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Nauja santvarka
* Gegužės 15 yra dvigubos stambios sukakties diena: 65 m. nuo 
“Rerum novarum” ir 25 m-nuo “Quadragesimo anno”. Tai vardai 

enciklikų, parašytų popiežių Leono XIII ir Pijaus XI. šie 
tokie rėikšmingi, kad jų sukakties 
viso pasaulio katalikai su atnaujintu

1 dėmesiu prisi^aĮ^^tualiąsias jų mintis. O jos aktualios ypač. 
tuoį^kad.^Įįi^itiįĮĮįįr^ gjfremonojo mėto'^Hsuomeninės santvar-

. ’ kos pagrixidus. Užtat idj^omis domėjosi ir tebesidmi ne tiktai 
katalikai,*bet ir wisi Įriti; kiariėms rūpėjo ir teberūpi atrasti tobu
lesnę santvarką. Dabartiniu metu, kai ne tiktai lietuviai, bet ir 
daugybė kitų tautų skaudžiai jaučia esamų santvarkų žaizdas, 
pravartu atkreipti dėmesį į naujos santvarkos gaires, nužymėtas 
minėtose enciklikose.

Leonas XIII ir Pijus XI gyveno tuo metu, kai gyvenimą tvar
kyti pasišovė: kapitalizmas ir socializmas, vėliau kaikur tapęs 
komunizmu. Vidurinių amžių visuomeninė santvarka neatlaikė 
naujųjų laikų spaudimo ir liko išstumta. Gana staigiai ėmusi 
augti prampnė įprastinį gyvenimą gerokai pakeitė ir kartu pa
šaukė naujus tvarkytojus. Pradžioj buvo mestasi į ūkinį liberaliz
mą, kuris skelbė visišką laisvę: “Leiskit veikti, leiskit eiti, ir pa
saulis savaime tvarkysis”.- Joks planavimas, joks įsikišimas iš 
valstybės ar organizuotos visuomenės pusės nesąs reikalingas. 
Laisvai iniciatyvai turįs būti visiškai atviras kelias.

Deja, šitokia liberalistinė santvarka buvo gera tiktai saujai 
turtingųjų, savajai galiai pajungusių darbininkų mases, kurioms 
paskelbtoji laisvė pasidarė karti. Mažas bei silpnas turtingųjų 
gamintojų akivaizdoje tiek tereiškė, kiek jis buvo tinkamas dar
bui, Jo balso niekas nepaisė. Ilgainiui atsirado pasipriešinimas, 
kaikur išsiliejęs net revoliucijomis. Siekdamas patenkinti mases, 
jis metėsi į kitą kraštutinumą — kolektyvizmą, kurį atstovauja 

• socializmas ir komunizmas. Jo nuomone, privati gamybinė nuo
savybė, turinti platesnės reikšmės, turi būti nusavinta ir pąyesta 
valstybei (socializmas), arba prievarta panaikinta visa privatinė 
nuosavybė (komunizmas).

Deja, šis pasipriešinimas, atėjęs su tokiu triukšmu žadėtos 
gerovės neatnešė^ nors kaikuriuose kraštuose, kur buvo paisoma 
nuosaikumo, įnešė pagerinimų. Tai vertė ir tebeverčia visuome
ninio gyvęnimo vairuotojus ieškoti tobulesnės santvarkos, pa
remtos nevien ūkiniais išskaičiavimais. Popiežius Leonas XIII 

nrieš savo meto san-
tvarkos negeroves, prieš darbininkų išnaudojimą ir nurodė kuria

jų klaidas, paragino visuomeninio gyvenimo tvarkytojus ieškoti 
naujos santvarkos, paremtos krikščioniškais pradais. Pagal jį, 
naujoji valstybinė santvarka turi remtis ne partijomis, ne klasė
mis, o visa visuomene, organizuota į vadinamas korporacijas, 
pvz. žemės ūkio, pramonės, prekybos darbuotojų ir pan. Tuo bū
du iki šiol suskaldyta visuomenė, kurioj paskiri žmonės ar grupės 
tik savęs tepaiso, taptų organizmu valstybės rėmuose. Kartu Pi
jus XI pabrėžia, kad su šia reforma turi eiti dvasinis-moralinis 
visuomenės atnaujinimas, nes tik tuo būdu teisingumas ir meilė 
gali pasiekti visuomeninio organizmo širdį.
- Enciklikų sukakties proga verta permąstyti jų mintis ir, gai
vinantis Sekminių ugnimi—šv. Dvasios įkvėpimu, galvoti apie 
ateities Lietuvą, kur socialinio teisingumo įgyvendinimas tebe
laukia savo riterių. Pr. G.

VLIKo žygiai Danijoje ir Švedijoje
Ryšium su Švedijos min. pir

mininko Erlanderio ir Danijos 
premjero Hanseno atsilankymu 
Maskvoje paskelbtuose oficia
liuose komunikatuose buvo at
žymima, kad šių kraštų vyriau
sybės į derybų programą su So
vietais yra numačiusios įtrauk
ti, be kita ko, ir reikalus, liečian
čius taip pat Pabaltijo valstybes, 
pirmoj eillėj — atsiskaitymus iš 
turtų, priklausiusių Švedijos ir 
Danijos piliečiams ar įstaigoms.

Vykdomoji Taryba, numaty
dama, kad toks žygis galėtų su
daryti įspūdžio, esą, iš šių vals
tybių pusės pripažįstama ir So
vietų įvykdytoji. Lietuvoje ag
resija, pasiuntė Švedijos, ir Da
nijos vyriausybėms URT pa
ruoštus raštus, kuriuose atkrei
piamas tų vyriausybių dėmesys, 
jog Sovietų sudarytoji Lietuvo
je ir kaimyninėse Pabaltijo 
valstybėse padėtis yra karinės 
agresijos padarinys. Švedija ir 
Danija paprašytos susilaikyti 
nuo bet kurių derybų su Sov. 
Sąjunga mūsų 'kraštą liečian
čiais reikalais.

prisiminti ir pavergtųjų reika
lai.

Amerikos kariuomenės vyr. 
kapelionas gen. P. Ryan, katali
kų kunigas, šiuo metu lankąs 
amerikiečių karinius dalinius 
Europoje, per Amerikos Balsą 
pasakė padrąsinimo žodį į pa
vergtąją Lietuvą. Vyr. kapelio
nas pažymėjo, kad amerikiečiai 
yra labai susirūpinę pavergtųjų 
lietuvių padėtimi ir tiki, jog iš
laisvinimo valanda tikrai ateis.

Ėino Nieminen baltų filologi
jos profesorius valstybiniame 
Helsinkio universitete, išvyko į 
Skandinaviją, kur gegužės mėn. 
skaitys eilę paskaitų apie pabal- 
tiečių, ypač lietuvių kalbos sko
linius suomių kalbose. Paskaitos 
numatytos Upsaloje, Lunde ir 
Oslo miestuose.

Naujas lietuvių darbo vergų 
sąrašas

Arminas, buvęs Apeliacinių 
Rūmų prokuroras, Gerasimavi- 
čius, . teisininkas, Jančiauskas, 
kunigas, Laurinaitis, Petras, iš 
Raseinių, Nosevičius (ar Nacevi- 
čius), Poškus, Juozas, iš Plate
lių, Ruginis, Aleksandras, iš 
Platelių, Svarinskas, Alfonsas, 
Viskanta, Eduardas, iš Kauno, 
Zdrazdys, kunigas.

Inž. K. Šakenis, buv. švietimo 
ministeris, atsėdėjęs 10 metų, 
buvo “laisvai įkurdintas” Kras
nojarsko krašte. Anksčiau buvo 
laikytas Angarlage. Paleistas ne
trukus mirė.

M. Ilgūnas, laikraštininkas, 
1946 m., kaip pasakoja grįžusie
ji, buvo suimtas Kaune ir nu
teistas 10 metų. 1953 metais sto
vykloje dirbo (Taišeto-Brastko 
rajone) buhalteriu. Po amnesti-

ELTOS ŽINIOS
VT pirm. A. Devenicnė buvo 

. pakviesta ir turėjo pasitarimą su
Free Europe komiteto atstovu 
Vokietijoje, kurio įstaiga atida
roma Muenchene.

CDU-CSU frakcijos pirm. 
Krone svarbiausios Vokietijos 
fed. parlamente CDU partijos 
suvažiavime Stuttgarte balan
džio 27-29 dd. įspėdamas dėl bol
ševizmo pavojaus, pacitavo prof. 
A. Macenios veikalą apie bolše
vizmą ir jo Dostojevskio minčių 
analizę. Suvažiavimą stebėjo 
URT valdytojas dr. P. Karvelis.

Socialistinio Sąjūdžio už Eu
ropos integraciją kongrese Pa
ryžiuje Lietuvos socialistams at- j jos 1955 m. paleistas ir apgyven- 
stovavo J. Glemža. Jame buvo I dintas Sibire.

Popiežius Leonas XIII, reikšmingosios 
novanim” autorius.

“Rerum

Socialinės akcijos 
diena

Kanados katalikų vyskupai 
gegužės 13 d. paskelbė socialinės 
akcijos diena. Toji data buvo pa
rinkta todėl, kad ji beveik su
tampa su socialinės Pijaus XI 
enciklikos 25-tomis metinėmis 
(žiūr. vedamąjį str.). Tą dieną 
visose bažnyčiose buvo pasakyti 
pamokslai socialiniais klausi
mais, o katalikų spaudoje iškel
tos socialinės problemos prime
nant enciklikų “Rerum nova- 
rum” ir “Quadragesimo anno” 
pateikiamus sprendimus.

Otavoje veikia socialinės ak
cijos sekretoriatas Kanados vys
kupų žinioj. Jo angliškajai sekci
jai vadovauja kun. J. Smyth iš 
Antigonish vyskupijos, prancū- 
ziškajai — kun. J. D. Cadieux 
iš Valleyfield. Anksčiau angį, 
sekcijai vadovavo kun. Fr. Ma- 
rocco, dabartinis Toronto vysk, 
pagalbininkas.

Social, akcijos sekretoriatas 
organizuoja studijų būrelius, 1 1 • T v • — •kursus, spausdina brošiūras ir 
tt., tuo būdu skleisdamas katali
kų socialinę doktriną.

Kremlius rezgia tinklus
Išnyko Stalinas, išnyko Ko- 

mintemas su Kominformu, bet 
neišnyko jąrp^ftnįš kooiūPiz-- 
mas. Įstrigęs akligatvyjė, stali
ninis komunizmas davė šuolį at
gal ir dabar rezgia naujus tink
lus. Kremliui rūpi, kad jie bū
tų galimai platesni ir užgriebtų 
daugiau “žuvų”, ypač tų, kurios 
Stalino laikotarpy vikriai pra
lindo. Jo noras dabar -r- užgrieb
ti visuose kraštuose socialistines 
grupes ir pajungti daugiau ar 
mažiau Kremliaus planams. Kol 
kas didelio pasisekimo čia jis 
nerado. Išskyrus Italijos Neni 
sparno socialistus, visi kiti žiūri 
gana abejingai į naują sovietų 
bandymą. Buvo tikėtasi, kad 
britų socialistus B. ir K. vizito 
proga palankiai nuteiks tai li
nijai, išėjo betgi kitaip — Chruš
čiovas tiesiai susikirto su jais ir 
netgi atsisakė paduoti ranką jų 
atstovui Brown. Tai nereiškia 
betgi, kad Kremlius pasmerkė 
darbiečius. Kaip pareiškė Chruš
čiovas, jie maną, kad britų liau
dis jiems esanti palankesnė.

Ypač daug vilčių Kremlius tu
ri Prancūzijoj, kur komunistų 
partija yra viena pajėgiausių ir 
kur socialistai jai yra gana geri 
kaimynai. Nors dabartinę vy
riausybę sudaro socialistai su 
radikalais, tačiau komunistų 
partija ją beveik visais klausi
mais remia. Ji turi vilčių, kad 
ateityje jai pavyks įsigauti vy- 
riausybėn, kurią sudarytų “liau
dies frontas”. Netrukus Guy Mo
llet, Prancūzijos min. pirm.,

vyks Maskvon,- kur bus bando
ma, be kitko^^suartėti bei pasi-

link.
Tito irgi rezgia... -

Prie naujų Kremliaus tinklų 
rezgimo šaukiamas ir Jugoslavi
jos diktatorius Tito. Jam pavyko 
įveikti Staliną ir sudaryti at
skalą, kuri dabar tapo oficialios 
komunistų linijos dalimi. Kai jo 
kaimynai, išgirdo, kad Kremlius 
kviečia jį Maskvon, šoko gerin
tis. Antai, Vengrijos “valdovąs” 
Rakosi pasiskubino rehabilituoti 
titoistą Laszlo Raijk, buvo užs. 
r. ministerį ir pasiųsti į Bėlgra- 
dą finansų min. K. Olt pirkti 
Tito draugystės, kuri, manoma, 
atsieis $130 mil. Mat. dar anks
čiau Tito reikalavo iš Vengrijos 
$200 mil. karo nuostolių ir už 
boikotą išėjus iš Kominformo. 
Tada Rakosi siūlė tik $ 20 mil.

Tito gi, jausdamas sustiprėju
sią savo poziciją branginasi, bet 
tarptautinio komunizmo neatsi
sako. Jis, kaip ir Chruščiovas, 
nori įgyvendinti jį ne karu, o 
taikiom priemonėm. Jų nuomo
ne, tam gaili patarnauti ne tik-

tai komunistinės, bet ir kitos 
partijos. Jo lankymasis pas so- 
ciali^tąNeMIndijos ... min.. 
pirm., be kitko, yra būdingas ir 
šia prasme. Lankydamasis Pa
ryžiuje, kur, kaip oficialiai skel
biama, buvo tartasi tarpt, politi
kos, nusiginklavimo ir kt. klau
simais ryšium su naujaisiais 
Kremliaus ėjimais. Iš spaudos 
pranešimų galima betgi spėti, 
kad Tito misija yra, be kitko, įti
kinti Prancūzijos vadovus pa
sukti savo politiką Sov. Sąjun
gos lilnk, nedėti daug vilčių į Š. 
Atlanto Sąjungą, nes nebesą rei
kalo: Sov. Sąjunga tesiekianti 
taikos. Būdinga, kad Tito panoro 
aplankyti Paryžių prieš vykda
mas Maskvon. Matyt, Kremlius 
nori padaryti Tito Š. Atlanto S. 
vienu iš duobkasių.

Pažymėtina, kad Paryžiuje Ti
to 'diplomat, priėmime nedaly
vavo nuncijus Marella, dipl. 
korpuso dekanas, o kroatų grupė 
surengė prieš diktatorių de
monstraciją reikalaudami pa
leisti kardinolą Stepinac ir tūks
tančius nekaltų žmonių. Apie 40 
demonstantų buvo suimta.

Lietuvoje lankėsi žurnalistai
Vilniaus radijas pranešė, jog 

balandžio 28 d. iš Maskvos atvy
kę į Lietuvą Maskvoje gyvenan
čių Anglijos, Italijos, .Prancūzi
jos, Švedijos, Belgijos laikrašti
ninkų delegacija.' Ji lankiusis 
Kaune, kolchozuose, fabrikuose,

dalyvavusi gegužės 1 d. kariuo
menės parade Vilniuje ir gegu
žės 4 d. grįžusi į Maskvą.

Kas tokie buvo tie žurnalistai, 
tuo tarpu neaišku. Kodėl vis ne
pasirodo nei jų specialių prane
šimų, nei nors paminėjimų, kad 
ten buvo?

BRITŲ NARO PASLAPTIS
Besilankant sovietų B. ir K. 

Britanijoj, Portsmouth uoste 
dingo be žinios garsusis naras L. 
Crabb. Kadangi tame uoste sto
vėjo sovietų šarvuotas laivas 
“Ordžonikidze”, imta spėlioti, 
kad narą pagrobę ar nužudę so
vietų jūrininkai kaip šnipą arba 
jis dingęs slaptoj misijoj beban- 
dydamas naujus prietaisus. 
Spaudai pakėlus triukšmą, min. 
pirm, buvo priverstas susidomė
ti tuo reikalu. Parlamento narių 
spiriamas jis pagaliau davė ofi
cialų pareiškimą, kuris nieko ne
paaiškino. Min. pirm, lakėsi nuo
monės, kad yra klausimų, kurie 
palikti jo vieno atsakomybei. 
Esą naro klausimo paskelbimas 
nebūtų naudingas. Dar labiau 
spaudžiant opozicijai Edenas pa
reiškė, kad minėto naro mirties 
atveju nė vienas ministeris ne
sąs atsakingas, nes jis ten atli
kęs kažkokią misiją be vyriau
sybės ir be jos narių žinios ir 
kad imtasi priemonių kažkam 
sudrausminti. Koks uždavinys ir 
kieno buvo pavestas anam narui 
Portsmouth uoste, kur stovėjo 
sovietų laivas, tebelieka paslap-

ty, o įvairūs spėliojimai daugėja. 
Sovietų gi spauda aiškiai pasakė, 
kad tai buvęs “begėdiškas po
vandeninis šnipinėjimas”. Anot 
“Pravdos”, jis buvęs nukreiptas 
prieš tuos, “kurie atvyko drau
giškam vizitui ir nedaro garbės 
jo organizatoriams”.

Sovietų vyriausybei pareiškus 
protestą, britų užs. r. ministerija 
paaiškino, kad kpt. Crabb nar- 
dęs be vyriausybės žinios ir kar
tu atsiprašė sovietus dėl inciden
to. Sovietų admirolas Kotov, va
dovavęs laivams vizito metu, 
betgi pareiškę, kad britų paaiš
kinimas nesąs {tikintis. Britų 
parlamente laukiama tuo reika
lu debatų.

Belgradas. — Diktatoriaus Ti
to sveikata esanti gerokai pablo
gėjusi. Jį kankinąs chroniškas 
reumatizmas ir širdies negala
vimai. Esą, jau dairomasi jo įpė
dinio.

Otava. — Sov. Sąjungos žve
jybos ministeris Iškov atvyks 
lankyti Kanados rugpiūčio 22 d. 
ir išbus tris savaites. Savo vizitą 
jis pradės nuo Newfoundland ir

Londonas. — Ilgametis ko
munistų partijos pirm. Harry 
Pollitt atsistatydino dėl “nesvei
katos”. Jis yra žinomas kaip Sta
lino garbintojas.

Savaitės įvykiai
Vid. Rytų problema po Bulganino ir Chruščiovo vizito Britani

joj vėl suaktualėjo. Labiausiai juo susirūpinę britai, nes iš Vid. 
Rytų .plaukia jų armijos kraujas - žibalas. Buvo netgi girdėti bal- . 
sų, kėd dėl to britai eisią į karą. Matyt ne dėl ko kito jie taip 
kietai laikosi Kipro saloje, kuri jiems tarnauja kaip bazė, būtina 
išlaikyti savo pozicijoms Vid. Rytuose.

Jurigt.Tautų gen. sekretorius Hammarskjold grįžo iš Vid. Rytų 
sėkmingai atlikęs pavestą uždavinį — sulaikyti aštrėjantį Izraelio 
-arabų ginčą, kuris grėsė virsti atviru karu. Dėl pasienio nesusipra
timų jis nepabūgo papeikti ir Iz-®
raelio," įdiris pasiskubino apkal
tinti Egiptą, nelaukdamas JT 
paliaubų komiteto duomenų. Iš
tyrus gi pasirodė, kad dėl inci
dento buvę kalti Izraelio kari
niai daliniai. Gen. sekretorius 
perspėjo abi puses nesiskubinti 
su viešais kaltinimais kol reika
las nėra ištirtas tarpt, paliaubų 
komisijos. Grįžęs į Niujorką jis 
parengė “ pranešimą apie savo 
misiją, kuris netrukus būsiąs 
svarstomas Saugumo Taryboje. 
Gen. sekretoriaus nuomone, at
vėsinus susipešusius reikią lauk
ti tolimesnių rezultatų.

Kovos Alžerijoj
Sukilėliai, susispietę Constan- 

tani kalnuose, staiga puolė di
desnėm jėgom 46 vietoves, jas 
kuriam laikui užėmė ir išžudė 
eilę prancūzų- karių ir vietinių 
gyventojų. Ypač jie puola euro
piečius kolonistus. Prancūzijos 
gen. gubernatorius R. Lacoste 
skubiai pareikalavo Paryžių 
siųsti dar 50.000 kariuomenės. 
Mm. pirm. Mollet pažadėjo, ir 
20.000 bus siunčiama tuojau. 
Tuo būdų Prancūzija Alžerijoj

nistam. Tiek kariuomenės Pran
cūzija neturėjo nė Indokinijoj. 
Bet prancūzų kolonistai vistiek 
dar nepatenkinti. Kai gen. gu
bernatorius Lacoste, lydimas 
augštų pareigūnų ėjo uždėti vai
niko žuvusiems II D. Karo metu, 
Alžiro prancūzai studentai ir ka
ro veteranai —- apie 10.000 — 
ėmė demonstruoti prieš vyriau
sybę, nesugebančią numalšinti 
alžeriečių sukilimo. Jie apmėtė 
pamidorais, svogūnais ir akme
nimis policininkus, saugojusius 
aūgšt. pareigūnus. Gen. guber
natorius šūktelėjo demonstran

tams, šaukiantiems “atiduokit 
valdžią kariuomenei”: “Parody
kit savo patriotinę drąsą Aures 
kalnuose!”. .2.'

Churchillis Vokietijoje —
Aacheno miestas 1954 m. pa

skyrė Churchilliui premiją 5000 
DM ($1.190) už pastangas Euro
pos suvienijimui, bet jis jos atsi
imti atvyko tik dabar. Vokiečiai 
sutiko jį gana palankiai, nors R. 
Vokietijos tremtiniai — apie 600 
— protestavo prieš Churchillio 
karo meto politiką, nuo kurios 
jie ir daugelis kitų labai nuken
tėję. Churchillis, dalyvaujant, 
kancl. Adenaueriui, kuris tą pre
miją gavo pernai, pasakė įsidė
mėtiną kalbą. Jis pareiškė, kad 
ateityje reikią išvengti karo: . 
“Vienybė, kuri ateitų per jėgą, 
būtų pelenų ir mirties vienybė”. 
Esą būtų neišmintinga jėga va- - 
ryti rusus iš Europos. Antra 
vertus betgi, būtų klaidinga atsi
žadėti Š. Atlanto Sąj., kuri bu
vusi per 8 metus su nemažom 
aukom sukurta gintis nuo kiek
vieno užpuoliko. Jo manymu, į 
šią sąjungą turėtų įsijungti ir 

jruriiež.
turime reikalą su. nauja, Rusija 
ir jeigu ji nuoširdi, jis nematąs 
kliūties jai būti vieningos Eu
ropos dalimi, kaip ir kitiems R. 
Europos kraštams. .

Rinkimai Austrijoje
Daugiausia atstovų — 82 — 

pravedė kancl. J. Raab katalikų 
“Volkspartei”, kuri pasisakė 
prieš suvalstybinimą pramonės; 
socialistai — 75, dešiniųjų lais
vės lyga -— 5, komunistai —^'3. 
Anksčiau Austrijos parlamen
tas buvo šios sudėties: Volkspar
tei— 74, socialistai — 73, lais
vės lyga — 14, komunistai — 4.'

BRITU ŽIAURUMAI KIPRE
Nežiūrint visų apeliacijų, bri

tų gen. gubernatorius Harding 
pritariamas Londono vyriausy
bės, įsakė' vykdyti mirties baus
mę dviem kipriečiam: M. Kara- 
olis ir A. Dementriou, kurie nu
žudę du britų pareigūnus. Šis 
sprendimas atėjo, kai kipriečių 
partizanai nužudė vieną britų 
karininką, 28-tą auką. Karaolio 
motinai buvo leista paskutinį 
kartą aplankyti savo sūnų kalė
jime. Susigraudinusi ji pasiuntė 
telegramą Britanijos karalienei 
prašydama pasigailėti, bet vel
tui. Kai pasmerktuosius ruošė- 
mirčiai ortodoksų kunigas, kari
niai britų daliniai apstojo kalė
jimą ir kitas svarbesnes Nikosia 
vietas. Auštant jie buvo ati
traukti, nes pasmerktieji kiprie- 
čiai jau buvo pakarti.

Šis pirmas mirties bausmės 
įvykdymas kipriečius nepapras
tai sujaudino ne tiktai Kipro sa

los graikus, bet ir visos Graiki
jos. Pastarosios ortodpksų pri
mas arkiv. Dorotėjus dar baus
mės įvykdymo išvakarėse vieša 
demonstracija bandė pakeisti 
britų sprendimą. 5000 atėniečių 
jis pasakė kalbą, kurioje pa
smerkė britų politiką Kipre, be 
kitko, sakydamas: “Bausmės 
įvykdymas atvers tarp Graikijos 
ir Britanijos ne -spragą, “o be
dugnę”. “Mes niekad nepamir
šim britų tironijos Kipre”. “Bri- • ' 
tai nori barbariškom priemonėm 
užslopinti Kipro salos balsą. Mes 
prašome Britaniją neliesti mū
sų dviejų tautiečių gyvybių”. .

Įpykusios atėniečių minios 
puolė britų konsulatą ir JAV in
formacijos įstaigas, viešai sude
gino Britanijos vėliavą, apmėtė 
akmenimis policininkus. Riau
šėse žuvo trys žmonės, 124 — su
žeisti. Skubiai buvo iššaukti ka
riuomenes daliniai, kurie su tan
kų pagalba atstatė tvarką. Brita
nijos konsulatas aptvertas spyg
liuotom vielom ir saugojamas 
policijos. •

Salonikų mieste, 190 mylių 
nuo Atėnų, tūkstantinė minia 
taip pat puolė Britų konsulatą. 
63 policininkai buvo sužeisti."

Graikijos min. pirm. Kara
manlis pareiškė, kad jo vyriau
sybė dėl netvarkos kaltinanti 
anarchistus, esanti -pasiruošusi 
nubausti kaltininkus ir uždraus
ti jų manifestacijas, nors aštriai 
pasisakė prieš Britanijos vyriau
sybės politiką; nuo šiol esą. ne
begalima pasitikėti jos gera va
lia. Visoj Graikijoj iškeltos tau
tinės vėliavos gedulo ženklan iki 
nusės stiebo; opozicija reikalau
ja vyriausybę atsistatydinti.

Kipro salos partizanų vadovy
bė paskleidė spausdintus lape
lius, kuriuose pranešė pakorę du 
britų kariu atsikeršydami už pa
kartuosius kipriečius. Be to, jie 
paskelbė premiją $85.000 už bri
tų gubem. Harding nužudymą.
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Draugavimo su sovietais pavojaiPasižymėjęs pasaulio liberalų vadas prof. Salvador de Madariaga, ne kartą kritiškai įvertinęs “koegzistencijos dvasią”, liberalų dienrašty “Neue Zuer- > cher Zeitung” (Nr. 7/1956) vėl rašo apie draugystės su Sovietais problemas. Prieš kiek laiko Indijos min. pirmininkas Nehru, kalbėdamas apie pasaulinę politiką, taip pasisakė: “Mes esame kiekvieno draugas ir niekieno priešas. Ir mes neleisime, kad tarp mūsų ir kitų kraštų susidarytų kokie nors priešiški santykiai”. Tikėdamas tų Nehru žodžių nuoširdumu, Madariaga bet gi kelia klausimą, kaip galima tokius žodžius taikyti Sovietų vadams. Nei Chruščiovas, nei Bulganinas Rusijos nereprezentuoja. Pagaliau ir pati So v. Sąjunga tai nėra Rusija, bet vad. Federacija, kur valdoma tironiškai, kur tebeveikia nuolatinis karo stovis, slaptoji policija, spaudos diktatūra, kur yra daugybė darbo vergų stovyklų, kur trukdoma klausytis užsieninių radijo stočių dtc. Glausdamas prie širdies abu sovietinius vadus, Nehru užmiršo, ką tas pats Kremlius būtų padaręs iš Indijos, jei jos nebūtų apsaugoję nuo Lenkijos arba šiandieninės Kinijos likimo Vakarų valstybės. Tiesa, tokie žodžiai kaip “mes esame kiekvieno draugas ir niekieno priešas” gražiai skamba, tačiau negalima būti visiškam indeferentui taikai ar karui, geriems ar piktiems tikslams, teisei ir neteisingumui. Net ir Nehru negali būti tuo pačiu metu pavergtųjų Rusijos tautų, Lenkijos ir kitų draugas ir kartu būti toks pat draugas sovietinio aparato, kuris tas tautas pavergė.Paskiausiais savo žygiais sovietai gudriai siekė žinomųjų tikslų, ypač taikydami Į Italiją ir Prancūziją, kad teff liūtų su-* darytas liaudies frontas. "Jei' Londonas su Vašingtonu ir toliau leisis į panašų žaidimą su Sovietais, tai su laiku gali pasidaryti, nepaprastai pavojinga padėtis. Ji šiuo metu ypač pavojinga Italijoje, kur komunistai gaiina 6 mil. balsų, o Nennio socialistai, kurie iš tikro tėra tie patys komunistai, tik su kita, etikete — 4 mil. Be to, jei prie jų pridėsime dar 3 mil. neofašis- tams tenkančių balsų, tai iš viso . ąusidarys beveik pusė visų rinkėjų, kur laisvę mylinčiai de- , mokratinei vyriausybei su jos koalicija belieka vos kita tos pačios tautos pusė. Jau ir dabar : Italijoje norima pasukti dar dau- : giau į kairę ir ieškoti tam tikro !

kontakto su Neniu, nors jis visą laiką yra buvęs ištikimiausias ir akliausias Maskvos įsakymų vykdytojas. Jei Saragatas turėjo drąsos verčiau leisti suskilti jo partijai, negu dėtis su komunistų satelitais, tai buvo tikima, kad su laiku tarptautinė padėtis padės jam, bet ne Neniui. Ką tuo tarpu rodo pasaulinės politikos žygiai? Jei Vašingtone ir Londone yra tapusi tiesiog politine mada kalbėti apie “koegzistenciją”, tai kodėl negalima apie ją pakalbėti ir Romoje? Tačiau ar gerai supranta pasaulio vairininkai ir italų politikai, ką iš tikro toji koegzistencija atneštų Italijai? — visai teisingai klausia Madariaga.
KOMUNISTAI VISUR SKVERBIASIVokiečių spaudoj rašoma, kad gyvybiniuose Vak. Europos pramonės centruose greitu laiku tenka laukti padaugėsiant politiniais sumetinimais ruošiamų streikų ir pagyvėsiant visą pogrindinę komunistų agitaciją. Pasirodo, gruodžio vidury Prahoje slaptai buvo sušauktas komunistų vadovaujamos pasaulio profesinių sąjungų federacijos prezidiumo plenumas. Jame dalyvavo taip pat atskirų speciali- bių vadovai ir federalijos organizacinis štabas. Posėdžiauti jiems Prahoje atrodė saugiau negu Vienoje, kur yra jų nuolatinė būstinė, austrų jau pareikalauta likviduoti. Plenumo pagrindinį referatą sudarė komunistų kalnų kasyklų darbininkų internacionalo, minimosios profesinių sąjungų federacijos nario, gen. sekretoriaus H. Turrelio referatas, kaip reikia vesti sabotažą ir pogrindinę kovą su laisvosiomis profesinėmis sąjungomis. Ta pačia proga buvo išryškinta ypatinga Vok. Vokietijos padėtis ir apsvarstyti būdai, kaip reiktų komunistinę infiltraciją pageidaujamu mastu pravesti tarp laisvųjų profesinių sąjungų. Uždavinys pirmoj eilėj skiriamas minimajam Turre- liui, kuris jei kur tik pasirodo, vis paskiau iškyla Įvairių sabotažo veiksmų, streikų etc. Neseniai jis yra lankęsis Maroke, — tariamai rinkti žinių, kaip pakelti Šiaurės Afrikos darbininko pragyvenimo standartą. Faktiškai jis tarp marokiečių kalnakasių suorganizavo revoliucinį sąjūdį. Jam pagal prancūzų generalinio rezidento Įsakymą išvykus iš Mo roko, po poros dienų pradėjo rodytis labai rūpestingai paruošti kasyklose’ sabotažo aktai. 20 km. srityje buvo sunaikintos
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Partija ir kariuomenė S. RusijojeAmerikiečiai politikai ir spauda įklimpo pieštaravimuose. Užsienio politikos gairių tikslingumas kelia abejonių. Pastarieji įvykiai Europoje, Vid. Rytuose ir Azijoje įrodo klystkelius. Amerikiečiai visą laiką buvo silpni psichologiniame ir politiniame žaidime. Netęsėjimas pažado pavergtosioms tautoms, nesugebėjimas išnaudoti Rusijos silpnybių, tiesiog atsilikusi propaganda, sustingimas ir atsidūrimas įvykių priedangoje — amerikietįskos užsienio politikos bendrieji bruožai. Dollar policy yra atgyventa. Nesugebėjimas kitų tautų suprasti ir nenoras jas pažinti be blogos valios neretai politikus padaro drambiais porceliano krautuvėje. Todėl nėra ko stebėtis, kad pačių valdančiųjų tarpe iškilo nejaukūs sūkuriai, kuriais lyg norėta pašalinti užsienio politikos tuštumą. Demokratams, kurie šiuo metu yra opozicijoje, gera proga šūkauti užsienio politikos klausimais. Tačiau jie pamiršta Franklin
vienos iš svarbiausių prancūzų kasyklų, o padaryta nuostolių už 12 mil. DM. Ten anksčiau per dieną buvo gaunama 15.000 tonų fosforo, o T>askum kasyklų darbas visiškai sustojo, ir 9.000 kalnakasių liko bedarbiais. Panašių konfliktų tenka artimiausiu laiku laukti ir Vakarų Europoje.Vašingtonas. — Valstybės departamentas Įteikė griežtą notą kom. Lenkijos ambasadai dėl terorizavimo JAV prisiglaudusių lenkų jūrininkų bėglių. Anksčiau dėl tokio terorizavimo buv. rusų j ūrininkų dviems sovietų delegacijos JT nariams net neleista buvo grįžti Į JAV.
Laivas Bounty išplaukia i Tahiti1787 m. gruodžio 23 d. Jo Didenybės Anglijos karaliaus ginkluotas transporto laivas “Bounty”, vedamas kapitono William Bligh, pakėlė Portsmouth uoste inkarą ir išburiavo link didžiosios Pietų jūros. Bligh turėjo pasiekti Tahiti salą, pasikrauti duonmedžio daigu ir nu- gabenti juos Į Vakarų Indiją, kurios plantatoriai galvojo, jog duonmedžio vaisiai būsią pigus maistas jų laikomiems juodosios Afrikos vergams.Kadangi Šiaurės Amerikos kolonijos jau buvo prarastas, tai reikėjo dairytis naujų vietų kolonistams, banginių gaudytojams ir pirkliams. Dėl to admiralitetas per daug plantatorių' prašymui nesipriešino. Be to, ši sumanymą stipriai parėmė Karališkoji Mokslų Draugija, kuri domėjosi naujais atradimais, Pietų ■ jūros gyventojų kalba ir papročiais.Bounty buvo nedidelis, bet stiprus laivas. Jam vadovauti admiralitetas iš atsargos pašaukė kapitoną William Bligh, kuris plaukiojo prekybos laivyne i Vakarų Indiją. Pietų jūros jam nebuvo svetimos, nes jis ten jau plaukė su kapitonu Cook antroje jo kelionėje. Be to neperdedant reikia jį priskaityti prie geriausių tų laikų jūrininkų.Įgulą sudarė 46 vyrai, Įskaitant karininkus, botaniką, kadetus, dailides ir virėjus.Be ypatingų nuotykių pasiekta Teneriffe, Kanarų salyne, kur papildžius maisto ir vandens atsargas Bligh pasuko kursą į Cape Horn,Tais laikais maistas britų laivuose būdavo labai blogas, drausmė nepaprasta, tad jūrininkai nepraleisdavo progos perbėgti pas amerikiečius. Kapitonas Bligh, numatydamas ilgą kelionę, galimus netikėtumus, be to, vėlyvo metų laiko nepastovius vėjus, sumažino duonos davinį. Labiausiai jūrininkai nepakentė sūdytos jautienos ir kiaulienos, kuri buvo blogiausios rūšies, įtardami kapitoną su laivo raštininku sukčiaujant įgulos sąskaiton. Jie spėjo dar, kad vietoj jautienos galėjo būti ir arkliena. Dar didesnį įgulos ne-

Delano Roosevelt ir labai abejotinos reikšmės Dean Acheson posūkius.Dar žymesnių prieštaravimų ; užtinkame kalbant apie Rusijos ir komunistinio pasaulio karidį pajėgumą. Juos sugretinus šiurpas pagauna. Šiuo metu kalbama apie rusų persvarą tolimųjų raketų srityje. Vakar jaudinta- si dėl rusų oro laivyno pažangos, užvakar dėl sausumos kariuomenės pertvarkymo, o ryt gal jau pradės kalbėti apie rusų atominių ’ginklų persvarą. Gi visuomenė įvykiams veik neparuo- šiama, ji klaidinama ir taip blaškomas! tarp kraštutinumų. Žiūrėkite, rusai jau mus yra pralenkę toje ar anoje srityje. Jie ginkluojasi visu įtempimu. Ir vėl dedami ilgi straipsniai Why Russia sees victory without war. (U.S. News and world report, 1956.3.16). Rusai yra pasirinkę kitą'’taktiką. - Jie nekalba viešai apie kapitalistinių kraštų persvarą, bet tik nurodo galimą pavojų. Jie siekia išlyginti eilę netikslumų savybėje. Aišku, organizaciniai reikalai pirmiausia užkliūna, kai komunistų partija (kp) visur kišasi ir įsakinėja. Malenkovo laikotarpyje kariniai reikalai Rusijoje nebuvo liečiami. Per pastaruosius 14 mėnesių, jau N. A. Bulganin pirmininkaujant, maršalai ir admirolai atvirai pradėjo šnekėti apie drausmę ir “naujosios karinės organizacijos” metmenis. Maršalai — Žu- kov, Konev, Vasilevski, Sokolovski ir admirolas Kuznecov jau pakartotinais atvejais pasisakė “Pravdoje”. Jie visi sutaria, kad Rusijos erdvė, ūkiniai ištekliai ir karių paruošimas turės lemiančios reikšmės ateities Įvykių raidoje. Tačiau vyresnioji — konservatyvioji karininki- ją pradeda ginti ir savo autoritetą, kalbėdama apie susiklausy-
Maištas Pietu^ jurojePagal C. Nordhoff ir J. N. Hali paruošė B. Stundžiapasitenkinimą sukėlė kapitono kaltinimas, jog 8ū dideli sūriai buvę pavogti* dėlko sūrio išdavimas tapo sulaikytas ir jūrininkams ir karininkams, kas pastaruosius labai įžeidė. Dar didesnį Įgulos nepasitenkinimą sukėlė, Įgulos nekenčiamo raštininko Samuels pasielgimas, dėlko liko nuplaktas pabūklų puskarininkis John Miils.Su kovo mėnesiu atėjo tos vargingos naktys ir dienos, kai reikėjo apiburiuoti Cape Horn. Nepastovus- vėjas, kartais virstąs į audrą, sniego pūgos, šaltis, sunkus darbas renkant viršutinėse rėjose sustyrusias bures, švilpiant žvarbiam lediniam vėjui, nepertraukiamos valandos prie vandens siurblių vyrus išvargino ir visų veidai pragiedrėjo, kai kapitonas Įsakė kursą pakeisti Į rytus ir su pastoviu vėju plaukti į Gerosios Vilties iškyšulį. Kovo 23 d. netoli Cape Town Bounty išmetė False Įlankoj inkarą.Nors laivas buvo naujas, bet po buriavimo apie Cape Horn reikėjo atydaus patikrinimo ir taisymo. Vanduo sunkėsi pro visus plyšius, visas takelažas (virvės, burės) susidėvėjo ir reikalavo ilgų darbo valandų, kad vėl tiktų ilgai kelionei. Taip tik birželio 29 d. saliutuojant forte iškeltai olandų vėliavai, kolonija buvo palikta ir išburiuota toliau į rytus.Sekė ilga ir nuobodi kelių tūkstančių mylių kelionė į Tasmania. Pakeliui nebuvo salų, tik beribiai vandens plotai liūliavo. Nuotykių Įlankoje Bounty trumpam laikui sustojo. Reikėjo papildyti geriamo vandens išteklius, taip pat pasidairyti šviežio maisto ligoniams.Bet deja ir čia įgula neišvengė susikirtimo su atšiauriu kapitonu — už gynimą savo nuomonės dailidė buvo sukaustytas grandinėm, o kadetas Young viešai nuplaktas.Po septynių savaičių buriavimo pasirodė paskiros salos, salynai, atolai — Pietų jūra buvo pasiekta. Dar prieš pasiekiant Tahiti salą kapitonas privertė pirmą šturmaną pasirašyti po apyskaita, kur įrašytas sunaudo- 

mą.Ir komunistinėje Rusijoje, kai įvairūs politiniai verpetai siaučia, esama nesutarimo tarp karių. Kruglovo ir Serovo susikirtimas netiesiog pažeidė ir Žukovo autoritetą. Jo nestiprina ir Vasilevskis, nedraugingai pasisakęs dėl krašto apsaugos minis- terio. Vargu Žuko v besėdėtų dabartinėje kėdėje, jei ne Chruščiovas, kuris bent šiuo metu turi kaikurį pagrindą jį laikyti kabinete. Žukovui teliko neseniai įvykusioje Maskvos apygardos karinėje konferencijoje guostis, kad net vyresnieji kariai neboja drausmės. Tik ką minėtai konferencijai pasibaigus “Kras- naja Zvezda” 1956.1.25 jau pradėjo kariams priekaištauti: “Vadovaujančių karių {atseit Žukovo) užpuldinėjimai yra smerk tini. Mūsų tikslas stiprinti karinę vadovybę, jos autoritetą ir remti ją bei generolus”. Ne liaudies karys, bet generolai, maršalai ir admirolai parūpo kp.Zampolit - kariuomenės dalinių vadų politiniai pavaduotojai turi uždavinį stiprinti drausmę kariuomenėje. MGB ministe- ris gen. I. A. Serov vykdo partijos įsakymus, kad ten komunistinė propaganda ir drausmė būtų augštumoje.Maršalų įsigalėjimas kp centriniame komitete ir valstybės administracijoje yra laiminamas komunistinės vadovybės. Bent iki šio meto betgi ne maršalai, bet kp vadovybė yra esminiu sprendėju. Gal kariuomenėje yra napoleoniškų užgaidų, tačiau jos tegalėtų būti įgyvendintos, kai kp autoritetas būtų sužlugdytas, jos vadovybė atsidurtų suirutėje* o kuriam kariui atsirastų progos ieškoti imperatoriaus atlašos. Ir tuo atveju sunku Įsivaizduoti Rusijoje santvarką be rusiškojo komunizmo.
tas plaukiant maistas neatitiko tikrai išduotam kiekiui.Nuburiavus per 27.000 mylių, galų gale Bounty pasiekė Tahiti ir Matavai įlankoje/išmetę inkarą. ‘Daug jūrininkų tvirtindavo, kad iš visų salų Tahiti yra pati gražiausia, jos gyventojai sve- tingiausi ir klimatas švelniausias. Ypatingai šią salą ir jos gyventojus mėgo kapitonas Cook. Dažnas jūrininkas galvodavo, jog smagu būtų senatvės paskutines dienas praleisti ramybėje, šios salos palmių pavėsyje.Vėjui pučiant iš kranto, Bounty jūrininkus svaigino švelnūs kvapai nežinomų gėlių, augalų ir medžių, o išbuvus ilgus mėnesius ant vandens, pati žemė-mo- tina saldžiausiai kvepėjo.Laivą apsupo daugybė valčių, o ant denio svečiai vos tilpo. Kapitonas Bligh įsakė su vietiniais elgtis kuo draugiškiau, nors ir akyliems reikėjo būti, nes smulkūs apyvokos daiktai greitai dingdavo.Kadetas Peter Heywood buvo pirmas pasiųstas į krantą susirasti sau globėją, mat, jo pareiga buvo gerai išmokti vietinių kalbą ir paruošti mažą žodynėlį. Toks buvo Karališkosios Mokslų Draugijos pageidavimas. Jį sekė kapitonas Bligh, kurį atpažino vienas giminės vadas, kadaise plaukiojęs su kapitonu Cook, kuris vietinių buvo labai gerbiamas. Čia Bligh išsitarė, jog kapitonas Cook esąs jo tėvas, tikėdamasis, jog tai palengvins atlikti jo uždavinį. Taigi šis giminės vadas Hitihiti priėmė pas save kadetą Heywood gyventi ir pasidarė jo globėju bei mokytoju. Kadangi vado, žmona buvo jau mirusi, tai namuose šeimininkavo jo duktė • Hina, jauna moteris, dviejų vaikų motina.Tahiti salos gyventojai gyveno ramiai ir nerūpestingai, kadangi gamta jų labai neskriaudė; karų tarp giminių nebūdavo dažnai. Ypatingai pasižymėjo švaros pamėgimu, o giminių vadai kilnumu.Kadetas Heywood arba Roger Byam aprašo savo gyvenimą saloje. ir toliau seksime jo aprašymą:— Laiką, praleistą Tahiti, aš prisimenu kaip vieną malonumą. Jokių’ rūpesčių aš neturėjau, atrodė, kad pasaulyje jų visai ir nebuvo. Dirbau tik prie žodyno sudarymo, kur Hina ir mano viešnagės šeimininkas bei globėjas, pagal vietinių papročius vadinamas “taio”, pagelbėdavo man kiek įmanydami. Aš turėjau jiems dažnai įkyrėti su savo nuolatiniais klausimais. Tad kartais Hitihiti sakydavo:— Miegokime, reikia ir savimi pasirūpinti, nes mano ir tavo

(Nukelta į 9 psl.)

Adenauerio opozicija planuojaVak. Vokietijoje vis smarkiau keliamos tendencijos sudaryti Sovietams palankesnį “anti- Adenauerio bloką”. Vis drąsiau kalbama apie socialdemokratų (SPD), laisvųjų demokratų (FPD) ir pabėgėlių (BHE) partijų numatomą po busimųjų federalinio parlamento rinkimų koaliciją, tartum būtų jau tikrai, kad CDU negalėtų gauti daugumos. Vykstą jau net pasitarimai,

Coke sudarys Jums 
geriausią savijautą

COCA-COLA LTD.'■'Coke" yra registruotas ženklas. FL-56-1

FL-26

PRIEŠ SIŲSDAMI PINIGUS 
EUROPON 1 AR KITUR

Prieš siųsdami prisiminkite tai: saugu, skubu ir paprasta siųsti pinigus per artimiausio jums The Canadian Bank of Commerce skyrių.• Pinigų, kuriuos siunčiate per šį banką, niekas nepavogs, jie taip pat nedings;• Mes tuo] pat jums pranešime, jei šių pinigų negalima išmokėti gavėjui;• Pinigus per banką siųskite paštu... oro paštu... ar telegrafu;• Jūs nustebsite, sužinoję, kaip pigiai galima siųsti pinigus per banką.Kai norite kur nors siųsti pinigus — nesvarbu kokią sumą, mažą ar didelę — atvykite į artimiausią banko skyrių. Bet kuris iš mūsų tarnautojų jums mielai padės reikalą sutvarkyti.
THE CANADIAN 

BANK Of COMMERCE
ĮSTEIGTAS 1867 METAIS 

VIRŠ 700 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

kaip bus pasidalinta ministerių postais busimojoje vokiečių vyriausybėje. Kancleriu numatomas E. Ollenhaueris, o užs. reik, ministerių — Dehleris. Su laiku norima neutralizuoti Vokietiją Maskvai priimtina prasme ir nusisukti nuo JAV Įtakos Europoje. Tada, tikimasi, būsią galima geriau išspręsti ir vokiečių apjungimo klausimą...

Paragavę pajusite skirtumą ... net ir putos skanesnės.
X. • ■Tikrai pajusite skirtumą...Coke pagyvina, pakelia savijautą.
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K “Tiesos” puslapių'“Mickevičiaus — lenko” propa
gandos.Mickevičius, Lietuva ir Lenkija

Pasibaigė mickeviČiniai metai
Š.m. balandžio 17-21 dd. Var

šuvoje iyyko tarptautinis Ad. 
Mickevičiaus kūrybos kongre
sas, kuriame greta lenkų kalbi
ninkų ir istorikų dalyvavo iš 
19 kraštų atstovai, tarp jų net 
iš tolimosios Japonijos. Sov. Są
jungos* delegacijos sudėtyje bu
vo atstovaujami Leningrado ir 
Maskvos universitetai, Gudija, 
Ukraina ir, žinoma, paskutinėje 
vietoje sovietinė Lietuva. Pasta
rąją atstovavo K. Korsakas ir 
skaitė pranešimą apie Ad. Mic
kevičiaus kūrybos tyrimus sov. 
Lietuvoje.

ftu tarr+autinis kon<»res»s 
Varšuvoje lyg ir apvainikuoja 
Ad. Mickevičiaus numes 100 m. 
sukakties minėjimus, kurie bu
vo surengti didžiojo lietuvių ir 
lenkų poeto garbei šiapus ir ana
pus geležinės uždangos. Visi tik
ri Ad. Mickevičiaus gerbėjai ga
lėtų tik džiaugtis tais minėji
mais, jei tuo pačiu nebūtų žalo
jamas poeto atminimas ir daro
ma skriauda jo asmeniui. O taip, 
deja, yra, kai Ad. Mickevičius 
laikomas tik lenkų poetu.

Lietuvis ar lenkas?
Visi žino, jog Ad. Mickevičius 

yra lenkų poetas, nes rašė len
kiškai. Lenkų poetas dar ir dėl 
to, jog sukūrė naują srovę lenkų 
poezijoje. Bet tai tik trečdalis 
tiesos; jei taip, galima išsireikšti. 
Ne visi žino (dalis, mat, žinoti 
nenori!), jog Ad. Mickevičius 
yra lygia dalimi lietuvių poetas, 
nes savo kilme yra gryna istori
nės Lietuvos atžala. Lietuvių po
etas ir dėl to,’ kad nuolat savo 
poezijoje klajojo ne kitur, bet po 
Lietuvą: Kryme jam buvo mie
lesnis Lietuvos miškų ošimas, 
negu Baidaro lakštingalų suo
kimas; Prancūzijoje Fontaine
bleau jam priminė Lietuvą; ir 
Italijos dangaus žydrynė jame, 
neišdildė Lietuvos ilgesio.

Nereikia užmiršti nė to, kad 
nūdien savo asmeniu ir kūryba 
lygiai brangus dainius tiek len
kams, tiek lietuviams iš tikrųjų 
istorinio lietuvio - lenko tipo 
žmogus. Toks jis ypač buvo visu 
neramiu kovotojo gyvenimu, ku
rį sunaudojo iki paskutinio ato
dūsio neatlyžtamai kovai už se
nosios Lenkijos, t.y. Lietuvos — 
Lenkijos tautų išlaisvinimą XIX 
a. pirmoje pusėje. Bergždžia ir 
istoriškai visiškai klaidinga gin
čytis apie tai, ar Ad. Mickevičius 
buvo lenkas ar- lietuvis, kai jis 
buvo lietuvis-lenkas, kai to lai
ko Lietuvos visuomenės dalis 
(bajorija), kurios dvasioje po
etas subrendo, griežtai abiejų 
sąvokų — lietuvybės ir lenky
bės — neskyrė, priešingai, jas 
savotiškai savo sąmonėje sude
rino.

Sov. Lietuva išsigynė 
Ad. Midkevičiaus

Minėti tad Ad. Mickevičių tik 
kaip lenkų poetą yra aiški 
skriauda pačiam poetui. Lygiai 
tokia pati skriauda būtų, jeigu 
kas jį užsispirtų laikyti tik lietu
vių poetu. Galima teisėtai pasi-

didžiuoti, jog, mūsuose tokių už
kietėjusių fanatikų nėra. Tačiau 
turime su liūdesiu pripažinti, jog 
šios iškilios sukakties proga sov. 
Lietuvos viešpačiai viešai išsi
gynė Ad. Mickevičiaus.

Tiesa, ’triukšmingų minėjimų 
šia proga praėjusiais metais pa
vergtoje Lietuvoje netrūko. Vi
sas agitpropas tam buvo pajung
tas. Tačiau visagalės ^partijos 
malonė leido Lietuvai minėti tik 
“didįjį lenkų poetą”. Tokiu būdu 
atmintina 100 metų Ad. Micke
vičiaus sukaktis buvo panaudota 
tam, kad Lietuva viešai išsigintų 
savo poeto.

Šituo gėdingu žygiu sov. Lie
tuvos viešpačiai parodė dar kar
tą savo tikrąjį veidą, būtent, kad 
augščiausia jų elgesio norma yra 
ne lietuvių tautos interesai, bet 
duondavio okupanto nubrėžtoji 
“generalinė linija”. Tai pirmas 
konstatavimas mickevičinių me
tų paraštėje.

Sov. (komunizmas kursto 
lenkiškąjį nacionalizmą

Iš savo netolimos praeities ge
rai žinome, kaip carinė Rusija 
savo priespaudos letena sutruk
dė normalią lietuvių tautinio at
gimimo eigą, smarkiai pastūmė
jo lietuviškąją bajoriją lenkiš- 
kon stovyklon ir tuo labai nu
skriaudė Lietuvą.: Nūdienis Ad. 
Mickevičiaus pavertimas “lenkų 
poetu” įsakmiai rodo, jog sov. 
Rusija mūsų atžvilgiu tęsia tą 
pačią carinės Rusijos tradiciją: 
skriausti Liętuvą, karpyti jos is
torinį palikimą ir gilinti lietuvių 
-lenkų ginčą. Jeigu dar leidžia
ma prisiminti kokius nors praei
ties ryšius, tai tik tuos, kurie sie
ja Lietuvą su Rusija. Ad. Micke
vičiaus išbraukimu siekiama vi
siškai išbraukti ištisą mūsų is
torijos- lapą, kurį rašė lietuviš
koji bajorija jungtinės valstybės 
tradicijos rėmuose. Jau vien į 
tokį pasikėsinimą mes negalime 
ramiai žiūrėti.

Tačiau dar reikia pažymėti, 
jog sovietinis mūsų praeities ža
lojimas atitinka lenkų naciona
listų polinkius. Laikau pareiga 
paminėti vieną tokį atvejį iš 
praėjusių mickevičinių metų.

Pernai gegužės 7 d. L. Europos 
Kolegijoje, Strasbourge, buvo 
minima Ad. Mickevičiaus sukak
tis, dalyvaujant 16 tautų jauni
mui. Lietuvių studentų tautinė 
grupė buvo pasiūliusi lenkų gru
pei šį minėjimą rengti su sąlyga, 
jog abi grupės turėtų lygias 
rengėjų teises. Jie savo siūlymą 
grindė tuo, kad Ad.. Mickevičius 
savo kūrybos visuotinai žmogiš
komis idėjomis gali būti artimas 
ir brangus visiems: albanams, 
bulgarams, estams ir tt., tačiau 
niekam jis nėra taip artimas ir 
brangus, kaip lietuviams ir len
kams. Atsakingiems lenkų gru
pės vadovams betgi nepatiko šis 
siūlymas, jie f pasisavino vieni 
rengėjų teises, o lietuviai minė
jime nedalyvavo. To ir pakako. 
Lietuvių nedalyvavimas buvo 
visų pastebėtas ir minėjimo rėn- 
gėjams nepasisekė pravesti

Kūrėjy savanoriu skyrius Toronte
Toronte

nes jisPaminėjau šį atvejį, i 
primena Varšuvos kongreso po
būdį, kur Ad. Mickevičius lie
tuviui tas pats, kas japonui. Tiek 
komunistams, tiek lenkų nacio
nalistams bendrai būdinga ten
dencija paneigti Ad. Mickevičių 
lietuviams, sukelia teisėtą tik
rų poeto gerbėjų pasipiktinimą. 
Paminėjau šį atvejį ir tam, kad 
turėtume gyvą pavyzdį, jog lais
vojo pasaulio lietuviai (jauni-

saugoja ir giną praeities tautinį 
palikimą ir tuo pačiu ištikimai 
budi tilto sargyboje, to tilto ku
ris gali būti ateityje labai nau
dingas lietuvių-lenkų santykių 
išlyginimui.

Tautinio atgimimo metu aš
trus lietuvių-lenkų santykis ver
tė lietuvius pabrėžti daugiau tai, 
kas juos nuo lenkų skyrė. Nū
dien lietuvybė yra pakankamai 
vidiniai stipri. Todėl istorinė lie
tuvių-lenkų praeitis, kurios vie
nas ryškesnių pavidalų yra Ad. 
Mickevičius savo asmeniu ir kū- 
yba, įgyja naujos reikšmės, ku

zių dera priminti ir sveika j ai 
lenkų visuomenės daliai, idant 
nesektų savaisiais nacionalistais, 
curie degina jungiančius tiltus 
r prisideda prie Maskvos veda
mo žaidimo. Nes kaip seniau, 
taip dabar lietuvių-lenkų nesan
taika naudojasi Maskva.

J. Vidzgiris (ELI).

skyrius spėjo gražiai pasireikšti. 
Skyrius dideli dėmesį kreipia, 
ištiesdamas p 
kietijojė

Ibos ranką Vo- 
įsiems ir į var

gą patekusiems laisvės kovų da
lyviams broliams kūrėjams-sa- 
vanoriams bei kitų kovų invali
dams. Įvairiomis progomis iki 
šiol yra pasiųsta arti $400, kurie 
per vietos skyriaus valdybą iš
dalinti labiausiai reikalingiems 
paramos. O tos paramos, kaip 
praneša vietos skyriaus valdyba, 
yra reikalingi šie kūr. savanoriai 
invalidai: P. Gudelis, A. Janu
lis, J. Kaminskas, J. Kalvaitis, 
J. Kleinas, P. Kulikauskas, St. 
Kundrotas, Pr. Lūkius ir St Pa
kalnius. Vieni iš jų džiovos pa
kirsti guli ligoninėse, kiti psi
chiškai paįrę, o dar kiti dėl se
nyvo amžiaus negauna ar negali 
dirbti ir skursta iš liesos vokie
čių pašalpos.

Velykų proga Toronto sky
riaus nusiųstoji $100 dovana bu
vo išdalinta suminėtiems asme
nims. Jų padėkos laiškai byloja 
jų sunkią dalią ir kartu didelį 
džiaugsmą, kad dar yra juos pri
simenančių. Štai kur.-sav. inva
lidas ats. majoras P. Gudelis, nu- 
siskųsdamas savo nedalia ir vie
nišumu, rašo: “Tačiau, kai atei-, 
na šventės, Velykos arba Kalė
dos, užplūsta praeities prisimi-

nimai ir pasigendama artimųjų, 
giminių bei pažįstamų. Deja, jie, 
dažniausiai yra išemigravę į už
sienius. Pradžioje dar bent šven
tėms vieni kitus pasveikindavo
me ir tuo būdu gyvybės žinutė
mis pasikeisdavome. Ilgainiui ir 
tie menki ryšiai nutrūko. Ir štai 
tokioje nuotaikoje susilaukiau 
netikėtos dovanos iš, tikriausiai, 
visai nepažįstamų Brolių Sava
norių ... Jau pati gausi (45 DM) 
dovana buvo didelis malonumas, 
tačiau dar didesnis yra jos su
keltas pasitenkinimo jausmas, 
kad esi dar ne visų pamirštas. 
Tas atrodo man labai reikšmin
ga, kad mus, Lietuvos Nepri
klausomybės kovų dalyvius — 
savanorius, sieja Stipresni ryšiai, 
kaip giminystė bei pažintys”.

Panašių laiškų gaunam pc 
kiekvienos pasiųstos piniginės 
dovanos.

Labai liūdna, kad jie, už ku
rių pasiaukojimą mes laisve 
džiaugėmės ir tik tų karžygių 
dėka mes ne vienas į žmones iš
ėjom, šiandien tie didvyriai pa
liegėliai, kaip niekam neberei
kalingi yra visų pamiršti, net ir 
tų, kurių būtų pareiga jais rū
pintis.

Pasigendama efektingesnės 
paramos iš kitų narių skaičiumi 
didesnių, S-gos skyrių, o ypač 
iš JAV. ' Bs.

Siroką strana moja rodnaja...

VELTUI!

Tremtinių tarpe šiandien su 
pašaipa sutinkamas sovietų ge
nerolo Michailovo laikraštukas 
“Už sugrįžimą į tėvynę”. Jo tu
riniui pagrindą sudaro visokių 
Ivanovų ir Petrovų laiškai apie 
laimingą sugrįžimą prie Volgos, 
Dono ir Uralo. Lietuviams pri
dedamas vienas lapelis, kur ^ar
tais užtinki lietuvišką pavardę 
Čia taip pat yra ištraukų iš “Tie
sos” apie komunistinę statybą 
Lietuvoje, kompozitorių, teatrų 
laimėjimus. Viskas gera ir gra
žu. “Tiesos” liūdnųjų feljetonų, 
kuriuose piešiamos komunistinio 
gyvenimo skandalingos negero
vės. gen. Michailovas nemėgsta 
ir jų niekada neperspaudžia.

Grįžusieji lietuviai savo laiš
kuose gelbėdami nuosavą kailį, 
skelbia melą: jie būtų seniai grį- 
ję, bet grįžti neleido fašistiniai 
eakčionieriai dipukai, stovyklų 

vadovybės, Vakarų Vokietijos, 
Belgijos, Kanados ir kitų pasau- 
io kraštų kapitalistinė policija. 
Laiškams rašyti gen. Michailo- 
sas išdirbo savotišką trafaretą. 
Jeigu, pavyzdžiui, kada nors at
sirastų toks bukaprotis, kuris iš 
Toronto grįžtų į tarybų Lietuvą, 
jo laiškas būtų maždaug šitokio 
turinio: “Seniai norėjau grįžti į 
savo laimingą tarybinę tėvynę, 
bet manęs neišleido KLB Toron
to Apylinkės Valdyba. Suban
krutavę dipukų vadeivos sekda
vo kiekvieną mano žingsnį, lai
kydami mane už nuplyšusio 
švarko skvernų^ Nuvažiuoti į so
vietų konsulatą Otavoje neturė
jau pinigo. Teko pėsčiomis eiti. 
Kruvinomis kojomis pasiekiau 
konsulato rūmus, bet į juos ma
nęs neįleido fašistinė Kanados 
policija. Policiją aš apgavau 
nakties metu įlysdamas per ka
miną į konsulato patalpas. Ta
rybiniai atstovai mane aprengė, 
pavalgydino, davė naujus batus, 
kvapniomis mostimis ištepė ma
no žaizdotas kojas. Šiandien aš 
jau esu laisvoje tarybų Lietu
voje. Visur kunkuliuoja verdan
tis gyvenimas. Niekaip negaliu 
atsidžiaugti savo laime. Komu
nistų partija yra geriausia mano 
motina. Ji man parūpino darbą 
ir butą, kurio aš Kanadoje niė-

kada negalėjau turėti. Miegoti 
tekdavo miesto parkuose ir po 
miesto tiltais. Buvau beteisiu šu
nimi, o dabar vėl esu pilnateisis 
žmogus ir tt.”...

Gen. Michailovas su didžiau
siu malonumu atspausdintų to
kį laišką. Tuo tarpu Kanadoje 
gyvenantieji lietuviai dėl tokios 
kvailos propogandos kvatotus! 
pilvus susiėmę.

“Tiesa” talkininkauja sniego 
akcijoje
“Tiesa” duoda visą puslapį; 

pavadintą — “Sveikiname tave^ 
brangioji tarybų Lietuva, mūsų 
gimtoji žeme!” čia sukraunami 
lietuvių laiškai, kuriuos yra ga
vusi “Tiesos” redakcija. Juose 
taipogi apstu michailoviško tra
fareto. Su didele, vieniems tik. 
komunistams įprasta pompa/ 
“Tiesa” džiūgauja: “... visuose 
laiskuo.se atsispindi vienas bruo-. 
žas, būdingas dešimtims ir de
šimtimis tūkstančių užsienio lie-, 
vių. Tai karšta negęstanti meilė' 
savo gimtąjam kraštui — Tary-i. 
bų Lietuvai, tai didis džiaugsi 
mas, kad lietuvių tauta yra ly
giateisis Tarybų Sąjungos na-, 
rys, kad ji žengia į komuniz- __ » mą ... ■ ,

Iš Argentinos, Brazilijos ir; 
Uragvajaus grįžo 13 lietuvių. Jų." 
tarpe yra tokių, kurie iš tų krašį-. 
tų buvo išmesti už nelegalią ko
munistinę veiklą. Savo laiške jie. 
pataikūno širdimi skelbia: “Ne,~ 
niekuomet gimtinės balsas ne?, 
buvo toks artimas, toks nuošir
dus, kaip Tarybų Lietuvos baL? 
sas, kuris kaip magnetas traukę., 
grįžti gimtą j an kraštan” ... To- 
magneto, matyt, būta nelabai, 
galingo, jeigu per 12 metų į ta-^ 
rybinę Lietuvą jis atitraukė vos./ 
kelioliką žmonių. Tarybinės so
vietų okupuotos Lietuvos mag
netas veikia priešinga kryptimi. 
—žmonės bė a iš gimtosios že
mės. Tūkstančiai iš jų negrįžta.', 
vien tiktai dėl to, kad šiandien 
Lietuva yra tarybinė, t.y. soviet 
tų valioje ir malonėje ... ■

Vilniaus radijo
“mūsų tėvynė”...
Per Maskvą retransliuojamas 

Vilniaus radijas mažiau vaikosi, 
michailoviško trafareto. Aną-’ 
dien buvo perduotas muzikinis-' 
literatūrinis montažas — “Mūsų 
tėvynė”. Geri Vilniaus teatrą., 
aktoriai. gražiai, .deklamavo. .bĮo- 
gai parašytus eilėraščius. Ir mu
zika ir poezija buvo pilna lietui 
viško patriotizmo. Apie komū-i. 
nistų partiją — nė žodžio. Lieį^ 
tuva buvo vadinama jos tiesio
giniu vardu — Lietuva. Nei ta-; 
rybų, nei komunizmo, nei, paga
liau, Sovietų Sąjungos. Vilniaus” 
radijas gudresnis už gen. Ml2- 
chailovą ir už “Tiesos” išmin
čius. Eilėraščiuose buvo visiškai 
teisingai iškeltas emigrantų šir
dyse viešpataujantis Tėvynės 
ilgesys. Deklamatorius jausmin
gai kalbėjo apie šventąją lietu- * 
višką žemelę: kokia, girdi, būtų 
laimė ją vėl paliesti savo ko
ja! ... Ta lietuviškoji žemelė, iš • 
tiesų, yra negirdėto šventumo. 
Niekada jokio krašto nemindė 
tiek išgamų kojų, kiek dabar 
mindo Lietuvą, o lietuviškoji že
melė vis dar tyli ir kenčia. Ir - 
perkūnas iš giedro dangaus dar 
vis netrenkia į Paleckius, Snieč
kus, Šumauskus, Gedvilas, Zi
manus. Šimkus ir visą jų raudo
nąja gaują. Tikrai — šventa Įiė- 
tuviška žemelė ir šventas lietu- • 
viškas dangus ... * >

Vilniaus radijo klastingąjį pa- - 
triotizmą sugriovė visagalinti 1 
Maskva, kuri, nutraukusi Vii-» 
niaus programą, užgrojo -r- “ši-į 
roką strana moja rodnaja”...1: 
Taip ir išlindo yla iš tariamu pa- 2 
triotizmu pakrauto maišo..—w j

Vyt. Kastytis;-- *

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

SANTRAUKA)
kams. Žemės ūkis buvo eksten
syvus, t.y. daugumoje grūdų 
ūkis. Buvo dar linų auginama. 
Tik vėliau, kaip, ir D. Lietuvoje 
pereita i gyvulininkystę ir ypač 
pienininkystę.

Pramonė menka, nors pati Vo
kietija garsėja kaip pramonės 
kraštas. Daugumoje buvo žemės 
ūkio produktų ir miško pramo
nė — alaus bravarai, spirito va
ryklos, malūnai, sūrių, odos fab
rikai, * lentpiūvės, celiuliozės, to
lio, baldų fabrikai ir kitos įmo
nės, kaip plytinės, gipso, kalkių, 
cemento, asfalto. Taigi tokios 
įmonės, kurios buvo arba galėjo 
būti ir D. Lietuvoje. Tik Kara
liaučiuje, Tilžėje it Vėluvoje bu
vo kiek stambesfti metalo ir ma
šinų fabrikai. Tačiau jie anglį 
gabendavosi iš Silezijos, o gele
žies rūdą iš Švedijos. Tai galėtų 
daryti ir Lietuva. Kiek platesnio 
masto įmonės buvo Karaliau
čiaus garvežių dirbtuvės ir Pi- 
liavoj laivų statyba. Dar tenka' 
paminėti lietuviams įdomų daly
ką, tai stambią.'gintaro gamyklą 
Palvininkuose, kurios metinė 
produkcija siekdavo 400.000 to
nų.

Žvejyba Karaliaučiaus krašte 
taip pat buvo menka, nes Vokie
tija žvejybai naudojo daugiau
siai Šiaurės jūrą, nors Karaliau
čiaus krašto vandenyse yra daug 
silkių. Pavyzdžiui, iš 1935 m. Vo
kietijos vandenyse sugautos žu
vies 4,8 milij. dvigubų centnerių, 
Karaliaučiaus krašto pajūriui 
teko tik 100.000 dvig. ctn.

Susisiekimas Karaliaučiaus 
krašte, nors ir atsilikęs nuo Vo
kietijos, bet, palyginti, geras. 
Todėl ir prekybai plėsti sąlygos 
geros. Visas kraštas išvagotas 
geležinkeliais, plentais, upėmis, 
kanalais. Nuo Kybartų iki Kara
liaučiaus ir toliau į pietvakarius 
eina autostrada. Karaliaučius ir 
M j Lietuvos centras Įstrutis yra 
visokio susisiekimo mazgai, ypač 
geležinkeliais ir plentais natūra
liai jungia D. ir M. Lietuvą

Karaliaučiaus uostas, neturė
damas užnugario, skurdo, neau
go. Vokietijos uostų tarpe užėmė 
beveik paskutinę vietą. Kara
liaučiaus uostas iš visų Vokieti
jos uostų prekių judėjimo suda
rė vos apie 1,8%. Kaimyniniai 
ir mažų valstybių uostai jį net 
lenkė, pav., 1934 m. per Gdynės 
uostą įvežta ir išvežta prekių 
3,7 mil. tonų, per Danzigo — 3,2 
mil. to., per Rygą — 1,88 mil. to., 
per Karaliaučiaus — 1,8 mil. to., 
per Klaipėdos — 1,2 mil. to. Tai
gi mažai lenkė Klaipėdos uostą 
dar tais laikais, kada pastarasis 
nebuvo praplėstas ir Lietuva 
dar nebuvo susirūpinusi preky
ba savo uostu.

Karaliaučiaus kraštas apgy
ventas, palyginti, retai. Kai visos 
Vokietijos gyventojų tirštumas 
buvo 135 gyv. 1 kv. klm., Kara
liaučiaus krašte — 68 gyv. 1 kv. 
klm. Gi atmetus Karaliaučiaus 
miestą, kuris vienintelis tame 
krašte didesnis miestas, gautu- 
mėm apie 50 gyv. 1 kv. klm, kai 
D. Lietuvoje buvo 47 gyv. 1 kv. 
klm.

Taigi Karaliaučiaus kraštas ir 
jo ūkis visokiais atžvilgiais la
bai skyrėsi nuo Vokietijos. Jis 
buvo visą laiką lyg Vokietijos 
kolonija. Jo ūkis buvo atsilikęs 
nuo Vokietijos ūkio, nors nuo

^Pabaiga)
Karaliaučiaus kraštas yra kiek 

daugiau negu M. Lietuva. Prisi
deda apie 5.000 kv. klm., tai 
kampas į pietvakarius nuo Ka
raliaučiaus miesto, įimant patį 
Karaliaučių. Į pietvakarius nuo 
Karaliaučiaus iš seno tik mažos 
lietuvių salos beužtinkamos 
nors lietuviškas ūkio trobesių 
išdėstymas- ir stilius bei vieto
vardžiai dar toli, net už Potsda
mo linijos nusitęsia. Pats Kara
liaučius yra ant prūsų ir lietu
vių žemių sienos. Karaliaučiaus 
mieste iš seno gyveno lietuvių, 
jie net iki I D. Karo išlaikė sau 
vieną bažnyčią. Pats Karaliau
čius seniau buvo viso lietuvių 
kultūrinio veikimo centras, iš 
ten ėjo visos lietuviškos knygos. 
Tik žymiai vėliau centras persi
kėlė į Tilžę. Karaliaučiaus uni
versitete nemažai buvo • lietuvių 
studentų ir profesorių. Kara
liaučiaus universitetas tautinei 
lietuvių kultūrai savo laiku reiš
kė nemažiau negu Vilniaus uni
versitetas. Karaliaučius, nors ir 
būdamas vokiečiais atėjūnais 
persunktas, bet yra lietuvių že
mėje ir savo laiku buvo M. Lie
tuvos lietuvių dvasiniu centru.

Karaliaučiaus krašto ūkis iš 
esmės yra žemės ūkis. Apie 60% 
viso ploto teko žemės ūkiui, 18% 
ganykloms ir pievoms, 19% miš-
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tą Vokietija kasmet milijonus 
pylė. Tuo tarpu, kaip pats kraš
tas, taip ir ūkis buvo panašus D. 
Lietuvai-ir jos ūkiui. Tad pri
jungus Karaliaučiaus kraštą Lie
tuvai, jo ūkis nesutriktų, ne- 
smuktų, bet dargi pakiltų; ypač 
Karaliaučiaus uostas, prekyba 
pakiltų ir keliai būtų pilnai iš
naudoti.

Tokia yra Lietuvos geografinė 
padėtis, kad nuo jos ir per ją 
viskas eina į vakarus ir į ją iš 
vakarų. Karaliaučiaus kraštas su 
savo uostu ir keliais, būdamas to 
viso judėjimo fronte, aptarnau
damas ne vien Karaliaučiaus 
kraštą, bet ir pietinę Lietuvą 
(šiaurinė Lietuva, ypač pakilus 
gerbūviui, pilnai apkrautų Klai
pėdos uostą), galėtų • ypatingai 
pakilti. Gudijai ir Ukrainai at
gavus nepriklausomybę, vidurio 
Gudijai ir dalinai šiaurinei Uk
rainai neišvengiamas kelias taip 
pat būtų per Lietuvą į Karaliau
čiaus uostą. Iš to viso, kaip Kara
liaučiaus kraštui bei uostui, taip 
ir Lietuvai, būtu didžiulė nauda.
Todėl Karaliaučiaus kraštas tu

rėtų Lietuvai priklausyti ne tik 
etnografiniais, bet ir ekonomi
niais bei geopolitinais sumeti
mais, kad viskas, kas žemėje 
yra, turėtų geras sąlygas augti, 
plėstis ir išnaudoti savo turimą 
potencialą bei sąlygas. Kaip ži
nome, tam motyvui didžiosios 
vakarų valstybės, nustatant vals 
tybių sienas, .priduoda nemažiau 
reikšmės, negu etnografiniams 
motyvams. • -

Siekiant ir atgaunant tik M. 
Lietuvą jos keliai su mazgu Įs
rutyje puikiai jungtų pietinę 
Lietuvą su Klaipėdos uostu; dvi
gubai, vietomis net trigubai su
trumpintų kelią iš pietinės Lie
tuvos į Klaipėdos uostą, negu 
esant Lietuvai be Maž. Lietuvos. 
Tačiau tai būtų sustojimas, tvo
ros užtvėrimas prie pat Kara
liaučiaus- uosto, prie natūralių, 
pačios gamtos duotų pietinei bei 
rytinei Lietuvai vartų į pasaulį, 
nenatūralus perkirtimas kelių iš 
natūralaus Karaliaučiaus uostui

užnugario, gi pats Karaliaučiaus 
uostas su apylinke būtų pas
merktas sunykimui; padėtis eko
nomiškai būtų visiškai nepatei
sinama Karaliaučiaus uosto ir 
apylinkių atžvilgiu padėtis kiek 
pasitaisytų, jei jis su apylinkė
mis tektų lenkams, kurie jo sie
kia. Bet jie neturi jokių kitų 
teisių, gi Lietuvos ekonomi
niams interesams būtų didžiulis 
smūgis. (Susisiekimo arterijos iš 
Lenkijos neina per Karaliaučių. 
Red.).

Daugeliui kyla klausimas, ar 
yra vilčių tą kraštą Lietuvai at
gauti. Visų pirma, niekas savo 
teisių ieškodamas tokio klausi
mo nestato, o siekia- ir tiek. To
kia jau žmogaus prigimtis. Nei 
lietuviai 1918 m. nei kitos tautos, 
siekdamos savo žemių, joms lais
vės, tokių klausimų nestatė, nors 
kliūtys atrodė neįveikiamos, vil
tys mažos. Bet siekė ir laimėjo. 
Turint galvoj, kad Dancigo ko
ridoriaus nebegalės būti, kad čia 
nustatant sienas visais atvejais 
dalyvaus didžiosios vakarų vals
tybės, kad Karaliaučiaus krašte 
nebėra vokiečių nei germaniza
cijos pasėkų (o juk tuo* motyvu 
1919 m. sąjungininkai negrąžino 
Lietuvai visos M. Lietuvos) vil
tys atgauti Karaliaučiaus kraštą 
bent M. Lietuvą yra .tikrai dide
lės, didesnės negu 1918 m. Lie
tuvai ar kitoms valstybėms at
gauti nepriklausomybę. Bet čia 
jau kita platoka tema.
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Pavergtoje tėvynėje
Kun. A. Vebeliūnas, buvęs voiiuciniajn sąjūdy LTSR augšč. 

Sintautų klebonas, kun. K. Pus- Į tarybos prezidiumas apdovanojo 
dešris, buvęs Žem. Panemunės ' Lenino ordinu: Brigmaną Vik- 
klebonas ir kun. Riauba nuo Į torą, s. Jmzo, Didžiulį Antaną, 
Griškabūdžio, gautomis žiniomis s. Stasio, Didžiulienę St. Serafi- į 
iš Krasnojarsko kršt., yra mirę, mą, d. Anempodisto ir Stankūną

Kudirkos Naumiesčio apylin- Juoją, s. Juozo.
kėje yra mirę: notaras Lapu- Darbo raudonosios vėliavos 
šinskas su žmona, fotografas 
Stanaitis, laišk. Pr. Tankevičius, 
mok. Smalęvičius, O. Narkevi
čius, M. ir O. Stelmokaitės ir kt.

Priešakinės technikos stebuk- 
klai. “Bangos” žvejų artelei pa
statyta naujų namų kaimas. Vie
nas žvejas pasipasakoja, kaip jis 
gyvena:
; “Langai iš mažiukų stiklo ga
baliukų sudurstyti: dienos švie
sa nenori žiūrėti į tokį langą. 
Sriubą valgau po skėčiu. Nuo 
lubų smėlis byra. Kai didesnis 
Vėjas nuo Baltijos papučia, lan
gai patys atsidaro, o durys net 
daromos neužsidaro. Nė pasakot 
nesinori”... - T į - *

* Kitas pasakojė: * ’ '
.* “Bandymui sukūrenau 4 kibi
rus, krosnis tokia karšta kaip 
marių vanduo per Naujus Me
tus”. ' ■

Čia jau nusispiovė neiškentęs 
kitas naujakurys — Skutkus.

“Užkūriau ^ną dieną krosnį. 
Smilksta juodi dūmai į kambarį, 
čiaudėti verčia. Galvoju, koks 
nelabasis tą dūmtraukį apsėdo? 
Igardžiau krosnį. Ogi dūmtrau
kis užmūrytas! Dūmų ir su pa
galiu pro čia neišvarysi.”
7 Klubo sargas pasakoja apie 

klubą:
,2.“Užkūriau vakar klube krosnį 
Staiga — plumpt. Pamaniau, 
kad aitvaras. Žiūrau — dvi ply
tos! Šiandien iš kitos krosnies 
viena po kitos plumpterėjo net 
astuonios”.
-“Eidamas pro duris jis užmir

šo palenkti galvą, ir atsimušė 
j‘kreivą atbrailą. Iš rankų pabi
ro plytos...”
- A. Mockus balandžio 10 d. Vil
niaus universiteto istorijos-filo
logijos fakultete gynė disertaci
ją filologijos mokslų kandidato 
laipsniui įgyti tema: “Broliai 
Juškos — lietuvių liaudies dainų 
rinkėjai ir leidėjai”.

Už nuopelnus 1905-1907 m. re-

ordinu audovanoti: Vasilevska- 
ja-Zebrovskaja Marija, Ipolito 
duktė. .Grinbergas Eliją, Bere- 
Jio s., Gričiūnjaitė-Grincevičiūtė

^ke- 
vicitdFlWiltis, s< Juozo, Krikš
čiūnas-Jovaras Jonas, s. Juozo, 
Kuprevičius Petras, s. Jono, Ma
žylis Pranas, s. Jurgio, Matulai
tis Stasys, s. Jurgio, Petrila Jo
sifas, s. Antano, Pūkas Juozas, 
s. Antano, Puteikis Jonas, s. Jo
no, Pušinis Bronislavas, s. Jono, 
Samsonas-Josifas, s. Jokūbo ir 
Tyško Antanas, s. Petro.

Pasigenda arklių. Amžinai 
garsinant apie • mechanizaciją, 
kolchozuose apleistas arklių 

.ūkis. Žemės ūkio mln. vyr. ark- 
lininkystės valdybos zootechni
kas P. Puidokas “Tiesoje” Nr. 68 
nurodo, kad arklių jau daug kur 
trūkstą. “Vilniaus, Trakų, Ne
menčinės, Sedos, Mažeikių rajo
nų kolūkiuose 100 ha ariamos 
žemės tenką 6 arkliai, kai tuo 
tarpu pirmaujančiuose Kapsuko, 
Kalvarijos rajonuose 100 ha 
ariamos žemės tenka 10-11 darbo 
arklių, o priešakiniuose kol
ūkiuose — 12-14 arklių”.

Štai tau ir mechanizacija. Nė
ra arklio — nėra ir “mechaniza
cijos.”

J. Balčikonis “Tarybinio mo
kytojo” žurnale parašė straipsnį, 
kad neteisingai esąs rašomas Sa
lomėjos Nėries slapyvardis. Jis 
reikią rašyti su paprasta e, kaip 
upė Neris, nes nuo upės jis ir ki
lęs. Jei pati S. N. pabaigoje ra- 
šiusis Nėris, tai nereikią klaidin
gos rašysenos palikti.

A. Venclova “Tiesoje” pasisa
ko priešingai. Esą, Salomėja Nė
ris taip rašiusis jau nuo 1931-2 
m. ir tai sąmoningai skirdama 
savo slapyvardę nuo upės vardo. 
Tai buvusi jos teisė, o ne kalbos 
nemokėjimas ir reikią palikti vi
sur jos vartotą Nėris (su ė).

JOS DAINUOS HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ FONDO ATIDAROMAJAME KONCERTE 
GEGUŽĖS 21 D., BRANT INN, BURLINGTON, ONT

Laima Šturmaitytė'

HAMILTON Oitl.
Vanda Panavaitė

Maloniai kviečiame visus tau
tiečius į Hamiltono Lietuvių Na
mų Fondo iškilmingą atidary
mą — Koncertą — balių ateinan
tį pirmadienį, gegužės 21 d. 7 
v.v. Brant Inn, Burlington, Ont.

Šia proga duodame kiek infor
macijų, salė yra prie 2 kelio, 10 
mylių nuo Hamiltono Toronto 
kryptimi.

Atvykstančias mašinas pasi
tiks ir nurodys joms sustoti vie
tas specialiai paskirti salės sa
vininko 2 asmenys. Mašinų pa
statymas veltui.

Prie salės fasado plevėsuos 
mūsų trispalvė ir Kanados vė
liava.

Salės gražiame vestibiulyje 
malonėkite atkreipti dėmesį į 
.staliuką su pragramomis, kurias 
prašome svečius pasiimti. Pro
grama bus 32 psl. su keliomis 
gražiomis dail. St. Dramanto 
iliustracijomis. Joje taip pat bus 
Namų Fondo įstatai, V-bos su
dėtis, o-jų sveikinimai, 2 pir
mųjų Fondo narių nuotraukos, 
V-bos atsišaukimas ir visa eilė 
skelbimų.

Įėjus į salę, kuri talpina per 
1000 asmenų, prašome pasirinkti 
vietas. 7 vai. Namų Fondo V-bos 
p-kas trumpu žodžiu atidarys 
koncertą. Po programos, 10 min. 
kalbą pasakys federalinio par
lamento atstovas p. Russell 
Reinke.

Oficialioji dalis ir koncertas 
baigsis apie 9 vai. Tuojau po to 
šokiai, grojant Beni Feri orkest
rui. Šokių metu “Spot Dance” 
premijos veltui. Tuo pat laiku 
veiks viena iš turtingiausių lo
terijų, iliuminuota tautinių spal
vų lemputėmis.

Balius baigsis 12 vai. 30 min. >
Mes padėjome daug pastangų, 

kad į šį mūsų pirmąjį atidaromą
jį koncertą sutrauktume kuo

daugiausiai svečių. Tikimės, kad 
Tamstos, Gerieji Tautiečiai, 
įvertinsite mūsų darbą ir šį sun
kų Tautos Namų įsigyjimo rei
kalą jau pačioje užuomazgoje 
įstatysite į tvirtą kelią. Tamstų 
visuotinė parama šiam koncer
tui bus mums tuo jėgų šaltiniu, 
kuris priduos ištvermės išvesti šį 
reikalą iki sėkmingos pabaigos.

Jūsų
Hamiltono Liet. Namų 

Fondo Valdyba.

Mirus mūsų brangiom broliui ir švo- 
geriui Vincui ŠUKAIČIUI, gilaus liūde
sio valandoje, visiems taip nuoširdžiai 
prisidėjusiems prie paskutinio velioniui 
patarnavimo:

Lilija Šukytė
ir S. Bakaičioms, K. Lukoševičiui ir šei
mai, 72 SLA kuopai, ir 236 SLA kuopai 
už 2 Šv. Mišias vietoje vainiko.

Pareiškusiems mums užuojautą spau
doje: B. ir V. Antonaičiams, K. Baronui, 
E. ir F. Senkams, Barcevičiams, J. Gai- 
liūnienei, O. Gailiūnaitei, G. ir S. Sibi- 
čiams, Bendžaičių šeimai, A. Viskantai, 
M. Juodžiui, ir Kr. Kop. 'Talka' valdy
bai, Kred. ir Rev. Komisijoms.

Visiems poreiškusiems mums užuo
jautą žodžiu, karsto nešėjams ir • paly
dei usiems velionį į amžino poilsio vietą- 
kopus, nuoširdžiai dėkojame.

Stasė ir Antanas Šukaičioi.

VAV PARAPIJOS SKOLŲ PADENGIMO 
VAJUI AUKOJO:

$60 — Puzlys R.;
$50 — Valevičius J.;
po $30 — Domeika J., Mikšys K.;
$28 — Stabingis V.;
po $25 — Sakalas P., Mikšys J.;
$24 — Stukas D.;
po $22 — Jakobynas J., Būgailiškytė 

V., Mačiukas J., Stundžia J., Miškinis

Ambraziejus G., Grajauskaite A., Gra
jauskas B., Grajauskas A., Kanopa P., 
Saulius V., Zadlauskas K., Kažemėkas 
V., Lesevičius P., Mikšytė O.;

$20 — Norvaiša A.;
$16 Misevičius P.;

po $15 — Domeika V.; Žvirblis J.;
$11 — Kažemėkas J.;
$6 — Vitas V.
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū!

Komitetas.

Hamiltono AV parapijos klebonui kun. j v., Rukšėnas S., Patamsis A., Pliūza L 
dr. Tadorauskui už atlaikytos pamaldos ‘ 
pažnyčioje ir palydėjimą velionio į ka
pus, už padėtus prie karsto vainikus ir 
gėles, pp. H. ir J. Kšivickams, G. ir S. 
Sibičiams, B. ir V. Antonaičiams, E. ir P. 
Vaitkams, E. ir J. Bukšaičiams, A. ir J. 
Vaškevičiams, A. ir J. Krikščiūnams, 
M. ir J. Rudokams, J. Vaitkui, V. ir A. 
Pauliukams, O. ir P. Savickams, K. ir J. 
Januškevičiams, E. Žirgulienei, V. ir K. 
Rusinavičioms, S. ir V. Paulaičiams, O.

VISI IŠ ARTI IR TOLI maloniai kviečiami atsilankyti j

LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ 
WELLANDE,

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

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

Rengėjai.
Padėka

Jun. dr. J. Tadarouskui, atlaikiusiam 
gedulingas pamaldas balandžio 29 d. 
Šv. Jurgio minėjime ir leidusiam nemo
kamai pasinaudoti minėjimui ir visiems 
skautiškiems pasiruošimams sale, nuo
širdus skautiškas ačiū!

Hamiltono Skautų 
ir Skaučių Vadovybė.

o Calvert pastabos o
r

Jtanahiečiai sako
“Hold the line”

(tariama hold de lain)

Šie žodžiai, girdimi kalbant telefonu, reiškia, kad pasikalbėjimas 
dar nebaigtas. Tai prašymas linijos nenutraukti, .kol kalbantysis 
laikinai turi atlikti kokį skubų reikalų ar pašaukti kitę asmenį, 
kuris tęstų pasikalbėjimų.

z

didėlio liūdesio valandoje — mirus jo tėveliams Lietuvoje, 
reiškiu giliausią užuojautą

Vladas Stabingis.

Perkant ar parduodant namus 

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Zignia^ Didžbali'
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558

R. TESLIA Real Estate*

Mielam bičiuliui vilniečiui
J U OZUI DILIUI,

jo brangiam tėveliui Vilniuje minis, reiškiame gilią užuo-X « 
jautą

VKLS-gos St Catharines skyrius.

Budapeštas. — Kaip praneša 
“Szabad Nep” laikraštis, Ven
grijoje uždrausta vaikus krikš
tyti trim vardais — Viktor, Vik
toria ir Gertnida, nes tie var
dai “prieštaraują socialistinei 
moralei”.

Otava. — Kanada pasižadėjo 
iš Colombo plano sumų padengti 
pusę išlaidų Indijoje pastatant 
atominės energijos įmonę, kuri 
kainuosianti $14.000.000. Išviso 
Kanada Colombo planui paskyrė 
šiemet 34 mil. dolerių.

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS
I VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia.
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINI IŠTAIGA:

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

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont.
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 123 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 FoirfieW Ave., Tel. CH. 
ir kitos* vietose.

627 Simpson Rood, Tel. 3-9613,

.. .  ■ - 11. .

Lietuviai
1A VALSTYBES

Am. L. R. Kat. Federacijos 
seimas šiemet įvyks spalio 12-14 
d. Bostone Sheraton Plaza vieš
buty.

br. J. Basanavičiaus biustą, 
kuris stovėjo Cleveland© lietu
vių darželyje, kažkas pavogė. 
Biustas buvo 1933 m. padovano- 
Clevelando lietuviams.

Dr. A. Margeris, Amerikos lie
tuvis gydytojas, pastaruoju me
tu išspausdinęs net kelias kny
gas, yra pasiuntęs Sovietų kon
sulatui prašymą leisti aplankyti 
Lietuvą.
VOKIETIJA

Lietuvos konsulds Kolumbijo-

•.< pasaulyje,
Įonija nedidelė — apie 40 šeimų 
ir 20 viengungių. Bet visi gerai 
įsikūrę. Ekon. A. čeičys ir P. 
Pikas gerai verčiasi su namų 
statybomis. Panašiai veisiasi V. 
Genys. Z. Sipavičius atidarė di
delę knygrišyklą su nioderniš- 
komis mašinomis. Jis aptarnau
ja universitetą ir kt. valdžius 
įstaigas.

Canberoje gimnazijas šiemet 
baigė 3 lietuvaitės: Gražina Bx- 
vainytė, Daiva Labutytė ir Ire
na Kniežaitė.

Ona Bertašienė mirė kovo 13 
d. Gelonge. Liko vyras Laury
nas, sūnus Algis ir duktė Danu
tė.

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo • pardavimo įstaiga 
.Hamiltone

Steadman,
Kronas, 

Valevičius
Limited

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

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITĮ ir p. S. SAVICKĄ

Delhi, Ont.
Šokių vakaras. Delhi - Tillson- 

burgo apylinkės Bendruomenės 
valdyba, šeštadieninės mokyklos 
vaikų tėvų komitetui padedant, 
ruošia Delhi slovakų salėje links 
mą šokių vakarą.

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti ir linksmai pasišokti 
prieš pradedant svarbiuosius šių 
metų sezono darbus. Su gera 
muzika, įvairiais gėrimais ir už
kandžiu lauksime Jūsų gegužės 
19 d. 7.30 vai. vak. salėje.

Gautas pelnas bus skiriamas 
mokyklos išlaikymui.

LB valdyba ir tėvų k-tas.
Namų statymo valdyba prane

ša, kad šėrų pasižadėjimų rin
kimas jau pradėtas. Džiugu pra
nešti, kad kaikurie rajonai pa
sižadėjimus davė beveik visu 
šimtu procentų. Valdyba dėkoja 
ir laukia iš visų bendro šio rei
kalo rėmimo. Tikslius davinius 
pranešime sekančiame numery.

Motinos Dienos minėjimas, 
kurį rengė apylinkės valdyba 
bendrai su mokyklos tėvų komi
tetu, praėjo puikioje nuotaikoje. 
Minėjimą atidarė kun. Riekus su 
įžanginiu motinoms pagerbti žo
džiu. Po to buvo pakviesti mo
kyklos vaikučiai, kurie įteikė po 
rožę kiekvienai dalyvavusiai 
minėjime motinai.

Svečias iš Londono — L. Ei
mantas, kuris atvyko mūsų kvie
čiamas, su mokyklos mokiniais - 
skautais, pasakė šiai dienai pri
taikytą žodį ir sesė Nijolė pa
skaitė maldą už žuvusias Lietu
voje motinas. Programą puikiai 
išpildė mokyklos mokiniai ir 
svečiai skautai-ės. Akordeonu 
pagrojo V. Dambrauskas. Kava 
ir užkandžiu visus išalkusius pa
vaišino moterų reng. komisija.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
Londono mokyklos ved. L. Ei
mantui, tėveliams kurie leido sa
vo vaikučiams mus aplankyti ii 
užmegsti bendrus jaunimo ry
šius. Mes tikimės, kad šių dvie
jų mokyklų mokinių dažnesnis 
bendradarbiavimas padės mūsų 
jaunimo lietuviškumą išlaikyti.

Po minėjimo, atsiradus kan
didatų, buvo įsteigta mišri lietu
vių skautų skiltis. Visi, kurie no
rėtų į šią skiltį įstoti — berniu
kai ar mergaitės, prašomi rašyti 
Box 72, Delhi, Ont, Z. Paulionis.

Sekite lietuvišką spaudą dėl 
pirmosios sueigos laiko ir vietos. 
Taip pat visi mokiniai, kurie dar 
nelanko lietuviškos mokyklos, 
bet norėtų ateinantį sezoną ją 
lankyti, rašykite tuo pačiu adre-

je p. St: Sirutis, Tarptaut. Kat. 
Emigracinio Kom. atstovas, at
važiuoja f Vokieti ją organizuoti 
pabėgėlių emigraciją į Kolumbi
ją ir yra pasiryžęs aplankyti tas 
apylinkes, kuriose būtų asmenų, 
suinteresuotų ta emigračijos ga
limybe. Vok-. Krašto valdyba pa
prašė apylinkių valdybas ir se
niūnus galimai greičiau praneš
ti ar yra jų apylinkėse lietuvių, 
norinčių išemigruoti į Kolumbi
ją. '
AUSTRALIJA

Sydnejaus lietuviai yra užsi
moję statyti net dvejis liet, na-- 
mus — centrinius ir Bankstow- 
no. Bet trūksta lėšų, tad pradėta 
ieškoti kelio susijungti į vienus 
namus. Bankstowniškių komisi
ja bendrame pasitarime visus 
įtikino, kad tie namai turėtų bū
ti jų rajone. Tuo tarpu nutarta 
ten paieškoti geresnio sklypo. 
Galimas dalykas, kad bus sukelti 
abu fondai ir statomi bendri na
mai.

Paulius Rūtenis dirbęs kaip 
Adelaidės L. Teatro Mylėto j ų 
Grupės režisorius, kovo mėn. iš
vyko dainuoti Melbourne aus- 
trališkon operon. Rūtenio AL- 
TM Grupės režisoriaus pareigas 
perėmė Jonas Venslovavičius.

Kazimieras Čelkis, buvęs Juk
naičių pašto tarnautojas, Viekš
nių pašto viršininkas, mirė Syd- 
nejuje kovo 9 d. Liko žmona ir 
dvi dukrelės — Dalia ir Laima.

Skautų Pan-Pacific sąskrydy
je lietuviai skautai gražiai pasi
rodė. Jie buvo atspausdinę spe
cialų leidinį apie Lietuvą angliš
kai, kurio išdalino apie 2000 eg
zempliorių. Iš VT Inf. Tarnybos 
gautus smulkesnius leidinius 
taip pat padovanojo retesniems 
svečiams, o stambiuosius — 
Public Library Victoria Mel
bourne, didžiausiai bibliotekai 
visame Pietų pusrutulyje. Joje 
yra steigiamas ir lituanistikos 
skyrius. Pirmoj eilėj norima su
telkti visas knygas svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą, o gal 
paskiau pavyks atidaryti ir lie
tuviškų knygų skyrių. Šis sky
rius steigiamas LKF švietimo 
vądovo A. Krauso rūpesčiu ir 
iniciatyva.

Canberra mieste lietuvių ko-

Gelongo lietuviai pirmieji 
Australijoje įsigys savus namus. 
Jie jau statomi ir jau pasiektas 
stogas. . r -

Audbumo X Sidnio mieste) 
žaislų ir lėlių parodoj pirmoji 
premija už gražiąu&ą tautinę 
lėlę buvo pas^tą^jH^tuvaitei R. 
Slavinskaitei.

Melburno lituanistinius. kur
sus baigė B. Antanaitytė, A. 
Kazlauskas, A. Bulotas, B. But
keviciute, R. Jakutytė, K. Brie- 
dikytė, A. Staugaidis; R. Lais- 
vėnaitė, E. Civinskaitė ir D. Bi
tė. Geriausiai egzaminus išlaikė 
Kristina Briedikytė, kuri šie
met pradėjo studijuoti Melburno 
un-te mediciną. Ji baigusiųjų 
vardu pareiškė padėką, tėvų 
vardu kalbėjo V. Jakutis, tauti
nių šokėjų — A. Karpavičius. 
Jaunimas, apskritai, Australijo
je laikosi lietuvybės. .
VENECUELA

Venesuelos liet, bendruome
nės vadovybė ten yra vadinama 
Venesuelos Lietuvių Savišalpos 
Bendruomenės centro valdyba. 
Jos pirmininkas yrą J. Bieliūnas, 
sekretorius A. Diržys, kiti valdy
bos nariai: V-. Kuzavinis, J. Sa- 
vadzkas ir L. Jablonskis.

Venesuelos skautai leidžia be
veik kas mėnuo rotatorium 
spaudinamą skautų laikraštėlį 
“Vyties kelias”, kurio redakto
rius yra dr. P. Neniškist. Jis yra 
lietuvių skautų vadovas, o skau
čių vadovė — B. ‘Malskytė ;

Venesuelos Liet KaL- Komite
tas yrą daugiausia kun. A.. Pet- 
kumo rūpesčiu sudėtytaš.. Jo pir
mininkas yra J. Kukanauza, o 
nariai — dr. Zubinieniė, J, Sa- 
vadzkas, V. Kuzavinis ir Šulcas.
BRAZILIJA

Brazilijoje gydytojo diplomą 
yra gavęs jau antras lietuvis. 
Tai Jonas Vaiteka, kuris dabar 
žada atidaryti savo kabinetą S. 
Paulyje. Pastaruoju laiku pra
deda išeiti į gyvenimą su augš- 
tojo mokslo diplomais ir dau
giau lietuvių. Jau turima įvai
rių profesijų lietuvių, baigusių 
augštuosius mokslus Brazilijoje, 
dirbančių stambiausiuose Brazi
lijos centruose.

GARSŪS
NUO 1868 METŲ

BALBRIGGAN 
LENGVI 
APATINIAI 
BALTINIAI

Vartokite baltinius, kurie palai
ko šilumą kūne ir kartu patogūs 
nešioti. Penmans lengvi medvil
nės marškiniai sugeria prakaitą 
— patogiai pasiūti, nėra suriši
mų, lengvai išskalbiami. Visų pa
geidaujamų rūšių, vyrams ir vai
kams.
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KLI KOLTOIOS FORDO
S

Kultūros Fondo Švietimo sky
rius 1955-6 m.m. yra skelbęs li
tuanistinių šeštadieninių mo
kyklų ir Augšt Lituanistinių 
kursų mokiniams dienoraščio 
rašymo bei “Tėviškės vaizdų” 
rinkimo konkursus.

Konkurse dalyvaujančių 'mo
kinių darbai buvo pateikti per 
savo mokyklų vadovybes, kuri, 
atrinkusi tris geriausius darbus, 
pateikė konkurso komisijai iki 
š.m. gegužės 1 d.

Konkurso komisijos pir-kas 
Sergiejus Treigys, nariai: Jonas 
Mikšys, Julius Širka, Izabelė 
Matusevičiūtė ir Antanas Rin- 
kūnas.

Konkurse dalyvavo Toronto 
Maironio vardo šešt. lituan. pra
džios mokykla, Hamiltono Vysk. 
Mot. Valančiaus vardo šešt. pr. 
mokykla, Toronto Augšt. Litu
anistiniai kursai ir Windsor o li
tuanistinė šeštadieninė mokyk
la-

Komisija kruopščiai peržiūrė
jusi surinktus vaizdų albumus ir 
laikydamasi konkurso skelbtų 
taisyklių bei nuostatų, premijas 
paskirstė sekančiai: ,

1- ją premiją $30 — laimėjo 
Gediminas Breichmanas, Hamil
tono vysk. Valančiaus vardo 
šešt. pradžios mokyklos V sky
riaus mokinys, surinkęs 1495 
taškus.

2- ją premiją $25 — laimėjo 
Dalia Daugvainytė, Toronto 
Maironio vardo šešt. mokyklos 
VI skyr. mok., surinkusi 1400 
taškų.

3- ją premiją $20 — laimėjo 
Violeta Januševičiūtė, Toronto 
Augšt. Lituanistinių kursų I-jo 
kurso mok. — 997 taškai.

Specialios dovanos dar paskir
tos iš nepanaudotų sumų 1955/6 
m.m. KF Švietimo skyriaus 
skelbto dienoraščio rašymo kon
kurso.

Komisija, pripažino už ypa
tingai skoningai papuoštus ir 
meniškai sugrupuotus vaizdų al
bumus šias dovanas:

1 — dovana — $15 Irenai Ku- 
niutytei, Toronto Maironio var
do šešt mokyklos V sk. moki
nei.

2 — dovną- — $10 laimėjo 3 
mokiniai: a) Sakalauskaitė, Vir
ginija, b)Skrinska, Gailius — 
abu Toronto Maironio vardo

gražiose muilo putose

PLAUNAMA PAKĖLUS
atskiriant nešvarų vandenį nuo švarių baltinių!

Westinghouse

Laundromatai
NAUJAS SKALBIMO BŪDAS! .

Skalauja, pakelia, apsuka ir išgręžia'
50 kartų per minutę...

Ir vėl ir vėl iš naujo . kiekvienos jūsų skolbinys be paliovos išskalbiamas 
pagrindinai... tas pats švelnus veikimas, kuris išplauna iš baltinių visus 
nešvarumus. Ir nešvarus vanduo visuomet atsiskiria nuo švarių baltinių... 
niekuomet neteka per juos! • Į

LAUNDROMAT AUTOMATINIAI SKALBĖJAI

• Vandens taupymo kontrolė
• Pakeliama kontrolė

louse
Gėrėkitės geriausia TV programa—Westinghouse STUDIO ONE pirmadienių vok.

' s Pakeitimai daromi nepranešus iš anksto.
- ' I ^11 . ............ II 'I Ilf lit........................................I—IIIIBI

šešt. lit. pr. mok. V-jo skyriaus 
mokiniai, c) Pakauskaitė, Mil
da, V skyriaus Vindsoro šešt. 
mokyklos mokinė.

Dienoraščio rašymo konkurse
I-ją premiją $25 laimėjo Danutė 
Chromanskytė, Hamiltono Va
lančiaus vardo šešt pr. mokyk
los mokinė.

Konkurse dalyvavo didelis 
skaičius šešt. mokyklų mokmių 
ir yra surinkę pasigėrėtinai gra
žių “Tėvynės vaizdų albumų”.

KF Švietimo Skyr.

TORONTO
SLA 236 kuopos mėn.

pereitą sekmadienį TLN nutarta 
birželio-rugpiūčio mėnesiais su
sirinkimų nedaryti. Per tą laiką 
reikalai paliekami spręsti vienai 
valdybai. Mėnesinius mokesčius 
nariai moka betarpiai finansų 
sekretorei p. O. Indrelienei, 202 
St. Clarens Avė. Taip pat ir su
sirgus į ją kreipiasi (Tel LE. 1-

Naujai įstojo Stasė Bubulis. 
Sirgo F. Noreika ir serga Ona 
Margo.; Į SLA 49-ąjį Seimą 
įvykstantį liepos 2-7 d. Detroite, 
išrinkta delegatais J. ^Strazdas ir 
O. Indrelienė. Jų kelįonės išlai
doms nutarta išmokėti po $50.

Dainų Šventei Ruošti Komi
tetui kreipiantis paskirta $25.00 
— vykstantiems į Dainų šventę 
chorams paremti.

Amerikos liet, tautinio sąskry
džio Vašingtone kreipimasis ir 
juos paremti nepatenkintas, nes 
SLA yra pašalpinė, o ne politinė 
organizacija, ir jai nederą dėtis 
kur viena .politinė organizacija, 
nekviesdama kitų, stengiasi to
kius sąskrydžius rengti. Jei kas 
pageidautų paremti — palieka
ma individualiai apsispręsti.

Kor.
NAUJA DUONA

(NCP) Toronte žinomiausia 
asmenybė, Miss Sunbeam, šei
mininkaus didžiausiam pasaulio 
piknikui gegužės 26 d.

Garbės svečiu bus Ėlmeris — 
Safety Elefant. Kiekvienas To
ronto vaikutis su savo tėveliais 
mielai kviečiamas atvykti į pra
mogas, kurios užpildys visą Ka
nados Tautinės Parodos rajoną.

Pabaltijo
NYTimes atsiklausė savo ko

respondentų dešimtyje sostinių 
ir gavo atsakymus, jog “šaltasis 
karas” yra paliaubų stadijoje. 
Maskvos korespondentas tik pa
stebėjo, kad sovietai saviesiems 
pasakoja, jog vakariečiai sten- 
giąsi šias paliaubas kaip galima 
išardyti. Vašingtone betgi gal
vojama, jog tai yra iš tikro pa
liaubos, nes rusai pasikeitę gerą
ja prasme. Londone laukiama 
sovietų greito puolimo, Paryžiu-

reikalas aktus lėja
Mūsų bendradarbis Niujorke stiprėją, ypač, kai jiems pasise

kė įtikinti Vašingtone, jog tau
tininkai esą pasitikėjimo verti 
respublikonai, kai “ALT tere- 
prezentuojąs parapijinio masto” 
arba “aiškiai kairių marksistinių 
pažiūrų piliečius demokratus”. 
Nesivaržydama su pinigais “res
publikonų talka” birželio 3 d. 
Niujorko viešbutyje Shereton 
ruošia ponams S. Lozoraičiams 
iškilmingą priėmimą, intensy
viai ruošdamiesi ir sąskrydžiui. 
Niujorko studentus gi jaudino 
spaudimas iš Čikagos veiksnių, 
kad “Lithuanian American 
Youth” peticijos, be teksto ir 
nenumeruoti lapai su *25.000 pa
rašų nebūtų įteikti prezidentui 
Vašingtono sąskrydžio metu.

Reakcija dėl “titoizmo” 
Rytų Europoje
Cyrus Sulzberger, manęs, kad 

“titoizmas” Rytų Europoje ge
riau nei “stalinizmas” ir si;ūlęs 
Amerikos vyriausybei jį skatin
ti, buvo įvairiai komentuojamas 
penkiais laiškais NYTimes, kai 
dešimteriopai egzilų laiškų ne
buvo išspausdinta. NYT atsikir
to straipsnių serija, kad “veng
rai ir lenkai netiki amerikonišku 
išlaisvinimu”. Pats Sulzberger 
taip gi viešu laišku atsakė egzi
lų politikams, lengvabūdiškai 
paneigusiems jo samprotavi
mus. Girdi, ir jis, kaip ir ąugš- 
tai gerbtini egzilai, trokštąs, kad 
viešpatautų “politinės ir asmeni
nės laisvės! (jis tai paima į ka
butes, prisimindamas gal, kad tų 
laisvių kaip tyčia, kaip ir nebu
vo prieškarinėje Rytų Europoj). 
Jis betgi laikąs žurnalisto parei
ga aprašyti padėtį teisingai. Kal
bėjęsis su tūkstančiais žmonių 
anapus, jis persiėmęs jų tvirtu 
įspūdžiu, jog egzilai esą netekę 
su savo tautomis ryšio. Labai 
apgailestaująs, tačiau, kaip is
torija liudijanti, tai esą neišven
giama. Baigdamas jis sarkastiš
kai apgailestauja, jei kas jo raši
nių buvęs asmeniškai užgauti. 
To tikrai nenorėjęs, betgi esąs 
tikras, jog. egzilai politikai pri
valą įdomautis tikrąja padėtim 
jų kraštuose. \

Pabaltiečiai Švedijoje
Praėjusią savaitę, atvykus į 

Stockholmą sovietų “parlamen
tarams”, pabaltiečių inteligen
tiška reakcija patraukė pasaulio 
dėmesį. Pabaltijo buvę parla
mentarai apkaltinę atvažiavu
sius tesant ’’iškamšomis ir kvis- 
\ (Njikeltą-ų. 8 psL)
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SOVIETAI SUMAŽINSIĄ 
KARIUOMENĘ

Gegužės 14 d. Maskva paskel
bė, kad iki 1957 m. gegužės 1 d. 
ginkluotosios Sovietų Sąj. pajė
gos būsią sumažintos 1.200.000 
vyrų. Būsią likviduotos 63 divi
zijos ir eilė atskirų brigadų, ta
me tarpe 3 oro divizijos ir ke
lios brigados dabar esančios Vo
kietijoje. Sovietai esą pasiryžę 
savo ginkluotas pajėgas dar la
biau sumažinti, jei atitinkamai 
sutiksią jas sumažinti ir Vakarų 
valstybės.

Tikro dabartinio Sovietų Sąj. 
kariuomenės skaičiaus niekas 
nežino. Specialistai spėja, kad 
išviso esą 4.600.000 — apie 3.200.- 
000 armijoje, 800.000 oro pajėgo
se ir 600.000 laivyne. Į tą skaičių 
be abejonės, neįeina saugumo 
divizijos, kurių tikras skaičius 
taip pat nežinomas.

Spėjama, kad į šį pikniką at
silankys virš 100.000 žmonių. 
Svarbiausia, kad viskas veltui.

Įėjimas veltui, mašinų pasta
tymas taip pat veltui. Veltui pik
niko stalai, veltui ledai vaikams, 
batonai, indėnų kepurės, 25 dvi
račiai varžybų laimėtojams, vis
kas nekainuos nei cento.

Programa didžiojoje scenoje, 
mikimausų filmai, orkestrai — 
viskas mažiesiems. Nepraleiskite 
progos!

Toronto universitetas pakėlė 
mokestį už mokslą

Nuo sekančių mokslo metų 
pradžios Toronto universitete 
mokestis už mokslą pakeltas vi
suose fakultetuose vidutiniškai 
11,2%.

Dabar teks mokėti nuo $250 
iki $550. Augščiausias mokestis 
medikų, toliau seka technikų ir 
odontologų — $500, farmacinin
kų, terapentų, miškininkų, teisi
ninkų ir tt. — $3.65, menų fak., 
dantų higienos, seserų, prieš me
dicininių ir prieš odontologinių 
studijų — $335, dantų globos, 
fizinės terapijos, mokytojų kur
sai ir kt. $250.
Išganytojo liuterionių bažnyčios 

anglų parapija
Toronte gegužės 6 d. šventė 10 
metų sukaktuves. Ji įsikūrė 
1945 m. Kalėdomis, turėdama 25 
konfirmuotus narius. Dabar gi 
ji turi 424 krikštytus, 290 konfir
muotų, 252 komunikuojančių 
parapijiečių.

Šioji parapija yra Jungtinės 
Liuterionių Bažnyčios Ameriko
je padalinys Kanados Sinodo ri
bose. Nuo šių metų parapija iš
silaiko vien savo lėšomis. 1956 m. 
sąmatoj yra: $10.775 parapijai 
išlaikyti ir $ 7.000 misijai šelpti 
sinodo- ir bažnyčios rėmuose.

Sukaktuvinėse pamaldos pa
mokslą sakė Šv. Petro liuterio
nių bažnyčios kunigas iš Kit
chener. Kun. dr. M. Kavolis 
sveikino lietuvių parapijos var
du.

Sulaikė komunistuojantį 
paskaitininką

Toronto komunistų draugija 
pakvietė dviem paskaitom Niu
jorko filosofijos prof. dr. C. La
mont,, dėsčiusį Kolumbijos uni
versitete. Kanados muitininkai 
jį sulaikė Windsore ir grąžino, 
į JAV. Lamont iš Detroito krei
pėsi į Otavos ir Toronto advo
katus, kurie greitai susirišo su 
imigracijos ministeriu Pickers- 
gill, ir profesorius galėjo atvykti 
į Torontą. Čia jis kalbėjo First 
Unitarian Church, St. Clair Ave 
M. apie humanizmą ir pilietines 
laisves. Paskaitas organizavo Pi-, 
lietinių Laisvių Draugija, ku
rios pirm, pastorius W. P. Jen
kins. Pats Lamont prisipažino 
priklausęs«komunistinėms orga
nizacijoms, bet nuo 1950 m. pa
sitraukęs. JAV saugumo įstaigų 
jis esąs įregistruotas kaip ko
munistų partijos pareigūnas.

Brangiems giminėms, bičiuliams ir šv. 
Jono Kr. parapijos kunigams užjauto
sioms mus gilaus liūdesio valandoje mi
rus mūsų mylimam vyrui ir tėvui, Vincui 
Puniškai, aukojusiems už velionio vėlę 
Šv. Mišias, atsiuntusiems į koplyčią gė
lių, pareiškusiems užuojautą žodžiu ir 
per spaudą, taip pat visiems prisidėju- 
siems prie paskutinio patarnavimo ve
lioniui palydint į amžiną poilsio vietą 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Žmona, dukros, sūnus ir brolis.

je tikima .sovietų gerą valia. 
Bonnoj niekas netiki Maskvą at
sisakius principų, tik pakeitus 
taktiką. Romoj laukiama sovie
tų pasiūlymo “nusiginkluoti” ir 
“užbaigti” šaltąjį karą iš viso. 
Varšuvoj “kąrąs” laikomas už
baigtu, ką ryškiausiai liudiją 
reikšmingos permainos lenkų 
gyvenime. Atsižvelgiant į lenkų 
krašto geografiją jie tiki, kad 
rusai iš tikro norį “taikos”. New 
Delhi netiki, kad rusai siektų 
pasaulio apvaldymo, ir džiaug
tųsi, kad Vakarai daugiau pasi
tikėtų Maskva. Panašiai išve
džiojo ir kiti.

“Šaltojo karo” paliaubų metas 
buvo darby metė didžiųjų žval
gyboms (komandoro Crabb at
vejis Londone) ir pabaltiečiams, 
kurių byla praėjusią savaitę, 
nepaisant kaikurių nenoro su
silaukė vis daugiau dėmesio. 
Lietuvių skriauda jau judėjo 
tarptautinės politikos perspek
tyvoj. Ypač nesimpatiški paverg 
tų pabaltiečių reikalu pasirodė 
anglosaksai, ypač surusėję, kaip 
George Kennan, buvęs JAV 
ambasadorius Maskvoj ir, žino
ma, visi tie, kurių sąžinė nebu
vo švari prisiminus jų draugys
tę su pamišėliu ir tironu gruzi
nu Džiugašvili. Sir Winston 
Churchill Aachene kvietė sovie
tus į NATO bendruomenę ir už
tikrinti pasaulyje koordinuotą 
anglosaksų - rusų tautų domina- 
ciją. Churchill galvosena atsi
spindėjo Sir Anthony Eden el
gesy. Niujorko “Laiks” kores
pondentas Londone dementavo 
gandus buktai Eden Chruščio
vui minėjęs pabaltiečius. Latvis 
patyręs, kad kalba apie pabal
tiečių įtraukimą “pasigailimų” 
sąrašan ištiesų buvusi, betgi po 
“vizito” jie neprisiminti niekur. 
Londone dėlto spėliota, kad su
tarta, -jog nejudinti Pabaltijo 
reikalo, jei britai neerzins jų sa
vo ruožtu. Britų laikraščiuose 
betgi dažnėjo anti-pabaltietiški, 
pirmoj eilėj anti-latviški, pareiš
kimai kaltinant juos “kolobora- 
vimu su naciais”. Toks rabinas 
Litvin plokščiai kaltino latvius 
išžudžius žydus.

Siūto nurašyti 
pavergtuosius
Niujorke praėjusią savaitę su

erzino James Reston žinia iš Va
šingtono, kad’-.George Kennan, 
pagal D. Lawrence, įtaigojęs Ad- 
lai Stevenson ir daugelį kitų žy
mių amerikiečių užmegzti ’’nor
malesnius ir viltingesnius santy
kius su rusų tauta”. Pirmoj ei
lėj Kennan siūto vengti “inty
mios draugystės su bet kokia ki
ta tauta. Amerika neprivalanti, 
mat, kištis į “Rusų valstybės vi
daus reikalus ir nesutikimus(!) 
Nepaisant jo pačio žodžiais “so
vietų baisių nusikaltimų paverg
tose šalyse”, Kennon norėtų, 
kad Amerika sutiktų, “kaip ten 
bebūtų, su atbaigtumu (finality) 
Rytų Europoje”. Girdi, vilkimės, 
kad tie “komunistiniai režimai 
(?) išsivystys į didesnės savival
dos ir noro patiems tvarkytis 
pozicijas”(!!!). Kennan, ameri
kiečių laikomas “nepamainomu 
sovietikos žinovu” betgi) perspė
ja, kad “pavergtiesiems pakenk
tume, jei bandytume juos įtikin
ti, jog ten sugrįš prieš 10 ar 20 
metų buvusi tvarka”. Niujorke 
ir vėl tikėjome, jog mūsų veiks
niai tuoj pat reagavo į šitokią 
hereziją. Veiksniai užimti. Vieni 
manė, kad rūpintis tokiais daly
kais nesą kam: “demokratiniai” 
lyderiai buvo perdaug susirūpi
nę “neatmezgamu VLIKo refor
mos mazgu”, o diplomatai skun
dėsi, jog išsamūs protesto laiš
kai tam pačiam NYTimes esą ig
noruojami., (Kons. Budrys, dar 
4. 17 protestavo prieš vadinimą 
Lietuvos partizanų “koloborato- 
riais”. Žr. “TŽ” 4. 19).

Iš Čikagos buvo atėjęs gan
das, jog Matulionis neišsenkan
čia energija “tebebando atstaty
ti demokratinių lietuvių grupių 
Vienybę”, pirmoj eilėj įjungda
mas LFrontą. Patikrinus, paaiš
kėjo, jog nepriėmus principinių 
LF sąlygų sugrįžimas esąs var
giai įmanomas. Olio - Rastenio - 
Seniko tautininkai gi skelbėsi

Man sergant per 17 mėn. mane lan
kiusiems tariu nuoširdų ačiū. Dr. A. 
Valadkai, lankiusiam kasdien, kun. Ažu
baliui, Tėvui Pauliui, pp. štuopiams, 
p. J. Dambrauskui, p-lėms R. ir M. Ky- 
bartaitėms ir p. A. Mozlaveckui už lan
kymą ir aprūpinimą gausiai knygomis.

P.p. A. ir M. Vaišviloms, —. Geniui, 
P. Brazui, St. Juozapavičiui, Ščepona- 
vičienei, Liuimai, Karoseliūtei, Dailidei, 
Radzevičiui, Ožinskams, Balsytei, Ra
žaičiui, Leveriams, Stepanauskui, Gri
gui, Toronto Caritui, Toronto Skautams, 
Prisikėlimo parapijos Tretininkėms. Taip 
pat p. A. Kūliui už nuvežimą iš darbo
vietės į ligoninę savo mašina. Siems vi
siems mane lankiusiems ir švenčių pro
ga įteikusiems dovanėlių tariu lobai nuo
širdų OČių. A* Bilda.

Nuoširdi podėka prisidėjusiems savo 
darbu prie mūsų parengimų: kun. kle
bonui Ažubaliui, p. Kuniučiui, p. Vaiš
vilai, p.Simanavičiui, Reiginai Kutka, 
I. Kuniutytei, A. PetruŠauskaitei, Vaiš
vilaitei ir Bildaitei, taip pat visiems at
silankiusiems į mūsų parengimus.

Dėmesio! ■ h

VALAU IR PROSIJU RŪBUS, 
imu apsaugai žieminius rūbus, užaudžiu skyles, smulkius taisy

mus atlieku veltui Paimu ir pristatau į namus.
Telefonas LE. 6-4334, skambinti po 5 vaLvak.

J. LAPAVIČIUS.

Iniciatorių grupės Čikagoje, 
esu prašytas kreiptis į skaitlin
gai Kanadoje gyvenančius Pa
baltijo Universiteto buv. studen
tus ir mokomojo personalo na
rius kviečiant visus, kuriems tik 
laikas ir galimybės leis, kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti Pabal
tijo Universiteto lietuviškojo 
sektoriaus suvažiavime Čikago
je, birželio 30 ir liepos 1 dd. (šeš
tadienį ir sekmadienį) Dainų 
šventės ir Kultūros kongreso 
metu.

Ši data buvo pasirinkta todėl, 
kad tikima, jog tomis dienomis 
Čikaga pritrauks tūkstančius 
tautiečių iš JAV ir Kanados, ku
rių vieni dalyvaus kaip aktyvūs 
programos vykdytojai, o kiti 
kaip svečiai-turistai, atvykę pa
gerbti savąją dainą ir kultūrą. 
Išrūpintos net iki 30% nuolaidos, 
ir kelionės išlaidos daugeliui bus 
pakeliamos. Suvažiavimo eiga 
bus taip sutvarkyta, kad jokiu 
būdu netrukdys dalyvauti Kon
grese ir Dainų šventėje. Kaip 
tik, net ir numatoma, kad buvę 
studentai kartu su profesūra, 
galės net kompaktiniai ir akty
viai dalyvauti tuose nepaprastos 
'svarbos lietuviškajame gyveni
me įvykiuose. Ir nors smulki 
programa dar nėra galutinai nu
statyta, bet jau aišku, kad bus 
proga išklausyti įdomią paskaitą 
— pašnekesį. Tam laukiama pre
legento galutinio sutikimo. Jau
kesniam visų pabendravimui, 
pažinčių atnaujinimui ir akade
minių dienų prisiminimui bus 
progų numatomo pobūvio metu 
(šeštadienio vakarą), kuris 
įvyks iškilesnio viešbučio salėje. 
Sekančią dieną numatomas iš
kilmingas posėdis. Jo metu bus 
atitinkamai paminėtas dešimt
metis nuo Pabaltijo Universiteto 
įsikūrimo (1946-1956), prisiminti 
ir pagerbti per tą laiką mirę PU 
lietuviškojo sektoriaus nariai. 
Taip pat, bus pasiūlyta eilė re
zoliucijų mūsų kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo klausi
mais. Po to būtų vykstama į pa
čią Dainų šventę.

Suvažiavimo - susitikimo or
ganizatoriai norėtų žinoti gali
mai tikslesnį žadančių atvykti 
skaičių. Tam reikalui pradeda
ma registracija sekančiu adresu: 
Eug. Snarskis — Gerulis, 4428 
So Western Ave.,Chicago 9, ILL.

APIE LICENCIJAS
IR LEIDIMUS

> INFORMACIJŲ KREIPTIS: 
I vietos medžioklės prižiūrėtojus ir j 

sporto reikmenų krautuves#

t medžioti Ontario provincijoje būtina išsi* 
' Itntf '^nedžioklėš licenciją. Jei jūs esate Ontario 

provincijos gyventojos, žvejoti turite teisę be lei- 
į dimo. Būtina laikytis griežtos žvejybos ir medžiok-

į. lės įstatymų, medžioti tik atitinkamu sezonu. Ne-
I siioikant minėtų taisyklių, ar neišsiimant otitin- 
| komo leidimo, įstatymo laužytojui medžioklės ar 
K žvejybos įrankiai konfiskuojami ir jiems pritai-
■ koma griežta bausmė.

Jei jūs medžiojate 
ar žuvaujate

CARLING'S
BREWERY LIMITED

IŠLEIDŽIA ISPANŲ
Reuterio pranešimu, keletui 

šimtų ispanų Sovietų Sąjunga 
išdavusi išvažiavimo vizas. Is
panų Sovietų Sąj. esą apie 5.000, 
kurie ten atvyko raudoniesiems 
pralaimėjus pilietinį karą Ispa
nijoje. Lig šiol niekam iš jų ne
buvo leidžiama iš Sovietų Są
jungos išvykti.

Lenkijos viešpats Berman krito
Komunistinėje Lenkijoje ga

lingiausiu žmogumi buvo laiko
mas Jakob Berman, viceprem
jeras ir politbiuro narys. Buvo 
sakoma, kad Stalino laikais tai 
buvęs Maskvos tikrasis įrankis 
Varšuvoje. Per jį buvę perduo
damos visos instrukcijos Lenki
jos naujiesiems “valdovams”. 
Sakoma, jis turėjęs net tiesioginį 
telefono laidą su Kremliumi.

Bermanas yra jau trečias mi- 
nisteris nušalintas per keletą 
pastarųjų savaičių. Pirmieji bu
vo saugumo, o vėliau sovehozų 
m misteris Stanislaw Radkiewicz 
ir kultūros bei meno reikalų 
ministeris Wlodzimierz Sokors- 
ki. , '■

Stalino lavoną veš į Gruziją
Vienoje iš patikimų diploma

tinių sluogsnių patirta, kad Sta
linio vienturtė duktė Svetlana, 
V-uri yra ištekėjusi už Lazaro 
Kaganovičiaus sūnaus Michailo, 
negalinti išvykti iš Maskvos. 
Draudifhas, matyt, turi ryšio su 
antistalinine linija. Kalbama, 
kad Stalino balzamuotas lavonas 
būsiąs peveštas į jo gimtąjį 
miestelį Gori prie Tiflizo Gruzi
joje.

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel”)

Pabaltijo universitetą prisimenant
Pas šį kolegą galima kreiptis vi
sais kitais reikalais. Nakvynės 
reikalai, atrodo, išsispręs nesun
kiai, nes Čikagoje yra įsikūręs 
gražus būrys buv. Pabaltijo Uni
versiteto studentų, kurie mielai 
suteiks pastogę savo buv. kole- 
gėms-goms.

Tam tikras skaičius buv. PU 
studentų atvyks kaip choristai. 
Visi kiti nuoširdžiai kviečiami 
taip pat nepabūgti kelionės ne
patogumų. Susidaro puiki proga 
dalyvauti išeivijos lietuvių kul
tūrinėje šventėje, o taip pat ir 
gražiai pabendrauti vakarykščių ’ 
bičiuliu tarpe, čikagiečiai žada 
ir ruošia parodyti savąjį svetin
gumą ir mūsų visų suinteresuo
tųjų pareiga jų neapvilti. Ir taip, 
patį pirmą kartą šiame konti
nente bus iškelta baltoji su tri
mis auksinėmis bangomis Pabal
tijo Universiteto vėliava. Tuo 
parodysime, kad PU emblema 
— liepsnojantis fakelas, perjuos
tas visų trijų tautybių spalvomis 
ir toliau liepsnoja visų jame bu
vusių studentų ir dėstytojų šir
dyse. ' Al. Gimantas.

Lenino testamentas
So v. Sąjungoje paskelbtas ir 

vad. “Lenino testamentas”. Ja
me tarp kitko įspėta dėl Stalino 
įtakos stiprėjimo. Testamente 
Trockis vadinamas ’’tikrai pa
jėgiausiu dabartiniame centro 
komitete”, Stalinas apšaukiamas . 

^“grubiu” ir siūloma jį pašalinti.
Tas Lenino laiškas Sov. Są

jungoje nebuvo niekad oficialiai 
paskelbtas. Tik Stalinas, juo 
remdamasis, sakėsi, “kaip akies 
vyzdį saugojąs partijos vienybę” 
ir turįs Lenino pavedimu imtis 
griežtų žygių prieš visus “nu
krypėlius”. Tik Trockis paskelbė 
Lenino “testamentinio laiško” 
tekstą užsienyje. Lenino testa
mente minimi komunistų parti
jos vadai Zinojevas ir Kamene
vas buvo 1936, Petakovas ■— 
1937 ir Bucharinas 1938 m. pa- ’ 
smerkti mirti, o Trockis 1939 m. 
nužudytas savo privataus sekre
toriaus, kaip spėjama, NKVD 
agento. Dabar, keliant Lenino 
autoritetą, juo daugiausia remia
masi taip pat stengiantis visiškai, 
suniekinti, sumenkinti Stalino 
reikšmę.

1 .A.
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LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI
Stumia mokintis dainininką
Gražios iniciatyvos ėmėsi ka

nadiečiai išleisti į mokslus Stasį 

žiniomis yra padaręs dainavime 
gražią pažangą ir norėtų užbaig
ti studijas Italijoje. Įsisteigęs 
specialus komitetas kviečia vi
sus aukoti: “St. Baranauskas 
Fund, Current Account No 565, 
Parama Credit Union, 235 
Ossington Ave., Toronto, Ont., 
Canada”. Apmąsčius, dalykas 
atrodo ne visai tvarkoj. Bara
nauskas turi nuostabų balsą ir 
iki šiol lietuvius jis nuskriaudė 
nenorėdamas prasimušti į pir
maujančių pasaulio dainininkų 
tarpą. Džiugu, kad jis sutiko bū
ti palaikomas ir stumiamas į 
tarptautinio dainininko garbę ir 
uždarbį. Tačiau kodėl prašyti vi
suomenę aukoti? Ar nesusirink
tų greičiau sumos, jei lietuviš
koji visuomenė būtų pakviesta 
sumesti paskolą gabiam tenorui? 
Jis vėliau, su procentais, ir gar
sindamas lietuvių vardą, ją vi
siems sugrąžins. Tokiu tai būdu, 
buvęs lietuviškosios visuomenės 
prieš Pirmąjį P. Karą išleistas 
Kipras Petrauskas, kuris tuome
tiniam moksleivių šalpos būre
liui “Žiburėliui” nedelsė atsily
ginti. Negi, tuometinio būrelio 
vadovai buvo realesni, nei visi 
tie, kurie dabar prašo mus, dau
giausia darbininkus žmones au
koti — moksleiviams, daininin
kams, dailininkams ir kitiems 
profesionalams paremti. Nūsi- 

”AR GALIU ATVYKTI PIETUMS?“

Wk.,

KRAUTUVININKAMS
Užsakymui 

skambinkite 
tel. RU. 1-4607

I;

PRAŠAU PAKVIESTI MANE
PASIGARDŽIUOTI PUIKIA

llliKii®

PARDUODAMA TIK JŪSŲ KAIMYNINĖSE MAISTO KRAUTUVĖSE
su savivaldybėmis.

Pirkite NAUJA Sunbeam duona

bosta tos aukos — pas mus pini
gai taip palaidai nesimėto. Kitas 
dalykas skolyti. Iš dalies — tai 
vers skolininkus ir uoliau moky
tis! j

Dvilypė logika
JAV-se tik dviejų laikraščių 

vedamieji patraukia dėmesį — 
tai Brooklyn© “Darbininkas” ir 
Čikagos marksistų “Naujienos”. 
Pastarosios pasižymi dvilype lo
gika, raitoma pagal reikalą. Štai 
nesenas vedamasis “Būdingas 
streikas”. “Naujienos” užtaria 
aliaskiečius, kurie neįleidžiant 
jų į Kongresą, sustreikavo ir ne
besutinka mokėti JAV vyriau
sybei mokesčių. Girdi, nėr re
prezentacijos, nėr ir pinigų. 
“Naujienos’’ aiškina, jog tai po
litinis dalykas — Aliaska demo
kratų kontroliuojama, tai res
publikonai bijosi demokratų se
natorių persvaros Senate. “Nau
jienos” rašo: “Dabar prasidedąs 
Aliaskoje sąjūdis ryšium su mo
kesčių nemokėjimu, gal privers 
Kongresą ilgiau nedelsti su su
teikimu tiek Havajų saloms, tiek 
Aliaskai valstybės teisių.” Nieko 
negali nei atimti nei pridėti. Tai 
vienas iš gražiausių “Naujienų” 
vedamųjų. Betgi gera būtų, kad 
šis vedamasis “Naujienų, skaity
tojus paskatintų lietuvius apsi
dairyti apie save. Štai Amerikos 
Lietuvių Taryba! Pavarčius 
“Draugo” puslapius įsitikini, jog 
ar tik ne pusę, o gal ir daugiau 
pinigų Tarybai'sudeda naujieji 
ateiviai, daugumoje susibūrę AL

Bendruomenėje. Būtų įdomu su
žinoti, ką “Naujienos” galvoja 
dėl jų reprezentacijos Amerikos 
Lietuvių Taryboje? Atrodo, vis- 
ką lemia slaptas “džentelmenų 7-7 3 7 —L 7
susitarimas”. O jis privedė ne budais kaiP nors Pavyti Vaka-
prie vieno paradokso. Štai pav. 
New Yorko valstijos vienoj ko
lonijoje buvo Lietuvos Laisvini
mo veiklai ALBendruOmenės 
skyriaus suruošta rinkliava. Su
rinkta $200, kurie susirinkimo 
nutarta siųsti Tautos Fondui. 
Koks buvo betgi nustebimas kai 
paaiškėjo, jog’ VLIKo pareigū
nams spaudžiant ALBendruo- 
menės Skyriaus Valdybos pini
gai buvo pasiųsti ALTui Čika
goje. Neteko girdėti, kad kas 
nors darytų kokių žygių ALTa- 
ryboje reprezentuoti gyvybin
giausią Amerikos lietuvių dalį, 
susibūrusią Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėje. Senieji ateiviai 
vis didžiuojasi “Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje”. Esą tai di
džiausia organizacija. Būtų gera 
pamatyti SLA balsavimų duo
menis. Girdi joje buvę 20.000 
narių. Gal kas apskaičiuotų, ko
kį skaičių tada reprezentavo tie 
7.000 balsuotojų, išrinkę AL 
Bendruomenės Valdybą? Tai ko
dėl tokio skaičiaus atstovų nie
kas neįsileidžia į ALTą? Aim. 
(Autoriaus samprotavimas yra 
paremtas prielaida, kad Am. 
Liet. B-nė apjungianti tik arba 
bent daugumoje naujuosius atei
vius. Jei šiuo metu taip kaiku- 
riose ar daugely vietų yra, tai 
visdėlto nėra tokia šios organi
zacijos prigimtis bei paskirtis.

Sovietinio pasaulio užsimojintaį
Pastaruoju metu Sovietai su 

savo satelitais stengiasi visokiais 

rų ekonominį pranašumą. Perei
tais metais Sov. Sąjungoje vėl 
paspartintu greičiu buvo pradė
tos kurti ir stiprinti sunkiosios 
pramonės įmonės, o visur ieško
ma naujų, racionalesnių darbo 
metodų. Šiuo metu į priešakį iš
stumiami satelitiniai kraštai. 
Stengiamasi,.kad panašiai, kaip 
Sov. Sąjungoje, taip pat Rumu
nijoje ir Lenkijoje, Čekoslova
kijoje ir Bulgarijoje būtų skati
nama, plieno, geležies, akmens 
anglių, naftos, mašinų gamyba 
ir plečiamas elektros energijos 
tinklas. Šiame Sovietų ūkinės 
ekspansijos plane atskirų kraštų 
sienos nevaidina reikšmingesnio 
vaidmens. Svarbiausia — kiek 
galint daugiau padidinti išdirbio 
normą ir paskirstyti patį darbą. 
Pirmą kartą 1956 m. visų Rytų 
bloko valstybių penkmečių pla
nai bus rūpestingai suderinti

Juk tai visuotinė organizacija, 
kuri jokiam at vėjy negali būti 
statoma nei priešpriešais, nei 
greta kokių “kitų organizacijų, 

‘jos visuotinumo atsisakius, ji 
visa netektų prasmės. Beto, su 
ALT darbo pasidalinimas buvo 
sutartas dar prieš sukuriant 
Bendruomenės organus. Kaži ar 
visiems jau atrodo, kad bus atė
jęs laikas tą susitarimą pakeis
ti?) >

' -:W

vieni su kit. Lenkijai pvz. ski
riamas “pirmaujantis vaidmuo” 
laivų statyboje ir laivyboje. Če
koslovakijai ir vidurinei Vokie
tijai skirta mašinų gamyba, 
Vengrijai — aliuminijaus ir 
lengvesniųjų mašinų, Rumunija 
turi kiek galint intensyviau “iš
naudoti techninius naftos gali
mumus ir jos natūralius resur
sus”. Kai kurie satelitiniai kraš
tai tuo reikalu tam tikromis su
tartimis yra įsipareigoję vieni 
kitiems padėti, sudarydami ūki
nį vienetą. Pvz. Vengrija ir Ru
munija nori pastatyti didžiulį 
chemijos kombinatą, kuris per
dirbtų iš žemės gaunamas du
jas ir jas iš Rumunijos vamz
džiais perduotų į Vengriją. Prie 
Thaisės statoma didžiulė elek
tros jėgainė. Druską pristato 
Sov. Sąjunga. Kombinatas nu
mato gaminti dirbtinį pluoštą, 
dirbtines trąšas ir įvairias che
mijos medžiagas lengvajai pra
monei. Vengrai nori ir Bulgari
joje įtaisyti atomines dirbtuves, 
neš neseniai į šiaurės rytus nuo 
Sofijos buvo rasti urano rūdos 
klodai. Lenkų-čekoslovakų ben
dradarbiavimas smarkiai padidi
no plieno gamybą. Plieno kom
binatas “Nova Hutą” prie Kro
kuvos prisidės prie sunkiosios 
pramonės vidurinėje Vokietijoje 
sustiprinimo. Bulgarijoje stato
mas cemento fabrikas, kuris, nu
matoma, gamins apie 300.000 to
nų per met., taip pat celiuliozei 
iš šiaudų gaminti dirbtuvės.

nauja Sunbeam duona
Tai NAUJA — tikrai NAUJA — tai skani NAUJA !

NAUJA Sunbeam duona yra NAUJAUSIA,
— NAUJAUSIO skonio.

■■■ ■•...• . ..... .... . . •

NAUJAS sulėtinto kepimo procesas suteikia Sunbeam
duonai ypatingą skanumą. Puiki, tinka tostui.

NAUJAS plastinis įpakavimas išlaiko ilgai kiekvienam rytui
Sunbeam duonos šviežumą ir kvapsnį. Greitai nepasensta.

Išbandykite Sunbeam duoną dar šiandien.
Ieškokite Sunbeam mergaitės ant spalvingų

' . . . —'
NAUJOS Sunbeam duonos įpakavimų.

Panaikins vergę stovyklas?
Augštas stovietų pareigūnas.

kurio pavardė neskelbiama, esą reiškimo tuo reikalu negirdėti 
pareiškęs prancūzų sovietų de- Jei tai tiesa, sovietai vieną ver- 
legacijai, lankiusiai sovietų pri- [ giją pakeistų kita; masiškai iš- 
verstinio darbo stovyklą prie vežtų ji) nė neketina grąžinti, f
HR-.l —_ 1 „ J j • XC--— 1O ' 4 • 1—.*1 • 1Tūlos, kad per ateinančius 18 
mėn. būsiančios panaikintos S. 
Sąjungoje visos priv. darbo sto
vyklos. Tam esą sudaryta spe
ciali! komisija, kuri turinti per
žiūrėti pasmerktųjų bylas iki 
spalio mėn. ir išteisinti nekal
tuosius. Ateityje būsią steigia
mos pataisomojo “darbo koloni
jos”, kurių gyventojai dirbsią 
įmonėse ir už jų ribų. Masinių 
išvežimų Sov. Sąjungoj nebesą; 
deportuojami tiktai pavieniai as
menys už “rimtus” polit. nusi
kaltimus po normalios teisminės 
procedūros.

RODNEY, Ont.
Motinos dienos minėjimas 

įvyko š.m. 6 d. Rūpestingą atyda 
šios apylinkės lietuviai pasiruo
šė paminėti Motiną — Motiną 
mirusią, Motiną kenčiančią, Mo
tiną laisvėj dirbančią. Minėjimą 
atidarė A. Kojelaitis, prisimin
damas mirusias ir kenčiančias 
motinas. Paskaitą skaitė V. Ig- 
naitis — “Kodėl yra minima mo
tinos diena”. Programą atliko 
liet. mok. mokiniai: Andriulio- 
nytė, Enskaitytė, Naruševičiūtė, 
Narbutaitė, Kauzanaitė, Statke- 
vičiūtė, Mockus, Jocius, Enskai- 
tis vadovaujami mok. vedėjos p. 
Kojelaitienės ir p Mockienė ir 
Br. Naruševičius. Programoj

Kol kas ifieialaus sovietų pa

Pastaruoju laiku jų skaičių pa
didino gruzinai, deportuoti už 
demonstracijas Tiflise prieš Sta
lino niekinimą.

Neseniai grįžusių iš vergų sto
vyklų austrų žiniomis, * kaliniai 
vėl sukilę Mirnoje stovykloje 
prie Tomsko, Norilske ir Igar- 
koj arktikos srityje. Esą apie 
200 kalinių ir 12 sargybinių žu
vę, o 80 kalinių pabėgę. Po Sta
lino mirties iš stovyklų buvę pa
leisti tiktai 7 austrai po 11 metų 
kalinimo pagal sovietų-austrų 
sutartį.

buvo montažas: “Mielai Moti
nai” gerai paruoštas iš prozos ir 
poezijos taip, kad jis sudarė sce
nos vaizdelio įspūdį.

šeštad. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas įvyko tuoj pat po 
minėjimo. Vietos b-nės apylin
kės pirm. V. Ignaitis pasidžiaugė 
mokyklos atliktu darbu ir padė
kojo mok. vedėjai p. Kojelaitie- 
nei už jos triūsą ir kantrybę mo
kant vaikus eiti lietuvišku ke
liu. Gi mokinių tėvų vardu ir k- 
teto vardu pp. Andriulionienė ir 
Statkevičienė įteikė mok. vedė
jai dovaną — servyzą. Žodį tarė 
ir apylinkės kapelionas kun. K. 
Riekus, netikėtai atvykęs iš vie
no minėjimo Courtland-Tillson- 
burgo į kitą čia į Rodney. Kun. 
Riekus liko nustebintas mokyk
los pažanga, pasiruošimu ir tiek 
suaugusių, tiek mokinių gausiu 
dalyvavimu minėjime.

Lietuvių tabako augintojų na
mų statyba Tillsonburgo mieste 
ar jo apylinkėj sutikta su 
džiaugsmu. Nors kartą lietuviai, 
taip plačiai išsisklaidę po apy
linkes, apie 100 mylių nuo viens 
kito, turės progos suvažiuoti ap
tarti savo reikalus; turės progos 
ir priaugantis jaunimas daugiau 
tarpusavy bendrauti. A.

WELLAND, Ont
Birželio 3 d. 1.30 vai. įvyksta 

KL Bendruomenės Weliando 
apylinkės susirinkimas. Malo
niai kviečiame visus tautiečius 
iš Niagara Falls, Weliando ir 
Port Colborne skaitlingai daly
vauti. Savo dalyvavimu mora
liai paremsime išrinktus vykdo
muosius . organus. Nebūkime 
mūsų tautiniams reikalams abe
jingi ir parodykime daugiau pa
stangų išlaikyti šių kolonijų or- , 
ganizuotumą. Kiekvieno bend
ruomenės nario aktyvus daly
vavimas savo bendruomenės 
veikloje parodo jo pareigos su
pratimą savo tautai, visuomeniš
kumą ir kultūrinę pažangą. Tik 
laukiniai ir mažos kultūros tau
tos menkai organizuotos, dėl ko 
dažniausiai yra valdomos sveti
mų.

Susirinkimo dienotvarkė iš
siuntinėta visiems bendruome
nės nariams asmeniškai. Susi
rinkimas įvyks Wellande, Kel
iems Ave., Knights of Colum
bus salėje (ten, kur visuomet 
vyksta Weliando lietuvių pa
maldos).

Weliando apylinkės v-ba.

WINDSOR, Ont
Windsoran naujai atvyko p. K. 

Budrys. Buvo surastas butas pas 
lietuvį. Darbą gavo ir jau pra
dėjo dirbti po 3 dienų. Turi šei
mą: tris vaikelius ir žmoną. At
vyko iš Kirkland Lake, Ont. 
Šiuo momentu galėtų ir kiti at
vykti į mūsų įdomų miestą. Jis 
yra lyg Detroito priemiestis. Čia 
lengvas susisiekimas su Detro
itu. Tuo tarpu visi lietuviai dir
ba. Tie kurie kituose miesteliuo
se nėra giliai šaknų įleidę ir ga
li lengvai kilnotis, galėtų pamė
ginti pas mus kurtis. Čia pragy
venimo sąlygos yra geros. Bet 
vyrai negali būti senesni kaip 50 
m. amžiaus. Dirbtuvės senesnių 
nenori priimti. Važiuojant 
kreiptis į p. Janušką, 1133 Mov 
gatvė arba 1479 Albert Rd. telef. 
WH. 5-2474. Geriausia, kad pir
ma atvažiuotų šeimos galva. 
Paskum . galima kviesti šeimą. 
Mažiau išlaidų. Kolonija nedi
delė — 300 asmenų, kurie dar 
moka lietuviškai kalbėti, bet yra 
veikli ir vieninga. Z. T.

NEPADIDINS SENATVĖS 
PENSIJŲ

Sveikatos min. Martin, atsa
kydamas į Toronto m. tarybos 
prašymą padidinti senatvės pen
siją iš $40 iki $50, pareiškė, kad 
vyriausybė to padaryti negalin
ti. Jos biudžete tam skiriama 
kasmet $400.000.000, o socialinei 
apdraudai — $1.800.000.000. Mi- 
nisteris pasiūlė, kad papildomą 
pagalbą seneliams ^organizuotų
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1 nlelektualinis klaidžiojimas
«. Keistas įspūdis susidarė skai
tant knygą “Litauen und seine 
Deutschen”— Lietuva ir jos vo
kiečiai. Kilo priešingi jausmai, 
kurie ne man vienam gali atver
ti senas žaizdas. Mes visi norime 
jas pamiršti, kuo giliausiai pa
sąmonėje laikyti, ir aš noriu 
užųomarštįn palydėti ąną šiurpų 
1942. 3. 19 rytą, kai-man einant 
Laisvės Alėja mano butas buvo 
Lietuvos vokiečių krečiamas, o 
Taupomųjų Valstybės Kasų val
dytojo prieškambaryje taip pat 
laukė Lietuvos vokietis SD (Si- 
cherheitsdierist) vertėjas. Nie
ko ypatingo nerądo hute ir įstai- 
foje. Ištįsus mėnesius sėdint 
įąuno Sunkiųjų Darbų kalėji

me nepateikė jokio kaltinimo. 
Aš žinojau už ką kalino — kali
no, kad buvau vienas iš bankų 
valdytojų, kovojančių prieš Ber
lyno politiką. Žinojau, jog nepa
tiko mano kaikuris susidūrimas 
su Kauno Ortskommendant 
Krammer. Žinojau, kad Berly
nas, per vietinius vokiečius ruo
šė tolimesnius planus tvirtai 
Lietuvoje koją įkelti. Jei per 
pirmą pasaulinį ‘ karą slaptuose 
raštuose jie svajojo “litauisches 
Bauernvolk” suvokietinti per 50 
m., dabar buvo užsimoję įgy
vendinti “Blitzkolonizątion”. 
Juk to jie neslėpė. “Der Stuer- 
mer” jau net per toli šovė užsi
manęs Lietuvą suvokiętinti ir 
gal tik peranksti dalimi prasklei
dė seniai puoselėjamus planus, 
kuriuos Ostministferium stal
čiuose laikė laukdami karo lai
mėjimo.

Ir vėl judėjau Laisvės Alėja, 
kurioje aidėjo garsūs Lietuvos 
vokiečių batų dūžiai. Judėjau ne 
vienas. Mane, lydėjo Lietuvos 
vokietis. Buvo žvarbus rytas. Aš 
meldžiaus, kad išnyktų “naujo
sios vergijos Europa”. SD būsti
nėje sutikau kitą Lietuvos vo
kietį, kuris ne eilinį vaidmenį 
ten atliko. Ten sukaliojosi ir žy
das, pašnabždomis kažką pertei
kęs mano tardytojui. .Jų keliai 
buvo skirtingi. Kybartiškis SD 
yiešpatukas vėliau atsidūrė Lon
dono Intelligence eilėse, o žydas 
reporteris sulaukė to paties liki
mo, kaip ir jo tautiečiai, kurie 
anuomet tebuvo jo aukomis. Jų 

- taktika taip buvo skirtinga. Žy
das pašnibždomis, kybartiškis 
grūmojimu skandino aukas.

Slinko niūrios, ilgos dienos 
šaltoje vienutėje. Ir kai atsidū
riau vėl SD tardymo kambary
je, kuriame sėdėjo jau ne Lietu
vos vokiečiai, jie korektiškai 
man teprimetė, kad esu lietuvis 
nacionalistas... Keista, labai 
keista, kad ir minėtoje knygoje, 
lyg Lietuvoje buvusių geštapi- 
ninkų lūpomis, norima lietuvius 
pakaltinti nacionalizmu. Mes ne- 
siginame patriotizmo, gal kar
tais pernelyg žodingo, tačiau jis 
nebuvo priežastimi, kad tūks
tančiai būtų turėję būti įgrūsti Į 
krematoriumą...

Keistu būdu, vienas iš 7 pati
kimų lietuvių per neapdairumą 
ar iš blogos valios, kolektyvo 
prašytą, mano parašytą to meto 
veiklos programą perteikė SD. 
Tardytojai ją turėjo ant stalo ir 
vokiečių kalbon išsivertę. Vie
nas tardytojų tarė: “Jūsų rašy
toji programa net pažangesnė

už nacionalsocialistų, bet ji 
mums neparanki. Mes siekiam? 
didelių tikslų, o mažos tautinės 
linkmės turi įsilieti į vieną dide
lę srovę...”

Smilkalai ir dagiai
. Minėtas sąsiuvinys pasižymi 
ne esminiu, bet formaliniu in
telektualizmu, kuris kiek prime
na NSDĄF leidinius. Protingi 
svarstymai turi tikslą atidengti 
tiesą, formalinis intelektualiz
mas, siekia tiesą aptemdyti. Tam 
tikslui pasirinktas klaikus būdas 
į mūsų kiemą mėtyti dyglius.’ 
Gąl autoriai mano, kad tuo ke
liu eidami galės iškreipti isto
rinę raidą, nuslėpti nemalonius 
dalykus, kuriuos lietuviai ne
lengvai galės pamiršti. Užtenka 
prisiminti vien tik pastarojo ka
ro vokiškąja okupaciją.

Johannes Strauch, Lietuvos 
vokiečių vardu padaro gražų 
mostą priminęs istorines Lietu
vos taptų gražų sugyvenimą. 
Lietuvos. Statutą jis vadina gar
siu ir plačiai prigijusiu kaimy
ninėse tautose. Malonu, jog jis 
yra išmokę? lietuviškus vardus 
teisingai rašyti, bet Kauną kaž
kodėl padaro Kaūen. Pagarbiai 
turime sutikti Straucho padėką 
lietuvių tautai visos vokiečių 
tautos vardu už pokario metu 
tautiečiu pąrąmą badaujantiems, 
kenčiantiems ir ujamiems vo
kiečiams. Jis tikisi, kad praei
tyje puoselėtas tautų sugyveni
mas galįs būtį spartinamas, o 
tautos bent kiek suartinamos. 
Jis teisingai pamini istorinį įvy
kį, kad Salzburgo vokiečiai ko
lonizavo lietuviškas sritis, imti
nai Klaipėdą.

Nežiūrint kaikurių pratarties 
netikslumų, jei ir kiti autoriai 
būtų pasirinkę tą patį kelią, ga
lėtume tik pasveikinti kaimy
nus, besidžiaugdami, kad jie jau 
lyg norėtų atprasti nuo “jodinė
jimo” po svetimas žemes. Lie
tuvių tauta gal galėtų atleisti 
daugelį vokiečių istorinių klaidų 
imtinai dar taip neseniai padary
tąsias, kai vokiškose vergų sto
vyklose dešimtimis tūkstančių 
turėjo pakelti pragaro kančias 
ir ne šimtais žūti. Mes gal galė
tume paskandinti užuomarštin 
nežmoniškumą tų, kurie vakar 
buvo Okupantų šiandieną vadi
nasi Litauendeutschen ir lyg pa
tyčiai dangstosi kultūriniu su
važiavimu ir Albertus - Univer- 
sitat, Kohigsberg/Pr* ‘

Ūkinio santykiavimo 
apibrėžos

Dr. V. Jungfer, ilgametis Vy
tauto Didžiojo Universiteto pro- 
fęssorius, įvade aptaria Lietu
vos ūkiškąjį bendravimą su Va
karais. Jis ypač dėmesį kreipia į 
lietuvių vokiečių ankstybuosius 
santykius. Istorinę ūkinę raidą 
palieku aptarti mūsų istorikams. 
Tačiau čai užuominos jau gana 
aiškios.

Dr. V. Jungfer gyvendamas 
Lietuvoje gerokai pramoko lie
tuvių kalbos ir, berods, ūkio isto
riją ir kitus dalykus vėliau jau 
dėstė lietuviškai. Reikia nusiste
bėti, kad lietuviškame universi
tete ilgai užkliuvęs ir žinodamas 
kaip reikia lietuviškuosius var
dus ir vietovardžius rašyti, kaž
kodėl rašo Gedimin, Witowt tai 
vėl Vytautas. Žymiai blogiau su

lietuvįškąig vietovardžiais. Kai; 
kur šalia kauen, Groano, rašcn 
ma Kaunas, Gardinas. Wįlna jau 
nesuranda lietuviškos palydos. 
Apuolė, Trakai teisingai rašomi, 
kiti vietovardžiai pasibaisėtinai 
iškreipiami — Jurburg, Veluo- 
nai ir tt.

Dr. V. Jungfer nurodo, kad 15 
a. antroje pusėje Kaune buvę vi
sa eilė vokiečių miesto galvų 
(Būrgermeįster): Paul Sebenei- 
che, Barnątę, Komerow, vokie
čių įtaka, esą buvusi gana-dide
lė. Teismuose jiems buvę leista 
turėti savp vertėjus. Ar visa tai 
pagrįsta?

Gaila, kad prof. dr. V. Jungfer, 
kelioliką metų dėstydamas Lie
tuvos universitete neišleido Lie
tuvos ūkio istorijos, kuri net ir 
šiuo atveju būtų įdomi — paro
dytų ar vienodai autorių veikia 
Lietuvos ir Vokietijos duona.

Lietuvių sukilimas 1863 m.
Dr. H. SchaUhammer aptaria 

1863 m. sukilimą. Straipsnio pra
džioje pasiguodžiama, kad vaka
ruose apie Lietuvą palyginti ma
žai kas težinoma, Pąbąltijų ųęt 
svarbesnieji miestai neatskiria
mi. Pradėdamas kalbėti apie su
kilimą autorius'nurodo Lietuvos 
tragizmą, kuris išplaukė iš lenkų 
įtakos įsivyravimo. Autoriui ga
lima padėkoti ne tik už lietuviš
kų vietovardžių taisyklingą nau
dojimą, bet ir ano laikotarpio 
įdomų nušvietimą. Tuometinė 
Prūsija nenorėjo Lenkijos, o tuo 
pat ir Lietuvos atsikūrimo. Au
torius pateikia ir motyvus: “Len 
kijos išsilaisvinimas buvo nepa
geidaujamas bent iki Poznanės 
sritis bus galutinai suvokietinta. 
Gi Prūsija siekė vokiečiams va
dovauti. Todėl vokiečiai įsikišo 
lenkų sukilimui nuslopinti. Prū
sijos ministeris pirmininkas Ot
to von Bismarck šiai minčiai pri
tarė. Sukilimui prasidėjus Rusi
jos atstovas Oubril kreipėsi i 
Prūsijos karalių prašydamas, 
kad sukilime dalyvavusius atbė- 
gėlius suimtų, o Prūsija būtų 
drauginga Rusijai. Karalius abu 
prašymus patenkino”.

Netrukus Prūsijos karalius pa
siuntė gen. Gustav von Alvens- 
leben į Petrapilį. Šio nepaprasto 
atžagareivio esminis uždavinys 
pasiūlyti carui, kad abiejų kraš
tų kariuomenė sutartinai veiktų 
sukilėliams numalšinti. Susitari- 
rųą_Rįsmarękisayo ątsįmįnimuo- 
se vadina carp laimėjimu. Otto 
nori lyg save’apgauti. Esmėje, 
bet kuria kaina jis siekė gerų 
santykių su Rusija. Rusai norė
jo padaryti Lenkijai kaikurių 
nuolaidų ir užmegzti platesnius 
ryšius su Prancūzija, kuri šalto
kai stebėjo įvykius Lenkijoje. 
Paryžius pradėjo kiek remti Su
kilėlius tik patyręs apie prūsų ir 
rusų slaptą susitarimą. Ir ši pa
rama išplaukė ne tiek dėl lenkų 
išlaisvinimo, bet dėl jų panaudo
jimo prieš vokiečius.

H. Schallkammer gražiais žo
džiais baigia savo studiją: “Ru
sų politika prieš lietuvių tikėji
mą ir kalbą — žinomasis lotynų 
raidyno draudimas iššaukė kata
likiškos ūkininkijos pasipriešini
mą. Kova privedė prie tautinės 
sąmonės atbudimo. Ir lietuvių 
tauta, savo metu įsirikiavusi Eu
ropos tautų tarpan, pareikalavo

J. AISTIS.
VAKARO TYLA
RAMU, tik epušės visi lapeliai
Staiga pakyla ir smagiai 
Plasnodami vėl nutupia negalioj, 
Lyg pririšti drugiai...
I augštą dangų stiepiasi mūs kelias
Ir dairos vakaras baugiai,
O plazda širdys epušės lapeliais,

' Kaip pririšti drugiai...

PASISKUNDIMAS
Bernardui Brazdžioniui
Ne dėlto, <kad ruduo, ne dėlto 1.
Ne dėlto, kad nukando lapus
Ir kad rūstauja vėtros piktos 
šakose yėl kaukimas kraupus...
Ne dėlto man graudu, ne dėlto...
Ne dėlto, kad žvarbusis lietus 
Mūs likimo kely nuolatos 
Veiduose išvagoja metus...
Ne dėlto man baisu, ne dėlto...
Ne dėlto, kad užgriuvo dangus
Ir palaužė mus čia... Ne dėlto, 
Ne dėlto, o tautieti brangus!

MONOLOGAS
VIENAS kraujo lašas būt tave nuplovęs, 
Bet varge jo vieno tu pasigedai — 
Nors stiprybę sėmėm iš didžios senovės. 
Liko netesėti mūsų pažadai...
Vienų vienas žodis būt taye apgynęs, 
Bet varge jo vieno tu pasigedai...
Nors visi žadėjom mirti už tėvynę, 
Liko netesėti mūsų pažadai...

Iš kultūros ir knyg; pasaulio
Lietuvių Pranciškonų provin

cijai Amerikoje šiemet sueina 10 
metų. Taip pat šiemet sueina 25 
metai nuo Pranciškonų atsista
tydinimo Lietuvoje. Šitos sukak
tys bus paminėtos Kennebunk- 
porte per tradicinę Lietuvių 
Dieną liepos 15 d.

Dr. A. Maceina gavo pakvieti
mą dėstyti Freiburgo un-te, Vo
kietijoje. Vasaros semestre skai
tys kursą-apie Dostojevskio reli
gijos filosofiją.

DaiL Povilas Puzinas, šiuo 
metu gyvenąs Niujorke, laimėjo 
Winsor Newton Award už savo 
aliejinį paveikslą “Buriniai lai
vai“ išstatytą Long Island Art 
League 26-je metinėje meno pa
rodoje, gegužės 6-19 d. Douglas- 
ton, N.Y., kurioje dalyvauja per 
200 menininkų.

Šią vertingą žymiosios Ang
lijos dažų firmos dovaną — alie
jinių dažų rinkinį — parodos

Didžiausia lietuvių prekybą Toronte

Mohawk Furniture Ltd.
2446-8 Danforth Ave. Telefonai: OX. 9-4444, OX. 9-0977
Parduodame geriausius ir gražiau
sius McCLARY šaldytuvus ir 
virimui krosnis — gazo ir elektros.

8 Q

•<§>• ®®

I

straipsnį išspausdino Toronto 
ukrainiečių savaitraštis “Ukra- 
inskij Robitnik”. Straipsnis pa
puoštas kompozitoriaus atvaiz
du.

Liet, kompozitorių sąjungos 
valdybos pirmininku vėl išrink
tas S. Vainiūnas, pirmininko pa
vaduotojas Juzeliūnas, atsakin
guoju sekretorium E. Balsys.

Aušros Vartų Marijos pašto 
ženklelius karo metu buvo išlei
dę lenkų karininkai belaisviai 
buvę Waldenbergo koncentraci
jos stovykloje. Klišę — medžio 
raižinį pagamino vienas kari
ninkas, o popieris buvo naudo
jamas iš propagandinių lapelių 
ir laikraščių lankų. Taip įvai
riausiu rašalu bei dažais buvo iš
spausdinta 3062 ženklai, kurie 
buvo paskleisti karin. belaisvių 
tarpe. Tų ženklų didelė dalis yra 
žuvusi dėl bombardavimų ir ka
linių kilnojimų.

McCLARY turi 13 modelių gaxo ir 
elektros virimo krosnių. TIK McCLARY 
turi "Broodway oven" — 20" pločio 
keptuve. Šiais metais McCLARY jums 
užtikrino kokybe ir didžiausią verte 
už jūsų pinigus.

McCLARY Soidytuvoi šiois metais pripažinti geriausiais ir už tai ap
dovanoti N.LD.C. medaliu — augščiausiu a t žymėjimo ženklu.

Myli manę, Dievuli geras —■ 
Skliaustuose šypsais ir sakai: — 
Tau upės bėga, girios šnera 
Ir metų keičiasi laikai...
Prašai ar neprašai — tau duodu, 
lęmęt, kad duodu, nežinai;
Rasos lašely pasirodau
Ir skausmo taurėj sklidinoj ...
Tau leidžiu klyst ir nusidėti
Aistrų žieduose ir purve, 
Kad trauktų vėl skliaustai žvaigždėti 
Manęspi nusidėjusį tave.
Ir nesirūstinu, kad paikas 
Malonių apsto nematai, — 
Tu mano mielas, geras vaikas ' 
Tą pat ir griauni, ir statai!

(Šie eilėraščiai buvo skaityti “Aidų” muzikos-literatūros va
kare Toronte balandžio 15 d.)

teisėjų komisija įtenkė Povilui 
Puzinui parodą atidarant ir da
lyvaujant skaitlingam lankyto
jų būriui sekmadienį,, gegužės 6 
dieną..

Dail. Puzinas neseniai persi
kėlė į Niujorką iš Kalifornijos, 
kur taip pat yra dalyvavęs ke
liose parodose Los Angeles.

1950 m. jo paveikslas “Pabė
gėlė” laimėjo pirmąją premiją 
All-City Art Show ir lankytojų 
balslavimu buvo pripažintas ge
riausiu tų metų paveikslu. Už tų 
metų savo meninę kūrybą P. Pu
zinas gavo dar Los Angeles 
miesto majoro metinį meno me-

Varšuvos universitete slavų 
filologijos fakultete lietuvių kal
bą dėsto kažinkoks Z. Mikulskį

Čekų Prahos universitete ly
ginamąją kalbotyrą ir lietuvių 
filologiją dėsto doc. P. Trost. JĮis 
beto ruošiąs knygą apie lietuvių 
tautosaką ir Žemaitės apsakymų 
rinkinį.

Lodzės universiteto bibliote
kos tarnąutoja V. Kubicka ruo
šianti lietuvių kalbos studijų 
bibliografiją.

Garsiosios Raczynskių biblio
tekos rūmai Poznanėje yra ka
ro metu sunaikinti, bet dabar

dalį.
1951 m. International Madon

na Art Festival jis gavo augš- 
čiaušią premiją už savo “Dvide
šimtojo Šimtmečio Madoną”. 
Tais pat metais International 
Flower Show Exhibitid parodo
je jo paveikslas “Gėlės” laimėjo 
specialią dovaną.

1955 m. American Traditional 
Art Show parodoje jo paveiks
las “Ištremtieji” susilaukė pir
mos premijos.

Dail. V. Ratas Sydnejuje buvo 
surengęs savo kūrinių parodą 
Bissielta meno galerijoje. Ji bu-
vo atidaryta kovo 28 d.

Kun. J. Dėdinas, tebegyvenąs 
Louvaine ir baigiąs sociologinius 
mokslus, lanko likusius lietuvius 
Belgijoj ir Olandijoj.

palengva atstatomi. Bibliotekos 
rinkinių didžioji dalis yra iš
gelbėtą ir manoma, dar šiemet 
bus sugrąžinti Į atstatytus rū
mus.

Slavistika yra dėstoma ketu
riuose Kanados universitetuose: 
Br. Kolumbijos Vancouvery, 
Manitobos Winnipege, Toronto 
ir Otavos. Be to prie Montrealio 
universiteto veikia dažnai save 
garsinąs vad. Slavistinių Studi
jų Centras arba Slavistikos In
stitutas.

Lenkijos 1000 metų jubiliejaus
proga Londone išleidžiamas ko
lektyvinis darbas “Polska i jej 
dorobek dziejowy”. Jį redaguoja 
prof. H. Paszkiewicz. Knyga bū
sianti gausiai iliustruota ir su

Prisiųsta
Vysk. V. BriįĘgys, Marija dan

guje ir žemėje. Aplankas dail. J. 
Pilipausko, 142 psl. Kaina $1.50.

The Lithuanian situation, Vol. 
XI, No 9 (141), March-April 
1956, 34 psl.

Aidai, 1956 m. balandžio mėn. 
Nr. 4, 145 — 192 psl.

Turiny: Dr. K. Šidlauskas, 
Liet, prezidentų konstitucinės 
galios; A. Vaičiulaitis — eilės; 
J. Girnius, Liberalizmo klausi
mu; J. Kaupas, Devyniabrolės 
interpretacija; V. Kazokas — ei-

sau teisių”. -
Numanu, kad ši studija nieko 

bendro neturi su Lietuvos vo
kiečiais. Gal tik netiesiog norėta 
atkreipti dėmesį, -jog Lietuvos - 
Lenkijos bendravimas nebuvo 
laimingas. Mes tai žinome. Bet 
nieko gero mums nedavė vokie
čiai, kai kiekviename Lietuvos
padalinime tesiekė pagniaužti 
lietuviškų žemių. (Bus daugiau).

G. Galva.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

Tel. EM. 8-9281 
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. dmž., tarpininkavimas 

veltui.

paminėti
lės;.dr. K~Eakštas, Gudijos san
tykis sų Lietuva, platūs apžval
gų skyriai.

Vytis 1956 m. balandis, Nr. 4, 
22 psl. ir viršelis.

ACEN News, February-March 
1956, 32 psl.

Laiškai lietuviams, 1956 ba
landis, Vol. VII, Nr. 4, 57-128 psl.

Teisininkų Žinios, 1956 m. sau- 
sis-birželis, Nr. 15-16, 32 psl.

Keleivis, Mažosios Lietuvos 
lietuvių laikraštis, Nr. 3 (56) 
1956 m., kovo mėn., 8 psl.

Lux Christi 1956 m. balandžio 
mėn., Nr. 1-20, 96 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1956 
m. Nr. 5,129-160 psl.

4.500.000 MOKINIŲ 
KATALIKŲ MOKYKLOSE 
JAV katalikų mokytojų me-

tiniame suvažiavimė buvo pra
nešta, kad šiuo metu visų rūšių 
kat. mokyklose yra 4.500.000 mo
kinių. Šis skaičius augąs vis 
sparčiau ir 1960 m. jis bus paau
gęs dar vienu milijonu. Per pra
ėjusius 50 metų jis padidėjo 
100%. Dabar kat. prad. mokyk
las lanko 60-65% visų katalikų 
vaikų, o vidurines mokyklas — 
35-40%. Ypač esą trūksta moky
tojų ir pastatų vidur, mokyk
loms. Tėvams pageidaujant, per 
sekantį dešimtmetį būsią kuria
ma daugiau vidur, mokyklų.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST- (feampas Bloorj 
Telefonas LĖ. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms ęroąoųts — 

europietižkame ir kųnadiškame stiliujįe.
* Įvairiausių ruiių skintas gidės bei vųzongi sų gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkrfokių iždirbi">ų dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

ADAMONIS & “UDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai - pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. H. BALTRUKONIS, VI. 7634 F. YASUTlS, LA. 2-7B79
A. MARKEVieiUt, 0®. 1-9816 J. SKUČAI RA. 2-6152 , 

1. QUELLETTI — paskolų reilmloms — RA. 7-3349

įstaiga 177 SHERBROOKE ST. Tekt PL. 8501
F. AŲAMONIS, PO. 6-7594 A BŲDBIŪNĄS, RA. 7-2690
.LMIIMLIJU- UH ISWIII .11111 HI JI JI........... JJ.WIUL t . 8UI. U US Jll. »l.» JI f .MWWWW

Apię >kompoz. Bertuli ilgoką į keliais žemėlapiais.

Šis skelbimas yra vienas iš 
skelbimų serijos, skirtų tam, kad 
kiekvienas kanadietis geriau 
pažintu Kanada.

ESKIMAI

Praktiškai visa eskimų tauta gy
vena Šiaurinėje Kanadoje, kur jie 
globojami socialinių įstatymų, pvz. 
šeimos priedų ir senatvės pensijų. 
Dedamos pastangos suteikti vi
siems eskimams darbo, įkuriant 
banginių apdirbimo ir valčių sta
tybos pramonę. Šiuo laiku jie už
dirba pinigų parduodant spęstais 
sugautus žvėriukus, rankdarbius 
ar atliekant vyriausybės pavestus 
darbus.

Vyriausybė padeda misijoms, ku
rios veda keletę ligoninių eski
mams. Be mokyklų, kurias -išlaiko 
bažnytinės draugijos, vyriausybė 
paskutiniu laiku pastatė aštuonias 
mokyklas.

Nors eskimai skaitomi išmirštančia 
rase, tačiau statistikos daviniai ro
do, kad jų skaičius pamažu auga. 
Socialiniai skirtumai tarp eskimų 
ir baltųjų jų brolių pamažu nyks
ta. Eskimų gerovė yra gerose ran
kose.

MOLSON’S
CROWN & ANCHOR Lager

KANADOJE
jūsų ateitis šviesi!

THE BANK OF NOVA SCOTIA
JŪSŲ PARTNERIS PADEDĄS AUGTI KANADAI

j^esvorbu, or jčs Konodoje gyvenate jou seniai ar tik atvykote, 
bet jūs tikrai prisidedate prie šio krašto pažangos.

Jūs pasidarėte Kanados augimo dalininku ir galėsite pasinau
doti Kanados šviesios ateities vaisiais

The Bonk of Novo Scotia yra Kanados augimo dalininkas jau 
nuo 1832 metu. Turėdamas virš 380 skyrių visoje Kanadoje ir 
užsienyje, The Bank ot Nova Scotia gali jums padėti kiekviename 
bankiniame reikale

Skubiam ir mandagiam patarnavimui atvykite pas jums arti
miausio The Bank of Nova Scotia vedėję. Verta su juo susipaiintL
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Mann & MartelKanados sporto apygarda

I LIETUVA,
A. MORRIS

SIUNTINIUS

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

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1077 BLOOR ST. W.

High Park,
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiros, 2'augštų, opynoujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, labai 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.

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

LATVIJĄ, ESTIJA, UKRAINĄ ir SOVIET. RUSIJOS 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITU DALYKŲ

Mėsinė arba delikatesų krautuvė. Ne
paprastai gera proga nupirkti pa
statą, biznį, visus modern. įrengi
mus už labar žemą kainą, pastatas 
randasi ant Bloor gatvės, judrioje 
vietoje, balolnsui viena skola 10 
metų.

$16.200 pilno kaina, Bloor - High 
Park Ave. Labai gerų plytų, 9 k., 
2 mod. virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas.

$5.000 įmokėti, Roncesvalles - High 
Pork Blvd. Mūrinis, atskiras, 14 
kambarių, 3 virtuvės, 3 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, nepa
prastai geros pajamos, įvažiavimas 
į kiemą.

$1.900 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 6 
komb., mūrinis, vandeniu šildomos, 
įvažiavimas į kiemą.

$4.500 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
mūrinis, atskiras, 7 kamb., 2 mod. 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
garažas.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

Northcliff Blvd. ■ St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ros, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 ougš- 
tų narnos, 12 komb., 2 vonios, 2 
virtuves, vandeniu - alyva šildomas, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
rami ir groži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

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

MAZAR TRADING CO

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

1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
4

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

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

TELEF. LE. 4-8450
Pirmosis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —> Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

1. Didžiausios pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
imokejimcis ir įvairiomis kainomis.

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

paskambinti agentams: . _ ‘

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

8 PUSL.

JOINT REALTY LTD. 5
899 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-8381 —

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

$5.000 įmokėti, vienos morgičius, 9 
kambarių, atskiros, mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Biiudžius.

$19.500 pilna kaina, 8 kambarių per 
du augštus, puikus mūrinis atski
ros nomas, 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 
šildomas, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

$8.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

General Insurance

TtVIBKftS ŽIBURIAI

Toronto Lietuvių Namų perei
namosios taurės š. Amerikos 
lietuvių šių metų komandinės 
lauko teniso varžybos bus pra
vestos Rochester, N. Y., birželio 
mėn. 23-24 d.

Varžybų organizatorius Ro- 
chesterio LSK Sakalas. K.S.A.

Pabaltiečių tinklinis
Šį trečiadienį, gegužės 16 d., 

prasideda pabaltiečių tinklinio 
varžybos. Varžybose dalyvauja 
estai, latviai ir lietuviai. Pirmo
se rungtynėse susitinka latviai 
šu estais, toliau estai - lietuviai 
ir latviai-lietuviai. Pirmos ir 
antros vietos laimėtojai dar kar
tą susitiks finalinėse varžybose 
gegužės 26 d. Lietuvius tinkli
nyje atstovaus LSK Vytis. Visos 
varžybos vyks C YMCA ir pra
džia 7 vai. vak.

Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti — paremti savuosius ir 
pasigrožėti estų ir latvių žaidi
mu — abi komandos visoj Š.

Amerikoj yra Vienos iš geriau
sių. t P.S.F.UK-tas.

Lietuvos šachmatų čempiono 
vardą 4 kartą iškovojo vilnietis 
I. Vištaneckis, nepralaimėjęs nė 
vienos partijos ir surinkęs 12,5 
taško iš 14 galimų. Antrą ir tre
čią vietą pasidalino E. Čukaje- 
vas ir V. Baršauskas, surinkę po 
10 taškų. Moterų šachmatų čem
pione paskelbta vilnietė M. Kar- 
tanaitė, surinkusi 8,5 taško iš 9. 
Antroj vietoj eina Kaušylaitė. 
Šiauliuose įvykusiose jaunųjų 
gimnastų varžybose pirmąją 
vietą laimėjo Švietimo Ministe
rijos “respublikinės vaikų spor
to mokyklos” auklėtiniai. Vil
niaus vaikų sporto mokykla 
įsteigta prieš penkerius metus. 
Penkiose mokyklos sekcijose 
mokosi apie 300 sportininkų. 
Skelbiama, kad įvairiuose mies
tuose ir rajonų centruose veikia 
15 vaikų sporto mokyklų, kurio
se mokosi apie 3.000 jaunuolių ir 
merginų. Iki 1960 m. numatyta 
atidaryti dar 15 “vaikų sporto 
mokyklų”.

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, atski
ras, neperein. kamb. namas, aly
va šildomas, garažas; randasi St. 
Clair ir Searlett Rd. rajone. iVena 
skola balansui 10 metų.

$13.400, atskiras, 6 kamb. namas, 
moderni virtuvė, nepereinami k., 
garažas, St. Clair ir Barthurst ra
jone. Viena skola balansui.

$18.900, 10 kamb. mūrinis namas, 
kvadratinio plano, labai švarus iš 
vidaus ir lauko. Dabar naudoja
mas kaip bendrabutis. Tinkamas 
14-kai žmonių apgyvendinti, plius 
3 kambariai šeimininkui. Randasi 
Bloor ir Indian Rd.

$28.500, 17 kambarių tripleksas, at
skiras, mūrinis, vandeniu alyva ap
šildomas. $330 pajamų į mėnesį. 
Randasi Roncesvalles ir Gallėy ra
jone. 1 *

įvairios krautuvės pardavimui:
Mėsos krautuvė su ar be namo, 
College ir Ossington rajone.
Siuvykla su namu Bloor ir Dufferin 
rajone.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 men. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
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 betkokią nekilnojamų nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namu, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

GEOFFREY ST. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 10 did. kamb., 
kvodr. plono, visai atskiras, gero 
mūro narnos, vandens - alyvos šil
dymas, 2 modern, virtuvės, 2 po 3 
gabalus vonios, gražus kiemas, vie
ta garažui.

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 Įmokėti, 6 did. nepereina
mi kamb., visai atskiras, gero mū
ro namas, didelė moderni virtuvė, 
Švarus iš lauko ir viduje, geras kie
mas, dvigubos garažas, balanse 1 
atviros morgičius 10 metų.

EVELYN AVE. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 8 gražių kamba
rių, kvadratinio plano, gero mū
ro, visai atskiros namas, vandens - 
alyvos šildymas, 2 mod. virtuvės, 
lobai didelis, gražus kiemas, *dvi- 
gubas garažas.

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 įmokėti, 14 grožių komb., 
visai atskiras, gero mūro, labai pel
ningas narpas, vandens alyvos šil
dymas, 5 gražios virtuvės, 3 tuale
tai, geros kietmedžio grindys, gra
žus kiemas, mūrinis* garažas su pla
čiu įvažiavimu iš gatvės, savininkas 
išvyksta iš Toronto.

DURIE AVE., High Parke, 
$4.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, šoninis įvažiavimas 
su garažu, reikalingas vidaus re
monto. Skubus pardavimas.

JANE - BLOOR,
Apie $7.000 įmokėti, 11 kamb. 
per 2 augštus, atskiros mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, vandens 
vos Šildymas, galimybė 2 
lll-me ougšte. Garažas su 
čiu įvažiavimu.

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

INDIAN RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 12 kambarių, at
skiras, gražus, mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 3 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu - alyva šildomas, 
garažas su privačiu įvažiavimu.

WINDERMERE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, keletas me
tų senumo, kvadratinis plonos, mo- 
demi^virtuvė, alyva šildomos, ga
ražas, vina skola likučiui.

50 sklypų Etobicko, $3.000 už skl.

100 akrų Trafalgar Town., $650 okr.

100 akrų Queen Elizabeth, $1.500 o.

250 akrų Nelson Township, $500 o.

- aly- 
kamb. 
privo-

P. MALIŠAUSKAS
Bitute telef.: LE. 1-2471,

P. KERBERIS
Biznio telef.: LE. 1-2471, 

Buto M.: LE. 5-1584.

z*

AL. DŪDA
• Visų rūšių draudimas.

WA. 4-8539
Savi pas savus

"VIENYBĖJE — GALYBE" !

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

“PARAMA”
Indėliai apdrausti.

Augštos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vok. iki 9 vai. v. 
, Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing
ton Ave., Toronto, Ont. Telefono* 

LE. 3-3027.

Užsisakykite anglių
per

Vytautą (r Sigitą AUŠROTUS arba 

O. JONAITIENĘ

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

DR.OETKER

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai •

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. 1-1639

i

Pabaltijo reikalai aktualėja
(Atkelta iš 5 psl.) 

lingais” išspausdino tuo reikalu 
didžiulius skelbimus švedų di
džiuosiuose laikraščiuose. ’’The 
New York Times” pasitenkino 
kronikine žinia, bet “Herald Tri
bune” ne. tik pateikė informaci
ją, bet talpino išsamų korespon
dento Švedijoje Harry Heint- 
zen rašinį “Russia’s Drive to 
open Baltic State” ir reikalavo 
ne tik nuimti “geležinę uždan
gą”, bet ir įgalinti žmones ten 
laisvai ir savistoviai galvoti. Mr. 
Heintzen ilgiausiame rašinyje 
nepateikė kažinko naujo. Kalbė
damas apie Lietuvą jis nurodė, 
kad iki šiol Lietuvoje nebuvo 
joks svetimtautis (Vilniaus ra
dijo žinia apie Europos žurna
listų lankymąsi Niujorke laiko
ma ’’Maskvine antimi”). Gal tai 
dėto, mano Heintzen, kad ji yra 
“vargingiausia ir blogiausiai at
rodanti” ir mažai atstatyta po 
karo. “Taipgi lietuviai aršiau 
priešinasi rusams nei latviai ar 
estai. Tačiau rusai ruošiasi sve
timiesiems parodyti net kelis ir 
Lietuvos miestus”. Heintzen pa
tyręs, kad Švedijos pabaltiečiai 
biją važiuoti lankyti gimtosios 
žemės, net ir tuo -atveju, jei so
vietai duotų vizas.

Iš Niujorko važiuotų
NYHT jau privačia iniciatyva 

padėkota, užginčijant Heintzen 
nuomonę, jog dėl “vargingumo 
Lietuva nėra rodoma sveti
miesiems”. Azijos puslaukinės 
tautos atrodo kur kas blogiau, o 
visdėlto svetimieji seniai jas 
lanko. Vienas žurnalistas laiške 
NYHTribune iškėlė, kad iš tiesų, 
lietuviška valia gyventi taip, 
kaip jie nori verčia rusus trem
ti, bausti ir persekioti. Pasinau
dodamas nesenu Amerikos pre
zidento “prašovimu” lietuvis 
laikraštininkas rašė: “It is this 
Lithuanian stubbomess the Rus
sians have to deal which does 
conflict with interests and aspi
rations of the Russian nation 
U.S., President said recently, 
does not conflict with ours”. 
Mažoji Lietuva, kuri Potsdame 
logiškai turėjo būti prijungta 
prie Lietuvos respublikos, dėl to 
pasipriešinimo buvo tepadaryta 
Rusų respublikos kolonija ir ka
ro baze, ką nutyli ir JT ir JAV 
diplomatai Vado vau j aą MVD 
karininkai buvę tiek paveikti

Melskimės
Jau išėjo iš spaudos kan. Al. Sa

baliausko paruošto maldaknygė

Viešpaties Angelas
Maldaknygė bus ypač patogi jaunimui 

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

Nors maldaknygė turi 288 puslapius, 
bet yra atspausdinto taip gerame ir plo
name popieriuje, kad gali tilpti liemenės 
kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo paruoš
ta atsižvelgiant į naujousį liturginį są
jūdį ir mišių giedamosios dalys bei kitos 
svarbesnės maldos buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Didžiosioms 
Šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. Mišių maldos, joje rasite 
daugiau kaip 30 giesmių.

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

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

IŠLEIDO EDVARDAS VILUTIS 
3808 Alder Street, 

East Chicago, Ind., USA

lietuvių kovos, kad patys pabė
go laisvėn. Laiške neigiama, kad 
pabaltiečiai biją vizituoti Lietu
vą. Kaip tik, Sovietų vyriausybė 
BIJO Amerikos lietuviams duo
ti vizų, kaip liudija toks atvejis 
Niujorke. Ir ne vien tik lietu
viams laikraštininkams. Štai 
Cyrus Sulzberger, užklaustas “T 
Ž” bendradarbio ar nemano taip 
gi aptarti Pabaltijo valstybių pa
dėties, gegužės 9 d. iš Paryžiaus 
rašė: “... iš tiesų, labai norėčiau 
aplankyti Pabaltijo valstybes, 
tačiau bijausi, kad tai dar yra 
vargiai įmanoma”.

Sujudimas Lietuvoje
Iš Lietuvos Čikagon išvyks

tant Monikai Gaučienei, kuriai 
buvo duotas leidimas ačiū tipiš
kai 19 amžiaus buržuazijos rusų 
biurokratijai su caru Chruščio
vu priešaky, ten kilęs sąmyšis 
“nepražiopsoti sekančio laivo į 
JAV-bes”. Daugybėje laiškų į 
JAV iš Lietuvos prašoma daryti 
viską, kad užtikrinus atvažiavi
mo galimybes, juo labiau, kai 
buvo patirta, jog vėl 13 TSRS 
žydų išvyko Izraelin. Nepaisymą 
rusų policijos rodo ir vis dažnė- 
ją pasikalbėjimai iš Kauno su 
laisvuoju pasauliu, keli jau už
registruoti mūsų spaudos.

Paskutinėje spaudos konfe
rencijoje NYTimes publicistas 
užklausė prezidento ar kelionės 
tarp Amerikos ir Rusijos pa- 
lengvėję? Kiek sumišęs prezi
dentas atsakė, jog nuo Ženevos 
laikų apie tą reikalą nieko neži
nąs.

TFondo valdybos
Pareiškimas

Š.m. balandžio 20 d. “Vieny
bėje”, aprašant LNT pobūvį, ci
tuojama V. Rastenio kalba, ku
rioje tarp kitko pasakyta:'

“... vien per trejus pastaruo
sius metus (1952-1955) Vliko 
vardu vedama veikla yra pa
statyta ant beveik ketvirčio 
milijono dolerių, tiksliau ta
riant, apie 80.000 dolerių per 
metus...”
“... Su maždaug ketvirtada
liu Vliko veikloje vartojamų 
priemonių jau galima atlikti 
beveik viską, kas šiandien bū
tina ...”
Tautos Fondo Valdyba turi į 

šiuos V. Rastenio išvedžiojimus 
pareikšti, kad V. Rastenio mini
mos sumos nesutinka su tikrove. 
1954 m. TF V-ba yra pranešusi 
visoms PLB kraštų valdyboms, 
TF Atstovybėms ir įgaliotiniams 
savo metines pajamas ir atlelis- 
tas VT sumas. Jos sudaro vos 
36% V. Rastenio minėtų metams 
išlaidų, t.y. toji suma, kurią V. 
Rastenis kvalifikuoja kaip “prie
mones, kurios įgalitnų atlikti 
beveik viską, kas šiandieną bū
tina. .

V. Rastenio išvedžiojimų pre
cizijos stoką pavaizduoja ir vir
šuj cituotas pirmas sakinys: jei 
per 4 metus (1952, 1953, 1954, 
1955) būtų išleista ketvirtis mi
lijono dolerių, kaip Rastenis 
tvirtina, tai metinis išlaidų vi
durkis negalėtų būti 80.000 do
lerių.

Greičiausiai V. Rastenis bus 
doleriais pavadinęs vokiškąją 
valiutą ir tuo būdu priėjo prie 
šių nieko bendro su tikrove ne
turinčių sumų... TF Valdyba.

852 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 siuntini 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.
Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 

30 metų valymo patyrimas

Maker of Canada’s Finest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirbo augščiousios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rosite rašytą 

garantiją apie jų kokybę ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

Western Textiles
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.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.) ’
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui. 
Skubiam pristatymui į namus 

Telefonas LE. 5-1944
Jonas V. Margis, Phm. B.



TĖVI8KSS KIBUSIAI
=

V. VASIS 
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

872 BLOOR ST. W. /prie Ossington/ - TORONTO - TsUf. LE. 1-4605 

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Booro.

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė- 
H, 5 kambariai, atskiras. Šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 Įmo
kėti, 8 dideli kambariai, munnis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil
domos, sklypas 69 iš 150, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR . OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kamoanus namas, a>- 
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu LE. 1-4695

V. VASILIAUSKAS

Maistas Pietį; jūroje
bėjau ir gėrėjausi.-Graži padą(Atkelta iš 2 psl.) 

galvos gali sprogti nuo perilgo 
galvojimo.

Kartą, jau vėlokai vakare, ne
tikėtai į kambarį įšoko kokios 
septyniolikos metų mergaitė, ne
drąsi, bet išdidi Hitihiti dukte
rėčia. Mano “taio” supažindino 
ir mane su ja, tai buvo Maimiti.

Po dviejų savaičių buvau nu
stebintas savo draugų apsilan
kymu. Atvyko karininkas Chis- 
tian Fletcher, laivo gydytojas se
nasis Bachus ir pabūklų karinin
kas Peckover. Jie manęs beveik 
nepažino ir palaikė vietiniu, nes 
buvau nudegęs saulėje ir nešio
jau lengvus' vietinių rūbus. Ba
chus ir Peckover netrukus atsi
skyrė ir kažkur pakrantėj susi
metė išgerti. Grįžtant mums į 
namus pastebėjau, kad Maimiti 
vogčiomis žvilgčioja į Christian, 
kuriam, atrodė, mergaitė irgi pa
tiko. Neužilgo jie jau vaikščiojo 
rankomis susikabinę.

Sekančias savaites aš juos ste-

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu

“aš Paimsiu

EROMC
SKUBIAI PAGALBAI ”, 

sako Jonas Petraitis
• Lengva sumaišyti
• Gero skonio
• Greitai veikia

Pirkite

» BROMO

šiandien

GERIAUSIA PAGALBA 
jūsų nosiai

Foce-elle yra ekstra stiprių, sausų 
AR DRĖGNŲ! Ekstra minkštų taip pat. .. 
tai pilnai kanodiškas gaminys, kuris vi
siems patiks.

Reikalaukite 
su šiuo ženkle

NOSINAITĖS 
VEIDUI

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia naojat, visų opiildymo rūfių krosnis: Vandens, oro ar kombinuotas, kute
namas anglimis; alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių ižvolymu* (vacuum), 
ne* nevalyto* krosny* sudegino dengiau kuro ir neduoda {Rūmo*. Atnaujina se
nu* oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujo* opiHdymo laka*. Atlieka vi
sut skardos darbus, deda vamzdžiu* nuo stogų vandeniui nubbgti. Įrengia vėsin
tuvu* (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKLHMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview Ave. TeL HA. 1623
SAV. L J. ZALECKIAI.

DĖMESIO! 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.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van- 
d™ krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

899 College St Toronto. TeL LĘ. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mū
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME' RD./ nau

jas 6-šių atskirų butt* pastatas, <h- 
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų augštų. atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, lapai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
I mokėjimas.

! jaunas anglų jūrininkas ir žavi, 
Tahiti salos mergaitė. Kasdien 
jų meilė augo. Dažnai jie vienu- 
du vaikščiodavo po salą ar mau
dėsi vėsiame krištoliniame upe
lio vandenyje. Bet ar jie žinojo, 
kokia bus jų ateitis ir koks jų 
laukia likimas?

Christian, jei tik pareigos leis
davo dažnai atvykdavo į salą. 
Vieną vidurnaktį, po šešių sa
vaičių mums atvykus, Christian 
netikėtai mane pažadino ir pra
nešė, kad senasis laivo gydytojas 
Bachus užsinuodijęs žuvimi mi
rė ir bus rytoj laidojamas. Aiš
kiai mačiau, kad Christian buvo 
susijaudinęs.

Sekantį popietį senojo Bachus 
palaikai tapo’palydėti į amžino 
poilsio vietą, palmių pavėsyje 
Bligh atskaitė laidotuvių maldas 
ir pravedė apeigas. Visi jautė, 
kad gyvenimas ant Bounty be 
Bachus negalės būti tas pats, 
nors gyventi ir dirbti reikės. 
Bligh gi sugrįžęs į laivą tikrai 
padarys varžytines ir išparduos 
mirusio daiktus.

Po sunkios kelionės, pasiekus 
Tahiti, Bligh laikinai sušvelni
no drausmę, bet per paskutinius 
savo atsilankymus laive aš pa
mačiau, kad tas laiks jau pasi
baigė ir. pastebėjau nemalonių 
'reiškinių.

Saloje beveik kiekvienas jū
rininkas susirado sau “taio” ar
ba mergaitę, iš kurių jie gauda
vo visokių dovanų atsiminimui 
ir maisto kelionei. Bligh įsakė 
visas dovanas ir maistą atiduoti 
į sandėlį. Pasitaikydavo ir-visiš
kai keistų reiškinių. Landus ka
detas Hallet, budis ant denio, 
atėmė iš jauniausio įgulos nario 
dvylikamečio Tom Ellišon, gra
žiai papuoštą vėduoklę, kuri bu
vo asmeninė dovana. Kitą kartą, 
Maimiti per savo tarną, atsiuntė 
Christian perlus, kuriuos ji sky
rė jo motinai. Bligh pareikalavo 
juos perduoti laivo raštininkui, 
kadangi jie vertingi mainų, pre
kybai Draugystės salose. Chris
tian, didžiam Bligh nepasiten
kinimui, atsisakė perlus atiduoti. 
, (Bus daugiau)

Hanoveris. — Vokietijos pro
testantų sinodas svarstys suar
tėjimo klausimą su katalikais. 
Jų vyskupas Halfman paskelbė 
straipsnį iškeldamas kataliky
bės vertę ir kviesdamas savuo
sius dirbti suartėjimo linkme.

Anekdotas iš anapus
Sovietų zonoje, rytų Vokieti

joje, vienam vokiečiui vadina
masis liaudies demokratijos re
žimas įkyrėjo iki gyvo kaulo. 
Bijodamas ką nors apie komu
nistus bloga pasakyti draugams, 
jis, grįžęs iš darbo į'namus, už
sidaręs langines išliedavo tužį 
Saukdamas: — Šalin Pieką, ša- 
hn su Grotveliu, po velnių su I 
komunistais!

Šiuos jo žodžius greit išmoko 
kartoti vienintelis liudininkas — 
papūga. Vokiečiui darban išėjus 
ji ir viena šiuos žodžius rėkdavo. 
Suprantama, ilgai netrukus vo
kietis gavo kvietimą liaudies 
teisman ir, žinoma, su pastaba, 
kad drauge atsineštų ir papūgą.

Vokietis, supratęs kuo viskas 
kvepia, nubėgo pas- vietos kle-

jam daryti?
— Padėtis suriki, ir bausmė 

didelė. Tačiau viena išeitis yra: 
savo papūgą atnešk man, o teis
man imk mano, — patarė klebo
nas nelaimingajam.

— Prisipažink! — šaukia liau
dies teisėjas pilnutėlėje salėje. 
— Prisipažink, kad ne tik pats 
išdrįsai kolioti taikos trokštan
čią darbininkijos valdžią, bet ir 
šį nekaltą paukštį išmokei!...

Vokietis sėdi kiek susijaudi
nęs, bet neprisipažįsta ir nuduo
da visai nekaltą avinėlį. Raudo
nasis teisėjas, norėdamas susi
rinkusiems įrodyti, jog jis ne
klaidingas, pats pradėjo šaukti 
ir kaltinamajam liepė pritarti, 
tikėdamasis, kad papūga tuoj pa 
kartos. Tačiau ši tik kreipė gal
vą, visai neatsiliepdama.

Teisėjas įsiuto ir liepe visiems 
susirinkusiems drauge su juo Vi
su choru šaukti: — šalin Piką, 
šalin Grotvelį, po velnių su ko
munistais! ...

Pagaliau įsidrąsino ir papūga. 
Ji, it prisukta, ėmė kartoti: “Die
ve, išklausyk jų maldas! Dieve, 
išklausyk jų maldas! ...

VKLS TORONTO SKYRIAUS 
"VILNIUS LIETUVOS GYVENIME" 

ANGLIŠKĄJA! LAIDAI VAJAUS K-TO 
PRANEŠIMAS NR.6

Aukotojų ir prenumeratorių sąrašas
Aukojo $10 V. Mašalaitis; po $5 J. 

Mikšys, Step. Alg. Bucmys ir P. Višči
nis; po $2 Al. Astašaitis, William B. 
Prank — USA, J. Vaitkus — Toronto, 
A. Petrošiūnas, J. Bersenas, E. Cicėnas 
in A Kalvėnas; ,$1.50 L. Kanopeckas; 
po $1.20 J. A. Švilpa ir E. F. Davlimas; 
po $1 S. Navickas, V. Kuzma, L. Ei
mantas, K. Majauskas, J. Stulgys, P. 
Aglinskas, J. Šeputis, P. Jurgutis ir P. 
Tumosas —- London, Ont., Z. Orvidas — 
Hamilton, Ont.; po $0.50 J. Bilskis, V. 
Bendoraitis, M. Rukis ir Z. Butkevičius; 
po $0.25 Čegys ir A. E. Pocius — Lon
don, Ont.

1 sv. 11 iik G. Procuta; 1 sv. '6 sik 
A. Senkus; po 10 šil. V. Berzinskas, A. 
Mitkevičius, G. Grigaliūnas ir B. Kuzma; 
9 »L 6 J. Brinius; po 9 šil. R. Kuli- 
kauskaitė, R. Tarvidas, A. Pinkus, ~E. 
Petraškienė, O. Liutikis, V. Paplauskie
nė,, J. Pečilaitis ir Auckland Apyl. Liet. 
Void.; S'žik J. Ziginskas; 2 šif. 6 d. J. 
Gaigalas; 1 sv. 10 šil. Wellington liet, 
auka. Visi iš New Zealand.

Visiems aukojusiems ir prenumerato
riams Vajaus Komitetas taria nuoširdų 
vilnietiškų ačiū.

Vajaus Komiteto adresas: Mr. J. Ci-w 
cėnas, 138 Shaw St.. Toronto, Ont. Ca
nada. J. Cicėnas,

Vaj. Kom. Reik, vedėjos.

Aviatorių išmatavimai
(CSc). Asmenys, kurie nori 

būti karališkosios Kanados avia
cijos nariais, yra labai vispusiš
kai išmatuojami. Sprendimas 
tiksliai matuoti karališkosios 
Kanados aviacijos skraidomąjį 
personalą buvo padarytas po to, 
kai pastebėta, kad JAV lakūnai 
vidutiniškai yra 1,12 colio že
mesni už kanadiečius.

Kadangi Kanados karo aviaci
ja naudoja daug JAV lėktuvų, 
tiksliai pritaikytų JAV' lakūnų 
išmatavimams, ypač augščiui, 
pečių ir klubų pločiui, tai per 
dideliems Kanados lakūnams su
sidaro nepatogumų naudotis šių 
lėktuvų įrengimais.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OTLBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

— Ar nežinai, kad dirbant rū
kyti draudžiama?

— Taip, žinau. Bet aš gi da
bar nedirbu...

Priežastis aiški
Kareivinių kieme karininkas 

sulaiko naujoką.
— Tai kaip gi taip moklini? 

Pasižiūrėjai sau į mane ir nei ne
bandai pasisveikinti.

— Atsiprašau, pone kapitone, 
bet viršila šiandien mums aiški
no, kad su cigarete dantyse svei
kintis negalima...

Ten nėra krokodilų
Vienas Afrikos keliauninkas 

užsinorėjo išsimaudyti upėje. Jo 
palydovas juodukas jam sako:

— Čia nesimaudyti! Pone, čia 
daug krokodilų!

— Tai kur jų nėra?
— Krokodilų nėra ten už upės 

žiočių, jūroje...
Taip keliauninkas leidosi to

liau. Įplaukęs į jūrą jis nusiren
gė, šoko į jūrą ir nuplaukė į 
krantą. Kai priplaukė su valtimi; 
ir juodukas,, jis klausia:

— O kodėl čia nėra krokodi
lų? i

— Čia, Pone, yra ryklių. Kro
kodilai nemėgsta ryklių!...

Neįmanoma
Kiekvienas dalykas turi du šo

nus, nes tikrai sunku ir visai ne
įmanoma ko norg atpiauti taip 
plonai, kad būtų tik viena pu
sė... Buterbrodų pardavėjai, 
sakoma, tą bandę, bet...

Visiškai neįmanomas dalykas 
iš olandiško sūrio išplauti sky
les.

Paieškojimai
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.

Paj ieškomas: Kazys Gečas, at
rodo sūnus Petro, kilęs iš Kre- 
tingos apskr. Kartenos valse. 
Raštų km. Jis pats, ar žinantis 
apie jį prašomi rašyti S. Šlekai
čiui, P.O. Box 389 Lockerby, 
Ont. Turiu žinių iš Sibiro.

Ieškomas Algimantas Vaitke
vičius, prieš'keli metus gyvenęs 
Longlac, Ont. Ieško jo motina 
Lietuvoje. Rašyti “TŽ” adminis
tracijai.

Paieškoma Vanda Šukienė 
(Jurgelevičiūtė), po karo gy
venusi Vokietijoje, Hamburge, 
Deutscher Ring. Ji pati, ar žiną 
jos adresą maloniai prašomi ra
šyti: Vandai Demenienei (Zal- 
caitei), 1 Nugent St., St. Ann’s 
Well Rd., Notthinghatn, Eng
land.

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiestai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nouji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
tž Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Gydytojas hr Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W. 

Tekt LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vaL pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

W. A LENCK1, B.A., L.L.R
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras 

m Adelaide Si. VV
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Voldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

Jonas J. Justis,LL.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

/

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

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų *
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

DAŽĄMR SIENOMS 
POPIERIS!

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 vai. v. 
Dirbame sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvz. už $60 įsigysite $120 
vertės sofų. Taip pat ir kiti minkšti 
baldai. Taisome ir atnaujiname senus.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiagų vyrų k 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku , žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokėjimui.
1299 Dundas St W., Toronto 
(tarp Dovercourt ir Lisgar)

Dr. M. Arštikaitytė
Aktų ligų speciolntė

345 BLOOR ST. W. /prie Huran/ 
Suite 12.

Tehfonci: kabineto WA. L3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin) '
Telefonas LE. 1-2933

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

Dr. A. PaceviČius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvolle* Avė. 
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimg.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
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 

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 Ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P-MORK1S “
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W.z TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

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 Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

A. STANČIKAS, boigęs National Ra- 
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
* ir

RADIO APARATUS
Aparate! paimami ir grąžinami ) M- 
met vaitui. Darba* ir daly* gajan- 
taOtate
Skambinti t«M. LE. 1-1602, RatJian 

nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

STANLEY SHOE STORE
Augžčiousios rūšies moterų, veikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE-vEEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie \9focsrone

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M. D., LM.C.G 

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos: 10-.12-wa1, 2- 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak.
608 BATHURST STREET 

Toronto
Telefonas LE. 3-4325

"L 11 ■ .....—- i " 1

Dr. L. SIMON
Odos Ir veneros lig M specialistas.

Naujės adresas šuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spa dina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
TeL WA. 1-8814 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CIHRURGt

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas h akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas. 

X RA Y (Rentge.tocl

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395.

Dr. F. Ticket!
Gydytojas 

ir 
chirurgas

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

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

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

kampos Euclid Avė.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

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 LUNSKY. R.O.

'Pritaiko akinius visiems akių defek- 
Mum. Ištiria akių nervus, kurie daŽ 
nai sukelia ga’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
476 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R O.
WIKTORIA

BUKOWSKA, R.a
274 RONCESVALLES AVE.

(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.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International ' 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LICDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių

Ji CtMU 

Bendradarbis —
WALTER C. DEAKON, 

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

Statybos Inžinierius.
Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE 6-5613 — :
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TORONTO. Ont.
Sv. Jopo Kr. par. žinios

— Šį sekmadienį Sekminės — 
Šv. Dvasios atsiuntimo šventė. 
Šventės išvakarėse — vigilijoj 
susilaikoma nuo mėsiškų valgių. 
Sekminių pamokslas: “Šv. Dva
sia krikščioniškosios asmenybės 
formuotoja”. '

— Velykinės išpažinties atli
kimo laikas baigiasi Švč. Tre
jybės šventėj — sekmadienį po 
Sekminių.

— Wasagos vasarvietėje anks 
tyvą pavasarį baigti įrengimai 
parapijos salėje. Vidaus įrengi 
mo darbus atliko kontraktorius 
Al. Ropė. Vasarvietėje pamaldos 
prasidės birželio gale.

— Sutuokta Jurgis Ramoška 
ir Aldona Urnavičiūtė.

— Pakrikštyta Dana Rūta Ta
mošaitytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos veikloje visas dė

mesys nukreiptas į pradinės sta
tybos pašventinimo iškilmes, ku
rios {vyks birželio 3 d. Turėta 
keletas centrinio parapijos ko
miteto ir PBRM Būrelio susirin
kimų aptarti iškilmių programai 
ir išdirbti jos detalėm. Jo Em. 
Toronto Kardinolas J. McGui
gan pašventinimo iškilmes at
liks ir asistuose trone mišioms, 
kurias laikys liet, pranciškonų 
provinciolas T. Jurgis Gailiušis, 
dalyvaujant visų pranciškonų 
vienuolynų atstovams. Garbės 
sargybą kelyje nuo klebonijos 
iki bažnyčios sudarys parapijai 
priklausąs organizuotas ir neor
ganizuotas jaunimas. Parapijos 
choras ta proga ruošia naują 
bažnytinių giesmių repertuarą. 
Kadangi ne visi parapijiečiai-ir 
svečiai galės sutilpti pamaldų 
salėje, pačios iškilmės bus per
duotos garsiakalbiais lauke.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyks šventės banketas, kurio 
metu programą išpildys parapi
jos choras, kvartetas, solo ir par. 
orkestras su naujomis uniformo
mis, kurioms ženklą paruošė 
dail. T. Valius. Šios šventės pro
ga archidiecezijos muzikos di
rektorius ir kompozitorius Rt. 
Rev. J. E. Ronan sukūrė “Ad 
multos annos”, kurį Kardinolo 
pagerbimui banketo metu išpil
dys par. choras. Kadangi parapi
jos salė kartu su kavine negalės 
sutalpinti visų parapijiečių, tai 
banketo dalyvių skaičius yra ri
botas. Bilietai banketui jau iš
spausdinti. Juos galima įsigyti 
klebonijoje. Kaina $2 — banketo 
einamoms išlaidoms padengti.

Ta proga išeinąs parapijos lei
dinys komisijos jau įteiktas 
spausdinti. Jame bus virš. 100 
iliustracijų iš parapijos gyveni
mo ij veiklos. Leidiniui viršelį 
paruošė dail. J. Bakys, išreikš
damas Kristaus ir Tėvynės prisi
kėlimą Prisikėlimo par. statybos 
fone.

— Muzikos studijoje pradėti 
paruošiamieji darbai meno pa
rodėlei. Lietuvos menininkų pa
veikslai bus išstatyti birž. 1, 2, 3 
dienomis.

— Gegužinės pamaldos savai
tės bėgyje, imant ir šį šeštadienį, 
7,30 v.v. Didžiai džiaugiamės la
bai skaitlingu parapijiečių 'da
lyvavimu gegužinėse pamaldose 
ir bendru giedojimu.

— Pirmas parapijos choro ba
lius šį šeštadienį tuoj po gegu
žinių pamaldų. Parapijos choras, 
vis didėjąs narių skaičiumi, gies
mių repertuaru, drausmingumu 
ir darbu, visų parapijiečių yra 
labai įvertintas. Dėl to bijomasi 
perdidelio dalyvių skaičiaus ba
liuje. Baliaus metu bus didelė 
staigmena: Toronte dar niekad 
nepasirodžiusios scenos meninės 
pajėgos.

— Parapijos statyboje, kaip 
galima pastebėti, visą laiką nors 
mažame maštabe, tebevyksta 
įrengimo darbai. Paskutiniu me
tu laiptų narvelis, nuo artistų 
patalpų iki muzikos studijos, ap
imąs augštus, galutinai įrengia
mas. Įrengimo darbus nemoka
mai atlieka didis parapijos ge
radaris M. Vasiliauskas.

Dr. A. Valadka šio šeštadienio, 
gegužės mėn. .19 d., vakare iš
vyksta Niujorkan į gydytojų su
važiavimą ir grįš gegužės 23 d., 
trečiadienį. Tuo būdu gegužės 2h 
-23 d. ligonių ncpriiminės.

MODERNIŠKAS 
DUPLEKSAS

tinka daktaro biurui. Rushol- 
me Rd. - Haydon Park Rd.. 
plytų, atskiras, ant kampo, 5 
kamb. viršuje ir 5 kamb. I-me 
augšte. 4 įėjimai, dvigubas 
mūro garažas, padalintas rū
sys, tam tikro dydžio įmokė- 
jimas. balansui vienas atviras 
morgičius 10-čiai metų.

*
7 M. H. PALMER, Broker

•WA. 2-8633 arba LE. 2-7879.

Kultūros Fondo plenumo 
posėdis

šaukiamas gegužės 17 d. 8 vai. 
30 min. T. Lietuvių Namuose.

Bus svarstomi Kanados ir 
JAtf bendrojo kultūros kongre
so, lituanistinių mokyklų, litera
tūrinių premijų bei finansų rei
kalai.

Prašomi visi valdybos nariai 
posėdyje dalyvauti.

KF Valdyba.
M. Jankąus minėjimas

Š.o mėn. 23 d. sukanka 10 m. 
nuo mūsų tautos Patriarcho 
Martyno Jankaus mirties. Pa
gerbti jo atminčiai šio mėn. 27 
d., sekmadienį, 4 vai. pp. L. Na
muose ruošiama akademija. 
Rengėjai yra M. Liet. Bič. dr-ja 
ir Šaulių S-ga. Kviečiama daly
vauti visa lietuviškoji' visuome
nė. •

Šeštadieninė liet, mokykla 
mokslo metus baigia gegužės 
26-27 d. Šeštadienį, gegužės 19 
d. mokykloje vyks šeštojo sky
riaus baigiamieji egzaminai. Ge
gužės 26 d. pamokos tęsis iki 
10.30 vai. ryto, po to organizuo
tai einama į mokinių pamaldąs. 
Iškilmingas mokyklos mokslo 
metų užbaigimo aktas įvyks sek
madienį, gegužės 27 d. 4.30 vai. 
šv. Jono Kr. par. salėję, šešta
jam skyriui mokyklos baigimo 
pažymėjimus įteiks Lietuvos 
gen. konsulas Kanadoje min. 
Vytautas Gylys. Meninėje daly
je pasirodys mokyklos mokiniai. 
Po to bendros mokinių vaišės, 
rengiamos mokyklos tėvų komi
teto.

Kviečia į jamborette
Gegužės 19-21 dd. įvyksta 

jamborette, t.y. įvairių tautybių 
skautų stovykla, kurioje daly
vaus apie 400 skautų. Lietuviai 
skautai bus taip pat atstovau
jami. Stovykla įvyksta Mount 
Nemo, t.y. netoli 5 kelio tarp 
Trafalgar ir Hamiltono. Sekma
dienį stovykla atdara svečiams. 
Lietuvių visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Paskaita apie bolševizmo 
pavojus

Vakarų valstybių politikai 
lenktyniaudami taikstosi prie di
džiųjų pasaulio budelių, visai 
pamiršdami žiaurų bolševikų 
jungą velkančius milijonus pa
vergtųjų. O mes darome per ma
žai arba nieko nedarome, kad 
atskleistume komunistų ardantį 
darbą visame pasaulyje ir ypač 
čia mūsų gyvenamame krašte. 
Komunistų ir Kanadoje nėra 
daug, bet jie labai aktyvūs. 
Kas gi jie yra? Kas juos pažįsta? , 
Kaip nuo jų pasiliuosuoti? Apie 
tai gegužės 18 d., 8 v.v. YMCA 
patalpose 40 College Str. kal
bės “The Canadian Inteligence 
Service” redaktorius ir antiko
munistinės lygos prezidentas R. 
GOSTICK su savo bendradar
biais.

Apie komunizmą mes daug ži
nome iš patyrimo. Bet žinome 
daugiausia apie tai, kas dėjosi 
mūsų tėvynėje. Ar daug mes ži
nome apie komunistų veiklą bei 
jų organizacijas čia Kanadoje, 
kur dabar gyvename?

Apie tai ir kalbės R. Gostick.
Paskaita skiriama specialiai 

pabaltiečiams.
J anų jų muzikų koncertas

Gegužės 27 d., sekmadienį, 2 
Vai. šv. Jono Kr. par. salėje 
įvyks jauniems muzikos talen
tams ugdyti konkursinis įvairių 
muzikos instrumentų koncertas. 
Girdėtis, kad koncerte dalyvaus 
per trisdešimt jaunų talentų, jų 
tarpe pora vokalistų. Visiems 
koncerto programos išpildyto- 
jams bus duodamos dovanos, o 
laimėjusiems pirmas premijas, 
įteikiami specialūs pagyrimo pa
žymėjimai. Jaunųjų talentų pa
jėgumą įvertins muzikos specia
listas prel. J. Ronnan.

Įsilaužimas
Pereitą savaitę iš penktadie

nio į šeštadienį nakties metu 
apie 4 vai. piktadariai buvo įsi
brovę į pp. Jankauskų krautuvę 
384 Roncesvalles Avė. ir išsiga
beno pinigų nedegamą spintą. 
Savininkai, pajutę įsilaužimą, 
pranešė policijai, kuri atvykusi 
nusekė į High parką ir rado ten 
>au mėginant ją atidaryti. Ne
degamoje spintoje tuo laiku sa
vininkai pinigų nelaikė. Ji bu
vo tuščia.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Bold, pervežime* Tercete ir tolimcmb 
diitancijomi*. ŠALDYTUVŲ pervežime 
tpeciclittei. Vita* vežome* turto* ap
draustos. Važinėjom ko* toveit* I Mont- 
reolj, Londono, ŽVimfeorq, Hamilton,, 
North Bey, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO .

SUTIKIME PAVASARI HAMILTONE!
Pirmadienį, gegužės 21 dieną (Victoria Day) .

visus maloniai kviečiame atvykti į HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ FONDO ATIDAROMĄJĮ

Koncertą - Balių,
kuris įvyks gražioje ir puošnioje BRANT INN salėje, Burlington, On t. (10 mylių nuo Ha
miltono Toronto kryptimi prie 2 kelio).

Programoje V. Verikaičio vyrų kvartetas ir Hamilto
no lietuvaitės solistės — V. Pana vaite, L. Šturmaitytė 

ir L. Šiikytė.

Po koncerto ŠOKIAI, 
grojant BENNY FERRI 

orkestrui.
Veiks bufetas ir loterija. 

“Spot Dance” premijos 
ir staliukai Veltui.

Įėjimas: 1
Suaugusiems $1.50,
Moksleiviams $0.50.
Pradžia 7 vai. vak.
Pabaiga 12 v. 30 min.

Fondo Valdyba.

MCNTOEALo Que.

Smagiai 
pasišokti

ir jaukiai laiką praleisti kviečia šį šeštadienį, 
gegužės 19 d., T. L. CHORAS “VARPAS” į šv. 
Jono Krikšt parapijos salę.
Pradžia 7 v. v. Geras orkestras, pilnas bufetas 
ir smagi nuotaika užtikrinta. Įėjimas — 1 dol.

T. L. Choras “Varpas”.

Išganytojo 
liuterionių bažnyčios 

lietuvių pamaldos Šv. Trejybės 
sekmadienį, gegužės 27 d. 11 vai. 
pr. p., įvyksta Liuterionių Va
sarinėje Stovykloje Edgewood 
Mills, Ont., maždaug 40 mylių 
nuo Toronto, Highway 7 vaka- 
ruosna, tarp Acton ir Rockwood 
vietovių nedavažiavus Guelph. 
Po to ten pat maždaug 12 vai. 
įvyks gegužinė. Toje stovykloje 
yra ne vien tik gražaus miško su 
upe ir žaidimo įrengimais bet ir 
didelė kavinė. Tat leidžia ten 
būti net blogo oro metu.

Kun. dr. M. Kavolis.
Toronto liet. Caritas 

gegužės 26 dieną, šeštadienį, šv. 
Jono Kr. par. salėje stato dvie
jų veiksmų komediją ’’Batai”, 
parašytą R. Spalio (Gatvės ber
niuko nuotykiai” autorius). Ko
medijoje vaizduojamas vien
gungių gyvenimas DP stovyklo
se Vokietijoje. Po vaidinimo — 
smagus pobūvis.

Caritas kviečia visus geros va
lios tautiečius remti savo arti
muosius, likusius tėvynėje ar 
esančius ištrėmime. Ypač tai 
skaitinama padaryti kukliau 
rengiant įvairias šeimos šventes 
(vardines, gimtadienius), o gau
tas santaupas geriau panaudo
jant siuntinėlių siuntimui arti
miesiems.
“Dainos” priešvasarinis vakaras 
įvyks birželio 9 d. Toronto Liet. 
Namuose, padidintoje ir atnau
jintoje salėje. Dainietės kvie
čia maloniai visus atsilankyti ir 
paremti šalpos darbą.

Sol. Orentui paminklas
Toronte susidaręs iniciatorių 

būrelis kelia lėšas a.a. sol. Kosto 
Orento kapo paminklui. Komite
to sąskaitoje jau yra virš $200. 
Paminklo projektą sutiko pada
ryti dail. T. Valius. Komitetas 
tikisi iki rudens sukelti iki $400 
ir rudeniop pastatyti antkapį.

Sol. St. Baranausko studijų 
fondo

komitetas gali pasidžiaugti džiu
ginančiais vaisiais. Per mėnesį 
fondas pasiekė porą tūkstančių 
dolerių. Gaunama gražių atsi
liepimų ir pritarimo iš lietuvių, 
Amerikoje. Artimiausiu laiku 
komitetas pradės skelbti spaudo
je aukotojų pavardes. Sol. Ba
ranauskas į Italiją išvyks rude
nį. Prieš tai, rugsėjo 30 d. dar 
koncertuos Toronte. Pastebėti
na, kad paskutiniame “Lietuvių 
Dienų” numeryje, tilpo daug 
sol. Baranausko nuotraukų ir jo 
talento nuoširdus įvertinimas.

Brooklyno operetės choras 
pereitą šeštadienį Prisikėlimo 
parapijos salėje suvaidino opere
tę “Joninių burtai” — žodžiai N. 
Mazalaitės, liaudies dainos har
monizuotos choro vadovo J. 
Stankūno ir Mrozinsko, chore
ografija St. Modzeliausko, sce
novaizdis dail. Juodžio. Akom- 
ponavo St. Gailevičius.

Operetė “Joninių burtai” be 
folklorinio pirmojo veiksmo bei 
antrojo veiksmo antrojo pa
veikslo turi gal jau perdaug pa
tetiškų deklamacijų kupiną ant
rojo veiksmo pirmąjį paveikslą, 
kurio nebeišperka ir dvi lanks
čios šokėjos. Vaizduojamas čia 
Mikitos sapnas. Tai jau ne ope- 
retiškas paveikslas. Viską stelbė 
Vaidilos ilgas monologas ir vai
dilutės deklamacija.

Jau 40 metų gyvuojąs Opere
tės choras “Joninių burtuose” 
vra grynai folkloriškas. Savo 
krašto dvasios išsiilgusį žiūrovą 
tai nuteikia labai mielai. Vaidy- 
biškai, kaip mėgėjų kolektyvas, 
choras darė gerą įspūdį, bet rei
kėtų jam sustiprėti solistų at
žvilgiu.

Žiūrovų prisirinko nemažai, 
nors galėjo būti ir daugiau. Jei 
dar koks šimtelis — koncertą 
rengusiam radijo “Tėvynės Pri
siminimų” vedėjui būtų buvę 
lengviau išsiversti piniginiai.

REIKALINGA padavėja ir virėjos padė
jėja restoranui "Baltic". Kreiptis tele. 
EM. 6-7060.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 19 DIENĄ

Prisikėlimo parapijos choras Toronto ir 
apylinkių lietuviams ruošia 

DIDŽIULI POKYLI jfBBIl 
su nuotaikinga programa (kvartetas, so- 
lo), gausiu bufetu ir šokiais, grojant lie- 
tuvių orkestrui “Trimitas”, padidintame 
sąstate. Pradžia tuoj po gegužinių pa- 
maldų. įėjimas $1. Visi maloniai kvie- 
čiami atsilankyti -

Prisikėlimo parapijos choras. s

Metinėje Hart House parodoje 
iš lietuvių dalyvauja A. Dagys, 
žinomas lietuvių visuomenei 
kaip fizinės formos reiškėjas. Šį 
sykį, išstatęs tris darbus, Dagys 
parėdė visiškai skirtingą veidą 
— jo skulptūrose vyrauja dva
sinis išgyvenimas. Tai ryškiai 
matosi medžio drožinyje “O 
Lord forgive him”, kur vienin
telis ryšis su kūniškuoju aspek
tu yra netiesioginiai išreikšta 
sunki našta ant sulinkusių pečių. 
Galbūt, paskutiniuoju metu per
nelyg išaugštintas kūno kultas 
nukreipė skulptorių ;nuo anksty
vesnių jo naudotų fdrmų.

Paroda veiks iki liepos 29 d.
Prie gero susisiekimo išnuomojomas 
ll-me augšte, su baldais, vienam asme
niui gražus saulėtas kambarys. Skam- 
binti kasdien po 6 vai, vak. LE. 1-1273. 
Išnuomojami du naujai dekoruoti kam
bariai ir virtuvė be baldą. Virtuvėje šal
dytuvas ir elektrinė krosnis. High Park 
rajonas. Skambinti dieną iki 3,30 vai. 
pp. ir vakarais po 7 v. Tel. RO. 9-4291.
Išnuomojamos frontinis kambarys IT-me 
augšte, galima naudotis virtuve /su ar 
be baldu/, High Park raj., 290 Wright 
Ave. Tel. LE. 6-3113.
Išnuomojami 2 dideli kambariai vien
gungiams. Delaware, netoli College. Tel. 
LE.3-3045.___________________________
Išnuomojami du frontiniai kambariai be 
baldą ir virtuvė /šaldytuvas, plyta/, 
High Park rajone. Skambinti LE. 3-8774 
po 5 vai, vak._________________ _______
Šiuo pranešame, kad naujai atidaromas 
restoranas "Rūta**, 994 Dundas St. W. 
dėl naujo jrengtmo ir remonto laikinai 
uždarytas. Atidarymas bus paskelbtas 
sekančiame numery.

Šią vasarą norint ištrūkti H įsibodėjusios 
miesto aplinkos, pasiilgai gražios gam
tos, ištroškus ošiančio miško ramybės, 
pageidaujant svaiginančio pušų kvapo, 
panorėjus pasikaitinti Palangos pajūrį 
primenačiose smėlio kopose, arba suma
nius atsigaivinti krikštoliniame Georgian 
Bay vandeny, skambinkite HU. 8-3573. 
Ten pat dar geras sklypą pasirinkimas.

REIKALINGA prityrusiu siuvimo maši
nos operatorių mot. rūbams siūti. 49 
Camden St., Il-ras augštas /prie Spadina 
— Adelaide/.

REIKALINGAS MAŠINISTAS prie me
džio apdirbimo mašinų /trimsawyer/. 
Atlyginimas geresnis negu kitur, nuo
latinis darbas ir t 
3-4881, vakarais RO. 6-2149.

Š.m. gegužės 27 dL tuojaus po 
pamaldų, 12 vaL 10 min., Aušros 
Vartų parapijos salėje kviečia
mas Montrealio apylinkės lietu
vių seimelio plenumo posėdis šia 
dienotvarke:

L Atidarymas.
2. Seimelio posėdžiui pravesti 

prezidiumo rinkimas.
3. Priešpaskutinio ir paskuti

nio seimelio plenumo posė
džių protokolų skaitymas.

4. Prezidiumo pirmininko pra
nešimas apie perimtų iš se
nojo prezidiumo reikalų 
stovį.

5. Rev. Komisijos pirmininko 
Juozo Lukoševičiaus prane
šimas apie padarytą revizi
ją laikotarp nuo š.m. vasario 
18 d. iki gegužės 13 d. ir 
kasos knygos saldo tą dieną.

6. Diskusijos dėl prezidiumo 
pirmininko ir Ėev. Komisi
jos pranešimo.

7.1956-57 m. numatytos veik
los planas ir tam laikotar
piui sąmatos projektas.

8. Diskusijos dėl pateikto pla-> 
no ir sąmatos.

9. Klausimai ir sumanymai.
Pastaba: Nurodytu laiku nesu

sirinkus kvorumui po pusės va
landos kviečiamas antras posė
dis, kuris bus teisėtas neatsi
žvelgiant į esamą narių skaičių.

Prieš vasaros šiltąjį laikotar
pį tai bus paskutinis posėdis ir 
gerb. seimelio nariai kviečiami 
dalyvauti.

Seimelio prezidiumas.
Perėmė pareigas

Gegužės 6 d. inž. S. Naginionis 
perdavė pareigas naujai išrink
tam seimelio prezidiumui.
Seimelio senasis prezidiumas 

gegužės 13 d. galutinai perdavė 
kasos likutį ir piniginius doku
mentus naujajam prezidiumui.

Mokytojų kursai
KLB Kultūros Fondo įgalioti

nio p. Kęsgailos iniciatyva su
organizuoti pradėjo veikti trum- 
nalaikiai mokytojų kursai. Iki 
šiol paskaitas jau skaitė kun. 
Kubilius, dr. Šidllauskaitė ir sės. 
Felicija. Šį savaitgalį ciklą lie
tuvių kalbos metodikos paskaitų 
skaitė specialiai iš Toronto at
vykęs A. Rinkūnas. Dar numa
tomos mok. Lukoševičienės ir J. 
Kardelio paskaitos.

Kursus lanko keliolika klausy
tojų, pasiryžusių jau nuo se
kančių metų įsijungti į Montre
alio lituanistinių mokyklų dar-

Vienybės topolis
Gegužės 5 d. 3 vai. seimelio 

Prezidiumo atstovai Montrealio 
lietuvių visuomenės vardu Auš-

Pilietybės Dienajsnis negu kituf, nuo- v v. _ _ v-. ,
geros sąlygos. Te!. LE. ! šiemet švenčiam3. toeguzės 18 Q.j

----- j t.y. šį penktadienį. Toronte ji
..--„.e .. ! bus atžymėta specialiomis iškil-

REIKALINGA MOTERIS vaiko saugoji-< . . J .
mui, galima čia ir gyventi. 120 Gleniake ■ memis prie rOuUSeS IT joj.
Ave. Tel. RO. 6-5743. burmistras N. Phillips nuo rotu-
Vasaros sezonui išnuomojama' krautu
vė su visais Įrengimais Springhurst va
sarvietėje, lietuviu rajone. Tel. LE.„ 5- 
3453.

Išnuomojami Bloor-Dundas rajone 3 
kambariai ir virtuvė be baldą, ll-me 
augšte. Gazos, elektra 60 ciklu ir ga
ražas. Tel. RO. 7-0978. Skambinti po 
5 v.v.

Išnuomojamas kambarys, galima nau
dotis virtuve. Tel. RO. 7-1270 /po 6 
v. vok./.

šės laiptų perskaitys specialų 
atsišaukimą, įvairių tikybų dva
sininkai atkalbės maldas, pas
kiau jungtinis choras sugiedos 
“O Dieve” ir karalienės himną.

8 v. vak. iškilmės vyks rotušės 
rūmuose, kur įvyks pilietybės 
dokumentų įteikimo ceremoni
jos ir meninė dalis apie 9 vai. v. 
Iškilmes ruošia koordinacinis 
komitetas Naujiems Piliečiams 
priimti.

Ryšy su tuo gegužės 15 ir 22 d.Išnuomojamos kambarys ll-me augšte su _
baldais vienam asmeniui. Virtuvė rūsy. įprastinių antradienių iškilmių
65 Northcote Ave. /Gladstone & Queen/
Tel. LE. 4-7328. neous.

Išnuomojamos butas iš 2 kambariu ir vir- Gerbiamas
Dėmesio!

Pone, susitariau su Tams*
tuvės ir saulės kambario. Runnymede - ^e^’os savaitės atgal, keisti motorą 
Annette. 55 Fairview Ave. Koina $15. 1 patefonq, netiksliai užrašiau adresą.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. Be baldą. Tel. LE. 4-4583, po 
6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys l-me augšte, su 
baldais, 1 ar dviem žmonėms, galima 
naudotis virtuve, 45 Beatrice St. Tel. 
LE. 4-8135.

Išnuomojami 2 kambariai viengunaiams 
su maistu. Kreiptis tel. EM. 6-7060.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
augšte su baldais. Galima naudotis vir
tuve. Skambinti tel. LE. 6-4566. 339 
Ossington Avė.

Išnuomojamas 1 kambarys l-me augšte, 
galima naudotis virtuve, garažas. Tel. 
LE. 2-3960.

prašau atsiliepti.
921 Dundas St. W., Radiomechani- 

kas RICKUS.

ros Vartų bažnyčios aikštėje pa
sodino topolį, simbolizuojantį 
Montrealio lietuvių visuomenės 
vieningumą, ir jį atžymėjo at
skiru užrašu.

Montrealio LB Choras praeitą 
šeštadienį, gegužės 12 d., suren
gė balių - koncertą Carpenter 
Hall patalpose. Tai buvo pirmas 
didesnis naujojo choro pasirody
mas. Publikos prisirinko pilnu
tėlė salė. Nuotaika buvo gera, 
pobūvis malonus.

Mišrus choras, vedamas A. 
Ambrozaičio, sudainavo: Važia
vau dieną, St. Šimkaus, Valiok 
dalgeli, J. Strolios, Stikliukė- 
lis, J. Karoso, Anoj pusėj ežero, 
J. Žilevičiaus ir, koncerto užbai
gai — J. Strauso Žydrąjį Duno
jų. Vyrų choras pasirodė su 
Gaudžia trimitai, Kl. Griauzdės, 
Jau žirgelis pabalnotas, J. Dam- 
rausko ir Karas, A. Račiūno. Po 
chorų sekė kvartetas iš pp. Vaiš
vilos, Kačergiaus, Urbono ir Ru
sino, kurie padainavo Tango ir 
Polką, harmonizuotus A. Am
brozaičio.

Geriausiai pasirodė mišrus 
choras. Bendrai, silpnoka choro 
dalis — tenorai. Tatai ypač iš
ryškėja vyrų chore. Tačiad ne
žiūrint kai kurių trūkumų cho
ras jau yra padaręs žymią pa
žangą ir jo, o ypač dirigento, 
pastangas reikia ne tik sveikinti, 
bet ir remti.

Chorą pasveikino KLB Mont
realio seimelio vardu — St. Kęs
gailą ir KLB Krašo Valdybos bei 
Kultūros Fondo vardu padėkos 
žodį tarė jo pirm. St. Vaišvilą.

Linkėtina, kad KLB Montre
alio choras sėkmingai augtų 
kaip skaičiumi, taip meniniu ly
giu. Pr. R.

Šv. Jono liuterionių 
bažnyčioje,

Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, Sekminių sekmadie
nį, gegužės 20 d., 4 v. pp., lietu
vių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Motinos Dienos minėjimą per

eitą sekmadienį D’Arcy McGee 
salėje suruošė šeštadieninės mo
kyklos. Oficialioje dalyje, kurią 
atidarė B. Lukoševičienė, buvo 
pagerbtos daugiavaikės motinos, 
sveikino klebonas kun. J. Kubi
lius, SJ, ir apyl. pirm. Balzaras, 
paskaitą skaitė St. Kęsgailą.

Meninę dalį išpildė šeštad. 
mokyklos, lituanistinių kursų, 
sol. E. Kardelienės studijos mo
kiniai ir skautų vyčių būrelis.

Pirmieji pastatė montažą 
“Sveikinimas Motinai”, gyvą pa
veikslą “Motinos Diena”, padai
navo 4 dainas ir kolektyvinę de
klamaciją “Dovanos mamytei”. 
Dainoms akompanavo R. Navi- 
kėnas ir R. Pėteraitytė.

Lit. kursų mok. M. Siniūtė iš
pildė “Motinai”, o grupė — mon
tažą “Motinai — Lietuvai”.

Iš sol. E. Kardelienės mokinių 
pasirodė Reg. Jurjonaitė, AIv. 
Bulota ir Danutė Aneliūnaitė. 
Skautų vyčių tautinių šokių 
grupė, vadov. V. Bruzgelevi- 
čiaus, pašoko porą šokių.

AV parap. paskelbti užsakai 
Mikalajūno Antano su Kazimie
ra Venskiūte ir Krikščiūnaičio 
Benedikto su Frances Claire Ma
rie Ūsas.

Povilui Jocui padaryta kojos 
operacija Reddi Memorial ligo
ninėje.

Dantų gydytojas Emerich 
Neumann, atvykęs prieš 5 me
tus ik Rumunijos, Montrealio 
teismo nubaustas $150 už verti
mąsi praktika be atitinkamo lei
dimo. Taip pat nusavinti jo gy
dymo kabineto įrengimai, kurie 
įvertinti $1.000.

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 ERG AUTIS-Realtor 
Telefonas LE. 4-2426

Patarimai pinigų investavimo reikalu. v

A. Garbenis

ŽUKLAVIMO 
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Cic pef gėlime užsisakyti (aivom* motoru* bei jveiriu* medžiokliniu* iautuvu*.

6$10.500,
$10.800,
$14.500,
$14.800,
$15.000, įmokėti
$16.500, įmokėti
$17.500, įmokėti
$19.000, įmokėti
$20.500, įmokėti 
$24.000, įmokėti $9.000, 13 komb., su boldois, 3 goražoi. , 
Mėsos krautuvė, apyvarta $1.450 per savaite, nuoma $95 mėnesiui.

«1L GARDENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais HU. M543
Vteeit turto pirkimo er perdavimo reAalate kreipkMt vM wradftu udruMk.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

įmokėti 
įmokėti 
įmokėti 
įmokėti

8
7
8

kamb., garažas.
kamb.
kamb.(
kamb.
kamb.

vieto garažui.
be garažo.
be garažo.
vieta garažui.
2 garažai.

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
$1.500,
$2.000,
$5.000,
$5.000,
$4.000,
$8.000, 7 kamb.,
$7.000, 8 komb., gorožos.
$8.000, 7 komb., gorožos.
$6.000, 10 komb., 2 goražoi.


