką ar 
į Baltijos pajūrį, jei neturi spe
cialių leidimų, o šie teduodami 
tik žvejams ir tik tokiems, kurie 
laikomi patikimais. Visą Kuršių 
Neringą, o ypač Baltijos pajūrį, 
saugoja “pasieniečiai”, kurių tik 
vienoje Nidoje yra apie 500. Her
mann© Blodės viešbutis, kuris 
yra per karo veiksmus išlikęs, 
apvestas spygliuotomis vielomis, 
ir jame įtaisyta komendantūra 
su štabu. Ten pat esančiuose ba
rakuose loja išdresiruoti vilki
niai šunys. Visas pajūris budriai 
saugojamas sargybinių. Apsau
giniai bokštai išstatyti kas 3 ar 
4 kilometrai. Be to, budi ir rai
toji pasieniečių sargyba. Kuršių 
Neringa yra tarytum geležinė 
uždanga į atvirą jūrą, į Švediją 
ir į Daniją. Ji turi nepraleisti nė 
vieno, kuris mėgintų pabėgti į 
Vakarus, į laisvę. Net ir senie
siems vietos ' gyventojams žve
jams ilgą laiką bi^o uždrausta 
eiti į pajūrį arba žvejoti jūroje. 
Mažos žvejų valtys, kuriomis jie 
anksčiau žvejodavo jūroje, buvo 
sugadintos. Sovietų budri akis 
viską seka, registruodama ir 
kiekvieną gyventojų * pasikeiti
mą, taip pat kiekvieną jų paju
dėjimą. Grįžusieji pasakoja, kad 
vieną metą pasienio sargybiniai 
užtikę sniege 8 žmonių pėdas, 
kurios nuo jūros vedusios į Kur
šių marių pusę ir ten dingusios. 
Niekas nežino, ar tikrai tada ta
riamieji šnipai išsikėlę pajūryje 
ir nukeliavę į Lietuvą, bet taip 
žmonėse buvo kalbėta. Tuo metu 
tarp Nidos gyventojų ėjo kratos, 
namus naktį staiga iš visų pusių 
apstodavo sargybiniai. Kartais 
tokie naktiniai patikrinimai bū
davo daromi naktis iš nakties. 
Pasitaikydavo, kad net nušauda
vo šunis, buvusius sodybose, 
idant tie iš anksto savo lojimu 
neįspėtų gyventojų.

Nida jau nebėra jokia vasar
vietė. Tik Smiltynėje priešais 
Klaipėdos, miestą leista vietos 
gyventojams nustatytame pajū
rio ruože maudytis. Šiaip tikroji 
pajūrio vasarvietė yra Lietuvoje 
Palanga, o buv. Rytprūsių Šiau
rinėje srityje — Krantas. Visu 
Kuršių Neringos pajūriu, kur se
niau vasaros metu suplūsdavo 
daugybė vasarotojų, šiandien te- 
matysime tik pasienio sargybi
nius ir žvejus. Tiesa, Nidoje, be 
pasienio kariu ir policijos, yra 
taip pat itemaža civilių — jų bus 
apie 800. Daugiausia tai lietuvių 
ir rusų kilmės žvejai, tamauto-

jai ir žuvies kombinato darbi
ninkai, partijos įvairūs pareigū
nai. Senųjų žvejų Nidoje telikę 
gal kokia 18 šeimų. Vienam iš jų 
Jonui Sakutui, teko net vykti į 
Vilnių,, iš kur jis išgavo leidimą, 
kad galėtų nekliudomai skam
binti bažnyčios varpais, palydėti 
mirusius į kapus, atlikti kitas 
kulto apeigas. Ateiviai yra įsi
taisę visą eilę zaunų.

Tarp Nidos ir kitų vietovių 
plaukioja nedidučiai garlaiviai, 
kuriais Nidos ir kitų vietovių 
žvejai gali nuvykti į Klaipėdą, 

:bdt nė pri»šingai: net ir -dabar 
miesto gyventojams neleidžiama 
vykti į Kuršių Neringos kaimus 
pailsėti ar atsigauti.

1948-1949 m. į Nidą buvo at
kelta nemaža žvejų iš Lietuvos, 
ypač iš Vilniaus krašto. Tik keli, 
iš jų buvo tikrieji žvejai. Kai ku
rie iš jų vėliau pabėgo. Nidoje 
įkurta motor, žvejybos stotis 
Nidoje ir šiandien lietuvių yra 
daugiau negu rusų. Pilkapiuose, 
Rasytėje, Šarkuvoje tuo tarpu 
gyvena tik rusų žvejai. Nors 
šiaip Nidoje viešuose užrašuose 
lietuvių kalba įrašoma pirmoji, 
o paskum eina rusų kalba, bet 
vyrauja rusų kalba, nustumda- 
ma lietuvių. Lietuviams gerai 
pažįstamas * viešbutis “Kuršių 
Elnias”, esąs netoli mokyklos, 
yra paverstas karininkų klubu.

Nidos uosto jau nebelanko 
garlaiviai su vasarotojais. Se
nieji Kuršių laiveliai, sudarę 
vieną iš buvusios Kuršių Nerin
gos romantikos žymių, jau be-, 
veik visi išnykę, o likusieji te
vartojami nebent tik šienui per
gabenti. Ik iš Nidos stengiamasi 
išspausti pirmdj eilėj naudos — 
žvejyba. Ypač verčiamasi stintų 
džiovinimu. Tūkstančiai centne
rių dabar džiovinami ir paruo
šiami pačioje Nidoje. Pastatyta 
visa eilė barakų, be to, iš betono 
ir cemento apie 30 baseinų, ku
riuose galima apdoroti nuo 400 
iki 600 centnerių žuvies. Šiuose’ 
baseinuose stintos paruošiamos 
10-15 dienų, o paskum džiovina
mos. Specialios partijos koman
dos žiūri, kad niekas “nenueitų 
pro šalį.” Džiovintas stintas ru
sai ypač mėgsta. Jų kilogramas 
kaštuoja nuo 25 iki 30 rublių. 
Atkelti nuo Ihnenio į Kuršių pa
marius žvejai pasakoja, kad su 
tokiomis džiovintomis stintomis 
savojoj tėvynėj galėtų padaryti 
labai gerą biznį. Už jų išdžiovin
tų kg Leningrade gaudavę 40-60 
rublių. Panašūs žuvų džiovini
mo įtaisai yra įruošti taip pat 
Rusnėje, Nemunyne ir Labgu
voj. Labguva yra tapus, galima 
sakyti, centriniu punktu visam 
žuvies perdirbimui iš Kuršių'ir 
iš dalies iš Aistmarių. Ungurių 
ir kitų žuvų transportai čia sū
domi ir paskum transportiniu 
garlaiviu kasdien iš Nidos siun
čiami į Klaipėdą. Tam tikslui 
įmonei padeda 5-6 kuteliai.

Sovietai? norėdami’ pamokyti 
vietos žvejus, kaip iš tikro reikia 
žvejoti, atgabeno tinklus gigan
tus. Toks pirmasis gigantas tink
las žvejoti jūroje į Nidą buvo at
gabentas 1954 m. Pereitais me
tais žvejų kolchozai šios rūšies 
tinklų gigantų turėjo jau tris,

Naujos pajėgos pasirodo
Gegužės 11 d. Konservatorijos 

koncertų salėje įvyksta studen
tų koncertas, jau pasiekusių tam 
tikrą lygį, kuriems jau leidžiama 
pradėti reikštis viešumoje. Tai 
yra pirmieji žingsniai susipažįs
tant su visuomene ir jai prisista
tant. Tie koncertai paprastai tu
ri lemiamos reikšmės jaunam 
menininkui ar menininkei.

Šį kartą koncerte dalyvauja 
dar vienas lietuvis, siekiąs pasi
daryti dainos menininku, keletą 
kartų jau pasirodęs lietuvių vi
suomenei. Tai yra Algimantas 
Simanavičius, kuris studijuoja 
pas dr. Ernesto Vinci jau porą 
metų ir daro puikią pažangą. 
Šiame koncerte su juo dalyvaus 
ir dvi merginos,-taip pat prade
dančios, bet žadančios savo gy
venimo kely šio to pasiekti.

Programa pasirinkta gan sun
ki ir įdomi. Be senųjų klasikų, 
kaip Caldara Buononcini, Mo- 
zarto duetus iš Don Giovanni iš
pildys p. Simanavičius su Mar
garet Cameron. Antroje dalyje 
nepamainomos Šuberto ir melo
dingosios Grigo dainos. Algi
mantas čia taip pat pasirodys ir 
su lietuviškom dainom. Gale 
programos išgirsime trio iš 
linksmosios Nicolai operetės 
Merry Wives of Windsor. Įėji
mas į koncertą nemokamas.

V. Enigma.
Toronto Lietuvių Namai

Be priestato statybos, kuris 
jau yra baigtas, visuose namuose 
daromi pagrindiniai pertvarky
mai bei pagerinimai. Iš stambes
nių darbų pažymėtini šie: apati
nės salės praplėtimas, nugriau
nant retai kada naudojamą sce
ną su užkulisiais, rūsio virtuvės 
atnaujinimas, naujų laiptų į ant
rą augštą pastatymas, antro 
augšto koridoriaus praplatini
mas, muzikos studijos patalpos 
pertvarkymas, tualetų pertvar-

lių.
1949 m. keturios Nidos žvejų 

šeimos buvo išsiųstos į Sibirą, 
tarp jų ir toji, kuri 1948 m. bu-, 
vo ką tik grįžusi iš Sovietinės 
zonos į savo senąją tėvynę: žve
jas su žmona, sūnumi ir dukra. 
Keturios šeimos, nuo 1945 m. gy
venusios Nidoje, buvo vėl pa
siųstos atgal į Preilą, kad ten 
atkeltuosius žvejus išmokytų 
žvejoti. Kadangi mok jonas ėjo 
ne taip sklandžiai, kaip norėjo 
atėjūnai, tai be jokių ceremonijų 
visas jas -buvo nuspręsta išsiųsti 

įvykdyta, kad tik vienam vaikuil'g^.^ patobulinimas ir daug ki- 
tepavyfco spėti pasnmti savo - — -
rankinę armoniką. Vėliau tuo 
keliu gavo pasukti ir visa eilė ki
tų šeimų iš Nidos. Vienas Nidos 
žvejas buvo išrinktas, tikriau — 
paskirtas kolchozo pirmininku. 
Kai vieną dieną kasoje trūko 
13.000 rublių, buvo pradėta ka
bintis prie jo, nors už tai iš tik
ro buvo atsakingas buhalteris. 
Jo nenorėjo į Sibirą išleisti, nes 
jo labai trūko kaip gero specia
listo kolchozui. Bet kadangi bu
vo tremiami kiti jo artimieji, jo 
motina, brolis ir sesuo, tai jis 
pats išvažiavo su jais į Sibirą. 
Laimei, Klaipėdoje kiti pareigū
nai apsigalvojo — ir jie visi bu
vo grąžinti atgal į Nidą.

Senasis švyturys buvo išsprog
dintas. Rusai pastatė naują, 39 
metrų augšcio, kuris pasitarnau
ja taip pat kaip signalų davėjas 
karo laivynui ir kontrolinis 
punktas pasienio apsaugai.

Seniau ne vieno vasarotojo 
akis gėrėdavosi besiganančiom 
galvijų bandom, kurios ne kartą 
patraukdavo per nuostabųjį Ty
los slėnį. Šiandien iš tų bandų 
•tėra likusi nebent tik trečioji 
dalis — ir jas sunaikino sovie
tiniai atėjūnai. Elta.

Jonas KWHIKA
KAVOS, ARBATOS IR 
KAKAO IMPORTAS.

Pristatoma į restoranus, 
krautuves ir hotelius.

Telefonai:
LE. 1-7676 ir LE. 4-1515

tų smulkesnių pagerinimų. Prie 
žymesnių darbų dar tenka pažy
mėti “Paramos” Bankui mūrinio 
seifo įrengimas, panaudojant 
anksčiau buvusio Nova Scotia 
banko rūsy paliktus seifo įren
gimus. Šiame seife tilps ne tik 
banko vertybės, bet ir Lietuvių 
Namų archyvas.

' Salių ir kitų patalpų dekoravi
mui projektus paruošti ir jų 
vykdymą prižiūrėti pakviesti 
šios srities žinovai — dailininkai 
ir. architektai, įtraukiant į tą 
talkos darbą ir jaunąsias pajė
gas.

Priestato vidurinį augštą ma
noma pavesti grynai kultūri
niams reikalams, įrengus lietu
višką seklyčią, kurioje būtų bib
lioteka, skaitykla ir visuomeni
nių bei kultūrinių organizacijų 
būstinės. Šių visų užsimojimų 
įvykdymas su priestato statyba 
atsieis apie $9.000. Patys namai 
iš savo pajamų, mokant skolą ir 
procentus šių naujų išlaidų ne
pajėgs padengti ir reikės visuo
menės paramos, atseit telkti 
naujų šerininkų. Tam tikslui iš 
Valdybos yra sudaryta Šerų va
jaus komisija, kurion įeina Kl. 
Dalinda, K. Grigaitis ir St. Ba- 
nelis.

Lietuvių Namai per savo ke
turių metų gyvavimą lietuvybės 
bare yra išvarę gilią vagą ir jų 
nauda lietuvybės išlaikymo veik 
loję yra neabejotinai didelė. To
dėl, reikia tikėti, kad Toronto 

j lietuviškoji - visuomenė įvertins 
! Lietuvių Namų, kaip lietuvybės 
! židinio svarbumą mūsų koloni
jos gyvenime ir neliks nei vieno 
tauraus lietuvio neparėmusio 
Šerais šios tautinės tvirtovės.

Bs.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO, TEKSTILĖS Ir VAISTŲ bei kitų da
lykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų paštu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JCS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados <U- 
džiausia .ir labiausiai patyrusia dovanų siunti-

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

TeL BElair 480«
Vienas atsieina apie 40.000 rub-
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’ * Skaitytojai tikriausiai bus jau 
• "pastebėję. . informacijas apie 

*• ‘ Amerikos Lietuvių R. Katalikų 
Federacijos įsigytą jaunimo sto- 

- vykią. Kolkas be didesnės rėkia-' 
' mos jau daromi konkretūs pasi

ruošimai, kad dar šių metų sezo
ne pirmieji lietuviukai galėtų 
ten rasti ir vasaros poilsį ir lietu
višką aplinką.

Įgyta nuosavybė yra labai ge
roje geografinėje padėtyje, savo
tiškame rombe, kuris liestų vie
noje kraštinėje Čikagą — Toron
tą, kitoje Detroitą — Clevelan- 
dą. Šiame plote gyvena gana 
tirštai mūsų tautiečių, kurie, rei
kia tikėtis, tikrai panorės savą- 
jam prieaugliui suteikti tikrai 
puikiais ir visais atžvilgiais pras
mingas atostogas. Kadangi šiuo 
metu sienos pervažiavimo for-

- malumai Kanados lietuviams 
jau nebesudaro’problemoš, tektų 
laukti, kad stovykla galės pasi
naudoti ir visos pietų ir pietry
čių Ontario provincijos lietuvių 
jaunimas. Tuo labiau, kad tai 
būtų kaip ir pirmosios pastan
gos suartinti abiejų kraštų lie
tuviukus. . Dabartinėse sąlygose 
nei vieno neturėtų atgrąsyti at
stumų ar susisiekimo problemos. 
Pav. tokiems torontiškiams į sto
vyklą būtų maždaug toks pat ke
lias, kaip ir čikagiškiams, Ha
miltono, Londono, Samios ar 
ypač Windsoro lietuviams sto
vykla būtų pasiekiama dar 
lengviau. Žinoma, arčiausiai tek
tų keliauti clevelandiečiams • ir 
detroitiečjams — maždaug 63

. myl. puikaus plento.
Mergaičių stovyklą tvarkys 

Putnamo seselės, o berniukų 
greičiausiai tėvai jėzuitai. Šių 
dviejų mūsų vienuolijų visiškai 
lietuviškas nusistatymas yra 
plačiai žinomas, ir niekas netu
rėtų abejoti, jog jų vaikai sto
vykloje bus auklėjami grynai 
lietuviškoje ir katalikiškoje dva
sioje. Bet stovykla mielai priims 
visų pakraipų ir įsitikinimų lie
tuviukus.

Be abejo didelis užsimojimas 
yra reikalingas ir lėšų. Ši našta 

< daugiausiai gula Čikagos, Cleve
land© ir Detroito lietuvius, bet 

’’ yra pastebėta, jog ir kitų vieto
vių tautiečiai giliai suprasdami 

' ; ir įvertindami tinkamo mūsų 
jaunimo auklėjimo svarbą ir lie- 

- —.Juvybės išlaikymo reikalą, gyvai

niai ir pievas, paįvairinamos 
plokštumų ir augstumų. Ir jei 
akyratyje įžiūrėtum bent 4-5 
bažnyčių bokštus, galėtumei 
jaustis lyg namuose esąs. O pa
čiame busimosios stovyklos vi
dury dar viena natūrali puošme
na — nedidelis, bet skaidrus ir 
vasarą vėsus (nes šaltininės kil
mės) ežeras. Maudykis, žuvauk, 
pakraščiais irkluok ar paplūdy- 
myje kepinkis saulutės atokai
toje. Tai vis malonumai, kurie 
dar šią vasarą laukia mūsų mie
lojo jaunimo.

Pakankamai toli nuo didesnių 
miestų, kad turėti tikrą ramybę 
ir gryną orą, bet ir užtenkamai 
arti miestiškų patogumų, kurie 
stovyklautojams teiks galimai 
geresnį poilsį ar, reikalui esant, 
ryšio priemones.

Šiuo savo kilniu, užsimojimu 
ALRKF puikiausiai įrodė,--kaip 
daug ir kaip plačiai toji organi
zacija sielojasi lietuviškomis 
problemomis ir tuo toli pralen
kė eilę kitų lietuviškųjų sambū
rių, kurie moka tik gražiai de
klaruoti ir žaisti žodžiais, bet 
nieko konkretesnio neatlikti. Ir 
taip, JAV viduriniuose vakaruo
se gimsta vėl nauja lietuvybės 
tvirtovė.

Al. Gimantas.

E. Bobikaitytė, D. Mašalai- 
tytė, S. Zubrickaitė, E. Bubelis 
ir. S. Pušvaškis, visi torontiečiai, 
neseniai pirmą kartą lankėsi De
troite. Turėjo progą skubiu tu
ristiniu žvilgsniu susipažinti su 
kai kuriomis to auto pramonės 
didmiesčio būdingesnėmis vieto
vėmis. Gėrėjosi miesto viduryje 
išvestais “express” keliais — au
tostradomis, kurios itin priside
da prie tvarkingo ir greito susi
siekimo tame didmiestyje.

t

4

i

KARALIAUČIAUS KRAŠTAS IR LIETUVA
(L. fAMASĄUSKO PASKAITOS, SKAITYTOS MLBD SUSIRINKIME TORONTE, 

' ' ‘ SANTRAUKA)* . r
no į rytus nuo Alnos upės ir į 
šiaurę nuo Priegliaus upės; į 
pietvakarius nuo čia gyveno lie-

Baigiasi užkariavimų ir kolo
nializmo gadynė. Keliasi nepri
klausomam gyvenimui tautos, 
net neturėjusios nepriklausomy
bės niekad. Taip ir lietuvių tau
ta siekia savose žemėse, nepri
klausomo gyvenimo. 1918-20 m. 

(nepasisekė, Lietuvos valstybė' 
buvo sukurta nepilnose sienose, 
be rytinių ir vakarinių žemių — 
be Vilniaus ir Karaliaučiaus 
kraštų, nors ir buvo to siekta. 
Tiesa, vakaruose siekta tik Maž. 
Lietuvos.

Kas gi tas Karaliaučiaus kraš
tas? Tai Potsdamo konferencijoj 
likviduojant Rytprūsius sukur
tas kraštas, apimąs lietuvių nuo 
seno gyvenamas žemes ir mažą 
kampelį į pietryčius nuo Kara
liaučiaus, gyventą lietuvių gimi
nių prūsų. Tik Geldupės apskr., 
kur iki vėlyvų laikų išsilaikė 
dauguma lietuvių, atiteko len
kams. Tą kraštą iš Rytprūsių at
skiriant, matomai, turėta galvoj, 
kad jis bus priskirtas Lietuvai, 
nes rusai jo reikalaudami rėmėsi 
lietuvių argumentais, jo lietu
viškumu, o ir Sov. Lietuva po 
to pradžioj buvo paskelbta 
99.000 kv. klm., taigi su Kara
liaučiaus kraštu.

Iš viso Rytprūsių 37.000 kv. 
klm ploto Karaliaučiaus kraštas 
sudaro apie 15.800 ky. klm. Iš tų 
15.800 kv. klm. apie 10.000 kv. < 
klm. sudaro Mažoji Lietuva, ku- < 
rios rubežiai šiaurėje yra Balti- i 
jos jūra ir Kuršių Marios, rytuo
se D. Lietuva, pietuose Potsda
mo konferencijoj pravesta linija, 
tik prijungiant šiaurinę pusę < 
Geldupės apskr. Vakaruose M. 
Lietuvos rubežiai nėra aiškūs. 
Yra žinoma, kad lietuviai gyve- ]

rine Maž. Lietuvos siena ir 
tektų laikyti tą liniją, ,t.y. Alnos 
upė, kuri yra apie 50 klm. į ry
tės nuo Karaliaučiaus ir Prieg
liaus upė, kuri per Karaliaučių 
teka į vakarus. Tačiau lietuviš
kai kalbančių gyventojų daugu
mą sudarančių linija, germani
zacijos pasėkoje per šimtmečius 
slinko į lytus, kaip ir pav., net 
laisvoje Lietuvoje rytuose lietu
viškai kalbančių gyventojų lini
ja slinko į vakarus. Todėl vokie
čių mokslininkai, kurie operuoja 
daugiausiai XVIII amž. M. Lie
tuvos gyvenimu, jos vakarine 
siena, savo raštuose, tarmių že
mėlapiuose ir net politiniuose 
žemėlapiuose daugumoj nurodo 
Alnos ir Deimenos (40 klm. į ry
tus nuo Karaliaučiaus) upes, 
šiaurėje tą liniją pakreipdami į 
vakarus Kranto link. Bet vokie
čių mokslininkas Tetzner tvirti
na, kad dar XVII amž. pabaigoj 
srity į šiaurę nuo Karaliaučiaus 
daugumos gyventojų kalba bu
vusi lietuvių.

Maždaug tą sritį — Maž. Lie
tuvą arba kaip vokiečiai tiesiog 
vadino “Litauen”, vokiečių val
džia savo administraciniame pa
dalinime nuo 1600 iki 1824 m. va
dino ‘.‘Litauen* Provinz”. Šio 
krašto gyventojams iki 1876 m. 
vokiečių valdžia įsakymus ir po
tvarkius dažnai leido vien lie
tuvių kalba. Iki XVII amž. vi
durio tame krašte tebuvo tik lie- 
tuvišos’ pamaldos. Lietuviai čia 
turėjo ir savo lietuviškas mo
kyklas. Jie dirbo čia ir tautiniai

BASTILIJOS PAĖMIMAS

moraline parama. . '
Stovyklos gamta yra nuosta

biai puiki, viliojanti. Nepapras
tas panašumas į kai kurių Lietu
vos vietų tereną. Kalvos, skar
džiai, vešli augmenija, miškelis, 
Visur gyva, akiai žavu ir miela. 
Viename šone esantis kalniūkš- 
tis visiškai nejuokais primena 
lietuviškąjį piliakalnį. Priedui, 
viršukalnyje iš kažkur primėty
ta įvairaus dydžio akmenų, ku
rie nejučiomis verčia dairytis 
kur nors čia pat buvusios pilies 
griuvėsių. Gi vaizdas į visus ke
turis kraštus pasakiškas — toli, 
iki pat horizonto, žaliuoja klo-

Griuvo Bastilija. Įvairaus 
plauko kaliniai pasipylė į Pary
žiaus gatves. O čia šėlsta, ūžia, 
klykia, keikia — laisvė, lygybė, 
brolybė. Gražūs šūkiai kultū
ringam žmogui. Bet Volteras ir 
jo sekėjai savo raštais palengva 
ruošė minią sugriauti Bastiliją, 
nuvesti Liudvikus po giljotina. 
Žmogus gimė laisvas. Jį sukaus
tė civilizacija ir įstatymai. “J 
ešafotą tą žmogų, kuris pirmas 

. —kalbėjo' 
Roussėau. Jo pagimdyti ir. j o raš- 
jo Russo. Jo pagimdyti ir jo raš
tais išmaitinti “Emiliai” šian
dien taria žodį Paryžiaus gatvė
se ir visoj Prancūzijoj. Žmogus 
mirė. Siaučia gyvulys. Naikink. 
Žudyk. Piešk. Degink. Paleistu
vauk. Nešam į Notre Dame ka
tedrą kekšę, kad ji paskelbtų 
nuo altoriaus “naujo gyvenimo 
dogmas”. Chaosas. Gyvenk aki
mirka. Semk viską saujomis. Ne 
— rieškučiomis. Rytoj gal ir aš 
mirsiu po giljotina. Todėl žu
dyk visus be gailesčio, kad ne
liktų, kas tave ten nutempia.

Ir liejosi kraujas. Daugiau

kraujo, negu šampano. Daugiau 
ašarų ir klyksmo, negu džiaugs
mo. Liko vienas įstatymas — 
išsilaikyk! Teisingai Kesleris 
(Nulis ir Begalybė) teigia Ru- 
bašovo lūpomis, kad jis iškritęs 
iš sūpuoklių. Rijo vieni kitus. 
Revoliucijos vadai taip pat krito 
po giljotina. Revoliucija gyva 
tik kraujumi. Sustot negalima. 
Sustojimas -— revoliucijos mir
tis. Kraujo ištroškusi minia ta
da tave rpatį nutemps ant- eša
foto. Miniai turi būti duotas 
įstatymas. Įstatymas žiaurus, be 
kompromisų. Ji turi pamiršti sa
vo siautulį. Įstatymas paremtas 
durtuvais. Tada pasijunta žmo
gus viską pralaimėjęs. Tiek 
kraujo ir aukų vardan laisvės; o 
pasijuto ne tik pririštas, bet ir 
pažabotas. Žodis ar mintis prieš 
įstatymą yra mirties sprendi
mas.

Tas pats vyksta Rusijoj. Tik 
laiko tarpas ilgesnis. Čia įstaty
mas* yra greičiau parašytas. Visi 
.revoliucijos “tėvai” mirė veik ne 
sava mirtimi. Teisingai teigė 
Geltkinas komisarui Rubašovui:

“Jei tu nekaltas, tave išteisins 
istorija”. Mirė dievų dievas, tė
vų tėvas, genijų genijus, vadų 
vadas, skaisčiausias revoliucio
nierius iš revoliucionierių, pats 
generalisimus Stalinas. Nesu
spėjo garsiajam-, mauzolėjuje 
kriptos cementas sustingti, o jau 
jo mokiniai jį karia. Pasijus vie
ną naktį Leninas (o gal jau pa
sijuto), kad jo kaimyno Stalino 
greta nebėra. Jį sunaikinsim ne-

be jokių įsipareigojimų .

Visiškai veltui kaip dovana
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'torija kurta 30 metų. Šalin mili
jonai aukų jos kūrimą savo 
krauju aplaistę. Nauji. dievai 
ateina. Kelsim mirusius iš kapų 
ir juos “šventais revoliucijos 
kankiniais” apšauksim. Miniai 
reikia dievo. Reikia kraujo. Bus. 
Jau “generalisimo” šeima ap
tvarkyta. O jo mokiniais pradės 
vienas kitam “koją kaišioti”. 
Vieną dieną nepasiteisins Ma
lenkovas su Chruščiovu, kad ir 
“nukentėję” nuo ano. Tik jie 
laimingesni, kad pirmieji užbėgo 
už akių. “Savikritika” laiku ge
rai. Bet, draugai atminkit, kad 
tuos dūmus užvožiat. Jūs suva
rysiu jo pakalikus į kilpą. O dur
tuvas pasieks jus. Kodėl jūs ne- 
aiškinat milijonų ukrainų mir
ties? Kodėl tylit dėl Pabaltijo 
aukų? Jums parūpo marš. Tu- 
chačevskis ir 5.000 karininkų. 
(Jų tarpe ir “lietuviai” genero
lai -— Uborevičius ir Putna. Bi
jau, kad Ukmergės nepakrikš
tytų Uborevičiaus vardu). Jau
čiu, kad į jūsų nugarą remiasi 
armijos durtuvai. Vai jaučiu, 
kad kai armijos maršalai neš 
vainikus prie žuvusių maršalų 
paminklų, jie bus raudoni jūsų 
kraujumi. (Pastaba: šios linijos 
patariu laikytis “Vilnies”, “Lais
vės” ir “L. Balso” redaktoriams, 
nes pavarčius jų puslapius, ne
besusigaudai, ką garbinti). Politi 
ka yra sunkesnė už šachmatus, 
medžioklę ir golfą. Ne kiekvie
nam Dievas yra davęs kardą ir 
politiko galvą. Visi turi justi, 
kad momentas artėja. Raudono
ji armija tyli. Nekalbu apie 
“maršalus” Bulganinus ir Voro- 
šilovus. Armija leidžia klajoti 
lapėms po pasaulį. O gal nau
jieji bosai dar šiek tiek jais ne
pasitiki? Maisto, rūbų, didesnės 
įperkamosis darbininkui galios, 
šiandien reikalauja Mikojanas. 
Pavergtųjų nebeužliūliuosi pa
žadais — reikia įrodymų. Kraujo 
užtenka, minia šaukia duonos. 
Dabar arba naujas teroras ir dar 
baisesnis, arba bent kartą paso
tink alkaną. Bet kas rems naują 
įstatymą? NKVD? Kariai? Bet 
jų draugystė palengva irsta. Rei
kia didinti sunkiąją pramonę, 
bet reikia ir duonos. Ieškokim 
rinkų. Bet kuo užmokėsim? Tu
ri Amerika daryti nuolaidas. 
Londonas ir Paryžius nuolan
kesni. Kolonijos verda. Iš ten 
galim laikinai rankas atitraukti, 
jei tik Amerika būtų švelnesnė. 
O gal? Jie karo nenori, ir jiems 
nieko netrūksta. O mums? Nuo
laidos. Bet mažos. O vėliau — 
rasim naujus židinius nuolai
doms. Žaisti dar galima. Kana
da davė kviečių, kiti duos mė
sos, 6 gal rūbų ir ąvalynės. Gy-

kultūrinį, darbą: leido lietuviš
kas knygas, lietuvių kalbos gra
matikas, žodynus, rinko liaudies 
dainas. Vienu žodžiu, XVI, XVII 
ir XVIII amž. M. Lietuvoje vy-' 
ko pilnas lietuviškas gyvenimas, 
kai tuo tarpu D. Lietuvoje tuo 
laiku sulenkėję vadai traukė Len 
kijos pusėn, o liaudis palikta 
tamsoje, net Dievo žodžio aiš
kinimo bažnyčiose turėjo klau
syti daugumoje lenkų kalba.

M. Lietuvoje lietuviškumas 
pradeda nykti, galima sakyti, vi
sai neseniai.

Pirmas didžiausias lietuviams 
smūgis buvo XVIII amž. pra
džioje siautęs M. Lietuvoje ma
ras, didelę dalį lietuvių išnaiki
nęs ir po to sekusi kolonizacija. 
XIX amž. prasideda įtempta ger
manizacija, pradedama skirti 
milijoniniai fondai germanizaci
jai. -1824 m. panaikinama “Li
tauen Provinz” pavadinimas, o 
įvedamas vietoj to Gumbynės 
apygardos vardas, kuriai nebe
priklausė Klaipėdos kraštas (jis 
priskirtas Karaliaučiaus apyg.). 
1876 m. paskelbiama vokiečių 
kalba oficialia kalba. Iš mokyk
lų pradėta šalinti lietuvių kalbą. 
Lietuviai stoja ginti savo teisių. 
Per kelis kartus surinkdami 
tūkstančius parašų vyksta į Ber
lyną pas kaizerį ir karalių pra
šydami nenaikinti lietuvių kal
bos (1879 m, — 16.400, 1892 m. 
— 19.537k 1896 m. — 28.000 para
šų). Bet administracija daro sa
vo. Tautinei sąmonei palaikyti 
lietuviai pradeda kurti savo 
draugijas, leisti laikraščius, iš
eina net į politinį gyvenimą. 
Taip 1898 m. išrenka savo atsto
vą į Reichstagą, o nuo 1903 m. 
išrenka savo atstovą ir į Prūsijos 
Landtagą, gi nuo 1913 m. net ir 
antrą. '

Žinoma, planuota, rafinuota, 
jėga ir pinigais remiama germa
nizacija daro savo. Bet vis dėlto 
dar 1910 m. pačių vokiečių sta
tistika užrašo lietuvių Klaipėdos 
apskr. 66?t, Šilutės apskr. 53%, 
Tilžės apskr. 51% ir taip juo to
liau į pietvakarius, tuo tas lietu
vių procentas mažesnis.

Aišku, tos visos statistikos 
šiandien teturi tik teoretinės 
reikšmės, nes vokiečių Karaliau
čiaus krašte nebėra. Kaip spau
doj buvo skelbta, } Vak. Vokieti
ją atvykęs vokietis teigia, kad 
dar 20 vokiečių buvo Karaliau
čiuje, bet,, prieš jam išvykstant, 
jie išvykę į vakarus, esanti Til
žėje vokietė ištekėjusi už ruso 
gydytojo ir dar kur gal keli vo
kiečiai yra. (Bus daugiau).

Darbininkų rojuje
2 vai. p p/ Kokia neišpasakyta 
laimė darbo žmogui kraSte, ku
riame niekada nėra streikų!... 
Amerikos darbininkas šeštadie
niais iš viso nedirba, o ten turės 
dirbti tiktai 6 vai. Matai, kaip

Sovietinė propaganda visada 
mėgsta girtis, kad Sovietų Są
jungoje niekada nėra streikų. 
Tačiau sovietinė propoganda 
niekada neužsimena, kad darbi
ninkai sovietiniame darbininkų 
3 - . J...L 
į savaitę. Nuo Sovietų Sąjungos 
darbininkų visada labai rūpes
tingai slepiamas faktas, jog ka
pitalistinių kraštų fabrikuose 
darbininkai dažniausiai dirba tik 
40 valandų į savaitę.

Trisdešimt devintasis “Didžio
sios Sovietinės Enciklopedijos” 
tomas, pavyzdžiui, labai stropiai 
išvardina, kad 1950-52 metų lai
kotarpyje JAValstybėse buvo 
14.708 streikai. Vien tiktai 1950 
m. streikų buvo paliesti 2.800.000 
asmenų. Enciklopedija perša 
kreivą mintį — matote, kaip 
Amerikoje vargsta darbininkai?

Lietuvos tarybinių rašytojų 
savaitinis laikraštis — “Litera
tūra ir Menas” pateikia sovietų 
žurnalisto N. Gribačiavo atsimi
nimus iš sovietinių žurnalistų 
kelionės po JAValstybes. Drg. 
N. Gribačiovas, apsilankęs “For
do” fabrike Clevelande, filoso
fuoja: “Amerikos gausybės ra
gas yra darbininkų klasės ranko- 
se/ir be jos nė vienu cėntu nepa
didės Uuolstrito bankų kapita
lai. Bet, mūsų manymu, Ameri
kos darbininkų klasė yra padė
tyje fortūnos, kuriai stengiamasi 
kietai užrišti akis. Tai visų pir
ma daro profsąjungų bosai” ... 
Drg. N. Gribačiovas sąmoningai 
užmiršta paminėti, kad Ameri
kos darbininkus į streikus kaip 
tik ir veda, tie, anot jo,, profsą
jungų bosai, po kiekvieno strei
ko darbininkams iškovodami 
trumpesnes darbo valandas ir 
augštesnį atlyginimą, nors Ame
rikos darbininkų darbo valan
dos yra trumpesnės ir jų atlygi
nimas dešimteriopai didesnis.
Šešios d a r b o va landos švenčių 

išvakarėse
Šį nelygumą, matyt, jau pa

stebėjo ir patys dSrbininkai So
vietų Sąjungoje, nes TSRS 
Augščiausics Tarybos Prezidiju- 
mas specialiu įsaku įvedė 6 dar
bo valandų dieną sekmadienių ir 
kitų švenčių išvakarėse. Vadi
nasi, darbininkai, užuot dirbę, 
visą šeštadienį, darbą dabar už
baigs ^iem:. . . % , ‘
čiau, ■—kadangi tomis dienomis 
dirbama be pietų pertraukos, tai

rojuje yra priversti dirbti 48 vai. sovietinė valdžia gera... Tai

s<* valandoms. anks- *Kst»)

Melskimės
Jau išėjo iš spaudos kan. Al. Sa

baliausko paruošta maldaknygė

, Viešpaties Angelas
Maldaknygė bus ypač patogi jaunimui 

ir kitiems. Savo išvaizda ir gražiti įriši
mu prilygsta kitomis kalbomis išleistoms 
maldaknygėms.

: Nors maldaknygė turi 288 puslapius,
; bet yra atspausdinta taip gerame ir plo- 
. name popieriuje, kad gali tilpti liemenes 
* kišenėje.

- - _ f Maldaknygė mūsų poeto buvo paruoš-
Italų vyriausybės gauta žymių ; to otsižveigiont į naujausį liturginį sa- 
palengvinimų mūsų tautiečiams,’į iūdi ir mišių giedomosios dalys bei kitos 
keliaujantiems su lietuviškai- i svarbesnes maldos buvo Įdėtos drauge 

S131S UZS. pasais į Italiją arba is t šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų dienų 
jos. Dabar Lietuvos užsienio pa- i kintamosios šv. Mišių maldos, joje rasite 
sai jau be preventyvaus atsi- dougiou kaip 30 giesmių.^ 
klausimo, kuris seniau užimda- A
vo nemaža laiko ir sudarydavo; Odos Įux ouksuoti kraštai 
didelę sugaištį, pripažįstami tin
kamais kelionės ir asmens ta
patybei įrodyti dokumentais. 
Anksčiau Vliko žmonės, kartu 
su pabaltiečių atstovais, išsirū
pino, kad Lietuvos užsienio pa
sai pripažįstami šalia kitų as
mens dokumentų ir Vokietijoje. 
To pasiekė ne tie, kurie gauna 
nemažas atlyginimo sumas iš 
Lietuvos iždo, bet kaip tik tie, 
kurie tam tikros spaudos ir po
litinės pakraipos žmonių sten
giamasi visokiais būdais pulti.

Tam tikroj spaudoj buvo par
tiniais sumetimais minima, kad 
Vliko metinė sąmata siekianti 
apie 80.000 dol. Tie, kurie sten
giasi kitus nuvertinti, o iškelti 
save ir pažymėti, kaip jie įsten- 
gią ir pigiau, ir geriau darbą at
likti, 'jau net ir nesptcialistui at
rodo, čia yra vertęsi ar tik ne 
klaidingais duomenimis. Klausi
mas, ar visa Vliko sąmata (net 
ir ta, kur išlaidos apmokamos ne 
iš TF) siekianti per metus bent 
80.000 DM, o ne 320.000, kaip 
tam tikri politikieriai mėgina 
teigti. Reiktų, kad šiuo reikalu 
atitinkamos įstaigos duotų viešą 
paaiškinimą — paskelbtų, kaip 
iš tikro yra. J. K.

Laiškas iš Europos
Jau anksčiau per Amerikos 

Balsą buvo paskelbta lietuviams 
džiugi žinia, kad Vliko V. Tary-; t 
bos ir Italijos Lietuvių Bendruo- ir 
menės vadovybės pastangomis iš !

Kolba lygino prof. dr. A. SALYS. 
Maldaknygės kainos:

— $4.50 
Odos imitacija auksuoti kraštai — $2.50 
Odos imitacija raudoni kraštai -— $2.00 

IŠLEIDO EDVARDAS VILUTIS
3808 Alder Street, 

East Chicago, Ind., USA
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venti galima. Sutvarkyti vidų. 
Pririšti minią su naujais stabais 
prie įstatymo. Bandyti duoti 
duonos, o jei jos neužteks — bi
zūno. Gal?

Bastilija tvirta. Bet ji bran
ka. Ieško. Prašo. Lapę vaidina.! 
Laikos — be nuolaidų. Tvirtas; 
nusistatymas laikytis. Gali būti! 
iš jų net didesnių ėjimų atgal. į 
O tada neduok. Dieve, kad mūsų '■ 
minia ir politikai tuo neuž- 
springtų. Laimėjom! O po to... 
Vienas Dievas težino.

, R. Medelis. I

kas, kad tavo darbo savaitę su
daro 46 valandos, o amrikiečio 
— tik 40 valandų. Jie skursta ka
pitalizmo nevalioje, o tu gyveni 
darbininkų rojuje...

Džiaugsmo jūra arbatiniam 
šaukštuke

“Tiesa” spausdina reportažą — 
“Šešios darbo valandos”, kuria
me aprašomas Vilniaus plataus 
vartojimo elektrotechnikos reik
menų gamyklos šešių darbo va
landų šeštadienis: “— šešios va
landos netrunka prabėgti, — pa
sakoja draugėms siuvimo cecho 
remontininke A. šašorina. — Po 
darbo dar ir į turgų, ir į parduo
tuves yra laiko užeiti. Sekma
dieniui namuose beveik nelieka 
rūpesčių”... Panašiai džiūgauja 
ir M. Mrackovskaja: “Aš irgi 
pareinu neįprastai anksti. Anks
ti spėju paruošti pietus, vakare 
galima ir į kiną ar į teatrą nu
eiti” ... Čia “Tiesa” triumfuoja: 
“Respublikos sostinės klubus, 
koncertų sales, teatrus ir kino- 
teatrus vakar užpildė tūkstan
čiai darbininkų. Gerai padirbė
ję, “Pergalės”, “Komūnaro” ir 
kitų Vilniaus įmonių darbinin
kai vakar vakarą praleido links
mai ir įdomiai” ...
’“Tiesos” šviesiomis spalvomis 

piešiamas džiaugsmas mums pri
mena jūrą arbatiniam šąukštu- 
kes, nes numestas kaulas, pasi
rodo, yra visiškai nugraužtas — 
darbo diena buvo sutrumpinta 
dviem valandom, bet darbinin
kai yra įpareigoti per šešias dar
bo valandas atlikti aštuonių va
landų darbą: “Viena surinkėjų 
brigada per pamainą turi su
montuoti 20 elektrosuvirinimo 
aparatų. Sū šia užduotimi V. Da- 
vydovo vadovaujama brigada 
susidoroja lengvai. Praeitą šeš
tadienį, pirmą kartą poilsio die
nos išvakarėse dirbant tik šešias 
valandas, brigados nariai įvykdė 
8 valandų darbo dienos užduotį. 
Ir visas įmonės kolektyvas (Vil
niaus plataus vartojimo elektro
technikos reikmenų gamykla, V. 
---^A-pasiHsKp įvykdyti 8 valan^ 
du darbo niekos užduotį” . .. FP**1 
našiai ir kitose Vilniaus įmonė
se: “Vilniaus “Pergalės” kondi
terijos fabriko kolektyvas nuta
rė šeštadieniais per šešiais darbo 
valandas ne tiktai įvykdyti, bet 
ir viršyti 8 valandų darbo dienos 
užduotį”... Jeigu tokie nutari
mai būtų buvę padaryti kapita
listiniuose kraštuose, sovietinė 
propoganda šauktų, kad kapita
listai išnaudoja darbininkus. Da
bar ji tyli. Tyli taipogi ir lietu
viška komunistų spauda šiapus 
Atlanto. Reikia tylėti, nes juk 
išnaudojimas vyksta Vilniuje, 
tarybų Lietuvoje, kur viskas ge
ra ir gražu. Sovietinio komuniz
mo garbintojai — Bimba, Pru- 
seika ir Yla tokių dalykų ko
munistinėje “Tiesoje” nepastebi, 
o jeigu pastebi, jų niekad neci
tuoja, nes juk sovietų pavergto
je Lietuvoje negali būti darbi
ninkų išnaudojimo. Jiems ir Sta
linas buvo geras, kol drg. Nikita 
jo į dulkes nenutrenkė ...

Vyt. Kastytis.

w:

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn 

//

1212 DUNDAS ST. W. TeL LA- 9547
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paitu.

I LIETUVA
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir SOVIET. RUSIJOS 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ

SIUNTINIUS

MAZAR TRADING CO
V’T' -’VT tekį /

^2 DUNDAS St. W. - TORONTO - TEL. EM. 3-5520

Muitas apmokamas pas mus.
Gavėjas nemoka nieko!

Skubus ir garantuotas pristatymas !
Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

L
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Pavergtoje tevynėfe
****freikštų visuomenės šiam reika-( 

’4ui simpatijų daug priklausys -I Lietuviai pasaulyje
Kun. Vaclovas Gerasimavičius į kernas vandentekis, kanalizaci- 

grįžo iš Sibiro ir kaip altarista' a. Nepatenkinamai organizuo-
' apsigyveno Andriejave. Prieš 

bolševikų okupaciją jis dėstė 
giedojimą Telšių kunigų semi
narijoj.

Esą restauruojamos bažnyčios. 
“Už sugrįžimą į tėvynę” skelbir, 
kad okup. Lietuvoje “atliekami 
dideli bažnyčių restauravimo 
darbai.” Neseniai buvęs atnau
jintas “didelės meninės vertės 
garsus 15-16 a. architektūrinis 
paminklas — ZapyšKio bažny
čia”, pagrindinai restauruojama 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
Šiauliuose, atstatyta nuo gaisro 
riukąntėjusi Palėvenės bažnyčia 
Kupiškio rajone, Vilniuje res
tauruota Šv. Kotrynos bažnyčia,, 
taip pat Šv. Petro ir Povilo, Ber
nardinų, Visų Šventųjų, Kaune 
atnaujinta Vytauto bažnyčia, 
statyta Vytauto žmonos Onos 15 
amžiuje.

Prieš religiją. Savo užsieniui 
skirtais propagandiniais leidi
niais bolševikai stengiasi pavaiz
duoti, kad okup. Lietuvoje nie
kas nepersekioiąs religiios ir ne
varžąs sąžinės laisvės. Tuo tarpu 
visai kitokios gaidos skamoejo. 
kovo 28-29 dd. Vilniuje sušauk
toje bolševikinės Mokslų Aka
demijos “pirmojoj mokslinėj 
konferencijoj ’, skirtoj “religijos 
ir ateizmo istorijos klausimams 
svarstyti”. Pranešimus padarė 
P. Slavėnas, Merkis, Prantkus, 
J. Žiugžda, K. Korsatcas ir km 
Kalbėtcjai išryškinę, kokią “di
delę reikšmę religijos ir ateizmo 
klausimų nagrinėjimas turi auk
lėjant respublikos Harbo žmones 
komunizmo dvasia”..,

Dideli darbai vykdomi Biršto
no kurerte. Ryšium su Kauno 
HES statyba gydykla keliama i 
dešinį, daug augštesnį upės 
krantą. Čia vaizdingoje miškin
goje vietovėle hidrogeologinių 
tyrinėjimų išdavoje rasti nauji 
mineraliai šaltiniai”.

Pertvarko žem. ūkio mokslo 
įstaigas. Skelbiama, kad arti
miausiu laiku okup. Lietuvos 
įvairūs institutai bei bandymo, 
stotys, kurie nagrinėja žemės 
ūkio klausimus bus perkelti į 
"kaimo vietoves. Valstybinės se
lekcinės ir Dotnuvos bandymo 

touą^tcėių bazėje dl^hnizuojamas 
Lietuvos žemdirbystės moksli
niu žinių institutas. Iš Vilniaus 
i Baisogalą perkeliamas gyvuli
ninkystės ir veterinarijos insti
tutas. Kaune steigiamas “žemės 
ūkio mėchenizavimo ir elektri- 
zavime institutas”. Visi šie insti
tutai priklausys žemės ūkio mi
nisterijai.

Palanges kurorto sanatorijos 
direktorius J. Sadauskas ir po
ilsio namų direktorius D. Kraf- 
čenko Kretingos rajono partinės 
organizacijos susirinkime nusi
skundė dabartine būkle. “Tiesa” 
Nr. 70/1956 rašo, kad pokariniais 
metais nei VPSCT, nei respubli
kos sveikatos apsaugos ministe
rija nepastatė Palangoje nei vie
nos sanatorijos, nei vienų poilsio 
namų. Palangoje vasarą atosto
gauta apie 40.000 darbo žmonių, 
o vienintelis klubas gali sutal
pinti tik 250. Kurorte lėtai tvar-

tas autobušų susisiekimas tarp 
Palangos ir Kretingos. Kurortas 
nepatenkinamai aprūpinamas

niai kolūkiai neaugina daržovių, 
□ Kretingos tarybinis ūkis savo 
aprūpina Druskininkus... bol- 
Afcvdune tvarka...

Povilas Karazija buvęs Kauno 
Vytauto D. muziejaus istorijos 
skyriaus vedėjas, žinomas nu
mizmatas, prieš lenkų ištrėmi
mą buvęs Vilniaus lietuvių ban
ko direktorius ir gimnazijos mo
kytojas, mirė 1955 m. rudenį 
Kaune.

Čiurlionio palikimas. “Litera
tūra ir Menas” Nr. 13/1956 nusi
skundžia Čiurlionio meninio pa
likimo klausimais: ligi šiol nėra 
jokių studijų apie autorių, jo 
muziką ir tapybą. Čiurlionio for- 
tepioninės kūrybos palikimą su
daro per 150 užbaigtų kūrinių, 
neskaitant daugybės nebaigtų ar 
reikalingų didesnio redagavimo. 
Sprendžiant iš paliktų rankraš
čių matyti, jog vertingiausia ir 
įdomiausia Čiurlionio fortepionir 
nės muzikos dalis ligi šiol tebėra 
plačiau visuomenei nežinoma. 
Už tai duodama vėjo kultūros 
ministerijai, sovietinei kompozi
torių sąjungai ir kt. (Vilniuje 
atidaryta “muzikinė biblioteka”. 
Tai pirmoji tokios rūšies įstaiga 
okup. Lietuvos šeštinėje).

Gyd. Arbušauskienė dirba 
Petrašiūnuose. Tiesoje, trys bu
vę pacientės reiškia jai padėką.

Nesvyžiaus Radvilų archyvas 
yra sovietų pergabentas į Mins
ką. Buvę 4. vagonai krovinio. 
Nuo 1939 m. jis stovėjo netvar
kytas. Dabar esąs pradėtas tvar
kyti. .

Taip pat į. Minską pateko Liu- 
bomirskių archyvas ir dar eilė 
kitų.

Klaipėdos uoste stovi 5 žvejy
bos laivai visai netinkami žve
joti ir netaisomi: Albatrosas, 
kuris visus metus buvo išstovė
jęs ant seklumos prieš pat Klai
pėdą (kapitonas Kuročkinas):, 

•“Štilis”, kurio kapitonas Luckus 
vis dėstąs, kad per 3 mt. buvę 
trijuose reizuose, davę valstybei 
10.000 rb. pelno ir 300.000 rb. 
nuostolių, be to taip pdt esą ne- 
traleris “Tarybų Lietuva” ir dar 
traleriai NN 90 ir 91. Girdi, kad 
jie nors būtų padaryti mokomai
siais laivais. Juk Klaipėdoje 
esą net dvi jūrininkų mokyklos.

Nfet Vilniuje trūksta. “Tiesoj” 
Nr. 66, kovo 18 d. Vilniaus “Ko- 
munaro” gamyklos partinės or
ganizacijos sekr. L Saveljevas 
rašo:

“Paskutiniuoju metu Vilniaus 
naftos bazėje sistemingai trūks
ta tepalų, ypač mašininės aly
vos. Mūsų gamykla, pavyzdžiui, 
negalėjo jos gauti du mėnesius. 
Dėl to kaikurios staklės dirbo ne 
visu pajėgumu, o kaikurios iš 
viso stovėjo.

Naftos bazės vadovai, kai 
jiems reiškiamos dėl to preten
zijos, vylingai pataria:

— Jūs pavažiuokite į Kauną 
arba Šiaulius, ten, rodos, yra 
tepalų”...

linksimą šokių vakarą
1WELLAN0E,

kuris įvyks gegužės mėn. 19 d., šeštadienį, slovakų salėje, 162 
Hagar St Bus turitingi valgių ir įvairių alkoholinių gėrimų 

bufetai. Gros puikus orkestras. Atvykę nesigailėsite!
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas; 75^ ir $1.

Rengėjai.

HAMILTON Out.
Liet Namų Fondo Valdybos 

nariai į posėdį kviečiami gegu
žės 13 d., sekmadienį, 7 v.v. pas 
p. VI. Stabingį, 241 Queen St. S.

Perkant ar parduodant namus

Vytis Hamiltone
Sekmadienį, gegužės 13 d.,. Ha

miltonam atvyksta stipriausia Š. 
Amerikos stalo teniso komanda 
— Toronto “Vytis” draugiškom 
rungtynėm su “Kovo” stalo, te
niso rinktine.

Kuriems įdomi ši sporto šaka, 
nepraleiskite progos pamatyti 
tikrai gerą žaidimą Tarp sve
čių matysime Amerikos ir Ką- 
nados lietuvių geriausią žaidėją. 
P. Gvildį.

Rungtynės įvyks parapijos sa
lėje. Pradžia 3 vai. pp. A.G.

Pamaldos evangelikams. Pra
nešama Hamiltono ir apylinkės 
evangelikams, kad per šv. Sek
mines, gegužės 20 d. 3 vai. pp., 
Redeemer Lutheran bažnyčioje, 
Main Street Ehst ir Wexford gt. 
kampas, bus laikomos pamaldos 
lietuviams evangelikams.

Kunigas Leonas Kostizenas.
Pasisekęs banketas. Balandžio. 

28 d. VAV parapijos salėje įvyko, 
parapijos metinis tradicinis ban
ketas, kuris praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Banketo tikslas. — 
arčiau susipažinti, pabendrauti 
visiems parapijiečiams, ypač 
naujiesiems ateiviams su senai
siais.

Prie turtingo valgiais ir pa
puošto stalo susirinko gana daug 
lietuvių, ypač reikia pasidžiaug
ti, kad matėsi daug senų, lietuvių, 
kanadiečių.

Parapijos komiteto pirminin
kas J. Martinkus atidarė pobū
vį, pakviesdamas kleboną kun. 
dr. Tadarauską sukalbėti maldą. 
Vaišių metu gražiai kalbėjo Ha
miltono bendruomenės pirni- St. 
Juozapavičius, pabrėždamas “S. 
B.” korespondento klaidingą 
nuomonę, kad parapija veja ben
druomenę. Parapija su bendruo
mene sugyvena kuo gražiausiai. 
Vėliau kalbėjo St. Bakšys, K. 
Baronas. Ypatingai gražų žodį, 
pasakė mokyki, vedėjas J. Mik
šys. Iš senųjų lietuvių imigran
tų kalbėjo p. Didžiokienė.

Po kalbų pasirodė scenoje 
“Aukuro” artistai, kurie suvai
dino gražią komediją. Po to skau 
tai irgi gražiai pasirodė scenoje. 
Žavingai pagrojo akordeonu se
nųjų lietuvių kanadiečių duktė 
p. Kanevaitė.

Po meninės dalies prasidėjo 
šokiai ir loterija. Užbaigimo kal
bas pasakė pirm. J. Martinkus, 
K. Mikšys ir parapijos klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas. Nuotai
ka bankete buvo tokia graži ir 
jauki, kad sunku buvo lietu
viams išsiskirti.. Linkėtina, kad 
dažniau būtų tokių banketų.

greitesniš tikslo aisiekimas.
Fondo V-bą labai padrąsino 

gauti šilti klebono kun. dr. J. 
Tadarausko, parapijos k-to, atei
tininkų ir socialdemokratų svei
kinimai ir linkėjimai. Tikimasi 
jų; dar gauti ir iš kitų ojų bei 
pavienių asmenų.

■ Visi jauskime pareigą, kurie 
parengimus ir rečiau lankome, 
šiame būtinai dalyvauti. Įsigy- 
kime bilietus pas platintojus iš 
anksto.

i Tikime, kad hamiltoniečiai 
svarbesniais atvejais pasirodo kas. Kan. dr. j. Končius tebėra 
-vieningi ir su didele dvasine jė- Europoje.
ga, tad ir šiame gražiame konr 
iserte dalyvaukime* kaip augš- 
taitiškas priežodis sako, “Visi iš 
dugno”. Sk. St

V.A.Vi P-JOS BAŽNYČIOS SKOLOMS 
PADENGTI VAJUI AUKOJO:

’ po- SSO—
!ftai V. J. M..

S30 — Perkouskos V.;
$25. —- Norkevičius V.;

; po $22 — Mikuckas V., Vindašiai 
L. G., Geležinis A., Sudikas E., Kažemė- 
kas Ji, Steiblys J;, Renkys A., Belskis Z.; 
Ryckis J.;

$2(1 —
ST« — 
po $15 

j. po $to
Rft $5 - .

navaitė V-., Prunskis K.
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū!

Komitetas,

■Asr*' ♦

4A MALSTYB«
. VUKft sesija įvyks Niujorke 
birželio 22.-24 d. į ją iš. Europos 
žada, atvykti VT pirmininkė p. 
A. Devenienė ir .Informacijos 
Tarnybos valdytojas M. Gelži- 
nis. Šioje sesijoje tarp kitko bus 
apsvarstyti ir dipt šefo p. Lo
zoraičio pateiktieji punktai.

PreL. J. Balkūnas šiuo metu 
eina BALFo pirmininko parei-

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

Jaunieji skautai sekmadienį 
bal. 29 d., iškilmingai atšventė 
Turgines. Šventė pradėta 11 vai. 
pamaldomis, kurių metu kun. dr. 
J- Tadarauskas pasakė gražų šiai 
šventei pritaikytą pamokslą.

Oficialiąją dalį skautai pra
dėjo 4 v. malda ir sueiga, kurios 
metu pasakyta keletas kalbų. 
Kun. dr. J. Tadarauskas, J. Mik-

ir St. Bakšys savo trumpose 
kalbose linkėjo jaunesniesiems 
.eiti lietuvišku keliu, išaugti kad 
ir svečioje šalyje gerais lietu
viais, nuoširdžiais patriotais.

Trumpą paskaitą^ gražiai prb 
taikytą jaunhnui ir mažiesiems, 
skaitė Z. Laugalys. Prelegento 
ramus ir labai patrauklus kal
bėjimo-būdas, gražūs iš pasakų 
pasaulio' pavyzdžiai (Biliūno 
“Laimės žiburys”) ’- net ir ma
žųjų skautukų buvo* klausomi su 
dideliu atidūmu. . ;

, Meninėje dalyje matėme pui- 
;kų, žiūrovą iki- ašarų sujaudinu- 
'sį, montažą ‘^Laisvei gęstant”, 
kurį* paruošė J*. Trečiokas.

Šventėje dalyvavo per 601 
skautiškojo jaunimo., ir apie 50 
svečių. Po visų iškilfoių grojant 
lietuviškai- plokštelių; muzikai, 
■jaunimas gražiai ir kultūringai 
užbaigė* švėnt^ ■’ ...

■ Lietuviškoji Hamiltono- visuo
menė, o- ypač tėvai turėtų: būti 
labai dėkingi skautų vadams J. 
Trečiokui; A. Laugaliui. ir V. 
Verbickui, kurie taip nuoširdžiai 
ėmėsi1 organizuoti mūšų, mažuo
sius. Visų tėvų pareiga paraginti 
savo vaikus stoti škadtų eiles.

šventėja palyginti, maža da
lyvavo suaugusių. -

“Širvintos” skaučių tuntas ge
gužės 13 d. 3 vai.^parapijos sa
lėje ruošia 4 mėtų- sukaktuvinį- 
minėjimą, ... ’’ • /

Šventė pradedamu 1.1 vai. pa
maldomis; Oficialioje dalyje bus- 
iškilminga sueiga,, meninė dalis- 
ir arbatėlė. Po jos bus šokiai ir 
žaidimai.

“Širvintos” skautų vietininki- 
ja šios sukakties proga perorga
nizuota į tuntą. Tūntininke pa
skirta Ant. Vilimienė, adjutante 
— Jadv. Laugalienė.

Skaučių vadės ir visos skau
tės labai prašo: Visus lietuvius 
šioje jų šventėje skaitlingai da
lyvauti.

Lietuvių Namų Fondo V-bos 
darbų naujienos yra tikrai džiu
ginančios ir teikia daug gražių 
vilčių.

Balandžio 30 d. ir gegužės 2 
d. į Fondo narius įstojo 5 pir
mieji nariai iš visuomenės- tar
po: Viktorija, Kostas ir Salomė
ja Lukoševičiai. Feliksas Kri- 
vinskas ir Jonas Mikšys, kiek
vienas įnešdamas į ein. s-tą po 
$100.

Norėčiau stabtelėti ties p.p. 
Lukoševičių šeima, kurios visi 
nariai vieningai apsisprendė, 
įnešdami net $300 iŠ karto.'Jiems 
visiems Fondo V-bos nuošir
džiausia padėka!

Namų Fondo atidaromojo 
koncerto - baliaus pasirengimai 
eina, tikrai su retu pasisekimu: 
gegužės 2 d. gauta sveikinimų ir 
skelbimų $400 sumai. A. Šim- 
kevičius gavo iš? firmų ir pats 

■nuo savęs dovanoj® 10 vertingų 
.dovanų taip vadinamam “Spot 
Dance”, kurios bus svečiams 
burtų keliu išdalytos veltui.

Beni Feri orkestras, kaip jau 
rašėme, gros be atlyginimo, šis 
gražus italų orkestro gestas tu- 
rėtų mus visus lietuvius paska
tinti šioje Fondo atidarymo 
šventėje kuo skaitlingiausiai da
lyvauti. Būkime tikri, kad nuo 
pradinio: pasisekimo ir nuo pa-įburm sugrįžti. Sofija Rakštienė

Linčauskos V. O., Kėžinai-

Aponovičienė O.;
Jonikas M.;
-----Čelkus J., Ružinskas V.;
— Sntuolis M. Stankus P;, 

Jazbutis A., Urbanavičius K.;
— Šopys B., Leporskas V., Po

Vienintelė lietuviška ir didžiausia

R. TESLIA Real Estate nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo • pardavime įstaiga

BAL'ias balandžio mėn. aukų 
gavo $1.448.70 ir nario mokesčio 
$131. Vasario. 16 gimnazijai per

Bal: 2& d. VAV Parapijos salėje įvyko 
parapijos balius. Reiškiame didžiulę, pa
dėka, šeimininkėm p. Gargždienei ir p- 
lei L. Skripkutei. Taip pat padėjėjom 

.Lionei ir Gintai Gakaitytėm, Virbickai- 
tei- ir- kitom. Didelė padėka tenka p. Ku- 
idabienei ir aukuriečiams, kurie puikiai- 
suvaidino, vakarienės metu, p-lei Kania- 
vaitei, pagrojusiai akordeonu ir vyram 
skautams, kurie p. Trečioko paruošti, 
puikiai pasirodė. Taip pat dėkojame vi
siems prie šio pobūvio prisidėjusiems 
aukomis ir savo atsilankymu.

Klebonas ir Komitetas.

SUDBURY, Ont
Pirmąjį gegužės sdkmadienį 

buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos už visas lietuves motinas 
su Libera už mirusias.

Motinos dienos minėjimas sa
lėje įvyks .gegužės 12 d., šešta
dieni, ukrainiečių salėje Frood 
Road.

Šaunios išleistuvės. Sofija ir 
Stasys Rakščiai persikėlė gyven
ti į Fruitlandą, frie Hamiltono, 
kur jų žentas Kriaučiūnas jau 
'kelinti metai gyvena ir. turi gra
žų įvairių vaisių ūkį. Kadangi 
čia neatsirado lietuvių norinčių 
išnuomoti namą ir valgyklą, tai, 
kad' ir su skaudančia širdimi, te
ko. perleisti prancūzams.

Sekmadienį po pietų artimieji 
Rakščių draugai padarė staigme
ną: apsiginklavę buteliais, deš- 
.romis, riešutais, tortais ir kito
kiomis gėrybėmis, užpuolė besi- 
pakuojančius.- Tuoj, kaip pasa
koj, stalas apsikrovė visokiomis 
gėrybėmis ir pasipuošė gėlėmis. 
‘Kolonijos kapelionas kun. A. 
Sabas tarė atsisveikinimo žodį, 

. iškeldamas Sofijos nuopelnus 
SudburiO' lietuvių kolonijai ir 
lietuviškoms institucijoms už 
Sudburio ribų, nes daug kam te
ko patirti duosnią ponios Sofi
jos ranką. Ji vadovavo ir sale
ziečių būreliui. Sunku būtų čia 
viską išvardinti. Ji pasižymėjo 
savo duosnumu ir bažnyčiai ir 
lietuviškajai bendruomenei. Jos 
paaukotų fantų dažnai būdavo 
tai vienoj, tai kitoj loterijoj. Jai 
užtekdavo laiko “ir prie tanciaus 
ir prie rožančiaus”. Bažnytinio 
komiteto vardu buvo įteikta trys 
lietuviškos knygos. Artimieji 
draugai padovanojo komplektą 
eocktailiui ir gražią puokštę gė
lių. Dalyvavo du bažnytinio ko
miteto ir du bendruomenės at
stovai. Buvo sugiedota “ilgiausių 
metų” su linkėjimais ir vėl Sud-

tarpe yra 60 iš° Kanados — To
ronto būrelio Nr. 63 — $20 ir 
Vancouverio būr. Nr. 88 — $40. 
Drabužių, avalynės ir kt daiktų 
balandžio mėn. surinkta 1.026

< svarai.
Almaus Galerijoje Great 

Neck, 77 Steamboat Rd., balan
džio pabaigoje buvo Paryžiuje 
studijuojančio dail. Almio Zylės 
paroda. Gegužės 5 d. atidaryta 
čikagiečio Juozo Pautieniaus 
darbų paroda.

Amerikos liet, socialdemokra
tų suvažiavimas numatytas su
šaukti rugsėjo 1- 2d. Jurgio Pak- 
nid ūkyje Thompson, Conn.

Brocktono ateitininkai jau iš
platino 40 egz. V. Augustino Lie
tuvos vaizdų albumo “Lietuva”. 
Tenykštė moksleivių ateitininkų 
kuopa “Ateities” reikalams iš 
metinės šventės pelno paskyrė 
$25.

V. Jonuškaitės brangus tau
todailės rinkinys balandžio 22 d. 
Niujorke apvogtas. Jis buvo pa
skolintas vienai liet, organizaci
jai Paterson, N.J., ruoštai paro
dai. Grąžinant atgal rinkinys 
buvo su lagaminu pavogtas iš 
stovinčio gatvėje automobilio. 
Tai sunkiai Įvertinamas lietuviš
kų kultūrinių brangenybių nuo
stolis.

Adomas Vilainis Šidlauskas, 
“Nemuno” leidyklos savininkas 
nutaręs daugiau knygų nebeleis
ti ir nuėjo dirbti į fabriką. Kny
gų leidimas jam atnešęs tik ne
mažai nuostolių. Žurnalą “Užuo
lanka” jis dar žada kurį laiką 
leisti.

Pennsylvanijos un-te yra bal
tų-slavų filologijos skylate kur 
profesoriauja A. Salys ir A. Sen
nas, kurį laiką kalbotyrą dėstęs 
Lietuvos un-te Kaune.
VOKIETIJA

Europos studentų ir moksl. 
ateitininkų stovyklai pirmieji 
prisiuntė aukų kun. V. Cukuras 
$20, kun. Z. Smilga $5. Aukas 
prašoma siųsti Fed. Valdybai, 
916 Willoughby Ave. Brooklyn 
N.Y., USA.

Lietuviškai kilnojamai paro
dai organizuoti iki šiol surinkta 
DM2.366,90 aukų. Iš 100 apylin
kių, kurioms buvo išsiuntinėti 
aukų lapai, aukas surinko ir per
siuntė Krašto Valdybai 70 apy
linkių, o 30 apylinkių iki šiol dar 
neatsiliepė.

Augsburgo apylinkės naują 
valdybą sudaro: J. Čekauskas — 
pirmininkas ir nariai: M. Striel- 
covas ir K. Valantinas. Į kontro
lės komisiją išrinkti J. Balsys, 
P. Vasiliauskas ir J. Šileikis.

FRUITLAND, Ont.

I

I

I

Steadman

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
J VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

, . Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JAKIQUE TRADING CO.
CENTRINI ĮSTAIGA:

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonas EM. 4-4025- 
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Barton S». Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 Kino St., Tel. MU. 2-6796 
EDMONTON, Aho., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y..USA, 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 St, Tel. CL. 6-3866.
CLEVELAND. Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tot CH 1-5547 
Ir kitose vietose.

Kronas, 
V alevičius

Limited

visiems nuoširdžiai padėkojo. 
Pirmadienio vakare dar buvo jai 
suruoštos ir antros išleistuvės 
pas Skripkus, o iš ten būrys ar
timųjų išlydėjo ir į stotį. Kaiku- 
rie viengungiai, kur pas ją gy
veno, atsisveikindami’ verkė 
kaip tikros motinos. Sudburio 
kolonija nustojo tikrai duosnios 
ir pavyzdingos tautietės.

Geniukas Jakubonis gražiai 
pasirodė per vietinę televizijos 
stotį su dainomis. Jam akompo- 
navo jo sesutė Regina.

Beatričė Zlatkuvienė kalbėjo* 
' per CKSO radijo stotį apie prie
tarus.

; V. Beniušiai išsikėlė gyventi į 
Hamiltoną.*

Nuoširdžią padėką reiškiame didž. 
gerb. Sudburio lietuvių R. K. parapijos 
klebonui kun. A. Sabui už įteikimą ver
tingų ir gražių knygų: Fatima ir mes, 
Marija mums kalba ir Pažvelkime į Ma
riją, mūsų išvažiavimo proga iŠ Sudbu
rio. Taip pat už šias knygos dėkojame 
Sudburio liet. kot. bažnyčios komitetui: 
J. Kriaučeliūnui, J. Kručui ir J. Vaiče- 
liūnui.

Labai nuoširdžiai dėkojame p. Irenai 
Balčiūnienei ir p. K. Balčiūnui už išleis
tuvių suruošimą mums ir už puikias do
vanas: gražią gėlių puokštę ir už tokį 
įdomiai papuoštą tortą.

Už vertingą ir gražią sudėtinę dova
ną — servisą, kuris mums primins ilgą 
laiką buvusius Sudburyje prietelius, dė
kojame —- A B. Dženkaičiams, R. R. 
Bagdonams, J. M. Kriaučeliūnams, J* 
E. šimkams, p. Šlekaičiui, A. M. Lopie- 
niams, P. A. Mazaičiams, I. K. Balčiū
nams, P. S. Semežiams, A. Bruškevičiui, 
J. Žiūkui, A. Valaičiui, V. Kapočiui, S. 
Tolvaišai, J. Vabuoliui, J. Bakaičiui ir K. 
Dauniui.

Širdingą padėką reiškiame polydėju- 
siems mus į stotį: gerb. kun. A. Sabui, 
broliui ir brolienei V. V. Skripkoms, V. 
Kapočiui ir įo sužieduotinei Margaritai, 
A. M. Lapienioms, S. Tolvaišai, J. Džen- 
koičhii, A. Miliui, A. Bruškevičiui ir vi

ešiems kitiems, prisėdėjusiems prie mūsų 
išleistuvių, tariame lietuvišką nuoširdų 
ačiū. Sofija ir Stasys Rakščiai.

Jones Rd., Fruitland, Ont.

“The Centre of Real Estate” 
3C6 MAIN ST. E. 
Tel. JA. 8-8491

TRUMPIAUSIAS KELIAS 

siuntinėliams į Lietuvą per Londoną. 
NnMM. (I * t H A D A

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreiffidtto į 
mūsų atstovus — Uetavius

p.P. ANTANAITĮ ir p. S. SAVICKĄ

visų rūšių patarnavimais Londone. Parašiusiems tuoj pat

JEI SIUNČIATE — siųskite per lietuvės rankas,, per biurą 
DAINORA, 49 Thornton Ave^ London, W. 4, Enghnd. 
Oro paštu katalogai siunčiami tik tiems, kurie atsilygina

V. Gailius bal. 20 d. E. biu- 
letęny paskelbė pareiškimą dėl 
“Dirvos” kovo 22 d. žinutės, esą, 
jis tebesąs neatsistatydinęs ir 
prel. M. Krupavičius esąs iš
rinktas neteisėtai. V. Gailius pa
reiškia, jog jis buvęs atsistatydi
nęs. dar pereitų metų gegužės 
mėn. ir tik prašomas ėjęs parei
gas iki VLIKo sesijos JAV. todėl 
VLIKo pirmininkas turėjęs teisę 
perduoti jo atsistatydinimą 
VLIKo sesijai.

Vasario 16 gimnazijoje kovo 
,26 d. baigėsi brandos egzaminai. 
Juos išlaikė 7 devintosios kla
sės mokiniai. Du mokiniai: Pol- 
kis Edvinas gavo pataisas iš ma
tematikos ir lotynų kalbos, o 
Hermanas Manfredas pataisą iš ‘ 
lietuvių kalbos: Reikia tikėtis, 
kad jie pataisas po Velykų iš
laikys. Išemigravusiam devinto
sios klasė mokiniui V. Birėtai, 
įvertinant jo pažangumą, dėl 
svarbių priežasčių Mokytojų Ta
ryba pripažino brandos atestatą.

Visi abiturientai numato stu
dijuoti: Gustas chemiją su alaus 
gamybos specialybe. Hermanas 
ir Polkis evang teologiją, Jasai- 
tė chemiją, Jonutis geologiją, 
chemiją, Sakalauskaitė filosofi
ją, anglų ir vokiečių kalbas, 
Timpa architektūrą, Damijonai- . 
tis filologiją ir Dubauskaitė me
diciną.
D. BRITANIJA

Lankantis Chruščiovui su Bul- 
ganinu Londone balandžio 22 d. 
įvyko didelės demonstracijos vi
sų pavergtųjų tautų. Jose daly
vavo apie 20.000 žmonių. De
monstrantams tvarkingai atvy
kus prie Nežinomojo Kario kapo 
buvo visų tautų vardu padėtas 
bendras vainikas, perjuostas vi
sų tautų juostomis. Jį padėjo 
gen. Anders. Paskiau buvo su
giedoti lenkų ir Anglijos himnai, 
o po to kiekviena tauta sugiedo
jo savąjį. Lietuviai ėjo su pla
katu “Freedom for Lithuania”. 
Vėliavą lydėjo būrelis lietuvai
čių su tautiniais rūbais.

Ukrainiečiai demonstravo ir 
vainiką padėjo atskirai.

Kitą dieną pabėgėlių tautų 
vainikas buvo pavogtas. Pasak 
paminklą saugojusio policininko 
prie jo privažiavusi moteris ir. . , 
pa&atfensi'kėno.'Kai'1 jtš'parodęs 
kelią grįžęs, vainiko jau nebebu- 

. ve.
■'ITALIJA- . ;

Visų saleziečių mokyklų jau
nimas pasiuntė sveikinimo laiš
kus šv. Tėvui jo jubiliejaus pro
ga. Laiškai buvo rašomi ant spe
cialių lapų su išspausdintu įstai
gos pavadinimu.

Pirmoj vietoj buvo atspausdin 
ta lietuviškai: Saleziečių Jauni
mo Draugijos. Sekė panašūs už
rašai vengrų, slavų, ispanų, por
tugalų, prancūzų, olandų, anglų, 
vokieči ir italų kalbomis. Lie
tuviškai laiškus rašė Castelnu- 
ovo Don Bosco Saleziečių liet, 
gimnazijos auklėtiniai.

Visi laiškai buvo surinkti 
Centre ir meniškai įrišti į 71 to
mą, po 200 laiškų kiekvienam 
tome.

Į vieną tomą buvo sudėti 
tremtinių berniukų laiškai: lie
tuvių, vengrų, lenkų, čekų, slo
vakų, slovėnų, kroatų, ukrainų. 
Šis tomas pirmutinis asmeniškai 
buvo įteiktas Šv. Tėvui audien
cijoj.

Įvairi kraštų spauda plačiai 
paminėjo šią Europos jaunimo 
iniciatyvą; ypač šiltai atsiliepė 
apie pavergtuosius kraštus.

Pijaus XII jubiliejaus proga 
Tarptautinis Saleziečių Uni
versitetas Torine suruošė iškil
mingą akademiją-minėjimą Sa
leziečių Veikimo Centro žalėje. 
Joje dalyvavo Vyriausioji Sale
ziečių Kapitula, rinktiniai sve
čiai ir virš 30 tautybių studentų. 
Meninėje dalyje trys-lietuvių sa
leziečių gimnazijos berniukai, 
apsirėdę tautiniais rūbais, iššau
kė Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, 
Vengrijos, Rumunijos... ir vi
sos “dabartinių katakombų Baž
nyčios” jaunimą, kas nepapras
tai sujaudino publiką. Po to ita
liškai paskaitė dialogo formoj 
perstatytą V. Tamulaičio legen
dą “Vytuko malda”.

Pirmą kartą Lietuvos berniu
kams teko garbė oficialiai atsto
vauti prieš tikrai tarptautinę 
publiką ne tik savo kraštą, bet 
ir Visos pavergtosios Ruropos 
jaunimą. Ir pavyko neblogai. 
“Tai vaikai! Net ir suaugusius 
pravirkdint m’Cka!” — susijau
dinęs sveikino vieno žurnalo re
daktorius. Ir visi reiškė daug 
simpatijos Lietuvai. P. G.

ItaRjoje išėjo H spaudos 1956 
m. periodinių leidinių sąrašas, 
apimąs per 1.500 leidinių. Žinių 
tarnybų tarpe pažymėta ir Elta- 
Press, duodamas adresas ir tiks
las: “duoda žinias iš Lietuvos, 
lietuvių gyvenimo pasaulyje ir 
apskritai apie Pabaltijo kraŠ-



Dabartinės architektūr
Vienas iš didžiausių ir laįntįin- 

giausių dabartinės archįtektū,ros 
skirtumų nuo •adicinių. jstilių 

nuo griežtų
IfirsTyflrnepaprastai vaizdinga, 
dinamiška įp-gtei! Savo. įspūdžiu

nežiūrint j tai, šiuo metu yra iš?
Kanodos Lietuvį Studentu Centro Voldyboi povedut veda redokcinh sombiri*. sikristaiizavusics bent trys pa 
Adresai: B. Vaškelis, 23 Oakmount Road, Toronto, Ont. Telef.: RO. 6 2965 lTdef.: RO. 6 2965

Praslinkus mokykliniams rū- kuomet nebeatitinka gyvenamo- pesč-ams ir besidžiaugiant vasa- jo laikotarpio dvasiai, turi pra- ros atostogomis gahme pašnekė-. nykti ir būti pakeistas kitokiu, ti apie dalykus tiesioginiai nesu-. Taip anemiškas realistinis aka- ristus iu studijomis ai studentiš- Į deimzmas, kad ir nenoromis, tu- kuvju vėlumu, bį kartą apie me-Menas priklauso prie tų kultūros apraiškų, be kurių pagrindinio pažinimo žmogus, kad ir didžiausius mokslus išėjęs, negali skaitytis pilnai apsišvietęs. O tokiais mes visi, be abejo, trokštame tapti. Tačiau paviršutinis susipažinimas su menu,’literatūra ar muzika vien tik tam, kad užimponavus kitus Giotto paveikslų tikslių datų pademonstravimu ar Eilioto eilėraščių iššifravimu nėra pakankamas ar, pagaliau, geistinas. Veltui yra praleistas laikas ir energija, jei bekalant faktus neišmokstama pamilti, gėrėtis ir naudotis naujai atrastaisiais pasauliais, pačiais gražiausiais iš visų.Mūsuose yra įsipilietinęs klaidingas nusistatymas augštąjį mokslą baigusius automatiškai pripažinti šviesuoliais, — inteli- . geniais, visai nekreipiant dėmesio į tai, kaip asmuo yra paži-

i ėjo užleisti vietą naujoms srovėms. Technikos amžiaus įtakoje menininkai ėmė žiūrėti į pasauli kitomis akimis ir jį perteikti naujomis priemonėmis. Taip gimė kubizmas, surrealiz- mas, atomizmas ir galybė kitų srovių plačioje dabartinio meno upėje. Beatodaifus realizmas neteko savo prasmės išradus spalvotą fotografiją. Dabar menininkas, išlaisvintas iš realizmo varžtų, galėjo atsiduoti grynai kūrybiniam savęs ieško j indui. Tačiau čia ir Įvyko nelemtas lūžis tarp menininko ir žiūrovo. Šiam menininko ir masės divor- sui daug padėjo universalus dvasinių vertybių smukimas dėl technikos sudievinimo. Dabar gi, pažabojus techniką, žmogus atranda savyje tuštumą ir dvasinės vertybės vėl pamažu atgauna savo svarbą.Dabartizmas vidutiniam žmogui yra nesuprantamas, nes jis nenori ir vengia jį suprasti. O

grindinės srovės besiorientuojančios apie tris didžius architektus, kuriuos čia paeiliui trumpai aptarsime.Hitlerio išvytas ir dabar Čikagoje gyvenąs vokietis Mies ven Her Rohe propaguoja formalinį priėjimą prie architektūros. Jo pastatų forma yra gryna, šalta, dažnai simetriška — beveik klasikinė. Visur naudojamas plienas ir stiklas. Charakteringas beasmeninės dėžės pavidalas. Individualumui vietos kaip ir nėra, nes viskas daroma pagal griežtai suformuluotus dėsnius. M. v. d. Rohe įtaka dėl jo architektūros lengvo pritaikymo pramoninei galvosenai yra labai didelė Š. Amerikoje.Vienintelis iškilus amerikietis 
Frank Lloyd Wr‘;ht dėl savo didelio individualumo yra sunkiai suprantamas ir dar sunkiau sekamas, tačiau jo įtaka, netiesioginiai yra pakeitusi architektūros veidą visame pasaulyje. Be abejo, tai architektūrinis genijus per paskutinius 500 metų. Kaip ir kiekvienas genijus, ilgus metus jis buvo nesuprastas savųjų ir tiktai europiečių išaugš- tintas, pagaliau savo amžiaus saulėleidyje įgauna amerikiečių pripažinimą. F. L. W. architek

zontalinės linijos. Pastatai, Y’pftPr’ rastai, stovi tvirtai įleidęs šaknis į Žemę. Wrightes visiškai sunaikino “dėžės” jausmą pastate. Tai antitezė M; v.'d. Rohe priėjimui.Prancūzijoj gyvenąs Le Cor
busier turi didelę įtaką Europoj® ir Pietų Amerikoje. Pagal jo nurodymus pSStatytas Jungtinių Tautų se tretoriąias Niujorke. Kuomet F. L. Wrightas savo pastatus glaudžia prie žemės, Le Corbusįer1 juo* iškelia ant stulpų, tuo išlaisvindamas paviršių nuo vaizdinės obstrukcijos. Liet. Enciklopedijoje yra įdėtas šio architekto vieho ankstyvo pastato vaizdas su paniekinančiomis pastabomis. Pafekutiniuoju metu Le Corbusier pereina į skulptūrinių aspektą ieškojimą architektūroje savo idėjas apvainikuodamas prieš metus užbaigtoje Ronchamp bažnyčioje Prancūzijoje, tuo nurodydamas krypti religinei architektūrai ir duodamas pažadą naujajam barokui, -Šiame puslapyje telpą du projektai parodo,'ko mūsų jaunieji (būsimieji) įfęhitektai siekia. Visai natūralų’, .kad viršminėtų lyderių idėjojf^atsispindi ir jų studentiškųosb "darbuose. Viename matomas aiškūs paklusnumas Mies vąn der Rohei, kitame daug reiškia Wrighto ir. Corbusier pažadai. B.

Prisikėlimo parapijos bažnyčios Toronte projek ‘as — išleidžiamasis darbas Toronto Un-to Ar
chitektūros Fakultete. Algimantas Povilas Banelis ,1956.

Autoriaus pastabos: Religinė architektūra ši ao metu pergyvena savo krizę besiblaškydama tarp blogai suprasto dabartizmo ir prieš šimtmečius numirusios tradicijos. Sprendžiant bažnyčios problemą teko persvarstyti praeities atsiekimus, naujai išanalizuoti liturgikos reikalavimus, o, svarbiausia, surasti savitą architektūrinį atsakymą į Dievo Namų esmę. Išvados ne visiškai sutinka su dabartine beidejine praktika.Tautiškumo klausimas lietuviams skirtame pastate yra labai opus ir nelengvai pajudinamas, ypač mums atitrūkus nuo tautos kamieno. Aišku, kad liaudies ornamentų priklijavimas ir medinio prieklėčio pervedimas į betoną ar plytas yra’ ne tik architektūrinė nesąmonė, bet ir pavyzdys perdėm lėkšto lietuviškumo supratimo. Čia tautiškumas mėginamas perduoti masės charakteristika, nuotaika, spalvomis ir atsargiu lietuviškų tradicinių motyvų pritaikymu.
Laiškas redaktoriui

nęs aukštesnes žmonijos laimė-: grį naujojo meno supratimui toks j:mų sritis. Iš šitokio pažinimo noras yra būtina sąlyga! Realis- stekos dabartinėje mūsų švie- fiškas paveikslas savyje nedaug suomerėje ir kyla visokie nesu- teturi paslapčių. Jis nereikalau- sipratimai — grubūs straipsniai ja jokios mentalinės duoklės iš spaudoje, ir šiaip autoritetingų žmonių ig- meno kūrinys ar jis bus pusiau meno realus ar grynai abstraktus, sa- ----- J vyje privalo turėti dailininko ilnai te- žiūrovo žiūrėti Į meną neužtenka. Reikia išmokti tinkamai mąstyti apie tai į: ką žiūrima. Menas yra žiūrėjimo — mąstymo patirtis. Yra teisingai sakoma, kad menininkas teduoda tiktai pusę kūrinio — žiūrovas turi pridėti kitą pusę. Daugelyje atvejų, net ir parašo po žiūrimuoju kūriniu nereikalinga

viešai reiškiamos j žiūrovo. Tuo tarpu dabartinisnoranliškos nuomonės i . klausimais. Jau vien tik nusi-j< ziūi tųus į mūsų inteligentiją, i-Jažnai užslėptą turini, pi studentai turėtų, kol dar laikas, i atskleidžiama ‘ tiktai s.ekti platesnio meno pažinimo, j vaizduotės. Vien tik kad nekartojus vyresniųjų ne- ’ malonių išsitarimų.Paprastai, metų bėgyje iš kur nors sužinome apie praeities garsiuosius menininkus. Mums sakoma, kad jų genialiuose darbuose atsispindi augščiausi žmonijos meno atsiekimai. Leonardo de Vinci, Rafaelįo, Michael- -rngelo paminėjimas: ..suteiktą, mums lėkštą pasididžiavimą jog žiūrovas savo, vaizduote suteiks.tai esame augšto išsilavinimo. į Senas, labai mėgiamas anekdoNorš užklausti apie šių didžių menininkų . darbus nedaug, jei ir iš viso ką nors, teįstengiame pasakyti. Tradicija ir realizmas mumyse nekelia jokių abejonių. Tačiau visai kitaip yra su moderniuoju menu. Bendrai paėmus, modernizmas mene mūsuose iššaukia nemažesnį susijaudinimą, kaip komunizmas politikoje. Jeigu turime realų pagrindą aštrini reaguoti prieš pastarąjį, tolygi reakcija prieš modernų jų meną gimsta grynai tik iš nesusipratimo.Modernizmas, pakeiskime jį jaukesne sąvoka — dabartizmū, nėra naujiena. Per visus laikus menas visuomet būdavo modernus savo laikams, lygiai, kaip dabartinis menas yra modernus dvidešimtajam amžiui. Menas, kaip sąlyga, turi būti gajus ir

tas apie apverstai pakabintą paveikslą nėra toks juokingas, kaip dažnai manoma, o tik išduoda pasakotojo ignoraciją.Kaip matome toksai menas daug ko reikalauja iš žiūrovo. Tačiau tai yra tik natūralu, nes norint ką gauti, reikia ir pačiam duoti. Čia ir slypi pagrindinė antagonizmo prieš dabartini meną paslaptis, - mūsų manymu labai menka. Suprasti meną nereikalinga plataus specifinio žinojimo. Taip, kaip gėrėtis klasikine muzika nereikia būti muzikos ekspertu. Užtenka tik pagrindinio susipažinimo su meno raida, ko menininkas siekia ir ko pirmiausia ieškoti meno darbe. Atsakymai į šiuos klausimus nereikalauja ilgo ieškojimo ir yra lengvai prieinami visiems. Tad, ypatingai, negalima patei-

Moderniojo Meno Muziejaus Toronte projektas — -išlei
džiamasis darbas Toronto Un-to Architektūros Fakultete. 
Vaclovas Liačas, 1956. %Šio projekto autorius, sekdamas vieno iš'įtakingiausių, šių dienų architektų Mies van der Rohe idėjomis stengėsi suteikti šiam-pastatui ekstremišką paprastumą tiek architektoniškos erdvės, tiek formos atžvilgiu. Sekančiose ei- 

i4«3dova.vosi sava

— Kaip spaudoje pranešama, JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongreso metu Čikagoje studentai turės atskirą sesiją, bet gi kanadiečiai studentai į tai nėra kviečiami.— S-gos Toronto skyrius balandžio 28 d. Prisikėlimo par. salėje surengė šokių vakarą. Meninę programą išpildė Hamiltono “Aukuro” trupė. Nors ir atsilankė netoli 300 svečių, rengėjams teko patirti nemenkų nuostolių, kuriuos $50 auka padengė Tėvai Pranciškonai. Gaila, kad gražus noras sukelti lėšų studentų šalpai nenusisekė. Matomai, visuomenė neranda reikalo paremti studentus net ir atsilankymu į jų parengimus.— Baladžio 28-29 dd. Akademikai skautai Čikagoje turėjo regioninį sąskrydį.— Pranas Gvildys, priklausąs Toronto Vyties klubui, ir šiemet laimėjo lietuvių stalo tenisoSportinėse Žaidynėse balandžio 21-22 dd.~ Čikagoje. Pažyjnėtina,darbe. SK Red.Architektūroje bet kokio am-' tapo sunkesne negu bet kada 2 • j • 2 • • J7 • j • l 5 v • T "žiaus ar stiliaus turi atsispindėti kaip veidrodyje to amžiaus filosofija, idealai, technikos ir ūkinės idėjos, ir architektas bet kurio amžiaus yra tiktai tų idėjų interpretatorius. Architektūra yra tam kad duotų formą žmogaus materialiniams ir dvasiniams reikalavimams. Tačiau žmonija nėra pastovus elementas, jos idėjos- ir reikalavimai keičiasi kartu su kiekvienu jos žingsniu į priekį. Per paskutinius 50 metų žmonija žengė labai dideliais žingsniais, jos idėjos ir reikalavimai pasidarė labai sudėtingi ir architekto rolė
sinti studento savo studijų laike neįsigijusio tų minimalių žinių.

-apb-

Didžiausia lietuvių prekyba Toronte

Mohawk Furniture Ltd.
2446-S Danforth Ave Teiefonai: OX. 9-4444, OX. 9-C977
Parduodame geriausius ir gražiau
sius McCLARY šaldytuvus ir 
virimui krosnis — gazo ir elektros.

McCLARY turi 13 modelių gazo ir 
elektros virimo krosnių. TIK McCLARY 
turi "Broodway oven" — 20" pločio 
keptuvę, šiais metais McCLARY jums 
užtikrino kokybe ir didžiausio vertė 
už jūsų pinigus.

McCLARY šaldytuvai Šiais metais pripožlnti geriausiais ir už tai ap- 
dovonoti N.I.D.C. medaliu — augSčiousiu otžymėjimo Ženklu.

. anksčiau. Mūsų amžius tačiau, • nors ir labai painus, turi tam tikras charakteristikas kurios . yra bendros visiems jos nariams . ir kuries atskiria mus nuo mūsų pirmtakūnų. Jos yra tiesioginiam rezultate mechanizacijos, kuri yra grynai mūsų amžiaus nuosavybė. Tos charakteristikos yra: standartizacija, individuališkumo dingimas, greitis, or- ; ganizacija, logika. Jos sudaro kelrodžius kuriuos sekdami šių laikų architektai gali surasti teisingiausią mūsų amžiaus interpretaciją. Architektūriniai pagrindai ir principai yra amžini . ir tebėra nepasikeitę nuo graikų laikų, tačiau metodai kuriais jie yra atsiekiami priklauso nuo jau minėtų šio amžiaus ypatybių. Mes neturėtume tikėti, kad mū- , sų pastatai turi atrodyti kaip bet kas. kita:negu kas jie tikrai yra—mašinų pagaYn in tos dalys surinktos ir sujungtos į vieną? vienetą. Rankų darbas užima kas kart mažesnę- rolę statybos pramonėje, todėl ir mūsų pastatai atrodo vis mažiau ir mažiau .kaip rankų darbo gaminiai. Architektas vis daugiau darosi tų mašinos pagamintų dalių rinkėjas ir jų organizatorius.
Mūsų pastatai atrodo labai 

paprasti; Tas‘ paprastumas yra 
tačiau nelengvai •• atsiekiamas. 
Visi mašinų gaminti produktai 
atrodo pfeflyfinartihi ’paprasti ta
čiau jų produfccija yra sudėtin
gą Tai yra mūsų amžiaus para
doksas. Atsiekti paprastumo, ta
čiau, buvo tikslas visų civiliza
cijų architektų pradedant grai
kais, ir visi istoriniai architek
tūros stiliai savo pilnam išvysty
me turėjo šią ypatybę. Nusista
tymas prieš paprastumą dabarti
niu laiku yra daugumoj XIX-to 
šimtmečio palikimas. Tas šimt
metis ypatingai pasižymėjo sa
vo kūrinių sudėtingumu. Taj bu
vo tiesioginė pasekme t<>' Šimt
mečio “industrinės revoliucijos”. 
Žnįogus išrado mašiną, bet ne- 
žinojo tikrai kaip su ja apsieiti 
-j-anėgino ją riaudcąi .ątsiekimui I 
tokių pačių rezultatų, kaip bu
vo, įpratęs atsiekti savp trankit 
darbu. Mes šiandien tikime, kad J 
mes geriau suprantame mššincf' j 
ir jos pajėgas, žinome, ką ji gali 
oaoaryti ir ko negali Ko ji ne
gali padaryti, to visai ir neban- ’ 
dome. Mes turėjome vargo, kol J 
vėl naujai išmokome įvertinti 
naprastumą, bet vieną kartą iš- 
mofcęv tikimės jo neorarasti.

tininkų sudarė akademinis jaunimas.— Į JAV ir Kanados lietuvių sporto vadovybę FASK išrinkti clevelandięčiai studentai J. Puš- korius, V. Valaitis, R. Babickas.— Liet. Stud. S-ga JAV už nuopelnus akademiniam jaunimui J. Bachuną, dr. A. Mačiu- kienę ir O. Talalienę pakėlė į Garbės Narius.— Neseniai pasirodė 6-sis Li- tuanus numeris. Malonu, kad leidinio meninė išvaizda yra pagerėjusi.— Santaros Čikagos skyrius išleido 27 psl. rotatorium spaustą vienkartinį humoro leidinį Krambambulis, kuriame vykusiu studentišku sąmojumi apkalbami visi — draugai, partiniai priešai ir savos organizac. tūzai.— Balandžio 1 d. proga Detroito studentai išleido net du humoro leidinius.— Torontietis inžinerijos stud. G. Mitalas vasaros metui išvyksta į Otavą, kur kviečiamas dirbti valdžios tyrimų stotyje (NRC)— Naujieji torontiečiai geofizikai J. Anysas ir D. Slavinskas išvyksta į vakarines provincijas dirbti neseniai atrastuose naftos laukuose.— Su šio SK numerio pasirodymu jau visi Kanados studentai bus parašę metinius egzaminus, tačiau jųjų pasekmės nepaaiškės dar iki birželio pradžios. Visiems besibaiminantiems kolegoms linkime linksmų žinių!

Mielas Kolega Redaktoriau,Man buvo malonu skaityti “Studentiškuoju Keliu” balandžio 19 d. nr. “Į laisvę vedą mūsų kelias,” įvertinimą. Tačiau prašyčiau leisti man nesutikti su Jūsų mintimi, kad J. Gailėno Lietuvių Fronto leidžiamoje “Į laisvę” tilpusias išvados “dėl santariečių simpatijų tautininkams įgauna realesnį pagrindą, pavarčius Santaros biuleteni Nr. 3.” '.tfįTame biuletenyje nebuvo pasakyta nieko, galinčio sukelti įspūdį, kad organizacija išskiria bet kurią srovę tarp tų, su kuriomis ji bendradarbiauja (t.y. tautininkų, liaudininkų ir rezistentų). Buvo, tiesa, pranešti pereitų metų suvažiavime pravestos anketos duomenys, parodė, jog 27,5% suvažiavimo dalyvių nepriklausomoje Lietuvoje balsuotų už tautininkus; ir jog 40% santariečių laiko tautininkus ir liaudininkus drauge Santarai artimomis grupėmis. Po 15% artimomis laikcr-tik" tau tininkų ir socialistų grupes, 12,5% rezistentus ir 5% tik liaudininkus.Iš šių duomenų galima tik padaryti išvadą, kad beveik pusei santariečių yra pavykę atsiekti savo sąmonėje nelengvos šiuo metu efektyviai beslkaujančių vidurio sroviu sintezės. Antrojo- je pusėje “nerekonstruotų” senos mados tautininkų yra, atrodo, kiek daugiau, kaip “nere- kcnstruotų” liaudininkų, ir tam tikras procentas simpatizuoja socialistams. Kad matytumėt, jog mes vis dėl to esame patriotinė ir gerbtina organizacija, pridursiu, jog 2,5% simpatizuoja krikščionims demokratams.Santara niekuomet neužginčijo savo nariams teisės privačiai simpatizuoti vienai ar kitai grupei ar dalyvauti jų veikloje. Mes aplamai nedraudžiame jokioje patriotinėje grupėje dalyvauti ir tokius draudimus laikome žmogaus išniekinimu. Pati organizacija tačiau nesimpatizuoja jokiai grupei, o sąmoningai ir užsispyrusiai dirba (gal teisingiau — raminančiai kalba, nes ką gi gali dirbti su aistringai besikaujan- čiais, nuo kurių plunksnos tik taip ir laksto?) vidurio srovių vienybės linkme. Nebijome realiai naudinguose darbuose talkinti bet kuriai iš tų srovių (talkintume, be abejo, ir kitoms, iei įsitikintume jų geru darbu), kaip ir iš jų visų laukiame supratimo ir geros valios. Tačiau į jų tarpusavio - kovas santarie-

čiai nesikiš. Turime pakankamai darbo kovoti su nutautimu, nykiu bedvasiškumu ir žmogaus niekinimu pačioje studentijoje. .Žinau, kad tokio sunkaus uždavinio pasirinkimas visuomenėje paliečia visokiais įvairiais laikais vienų ar kitų numintas ar kitais būdais paliestas minimas ir neminimas vietas. Tačiau norėčiau prašyti, kad santariečių' veikla būtų vertinama pagal tai ar jos turinys atitinka pasirinktiems tikslams, o ne pagal individualių santariečių simpatijas ar antipatijas. _
Jūsų, %

Vytautas Kavolis.

ARTURS 
GARNEJS

Autorizuotas pardavėjas. Gazo kompanijos 
priežiūroje. 25 METAI ŠILDYMO ĮRENGI
MŲ TARNYBOJE.
Ar jums pakanka šilto ' • ‘ Į ’
vandens jūsų namuose? :

Ar jūsų krosnis parengta 
sekančiam sezonui?

Prašome skambinti:

brijont “E’E^

Atrodo, kad praeitame SK numeryje tilpusi apžvalgėlė sąryšyje su pasirodžiusiu Santaros metraščiu yra netiksliai interpretuojama. Apžvalgėlėje nebuvo pasakyta, kad Santara jau ‘"išskiria bet kurią srovę tarp tų, su kuriomis ji bendradarbiauja” ir nebuvo keliama klausimo dėl Santaros patriotiškumo— ir gerbtinumo, ką gerb. Kolega' ' nori akcentuoti.Be to, nurodoma, kad 27,5% suvažiavimo dalyvių pasisakė, jog jie nepriklausomoje Lietuvoje balsuotų už tautininkus. Tai nevisiškai sutampa su Santaros biuletenio no. 3 patiekiamais rezultatais.Klausimas C skamba taip:-Kokią politinę grupę jūs paslrink- tumėt? Nėra jokių paaiškinimų apie vietovę ir laiką — Lietuvoje. ar kur kitur. Nepasakoma rinkimo būdai — ar tik balsuojant, ar įsijungiant aktyviais nariais? Į šį klausimą atsakė tik 57,5% visų suvažiavime dalyvavusių, tačiau iš paskutiniųjų' tautininkams tęnka 27.5% ir nacionalistams 2,5%;. Tai truputį daugiau negu pusė pasisakiusių simpatizuoja tautinėms srovėms, o likusieji susiskaldę net į keturias grupes.Klausimas A: Kokį piltiką de
mokratinių rinkimų atveju rink
tumėte į VLIKo pirmininkus? ' Rinkimus laimi p. Rastenis su 12,5%, pralenkdamas Balutį, Kavolį, Krupavičių, Socialdemokratą, Pa'jaujį ir Škirpą.Kada J. Gailėnas “Į Laisvėje” ■ išvedžiojo, kad Santara esąs i prieauglis tautininkams, jo išvados, be abejo, buvo paremtos prielaidomis ir, gal būt, asmeniška patirtimi susiduriant su Santara studentiškame -gyvenime. Jis neiškėlė tikrų ir konkrečių faktų. Jau Santaros biuletenyje - klausimų A ir C atsakymai duor. . da realesnį pagrindą J. Gailėno išvadoms, kas ir buvo pastebėta praeito numerio apžvalgėlėje.

Atsiprašome gerb. Kolegą dėl 
patirtų nemalonumų ir tikime^ kad suprasite, jog nebuvo noro 
Santarą augštinti ar žeminti, d . 
tik palyginti faktus su nuomonėj mis. SK Redakcija.

ASTRONOMIJA KANADOJE

tronomijos srityje Kanada iškilu 
į pirmaujančių valstybių tarpą-* 
pasaulyje. Kanada turi tris pa-7T 
grindines dideles observatorijas:- 
The Dominion Observatory Ota- . 
voje, The Dominion Astrophyai- 
cal Viktore, B. C., ir The Da
vid Duiflap šalia Toronto (Rich- ’ 
mon Hill).

Observatorija Viktorijoje turi 
teleskopą 72 colių, Dunlop — 
74 colių, šie teleskopai savo di
dumu nusileidžia tik trims di
desniems teleskopams pasaulyje, 
tai: Mount Palmor teleskopui 
200 colių, Mount Wilson telesko
pui 100 colių, abu JAV Kalifor
nijoje. ir McDonald teleskopui 
82 colių (taip pat 4A V).

___
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į Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip
damiesi Į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą.

i*

Northcliff Blvd. - St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš- 
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
virtuves, vandeniu - alyva šildomas, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
romi ir graži gbtvė. Klausti Pliop- 
lio.

Runnymede - Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiras 2-jų augs- 
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų se
numo, vandens - alyvos šildymas, 
kvadratinis planas, dvigubas gara
žas, balansui vienas morgičius 10 
metų, lengvi (mokėjimai, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo., 
„Klausti A. Bliūdžiaus.

Dbndos - Gladstone,
$1.500 įmokėti. $9.500 pilna kai
na. 6 kamb. per 2 augštus, naujas 
gazo šildymas. Svarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

High Pork,
$ 10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiros, 2 ougŠtų, apynaujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, lobai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengta, 
vandens alyvos šildymas/ garažai. 
Nuomos;$415 per mėnesį, labai 
patogioje ir geroje vietoje, prie ge
ro susisiekimo. Klausti V. Lunio. *

$6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių per du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi? 
mos, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Blbor. 
Klauskite P. Budreika.

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kombarių, atskiras, mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

$19.500 pilna kaina, 8 kambarių per t 
du pugštus, puikus mūrinis atski
ras namas, gražioje vietoje, turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

$14.900 pilna kaina, 9 kambariai 
per du augštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu alyva 
šildomos, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

$8,000 įmokėti, vienos morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau- 

’ 'šioj High* Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in
formacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. Baltakys, B. Kriaučeliūnas, J. Kaškelis, P. Krilavičius, J. Kamišaitis 
ir J. Karpis. .

Visais morgičių sutvarkymo, įmokėjimo- padidinimo, draudimo ar kitais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės ir 
lengvai išspręsite. Skambindami klauskite: J. Karpis.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINEI 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai

/i. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

TODĖL: :
1. Didžiausias pasirinkimas'namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

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

paskambinti agentams:

F.' JONYNAS, tel. LE. 4-8459, V. MORKIS, tel. LE. 4-8459,
V. IVANAUSKAS, te!. LE. 4-8450, J. IVANAUSKAS ,tel. LE. 4-8450.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

SLCLTAS
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Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas .gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co

General Insurance
.-•* -- • . •. i- f

AL. DŪDA
Visų rūšių .draudimas.

WA. 4-8539
Savi pas savus

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

"PARAMA”
Indėliai apdrausti. 

Augštos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v. 

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto. Ont. Telefono* 

LE. 3-3027.

71 BEATY AVE., TORONTO Tel. LE. 4-8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant bctkokig nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite j šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose., r .

.HAYDEN PARK RD. - COLLEGE,
* $6.000 įmokėti, 6 did. k., visai 

atskiras,, kvadratinio plano, ru- 
puotų plytų beveik naujas namas, 
vandens - alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražus kiemas, garažas # 
su privačiu įvažiavimu.

YARMOUTHS RD. - BLOOR, 
$3.000 įrąokėti, 6 did. nepereina
mi kamb., visai atskiras, gero mū
ro namas, didelė moderni virtuve, 
švarus iš lauko ir viduje, geras kie
mas, dvigubas garažas, balanse 1

* < atviras morgičius 10-metų. 
WINDERMERE - BLOOR,

$3.500 įmokėti, 6 did. nepereina
mų komb., tikro mūro, visai atski
ras namas, alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražios kietmedžio grin
dys, lobai švarus, gražus kiemas, 
vieto garažui, įvažiavimas iš gat
vės, lengvos mokėjimo sąlygos.

EVELYN AVE. - ANNETTE,
$5.000 įmokėti, 8 grožių kamba
rių, kvadratinio plano, gero mū
ro,- xn\ai atskiras namas, vandens • 
alyvos šildymas, 2 mod. virtuvės, 

'labai didelis, gražus kienjas, dvfc 
gubos garažas? ’

WESTMINSTER AVE - INDIAN Rp.f 
$7.500 įmokėtu 14 gražių korrib., ' 
visai atskiras, gero mūro, lobai pel
ningas namas, vandens alyvos JiU 
dyhSas, Š gražios virtuvė^, 3 tuale
tai, geros kietmedžio grindys; g’ro-* 
žus kiemas, mūrinis garažas su pla
čiu įvažiavimu iš gatvės, savininkas 
išvyksta iš Toronto.

DURIE AVEv High Parke, . 
'$4.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, šoninis jyožiavimaS 
su garažu, reikalingas vidaus re
monto. ‘ Skubus pčtddVimaš.. . *.

JANE - BLOOR,
Apie $7.000 įmokėti, 11 kamb. 
per 2 augštus, atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, vandens - aly
vos šildymas, galimybė 2 kamb. 
Ill-me augŠte. Garažas su priva
čiu įvažiavimu.

BLOOR - CLENDENAN AVĖ., 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandens - 
alyvos šildymas, garažas, skubus 
pardavimas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 12 kambarių, ot- 
skrrą^, gražus, ; mūrinis narnos, 

; kvacjratidte' fcfcn&s,. T Virtuvės, 2
vonias, vandenili - dTyva šildomas, 
garažas su privačiu jvožiavimuJ 

WINDERMERE - BLOOR, _ •'
|5f«0a jfcokėft, ot-
Jkkos> ūkinis-nofwo»,‘kalėtos me
tų senumo, kvadratinis plonas, rt>o* 
dėmi virtuve, otyvo iUMomot, ga
ražas,' vlna skala likudtH. :

50 sklypu Etobickoį $3.000 už skl.

100 4>krv.Trofalflar jjgwp., $450 akr->

100 akrų Queen Elizabeth, $1.500 a.

250 akrų Nelson Township, $500 a.

P. MALIŠAUSKAS
. 1-2471 
3-742S.

P. KERBERIS
Biznio Mef.t LE. 1-2471, 
Boto toL: LE. S-1S84.

L

Užsisakykite anglių
per

Vytautą Ir Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 
\ PUDINGĄ

SU

DR.OETKERJ

Savi pas savus!
Auto molinų mechoninioi dorboi, su
lankstymui ir dažymas atliekami kva
lifikuotą mechaniką greitai ir sąžL

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sov. V. DUNDYS

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto 
Telef. LE. 14639

. Š. Amerikos liet, sportinė 
vadovybė

Centrinė Ririkimų Komisija 
praneša, kad balsavimo kortelių 
buvo išsiuntinėtą 523, rinkimuo
se dalyvavo 268, t.y. 51,24%, ta
čiau galiojančiais užskaityta tik 
260. Už Clevelando sąrašą balsa
vo 144, Niujorko sąrašą — 116 
balsų. Tuo būdu FASK-tas iš
rinktas iš Clevelando kandidatų, 
o Rev. kom. iš Niujorko kandida
tų sąrašo.

Clevelando sąrašo kandidatai 
balsų gavo: Algirdas Bielskuf 
132, Alg. Nasvytis 114, Vyt. Va
laitis 67, Rytas Babickas 66, J. 
Puškorius 66, Aleksas Liutkus 
64, Mečys Aukštuolis 63, Pirmie
ji 5 yra išrinkti FASK-to nariais, 
sekantieji du — kandidatais.

Niujorko sąrašo kandidatai 
balsų gavo: Tėvas Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, 97, K. Bra
zauskas 89, Aleks. -Vakselis 88, 
Jaroslavas Kepenis 72, Vyt. Ba- 
nelis 58. Pirmieji 3 išrinkti Rev. 
koin. nariais, sekantieji du kan
didatais.

Sporto Apygarda Skelbia
Pagal1 pravestus sporto dar

buotojų balsavimus geriausiu 
1955 m. Kanados lietuvių spor
tininku išrinktas: J. Žukas (Vy
tis) už visapusiškumą sporte.

Sporto Apygardos dovana jau
niui už geriausią, pasekmę 1955 
m. teko J. Laurinavičiui (Auš
ra), už šuolyje į augštį pasiektą 
1,68 mt. pasekmę. K. S. A.

Pabaltiečių sporto federacija 
sportininkų žiniai skelbia. ren
gimų sportinių* varžybų eilę:

1. gegužės 16 d. 7 v.v. C YMCA 
patalpose vyrų tinklinio turny
ras.

2. gegužės 25 d. vakare C 
YMCA patalpose moterų tink
linis ir vyrų krepšinis. z

3. gegušžės 26.d. po pietų C 
YMCA patalpose moterų ir vyrų 
tinklinio finalai, moterų ir vyrų 
krepšinio’finalai ir jaunių krep
šinio rungtynės.

4. birželio 9 d. Millen stadione 
futbolo turnyras.

Apie lauko teniso varžybas, o 
taip pat ir apie S.A. Pabaltiečių 
lengv. atletikos rungtynes, ku
rias sutiko ruošti Clevelando 
Žaibas, bus pranešta gavus 
tikslesnių žinių.

P.SIF. Liet. Komitetas.
Aušra ir Tauras krepšinio 

turnyro'; laimėtojai
Praėjusį šeštadienį ir sekma

dienį Prisikėlimo parapijos sa
lėje įvykusiame Kanados lietu
vių krepšinio turnyre nugalėto
jais tapo: vyrų grupėje — To
ronto Aušra, finale nugalėjusi 
Montrealio Taurą 75:39; moterų 
grupėje — Montrealio Tauras, 
turėdamas geresnį krepšių san
tykį negu Aušra ir Vytis; jaunu
čių grupėje — Aušros balti, nu
galėję žalius 26:13.

• Turnyrą sporto apygardos pa
vedimu organizavo PPSK Auš
ra. Viso turnyre dalyvavo: vyrų 
5 komandos, moterų 3 komandos 
ir janučių 2 ^komandos. Vyrų 
turnyras buvo pravestas 2 minu
sų sistema ir cįavė gražių rung
tynių. Netikėta staigmena buvo 
Montrealio Tauro laimėjimas 
prieš per daug savimi pasitikė
jusį Toronto Vytį 85:75. Aušra, 
pirmose rungtynėse pralaimėju
si Vyčiui 89:67, atsigriebė antra
me susitikime išplėšdama pas
kutinėse minutėse trijų taškų 
pergalę 88:85.

Kitos turnyro pasekmės: Auš- 
ra-Kovas 57:25; Vytis II-Kovas

Kodėl vadinamo 
"SECURITY GRAPH"

J. G. Skaitlys.

Kokio dydžio apsidraudimo Tamstai rei
kalinga, kad užtikrinti saugią šeimot 
ateitį? Manufacturers Life "Security 
Graph" atsako į šį klausimą labai aiš
kiu ir paprastu būdu. "Security Graph" 
plonas, Tamstai aiškiai parodys, koks ap
sidraudimas atneš Tamstai ir Tamstos 

mis, labiausiai užtikrintą ateitį.
šeimai geriausiai prieinamomis sąlygo
tai smulkesnių informacijų pasiųskite 

žemiau pridėtą kuponą.

J. G. Skaistys 
The Manufacturers Life 

627E. Main St/Hamilton, Ont.

Aš norėčiau sužinoti daugiau apie "Se
curity Graph"

Pavardė ......................

7325-55/

39:25; Aušra^stisII 50:23;. Vy
tis II-Tauras 83:27.

Moterų rungtynės: Aušra- 
Tauras 22:19, Vytis-Aušra 33:38, 
Tauras-Vytis 23:14.

Turnyras sutraukė tikrai gra
žų būrį jaunimo — apie 100 
sportininkų, kurie draugiškoj 
bendravimo nuotaikoj, rungėsi 
dėl nugallėtojams skirtų perei
namųjų dovanų. Dovanas skyrė: 
vyrams — KLB Kultūros Fon
das; moterims — dr. J. Yčas ir 
jaunučiams r— p. K. Šapočkinas.

Sekantis turnyras numatomas 
Hamiltone ateinantį rudenį.

A. S.
Aušros žinios

Sveikiname mūsų jaunuosius 
krepšininkus, po metų gyvavimo 
pajėgusius išsikovoti Kanados 
lietuvių krepšinio jaunučių, jau
nių ir vyrų čempijonatus, bei 
mergaites, išsikovojusias II-ją 
vietą.

Ta pačia proga nuoširdus ačiū 
mūsų mieliesiems svečiams: 
Montrealio “Taurui”, Hamil
tono “Kovui” ir Toronto “Vy
čiui” bei visai Toronto ir apy
linkių visuomenei, kuri taip gau
siai ir su tokiu dideliu susidomė
jimu dalyvavo šioje sportuojan
čio jaunimo šventėje (rungty
nėse atsilankė virš 800, o šešta
dienio ir. sekmadienio pasilinks
minimuose virš 900).

Ypatinga padėka D.G. T. Pro
vincijolui, p. Konsului V. Gyliui 
ir KLB Kr. Valdybos pirminin
kui p. B. Sakalauskui už jų ma
lonų atsilankymą, linkėjimus ir 
taurių įteikimą. Taip pat ačiū 

į p. dr. J. Yčui už gražią pereina
mąją taurę mergaičių nugalėto
joms, Prisikėlimo parapijai už 
erdvias patalpas ir visiems mūsų 
pagalbininkams.

Prasideda futbolo sezonas. 
“Aušros” komanda žaidžia (Mi
llans stadijone, Danfort-Broad
way kampas), šį penktadienį 7 
v.v. ir šį sekmadienį 2 vai. pp.

Laūko teniso treniruotėm, gau
ta Earlscourt stadijono aikštės, 
žaidžią ar norį mokytis žaisti 
lauko tenisą prašomi registruo
tis pas sekcijos vadovą S. Barš
kėti, tel. LE. 2-6413.

Krepšinio treniruotės: jaunu
čiams — antradieniais nuo 8 iki 
9.30 v.v. ir penktadieniais nuo 
8 iki 9,30; vyrams —jauniams 
ketvirtadieniais ■ri\idr:'-8' iSi 9,30 
v.v.; mergaitėms — penktadie
niais nuo 5,30 iki 7,30 v.v. T. P.
LSK Vytis žiemos žaidynėse

Toronto LSK Vytis,. 1954 m. 
ŠAL Žaidynių nugalėtojas, dau
gelio paskirų varžybų visose žai
dynėse laimėtojas, žymiai at
naujintomis jėgomis, dalyvavo 
ir šių metų žiemos žaidynėse Či
kagoje. Vytiečiai dalyvavo viso
se varžybose išskyrus šachma
tus ir moterų krepšinį. Čia vytie- 
tės nesusilaukė priešininkių — 
iš 3 užsiregistravusių komandų 
jos vienos teatvyko į žaidynes.

Sėkmingiausiai vytiečiai pasi
rodė stalo tenise, kur laimėjo, jei 
ne pirmas, tai bent antras vie
tas. Vyrų komandinėse varžybo
se Gvildys irJSFeimantas, žaisda
mi tik dviese prieš tris, užtikrin
tai laimėjo visus susitikimus ir 
kartu pirmą vietą. Vyrų vienete 
Gvildys laimėjo pirmą vietą. 
Neimantas, dėka rengėjų sąmo
ningo ar nesąmoningo neapsižiū
rėjimo, liko ketvirtuoju. Vyrų 
dvejetas irgi atiteko vytiečiams

(Pąt«nfuetą J945 m.)
Prancūziškos kelnaitės > I

"CMB X

W18-56

Mwt^Martel ’
U»9 Bloor Št W., Toronto. Tel. LE, 4-8481

L Siūlome p.ačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$12.000 pilna kaina, 9 kambarių, 
mūrinis ptskiros namas, alyva ap
šildomas, vieta garažui, labai geros 
pirkinys, randasi Davenport ir 
Dufferin rajone.

$16.900 pilna kaina, atskiros, rau
puotą plytŲ# 6 kambarių namas, 
alyva šildomas, šoninis įvažiavi
mas, garažas. Randasi Baby Point 
rajone.

$3.900 įmokėti, 7 kambarių namas, 
geros plytos, gražus kiemas, gara
žas, dvi modernios virtuvės, dide
li kambariai. Bloor ir Delaware 
rajone.

$2.800 įmokėti, 5 Yi kambario bun
galow su ekstra sklypu šalia. Bun
galow gražių raupuotų plytų, 4 ga
balų prausykla, privatus įvažiavi
mas, garažas. Glencoirn ir Bath
urst rajone.

$9.000 įmokėti, 11 didelių kamba
rių, atskiras, mūrinis namas,A van- . 
deniu alyva -apšrfdomos, garažas, 
dvi prausyklos. Randasi prie Ron- 
cesvalles ir High Pork Blvd....

$1.900 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 6 
kamb., mūrinis, vandeniu šildomas, 
įvažiavimas į kiemą.

$5.200 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
atskiras, mūrinis, 7 kamb. per 2 

augštus, 2 saulės kamb., 2 modernios 
virtuvės, vandens - alyvos šildy
mas, garažas.

$4.900 įmokėti, High Pork Blvd. - 
Roncesvalles, atskiras, mūrinis, 14 
kamb., 3 virtuvės, 3 vonios, van
dens - alyvos šildymas, įvažiavimas 
į kiemą, geros pajamos.

$3.500 įmokėti, Beatrice - prie Dun
das, labai gero mūro, gerame sto
vyje, 8 komb, 2 garažai, lengvi 
įmokej imai.

$10.500 pilna kaina, Bloor - Duffe-
< rin, mūrinis, 6 kamb., 2 virtuvės, 

modern., alyva šildomas, garažas.

■ Skamtintic-
AnL MIČIŪNAS

Telef. LE. 4-8481

f * S k a m b i n t i 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4-8481

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS 1
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka .duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

blogiau sekėsi moteriškoj pusėj. 
Gvildžiui ir Neimantui. Kiek 
Kasperavičiūtė finale pralaimė
jo Rūtelionienei, o mišriam dve
jete Gvildys - Kasperavičiūtė ir
gi finale pralaimėjo Šoliūnui - 
Rūtelionienei. Kasperavičiūtės 
pralaimėjimas finale buvo dau
giau iš baimės, nei nesugebėjimo

Moterų tinklinyje vytietės pa
sirodė kaip labai gabios ir pa
žangios. Vos pradėjusios šį se
zoną žaisti ir dalyvavaudamos 
pirmą kartą tokio masto varžy
bose, o kitos net žaisdąmos pir
mas rungtynes, parodė sugebėji
mus žaisti ir reikalui esant susi
kaupti ir laimėti. Pirmose rung
tynėse neturint sėkmės ir pralai
mėjus pirmąjį setą atrodė, kad 
komanda pakriks. Tačiau jos su
sikaupia laimi antrąjį setą ir po 
to nesunkiai tretįjį. Po šio laimė
jimo teko žaisti su daugiau paty
rimo turinčia šių žaidynių tinkli
nio nugalėtojų komanda Nerim, 
kuriai pralaimi 2:0. Rungtynėse 
dėl trečios vietos vytietės pa
demonstravo puikų ir užtikrintą 
žaidimą, lengvai nugalėdamos 
Neries II-ją 2:0 prarasdamos vos 
porą taškų setuose. Žaidė: Vė- 
lyvytė, Kriaučiūnaitė, Kaspera
vičiūtė, Balsytė, E. Žėkaitė, O. 
Žėkaitė, Rutkauskaitė. Vyrams 
tinklinyje sekėsi blogiau — su
varžyti labai ‘griežtų taisyklių ir 
lydimi nesėkmės, vytiečiai kar
tais be žaidimo prarasdavo taš

kus. Pirmose rungtynėse pralai
mėjo Žaibui 2:1, nors trečiam 
sete vedė 7:0. Žaidė: Atkočiūnas. 
Baliūnas, Balsys, Gvildys, Mac
kevičius, Supronas.

Neturėta sėkmės ir vyrų krep- 
šinyje. Pralaimėta pirmame su
sitikime žaidynių nugalėtojui 
Neries II-jai komandai 58:43. 
Žaidimo pradžia priklausė Vy
čiui, kuris kelių taškų persvara 
laimi pirmą ketvirtį. Toliau ne- 
pavykstant keliems metimams iš 
po krepšio ir dažnoki žingsniai 
arti tikslo duoda progos šeimi
ninkams įgauti persvarą, kurią 
jie išlaiko iki žaidimo galo, lai
mėdami rungtynes. Rungtynių 
pradžioje priešas nebuvo tinka
mai įvertintas, o paskui pasidarė 
pėr vėlu atsigriebti, nes buvo 
žaidžiama tik 8 minučių ketvir
čiais. Kelionės išvarginti, kaiku- 
rie vytiečiai sužaidė žemiau . 
įprasto lygio. Esant vienodomis „/ 
-sąlygom’is ir 'jau -žinant priešą, 
galima būtų ir laimėti. Žaidė: 
Mackevičius, Ignatavičius 5, Du- 
liūnas 4, Kulys 11, Preikšaitis 
19, Supronas 4,' Laurinavičius, 
Strimaitis, Gvildys.

Šiose žaidynėse Vytis, nors ir 
toliausiai esantis klubas, dalyva
vo su 22 sportininkais. Bendroj, 
kvalifikacijoj laimėta antroji 
vieta —- pirmoji teko šeiminin
kams. Ne vien laimėjimais Vy
tis gali pasigirti, bet pavyzdin
gumu bei tvarkingumu. A. S.

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai. pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIA 
KAINA PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

GERIAUSIA PAGALBA 
jūsų nosiai

Reikaloukite 

su šiuo ženklu

Reikoloukite dėžutės su Facc-elle 
ženklu: gaunama trigubų ružavoje dėžu
tėje ... arba dvigubų žalioje.

NOSINAITĖS
VEIDUI

ŠVARA - GYVENIMO PAG^NUAS! 11
■ Valyinas rūbų naujausiais metodais išsaugo jnsų*Yfibus.

■. . . r...... *• Garantuotas saugojimas.

Zf £ieaners
SP^&Iybė: cheminis yąljr^s įvairiu ųžuoląidų.

Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai: *.

CITY CLEANERS
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RlįK
Pnklouso Toronto, Ontario, Canadian ir International Red Estate 1 4

BLOOR - DUFFERJN, $1.500 įmokėk 
f i, 5 kambariai, atskiros, šoninis 
Įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LAN5O0WNE, $2:000 (mo
kėti, 8 dideli kambariai, ^mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 gorčiai.

PARKDALE, 7 Ipbai dideli kamba
riai, atskiros, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 49 iš 150, geros 
^ifkųiys/ įmokėti $7:000.

BLOOR . OSSINGTON, naujos 2-jų 
būtų po 5 kambarius narnas,, ą. 

■-.dėtis kremai rr garažai, įmokėti
$5.900.

Didelis pasirihkimas gyvenamų ųamų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimuL Kreiptis telefonu LE. J-4605 t

V. VASILIAUSKAS >

TORONTO

HIGH PARK, 7 komborial, ęero mū- 
<o, alyva iiidomos, įmoke»i $34JD0.

CDLlfGE - RUSHOLME RD., nau
jos atskirų butų .pastotas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

RUSHOLME RD„ 9 Ipbai dideli kam-’ 
bpiio., 27Jįų raūg5ty. -atskiros, eksjro 
bvio^ rūsyje, vandeniu' atyvo 3ii>; 
domos, Ipbai didelis kiemas. ir 2. 
ga..ažQi, įmokėti 57.600. y j

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
• ’it ^garažai, geros paiomos. žema: 

r jmokejimęs;

į — JsivaizduokĮie tik! Štai ano- 
£ kaimynė nusipirko skrybėlę 

gįai tokią kaip mano.
— Tai akiplėšiškumas! ir ką tu 

dtorysi?
— Aš savąją jau atidaviau tar

aitei,.. '
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DELHI-T1LLSONBORG, Cnt
Daug energijos ir gerų norų' mus. Tai gal ir bus pats svar- 

. blausias darbas, mip ko priklau
sys mūsų namų įsigijimas ir ko
kius juos mes pajėgsime pasi
statyti. < - - : ’ •

Valdyba, ne tik pageidauja, 
bet ir prašo kiekvieną pareikšti 
savo nuomonę, kokių namų no-, 
rėtumėt ir ko iš tų. namų jus -ti
kitės susilaukti. Nesuabejpkit. 
šėrų įsigijimu ir jų platinimu. 
Jūsų parama ir bendras darbas 
•til’.ri padės įgyvendinti mūsų 
visų norą, turėti savus lietuviš
kus namus. v

Tad prisiminkim, mūsų didžio
jo poeto žodžius:

Lietuvą kurdamas Dievas, 
jos pusiau ‘nedalino.

Bendros mūs girios ir pievos, 
Bendrą sudarom šeimyną.

buvo sudėta namų statymo val
dybos, ruošiant pirmąjį pasi- 
linksminimą sutelkti nors kiek 
pinigo pirmiesiems paruošiamie- 

; šiems darbams. Bet, deja, šį kar- 
: tą oras nerodė nė trupučio noro 
- jų užsimojimus remtį ir jau nuo 

pat ryto prasidėjęs lietus net ne
galvojo sustoti bent mažai per
traukai iki vėlyvo vakaro. ,

Kaip visuomet, pirmieji susi
rinko rengėjai — valdybos na
riai. Jų akys be perstojo sekė 
salės duris, kurias,- jų dideliam 

t, nustebimui,, prade j o varstyti be- 
, sirerikanti publika. Ir kai atvy
kę iš Toronto pasirodė pp. Sąka- 
lauškas su Strazdu, salėje buvo 
gausiai prisirinkusių svečių,4 o 
rengėjų nuotaika gerokai paki
lusi.

■Iš svečių kalbėjo p. Strazdas. 
Jis jautriais žodžiais ir praktiš
kais patarimais išryškino lietu
viškų namų šioje apylinkėje 
svarbą ir su džiaugsmu sveiki
no pradėjusius šį taip svarbų 
■mums ir mūsų jaunajai kartai 
namų statymo darbą.

Jo linkėjimus publika sutiko 
karštu plojimu, o valdybos pirm, 
p. Stradomskis su nuoširdžia

— Kokius du žodžius studen- 
tai dažniausiai vartoja? — 4dau- 
ąga pflufesorius.

—’Aš nežinau ...
-—’ Teisingai.

, • 'Pagaliau pastebėjo
-^Tai tu vėl ieškai kambario? 

į —M, taip. Zinai, gyvenu ten 
^aš jąu trys mėnesiai .ir tik vakar' 
tesužinojau, -kad bute visiškai 
nėra vonios...
■3* i.;.-r . •

’ , Kitaip suprato
i —Sakau tamstai tiesiai, jei 
taip gersi alų ir vyną, senas ne
būsi.-.. ’
i — Visai teisingai, daktare. Bo- 
kalas alaus ar taurė vyno žmogų 
■atjaunina... .

■ Turi laiko
" —Tamsta gi žinai, kad alko
holis priklauso prie palengva žu
dančių vaistų, sako gydytojas 
■pacientui..
.‘ —Taip, pone daktare, bet aš 
turiu laiko ...

Kam?
— Žinai, poniute, mūsų' šune

lis dingo.
—Kaip gaila. Toks protingas 

šunelis- buvo. O kodėl neieškote 
jo. per laikraščius. Reikėjo duoti 
sk elbim ą...

—O kam, poniute? Juk jis 
skaityti nemoka.

valdybos vardu -visiems susirin
kusiems už dalyvavimą parengi
me ir už įrodymą .savo pritari
mo namų statymui. Pelno buvo 
gauta $119,34, kas ir pervesta 
valdybos žinion. ' ; ’

Valdyba praneša, kad netoli
moje ateityje, valdybos nariai 
pradės rinkti serams pasižadėji-

Paieškomas Jonas Kondratas, 
kilęs iŠ Papilės. Yra žinių iš Lie
tuvos. Turėtų dabar gyventi Ve- 
nezueloje. Ieško: Julė Gerasima- 
vičienė, 231 Grenadier Rd., To
ronto,. Ont.

Jackūno; Juozo Motiejaus, gi
musio.: 1908 h., per Raudonąjį 
Kryžių iš Lietuvos ieško gimi
naitė Kalibatienė Marija. Jos ži
niomis,' Jackūnas 1950 m. gyve
nęs Otavoje. Atsiliepti prašom 
,4‘T: ■ Žib.’’ administracijai. '■
K Kazimieras -Deltuva. _iš Mari
jampolės. Atsiliepė duktė iš Lie
tuvos. Rašyti: J. Maurukas, Ph. 
D., Elyria Memorial Hospital, 
Elyria, Ohio, USA.

" ----- ; 7 ’ , <WI ai

J 4 Trumpa išvada ;
Žurnalistas atvyksta j naujo

kų priėmimo, punktą. Seržantas 
imasi užpildyti klausimų lapą Ir 
klausia:
' — lankei tamsta pradžios mo

kyklą.?
— Taip. Po. to dar lankiau augs 

tesniąją mokyklą^ studijavau 
Columbia universitete žurnalis
tiką, daktarizavausi Meksikos 
universitete...
' Seržantas davė suprasti, kad 
užteks ir anketoje prispaudė 
štampuką: ‘'Moka skaityti ir ra- 
šyti”... .

Nuostabu
Senas1 grafas' aprodo svečiui 

savo pilį ir aiškina paveikslus. 
.. —...Q čia štai mano senelis 
dar 10 metų amžiaus.

— Nuostabu,—murma svečias.
— Kas nuostabu? <
—Kad toks jaunas, o jau se

nelis ...
z Neapleidžia

— Mano barzda taip greit au
ga, -kad turiu'skusti .du kartus 
per dieną.

— Tai niekis. Mano barzda 
jaip “greit auga, kad aš turiu 
skustis visada vieną dieną prieš.

Abipusis pasrthrnavimas
— Juk tu dirbi teatre. Ar ne

galėtum man parūpinti porą ne
mokamų bilietu.

— Žinoma. Bet tu dirbi banke. 
Ar negalėtum man parūpinti po
rą kad ir vartotų banknotų?

Pasikeitė
— Mes sukūrėme firmą. Jis 

įnešė kapitalą, o aš savo patyri
mą. ,

Na, ir kaip sekėsi?
— Gerai. Dabar jis turi patyri

mo, o aš kapitalo...
■ ■ J >

Žmogaus amžius
Vidutiniai imant žmogaus 70 

metų gyvenimas praleidžiamas 
šitaip: 24 metai miegui, 6 — val
giui, 8 — pasilinksminimams, 4 
— pasikalbėjimams, 3 — moks
lui, 3 — skaitymui, 5 — susisie
kimui, 3 — Įvairioms smulkme
noms ir tik 14 metų darbui.

tą. Seržantas

Dr. J..URBAIT1S
Gyd^tpjas Ir Chirurgas ,
S398 GUNDAS fST. W.f

Telef. LE. 6-9622^^=-

Priima taip pat ausų,’ nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 13^3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.
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Lietuvio advolcato 
įstaiga

victor b, alksnis
ADVOKATAS -NOTARAS

62 RKHMOND ST. WEST 
ROOM-S03

/kampas Boy & Richmond/

TELEFONAI:
įtaigos: Nawiy:
EM. 2-2585. • ST. 8-508$.* -r ‘ 4

P-**’***
W. A. LENCKL B.A., L.L.B

Teišiuirikas — 
Advokatas —- Notaras

- - n

100 Adelaide SL W
Room 107

Telefonas EM. 6-4*82
Toronto

Kanados Lietuvių ^Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

Jonas J.Ju$tis,LL.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Punsrhuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Cąnoda 

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. M. Arštikaitytė Dr. WILLIAM J. Z1NCHES1N 
8.A., M.O., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo wlordos; 10 - 12 vd*, 2-

A.’ 1-3584, 
namu WA. 3-55$5.

? TodMto, Dot.

Dr. Aleksas Valadka
i«81 BIX1OR ST. W. 

iprie Dufferįn)
Telefonas LE. 1-2933

priima ligonius ir gimdyves, 
nuo 54 ir nuo 6-30 8 vai. vak 
Ketvirtadieniais ir šeątadie- 
niais nuo J vai. pp.—-3 vai. pp.
Rentgenas pagal susitarimą

Gydytoja* ir Chirurgas
NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvolle* A*e.
TELEFONAS LE. 4-4778*

Priėmimo volondos; 11-1 .vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vpl. vak,; trečiadie- 

<nidis ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimq.

9r. Jenas Yčas 
Gydytojas ir chirurgas 
131M) DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
J nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 

■ 2-4. Kabinetas uždarytas, tre- 
' čiadeniais. Kitu laiku pagal 

.susitarimą.
Telefonas LE. 6-1794 

Toronto

Dr, N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

iilMM

Turėjau 
sunkumų su

Aš negalėjau rasti patogių 
kojinių, kurios man patik
tų; negalėjau rasti gražių 
kojinių, kurios būtų pato
gios. Tik praeitą savaitę 
problemą išsprendžiau. 
Apie tai noriu ir jums 
pranešti.
PENMANS, vienintelė fir
ma gaminti 2-gubų PADŲ 
KOJINES Kanadoje (dvi
gubi padai — dvigubas pa
togumas), pavasariui pa
rengė gražių spalvų koji
nių, su 2-GUBAIS PA
DAIS. Galite gauti pa
prastų ar languotų. Galvo
sūkis išspręstas. Tik rei
kalaukite 2-gubų PADŲ 
vieno dydžio IŠSITEM
PIANČIŲ KOJINIŲ, pa
gamintų 23-S-6

WINDSOR, Ont.
Ateitininkų ruošiamas vaka-. 

ras bus .šį šeštadienį, gegužės 12 
d., vokiečių “Teutonia” salėję, 
šis jaunimo rengiamas šiame se
zone paskutinis Windsore vaka
ras kiekvienam atsilankiusiam, 
suteiks puikios nuotaikos, jau
kumo ir atsikvėpimo nuo kasdiė-. 
irių rūpesčių. Šokiams gros ge
riausias-'; vokiečių -orkestras ir 
veiks įvairus bufetas. Kviečiami 
visi atsilankyti. Pradžia 7 vai. v.

Gegužės 1 d. parade skirtam 
Marijos garbei ir protestui prieš 
komunizmą su tautine, kanadiš-
ka, ateitininkų ir skautų vėlia-,; 
vomis dalyvavo ir lietuvių bū
rys. Tvarkingos gretos ir puoš
nūs tautiški drabužiai mūsų ma- . 
žą grupę išskyrė iš kitų, kad net, 
žiūrovai praeinant plodavo. Pa
rade dalyvavo 35.000 ir žiūrovų 
apie 15.000. Paradą priėmė Mont 
realio kardinolas P. E. Leger su 
penkiais vyskupais. Tai buvo 
graži proga lietuvių reprezenta
cijai milžiniškai kitataučių mi-‘ 
-iriai. Todėl tiek organizatoriams 
— Windsor© at-kų kuopai — tiek 
dalyvavusiems Detroito ir Wind 
soro ateitininkams, skautams bei 
pavieniams asmenims priklauso 
pagarba. Gegužės 1-mos dienos 
paraduose lietuviai jau treti me
tai dalyvauja ir, tikėkime ateity 
tokiam parade dalyvausime ne ' 
būrys, bet visas pulkas.

IV-tos Kanados Lietuvių Die- ' 
nos — Kanados ir JAV-bių lie-” 
tuvių susiartinimo šventės ko
mitetas smarkiai dirba. Šventėje 
tau dabar pasižadėjo dalyvauti 
Londono, Girt., vysk. Cody, vysk. ! 
-V. Brizgys, kun. dr. Kavolis, ' 
kun. Sugintas iš Čikagos, Kana
dos f edėr. valdžios .sveikatos mi- 
nistėris Paul Martin, LLK-to 
pirm. V. SidzikauskSs, lt. colo
nel R. Mepham, Kanados ir JA 
V-bių lietuvių bendsuomenės. 
pirmininkai: B. ^Sakalauskas ir 
St. Barzdukas ir kiti. ■ ’ .

gūžės 1-mos dienos parado se-' 
kančią dieną priėmė tautybių 
delegacijas. Lietuvių delegaciją 
sudarė kun. V. Rudzinskas, J. 
Urbonas, E. Pakauskienė ir P. 
Januška. Ta proga įteikta Lietu
vos padėtį apibudiną raštai ir 
nusifotografuota. ’ J. S.

Norios adresas .nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVI. W., 

/prie Spadina Rd./
Darba valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba

Or. K. žymanfienė
GYDYTOJ A ir CHiRURGt

1393 DUNPA5 5T. WKT 
' Toronto

(tarp Glodstone ir Rusholme)

Priirno ligonius, gimdyves tr moterų 
ligomis segančias kasdien nuo 1-3 
nuo 6-8 vol. d.p., šeštadieniais nuo 
J 1-2-vai. p.p., kitu laiku pagal susi 
'tarimą. .

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurges it akušeris

- Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 
> X RA Y (Rentgenai)

29 9 St. Clcir Ave. Toronto

Susitarti telefonu WA. 3«2395
yjR»iwiiji«i».i j  1.i1 . j

Dr. F. Tickett
Gydytoja* 

ir

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-4) po pietų

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

Otava. — Kanados šiaurėje 
per 70 paralelę einantį radaro 
tinklą aptarnaus JAV civilinė 
firma. Tuo būdu nereikės Kana
doje laikyti JAV karių. Kitą ra
daro liniją aptarnaus Kanados 
tokia privati bendrovė.

ROSE HEATHS & TSSMUB CO.

0IMLIS PASIRINKIMAS. HSIMOKSHMO SĄLY6OS. DUODA GARANTUOS.

844 Broadview Ave. Tel. HA. 1623 
*< SAV. g. J. ZALKCKIAI. . 

--................. ;-------------- --------- ■■■ - -- ---------------------

Nuo galvos 
skausmo ar į 

skilvio negalavimu

“AŠ PAIMSIU

•BROMO
SKUBIAI PAGALBAI”, 

sako Rūta Vilnytė.
♦ Lengva sumaišyti
♦ Gero skonio

Greitai veikia

4

Pirkite

BROMC

šiandien

— Australijoje neseniai sušalo 
darbininkas nors oro temperatū
ra rodė per laipsnių F. Tai 
buvo ŠoferiSu,sunkvežimio vežifi-. 
j usio ledus. Ištikus nelaimei jis 
buvo užverstas ledų ir sušalo 
anksčiau nei buvo išgelbėtas.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar; 
lenkų k./, tefefonuokite ar atvykite- 
asmeniškai j r

VEDYBŲ 8IURĄ "WALDI" 
191 Augusta Ave, Toronto, Ont. 

Tel. EM. B-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. • 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote-’ 
rims iki 35 m/amž., torpininkavimosį 

veltui.

Garantuoti siunti- 
niai j Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maisjos,, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu. -

Būsite patehkinti mūsų tornybo

YANA FABRICS
69S QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firmo, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių persi- 

rinkimas.

;• \~ - —ja-;___

DtMESIO! j.- DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. - TEL. LE. 2-4805

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje, šviežus rūkyti unguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai.

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

ŠILDYMO KONTRAKTOfilUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 
A OILBURNERIUS ir gazburnerius.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. ToL LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAIT1S.

van-

Vhlau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 4-4973

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling j
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITŽ

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Telefonas LE. 3-3881

11 ė aawnira

DAŽAI IR SIENOMS ~ 
POPffiRISl

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s 'Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE.,

.. Toronto,
Telef. LE. 4-9830, po 6 val. v.
Dirbome sofas 50% pigiau nei -krau
tuvėse. Pvz. už $60 įsigysite $120 
vertės -sofg. Toip pot ir Riti minkiti 
baldai. Taisome ir atneujiname senps.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis
- kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAIBHI AVENUE
Tdef. LE. 5-7714 

Toronto

vyrų ir moterų rūbų

A BERESNEVIČIUS
Didelis importuotų medžieoų vytų ir 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimoktjimui.
1299 Dundas Si Toronto

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo volondos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. vok. (pagal susitarimų).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 -BLOOR W.# TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

v DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA .

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

386 Bathurst St., Toronto
Tel. EM. 4-6515

Seymour Herma n t
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir«tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

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

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
^rengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto » 

Telef. LE. .1-6244

Or.Chas. OKON
DANTISTAS - CHIRURGAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kumpas Euclid Ave- 

Priima vakarais Daga! susitarimq. 
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas.
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LBNSKY. R.O.

Pntotko akinius visiems akių defek- 
mwh ištiria akių nervus, kurin daŽ 

nai sukelia gr^vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomit.
470 College St W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.

GEORČE BEN, B.A.

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, 8ISSETT

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ. 

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

Advokotei — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

'(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE 3-097?

A. STANČIKAS, boigęs National Ro-. 
dk) Institute rodio ir televixijos skyrių,■

SkombinH Mhf. Lt. 1-1602, tc««K«n

STANLEY SHOE STORE
Auotčiovstos vūii« moterų, veikų k

1CW Dairias St W. Toronto

Nauja lietuviška Įstaiga
International

91 Roncesvafles Aye., Toronto 
Įstaigos direktorius 

A. LIŪDŽIUS, 
Advokatas iš Lietuvos * Trem

tinių Reikalams Teisių 
Patarėjas.

Bendradarbis — 
WALTER C. DEAKON, 

B~A.Sc., R.P.E.
vietos Advokatas, Notaras.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE. 6-5613 —
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TQQQNTQ, Ont.
Šv. Jono Kr. par. žinios 

— Šį sekmadienį, gegužės 13 d. į
laisvame pasaulyje gyveną lie
tuviai švenčia “Maldos ir Atgai
los dieną” už Lietuvą. Pamaldų 
metu šia intencija sakomi pa
mokslai. Sekmadienio vakare 7- 
8 v.v. išstatytas Švenčiausiasis. 
Visi lietuviai kviečiami gausiai 
atsilankyti į pamaldas, prašant 
Augščiausiojo pasigailėti Lietu
vos.

— Šį ketvirtadienį, Viešpaties 
dangun įžengimo šventėje, vaka
rinės mišios 7,30 vai.

— Motinos dienos proga pra
ėjusį sekmadienį bendri parapi
jos pusryčiai-agapė praėjo jau
kioje nuotaikoje: po 11 vai. pa
maldų, kurių metu daug tikin
čiųjų priėmė šv. Komuniją, dau
guma vyko į salę, kur K.L.K. 
Moterų Draugijos, šv. Jono Kr. 
par. sky r. narės laukė su paruoš
tais užkandžiais ir kavute. Po
būvio metu į susirinkusius sve
čius, ypač motinas, tarė žodį 
sk. pirm. O. Jonaitienė. Trum
pos meninės programos metu 
pijanu paskambino Ir. Kuniuty- 
tė ir R. Vaišvilaitė, eilėraščius 
padeklamavo B. Bildaitė, V. Au- 
gaitis ir R. Kuktienė. Gale su
giedota ilgiausių metų atsilan
kiusioms į pobūvį motinom?.

— Dėkojama solistėms A. Šče- 
pavičienei ir V. Žemely tei už 
giesmes, giedotas par. bažnyčio
je pamaldų metu. Gili padėka 

. K.L.K.M.D-jos skyriaus valdy
bai ir visoms narėms, aktyviai 
prisidėjusioms Motinos dienos 
proga altorių puošimo ir parapi
jos pusryčių-agapė paruošimo.

— Parapijos vaikų parengimo 
pamokos pirmajai Komunijai 
vyksta antradieniais ir penkta
dieniais 6.30 vai. vakarais. Ge
gužinės pamaldos — kasdien
7.30 v.v.

— “Tėv. Žiburių” ir spaustu
vės “Žiburių” bendrovės patalpų 
pastato statymui yra pakviestas 
kontraktorius Algis Ropė. Pasta
tas statomas par. klebonijos kie
me.

— Gyvojo rožančiaus draugi
jos susirinkimas šį šekmadienį
6.30 vai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį maldos ir at

gailos diena už pasaulio-taiką ir 
Lietuvos laisvę. Tuoj po 11 vai. 
šv. Mišių bus parapijos pasiau
kojimo Nekalčiausiai Marijos 

'Širdžiai atnaujinimas, suplikaci
jos ir gegužinių pamaldų giesmė 
“Sveika Marija”.

— Šį ketvirtadienį šv. Mišios 
vakare 7 vai. šeštinių proga. 
Bažnyčia įpareigoja tikinčiuo
sius tą dieną išklausyti šv. Mi-

— Šį šeštadienį gegužinės pa
maldos rytą po 8 yal. Mišių.

— Geg. 10 d., ketvirt., 4.30 v. 
pp. parapijos vaikučių chorelio 
repeticija muzikos studijoje. 
Sekmadienį 10 vai. chorelis gie
dos per pamaldas.

— Pamokos pirmajai Komu
nijai parengti, pradedant šia sa
vaite: pirmadienį, antradienį ir 
ketvirtadienį 6,30 v.v. muzikos 
studijoje. Pamokas ves Nekalto 
Prasidėjimo seserys.

— Geg. 3 d. įvyko PBRM Bū
relio susirinkimas, kuriame bu
vo išrinkta valdyba: pirm. — 
S. Dervinienė, vicep. — S. But
kevičienė ir B. Pabedinskienė. 
sekr. — M.- Gudaitienė, ižd. — B. 
Dambrauskienė, narės: Dunde- 
rienė, Kviecinskienė ir Valiulie
nė. Būrelio valdybos narių posė
dis — šį ketvirtadienį po vaka
rinių pamaldų.

— Parapijos statybos pašven
tinimo proga šv. Tėvas Pijus XII 
visai parapijai atsiuntė apašta
linį palaiminimą. Šv. Pranciš
kaus serafinį palaiminimą at
siuntė pranciškonų ordino Ge
nerolas. Savo palaiminimą pa
rapijai atsiuntė Kauno Metropo
litas J. Skvireckas ir Vysk. V. 
Padolskis. Šie palaiminimų teks
tai bus atspausdinti parapijos 
leidinyje.

— Statybos pašventinimo pro
ga muzikos studijoje rengiama 
meno parodėlė, kurią organizuo
ti pavesta dail. T. Valiui, Liet. 
Dailės Instituto Vadovui.

— Motinos Dienos proga To- 
rontan buvo atvykęs T. Jurgis 
Gailiušis, liet, pranciškonų pro
vincijolas ir dalyvavo ’ Kanados 
liet, sporto žaidynėse bei Moti
nos Dienos minėjime.

— Šį sekmadienį 6 v.v. bus ro^ 
domas filmas — “Bird of Para
dise” su Debra Paget. Po to jau
nimui pasilinksminimas.

— Dėkojame p. ■ Kučinskaitei 
už parapijai padovanotą pianiną.

— Pakrikštytas Robertas Pau
lius Kęstutis Petfdnis.

Siūloma įdukrinti mergaitę
Iš Toronto Children Aid So

ciety gautas pasiųlymas įsūnyti 
keturių mėnesių lietuviškos kil
mės mergaitę. Tikslesnių infor
macijų šios lietuvaitės įsūnijimo 
reikalu galima kreiptis į šv. Jono 
Kr. kleboniją.

Vyr. ateitininkų susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį 5 v. pp. šv 
Jd#o Kr. parapijose ppUlpqsf

Jaunučių ateitininkų

šį sekmadienį 2 v. pp. Prisikėli
mo parap. muzikos studijoje. 
Kviečiami vaikai, lanką pra
džios mokyklą.

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje

1691 Bloor Str. W. & Indian Rd. 
<ampe, gegužės 13 d., 1,30 val. 
jp., lietuvių pamaldos. Pamoks
las skiriamas Motinos dienai.

Kun. dr. M. Kavolis.
Evangelikai mini Motinos Dieną

Gegužės 13 d. 1 vai. pp.'lietu
viai evangelikai minės motinos 
dieną. Minėjimas įvyks Malonės 
bažnyčioje, 1424 Davenport Rd. 
Po iškilmingų pamaldų — liau
dies dainos, elėraščiai ir žaidi
mai. Parengimas baigiamas 
bendra kavute.

Kun. Leonas Kostizenas.
Šv. Jono Kr. liet par. choro ir 

Meno Mylėtojų Būrelio pobūvis 
įvyks šį penktadienį, gegužės 11 
d., 8 v.v. šv. Jono Kr. par. salėje. 
Parengimas yra su kultūrine 
programa: statomas vieno veiks
mo scenos vaizdelis. Pobūvis yra 
viešas, maloni visuomenė malo
niai į jį kviečiama atsilankyti.

Skautams Remti Draugijos 
narių susirinkimas šaukiamas 
gegužės 13 d. 4 v. pp. Lietuvių 
Namuose. Nariai,’ skautų tėvai 
bei prijaučiantieji prašomi daly
vauti. Valdyba.
Jaųn. muzikos talentams ugdyti 
būrelio paskutinis šiame sezone 
konkursinis koncertas įvyks sek
madienį gegužės 27 d. 4 vai. šv. 
Jono Kr. par. salėje. Konkursui 
pravesti yra kviečiamas Toronto 
arkivyskupijos muzikos direkto
rius prel. J. Ronan, vadovaująs 
berniukų chorui. Norį dalyvauti 
koncerte, prašomi užsiregistruo
ti iki gegužės 15 d. šv. Jono Kr. 
klebonijoje. Dėl programos 
kiekvienas konkurso dalyvis prL 
Valo pasitarti su savo mokytoju. 
Girdėtis, kad šiuo koncertu jau
nieji talentai gyvai domisi ir 
gražus jų būrys yra jau užsire
gistravęs.

Toronto skautų-čių stovykla
Šiais metais skautų-čių sto

vykla įvyks nuo liepos 28 d. iki 
rugpiūčio 6 d. Norintieji važiuo
ti į stovyklą registruojasi pas 
savo vienetų vadovus.

Vieta ir mokestis bus paskelb
tas vėliau. Tuntininkai.

“Tulpės” valgykla 
eilę metų tarnavusi lietuviškajai 
visuomenei, ypač viengungiams, 
šios savaitės pirmadienį užsida
rė.

STAIGMENA! f»J
* . į *, c JA* f

si ŠEŠTADIENI, GEČU
IRMĄ KARTĄ TORONTE! STAIGMENA!

-k •«• L* ' ■ ■■■■•
S 12 D., 7 V At. v. punktualiai, PRISIKĖLIMO PAR. SALĖJE

N&fbrKb*6peret&s Choras,^vedamas muz. J, Stankūno, 
lietmjifa operetę

’’JONINIU BURTAI”
• , W.;TG ■ .. . . - ■ .

Operetė 2 veiksmų ir 1 paveikslo. Solistai, aktoriai, baletas ir choras virš 60 žmonių.
Po operetės šokiai grojant geram orkestrui. Bufetas. 
Bilietų kainos $2.50, $2, $1.50,‘studentams $1, Bilietus galima įsigyti Jono Margio vaistinė
je, 408 Roncesvalles Avė.; Jono Beržinsko prekyboje, 1212 Dundas St. W., ir prie įėjimo.

BILIETŲ ĮSIGYKIME IŠ ANKSTO — VIETOS - EILĖS NUMERUOTOS.
Visus maloniai kviečia Radio Programa “Tėvynės Prisiminimai.

Vaikų darželio vaikai, 
Motinos dienos minėjimo proga, 
ruošia įdomią ir turtingą prog
ramą, kuri įvyks gegužės 13 d. 3 
vai. pp. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Visi Toronto vaikučiai ir 
tėveliai kviečiami atsilankyti.

Progranioje: vaidinimas, šo
kiai, eilėraščiai. Tuoj po progra
mos vaikams gražus filmas.

Įėjimas — laisvos aukos. 
' : Rengėjai.

Skulptorius Dagys 
šiuo metu su kėlėt figūrų daly
vauja Londono, Ont., Meno Ga
lerijoje kanadiečių gegužės mėn. 
parodoje ir dalyvaus “Colour 
and Form” menininkų organiza
cijos parodoje Toronte Hart 
House parodų salėje, kuris ati
daroma gegužės 12 d. ir tęsis be
veik iki liepos pabaigos. Šioje 
parodoje skulpt. Dagys yra vie
nintelis lietuvis. Jis išstato šiuos 
medžio darbus: Viešpatie, at
leisk jiems, Labai gaila ir Apsi
niaukusi širdis. !

Parodos lankymo valandos: 
pirmadienį - penktadienį nuo 12 
iki 10 vai. v., šeštadienį ir sek

madienį nuo 2-5 vai. pp.
Prof. Ant. Ramūnas 

grįždamas į Otavą iš‘JAV ap
lankė “TŽ” redakciją, liet, pa
rapijas ir bičiulius. JAV jis iš
buvo 10 dienų dalyvaudamas 
pedagoginiuose suvažiavimuose 
Niujorke, Ohio ir kt.,‘kur skai
tė visą eilę paskaitų.

Toronto liet. Caritas 
parūpino dviems Toronto lietu
vių šeimoms mokęstį už ligos 
metu ligoninėje suteiktas krau
jo transf ūži j as. Caritas kreipia
si į lietuvių visuomenę kvies
damas savanorišku būdu aukoti 
kraujo įsisteigusiam Toronto ka
talikų kraujo fondui. Informa
cijų tikslu prašoma kreiptis į 
šv. Jono Kr. kleboniją. Arti
miausia kraujui aukoti data yra 
gegužės 27 d. šv. Patricko par. 
salėje. Iš aukščiau minėto krau
jo fondo Toronto liet. Caritas 
gali visada tarpininkauti per vi
sas Toronto ligonines kiekvie
nam lietuviui ligoniui kraujo 
transfuzijos atveju veltui gauti 
kraujo ar už gautąjį apmokėti.

A. A. VINCUI PUNIŠKAI mirus

liūdesio valandoje jo šeimai ir giminėms gilią užuojautą

reiškis c
Aušrotų ir Kolyčių šeimos.

“Liuteronių Bažnyčios Balsas”
1930 m. Čikagos konferenci-

• Sol. V. Verikaitis šį šeštadie
nį kartu su sol. A. Stempužiene 
dainuos “Ateities” koncerte joj liuteronys nutarė transliuoti 
Brocklyne. Solistas su ponia ir per radiją pamaldas. Taip įsikū- 
dukrele išskrenda į Brooklyną rė “Lutheran Hour”, dabar di- 
šį ketvirtadienį. džiausiąs pasaulyje protestantų

Į 3 • • A ' • VI _   •

“Žiburių” Sp. B-vės spaustuvė 
baigė rinkti Antano Gustaičio 
humoristinių eilėraščių knygą 
“Anapus teisybės”. Ja leidžia 
“Gabija”.

“Žiburių” b-vė leidžia A. Rin- 
kūno “Kregždutės” II dalies ant
rąją laidą. Jos pirmoji laida bu
vo išleista Bostono Mokytojų 
Sąjungos. Ruošiamasi leisti taip 
pat I dalies amtrąją laidą.

Gegužės mėnuo-
MARIJOS GARBEI!

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:

Marijos apsireiškimas Liurde .....
Ar tu klausai Marijos? ................
Fatima ir mes ...... .......................
Marija kolba pasauliui ..... . ........
Marijos apsireiškimas Šiluvoje 
Marija mums kalba

Ši sekmadienį, gegužės 13 d. knygynas 
uždarytas, bet bus atidarytas šeštadienį, 
gegužės 12 d., nuo 5.30 iki 7.30 v.v.— 
prieš gegužines pamaldos.

$1.50 
0.10 
3.00 
2.00 
0.40 
1.50

radijo tinklas. Jo išlaikymui 
kasmet išleidžiama milioninės 
sumos, programa transliuojama 
per 1200 radijo stočių 58 valsty
bėse, 56 kalbomis, Pamaldos 
transliuojamos taip pat ir lietu
vių kalba.,

Malonės pirmoji lietuvių liu
teronių parapija Toronte nutarė 
taip pat per radiją laikyti pa
maldas gimtąja kalba. Jomis rū
pinsis “Liuteronių Bažnyčios 
Balsas”. Jo valdybą sudaro: O. 
Delkus, A. Povilaitis, L. Ziau- 
nieravičienė ir I. Reineraitė. Šias 
pamaldas filmuoja naujai įkur
tasis radijo valandėlės fondas. 
Kas nori šias lietuvių evangeli
kų radijo pamaldas paremti, te
siunčia savo aukąšiuo adresu: 
Liuteronių Bažnyčios Balsas, 
1442 Davenport Rd., Toronto, 
Ont. Tel.: LE. 4-4813.

T. Stanulisz laimėjo $3.500 Foto 
Night varžybose Centre kino te
atre, Dundas gatvėje.

AN EXPANDING COMPANt*56 M 

requires ENERGETIC, INTELLIGENT monr pref*tobly naw employed in 
soles, to solicit advertising from mojor Cenodian companies for e group 
of foreign lang wane weeklies. Good knowledge of Cnglisli, bath spoken , 
and written, including obilfty to handle eorretpon<l«Wce> essential. 
Higher education in economics or commerce helpful.

Must enjoy top-level selling, possess energy, drive initiative, end 
own late model car. This is an excellent opportunity offering a perma
nent position.

fiving educetion, experience, eee eM full perriculen in 
only, to N*W CANADIAN PRESS,

137 WELLINGTON ST. WEST., TORONTO 1, ONT.

MONTREAL, Que.
Motinos dienos minėjimas bus, 

šį sekmadienį, gegužės 13 d. 3.30 
vai. pp., punktualiai, D’Arcy Mc

. .11-, -—"r .■

Rochesterio Studentų Skyrius
š. m. gegužės 12 d., 7.30 vai. vak., šv. Jurgio parapijos salėje,

• . ' 555 Hudson Ave., rengia

LiNKSMAVAKARĮ

Programoje: Hamiltono “Aukuro” aktorės Nelė DAUGUVIE
TYTĖ, Vanda PANAVAITĖ, Laima ŠTURMAITYTĖ su nuotai
kinga dainų ir eilėraščių pyne

Šokiams gros geras orkestras.
Nuoširdžiai kviečiame kanadiečius lietuvius atsilankyti.

' Rochesterio Lietuviai Studentai.
• • ;•/ . i .• r> - _____________________________________________

šeštadienį, 
gegužės 19 dienų, .

Prisikėlimo parapijos choras 
Toronto ir .apylinkių 

lietuviams ruošia

DIDŽIULI 
POKYLĮ

su nuotaikinga programa 
(kvartetas, solo)

GAUSIU BUFETU 
ir ŠOKIAIS, 

grojant lietuvių orkestrui 
“Trimitas”, padidintame 

sąstate.

Pradžia tuoj po. gegužinių 
pamaldų. Įėjimas $1.

Visi maloniai kviečiami 
atsilaikyti

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
CHORAS.

Augšt. lituanistiniai kursai 
savo mokslo metus užbaigė per
eitą šeštadienį pamaldomis ir 
mokytojų bei mokinių arbatėle 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Šv. Mišias ’ atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. dr. J. Gu
tauskas. Arbatėlės metu kursų 
vedėjas p. Gečas, atsisveikinda
mas atostogoms, - antrus metus 
kursus lankiusiems išdalino pa
žymėjimus. Darf kalbėjo KLB 
Kult. Fondo pirrft. Iz.-Matusevi
čiūtė ir p. Matulaitis. Dail. Va
lius papasakojo įspūdžius iš lan
kymosi Paryžiuje, mokiniai pa
dainavo, eilėraštį padeklamavo 
N. Ščepanavičiūtė. Visa tai vyko 
maloniai vaišinantis kavute ir 
užkandžiais.

Vandalizmas
Pereitą savaitgalį piktadariai 

įsilaužė per lafigę-’Į'lenkų savait
raščio “Gloš Polski” spaustuvę 
ir apgadino linotipą. Nusikalti
mo vietoje rasta' primėtyta ko
munistinių atsišaukimų^

Jau trejetas mėnesių kaip ser
ga torontietė Uršulė Ročiūtė. 
Prieš mėnesį ligonė pergabenta 
į Our Lady of Mercy ligoninę, 
globojamą seselių juozapiečių. 
Kanadoje ligonat’neturi artimes
nių giminių: trys, jos broliai yra 
emigravę į Australiją.
TABAKO ŪKIUI REIKALINGA virėja, 
taip pat ir kitiems darbams, geras atly- 
ginimas. Tel. RO. 2-6413, klausti p. Du
baus k ien ės.

Gražus mostas kūrėjams — 
savanoriams

Neseniai atvykęs į Torontą ir 
1398 Dundas Str. W. atidaręs ka
binetą med. gyd. dr. J. Urbaitis, 
ausų, nosies ir gerklės ligų spe
cialistas, maloniai sutiko už pusę 
honoraro, o neišsigalintiems ir 
veltui, gydyti L. K. Kūrėjų-Sa- 
vanorių S-gos Toronto skyriaus 
narius.

Tai jau ketvirto Toronto lietu
vio gydytojo toks kilnus įverti
nimas mūsų, laisvės kovų vetera
nų. ■ . ’

Už tokį gražų mostą Skyriaus 
Valdyba gerbiamam daktarui 
reiškia nuoširdžią padėką.

Skyriaus nariai norį šia nuo
laida pasinaudoti, turi turėti 
skyriaus nario liudijimą.

Skyriaus Valdyba.
Iš “Dainos” veikimo

Balandžio 29 d. susirinkime M. 
Tamulaitienės namuose narių 
dalyvavo 19, nors oras ir buvo 
lietingas. Laiškų, ypač padėkų 
už velykines dovanas, buvo aps
čiai ir. priminimų iš tų, kurie 

: dėl nedatekliaus “Dainos” kaso
je, nebuvo per praeitas Velykas 
aplankyti — irgi buvo. Liūdna, 
bet ką padarysi. Suvedus apy
skaitą iš kartūno baliaus, pelno 
pasirodė vos $65, nes tą vaka
rą, torontiėčiai buvo išsKiaidyti 
tolimų ir artimų pramogų; o be 
to, ir gamta tą vakarą, Torontą 
aplankė su gausiu lietučiu. Nu
tarta ruoštis pavasario sezono 
užbaigimui, padidintoje ir nau
jai atremontuoto j e. Lietuvių Na
mų salėje — surengti įdomų, sa
vo ypatingumu dar nebūtą va
karą birželio 9 d. Jau dabar 
kviečiame visus Toronto ir apy
linkių lietuvius ,gausiai atsilan
kyti ir pagelbėti “Dainai” aplan
kyti su dovanėlėmis tuos. trem
tinius, kurie Velykoms nesulau
kė nieko. Geriau vėliau, negu 
niekad, ar ne?

Šiame susirinkime paskirta po 
$10 trys dovanos patiems opiau
siems.

Pirm. Br. Žiobienė širdingai 
padėkojo visoms narėms, kurios 
darbavosi įvykusiam vakarui, o 
ypač W. Kundrotienei, kuri pa
gamino visus plakatus ir kar
tūno suknioms numerius. Malo
niai dėkojame Marytei Tamulai- 
tienei ir Vandai Jasinevičienei 
už gražų priėmimą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 27 d. 3 v. pp. pas narę 
E: Ališauskienę, 101 Evelyn Ave. 
Kviečiamos, narės ir viešnios > 
gausiai atsilankyti. M. F. Y-nė.

Programoje St. Kęsgailos pa
skaita, daugiavaikių motinų pa-‘ 
gerbimas ir meninė dalis, kurią 
išpildys šeštad. mok. mokiniai, 
augštesniųjų lituanistinių kursų 
klausytojai, E. Kardelienės mu
zikos studijos auklėtiniai ir skau 
tų vyčių būrelis. Bus montažai, 
choro dainos, deklamacijos ir 
tautiniai šokiai.

Visuomenė, kviečiama save 
gausiu atsilankymu pagerbti 
bendrai Motiną, Motiną - lietu
vę ir Motiną - Lietuvą.

t Rengėjai
Ieškoma skelbimų rinkėjo

KLB Windsoro Ap. V-ba IV-os 
Kanados Liet. Dienos proga nori 
išleisti leidinį, kuriame taipogi 
bus įdėta, laisvų profesijų, preš’ 
kybininkų ir verslininkų skel
bimai, reklamos bei sveikinimai.

Reikalingas montrealietis, ku-. 
ris sutiktų tą darbą atlikti, tai 
yra parinkti skelbimus. Jam bus 
išduotas Įgaliojimas ir tiktai'jis 
vienas turės teisę tuos skelbi
mus rinkti. Skelbimų rinkėjui 
už darbą bus duota 25% surink
tos sumos. Jis atsiskaito su 
Windsoro Ap. V-ba iki š.m. bir
želio 1 dienos. Norintieji rinkti 
skelbimus prašomi apie tai pra
nešti Br. Staškevičiui, tel. YO. 
0406.

Naujai išrinktas Seimelio Pre
zidiumas pasiskirstė pareigomis: 
L. Balzaras — pirmininkas, D. 
Norkeliūnas — vice - pirminin
kas, Br. Staškevičius — sekre
torius, J. Baltuonienė — iždinin
kas, inž. Aniūoliauskas — santy
kiams su kitomis tautybėmis, I 
Adomaitis — parengimų vedė
jas, P. Paukštaitis . šalpos rei
kalams. Atsistatydino Kultūros 
Fondo įgaliotinis Montr. p. Stp. 
Kęsgailą. Iki bus surastas kitas 
asmuo, p. Stp. Kęsgailą eis pa
reigas laikinai, o

IV-os Kanados Lietuvių Die
nos rengėjai KLB Windsoro 
Apylinkės V-ba iš anksto kvie
čia Montrealio lietuvių visuo
menę kuo skaitlingiausiai toje 
dienoje dalyvauti. Ji Įvyks rug
sėjo 1-3 d. Windsore, Ont.

Esant reikalui, bus galima su
daryti iš Montrealio ekskursiją 
traukiniu, kas žymiai sumažintų 
kelionės išlaidas. Norintieji' to
kioje ekskursijoje dalyvauti, 
Prašomi registruotis pas sekreto
rių Br. Staškevičių, telef. YO- 
3406. Neatsiradus pakankamo 
skaičiaus norinčiu tokioje eks
kursijoje dalyvauti, nuo jos bus 
atsisakyta. v

Seimelio Prezidiumas.
Šį ketvirtadienį šeštinės. AV 

bažnyčioje šv. Mišios kaip sek-, 
madieniais ir 8 v.v.

AV parap. vargonų krikšto ir 
vakarienės metu aukų surinkta 
vargonams $623.50 ir pažadais 
$250, viso $873,50.

Vakarienė davė $160,07 pelno.
Gegužinės pamaldos AV baž

nyčioje laikomos kiekvieną va
karą 7,30 vai., o šeštadieniais 6

4 *({nuomojamos kambarys ll-me augšte su 
baldais vienam asmeniui. Virtuvė rfisy.
65 Nftrthcote Avė. Tel. LE. 4-7328.

Išnuomojems didelis front, kambarys ll- 
me augšte 1 arba 2 ašmenims ir mažes
nis kambarys 1 asmeniui. Su ar be baldų. 
Bloor-Duffer i n rajone. Tel. LE. 5-6659.

Ižnuomojami 2 dideli kambariai vien
gungiams. Delaware, netoli College. Tel. 
LE.3-3045.

Dėmesio!
VALAU IR PROSIJU RODOS, 

imu apsaugai žieminius rūbus, užaudžiu skyles, smulkius taisy
mus atlieku veltui. Paimu ir pristatau į namus.

Telefonas LE. 6-4334, skambinti po 5 vai. vak.
I ■ J. LAPAVICIUS.

. , ŽUKLAVIMO t
, ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

.gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. . - TORONTO • TELEF. LE. 2-9547

vid. SeknwH#niais jos yra atlie
kamos tuojau po sumos.

P. Burbienė ketvirtadienį bu
vo staigiai susirgusi ir paguldy
ta į Lachines ligoninę. Dėka dr. 
Šegamogos ji išgelbėta ir 
jau sveiksta ligoninėje.

Liet Montr. choras šį 
dienį rengia balių Carpenter

Iš mūsų akademikų veiklos

įvykstančiame “39th Annual 
Conference and Exhibition, The 
Chemical Institute of Canada” ' 
suvažiavime,, Sheraton - Mount ■ 
Royal Hotel skaityti paskaitą 
paskviestas chemijos inžinierius 
K. Astravas, tema — ♦‘Extrac
tive multicomponent Distilla
tion”.

K. Astravas yra Toronto Uni
versitete Chemijos Inžinerijos 
Departamento rrtokomojo perso-,, 
nalo narys, kartu ruošiąs diplo
minį darbą magistro laipsniui. 
Pereitais mųkęle, metais instruk
tavo tame pačiame ipžinerijos 
departaihente iš pilotiriių plantų 
konstruktavimo ir operavimo 
srities. Šią vasarą rengiasi iš
vykti Į Albertą prie naftos eks-' 
ploatavimo šaltinių vienoje Tex- .- 
as kompanijoje.

Dalis universiteto publikaci
jos, skaitytos The Chemical In
stitute of Canada Sarnijos šuva-? 
žiavime, buvo parašyta K. Ast
ravo, išdirbant komplikuotų du
jų kondensavimo apskaičiavimą, 
turintį reikšmės rafinerijų kon- 
strūktavime.

Platesnė, jo paskaitos apžvalga 
yra išspausdinta. “CIC” oficioze 
“Chemistry in Canada” balan
džio mėn. laidoje.

Torontonėnsis."'

Varšuva. — Iš čia pranešama, 
kad Maskva leidusi pravesti Ka- 
tyno žudynių tardymą. Gal no
rima dar labiau pasmerkti Sta-

Reikalinga patyrusi 
šeimininkė!

Šeimynai su vienu vaiku. Švaros pa
laikymui ir sunkesniems darbams yra 
kita moteris ir vyras. Atskiros gyve
namos patalpos, Rosedole rajonas, 
netoli požeminio tramvajaus. Privalo 
kalbėti angliškai, taip pat skaityti. 
Prašant darbo pažymėti patyrimą ir 
pristatyti rekomendacijas.

137 WELLINGTON ST. W. 
ROOM 907, 

TORONTO 1, ONT.
. ;»■■ -

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Saldy Dervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real;, Londoną, Windsor^, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS"

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos- bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280
■ '

Dar nepervėlu patrigubinti savo santau-
' . pas investuojant Į žemę. >

Didelis žemės pasirinkimas tarp Toronto ir Hamiltono.

B. S E RG AUTIS - Realtor 
Telefonas LE. 4-2426

Patarimai pinigų investavimo reikalu.

A o Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE SOARD.

REKOMENDUOJA
$10.500, įmokėti $1.500, 6 komb., gorožos.
$10.800, įmokėti $2.000, 7 komb., vieto gorožui.
$14.500, įmokėti $5.000, 8 komb., be gorožo.
514.800, įmokėti $5.000, 7 komb., be garažo. ’ <*
$15.000, įmokėti $<000, 8 komb., vieto gorožui.
$16 500, įmokėti $8.000, 7 komb., 2 gorožoi.
$17.500, įmokėti $7.000, 8 komb., gorožos.
$19.000, įmokėti $8.000, 7 komb., gorožos. ’ • <
$20.500, įmokėti $6.000, 10 komb., 2 gotbžoi.
$24.000, įmokėti $9.000, 13 komb., su boIdgiS/.S garožoi, < > t ^ 
Mėsos krautuvė, opyvorto $1.450 per savaitę, nOoma $9$ menesiui.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE 

1411 BLOOR STREET WE<T. TORONTO ONTARIO 
Telefonai; LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais HU. MM3

* ~]R *------ ------------------------------------ ~ 41_________________________________________________________-—

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
r..m i į j ._L.į.m


