
Premijos
Žmogus reikalingas tam tikrų akstinų bei- paskatinimų. O 

ypač reikalingas jų visuomeninėje bei kultūrinėje veikloje. Čia 
tiek nusivylimo, kad neretas dažnai linkęs apatiškai į viską ranka 
moti. Kultūriniame gyvenime vienu iš tokių akstinų imtis darbo 
yra premijos bei konkursai. Aišku, ne premijos pagimdo talentus, 
bet jos neretai paakina pasivyti, pabandyti, stoti į lenktynes. 
Laimėtoji premija, mat, išpopuliarina, na ir šiokios tokios me
džiaginės naudos atneša. JI mūsų gyvenime dažnam yra ne be 
vertės.

Mes jau seniai apsipratome su literatūros premijomis. Jos 
būdavo skiriamos nepriklausomoje Lietuvoje, jos ir čia išeivijoje 
atgaivintos. Pionierius čia buvo “Draugas”, jau eilę metų ski
riąs $1000 premiją romanui ar artimo pobūdžio grožinės literatū
ros veikalui. Tai jau įsigalėjusi tradicija. Rašytojai, be abejonės, 
to nepamiršta ir mielai tuose konkursuose dalyvauja. Jei šie 
konkursai bei premija išnyktų, aiškus dalykas, tai tuoj aus atsi
lieptų į mūsų kultūrinį gyvenimą labai neigiamai. Bet šioji rašy
tojų pagerbimo bei paakinimo veikloje, atrodo, atsiranda jau ir 
perdėjimų. Daug kas nori parodyti savo gerą valią, paremti bei 
paskatinti kultūrines apraiškas ir kuria naujas premijas. Jų jau 
nemažai turime. Ypač šiais metais. Greitomis jas net sunku su
skaityti. Be Draugo romano premijos kasmet skiriama L. Rašy
tojų D-jos premija taip pat už grožinės, literatūros veikalą. Kas 
antri metai tokią pat $500 premiją ir už tokį pat veikalą skiria 
TT Pranciškonai, kurie per Aidus buvo paskelbę taip pat scenos 
veikalo konkursą. Pernai dar vieną grožinės literatūros premiją 
($500) buvo paskyręs Montrealio Akademinis Sambūris. Pirmo
sios trys premijos jau yra įsigalėjusios ir virtę nuolatinėmis. 
Vadinasi, mes prileidžiame, kad kasmet mūsų rašytojai parašys 
mažiausiai 2-3 geras knygas.

Be abejonės, tai gražu. Ir tikrai verta paremti rašytojus. Ta
čiau palengva gaunasi įspūdis, kad mes nebe daug ką ir beišgal- 
vojame be premijų. Tiesa, gerai dar, kad daugumą kitų paskelbtų 
premijų žadama duoti dažniausiai už tam tikros auklėjamosios 
reikšmės darbus — jaunimo ir vaikų literatūra, jaunimo scenos 
veikalas, jaunimo įvairių rašinių konkursai. Vien KLB Kultūros 
Fondas yra paskelbęs 4 tokius konkursus. Deja, vienas jų —jau
nimo scenos veikalo — susikerta su tuo pačiu Čikagos Liet, mo
kytojų sąj. paskelbtu konkursu. Be abejo, tai jau negerai ir tai 
rodytų, kad premijų skyrimas būtų reikalingas tam tikros koordi- 

viešo atsiklausimo ar kas nors nesiruošia kąnacijos arba nors viešo atsiklausimo ar kas nors nesiruošia 
panašaus skelbti. V-
^^fefūsųdabąrti^sąlygo^ grožinei, literatūrai gal užtektų

Pasaulio galiūnai siekia “tai
kos”. Prie sovietinės “taikos — 
pasaulio” veda Maskva (visą 
spaudimą sukaupusi Azijai ir 
Afrikai). Kaip mano ją “išlai
kyti” (ne “įgyvendinti”!) Ame
rikos vyriausybė? Kažkada pa
sijuokusi iš demokratų “con
tainment” politikos, respubliko
niškoji vyriausybė tebesiginčijo 
kokios bus jos politikos išdavos, 
kai vadovaują karininkai gazdi- 
no neturį kumščio, visų tikriau
sio — kaip ir priešistoriniais lai
kais “taikos” laido. Prez. Eisen- 
howeris šaukė pasaulį “susipras
ti”, pasakodamas apie ateities 
karo baisumus. “Susipratimą” 
laikė įmonamu, įžiūrėdamas so
vietų vis gerėjančią valią — 
kvietimus Maskvon pasižiūrėti 
sovietų moderniausios karinės 
aviacijos ar pasisiūlymą vizi-- 
tuoti Vašingtoną, ką užkulisiuo
se spaudė sovietų diplomatai per 
savo sąmoningus ir nesąmonin
gus sąjungininkus—“realistus”. 
“Realistas NYTimes koresp. C. 
L. Sulzberger pyko, kad rinki
miniai metai užlaiko Bulgarijos 
— JAV susimezgusių santykių 
atrezgimą, kad Amerika neno
ri padėti komunistinei Kinijai 
išsivadouti iš Maskvos nepri
klausomybės įgalindama jos 
prekybą su laisvuoju pasauliu. 
Jis kaltino Vašingtoną stokojant 
•‘realizmo” palaikant užsienių 
politikos paralyžių rinkiminiais 
metais, kad nieks pasaulyje ne
tiki Eisenhowerio pralaimėji
mu. Šią mintį pasigavęs, NYTi
mes vedamajame “Paąąulis 2056

Mūsų bendradarbis, Niujorke

minosi dėl “realistų” įtakos 
amerikiečių viešajai,, nuomonei, 
vedančiai prie atnaujmtos “vod- 
kinės draugystės” su tironais. 
Priminė neužmi^tt^kėro meto 
“draugystės” išdavų^, kurios au
komis tebėra Rytų/Europa! Pa
sak Higgins, dėl Amerikos vy
riausybės pataikavimo viešajai 
nuomonei susidaro įspūdis, kad 
Rusija, ne Amerika, tebelaiko 
iniciatyvą “taikai” pasaulyje 
įgyvendinti. Žukovo ir kitų, Va
šingtonas bijo kviesti, kad kar
tais jie “nesusidrctogautų” su 
“draugystes“ mėgstančia ameri
kiečių liaudim ir kb gero neįti
kintų Kongresą vėl paskelbti vi
suotinį nusiginklavimą, kaip 
1945 m.! Korespondentė prie
kaištauja prezidentai dėl dvejo
jimo (paskelbti Amerikai, kad 
iki Maskva tebelaiko pavergusi 
milijonus, besišypsanti ji yra 
pavojingesnė nei ųneškos pavi
dalo. Toks skaityiojąs NYHTri
bune nusišaipė išstos viešosios 
opinijos užsienių poetikos ir ko
kia politinė partite’, yra dabar 
smerkiama Maskvoje,, už Stalino 
tiranijos pripažinimą ir jo galios 
sutvirtinimą? Iš Minnesotps gi 
patyrėme, kad provincijoje vod
ka ir “draugystė” su rusais ge
rokai pažengusi. Bandomuosiuo
se rinkimuose ten į; senatoriaus 
vietą pralaimėjo senatorius Wi
ley, palaikęs kietą politiką Mas
kvos atžvilgiu,-<d Kęrsten, Pa-

pats nesirūpina suteikti laisvę 
Ukrainai, Gudijai, Lietuvai. 
Latvijai? Estijai,... NYHTri
bune gi buvo santūresnis pabal- 
tiečių atžvilgiu, bent jų nemai
šydamas su sovietų seniau pa
vergtomis tautomis, o priskirda
mas prie satelitų, kaip kad esą 
daroma Valstybės Departamen
te). Būdinga, kad tiek britai, 
tiek prancūzai su kitais, betgi 
skrupulingai reikalavo - ameri
kiečius teberemti Šiaurės Atlan
to Paktą, laidą jų pačių saugu
mo nuo komunistinės “taikos”. 
Iš kitos pusės įtaigodami Va
šingtoną įgalinti “titoišką reži
mą” Rytų Europoje. Brown, fi
losofijos profesorius, laiškuose 
NYTimes pyko už ministerio 
Dulles “dogmatiškumą” besilai
kant išlaisvinimo politikos. Dul
les laikosi savosios ’’hipotezės 
griežtai atmesdamas visus argu
mentus phieš ją”. Girdi, ’’dog
matiškas galvąiimas dabar esąs 
labai pavojingas, kai pasaulio 
taika yra pavojuje”.

“Realistų” kompromisas , .
“Užsienio Reikalų Taryba”, 

vadovaujama žinomo kapitalisto 
John J. McCloy, po dviejų me
tų studijų, paskelbė kaip reikė
tų Amerikai sugyventi su sovie
tais atominiame amžiuje. Ji iš
leido knygą “Russia and Ameri
ca — Dangers and Prospects”. 
Nežiūrint, -kad Niujorko biržo
je pavojingai tebekrito sunkio
sios pramonės akcijos, ekspertai 
siūlė ŠAPaktui
Sovietų, Lenkijos ir Čekoslova
kijos sienas, jei tik Maskvą su-

Savaitės įvykiai
Prancūzijoj pasirodė naujos krizės ženklai. Ir tai pačiame ko

vos įkarštyje, kai reikalinga stipri vyriausybei ranka. Vos prem
jeras Mollet spėjo grįžti iš Maskvos Paryžiun, jo pavaduotojas 
Mendės-France paskelbė atsistatydinąs. Savo laiške premjerui jis 
pareiškę^ nesutinkąs su vyriausybės politika Alžerijoj. Jo nuomo
ne, vyriausybė ėmusis griežtų karinių priemonių, bet nekreipusi 
dėmesio £ politines priemones problemai spręsti ir nepasirūpinu
si socialinėm reformom, pvz. dvarų išdalinimu. Išeidamas iš vy
riausybesJM.-France betgi pa ta-® —;---- - ----------- ;---- ;--- ———
re kolegoms — savo partijos mi-'^“'" ’
nisteriams pasilikti valdžioje, 
kad tuo būdu būtų išvengta stai
gios vyriausybės krizės. Kaip il
gai dar Mollet vyriausybė lai
kysis, sunku pramatyti, bet kri
zės ženklai jau aiškūs. Juos pa
ryškina naujai pašauktųjų ka
riuomenėn demonstracijos. Jie 
sabotuoja traukinius sustabdy
dami jūos kur susigalvoję, išli
pa didesnėse vietovėse ir de
monstruoja prieš siuntimą Al- 
žerijon, o kaikur išardo bėgius.

Kadangi vakariečiai nenori 
kištis į Alžerijos problemą, ėmė
si . iniciatyvos rytiečiai. Pacifis
tas Nehru, Indijos min. pirm., 
pasiūlė abiem šalim derybas pa
teikdamas eillę punktų kaip 
pradinį pasitarimų pagrindą. 
Prancūzijos vyriausybė šiuo pa
siūlymu susidomėjo, nors kol 
kas konkrečių žygių dar negir
dėti. Arabų kraštai pasuko kitu 
keliu — kreipėsi į Jungt. Tau
tas, kur kadaise Alžerijos klau
simas buvo iškeltas, bet Pran
cūzijos delegacijai užprotesta
vus liko išimtas iš darbotvarkės.

‘garantuoti

Maskvos radijas paskelbė D.

sų gyvenimo trūkumams užj 
bų bei rašinių konkursai, įfo: 
kurioš mūsų institucijos pre

lėšas. jau nėra jokios kitokios veik-mas ir tikimas gauti 
los dirvos'ar jokių kitokių reikalų? ...

Dėka kųn. J. Prunskio šiemet mes dar turėjome net religinio 
meno premiją..Bet apskritai meno kūrinių; kaip ir mokslo veikalų 
premijavimo klausimas tebėra neišspręstas. Meno premijos; be- 

metai premiją skiria T. Pranciškonai, vienas*.istorinio darbo kon
kursas yra paskelbtas Vokietijoje (šnapščio su Klovų}-irvienas 
lyg ir paskelbtas Maž. Liet. Bičiulių D-jos. O kodėl negalėtų, 
atsirasti nuolatinė premija už mokslinį lituanistinį darbą?

protas nespėjąš- Žyį^tftii 
mokslo ir technikos pažanga, su
vokti socialinę būtinybę per
tvarkyti žmonišką psichologiją! 
Sulzbergeris to pavyzdžiu pa
teikė orinės žvalgybos reikalą. 
Girdi, kai tik stratosferon bus 
paleisti automatiškieji satelitai,

rods, dar nebuvo skirta nei vienos. Moksliniam darbui kas antri " “taikos" reikalas dar sustiprė-
siąs, nes amerikiečiai turėsią so
vietinių bazių'ir priverčiamojo 
darbo stovyklų nuotraukų. Mar
guerite Higgins iš NYHTribune, 
betgi, su mažesniu realumu bai-

LAISVIEJI PRIEŠ LAISVĖS SMAUGĖJUS
(LAIC) Gegužės 25 d. Niujor

ko Town Hali buvo gausus lais
vinimo susirinkimas. Susirinki
mą organizavo American 
Friends of the Captive Nations, 
padedant visai eilei organizaci
jų-

Susirinkime svarbias kalbas 
pasakė kongresmanas Harrison 
Williams iš New Jersey, Gene
rolas W. J. Donovan, senatorius 
William F. Knowland, prel. Jo
nas Balkūnas, gen. W. Anders 
ir kiti. Susirinkimo salę puošė 
dešimties pavergtų tautų vėlia
vos. Susirinkimą pradėjo Ame
rican Friends of the Captive Na
tions pirmininkas Christopher 
Emmet, vadovavo buvęs amba
sadorius Angier Biddle Duke. 
Amerikos himną giedojo lietu
vaitė Agnes Skarulytė, invoka- 
ciją ir maldą laikė prel. Balkū
nas.

Salėje buvo įvairių tautų 
žmonės, scenoje buvo susodinti 
žymūs amerikiečiai ir paverg
tų tautų atstovai. Iš lietuvių sce
noje; garbės eilėje sėdėjo prel. 
Jonas Balkūnas, dr. Antanas 
Trimakas, Lietuvos laisvės ko
miteto. atstovas, dr. Vladas Vi
limas, krikščionių dem. Centro 
Europos atstovas, o taip pat 
Laisvosios Kinijos ambasadorius 
prie JT ir Korėjos atstovas prie 
JT.

Ypatingo dėmesio sukėlė se
natoriaus Knowland kalba. Jis 
pareiškė, kad Kremliuje tebėra 
tie patys žmonės, kurie kartu su 

' Stalinu vykdė ar dalyvavo vi
suose nusikaltimuose, kuriais 
dabar jų pačių kaltinamas Stali
nas.

■ Senatorius pasisakė prieš 
Chruščiovo ar Bulganino kvieti
mą apsilankyti JAV. Argi ver
gų stovyklų, didžiausių pasauly
je, operatoriams galima suteikti 
širdingą sutikima šiame krašte. 
Ar jie gali vaikščioti mūsų kon
greso laisvuose koridoriuose, 
ar jie gali naudotis pagarba

miestų ir valstybių? Ar nebus 
Chruščiovas ir Bulganinas pa
kviesti į Baltuosius Rūmus ir 
nebus jiems leista miegoti Lin
coln© lovoje? »

Kongresmanas Harrison Wil
liams iš New Jersey siūlė kad 
pasipriešinimui Naudai Sovietų 
taktikai, reikia išplėsti NATO 
veiklą, šalia karinės paramos, 
reikalinga ir kultūrinė ir eko
nominė pagalba.

Generolas W. Anders pareiš
kė, kad jis pilnai tiki, jog pa
vergtieji priešinasi priespaudai 
ir laisvasis pasaulis neturi leisti 
užgesti šiai laisvės liepsnai. Ge
nerolas W. J. Donovan kalbėjo, 
kad reikalinga daryti viskas, kas

galima, kad tremties žmonės ne
nustotų vilties.

Susirinkimas susilaukė svei
kinimų iš prezid Eisenhowe- 
rio, vice-prezidento Nixon, gu
bernatoriaus Harrimano ir kitų.

Gubernat. Harrimano telegra
mą pabaltiečiams, prjsiųstą per 
LAIC, ryšyje su Birželoi trėmi
mais paskaitė prel. J. Balkūnas. 
Prel. J. Ballkūnas pasakė keletą 
karštų žodžių, kuriuos susirin
kusieji sutiko didelėmis ovacijo
mis. Jis pareiškė, kad pavergtų 
tautų draugai, yeįks ir padės 
laisvinimo darbui. Nuo to susi
rinkimo dienos visur bus skel
biamas laisvinimo žodis.

muv . :
. “Taika betkaip” V, ;•

Britai neseniai aiškiai pasisa
kė už “taiką” vistiek kokia kai
na. Jie sutinka pripažinti sovie
tų užkariavimus Rytų Europoje, 
net ir tuo atveju, kada. sovietai 
kursto visas jų imperijos kolo
nijas kilti prieš karalienę. Kur 
kas aršiau šios “taikos politi
kos” buvo paliesti prancūzų so
cialistai, taipgi tikėję Maskvos 
taikingumu, net akivaizdoj d 
įžeidimo, kai Chruščiovas jų 
“pagerbimo” raute pakėlė tostą 
už Alžerijos patriotus ir visas 
kitas tautas kovojančias už savo 
tautinę nepriklausomybę. (NY 
Times tai paminėjo vedamaja
me vadindamas .“klastingumu”, 
nes kodėl gi tada Chruščiovas

džiūmos demokratų -partijos 
nuomonė: Amerika privalanti 
spausti už Geležinės Uždangos 
panaikinimą, laisvą žmonių ir 
minčių keliavimą į Sovietiją ir 
atgal. Girdi, tos garantijos ne- 
sančios svarbios, nes įgalinus 
laisvą galvojimą tironija Sovie- 
tijoje kristų.

Už ką pasisako “Pavergtųjų 
tautų draugų” organizacija? 
Pereito penktadienio mitinge

(žr. atskirai. Red.) įsikūrusi 
“American Friends of the Cap
tive Nations” paskelbė specialią 
proklamaciją “We Believe”. Ją 
paskelbęs Mr. Emmet optimis
tiškai žiūrėjo ateitin ir sakės su 
šitokiu įvadu išplosiąs organiza- 

(Nukelta į 2 pusi.)

AR IŠLEIS Iš SIBIRO?

Hii
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Darbo unijų laiškai į Sovietiją
(LAIC) New York World Te

legram gegužės T8 d. pirmajame 
puslapyje, antrašte “Tiesioginis 
kreipimasis. Laiškas raudonųjų 
viršūnėms — perkerta Geleži
nę Uždangą" išspausdino sensa
cinga forma žinią, kad Ameri
kos darbo unijų vadai pasiuntė 
svarbius laiškus Sovietų valdo
vams.

Kiekvienas Rusijos raudona
sis vadas gausiąs asmeninį laiš
ką, oro paštu, iš Niujorko. Jie 
klausiami, kas atsitiko su 400 
unijų ir demokratų specialistų 
vadų, kurie kalinami arba žu
vo už Geležinės Uždangos. Laik
raštis tvirtina, kad visoje SSSR 
nuo Leningrado iki Vladivosto
ko ir nuo Chabarovsko Sibire 
iki Tifliso pietuose mals komu
nistų partijos rateliuose liežu
viai apkalbėdami tą laišką.

Vien pašto ženklams išleista 
$110. Laišką pasirašė Anglijos. 
Graikijos, Italijos, Vakarų Vo
kietijos ir JAV unijų vadai. Tai 
pirmas atsitikimas, kad bent ko
kia laisvojo pasaulio grupė, pra
dėjo kovą už Geležinės Uždan
gos ir pajudino tikruosius Rusi-

par-

New York Times paskelbė ži
nią, jog kaikurie lenkai ir pabal- 
tiečiai tremtiniai iš Sibiro pa
rašę giminėms į JAV, kad jie esą 
paleisti ir galėtų atvykti į Ame
riką, jei šioji įsileistų. Valsty
bės Departamente tokių laiškų 
esą apie tuziną. Tie žmonės esą 
buvę darbo stovyklose Vorku
toje bei arktikos srityse. Laiškai 
esą siųsti iš Tomsko ir Novosi
birsko, kur paleistieji kaliniai 
buvę apgyvendinti.

Pasak Valstyb. Departamento 
pareigūnų, toks pažadas leisti 
buv. kaliniams išvykti į užsienį, 
kai vykdoma pagarsėjusi Mi- 
chailovo akcija kuo daugiau 
emigrantų parsigabenti į Sovie
tų Sąjungą, esąs sunkiai supran
tamas.

Mums teko matyti porą laiškų 
iš Sibiro, kuriuose rašoma, jog 
kaikurie buvę darbo stovyklų 
kaliniai, kurie išbuvę skirtą lai
ką buvo apgyvendinti įvairiose 
Sibiro srityse kaip tremtiniai, 
dabar vis daugiau gauną doku
mentus ir teisę grįžti į Lietuvą. 
Laiško autorių nuomone, pagal 
įstatymus ir visi tokie turį gauti 
teisę grįžti į Lietuvą, bet su-

laiką greičiausiai vietinės val
džios. Betgi buvę ir tokių atsi
tikimų, kad grįžę į Lietuvą to
kie buvusieji kaliniai po kurio 
laiko vėl grįžę į Sibirą, nes gy
venimas Lietuvoje pasirodęs 
sunkesnis negu ten.

Egipto diktatorius Nasser, 
centrinė asmenybė Viduri
niuose Rytuose, su kurio var
du yrą glaudžiai susiję įvykiai 
Palestinoje, o pastaruoju me
tu aiškinama, kad jis turįs 
kažką bendro ir su Kipro 
įvykiais.

JT CHARTA IR PABALTIJYS

jos vairuotojus, komunistų 
tijos hierarchiją. Tai visa įvyko 
pasėkoje Kremliaus ambicingo 
geros valios ieškojimo Vakarų 
tautose.

Laiškai pasiųsti kiekvienam 
komunistų partijos centro komi
teto nariui, 16 respublikų raudo
nųjų partijos vadams, o taip pat 
provinci|i|U miestų partiniams 
viršininkams. Laikraštis pastebi, 
kad jie gaus ne po vieną, bet po 
tris laiškus. Kad kartais neužsi- 
mestų, laiškai pasiųsti iš Vienos, 
Austrijoje, ir Rytų Vokietijos. 
Siuntimui laiškų iš Rytų Vokie
tijos pašto ženklai surinkti iš 
Niujorko filatelistų. Ženklai pa
įvairinti žymių Rytų Vokietijos 
komunistų atvaizdais.

Laiške minimas dingusių as
menų sąrašas, pirmą kart ru
sams buvo pateiktas Londone, 
kada juos pietums buvo pasi
kvietę darbo partijos parlamen
tarai. Laiškai pasiųsti komunis- _ 
tų laikraščiams. Šie prašomi Taip pat esą norima priimti bal- 
laiškus viešai paskelbti, o tai 
reikštų tiesioginį žingsnį į ge
resni susipratimą tarp Sovietų 
S-gos ir pasaulio darbininkų.

KVIEČIA ATEIVIUS
Kanados imigracijos ministe- 

ris Pickersgill lankydamasis 
Calgary ateivių centre pareiškė, 
kad vyriausybė daranti skubių 
žygių perkelti Kanadon Rytų 
Vokietijos pabėgėlius, kurie da
bar- gyvena Vak. Vokietijoj.

kanų kraštų vokiečius pabėgė
lius. Jie esą kraštui reikalingi, 
ypač vakaruose, kur trūksta že
mės ūkio darbininkų.

(LAIC) Senatas prieš du me
tu sudarė padalinį prie užsienių 
santykių komiteto, kuris svarsto 
JT chartos pakeitimą. Padali
niui vadovauja senat. Walter 
George. Tasai komiteto padali
nys paruošė platų raportą, kaip 
turi būti pakeista ir papildyta 
Jungtinių Tautų charta.

Raporte kalbant apie genera
linėje asemblėjoje balsavimo 
teisę ir įsipareigojimus, o taip 
pat valstybių pąjėgumą ir sava
rankiškumą laikytis tų nutari
mų, nurodoma, kad turėtų būti 
išnagrinėta Ukrainos ir Gudijos 
savarankiškumas balsuojant.

Raporte plačiau kalbama ir 
apie kolonijų tarptautinę prie
žiūrą bei kontrolę. Paminima, 
kad 60 ne pačių gyventojų val
domos teritorijos laisvai sure
gistruotos JT. Visi JT nariai, pa
gal chartą, pasižadėjo tokias te
ritorijas skatinti siekti savo ne
priklausomybių. Dėl Pabaltijo 
sakoma:

“Komiteto padalinys naudoja
si proga atkreipti dėmesį į būklę 
anksčiau buvusių nepriklauso
mų valstybių, kaip Latvija, Esti
ja ir Lietuva, kurios buvo in
korporuotos į Sov. Sąjungą, 
prieš tų valstybių žmonių va
lią. Tokie patys principai, kokie

taikomi kitoms priklausomoms 
ir patikėtinių prižiūrimoms 
(trusteeship) teritorijoms turė
tų taip pat būti taikomi ir šiems 
(Pabaltijo) kraštams. Jungtinių 
Tautų nariai turi turėti galvoje 
tokias situacijas, kad jie svarsto 
savivaldos skatinimo proble
mas”. ,

Britanijos karalienės Ellžbietos 
II laišką, kuriuo ji atsakė į 
Augšč. Sovietų Prezidiumo 
pirm. Vorošilovo laišką, atvežtą 
Bulganino ir Chruščiovo. Vo- ' ■ 
rošilovas savo laiške priminė 
britų-sovietų draugystę karo 
metu ir išreiškė savo linkėji
mus karalienei ir britų pilie
čiams išreikšdamas viltį, kad 
abipusiai santykiai ateityje bū
sią geresni. Karalienė iš savo 
pusės palinkėjo to paties, išreiš
kė linkėjimus Vorošilovuį ir 
“sovietų tautoms” ir. pasirašė: 
“Jūsų geroji draugė karalienė 
Elžbieta II”. Kaikurie stebėto
jai netgi mano, kad ji šią vasa
rą aplankysianti Kremlių.

Sovietai Skandinavijon 
Neseniai lankėsi Maskvoje 

Danijos, Norvevgijos ir Švedi- ' 
jos premjerai, kurie savo pasi
tarimuose lietė ir Pabaltijo 
klausimą. Dabar jie pakvietė 
Bulganiną ir Chruščiovą aplan
kyti jų kraštus norėdami tęsti 
abipusio bendradarbiavimo po
litiką, kuri Pabaltijui nieko ge
ro. nežada. Kvietimuose lanky
mosi date dar nepatymėta^^ai . 
nustatyti palikta Kremliaus %ą- 
dante- Įtenonia, kad jįe ątyy^^

. Aridvyskupas badaūja .
Kipro salos ortodoksų arki-; 

vyskupas Makarios, pasiprieši
nimo britams vadovas, draugę 
su kitais dviem vyskupais jau 
trys savaitės badauja. Jie ap- “ 
gyvendinti tolimose Seychelles 
salose kaip polit. kaliniai .Jų 
vila aptverta spygliuota viela, 
nuolat saugoma policijos, kores
pondencija kontroliuojama. Ba
do - streiką jie paskelbė protes
tuodami prieš blogą valdininkų. 
elgseną lyg su kriminaliniais; 
nusikaltėliais. Britai bijo,' kad jų - 
nepagrobtų graikų laivai.
Triuikšmas dėl dujų vamzdžių
Jau kuris laikas Kanados par

lamentas karštai svarsto įstaty-2 • 
mo projektą, kuriuo numatoma 
duoti 72 mil. dol. paskolą “Trans' 
-Canada” bendrovei, kad ši gale-; 
tų dar šią vasarą pradėti tiesti- 
natūralinių dujų vamzdžius iš; 
Albertos į Montrealį. Opozici
ja labai aštriai priešinasi pri-1 
kišdama, kad bendrovė remia-- 
si JAV kapitalu. Susijaudinimą; 
sukėllė /suspendavimas pereitą- 
penktadienį konservatoriaus To-; 
ronto Eglinton atstovo Fleming; 
kuris nepaklausė pirm, perspėji
mo baigti kalbą. Opozicija ėmė 
šaukti — “diktatūra”, o kaikuri 
spauda — laisvės “galas”, šito- 
kiuos aštrius opozicijos susidū
rimus su pozicija tenka laikyti 
laukiamų naujų rinkimų simp
tomais. Konservatoriai ir CCF 
stengiasi nuteikti visuomenę 
prieš liberalus, baugindami 
amerikoniško kapitalo įsiviešpa
tavimu Kanadoje. * ■■■ ■

Kanados komunistai prieš Kremlių
Gržęs iš Maskvos komunistų 

vadas Tim Buck bandė apšviesti 
savo “draugus” ir palankiai nu
teikti juos naujajai Kremliau 
linijai. Jo remiamas vajus, pra
dėtas 1955 m. gegužės 9 d. už 
ateivių grįžimą į Sov. Sąjungą, 
rado kaikuriose grupėse prita
rimo. Žiniomis iš nekomunisti
nių šaltinių, nuo tos datos grįžę 
35 čekoslovakai ir 50 ukrainie
čių, lenkų ir kt. slavų. Vajaus 
šūkis esąs — įtikinti ateivius 
grįžti arba nustoti veikti prieš 
komunizmą. Kaikuriose betgi 
vietovėse — Toronte, Wind so
re, Londone, Port Arthur, Wini- 
pege ir kt. — pasireiškė opozi
cija ypač rusų ir gudų komunis
tų tarpe. M. Jakubec, antiko
munistinės Savitarpio Bendra- 
darbiavivmo Lygos sekretoriaus 
Žiniomis, nepatenkintieji rusai

priklausą komunistinei federa
cijai, esą paskelbę memorandu
mą, kuriame išdėsto savo prieš- 
kremlišką nusistatymą. Jame 
pasisakoma prieš federacijos va
dus: G. Okulevič, “Vestnik” re
daktorių, Jasny, Koren, Kurban. 
Be kitko ten rašoma: “Jūs sa
kydavot, kad nauiiejį DP atei
viai esą žmogžudžiai, nusikal-. 
tėliai ir melagiai. Mes buvome 
labai nustebinti, kai dar nese
niai draugas Chruščiovas ir kiti 
sovietų vadai pakartojo tuos pa
čius dalykus apie Staliną ir gy
venimo sąlygas jo valdymo me
tu anapus geležinės uždangos, 
apie kuriuos DP kalbėjo nuo 
pirmos atvykimo dienos Kana
don. Rusų federacija Kanadoje 
turinti apie 3.000 narių, kurių 
200 esą veiklūs komunistai. Ru- - 
sų ir gudų Kanadoje esą apie 
25.000.
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Per Sov. Sąjungos kp 20-jį 
partijos suvažiavimą įdomų pra-

GRUMTYNĖS DĖL VOKIETIJOS
tam tikrų pasiūlymų, kuriais bū
tų įrodinėjama, jog Vokietija ga
li greičiau tikėkis būti apjungta, 
jei darysis nuolaidesnė Maskvai 
ir pasistengs išstoti iš Vakarų 
gynybos sistemos., Bonnoje ma
noma, kad tokio “dinamito prieš 
Adenauerį” galima laukti, nes 
vokiečiams labai rūpi savojo 
krašto apjungimas, o bolševikai 
tokiais jausmais kaip tik moka 
žaisti... ,

Vokietijoje atsidėjus rūpina
masi, Iqaip apsaugoti vokiečių 
kariuomenę nuo galimos bolše
vikinės infiltracijos. Pirmą pa
vojaus ženklą davė naujosios vo
kiečių aviacijos vyr. Įeit. Kurto 
Beutherio spėjamas pabėgimas j 
sovietinę zoną. Jis jau buvo išė
jęs JAV-se reikalingą apmoky
mą ir buvo'įtartas, kad neleisti
nu būdu apsieinąs su sprogsta
mąja medžiaga. Sovietinėje zo
noje baigė apmokymą 2000 “Ul- 
brichto mokinių”, kurie numa
tomi pasiųsti iš Rytinės zono? 
į vakarines kaip tariamieji sa
vanoriai į vokiečių kariuomenę. 
Nors Gehleno organizacija (vo
kiečių saugumas) ir vad. “Ver- 
fassungschutzamt” veikia ne
blogai, bet kitų būkštaujama, ar 
jiems pavyks visus tokius gali
mus agentus susekti ir tuo būdu 
vokiečių busimąją kariuomenę 
apsaugoti nuo galimos bolševi-

.Vokietijoje ypač pabėgusieji iš 
sovietinės sistemos ir grįžusieji 
iš Sibiro vokiečiai kariai reika
lauja sudaryti milicijos pobū
džio tam tikrą karinę organiza
ciją, pavadintą “Heimatschutz” 
Jos uždavinys pirmoje eilėje tu
rėtų būti kovoti su galimais ko
munistų sukilimais, komunistų 
varomu teroru ir sabotažu. Ap
skritai, jam turėtų rūpėti pada
ryti kiek galint didesnį Vokieti
jos gyventojų skaičių įmunius 
prieš komunistinę infiltraciją. 
“Heimatschutz” padėtų policijai 
ir kariuomenei per visokius vi
daus sąmyšius, , kontroliuojant 
pasus, apsaugant tiltus, susisie
kimo mazgus, svarbesnius pa
status, ginančius nuo bolševiki
nio teroro, parašiutininkų etc. 
Tai būtų lyg ir civilinė krašto 
gynyba, bet suorganizuota kari
niais pagrindais.,Grįžusieji iš so
vietinės nelaisvės nurodo, jog to
kia apsauga yra būtina, nes vie
nos kariuomenės tam reikalui

- nepakaktų. Pagaliau toks “Hei
matschutz” parodytų aiškią vo
kiečių tautos valią nepasiduoti 
bolševikiniam procesui ir bolše
vikinei infiltracijai.

Neabejojama, kad bolševikai, 
norėdami dar stipriau pakursty
ti prieš Adenauerį ir dabartinę 
vokiečių vyriausybę, opoziciją, 
prieš busimuosius parlamento 
rinkimus pasistengs padaryti I kinės infiltracijos.

centro komiteto sekretorius A. 
B. Aristovas, mandatų komisijos 
vardu nušvietęs, kaip atrodo kp 
statistiniai skaičiai. Aristovo 
pranešimu, Sov. Sąjungos kp 
dabar turi 6.795.896 narius ir 
419.609 kandidatus, iš viso — 
7.215.505. Per 19-jį partijos su
važiavimą (1952.10.1) tikrųjų 
narių partijoje buvo 6.013.259 ir 
kandidatų 868.886, iš viso — 
3.^82.145. Tuo būdu nuo 1952 m. 
pratijos narių skaičius padidėjo 
782.637, o kandidatų skaičius su
mažėjo

Iš to skaičiaus vyrai sudaro 
80,5% 
19,5% 
partijos, narių amžius nustatytas 
18 metų. Vadinasi, Sov. Sąjun
gos kp yra žymiausia dalimi vy
rų organizacija. Bendras suau
gusių per 18 metų, vyrų ir mo
terų, skaičius Sov. Sąjungoje 
siekia apie 125 miL Iš jų tik 7,2 
mil. tėra kp nariai arba kandi
datai. Kitaip tarus, aktyvūs par
tinio gyvenimo nariai tėra 
5,76%, 94,24% visų Sov. Sąjun
gos suaugusių gyventojų nepri
klauso komunistų partijai. Iš 125 
mil. suaugusiųjų apie 43% (arba 
54 mil.) yra vyrų ir 57% (arba 
71 miL) moterų. Moterų ąkty- 
vių partijos narių skaičius te
siekia 1,97%. Tuo būdu 89,3% 
suaugusių vyrų ir 98,03% su
augusių moterų nėra partijos 
nariai.

Paskelbtieji statistiniai duo
menys įdomūs ir kitais atžvil
giais. Iš jų paaiški, kad pvz. 
Maskvoje yra 3 kartus tiek ko
munistų, kaip visame Kazach
stane, o Leningrade — 2 kartus 
tiek, kaip Gudijoje. Taigi, svar
biausia partiniai yra sukoncen- 

įtruoti ten, kur yra valdžios ad-

449.277.

(5.801.049) ir moterys
(1.414.456). Jauniausias

ministraciniai centrai Maskvo
je vidutiniškai komunistų yra 
45 kartus daugiau, negu jų sie
kia vidurkis visos Sov. Sąjun
gos gyventojų skaičius. Toliau 
iš pranešuųo paaiškėjo,'kad ne- 
vįsuose Sov. Sąjungos soveho- 
zuose, kurių yra apie 5.000, vei
kia" “pirminės partinės organi
zacijos”, o iš kolchozų, kurių 
bendras skaičius siekia apie 
88.000, 7.356 visai nėra nė vienos 

I partinės celės. Prieš sustambi
nant kolchozus 1952-53 metais, 
kolchozų skaičius siekė apie 
250.000. Kaimo vietovių ir tos 
rūšies gyvenviečių Sov. Sąjun
goje skaitoma apie 300.000, iš jų 
tik apie 80.000 teturi partines 
“celes”, o daugiau kaip 200.000 
kaimų neturi nė vienos kp pir-

LKP 19 suvažiavime Vilniuje 
(1956.1.24-26 dd.) per “ataskaiti-; 
nį pranešimą” Ą. Sniečkus pa
reiškė, kad 1956 m. sausio 1 d.

Lietuvoje buvo 36.087 komunis
tai. Iš 1787 kolchozų pirminės 
partinės organizacijos veikian
čios 1.085 kolūkiuose, o 170 kol
ūkių sudarytos “kandidatinės 
grupės”. 1939 m. Lietuvos kp įsi
rašiusių narių buvo 1.741, iš ku
rių tik 616 lietuvių. 1941 m. va
sario 3 d. per 5 partijos suvažia
vimą praėjus 8 mėnesiams nuo 
bolševikinės okupacijos, Snieč
kus paskelbė narių skaičių sie> 
kus 2.504 iš maždaug 3 milijonų 
gyventojų. Per 1952 m. gruodžio 
4 d. “taikos kongresą” Maskvo
je mandatų komisija paskelbė, 
kad Lietuvos kp narių skaičius 
pakilęs iki 36.000 (vadinasi, apie 
1,3% visų gyventojų). Latvių 
laikraščių žiniomis, latvių kp tu
ri apie 60.000 narių ir apie 5.000 
kandidatų. Tarp Sov. Sąjungos 
visasąjunginės kp ck narių yra 
Sniečkus, o Šumauskas ir Palec
kis — figūruoja kandidatų sąra
še. ELTA.

i PABALTIEČiy VIENYBĖS SIMBOLIS
1941 m. birželio 14 d. deporta

cijų minėjimai rengiami Kana
doje ir visame laisvame pasau
lyje, kasmet vis labiau ryškėja 
kaip žmogaus teisių 
Tuo tarpu pačioms 
tautoms tai virsta 
diena.

Estijos, Latvijos ir 
istorijoje 1941 m. birželio 14 d. 
visada liks tas pat, kas buvo aną 
likiminę dieną — komunizmo 
tikrojo veido pasirodymu. Kiek
vienas, kas pažįsta komunizmą, 
iš savo paties patyrimo, žino, 
kad ir visos tautos ištrėmimas 
neprieštarauja jo valstybės 
mokslui ir žmogaus vertinimui 
— žmogus yra niekas, o valsty
bė viskas.

Tai negali būti pakeista jokiu 
iešmų taktiniu perjungimu, kaip 
kad pastaruoju metu Sov. Są
junga bando pagerinti savo po- 
zioijas prieš Vakarų politikus ir 
visuomenę. Kol Maskva neatsi-

f Maištas Pieliv juroje

gynimas. 
Pabaltijo 
vienybės

Lietuvos

Taika per laisve
(Atkelta iš 1 psl.) 

ei ją visoj Amerikoj! Įvade Em
met sutiko, kad hidroatominiam 
amžiuje karas reikštų susinaiki
nimą. Jis nediskutavo, kodėl so
vietai daro linijos pakeitimus 
ar dėl galybės pajutimo, ar va
kariečių baimė juos verčia? Mr. 
Emmet tikriausiai nemalonu, 
jog sovietinis taikos siūlymas tė
ra klasta ir apgaulė, tačiau savo 
“We Believe” baigia egoistiš- 
kiausiu išvedžiojfimtrp ^ad. ska
tindami pavergtųjų pogrindi 
“užtikrinsime taiką, nes Maskva 
bijos pradėti karą!” Ko tada 
vertes visos deklaracijos? Gal 
dėlto ALTaryba Čikagoje taip 
rezervuotai laikos naujosios or
ganizacijos atžvilgiu?

Bolševikai pasiruošę 
priimti iššaufkimą
Tą pačią dieną, kai Niujorke 

buvo paskelbtas “American 
Friends of the Captive Nations” 
mitingas, Vilniuje “Tiesa” ypa
tingai daug dėmesio kreipė 
“tautų draugystei”, įdomiai in
terpretuodama Chruščiovo kal
bą Partijos Kongrese. Ji citavo 
Leniną, kuris kadaise reikaląvęs 
“savanoriškos” tautų draugys
tės'!”,... tokios sąjungos, kuri 
neleistų jokios vienos nacijos 
prievartos kitos atžvilgiu, to
kios sąjungos, kuri būtų pagrįs
ta pilniausiu pasitikėjimu, aiš
kiu broliškos vienybės suvoki
mu, visiškai savanorišku sutiki
mu”. Bet čia pat “Tiesa“ atsklei
dė naujosios interpretacijos se
ną mintį. Girdi, ačiū komparti
jai, tas savanoriškumas jau ir 
įgalintas: “Mūsų tautos suvie
nytos, anksčiau nematytais san
tykiais, pagrįstais tikslų ir in
teresų bendrumu...” ' Sovietų 
savijautą Pabaltijo reikalu at
skleidžia brošiūra “Falsifiers of 
History”, kurioje Maskva 1947 
metais tyčiojosi iš vakariečių, 
kodėl “šie nesupranta, jog Suo
mija, Lietuva, Latvija ir Estija 
nebuvo užimtos siekiant įsikišti

Į jų vidaus reikalus, kiek apsau
goti jas nuo tapimo nacių kolo
nijomis!” Teisybė buvo aiškiai 
klastojama komunistų spaudoj 
pasiskaičius žinią apie tariamą 
lietuviškosios katalikų dvasiški
uos koloboravimą su sovietais. 
Maskviniai klastotojai betgi at
rodo pradėjo skinti savosios pik
tosios propagandos laurus parsi
vilioję kad ir vieną ir iš JAV-se 
gyvenusių ‘.‘lietuvių”. NYTimes 
žiniomis, gegužes 12^9., ‘‘United

Pareiškimas
Elta, 1956.V.19. Lietuvos pasų 

vizavimo reikalu Italijoje Vyk
domoji Taryba paskelbė per Eltą 
(Nr. 12/1956) komunikatą, ku
riam pasakyta: kad šiuo reikalu 
yra gautas Italijos Užsienio Rei
kalų Ministerijos su ministerio 
Alberto Nonis parašu praneši
mas.

Visa tai, kas pasakytą, perdėm 
atitinka tiesą: p. Alberto Nonis 
yra augštas pareigūnas Italijos 
Užsienio Reikalų Ministerijoje 
ir turi ministerio titulą, kaip 
pvz. ir mūsų pasiuntiniai yra ti
tuluojami ministeriais. Iš Vykd. 
Tarybos pusės būtų keista, jei
gu p. Nonio pavardė būtų bu
vusi paminėta be titulo.

Tenka tik stebėtis, kad dėl to
kio mažmožio kai kurie mūsų 
visuomenės sluogsniai rodo tiek 
susijaudinimo, tartum jiems rū
pėtų ne laimėjimas mūsų pasų 
reikalu, bet žaisti titulais.

Red. pastaba: Mat, buvo pasi
rodę spaudoje pasityčiojimų, 
kad VT nežinanti, kas yra Ita
lijos užsienio r. ministeris. Vie
nas skelbėsi dar Italijos konsu
late patikrinęs. Tenka priminti, 
kad min. Nonis su tuo pačiu ti
tulu ir Įsakmiai aptartom parei
gom buvo dar anksčiau paminė
tas VLIKo pirmininko komuni
kate apie jo ir VT pirmininkės 
lankymąsi Italijos užsienių r. 
ministerijoje.

sakė Pabaltijo valstybių, kol ne
įrodė, atsisakanti tikslo paverg
ti visą pasaulį, kol nesuteikė tik
ros žodžio, tikybos ir asmens 
laisvės, tol komunizmas tebėra 
komunizmas.

Apie tai Pabaltijo tautos bir
želio 14 d. kalbės, primindamos 
tuos faktus, būtent, kad komu
nizmas, jei jis nori egzistuoti 
kaip toks, negali atsižadėti savo 
savybių, tad negali atsižadėti ir, 
kad ir kiek pakeistų, birželio 14 
d. metodų. Šitas genocido sovie
tų aktas Pabaltijy visada bus 
minimas Sovietų Sąj. istorijoje 
ir kol istorija bus rašoma laisvo 
žmogaus, liks gėdinga dėme ko
munizmui.

Birželio 14 d. mes pabaltiečiai 
norime ne vien paminėti trėmi
mus,. nes prisiminimai neturi 
vertės ateičiai. Virš skausmo 
yra uždavinys ateičiai: mes tu
rime kovoti, ne tik už tai, kad 
kitos tautos nepatirtų naujų bir
želio 14 kančių, bet taip pat, kad 
tų dienų sukeltas siaubas būtų 
sunaikintas ir atitaisytas.

Mes žinome, kad šitoje kovoje 
nėra vietos baimei, naiviai poli
tinei koegzistencijai ir užsimer- 
kimui prieš faktus. Geležiniu 
nuoseklumu komunizmas eina 
prie savo tikslo. Jis neatmeta jo- 

■ kios paramos, net ir paprasto 
draugiško šypsnio. Dėl to tai da
bartinės ir galimos ateities ko
munizmo aukos kovą dėl savo 
egzistencijos turi vesti su tokiuo 
pačiu nuoseklumu.

Minėdami 1941 m. birželio 14 
d. pabaltiečiai jungiasi bendram 
paminėjime ir bendram ateities 
įsipareigojimui.

Kanados Pabaltiečių Federa
cija kviečia visus estus, latvius 
ir lietuvius bei jų organizaci
jas kur tik įmąnoma bendrai 
paminėti savo tautų istorijos 
juodžiausią dieną. Didžiausias 
toks paminėjimas įvyks Toron- \ 
te š.m. birželio 10 d., 4 vai. pp. 
Massey Hall. Į minėjimą atvyks 
visi, kas Pabaltijo valstybėms ir 
Pabaltijo tautoms trokšta lais
vės. ■ • ••

(Tęsinys iš praeito nr.)
Christian nusileido apačiSn 

pilnas apmaudo. Prisiminė visas 
nuoskaudas ir įžeidimus, kuriuos 
jam teko pakelti esant kapitono 
Bligh vadovybėje; dar kartą 
pergalvojo, kaip iš laivo pasiša
linti.

Laivo dailidė Purcell, kuris 
taip pat nekentė kapitono, slap
tai buvo jam padaręs mažą 
plaustą. Christian turėjo pasi
ruošęs nedidelę maisto atsargą 
ir ryšulėlį rūbų kad iš Tafoa 
salos galėtų grįžti atgal į Tahiti, 
kur jo laukė gražuolė Maimiti. 
Bet naktis, kaip tyčia pasitaikė 
šviesi ir vyrai slankiojo ant de
nio patylomis kalbėdamiesi apie 
kapitono nuožmumą ir įvykius 
su kokoso riešutais.
. Žvaigždės kabojo žemai, mė
nuo suposi bangose. Jūra buvo 
rami, burės lengvai plakėsi, nors 
vėjo kaip ir nesijautė.

Christian žinojo, kad būtų ne
sąmonė tokią naktį leistis su 
plaustu į jįūrą, nes būtų bema
tant vėl ant borto užkeltas. Tai 
dar labiau jį siutino ir jis nega
lėjo užmigti.

Anksti rytą, 3311 apsisprendęs, 
jis pašoko iš gulto, tyliai pasi
tarė su nuplaktais vyrais ir ne
užilgo dalis įgulos, vadovau
jant Christian ię Fletcher už

Pagal C. Nordhoff ir J. N. Hali 
paruošė B. Stundžia

išgirdau žodžius — užgrobk lai
vą! Nuo to momento mano sme
genys dirbo aiškiai ir tiksliai. 
Viskas įvyko kelių minučių bė
gyje, Aš turėjau reikiamus vy
rus, ginklus ir Bligh buvo mūsų 
belaisvis. Toliau pats žinai kaip 
vyko. ■ x .

Beburiuodami didžiuliuose 
vandens plotuose užkliuvome 
ant Tupuai salos. Vietiniai mus 
sutiko gana palankiai ir leido 
įsikurti.

Didelėm pastangom laivas ta
po išvilktas į sausumą. Vėliau 
pasistatėme fortą. Nors kaulai 
linko nuo sunkaus darbo, nors 
daugelis murmėjo, tačiau grei
tai įsitikinome Christian apdai
rumu. Dėl menkų priežasčių 
santykiai su vietiniais pašlijo, 
koliai virto neapykanta.

Vietiniai nutarė mus iš salos 
išvyti arba išnaikinti. Jie be pa
liovos puldavo fortą, kol mums 
tas įkyrėjo ir sutikome palikti 
salą. Vietiniams apsiraminus 
mes susitvarkėme ir išplaukė
me į Tahiti. 'Po penkių dienų 
kelionės, prie tos pasakiškos sa
les, išmėtėme inkarą.

(Bus daugiau)

Hallet ir Tinkler, Samuels — 
laivo raštininkas ir kapitono pa
tikėtinis, Purcell — laivo daili
dė, kuris pareikalavo ir gavo 
savo įrankių dėžę.

Bligh, prieš palikdamas laivą, 
apsižvalgė ir prašė pasigailėji
mo, primindamas savo žmoną ir 
vaikus. Prašė viską užmiršti, 
jam atleisti ir vėl būti draugais, 
kartu atsiprašydamas už įžeidi
mus ir nuoskaudas. Netekęs 
kantrybės Christian pagrąsino, 
jog j,ei nenustos kalbėti, būsiąs 
priverstas nutildyti jį su dur
tuvu. Į barkasą buvo leista pa
imti bures, uždangalą, šiek tiek 
maisto ir gėrimfc — duonos, 
kiaulienos mėsos, romo ir vyno.

Prieš sulipant paskutiniams 
vyrams į barkasą, Christian tarė 
kapitonui Bligh:

—-Jeigu pats būtumei mano 
vietoje, tai mus paskandintum 
lyg šunis, kaip tai dažnai gra
sindavai. Tu sakei pa versiąs ma
no gyvenimą-pragaru, — žodį iš
laikei. Vakar tu išvadinai mane 
vagimi ir šunimi — tęsė Chris
tian, nutildęs bandžiusį kalbėti 
Bligh — sakei, kad aš kartu su 
kitais karininkais rengiuosi patį 
apvogti, kadangi pasigedai kele
tas kokosu rįešutų..... Grąsinąi ■ 
privėrsiąs mane šokti už borto! 
Gal būt perkrautame "barkase 
patį įgula privers šokti per bor
tą! Greičiau į valtį, nes karinin
kai paties jau laukia!

— Užmušk jį Christian! — su
šuko vienas jūrininkas.

— Smok durtuvu! — pritarė 
antras. *

— Rykliam jį sušert! — pridū
rė trečias.

Christian apramino įgulą, įso
dino Bligh į valtį ir atrišo jam 
rankas.

Kapitonas Bligh dabar dėjosi 
taikiu. Valties vyrai matė, kad 
jie pasmerkti mirčiai, todėl pra
šė daugiau maisto ir nors kiek 
ginklų, sakydami, jog negalėsią 
nuo laukinių plikomis kumšti
mis atsiginti. Christian visdėlto 
leido numesti į valtį keturis 
durklus.

Laive radosi daugiau jūrinin
kų norinčių plaukti kartu su 
Bligh, bet ir be jų valtis buvo 
perkrauta, netinkama jūrai, su 
menkais maisto ir vandens iš
tekliais. Valties dilių bortas bu
vo tik per aštuonis colius virš 
vandens. Jai plaukiant Bounty 
sterno link, buvo įmestas ryšu
lys drabužių, kuris dar labiau 
ją panėrė.

Maištininkai, valčiai atsitrau
kiant, įvairiai šaipėsi ir koliojo 
Bligh. Vienas, -antras taikėsi ir 
šauti, bet, Christian įspėjus, ne
šovė. Bligh pagrūmojo kurhščių 
maištininkams ir pagrąsino, jog 
visi būsią laivų stiebuose pakar
ti.
- Taip valtis ir laivas tolinda- 
mies vienas nuo antro pranyko.

Apie maištą ir apie tolimes
nius įvykius rašė savo dienoraš
tyje kadetas Roger Byam, ku
ris buvo norėjęs t išvykti su 
Bligh, bet pavėlavo ir tas jau ne
bepriėmė dėl valties perkrovi
mo.

“Taigi teko likti kartu su 
maištininkais ir klausyti Chris
tian įsakymų, kuris maištininkų 
buvo patvirtintas kapitonu. Jam 
buvo pavesta surasti nežinomą 
salą, kurioje jie galėtų praleisti 
likusią savo gyvenimo dalį.

Taip mes buriavome savaites, 
mėnesį, kol daugelis nebeteko 
kantrybės. Christian jautėsi ne
paprastai vienišas, su niekuo ne
kalbėjo ir ilgas valandas, susi
mąstęs vaikščiodavo ant denio. 
Kartą, netikėtai pakvietė mane 
vakarienės. Ta proga išsišnekė
jome apie maištą.

— Tikėk manim — kalbėjo 
Christian — iš tikrųjų aš buvau 
pasiruošęs vienas bėgti iš laivo 
ir tik tada, lyg kas būtų ištaręs,

States” laivu išplaukė Europon, 
Lietuvon “Tamarlanas Maka- 
veckis, 34 metų, lietuvis DP, čia 
atvykęs 1951 metais, nutaręs 
grįžti pas savo šeimą!”

Apie prof. A. Maceinos susir
gimą latvių laikraščio “Laiks” 
paskelbta žinia, kurią pakartojo 
beveik visi ir lietuviškieji laik
raščiai, mūsų gautomis žiniomis 
nėra tikra.

NUTARIMAI p 
ATEIVIŲ REIKALU

Kanados Caritas buvo sušau
kusi Quebece kongresą, kurią- 
me be kitų socialinių klausimų, 
buvo nagrinėtas ir ateivių klau
simas. , Nutarimuose rekomen
duojama tęsti propagandą už 
palankų ateivių priėmimą kata
likų bendruomenėse; siūloma 
Quebeco vyriausybei daugiau 
domėtis imigracija; siūloma ka
talikų organizacijoms kviesti 
nauj. ateivius būti jų nariais; re
komenduojama atitinkamom įs
taigom ištirti galimybes nauj. 
ateiviams pasinaudoti viešaisiais 
fondais, iš kurių jie yra išskirti; 
pasirūpinti, kad natų, ateivių 
perskirtos šeimos būtų galimai 
greičiau sujungtos; atkreipti dė
mesį, kad su nauj. ateiviais at
vyktų ir. jų tautybės kunigai, 
kurie bent pradžioje dirbtų su 
savais tautiečiais; ištirti galimy
bes, kad nauj. ateivių vaikams, 
kur galima, būtų organizuojama 
pradžios mokykla, kuri padėtų 
jiems įsijungti į vietines sąly
gas.

KYŠIŲ KLAUSIMAS 
AIŠKINAMAS

Pasirodžius žinioms spaudoje 
apie kyšius imigracijos tarnau
tojams, min. Pidkersgill 'buvo 
dėl to užklaustas parlamente. 
Jis atsakė, kad reikalas tiriamas, 
o apkaltintasis tarnautojas 
Stratford apylinkėje esąs su
spenduotas. Tuo tarpu jo žmo
na, lydima kito imigracijos tar- 
nautpip aplankė kaikuriuos atei
vius ir grąžino skolą $10-230 
Pinigai ,buvę paimti už draugų 
pargabenimą iš Europos, bet šie 
niekad neatvykę.

Vašingtonas. — Varšuvos vy
riausybė pareiškė protestą, kam 
prez. Eisenhoweris ir valst. se
kretorius priėmė “susibankruta- 
vusį emigrantų politiką” gen. 
Anders.

V. Upeslacis 
Pabaltijo Federc. Kanadoje 

pirmininkas.

Kopenhaga. — Danija, Švedi
ja ir Norvegija pakvietė Chruš
čiovą su Bulganinu atvykti ir 
jų aplankyti.

Popiermalkės ir popieris

. $is skelbtr 
skelbimų serijos, skirtų tom, kod 
kiekvienas kanadietis geriau 
pažintų Kanadą.liejimo.

Kapitonas Bligh, užpakalyje 
surištomis ranomis ir su nakti
niais marškiniais, stiprios sar
gybos buvo išvestas ant denio.

— Ką tas viskas turi reikšti?
— aštriai paklausė Bligh.

Christian nieko neatsakė. Ap
linkui stovėjo ginkluoti vyrai, 
kurie degė neapykanta. Ne vie
no nugaroje matėsi rimbo žaiz
dų žymės, nes po plakimo Bligh 
visada liepdavo ant sužalotos 
odos užberti druskos. Dabar jis 
negalėjo laukti pasigailėjimo.

Vienam iš maištininkų už
klausus, ką Christian manąs su 
Bligh daryti, pastarasis atsakė, 
jog numatąs grandinėse nuvežti 
į Angliją. »

Visiems maištininkams griež
tai pasipriešinus, Christian pa
matė, jog ,įo planas nuėjo nie
kais. Pasišaukęs laivūną Wil
liam Cole įsakė jam nuleisti ku
terį.

— Kuterį! — nusistebėjo lai- 
vūnas, — juk jo dugnas beveik 
sutrunyjęs!

— Nuleisti kuterį! — pakarto
jo Christian — pakankamai ge
ras jam!

— Pagalvok, ka darai — dar 
paprieštaravo Cole.

Christian uždūko, bet, staiga 
atsileidęs ir pagrąsinęs laivūnui, 
įsakė nuleisti barkasą.

Kapitonas Bligh ieškodamas 
sau palankių jūrininkų, apsidai
rė aplink. Tokido jam pasirodė 
esąs žvalus, gražus septyniolikos 
metų kadetas Roger Byam. Bet 
ir tas, pasišnekėjęs su Christian, 
nuėjo žemyn.

I barkasą sulipo karininkas 
John Fryer, einąs laivo gydyto
jo pareigas Thomas Ledward, 
David Nelson — botanikas, ku
rio žinioje buvo duonmedžio 
daigai, William Pickower — pa
būklų karininkas ir kiti. Juos 
vėliau pasekė kadetai Hayward,

PAŽINKITE 
SAVO 

1 KANADĄ

Jau daug metų popiermalkės ir popieris užima 
Kanados pramonėje svarbiausią vietą. Pajamos 

, už šiuos abu dalykus praneša visas kitas pramo
nės sritis Kanadoje. Be Federalinės Vyriausybės 
ši pramonė daugiausia sunaudoja pramoninių 
prekių ir sumoka didžiausias sumas transporto 
tarnyboms. .
Kanadoje pagaminama penkis kartus daugiau 
spausdinamo popieriaus, negu kokioje kitoje vals- - 
tybėje pasaulyje, čia pagaminama daugiau negu 
pusė pasaulyje sunaudojamo popieriaus. Kanada 

. taip pat yra didžiausias pasaulio popiermalkių 
eksportuotojas, ir tik kaip jų gamintojas užima 
antrą vietą po JAV. Popiermalkės ir popierius 
uždirba daugiau dolerių Kanadai, negu kviečiai ir 
nikelis kartu. Kanada rikiuojasi greta kitų di
džiausių pasaulyje pramoninių valstybių.

MOLSON’S

CROWN s ANCHOR Lager

tik

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt informacijų paštu

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

JOS GALITE PILNAI pasitikti! Kanados dl- 
džiausią ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

D. N. BALTRUKONIS. VI. 7634 F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-4152 '

R. QUELLETTE — poAol'f r.ikolem* — RA. 7-3369

{staiga 177 SHERBROOKE ST. Telef PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA 7-2690

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 
žinomų firmų:

Saba • Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

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

DOVANŲ SIUNTINIAI į SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

Montreal 2, P.Q., Canada.
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“Jūsy lietuviškas kampas Kanadoje”
(Kun. X Kubiliaus 50 m. sukakties proga)

TtVISKĖS ŽIBURIAI

DVI POLITIKOS: SAVIESIEMS IR SVETIMIESIEMS
Didžioji JAV. spauda, nors 

daugumoje ir remdama respub
likonų administraciją, vis dėlto 
neiškenčia lengvu šypsniu ne
įgnybusi nepaprastą golfo mė
gėją prezidentą, ir jo sveikatai 
taip būtinas tikrai jau neretas 
atostogas ar atskiras poilsio die
nas. Prezidentui dažnokai besil- 
sint, sekretorius Dulles turi tiek 
daug reikalų ir uždavinių, jog 
nejuokais pastebima, kad ame
rikinė užsienių politika nespėja 
apgriebti ištisos -eilės plotų, ku
rie silpnėja, kartu silpnindami ir 
visą užsienių politiką. Nesu- 
skubimas jau reiškia atidėlioji
mą, blaškymąsį, nervuotumą.

Neseniai teko matyti įtakin
game dienraštyje politinę kari- 
katūrą-šaržą, kuriame vaizduo
jamas J. F. Dulles, vienoje ran
koje laikąs deklaraciją, kurioje 
išrašyta, jog po 2-ojo karo pa
baigos Vakarai 100 mil. žmonių 
suteikę laisvę ir nepriklausomy
bę, gi kitoje rankoje panašus 
plakatas paaiškinantis, kad tuc 
pačiu metu, sovietai pavergė ir 
savo valdžion pajungė 100 mil. 
buv. laisvų valstybių piliečių. 
Užrašas: Sekretoriau, jei ieškai, 
kur turi bazuoti amerikiečių po
litiką, mes manome, kad kui 
nors tarp tų dviejų pareiškimų. 
Atseit, patariama pagaliau rink
tis vieną ir aiškią politikos liniją, 
bet ne. tūpčioti ant abiejų.

Persikeliant į lietuviškųjų rei
kalų plotmę, galime drąsiai pa
stebėti, jog ir mūsoji vidaus po
litika skiriama užsieniui taipo
gi turi dvi ir gana skirtingas li
nijas. Čia turima galvoje Ne
priklausomosios Lietuvos vada
vimą, na, kad ir mūsų spaudoje, 
kuri, kaip visi žinome, gan in
tensyviai yra sekama ir tam tik
rų svetimųjų įstaigų.

Tik pažiūrėkime, kaip daug ir 
kaip dažnai prieštaraujame pa
tys sau. Štai, vienoje vietoje gė
rimės ir didžiuojamės nepri
klausomo gyvenimo metais pa
siektais laimėjimais ir norime 
tuo galimai sėkmingiau rekla
muotis svetimųjų tarpe, gi kitą 
kartą arba net tuo pačiu metu, 
dergiame tą pači^ Lietuvą, kaip 
tik išmanydami. Nei diplomati
jos, nei skonio tokiu metu visiš
kai neparodome ir nemokame 
tautos reikalų labui paaukoti, 
kad ir labai skaudžių nuoskau-.

dų. Konkrečiai — rašančiojo 
nuomone, kuris toli gražu ne
buvo ir nėra tautininkų simpa- 
tikas, kartais mes tiek nusiva
žiuojame, jog bepeikdami visą 
kas tik buvo pasiekta nuo 1926 
m., patys to nenorėdami matyti, 
faktiškai sumaišome su purvu 
du trečdalius nepriklausomo gy
venimo. Pagaliau, ir tie patys 
pasiekimai juk buvo nuopelnas 
visos tautos, nors kai kam gali 
klaidingai atrodyti, kad už visą 
progresą tenka būti dėkingiems 
tik valdžiusiems .kraštą. Ir dar 
blogiau, kai tokion kompanijon 
jau teškame ir mirusias asmeny
bes: juk kiek daug dumblo esa
me nukreipę nelaimingai žuvu
sio paskutiniojo prezidento A. 
Smetonos adresu.

Mielasis mūsų poetas J. Ais
tis, visai neseniai, kaip tik tą tu
rėdamas galvoje, yra pasakęs, 
jog mūsuose beveik taisyklė bu
vo ir yra elgtis visai kitaip su 
nuo sosto nusodintais žmonė
mis ... Čia yra prieš pastatymas
J. Savickio atsiminimų, kuriuose 
jis vaizduoja savo .pasimatymą 
su Antanu Smetona Berne, ly
giai su tokiu pačiu pietizmu, 
kaip tokie momentai vykę ir 
Kaune.
Visi juk žinome, kad maždaug 

iki 1926 m. Lietuva tik tvarkėsi 
savo viduje, dėjo pirmus stip
rius ir ryžtingus žingsnius .tiek 
krašto viduje, tiek ir užsieny. Ir 
lygiai pirmojo prezidento, tiek 
ir sekančiųjų A. Stulginskio ir
K. Griniaus nuopelnai toje sri
tyje yra ir dideli ir neginčija
mi. Visi trys mūsų prezidentai 
šiandien jau yra anapus Amži
nybės (Stulginskis gyvas) ribos 
ir mūsų pareiga juos prisiminti 
kaip didelius savo krašto mylė
tojus, nemažesnius patriotus ir 
pripažinti, kad kiekvienas jų, 
savo supratimu, juk siekė tik ge
ro visai lietuvių tautai. Pagaliau, 
visas Nepriklausomojo gyveni
mo metas, net ir tautininkų val
dymo metais, visvien turėtų 
mums šviesti gražiu simboliu. 
Juk ir tuo metu, be eilės blogų 
dalykų (be reikalo perdažnai 
kartojame visiems žinomus fak
tus, apie kai kurių organizacijų 
uždarinėjimą, karo cenzūras ir 
tt.), juk buvo ir labai gražių pas
tangų kelti gyventojų gerbūvį
ir lygį. Visų netobulumų, aišku,

The”Holiday ”
3-WAY

PORTABLE RADIO

Malonu klausytis 
namuose.... ar išvykus!

Šis naujausias nešiojamųjų radijų modelis yra gražus pažiūrė
ti.. . puikus klausyti... taip pat labai pigus! Pasiimkite jį kartu, 
nesvarbu, kur einate. Veikia namuose vartojant nuolatinę ar 
kintamą srovę, lauke naudojama standartinė baterija. Šviesiai 
žalios ar eglės žalumo spalvų su aukso rankenomis ir apkaustais; 
taip pat pilkos ar juodos spalvos su sidabro rankenomis ir ap
kaustais.

The “BANDLEADER”. Gražus naujas radijas su visais paskuti
nės Westinghouse gamybos priedais, skirtais geresniam veiki
mui. Pagal tokį puikų radiją kaina labai žema. Stiprūs polyste- 
reno rėmai, riešuto, ivory, žalios, raudonos ar baltos spalvos. 
Žvilgą aukso numeriai skubiam ir lengvam stočių nustatymui.

r

Apžiūrėkite Sius aparatus pas savo pardavėją Šiandien!

You can be sure ... if it's

Westinghouse

nėra ko slėpti, bet jų prisimini
mus ribokime tik savųjų tarpe 
ar palikime ateit, mūsų taut, is- 
toriKams. Juk iki pat Nepriklau
somybės dienų galo, nedingda- 
vo piliečiai nakties metu, be pa
vojaus galėjai tarti ir aštresnį 
žodį valdančiųjų pusėn, be pa
vojaus galėjai atvirai prasitarti 
ir laiške ir telefoniniame pasikal 
bėjime. Ir, pagaliau, kad ir kaip 
netobulos buvo anos dienos, jos 
Visdėlto šiandien tikrai idealiai 
atrodo tiems, kurie neša sveti
mųjų jungą Tėvynėje. Be to, 
mes dažnai šūkaudami apie bu
vusią Lietuvoje diktatūrą ar su 
tuo susijusias apraiškas, juk ne
paprastai prieštaraujame visai 
eilei Vakarų pasaulio žymių as
menybių, kurios, kaip buv. JAV 
prezidentas H. Hobveris, tas pats 
sekretorius J. F. Dulles, buv. 
JAV pasiuntinys Lietuvai O. 
Norema ir k., kurių vieni liudiję 
Kongreso tyrinėjimų komisijai, 
kiti kitais keliais yra reiškę sa
vo nuomonę, jog jų žiniomis ir 
patyrimu, Pabaltijo valstybės 
pasižymėjo savo gražia demo
kratiška santvarka, kultūra ir 
augštu gyvenimo lygiu, palygi
nus su kitais rytų ir vidurio Eu
ropos kraštais. Dar kiti diploma
tai yra pareiškę, jog trys Pabal
tijo valstybės, tiesa, neturėjo 
pilnos demokratijos, bet tai bu
vusi švelnios autokratinės val
džios forma, kuri, aplamai, ne
varžiusi pagrindinių žmogaus 
laisvių. Šis pasakymas ar tik 
nebūtų arčiausiai tiesos, tuo la
biau, kad laikui bėgant ir gyve
nimui diktuojant, net ir tie pa
tys mūsų kasdien puolami va- 
distinio nusistatymo žmonės, 
buvo supratę, jog negali plaukti 
prieš srovę ir palaipsniui įvesda
vo į valdines sferas platesnių 
gyventojų sluogsnių atstovus.

Biaurodami paskutiniųjų ne
priklausomojo gyvenimo metų 
laikotarpį, dergiame visą Lietu
vos gyvenimą ir prakalbame to- 
kiuo pačiu žargonu, kurį vartoja 
dabartiniai mūsų ir mūsų tėvų 
krašto okupantai. Tas rodos, juk 
taip nesunku suprasti ir matyti. 
Gi turėdami tiek daug energijos 
ir medžiagos, jau dabar savųjų 
tarpe turėtume dirbti ir stengtis 
ta linkme, jog būsimoje naujojo
je Lietuvoje, išties negalėtų ras
ti vietos nei mažiausi antidemo
kratiniai reiškiniai. Bet galvoti 
apie praeitį, nieko nenumatant 
ateičiai vargu ar derėtų tokiuo 
lemtingu metu, kaip šios netik
rosios dienos.

Taigi, turėdami dvi savo vi
daus politikos linkmes, neįsten- 
giam surasti vienos taiklios ir 

I tikslios, kuri būtų mūsų reika
lams šiandien naudingiausia. O 
ir amerikinės politikos sugreti
nimas šio rašinio pradžioje buvo 
pateiktas visiškai sąmoningai.
Nuo neryžtingumo ir blaškymo
si nukenčia krašto reikalai ir 
prestižas. Panašiai yra ir mūsų 
pačių tarpe. Vienoje rankoje 
laikome kortą su gražiausiais 
Nepriklausomybės dienų pasie
kimais, kitoje tą patį laikotarpį 
vanojame išsijuosę ir tuo paro
dome visišką logikos stoką'. Tad, 
ir mūsoji politika turėtų ribotis 
kur nors tarp tų dviejų teigimų. 
Šio straipsnelio autoriaus nuo
mone, visas Nepriklausomybės 
laiktoarpis, iš šių dienų są
lygų žvelgiant, turėtų būti tik 
šviesuliu ir idealu, nežiūrint vi
sų buvusių netobulumų. Tebūnie 
Nepriklausomos Lietuvos vardas 
šventu žodžiu kiekvienam lie
tuviui be pažiūrų ar religinių 
skirtumų. O šventų vardų, be 
reikalo neminime ir lengvapė
diškai jais nežaidžiame.

Al. Gimantas.
P. S. Autorius norėtų pastebė

ti, jog šis rašinys jokiu būdu

Lietuvių pabėgėlių vaikučių 
Vokietijoje yra dar apie 2.000. Jų 
dauguma tebegyvena skurdžiuo
se barakuose, po 5 ir net 7 asme
nis viename kambarėlyje. Dėl 
šių sąlygų jie išbalę, suvargę. 
Juos reikia išvežti bent vasaros 
metu į miškus, į tyrą orą. To
dėl skautai ir kitos veikiančios 
lietuviškos organizacijos, rengia 
jiems vasaros stovyklas. Šioms 
stovykloms išlaikyti ir tinkamą

maistą parūpinti reikalinga lėšų. 
Vaikučių ir rengėjų vardu nuo
širdžiai prašau lietuvių gera
darių .skirti aukų ir siųsti į 
BALF centrą: 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, NY.

Tas aukas BALFas Vokietijo
je paskirstys proporcingai vi
soms rengiamoms vasaros sto
vykloms.

Kan. dr. J. B. Končius 
BALFo Pirmininkas.

BALFo pirmininkas kam dr. J. B. Končius su vaikučiais 
prie Backnang barakų. Jiems ir šimtams kitų vaikų rei
kalinga vasaros stovyklos.

Tai buvo raudoni žurnalistai
Iš sovietinės spaudos praneši

mų matyti, kad atgabentieji į 
Lietuvą susipažinti- su “pasiek
tąja pažanga” tariamieji “užsie
nio žurnalistai” nebuvo jokie 
laisvosios Vakarų spaudos atsto
vai, bet greičiau komunistiniai 
laikraštininkai, kaip belgų “Dra
peau Rouge”, italų “Unitą” ir kt. 
Jau patys vardai pasako jų spal
vą ir “objektyvumą”. Bolševi
kai tik tokius tedrįsta atsiga
benti į Lietuvą, kurie aiškiausiai 
girtų Vakarų kraštų bolševiki
nėje ar bolševikams palankioje

spaudoje “nuostabius lietuvių 
tautos laimėjimus”... Tiems 
“svečiams iš užsienio” buvo ap
rodytas Kauno miestas, tuo me
tu vykusios tarp Lietuvos ir 
Latvijos komandų bokso rung
tynės, Marijampolės rajone Čer
niachovskio vardo kolūkis, Vil
niaus un-tas, visa eilė įmonių ir 
kt. Taip pat “turėjo progą susi
tikti su inteligentijos atstovais” 
ir gegužės 1 d. “iš tribūnos ste
bėti Vilniaus įgulos dalių para
dą ir sostinės darbo žmonių 
šventinę demonstraciją”... E.

Mūsų ginčas su lenkais
Šia tema gegužės 19 d. Politi

nių Studijų Klube Niujorke kal
bėjo buv. Vilniaus krašto žino
mas veikėjas, VKLS pirm. adv. 
Antanas Juknevičius. Peržvel
gęs Vilniaus bylą iki II-jo pa
saulinio karo, įvertinęs dabarti
nę padėtį ir sustojęs prie Lietu
vos-Lenkijos ateities santykių, 
prelegentas pasirodė linkęs da
ryti išvadą, k-ad<iae tu vos-Lenki
jos ateities santykius planuojant 
kuomažiausio pasitikėjimo ver
ti pačių lenkų žodžiai .apie jų 
palankumą Lietuvai. Jei tik 
Lenkija turėsianti progos, ji vėl 
organizuosianti ką panašų į že- 
ligovskiadą. Teisė neparemta jė
ga lenkų negalėtų sulaikyti. Sa
vo santykiams su Lenkija tinka
mai išspręsti Lietuva turinti ieš
koti sąjungininkų. Natūraliau
sias sąjungininkas esanti Ukra
ina. Pabaigoj prelegentas iškė
lė mintį, kad Rytų Lietuvos lie
tuviai, lygiai kaip kad M. Lie
tuvos lietuviai, būtų atstovau
jami veiksniuose.

Diskusijose pasisakė kon. 
Budrys, V. Rastenis, B. Nemic- 
kas, J. Kaminskas, J. Pažemė- 
nas, K. Bielinis, V. Vaitekūnas, 
J. Gudas, M. Brakas, A. Trima
kas. Rastenis priminė, kad JV 
pilietis Tureckis, berūpindamas 
savo žmonai, gyvenusiai Vilniu
je, JV vizą rėmėsi tuo, kad jo 
žmona esanti Lietuvos pilietė ir 
Valstybės Dep-tas su tuo suti
kęs ir vizą davęs. Savotiška

staigmena buvo kon. Budrio pa
reiškimas, kad buv. lenkų oku
pacijoje Vilniaus krašto gyven
tojams tenkančiais JV paliki
mais rūpinęsi Lenkijos konsula
tai, nors 1945 m. sutartimi Len
kija yra sutikusi su savo dabar
tinėmis sienomis rytuose. Jei tai 
nėra koks nesusipratimas, tai 
mūsų diplomatų būtų pareiga 

-atitinkamais „kanalais atitinka
mose įstaigose reikalą įstatyti į 
teisingą kelią.

Diskusijose vieningai buvo 
pabrėžtas nevengti kontaktų su 
lenkų atstovais. Izoliacija į kai
mynų sugyvenimą neveda, o 
veikiau antagonizmą skatina. 
Tas nereiškia, kad lietuviai tu
ri nutylėti lenkų skleidžiamą ne
tiesą. Atvirkščiai, lietuviai kiek
viena proga turi pareikšti ir 
lenkams ir visiems kitiems, kad 
ginčo tarp Lietuvos ir Lenkijos 
dėl paties Vilniaus su apylinkė
mis daugiau negali būti ir kad 
šia prasme yra tuščios kaikurių 
lenkų svajonės. K<>r.

Kun. Jonas Kubilius SJ atvy
ko iš Paryžiaus į JAV 1950 m. 
vasario 16 d., o į Montrealį — tų 
pat metų rugpjūčio 24 d. ir, 
Montrealio Kardinolo kvietimu, 
ėmėsi organizuoti tautinę lietu
vių AV parapiją. Po ne pUnų še
šių metų jau ne tik parapija su
organizuota, bet ir pastatyta 
nauja, graži bažnyčia bei klebo
nija. Apie ją šiandien sukasi be
veik visas Montrealio lietuvių 
kultūrinis gyvenimas — šešta
dieninės. mokyklos, lituanisti
niai kursai, KLB, bemaž visos 
organizacijos. Labai teisingai III 
Lietuvių Dienos metu per pa
mokslą Jo Em. Kardinolas Le- 
ger pasakė: “Šie gražūs Dievo 
Namai bus jūsų Tėvynės lietu
viškas kampas Kanadoje”.

Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. J. Kubilius gimė 1906 
m. birželio 26 d. Šerkšnių km., 
Mosėdžio valse. 1925 m. įstojo į 
Jėzuitų ordiną Kaune. Filosofi
jos studijas baigė Falkenburge, 
Olandijoje, 1933 m., po to 1933- 
1937 m. dėstė Kauno Jėzuitų 
gimnazijoje. 1937 m. išvyko į 
Prancūziją studijuoti teologijos 
Lijono Teologijos Fakultete. 
Kunigu įšventintas 1940 m. 1942 
-43 m. dirbo Action Populaire 
Ekonomij os-Sociologij os institu
te žurnalo “Renouveaux” (Atsi
naujinimas) viceredaktorium ir 
administratorium. Nuo 1943 m. 
persikėlė į Vidurio Prancūziją, 
padėdamas nacių aukoms. 1945 
m. su Prancūzijos Katalikų Mi
sija buvo keliems mėnesiams

pasiųstas į Vokietiją ir bene pir
mas lietuvis aplankė Dachau 
koncentracijos stovyklą, kur su
tiko kalintą Mažosios Lietuvos 
veikėją Erdmoną Simonaitį. 
Grįžęs iš Vokietijos kun. J. Ku
bilius buvo paskirtas Lietuvių 
Katalikų Misijos Paryžiuje di
rektorium ir tose pareigose. iš
buvo iki pat išvykimo į Kanadą. 
Misijps darbas apėmė Paryžiaus 
lietuvių parapijos renkalus, šal
pą, BALFo sandėlių globą, atsto
vavimą prie Tarpt. Raudonojo 
Kryžiaus ir kt.

Montrealyje kun. J. Kubiliaus 
veikloje labai ryškus noras telk
ti visas lietuviškas katalikiškas 
jėgas, nesibazuojant nė viena 
organizacija ar grupe. Atsime
nant poseiminį montrealiečių 
lietuvių susiskaldymą į visokias 
grupes, senuosius ir naujuosius 
ateivius ir tt., kun. J. Kubiliaus 
užimta linija buvo teisinga ir 
daug prisidėjo prie buvusių aist
rų sušvelninimo. Jo ir kun. J. 
Bobino iniciatyva po kelių pa
sitarimų gimė ir Montrealio sei
melis, apjungęs visus Montrea
lio lietuvius KLB organizacijoj.

Ryšium su kun. J. Kubiliaus 
50 m. sukaktimi, Montrealio Lie
tuvių Katalikių Moterų D-jos 
skyrius rengia sukakties ir Joni
nių vakarienę, kuri neabejotinai 
sutrauks daug dėkingų parapi
jiečių ir draugų.

Linkime sukaktuvininkui svei
katos ir ištvermės tolimesniame 
religiniame ir tautiniame dar
be. . Pr. Ručinskas.

KAIP KORĖMĖS?
(Aušros Vartų klebonas J. Kubilius apie parapiją)

nebuvo inspiruotas naujų ne
sklandumų tarp mūsų laisvini
mo ir diplomatinių institucijų. 
Straipsnelis buvo paruoštas š.m. 
,kovo mėn. vidury.

Pasirodys nauja partija 
Vokietijoje

Otto Sttasser, senas Hitlerio 
kovos draugas, vėliau “juodojo 
fronto” vadas, bet nuo Hitlerio 
su laiku atsiskyręs, neseniai pa
galiau grįžęs iš Kanados, užmez
gė ryšius su prancūzų Poujade. 
Per busimuosius Vokietijos fed. 
parlamento rinkimus jis taip pat 
nori sudaryti panašią vokiškųjų 
“pužadistų” partiją, kuri į rinki
mus eitų šūkiu: “Nei už rytus, 
nei už vakarus! Nei už JAV, nei 
už Sov. Sąjungą. Nei komuniz
mas, nei kaiptalizmas!”

Švenčiąs savo 50 m. amžiaus 
sukaktį klebonas kun. J. Kubi
lius SJ, maloniai sutiko painfor
muoti “TŽ” skaitytojus apie 
Montrealio Aušros Vartų para
pijos reikalus.

— Kada, Klebone, formaliai 
buvo įkurta Aušros Vartų para
pija?

—1950 m. rugsėjo 7 d. Jo Em. 
Kardinolas Leger savo , raštu 
man pavedė organizuoti vakari
nėje Montrealio pusėje, nuo St. 
Laurent Blvd., Montrealio lietu
vių .katalikų misiją. Tai buvo 
praktiškoji parapijos pradžia. 
Formaliai kanoniškai parapija 
įsteigta 1951 ,m. sausio 13 d. Šv, 
Tėvo Romoje dekretu, kuris vie
nas tegali steigti'tautines para
pijas.

— Apie kiek parapijiečių yra 
Tamstos parapijoje?

— Ligi šiol suregistruota 720 
šeimų ir pavienių asmenų. Iš jų 
Verdune — 216, Ville Lasalle — 
207, Ville Emard ir Cote St. 
Paul — 230, o kiti išsiskirstę po 
platųjį Montrealį.

— Kokia, Klebone, parapijos 
finansinė padėtis?

— Klebonija buvo pastatyta 
Jėzuitų ordino lėšomis. Į bažny
čią jau investuota $182.000. Sko
los $110.000, iš kurių $30.000 kū- 
rįįai. Parapijiečiai jau.yra sudė
ję apie $68.000. Dar yra neapmo
kėtų sąskaitų. Tačiau parapija 
turi pasižadėjimų ir neišnaudo
to dar sklypo pavidale apie $30.- 
000. Taigi, padėtis nėra labai ge

ra, bet ir labai skųstis nėra pa
grindo. Pavyzdžiui, šiais metais 
iki gegužės 1 d. jau surinkta 
$12.728,53, iš kurių statybos Fon
dui — $8.729,30.

— Kokius svarbiausius užda
vinius numatote dabar?

— Iš materialinių uždavinių 
— tesėti su skolomis. Tačiau dar 
daugiau darbo yra religinėje ir 
kultūrinėje plotmėje, kurioms 
dėl statybų kartais nebelikdavo 
nei pakankamai laiko, nei jėgų.’ 
Reikia organizuoti jaunimą. 
Sportininkai ir dabar sale nau
dojasi nemokamai. Daug rūpes
čių teikė ir teikia lietuviškos 
mokyklos, ir Jituanistiniai kur-, 
sai. Stiprintinos katalikiškos ir 
religinės organizacijos .
’ — Po 50 m. tokio įvairaus .gy

venimo, gal galėtumėte, Klebo
ne, nurodyti, kuris Tamstos gy
venimo laikotarpis buvo įdo
miausias ir produktingiausias?

— Įdomiausias ir • įvairiausias 
patirtimi gyvenimas buvo Pran
cūzijoje karo.metu ir tuoj po ka
ro, tačiau lietuviškosios veiklos 
žvilgsniu produktingiausias ir 
praktiškiausias darbas buvo čia, 
Montrealyje, Tamstų tarpe.

— Ko pageidautumėte iš savo 
parapijiečių artimiausioje atei
tyje? ..

— Kad visi gyventų krikščio
niškoje meilėje ir vienybėje. Vi
si kiti reikalai tokiu atveju susi
tvarkys savaime, — baigė kle
bonas kun. J. Kubilius.

Pr. R.

Burlacoff’s Furniture

CCM dviračiai ir triračiai
Atvykite ir apžiūrėkite vieną iš seniausių dviračių parduotuvių Toronte. Vartoti dviračiai 
$18.00 ir daugiau. Mes priimame jūsų dviračius kaip įmokėjimą.

ATIDARYTA
VAKARAIS

FlT TK TT * ęi 625 QUEEN ST. W JLX O (netoli Bathurst).

619 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. 
Telefonas EM. 8-6812

Savininkas — imigrantas iš Pabaltijo.

Specialus pavasario išpardavimas, 
Žemiausios kainos, 

Geros išsimokėjimo sęlygos.
GERIAUSIAS NAMO IR ĮSTAIGOS BALDŲ PASIRINKIMAS 
Dideli ir maži šaldytuvai, skalbimo mašinos, elektrinės krosnys 

. ir kiti elektros reikmenys.
” ....  RADIO IR TELEVIZIJOS APARATAI
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HAMILTON Ont zu miršta, Hamiltonas atsistotųI Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje

ku atžymėta “liaudies artisto 
garbės vardu”.

Kauno Zoologijos sodas gauna
Bengalijos tigrą, visą eilę gul-

Vilniaus miestą ateinančiame 
penkmety žadama dalinai gazi- 
fikuoti, prijungiant jį prie natū
ralinių dujų linijos Dašava- 
Minskas - Leningradas. Iki 1960 
m. būsią gazifilęuota 11.000 butų.

Tame pat laikotarpyje Klai
pėdoje numatyta atstatyti dujų 
gamykla ir gazifikuoti 2.000 bu
tų.

St. Vabalevičius paskirtas 
LTSR min. tarybos valstybinio 
statybos ir architektūros reikalų 
komiteto pirmininku.

Pabaltijo kraštuose ir Kara
liaučiaus srityje įkurdintų uk
rainiečių, gudų, Kfimo totorių ir 
mongolų dalis jau norį grįžti į 
savo tėvynes. Matyt, Pabaltijo 
kraštai jau taip nualinti, kad gy
venti juose, dar ir nekenčia
miems, nebėra noro. ’

| Rygą grįžo iš ištrėmimo buv. 
užsienių reikalų min. ir pasiun
tinys L. Sėja, buv. min. ir de
mokratinio centro šulas A. Ke- 
ninš, buvęs parlamento atsto
vas K. Bumeisters ir kt.

Leningrado un-te K. Mustei
kis apgynė disertaciją lietuvių 
kalbos ir lingvistikos klausimais 
filologijos mokslo kandidato 
laipsniui. Istorijos mokslų kan
didatų laipsnis pripažintas A. 
Keižikui apgynusiam disertaci
ją apie “Lietuvos kp kovą už 
nacionalinių kadrų pramonei pa
ruošimą pokariniu laikotarpiu”. 
Antrąja premija atžymėtas as
piranto V. Statulevičiaus dar
bas — už vieną iš augštosios ma
tematikos temų.

Baltijos sovietiniam laivynui 
priklausąs prekybinis laivas 
“Vilnius”, vadovaujamas Koga
no, per Vilniaus radiją giriasi 
buvęs sutiktas svetingai Indijo
je, Buenos Aires gyventojų, Li- 
ve’TOclio uostininkų ir kt.

Vilniaus radiofone “garsų epo- 
ratoriai” yra Aldona Bučiūnai- 
tė, kuri pranešėjų žodžius už
rašo į magnetofono juostas. Iš 
senesniųjų “darbuotojų” per 
Vilniaus radiją minimos A. Obe- 

. rova ir L. Suchfarova, kaip tech
nikės dirba St. Ramanauskaitė

ir E. Jakubovskaja, technikės 
Čudakova, Akacįjeva ir kt 
“Technikinio minimumo” pamo
kas paruošia inž. E. Dautartas. 
Per Vilniaus radiją perduoda
mos dvi programos.

Aktorė Ą. Vainiūnaitė-Kuber-

sioms ir Himalajų meškoms.
Geležinkelių garvežiai dabar 

Lietuvoje kūrenami anglies ir 
skalūno mišiniu. Stengiamasi 
kuo daugiau dėti skalūno ir kuo 
mažiau anglies. Radviliškio de
po partinė organizacija nuspren
dė skalūno dėti 70%, o anglies 
30%. • * ’

Lietuviškų dainų ir šokių liau
dies ansamblis pateikė premjerą
— lietuviškų, vestuvinių dainų, 
šokių bei papročių montažą 
“Žirgeliai pakinkyti”, kurį pa
rašė ir režisavo aktorė A. Ža- 
linkevičiūtė-Petrauskienė, o mų 
ziką sukūrė komp. A Račiūnas. 
Ansamblio šokių grupės vado
vas yra J. Lingys, kuris sakosi 
atkūręs daugelį liaudies šokių ir 
parašęs keletą knygų apie lie
tuvių liaudies šokius. Orkestri
nės. grupės vadovas —' P. Ste
pulis, ansamblio meno vadovas
— J. Švedas, kaip “dekadinio 
koncerto režisierius”* pasireiškė 
aktorius B. Lukošius, kanklinin
kų grupei vadovauja Pr. Stepu
lis, o E. Pilypaitis ir baigęs kon
servatoriją toliau pasiliko eiti 
ansamblio dirigento pareigas. Iš 
kitų pasižymi kaip artistai A. 
Baly ta, E. Pundys, Brazdeikis,! 
E. Labutytė, L. Raščiauskas ir 
kt.

Liet, geležinkeliais paleistas 
specialus traukinys “univerma- 
gas”,. t.y. universali krautuvė. 
Jame galima pirkti visokių pre
kių. Jo vagonų 16, o jo kelias: 
Šiauliai - Klaipėda - Karaliau
čius - Vilnius - Šiauliai. Tas ra
tas padaromas per 40 dienų.

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Maker of Canada’s Finest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiaušios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite raš>/tQ 

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

kuriuos tik pirksite.

garde.
Kas yra Liet Namų Fondas? 

Ši o-ja yra tas ryšys, kuris jungs 
mus į vieną gražią lietuvišką 
šeimą. Joje mes būsime visi vie
nodi ir lygiateisiai šeimininkai 
Kai privačiame, gyvenime mes 
neretais nesusikalbame, nes vie
nas turtingesnis, kitas mokytes
nis, trečias gudresnis, — čia mes 
esame visi tos pačios Lietuvos 
vaikai. Svarbu, kad į Fondą visi 
įsijungtumėm, o būkime tikri 
mūsų jungtinės jėgos duos gra
žių rezultatų.

Jau dabar pradėkime stoti ; 
Fondą nariais. Smulkesnių in
formacijų duos v-bos nariai.

Sk. St.

Jokių naujų statybų. Pereitos 
savaitės “Draugo numeryje bu
vo” paskelbta žinutė, kad Ha- 
miltoio parapija, baigusi mokėti 
Skotas, pradės vykdyti naujus 
pianus. .Šiuo norime patikrinti 
visus hamiltoniečius, kad ši ži
nutė yra neteisinga ir parapija 
jokių naujų planų ir užmačių 
neturi. Vienintelis planas yra iš
mokėti esamą banke skolą. Da
bartinio vajaus metu, kuris pra
sidėjo balandžio 1 d., yra surink 
ta ir įnešta į banką $3.400. Sko
los dydis dabar yra $6.600.

Klebonas ir komitetas.
Atidaromasis Namų Fondo 

koncertas gegužės 21 d. gražio
je Brant Inn salėje praėjo su 
dideliu pasisekimu. Jo progra
mos pradžioje pasirodė V. Pa- 
navaitė ir L. Šturmaitytė su du
etais. (Toronto vyrų kvartetas, 
vedamas sol. V. Verikąičio, davė 
4 liaudies dainas. Po to sekė še
šiolikmetė solistė L. Šukytė, 
crturmaiiytė ir pabaigoj sol. V. 
Verikaitis su kvartetu. Koncer
tą užbaigė vyrų kvartetas, pa
dainavęs 4 populiarius anglų 
lengvos muzikos dalykus.

Trumpu žodžiu koncertą ati
darė ir jį baigė Namų Fondo 
v-bos pirm. St. Bakšys.

Šis koncertas žiūrovų buvo 
šiltai vertinamas. Ypač daug 
simpatijų susilaukė iš publikos 
hamiltonietės solistės, kurios 
buvo vertinamos kaip padariu
sios didelę pažangą. Programa 
buvo pradėta skelbtu laiku ir 
užtruko 1 vai. Po jos Lina Ver- 
bickaitė perskaitė angliškai pri
siųstus federalinio parlamento 
atstovo Russel E. Reinke ir CH 
ML radijo komentatorės E. Hy
der gražius sveikinimus su nuo- 
širdžais linkėjimais Hamiltono 
lietuviams atsiekti užsibrėžtą 
tikslą — pastatyti Lietuvių Na
mus.

Dar galutinai nesuvestais da
viniais, į šį koncertą - balių at
silankė per 400 asmenų, ir jis 
davė Namų Fondui (kartu su 
skelbimais) apie $800 pelno. Po 
Lietuvių Dienos šis parengimas 
pelno dydžiu yra rekordinis Ha
miltono org. istorijoje. Tai rodo, 
kad Tautos Namai Hamiltone 
turi visų širdyse labai didelį pri
tarimą. Be' to, tenka pabrėžti, 
kad Namų Fondo vbą sudaro 26 
asmenys, kurie labai nuoširdžiai 
prie šio koncerto prisidėjo. No
rėčiau iškelti kaikurių v-bos na
rių tikrai didelį šiam reikalui 
pasiaukojimą: K. Mikšys su re
tu atsidėjimu pravedė ir vado
vavo loterijai, kuriai pats savo 
lėšomis nupirko 40 fantų, išleis
damas apie $20; J. Steiblys iš
platino iš anksto daugiausia bi
lietų ir loterijai paaukojo 12 
fantų, jų tarpe kišeninį gerą 
laikrodį (jį laimėjo J. Bajoriū- 
nas); J. Švabaitis ir J. Blekai- 
tis uoliai padėjo, duodami be at
lyginimo susisiekimui savo ma
šinas. V. Subatninkaitė, A. Jan
kūnas, VI. Stabingis, L. Palčiaus 
kas, Br. Grajauskas, J. Bulionis. 
P. Breichmanas ir St. Raupėnas 
visu nuoširdumu dirbo įvairiose 

■pareigose baliaus metu; A. Šim- 
kevičius surinko programai skel 
bimų už $100. Kiti v-bos nariai 
irgi prisidėjo įvairiais būdais 
prie šio pirmojo parengimo pa
sisekimo.

Gerosios mūsų tautietės pp 
Rocevičienė ir M. Apanavičiūtė 

i be . atlyginimo paruošė skanius 
sviestainius ir gelbėjo bufete.

Labai didelė padėka priklauso 
p. Benny Ferri, kuris net su 10 
orkestrantų be atlyginimo taip 
puikiai grojo šokiams. Tai buvo 
reta staigmena, nes lietuviški 
parengimai seniai beturėjo toki 
nuikų orkestrą. Benny Ferri pa
žadėjo, kad kiekvienais metais 
Namų Fondo parengime Victo- 
rijos dieną gros veltui.

Didelė padėka p. Galiniui, ku
ris loterijai dovanojo keptą ir 
gražiai papuoštą kalakutą.

Bendrai šis balius savo dide
liu pasisekimu buvo ir v-bai 
maloni staigmena. Už tai vi
siems hamiltonieėiams ir sve
čiams iš Toronto ir kitų vieto
vių v-ba siunčia savo nuošir
džiausią padėką. Šis oficialus ir 
gražiai pavykęs Namų Fondo 
atidarymas labai sucementavo 
Fondo v-bą ir suteikė jai daug 
moralinės paramos. Prašome ir 
tikimės visų tautiečių ir ateity
je šį didelį darbą vispusiškai 
remti.

Gimnazijų rėmėjų būrelių va
dovams. Surinktas nuolatinių 
rėmėjų aukas už š.m. kovo, ba
landžio ir gegužės mėnesius 
prašom pristatyti k-jos iždinin
kui St. Bakšiui iki balandžio 
10 dienos.

Gimnazijų rėmimas Hamilto
ne nuostabiai gražiai auga ir bu
joja. Atsiranda vis nauji kovo
tojai lietuvybės išlaikymo bare. 
Jiems visiems didžiausią padė
ką siunčia šių gimn. auklėtiniai 
ir, beabejo, visa lietuvių tauta.

Nuo gegužės 1 d. į nuolatinius 
rėmėjus įstojo Bernardas Štur- 
maitis (Br. Grąįausko būrelį) ir 
nuo kovp 1 d. Juozas Krištolai
tis . (V. Narkevičiaus būrelį). 
Abu pasižadėjo aukoti Vasario 
16 gimn. po $1 kas mėnesį.

Kaip būtų gražu, kad Hamil
tone visi dirbantieji įsijungtų i 
rėmėjus! Kai kitose lietuvių ko
lonijose rėmėjų būreliai pama-

VAV PARAPIJOS SKOLŲ PADENGIMO 
VAJUI PILNAI AR DALINAI AUKOJO:

$44 — Babin'ai;
$30 — St e ig v Has ’ A.;
$27 — Burdinavičiai S. Y.;
$23 — Melnikas G, Mačys J.;
po $22 — Meškauskas K., Balsys A.a 

Puiinauskas Z., Petrunas J., Trečiokas 
J., Zubas P., Obcarskas A., Milašius B., 
Tribinevrčius L./ Mileris K., Lengntkas 
E., Kezys V.z Matulaitienė A., BJekys A., 
Simansonas E., Stanaitis JM Laniauskas 
V., Karolėnas S., Naujokas J.# Grinienė 
E., Giedraitis J., Karaliūnas J.< Mulio- 
lis A., Aselskis B., Deksnys J., PovHous- 
kds A., Merkevičius V.r Prapuolenytė S., 
Adomauskas J.< Tolys J.t Bilevičius J.;

$16 — Latauskas P.;
po $12 — Kudabas E., Rodzevičienė 

P.t Bobeckos V., Jazbučiai, Keršys;
$11 — Ryckicnė T.;
$10 — Rusinevičiai, 

daros K., Skripkutė A.;
$7 —- Vaitonis P.;
$5 — Kybartas A.
Visiems aukojusiems

Biekša M., Kve-

nuoširdus ačiū!
Komitetas.

x ANTANUI BRU'ŠKEVIČIUI, 
didelio liūdesio valandoje, mirus jo tėveliams Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą

V. Kapočius, J. Bataitis ir M. Algirdas.

ST. CATHARINES, OnL

saugoti, kad nei vienas ansamb
lio dalyvis nepabėgtų.

Kun. A. Perkumas iš Caracas 
Venezueloje vasaros atostogoms 
athvyksta į JAV pravesti sale
ziečių vasaros stovyklą Crown 
Point, Ind. Atgal į Venezuelą 
kun. Perkumas prįš rugpiūčio 
mėn. '
D. BRITANIJA

DBLS visuotinis skyrių atsto
vų suvažiavimas Londone išrin
ko naują S-gos valdybą. S-gos 
pirminiriku perrinktas M. Bajo
rūnas, o valdybos nariais kun. A. 
Kazlauskas, Žymantas, Nenor
tas, Grikinas, Dargis ir Vilčins
kas. Lietuvių Namų Akc. B-vės, 
kuri dabar valdo namus Londo
ne, 24 ha ūkį netoli Londono ir 
turi nuosavą spaustuvę, — akci
ninkų suvažiavimas nutarė pa
didinti B-vės akcinį kapitalą iki 
15.000 svarų sterlingų. 1957 m. 
bus ruošiamas Sąjungos 10 m. 
sukakties minėjimas.
VOKIETIJA

Europos ateitininkų suvažia- 
vimas, įvyks birželio 1-3 d. Lie
pos mėn. įvyks ateitininkų kur
sai, vasaros stovykla jaunimui.

LB Memmingeno apylinkės 
valdybos pirmininko kun. A. 
Bungos rūpesčiu birželio vidu
ryje ruošiama ekskursija į Švei
cariją — į pasižymėjusią Bruder 
Klaus tautinę šveicarų šventovę. 
Maria Einsiedeln šventovėje 
vysk. Padolskis atlaikys pamal
das už Lietuvą. Ten bus uždegta 
ir Tėvynės žvakė Sachseln vieto
vėje vysk. Padolskis atlaikys iš
kilmingas pontifikalines mišias, 
o pamokslą sumos metu pasakys 
didelis lietuvių bičiulis abatas 
Vilis Maier. Iškilmingų pamaldų 
metu giedos Memmingeno lietu
vių choras “Darna” ir vietinis 
choras. Vėliau bus tragiškų bir
želio dienų minėjimas sporto ha
lėje. Į minėjimą bus kviečiama 
šveicarų visuomenė, o jame pa
grindinę kalbą pasakys prof. J. 
Eretas.

Mūnchenas. — Naujų pabėgė
lių iš už geležinės uždangos Vo
kietijoje priskaitoma apie 220 
tūkstančių, Austrijoje apie 30 
tūkstančių.

JA VALSTYBES
Atvyks iš Lietuvos

Čikagietis W. Gaučys gavo iš 
Sovietų pranešimą, kad jo žmo
nai Monikai Gaučienei bus duo
ta išvažiuojamoji viza išvykti 
pas jį į Čikagą. Gaučienės pra
šymas buvo teigiamai išspręs
tas, kai prie paties Chruščiovo 
priėjo žymus New Yorko veikė
jas, besilankydamas Maskvoje.

Vašingtone gyvenančių liet, 
visuomenininkų grupė'— Kazys 
Škirpa, K. Pakštas, V. Stanka, J. 
Pajaujis, P. A. Mažeika, Balys 
Paramskas, R. Zalubas, Ig. Bal
iukas — paskelbė pareiškimą, 
.sūriame apgailestauja, kad vad. 
lietuvių sąskrydžiui uždėta to- 
ūa siaura tautininkiškai partiš- 
ka antspauda ir reiškia vilties, 
‘kad tai būtų paskutinis jų se
paratistinis išsišokimas iš bend
rosios lietuvių tautinio darbo 
sutartinės”, kurioje jų energija 
ir lėšos tikrai galėtų duoti na
šesnių vaisių”.

Clevelando liet, politinės gru
pės paskelbė pareiškimą, kuria
me konstatuoja vieningo darbo 
reikalą, apgailestauja, kad viena 
politinė grupė savo separatine 
veikia skaldo jėgas, ir iškelia 
būtinybę visų demokratinių gru
pių vieningos veiklos tautinei 
vienybei stiprinti. Grupės kon
statuoja, kad laisvinimo darbui 
vadovauja VLIKas, kad svarbus 
laisvinimo veiksnys yra veikian
čios pasiuntinybės, kurių bend
radarbiavimas su VLIKu yra 
būtinas laisvinimo kovos sėk
mingumui bei efektyvumui pa
tikrinti. Grupės kviečia visą liet, 
visuomenę tas mintis apsvarsty
ti ir atskirose vietovėse organi
zuotai prisidėti prie jų įgyven
dinimo.

Pareiškimą pasirašė šios gru
pės: krikšč. demokratai, valst. 
liaudininkai, soc. demokratai, 
Vienybės Sąj. ir Darbo federa
cija.

Čikagos Harry Zelzer agentū
ra. sakoma ruošiantis atgabenti 
Į Čikagą iš Vilniaus Jono Švedo 

. vadovaujamą tautinį ansamblį. 
Jei tai tiesa, tai be abejonės 
veikiama per raudonuosius lie
tuvius. Tik kažin ar pasisektų iš-

Motinos dienos minėjimas, su
ruoštas apyl. valdybos, įvyko ge
gužės 13 d. Lyceum salėje, tuo
jau po pamaldų. Minėjimą ati
darė b-nės pirm. A. Zubrickas 
įžanginiu motinoms pagerbti žo
džiu. Paskaitą skaitė M. Gverz- 
dienė, apibūdindama lietuvės 
motinas svarbą tikybiniame, 
tautiniame ir šeimyniniame gy
venime. Motina pagrinde stovė
jo mūsų tautos ugdyme jos ir 
dabar nelengvos pareigos išauk
lėti lietuviškas būsimas kartas 
tautinėje dvasioji

Po paskaitos šeštadieninės mo
kyklos vaikučiai padeklamavo 
keletą eilėraščių. Jau ne pirmą 
kartą pasirodė mokiniai: Riman
tas Paulionis, Vitas Paulionis, 
Algimantas Gverzdys ir Birutė 
Bogušytė. Neatsiliko nuo jų ma
žytė Audronė Pavilčiūtė, o Da
nutė Piliponytė ir Sigita Pilipo- 
nytė paskambino pianinu.

Minėjime programą ir tvarką 
palaikė, kaip visuomet S. Zub- 
rickienė. Tikrą mylinčios mo
tulės, motušėlės vaizdą nupiešė 
S. Zubrickienė, pabaigai paskai- 
čiusi, pritaikintą motinoms, pa
triotinio turinio rašinį. jd.

Skaudi nelaimė ištiko St. Ca- 
thrimetį Juozą Kazragį. Geguž. 
12 d. vakare dviračiu grįžtant iš 
darbo susikirtime dviejų gatvių 
tapo nutrenktas pravažiuojančio 
sunkvežimio ir be sąmonės nu
vežtas į General Hospital ligo
ninę. Jam padary keli galvos 
sužalojimai, bet neturi viduri
nio sukrėtimo ir gyvybei pavo
jaus nėra.

Taipgi į General Hospital li
goninę yra išvežta sergančioji 
A. Šetikienė. jd.

Joninės
Niagaros pusiasalyje vienas iš 

didesniųjų ir įdomesnių paren
gimų būna vilniečių rengiamos 
Joninės. Šiais metais VKLS-gos

St. Catharines skyriaus pastan
gomis ruošiamos dar didesnia
me maštabe negu praėjusiais 
metais buvo. Birželio 23 d., šeš
tadienį, šv; Jono- dienos išvaka
rėse, St. Stephan Hall, visai prie 
Weliando tikrai bus grandiozi
nės lietuviškos' Joninės. Specia
liai toms iškilmėms pritaikintą 
programą sutiko atlikti Hamilto
no LDM Teatras “Aukuras”.

Be to, šis parengimas yra su
rištas su vilniečių rengiama lie
tuvių spaudos kitomis kalbomis 
diena. Jau yra sutikusi iš Niu
jorko atvykti žurnalistė Salo
mėja Narkeliūnaitė, kuri mus 
supažindins su spaudos svarbu
mu kitataučių tarpe. Mes ge
rai privalome žinoti, kaip yra 
svarbi ir koks didelis yra ginklas 
informacinė spauda kitomis kal
bomis. Joninių pelnas skiriamas 
“Vilniaus Lietuvos gyvenime” 
angliškajai laidai. Kviečiame 
visus prisidėti vilnietiškon tal
kon paremti išleidimą leidinio 
populiarinti sostinės ir Lietuvos 
vardą svetimųjų tarpe.

Parengime gros lietuviškas or
kestras “Aidas”, vadovaujamas 
p. Babecko. Vietinis.

o Calvert pastabos

Jtanahiečiai sako
“Frontier”

(tariama Frontyr)

Kanada dar turi daug neapgyventų plotų, vad. "frontiers", laukian
čių, kad juos kas nors apgyventų, kaip pvz. 17-tame Šimtmety 
garsusis Calvert kolonizavo didžiulius Šiaurės Amerikos plotus. Ši 
tradicija ir toliau tęsiama vykdant didžiulius projektus Kanados 
laukiniuose plotuose.

Calvert DEGTINĖS VARYKLOS,

Amherstburg, Ontario.

■s

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Vienintelė lietuviška ir didžiausia

LENGVI

Steadman
Kronas

Valevičius

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

kad nebus įleidžiama į Kanadą
p. P. ANTANAITĮ

Visafe nekilnojamo turto reikalais kreipfldtės j 
mūsų atstovus — lietuvius

p. S. SAVICKĄ

Zigma^ Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

TESLIA Real Estate

Limited

H

nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga

WINDSOR, Ont.
Maldos ir Atgailos Diena

Gegužės 13 d. Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje lietuviai aukavosi ir 
meldėsi į Nekalčiausiąją Mari
jos Širdį. Švenčiausias buvo iš
statytas nuo šv. Mišių pradžios 
iki 6 vai. vak. Tikintieji po du 
nuolat kalbėjo rožančių, litani
jas ir kitas maldas. Per šv. Mi
šias kun. V. Rudzinskas pasakė 
tai dienai pritaikintą pamokslą. 
Labai aktyviai dėjosi prie pra- 
vedimo Maldos ir Atgailos Die
nos vietos ateitininkai ir kiti 
tikintieji geros valios žmonės. 
Bažnyčia per šv. Mišias buvo 
pilna. Ėjo šv. Komunijos ir ją au
kojo prie Marijos už pavergtą 
tėvynę.
. Bažnytiniam chorui vadovau
ja naujas vargoninkas p. Juozas 
Sodaitis.

Jaunieji skautai gegužės 6 d. 
buvo pamaldoms suskridę iš 
Detroito ir Windsoro. Jų buvo 
per 40 su vėliavomis. Du skautai 
su uniformomis tarnavo šv. Mi
šioms. Pamokslas pasakytas Mo
tinos Dienos minėjimui ir skau
tų sąskrydžiui paminėti. Bažny
čia žmonių buvo {Minutėlė ir pa
maldos praėjo pakilia nuotaika. 
Skautams svečiams vadovavo 
tuntininkas Anužis ir tuntininkė 
p. Elvira Busmytė. Paskui salėje 
jaunieji Windsoro skautai davė 
įžodį. Z. T.

BALBRIGGAN

APATINIAI 
BALTINIAI

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas. *

JANIQUE TRADING CO
CENTRINĖ JSTAIGA: z

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4028
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefcnas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 Kino St., Tel. MU. 2-6796 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St Te». No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y..USA, 1162 Broadway, Tt». Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Av*., Tel. CH. 1-5547

“The Centre of Real Estate”
366 MAIN ST. E. 
TeL JA. 8*8491

Otava. — Kanados Moterų 
Kongresas, — komunistinė orga
nizacija, buvo pakvietusi 5 so
vietų moterų delegaciją atvykti 
su vizitu, bet toms nebuvo duota 
viza. Mat, jau balandžio mėn.

Vartokite baltinius, ku
rie palaiko šilumą kūne 
ir kartu patogūs nešioti. 
Penmans lengvi medvil
nės marškiniai sugeria 
prakaitą — patogiai pa
siūti, nėra surišimų, 
lengvai išskalbiami. Vi
sų pageidaujamų rūšių, 
vyrams ir vaikams.

GARSŪS
NUO 1868 METŲ

B-FO-5
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Keletas keliones įspūdžiu
s ■ - -- . - -Kiekvienos kelionės įspūdžiai TELESFORAS VALIUS 
daugiau ar mažiau yra asmeniš- ----------

daktoriaus kvietimą pateikiu 
keletą įpūdžių apie Paryžiaus 
šių dienų dailę bei lietuvių gy
venimą tame Pasaulio mieste.

Plastinis menas, arba mūsiš
kai — dailė, kaip ir įvair. moks
lo šakos, nepasitenkina jau nu
eitu keliu. Ieškoma naujų 
sprendimų atatinkančių laiko 
dvasiai, kad išsakius šiandieni
nio gyvenimo nuotaikas kūry
boje. Dailė visais laikais yra bu
vusi evoliucinėje padėtyje. Am
žių, bėgyje yra radusi charakte
rį būdingą bei gyvenimišką lai
kotarpiui, kuriame kūrėjas yra 
gyvenęs. Nepaslaptis, kad dailė 
yra atspindys ir šių. dienų politi
nio, visuomeninio bei ekonomi
nio gyvenimo, kartu dvasinės 
nuotaikos, kuri veikia šiandien 
kuriantį dailininką. Todėl jis tu
ri pajausti laiko dvasią, pulsą, 
nuotaikas ir eiti kartu su prob
lemom, kurias dailė šiandien 
sprendžia. Yra tikra, kad ir 
šiandien' tam sąjūdžiui dailėje 
vadovauja Paryžius ir nenuosta
bu, kad pasaulio dailininkų akys 
ten nukreiptos.

Paryžius kaip didmiestis visa
da yra turėjęs ypatingą garsą 
savo architektūra, meno yerty- 

. bėmis, istorinėmis vietovėmis, 
parkais, gyventojų margumu bei 
studijuojančio jaunimo nuotai
komis.

Per paskutiniuosius dvidešimt 
metų Paryžiaus vaizdas yra iš
likęs tas pats; pasaulinio garso 
Louvro muziejus, moderninio 
meno muziejus, dekoratyvinio 
meno muziejus ir šimtai priva
tinių galerijų bei muziejų yra 
dailės kūrinių studijų vieta, kur 
kiekvienam paryžiečiui suteikia 
estetinio lavinimosi sąlygas. 
Kiek pačiam teko įsitikinti, me
no parodos yra tiek populiarios 
bei prieinamos, kad margaspal
vė Paryžiaus visuomenė jas 
gausiai lanko bei aktyviai studi
juoja, dalyvaudama net dailės 
problemų sprendimo diskusijo
se. Paryžiaus parodų lankytojas 
nėra tik pasyvus žiūrovas, jis 
nori būti ir dailės formuotojas, 
aktyviai remdamas dailininkus 
jų kūryboje. Ir tai ne tik žo
džiais bet realiai sudarydamas 
sąlygas puoselėti kūrybą apie 
septyniasdešimts septyniems 

| tūkstanč&ns (77.0(X))-dailinin
kų, kurie gyvena Paryžiuje. To
dėl suprantama, kad meninis gy
venimas ;.yra gyvas ir judrus. 
Pats gyviausias dailės kūrėjų 
elementas yra kaip tik čia susi
būręs ir išsako savo “aš” tam, 
kad rastų laiko dvasios nuotaikų 
išsakymą savo kūryboje, o kar
tu rastų kelią ir būdingą išraiš
ką šiandieniniam menui. Joks 
kraštas šiandieniniame pasauly
je neturi tiek progų dailei pasi
tarnauti kaip Prancūzija, tikriau 
Paryžius. Kas šiandien yra Pa-

Žinokite keliu, ženklu EATON'S OF CANADA

reikšme

oleino traukinys*

2

SIAUBAS TILTAS

ONTARIO DEPARTMENT OF HIGHWAYS

Kelių ženklų požinimos — vienos svarbiųjų Ontario Provincijos Kelių Deporto- 
mento Šoferių egzaminų punktų. Visi egzaminuojamieji privalo žinoti visų 
kelių ženklų reikšmę.

MOKYKLA, VAŽIUOTI 
PAMAŽU

LEIDŽIAMAS GREITIS 30
Nevažiuoti daugiau, kaip 30 mylių 
per votandg Siame rajone.

Važiuoti pamažu mokyklų rajone, ste
bėti, ar vaikai neina skersai, ar nežai
džia kur- ant kelio.

Su mažinti greiti iki 20 mylių — pa
žvelgti j abi puses priež važiuojant 
skersai Ūgių — stebėti ir klausyti

3TRACKS 
SPEED 

20 MILES

LAIKYKIS DEŠINĖS 
Atsargaus važiavimo ženklas.

Keletos tipiškų kelių ženklų parodoma virš dedamose iliustracijose su priera
šais. Egzaminuojamųjų palengvinimui yra išleista iliustruota knygelė "High
way Signs and What They Mean"; joje yra visi ženklai, kuriuos automobilius 
vairuojantieji privalo pažinti ir paaiškinti jų reikšmę. Sig knygelę galima 
gauti kreipiantis j Motor Vehicles Branch, Queen's Pork, Toronto, Ontario.

LEIDŽIAMAS GREITIS 50
Nevažiuoti daugiau 50 mylių greičiu 
per valandų.

Važiuoti ataugtai fe. žiūrėti, •» m* 
atvažiuoja 8 poetingos pusės.

THROUGH

STOP
HIGHWAY

STOT — KELIAS SKERSAI
Išviso sustoti — pažvelgti kairėn ir 
dešinėn — įsitikinti, kad prieš perva
žiuojant tikrai šis kelios laisvos.

SPEED 
LIMIT

30

NARROW 
BRIDGE

♦ ?

Paryžiaus dailininkų 
darbui Palais-Royal 
kompozicijai. Ir šio 
dalyvių paroda vyksta šiomis 
dienomis Paryžiuje. Šiaip dai
lininko kūriniai yra nuolatinėje 
ekspozicijoje Stiebei galerijoje, 
30, Rue de Seine, lotynų kvarta
le. Kasiulis yra narys “Le Trait” 
ir Guilde internationale de la 
gravure Geneve-Paris.

Beatostogaujant Paryžiuje te
ko daugelį kartų būti p. Kasiu
lių šeimoje ir pajusti tikrai me
ninę šilumą.

Dailininkas gyvai dalyvauja 
ir lietuviškosios dailės reprezen
taciniame gyvenime. Lietuvių 
Religinio Meno Parodoje Čika
goje buvo išstatęs savo naujau
sių darbų ir laimėjo pirmąją 
premiją. Šie metai dailininkui 
yra tikrai darbingi, nes turi pa
siruošti parodoms, kurios įvyks 
Paryžiuje, Ženevoje ir Niujor
ke?

Iš eilės aptariant lietuvių dai
lininkų veiklą Paryžiuje, tenka 
išskirti skulptorių Antaną Mon- 
eį-

Mončys dailės mokslus išėjo 
Freiburgo “Ecole des Arts et 
matiers” mokykloje, kurioje dės
tytojais yra buvę išimtinai tik 
lietuviai dailininkai. Pasinaudo
jęs prancūzų stipendija išvyko 
į Paryžių, kur pagilinęs studijas, 
šiandien aktyviai dalyvauja 
Paryžiaus dailės gyvenime. 
Skulptorius yra originalus savo 
kūryboje, turi savitą išraišką, 
labai kūrybingas. Kiek kartų te
ko Mončį lankyti Paryžiuje, vi
sada rasdavau betriūsiantį apie 
savo skulptūrą, ar tai būtų me
dyje, granite, molyje ar metale. 
Moneys yra dalyvavęs daugely 
parodų Paryžiuje, išpildęs visą 
eilę skulptūros kūrinių vienai 
Prancūzijos provincijos kated
rai, kaip viduje taip iš lauko. Sa
vo darbais aktyviai dalyvauja 
“Aidų” žurnale, taip pat Lietu
vių Religinio meno parodoje Či
kagoje buvo išstatęs 5-kių skulp
tūros darbų foto ir laimėjo 
skulptūros premiją.

Paryžiuje savo kūryba reiš
kiasi ir kiti lietuviai dailininkai: 
Gailius, Staniulis, (Šveicarija), 
Liutkus (pietų Prancūzija). Ma
lonu pažymėti, kad čia studi
juoja dailę ir mūsų torontiečiai 
— Elena Gaputytė skulptūrą ir 
Kęstutis Račkus tapybą. Abu 

aliejiniam 
peisažui - 
konkursoryžiuje suformuota, dešimtme

čiais bus bandoma atliepti, per
prasti, puoselėti kituose konti
nentuose, jų tarpe ir mūsų S* 
Amerikoje nes atmosfera (kū
rybinė) kurioje mums dabar 
tenka gyventi yra per plokščia 
ir pigi.

Senieji šiandieninio meno šu
lai Paryžiuje dąr tvirti ir me
niškai pajėgūs. Matytieji patys 
naujausieji jų kūriniai kalba už 
tai, kad individualybės tikros, 
kaip tikri ir išgyventi jų kūri
niai. Prie jų darniai jungiasi vi
sa eilė jaunųjų, kurie per pas
kutiniuosius dvidešimts metų, 
sava kūryba prisidėjo prie šian
dieninio meno formavimo. Po to, 
eina eilė talentingų jauniausių
jų. Tai ir būtų šiandieninio me
no dailėje veidrodis, kurį sudaro 
pirmas šimtas Paryžiaus daili
ninkų iš minėtų 77 tūkstančių 
kūryba užsiimančių.

Nebandysiu duoti pavardžių 
pirmaujančiųjų dailininkų, nes 
tektų juos aptarti, grupuoti, ana
lizuoti, kas pareikalautų specia
laus straipsnio. Su malonumu 
tačiau, paminėsiu tik vieną iš jų 
ir tai daugeliui pažįstamą — 
Vytautą Kasiulį. Kasiulį Įjungiu 
į grupę pirmojo" šimto, ir tam 
teigimui yra tikrų davinių. Ka
siulis, per aštuonerius metus 
praleistus Paryžiuje, yra gaiva
liškai kūręs. Jo kūryba šiandien 
gėrisi Paryžius, Švedija, Švei
carija, Vokietija, o rudenį Ka
siulį pažins ir New Yorkas, kur 
įvyks jo darbų paroda. Aptarti 
Kasiulio naują kūrybą keliais 
sakiniais būtų sunku,. pažymė
siu tik, kad jo kūriniai pasižymi 
originalumu, stipria kompozici
ja, individualiu piešiniu ir sko
niu, kuris yra tikrai Kasiuliškas.

Dailininkas yra davęs sceno
vaizdžius ir savo paveikslus fil
mai “Das zweite Leben”, kuri 
buvo sukta Prancūzijoje ir Vo
kietijoje. Premjerų proga buvo 
suruoštos Kasiulio kūrinių paro
dos Berlyne ir Paryžiuje. Jo li
tografijų mapės buvo greit iš
graibstytos, iš kurių 8 litografi
jos bus išstatyta Įvykstančioje 
parodoje Toronte, Pranciškonų 
namuose. Manhattans moderni
nio meno muziejus Paryžiuje tu
ri Įsigijęs 3 aliejinius kūrinius. 
Nationalinė Biblioteka Paryžiu
je yra įsįgijusi Kasiulio lito-- -studijuoja jau. ne pirmus metus 
grafiją, o moderninio meno mu
ziejus Paryžiuje Įsigijo 2 kūri
nius (tapybą ir guašą) ir užsa- 
kvtas projektas kilimui. Tai yra 
tik dalis iš Kasiulio laimėjimų 
Paryžiuje. Šiais metais Kasiulis 
buvo savo darbus išstatęs Pre
miere exposition internationale, 
kur atstovavo lietuvius. Societe 
dės artistes independants, kuri 
vyksta kaip tik šiuo metu, turi 
dvi didelio formato aliejines Ka
siulio tapybas. Taip pat pakvies
tas konkursan tarp 50 rinktinių

ir yra jau savo kūryboje subren
dę. Abu pasiryžę dar likti toli
mesnėms studijoms Paryžiuje. 
Šiuo metu Gaputytė bus jau iš
važiavusi vasaros laikotarpiui i 
Angliją, Račkus į Ispaniją. Jų 
darbai yra išstatyti Societe dės 
Artists Intenpendants parodoje 
Paryžiuje. Studijas čia tęsia ir 
dailininkas Almis Zylė iš JAV, 
kuris aktyviai dalyvvauja uni
versiteto meno parodų ruošime 
(cite universitaire exposition In
ternationale). Šią žiemą Pary-

SPEED 
LIMIT

50
SCHOOL

DRIVE SLOWLY
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Su š.m. gegužės mėn. pasiro
dė vysk V. Brizgio knyga, skirta 
gegužinėms pamaldoms. Visa 
mariologija išdėstyta trumpuose 
skyreliuose, kurių yra 31. Juose 
autorius visiems prieinamu sti
liumi perteikia naujai permąs
tytą marijinę teologiją, kuri at- 
sKleidžia Išganytojo Motinos 
dvasinę didybę, Jos vaidmenų 
Atpirkime ir Jos reikšmę paski
ram žmogui. Ypač minėtinas 
pastarasis bruožas, kurį autorius 
perteikia su gilia jaučiančia šir
dimi. Mat, jis Marijos reikšmę 
yra nevien išmąstęs, bet ir iš
gyvenęs. Knygos įžangoje, kur 
rašo apie leidinio paskirtį, be 
kitko, pasisako, kad Dangiškąją 
Motiną mylėti, garbinti ir ja 
pasitikėti išmokiusi jį Marijos 
“garbintoja katalikė, lietuvė, 
niano žemiškoji motina”. Tuo 
keliu ir pats autorius eidamas 
nori sustiprinti lietuvio meilę 
Marijai.

Tokios 
met yra 
pasiekia _____
sluogsnius. Vysk. V. Brizgio 
knyga juo labiau sveikintina, 
kad ji išvengia primityvaus se
noviškumo, kuris buvo mielas 
senajai kartai, bet pasidarė ne- 
bepriimtinas naujajai. Jau lai
kas visą mūsų religinę raštiją 
apvalyti ne tiktai kalbiniu, bet 
ir stiliaus ir minties požiūriu. 
Gyvename laikotarpį grynėjan- 
čios bei tobulėjančios lietuvių 
kalbos ir kartu bręstančios savo 
minties. Jei seniau reikėjo vers
tis daugiausia svetimais auto-

rūšies leidiniai visuo- 
laukiami.ir paprastai 

plačius" tikinčiųjų

Andrius Valuckas, Nemuno 
Sūnus, romanas, II; autoriaus 
leidinys; viršelis A. Dociaus, 430 
psl. Kaina nepažymėta.

Jieva Simonaitytė, Pavasarių 
audroj, Mažosios Lietuvos lais
vės kovos; išleido kn. leidykla 
Terra, 228 psl. Kaina nepažy
mėta. '

Grimų pasakos, vertė St. Vai
noras ir V. Civinskas. Išleido kn. 
leid. Terra, Chicago, tiražas 1000 
egz.r 172 psl. Kaina nepažymėta.

Jūrininko Sinbado nuotykiai, 
kaip jie surašyti knygoje, pava
dintoje “Tūkstantis ir viena nak" 
tis”. Išleido kn. leidykla Terra. 
110 psl. Kaina nepažymėta. '

Ateitis, 1956 m. gegužis, Nr. 5, 
95-120 psl.

Rašo: T. V. Žiūraitis, OP, Mū
sų-Vilties Aušrine;- M. Galdi
kienė apie C. Sasnauską, A. Ma
žiulis apie K. Baubą, Ant. Ta
mošaitis apie Ig. Lojolą, K. 
Skrupskelis apie Fordhamo uni
versitetą ir kt. .

Muzikos Žinios, sausis - kovas 
1956, Nr. 1 (154), 24 psl.

Numery paminimas K. V. Ba- 

žiu jie studijavo torontietis daili
ninkas Viktoras Bričkus, ir da
lyvavo universiteto meno paro
doje. Tenka džiaugtis, kad yra 
jaunų žmonių, kurie studijoms 
vietą pasirenka Paryžių, nežiū
rint į brangias pragyvenimo są
lygas.

Paryžiuje gyvena apie du šim
tus lietuvių, kurių didžioji dalis 
yra senieji imigrantai. Nemažai 
yra ir buvusių legionierių, ku
rie baigę karinę tarnybą apsi
gyveno čia. Studentų skaičius 
svyruoja, nes yra studijuojančių 
lietuvių iš kitų kraštų. Prancū
zijos lietuvių centras yra Pary
žiuje, kur veikia Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Prancūzijos 
Krašto Taryba ir Valdyba. Kraš
to valdybos pirmininke ateinan
tiems dviems metams išrinkta p. 
O. Bačkienė, kuri tam darbui 
yra įdėjusi visą sielą ir visų yra 
mylima, kaip nenuilstanti visuo
menininke. Kunigas J. Petrošius 
yra vicepirmininkas Krašto Val
dybos ir Lietuvių Katalikų misi
jos Prancūzijoje vedėjas. P. E. 
Vaiciekauskas eina krašto val
dybos sekretoriaus pareigas. 
Krašto Tarybos pirmininkas — 
pulk. J. Lonskorohskis. Krašto 
valdyba Paryžiuje rengia minė
jimus, paskaitas, palaiko kultū
rinius ir karitatyvinius ryšius 
tarp lietuvių.

Be Krašto Tarybos ir Valdy
bos Paryžiaus lietuvių gyveni
me aktyviai dalyvauja Lietuvos 
Atstovas Prancūzijoje min. dr. 
S. A. Bačkis, min. E. Turauskas, 
p. A. Švirmickas, p. Venskuvie- 
nė, p. Pr. Dulevičius ir kt. Pa
ryžiaus lietuvių studentų orga
nizaciniame darbe aktyviai reiš
kiasi: Bačkis, jr., Klimas, jr., 
Jasutytė, Pabedinskas, Gaputy
tė, Macevičiūtė, Račkus, Zylė ir 
kt. Studentai ruošia lituanistines 
paskaitas, referatus, atstovauja 
lietuvius kitų tautų studentų or
ganizaciniame gyvenime.

Mokslini darbą prie Paryžiaus 
universiteto dirba dr. J. Baltru
šaitis ir dr. J. Deveikė.

Senosios emigracijos lietuviai 
vra išlikę lietuviais iki šiandien 
ir gyvai jungiasi į Paryžiaus 
lietuvių gyvenimą, kurių ne vie
ną teko asmeniškai pažinti ir įsi
tikinti.

Marija danguje ir žemėje . Iš kultūros ir knygų pasaulio
riais, tai dabar tektų laukti jau 
originalių darbų, kurie teologinį 
turinį perteiktų remdamiesi lie
tuviška psichologija.

Vysk. V. .Brizgio knyga bū
dinga dar ir tuo, kad ji parašy
ta įtikinančiai, blaiviai, remian
tis krikščioniškosios tradicijos 
šaltiniais, nepereinant į senti
mentalią poeziją ar legendas, 
kurių neišvengia autoriai, no
rėdami tuo būdu sudominti sa
vo skaitytojus. Autoriaus vaiz
duojama Marija yra reali, savo 
pašaukimą ištikimai vykdanti 
Dievo tarnaitė ir kartu Malpnėi 
pilnoji.

Kadangi knyga skirta pirmoj 
eilėj gegužinėms pamaldoms, 
gale yra pridėti reikalingi teks
tai giesmių ir “Švč. Mergelės 
Marijos Litanija”.

Apskritai, vysk V. Brizgio 
knyga yra naujas įnašas į mūsų 
religinį gyvenimą. Reikia tikė
tis, kad jis prisidės prie jo pa
laikymo ir gaivinimo. Ypač 
lauktina, kad ji pasiektų jauni
mą. Anot šv. Tėvo Pijaus XII: 
“Ydomis sutepto pasaulio aky
se parodykite, kad jaunos šir
dys gali būti tyros. Jeigu žmo
nėms taip daug reiškia mirusios 
geros motinos atminimas, tai 
kiek • mūsų gyvenime atneš 
mums gero, jeigu dažnai atsi
minsime, kad turime gerą mus 
matančią dvasinę Motiną dan

guje” (126 psl.). Pr. G.
Vysk. Vincentas Brizgys, Mari-. 
ja Danguje ir žemėje. Chicago 
1956, 142 psl. Išleido Lietuviš
kos Knykos Klubas. Aplankas 
dail. J. Pilipausko. Kaina $1.50.

paminėti
naitis 60 m. sukaktuvių proga, 
T. Brazys ir daug kitos aktualios 
medžiagos.

Priedai prie šio Nr.: Liet. Mu
zikų Vardynas — nuo Banio (tę
sinio) iki Bigelis. Be to gaidos: 
VI. Jakubėno Tremtinių ir iš
vežtųjų giesmė mišriam chorui; 
kūn. T. Brazio 5 giesmės; J. Zda
navičiaus užrašytos 1. 6 dainos 
su dr., H. J. Perkins fortepijono 
palyda.

UNIVERSITETAI PAKĖLĖ 
MOKESTĮ

Didėjant Įvairioms išlaidoms, 
Kanados 9 universitetai nutarė 
pakelti mokestį už mokslą nuo 
2-11%. Jų tarpe — Toronto, La- 
vąįio un-tas Quębke, Me Master 
Hamiltone, Western Ontario 
Londone, Albertos, Manitobos, 
McGill un-tas Montrealy ir. Me- 
moria University St. Jonh’s 
Nfld. dar nėra apsisprendę. To
ronto un-tas pakėlė mokestį 11.2 
%. Tuo būdu jis sudarysiąs apie 
$50.000, kuriuos panaudosiąs sti
pendijoms. Tai padaryti jį pa
skatino ir tai, kad praktinių sri
čių specialistų, baigusių un-tą, 
algos.pakilusios 19%. Manitobos 
un-tas pakėlė mokestį 10%, Al
bertos — 5%, Lavalio — dar ne
nustatytas pakėlimo mokestis.

Nepakėlė mokesčio šie univer
sitetai: B. Kolumbijos, Queen’s 
Kingstone, Montrealio, Otavos, 
Carleton College Otavoj, Mount 
Allison, Sackville, N.B., St. Dun
stan’s Charlottetown, St. Francis 
Xavier Antigonsh, N.S. ir Aka- 
dijos Wolfville, N.S.

Kompoz. Jer. Kačinskas, ku
ris dabar vargonauja šv. Petro 
liet, parapijoje Bostone, dar 
prieš Velykas užbaigė 6 dalių 
simfoninį kūrinį “Velykų ap
mąstymai”, turintį 350 partitū
ros puslapių. Šiuo metu kompo
zitorius yra įpusėjęs kitą dides
nį kūrinį orkestrui.

Jonas Vaičiūnas ■'rengia nove
lių rinkinį.

Sol. Prudencija Bičkienė, ku
rį laiką lavinusi balsą Italijoje, 
neseniai vėl sugrįžo į Čikagą.

“Moterų Dirvos” viršelio kon
kursą laimėjo čikagietis John 
Phillips - Pilypauskas. Jam te
ko $25 premija. Antrą premiją— 
$15 — laimėjo Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselės Brockton, Mass. 
Naujuoju viršeliu žurnalas pa
sipuoš nuo birželio mėn. nr.

Lietuvių Eenciklopedijos VIII 
tomas jau išspausdintas ir ati
duotas įrišti. Jis apima" Guada
lajara — Instrumentacija. G ir 
H raides redagavo Pr. Čepėnas, 
I, Į ir Y — J. Girnius.

Vyt. Daniela baigęs Sydney 
un-to humąnitarinių mokslų fa
kultetą augščiausiu laipsniu, už 
savo mokslinį darbą “Esmės są
voka” gavo filosofijos magistro

laipsnį. Darbas įvertintas augš
čiausiu pagyrimu. Jaunas lietu- - 
vis mokslininkas yra pasižymė
jęs savo veikla ALB krašto val
dyboje, “Šviesos” sambūryje ir 
kitur.

D. Žilinskienė, 1954 m. baigu
si su pagyrimu Melburno un-to 
sociologijos kursą ir su pasižy
mėjimu dirbusi St. Vincent li
goninėje, pakviesta un-te dėsty
ti trečių metų kurso studentams 
sociologiją.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Melbourne skyrius suruošė 30 
mylių už miesto Mt. Evelyn jau-, 
nųjų ir senųjų akademikų sto
vyklą. Buvo skaitytos 4-ios pas
kaitos, atlaikytos pamaldos. Sa
vaitgalio stovykla visais at
žvilgiais gerai pavyko. Dalyvavo 
33 akademikai. Paskaitas skaitė: 
Žilinskienė ir žižienė, Jakutis 
ir Zubras, pamokslą pasakė kun. 
dr. P. Bačinskas. Stovyklai va
dovavo Žilinskas.

Australijos LK fed. valdyba 
pagerbė jaunimo literatūros lau
reatą, laimėjusį $500, Bronių 
Zumerį, Federacijos sekretorių.

Vok. liet, kunigų rekolekcijos 
įvyks birželio 3-8 d. Kartu įvyks 
ir pasitarimas.

EATON'S

Eatono krautuvių ir jų skyrių 
yra visoje Kanadoje, 
nuo vandenyno iki vandenyno, 
jo pašto užsakymo katalogų 
prekyba pasiekia beveik 
kiekvieną pirkėją 
Dominijoje.

Ilgametis patyrimas, kdkybė 
bei žinoma garantija: 
“Goods Satisfactory 
or ■ ;
Money Refunded” 
Įrodė tai kanadiečių 
generacijoms.

Didžiausia detalės prekybos 
organizacija Britų Commonwealthe



JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W

$6.000 jmokėti, vienos morgičius, 9 
kamborių per du ougštus, atskiras, 
mūrinis narnos, privatūs įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budreika.

entu- alyva šildymas, gražiau- 
High Parke vietoje, privatus

High Pork,
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiras, 2 augštų, apynaujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, lobai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengta, 
vandens - alyvos šildymas, garažai. 
Nuomos $415 per mėnesį, labai
patogioje ir geroje, vietoje, prie 96’. _ 
ro susisiekimo.

Dundas - Gladstone,
$ 1.500 įmokėti. $9.500 pilna kai
na. 6 kamb. per 2 ougštus, naujos 
gazo. šildymas. Švarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo.

Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip
damiesi Į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką Įstaigą.
Northcliff Mvd. - St. Ckir,

$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu - alyva šildomas, 
dvigubas garažas, , arti susisiekimo, 
rami ir graži 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 vienas morgičius 10 
metų, lengvi įmokėjimai, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo. 
Klausti A. Bliūdžiaus.

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in- W 
formacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. Baltakys, B. Kriaučeliūnas, J. Kaškelis, P. Krilovičius, J. Kamiiaitis K 
ir J. Karpis. Ct

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

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

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai Įį

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

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

$14.900 pilna kaino, 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 {mokėti, vienas morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 

Sk .
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

TELEF. LE. 4-84501077 BLOOR ST. W.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiausios pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimais 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?

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

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

Tel. EM. 8-928T
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui. -

" i

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SP€ETAS Mann & Martel
REALTORS

1199 Bloor St W-, Toronto. Tel. LE. 4-8481
L Siūlome piečiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

•
turėjo užribį prie priešo krepšio, 
bet nesuspėjo to išnaudoti. Žai
dė: Preikšaitis 2, Ignatavičius 5, 
Duliūnas 8, Žukas, Gvildys, 
Buntinas 23, Šiuma 5, Laurina
vičius, Mackevičius 6, Venckus, 
Mickevičius.

Prieš finalinių varžybų pasek
mės: latviai-lietuviai 64:44, lat- 
viai-estai 81:69, lietuviai-estai

Pabaltiečių sporto šventė
Dvi dienas trukusi trijų Pa

baltijo tautų sporto šventė pra
ėjo draugiškoj nuotaikoj ir davė 
eilę gražių rungtynių. Šių metų 
programa buvo pilnesnė ir kai 
kuriose sporto šakose matėsi žy
mi pažanga.

Penktadienio varžybos pradė
tos moterų tinkliniu, kur estės 
nugalėjo latves ir lietuves po 
2:0 ir latvės laimėjo prieš lietu
ves 2:0. Finalinėse varžybose 
estės vėl nugalėjo latves 2:0 ir 
laimėjo pirmąją vietą. Mūsiškės 
yra padariusios žymią pažangą 
ir kartais labai rimtai pasiprie
šindavo tide latvėms tiek es
tėms. Žaidė: Kasperavičiūtė, Vė- 
lyvytė, Kuprevičienė, Žėkaitės, 
Kriaučiūnaitė, Rutkauskaitė. •

Vyrų tinklinio priešžaismiai 
įvyko gegužės 16 d. ir į finalą 
pateko latviai, laimėję prieš es
tus 2:1 ir prieš lietuvius 2:0. Fi
nalinės varžybos buvo įdomios 
ir augšto lygio. Estai atsilygin
dami už ankstyvesnį pralaimėji
mą nugalėjo latvius 2:1. Lietu
vius tinklinyje atstovavo: Bal
sys, Atkočiūnas, Empakeris, 
Supronas, Petrulis, Ve. Balkū- 
nas.

Krepšinio varžybose lietuviai 
išsikovojo vienintelę pirmą vie
tą šioje šventėje jaunių krepši- 
nyje, nugalėdami latvių jaunius 
augštoka pasekme — 68:30. Žai
dė: Buntinas 15, Venckus, Mic
kevičius 7, Laurinavičius 24,. Gu
das 4, Juozaitis 6, Grigaitis 8, 
Strimaitis 6.

Moterų krepšinyje lietuvės 
žaidė prieš latves ir pralaimėjo 
46:15. Mūsų (jaunosios krepši
ninkės buvę dar silpnokas prie
šas latvėms. Žaidė: Vėlyvytė 2, 
Rukšytė, Urbonaitė 2, Biskevi- 
čienė 7, Žėkaitė E., Gataveckai- 
tė, Šapokaitė, Pundžiūtė, Žy
mantaitė 4.

Vyrų krepšinio finale paskuti
nėse dramatinėse žaidimo se
kundose latviai išlaikė 1 taško 
persvarą iki teisėjo švilpuko ir 
liko vėl pabaltiečių meisteriais. 
Žaidimas buvo įdomus ir pa
sekmė visą laiką svyravo. Prieš 
galą latviams pavyksta atsiplėš
ti 7 taškais, tačiau Buntinas vy
kusiais metimais skirtumą ma
žina iki 1 taško. Likus po to tik 
12 sekundžių žaisti mūsiškiai

Po šios su dideliu susidomėji
mu praėjusios sporto šventės, 
dar bus eilė PSF ruošiamų spor
tinių varžybų vasaros metu, iš 
kurių artimiausios yra futbolo 
— birželio 9 d. A. S.

Aušros žinios
— Sveikiname mūsų šauniuo

sius krepšininkus, išsikovojusius 
Kanados pabaltiečių jaunių 
krepšinio čempijonatą.

— Dėl artėjančių egzaminų 
mokyklose, visos treniruotės nu
traukiamos. Po egzaminų bus 
suaktyvintos ypač lengvosios at
letikos, lauko teniso ir jaunučių 
bei mergaičių krepšinio treni
ruotės. Taip pat laike atostogų 
bus pravestos reguliarios dailaus 
šokimo pamokos. T. P.

Argentinos dviratininkų lenk
tynes, kuriose dalyvavo per 400 
dviratininkų, laimėjo jaunas 
lietuvis G. Adamavičius. Jį spor
tininkai išnešė ant rankų.

$1.900 {mokėti, 6 kamborių, atski
ros, neperein. komb. namas, oly- 
,vo šildomos, garažas; randasi St. 
Clair ir Searlett Rd. rajone. iVena 
skola balansui 10 metų.

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

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

$28.500, 17 kambarių tripleksas, at
skiras, mūrinis, vandeniu alyva ap
šildomos. $330 pajamų į mėnesį. 
Randasi Roncesvalles ir Galley ra
jone.

{vairios krautuvės pardavimui:
Mėsos krautuvė su ar be namo, 
College ir Ossington rajone.
Siuvykla su namu Bloor ir Duffęrin 
rajone.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

Mėsinė arba delikatesų krautuvė. Ne
paprastai gera proga nupirkti pa
statę, biznį, visus modern. įrengi
mus už labai žemę kainą, pastatas 
randasi ant Bloor gatvės, judrioje 
vietoje, balalnsui viena skola 10 
metų.

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

$5.000 {mokėti, Roncesvalles - High 
Park Blvd. Mūrinis, atskiras, 14 
kambarių, 3 virtuvės, 3 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, nepa
prastai geros pajamos, įvažiavimas 
į kiemę.

$1.900 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 6 
komb., mūrinis, vandeniu šildomas, 
įvažiavimas į kiemę.

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

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

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!

Aukso medalis lietuvaitei chemiją tiksliųjų mokslų baka
lauro laipsniu yra Arvydas Gu
delis, kuris pasilieka šiame uni
versitete tolimesnėms studi
joms, Master laipsniui gauti.

Diplomai ir apdovanojimai 
įteikti metinėse universiteto iš
kilmėse gegužės 26 d. M. V. N.

University of Western Onta
rio grožiu ir didingumu, savo 
dalimi, puošia London Ont. 
miesto apylinkę. Nors Londone 
gyvenančių lietuvių teskkitoma 
vos apie 250, ši maža kolonija iš 
naujųjų ateivių spėjo išleisti 
jau tris “laidas” augštąjį moks
lą baigusio jaunimo.

Šiais metais, atrpe 500 univer
siteto graduantų yra ir du lie- 
tuvivai studentai. U-to Board of 
Governors paskelbė medalių ir 
apdovanojimų gavėjus. Aukso 
medaliu apdovanota Gražina 
Narakaitė, baigusi Honors En
glish and Latin bakalauro laips
niu. Pabrėžtina, kad mokslus 
ėjusių pačių kanadiečių nuomo
ne, English and Latin kursas

yra vienas iš sunkiausių čia gi
musiam asmeniui (nesunku tai 
suprasti, prisiminus, kad retas 
kuris turėjom ketvertukus — 
nekalbant apie penketukus —■ 
lietuvių kalboje...). Taipogi, 
aukso medaliu nebuvo apdova
notas joks studentas šiame kur
se kelių metų bėgyje, todėl, kad 
nebuvo kas kvalifikuotų. Gra
žina Narakaitė bene iš vis bus 
pirmoji iš studijuojančio naujai 
atvykusio lietuviško jaunimo 
Šiaurės Amerikoje, gavusi sum
ina eum Įaudė diplomą su aukso 
medaliu. Laikraštis London 
Free Press atžymėjo šią progą 
įdėdamas aukso medalistų nuo
traukas.

Antrasis graduantas, baigęs

PREMIJUOTI FILMAI
Prancūzijoj, Cannes mieste, 

buvo surengtas tarptautinis fil
mų festivalis. Tarpt, katalikų 
filmų organizacija 1956 m. pre
miją paskyrė italo Vittorio Sica 
filmui “Stogas”. Gerai buvo 
įvertinti dar šie filmai: ameri
kiečių “Žmogus pilka eilute”, 
indiečių “Pather Panchali” 
italų “Geležinkelietis”.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —* Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta tau: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

ir

General Insurance f

EDMONTON Alta.

REAL ESTATE LTD.
1072 Bloor St. W, Telefonas LE. 1-2471

I

P. MALIŠAUSKAS
M. HWj U.

11

DR.OETKER

P. KERBERIS
Biznio toM.: LE. 1-2471.

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite i šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

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

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

Sav. V. DUNDYS

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. LE. 4-8719.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

AL. DŪDA 
Visų rūšių draudimas.

WA. 4-8539
Savi pas savus

STAwma

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius

elektros instaliacijos darbus. 
- • •• •.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

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. Telefonai 

LE'. 3-3027.

Latvių atstovas

OVERSEAS GIFT PARCEL CO
Siunčiame maisto, rūbų ir vaistų SIUNTINIUS LIETUVON ir 
į visus Sovietų Sąjungos kraštus. Siuntiniai siunčiami tiesiai iš 
Kanados. ŽEMIAUSIOS KAINOS! Siuntinių pristaty
mas garantuotas

Įstaiga — 316 HARBORD ST., TORONTO, ONT. 
Telefonas LE. 3-2258.

Darbo valandos — nuo 6 -10 vai. vak.

Labą rytą as esu Jūsų

SURAŠINĖTOJAS

MONTROSE AVE. - COLLEGE, 
$5.000 įmokėti, 8 grožių, neper
einamų komb., visai atskiros, gero 
mūro narnos, alyvos šildymas, 2 
mod. virtuvės, 2 tualetai, dideli* 
gražus kiemas, vieta dvigubom 
garažui. Balanse 1 atvira skola 10 
metų.

GEOFFREY ST. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 10 did. komb., 
kvadr. plono, visai atskiras, gero 
mūro nomas, 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 
atskiros, kvadratinio plono, ry
puotų plytų beveik naujos namas, 
vandens - alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražus kiemas, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

‘EVELYN AVE. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 8 gražių kamba
rių, kvadratinio plano, gero mū
ro, visai atskiras namas, vandens - 
alyvos šildymas, 2 mod. virtuvės, 
labai didelis, gražus kiemas, dvi
gubos garažas.

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 {mokėti, 14 gražių komb., 
visai atskiras, gero muro, labai pel- 
n ingo s namas, 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.

DUNDAS - RONCESVALLES, 
$9.500 pilna kaina, 6 komb., mū
rinis namas, labai švarus viduje, 
alyva šildomas, nauja krosnis, 
naujas stogas, netoli susisiekimo.

GLADSTONE - BLOOR,
$2.500 įmokėti, 6 kambarių na
rnos, geros viduje, gazu šildomas, 
labai skubus pordavimas, pilno 
kaina $12.400.

WINDERMERE AVE.,
$4.800 įmokėti, 6 kambarių at
skiros mūrinis nomas, kvadratinis 
plonos, 2 virtuvės, šoninis įvažia
vimas, garažas, reikalingas mažo 
remonto viduje, viena skola, pilna 
kaino $15.000.

WRIGHT AVE. - RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, 9 kamb., atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 virtuvės, nauja krosnis, pilno 
kaina $17.300.

DELAWARE AVE. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 8 kamborių at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 3 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, garažas, geros išsimokė- 
jimo sąlygos.

CONSTANCE AV. - RONCESVALLES 
$4.500 įmokėti, 11 kamb. otsk. 
mur. dupleksas, 2 vonios, 2 virt., 
vandeniu šild., garažas, užėmimas 
tuojau, lobai skubus pardavimas. 

BABY POINT - JANE,
$7.000 įmokėti, 7 kamborių, atsk. 
mur. nomas, kvadr. pion., mod. 
vih., alyva šildomas, garažas.

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka, visų rūšių plumbingo 
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto 
Telef. LE. 1-1639

Tautų karnavalas
Gegužės 7 ir 8 d.d. Alberta 

College patalpose įvyko vadina
mas Tautų Karnavalas — pa
roda, kurioje buvo atstovauja
mos visos etninės grupės. Lietu
viškam skyriuj buvo gausu, tau
tinių audinių bei raštų' Visų dė
mesį traukė p. V. Zelinkevičiaus 
padarytas miniatiūrinis smūtke- 
lis-kryžius. Taipgi parodoj buvo 
išstatyti 6 dideli paveikslai su 
rinktiniais pastatais bei vaizdais 
iš Lietuvos, kuriuos savo foto 
studijoje labai vykusiai ir gra
žiai pagamino P. Vaitkūnas iš St. 
Paul, Alberta. Lietuviškąjį pa
rodos skyrių organizavo Lietu
vių Bendruomenės Valdyba.

Motinos Dienos minėjimas
Gegužės 13 d. Lietuvių Na

muose įvyko Motinos Dienos 
Minėjimas, kurį organizavo apy
linkės valdyba. Minėjimas pra
sidėjo pamaldomis. Prie gausiai 
gėlėmis papuošto altoriaus kun. 
B. Jurkšas atlaikė pamaldas* ir 
pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą.

Po pietų pertraukos 3 vai. vėl 
svečiai susirinko pažiūrėti ir iš
klausyti paruoštos programos. 
Dr. B. Vidugiris atidarė dienos 
šventę ir pasveikinęs visas mo
tinas pakvietė dr. M. Gudjur- 
gienę skaityti referatą. Prele
gentė pateikė daug gražių min
čių, kuriomis iškėlė motinystės 
prasmę, jos kilnumą bei grožį. 
Po referato sekė šeštadieninės 
mokyklos pasirodymas. Buvo su
vaidinta 2-jų veiksmų didakti
nis vaizdelis “Dovana Motinai”. 
Po to sekė šokiai. Buvo pašokta: 
Gėlių polka, Kiškelis ir stili
zuotas suktinis. Šoko Elena ir 
Virginija Augytės, Lidija Gud- 
jurgytė ir Lina Pilypavičiūtė. 
Puikūs kostiumai ir gražiai iš
pildyti šokiai sudarė pasigėrėti
ną įspūdį. Už tai netrūko ir ka
tučių... Po to R. Pilypavičius 
pagrojo akordeonu ir Lina Pily
pavičiūtė paskambino pianinu. 
Toliau sekė deklamacijos. Vai
dinimą režisavo ir šokius paruo
šė {nokytoja V. Vidugirienė.

Edmontonietis.

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

SIUNTINIUS

MAZAR TRADING CO
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 siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

£

.Į

m
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Kai kelių savaičių bėgyje 
atvyksiu į Jūsų namus, 
aš pateiksiu tik keletą 
paprastų klausimų—pavardė, 
amžius ir šeimyninė 
padėtis visų, kurie 
gyvena Jūsų name. 
Jei gyvenate ūkyje, 
klausiu papilldomų klausimų, 
pvz.: apie žemės plotą, 
apie pasėlius, gyvulius 
ir ūkio padargus

. Visas informacijas, 
kurias man suteiksite 
laikysiu griežtoje 
paslaptyje. 
Kiekvienas 
surašinėtojas 
yra prisiekęs 
paslaptį išlaikyti. 
Parlamento aktu 
visos asmeniškos 
žinios apie 
pavienius 
kanadiečius bus 
panaudotos tik 
bendrai statistikai. 
Tai nebus ' 
pateikiama jokiai 
valdžios įstaigai 
ar privačiai 
organizacijai.
Konada nori žinoti duomenis 
apie savo skubų augimų.
Surašymo duomenys reikalin
gi bendrom valstybės 
planavimui — mokyklų, 
viešo naudojimo įstaigų, 
socialinėms tarnyboms, 
formų ir pramonės gamybai 
bei darbo reikalams.

1956 metų surašinėjimas — 
svarbus Kanados augimo 

nustatymo rodiklis.

Tai didžiulis darbas — Jūsų 
bendradarbiavimas padės 
jį atlikti skubiai ir tiksliai.

Kiekvienas surašinėto
jas turi oficialią 
identifikacijos kortelę. 
Joje pažymėta, kad 
šis asmuo yra 
Kanados vyriausybės 
paskirtas surašinėji
mo darbui. 
Prašykite ję parodyti;

DOMINION BUREAU OF STATISTICS 
f r*«* fl’mtrce Oc >».> \ .
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BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 komtoriai, atskiras, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dftieli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PĄRKDALE, 7 lobai dideli kambo-' 
rial atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš 15Q, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTON, naujas 2Uų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemos ir garažai, įmokėti 
$5.900.

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mu
ro, alyva šildamas, įmokėti $3* 0(X).

COLLEGE - RUSHOLME RD., nou-*. 
jos 6-štų atskirų butų pastatas, di
delis kiemas tr garažai, geras pir
kinys,

RUSHOLME RD., 9 labai dtdeii’kam- 
bariai, 2-jų augštų. atskiros, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domos, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti- $7.5QQ.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai,* geros pajamos, žemas 
įmokėjimos.

. •- * • Dialektika
Kai kancleris Adenaueris su 

savo užsienių reikalų ministeriu 
von Brentano lankėsi Maskvoje, 
kancleris vieno priėmimo metu 
pastebėjo, kad Chruščiovas kaž
ką karštai įrodinėja jo ministe- 
riui, o tas juo toliau tuo labiau 
jaučiasi sumišęs. Grįžus nakvy
nei Kancleris ir klausia von 
Brąntano:

— Kas ten buvo su Jumis prie 
stalo Chruščiovui nuolat kal
bant? Atrodo, lyg buvot sumi-

Tiks kitur
Didžiulėje krautuvėje kalbas 

du tarnautojai. Vienas jų sako:
— Gaila Jonas baigia visai ap 

kursti. Jį, beabejo, atleis.
— O, nemanau. Greičiausia 

perkels į skundų skyrių.
Įrodymas

Rūkymas motorų balsą padare 
šiurkštų. Jei netikit, pabandyki 
tik pelenus nukrėsti ant kili 
mo...

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai vak.
"!" " —■ "'i-.................................

Lietuvio advokato
įstaiga

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui Kreiptis telefonu LE. 1-4605

— Och, ta sovietinė dialekti
ka! Kas gali ją suprasti — atsakė 
yon Brentano.

— Betgi tai visai paprastas da
lykas — pradėjo kancleris. — 
Prašau tik įsidėmėti, o aš paaiš
kinsiu Jums vienu pavyzdžiu. 
Štai pas mane į Rensdorfą ateiną 
du valkatos. Vienas visai švarus, 
o antras visas murzinas. Aš 
jiems abiems pasiūlau išsimau- 

jų dyiejų maudy-dyti. Katras

I4K

1212 DUNDAS STW. T«L LA-9547
J. Beržinskas.

, Užsakymai priimami ir paštu.

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

Garantuotas saugojimas.
__  ' ' Mokama atsiimant: ..

Garantuojame. -
i I 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:

Cleaners

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

„ 30 metų valymo patyrimas

MafglšVaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.) 3 ' -
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

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

Skubiai painiame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui 
’ ’ ** Skubiam pristatymui į namus

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

-- Žinoma, tas nešvarusis — 
atsakė von Brentano.
e —Netiesa
—Švarusis, nes jis. yra pratęs 
maudytis, o tas nešvarusis mau
dymosi visiškai nevertina. Taigi, 
kuris iš jų maudysis?

—Na, tai, turbūt, tas... šva
rusis.

— Vėl negerai, mielasis Bren
tano. Nešvarusis. Nes išsimau
dyti jam reikalinga. '

— Dėl Dievo, tai visdėlto ne
švarusis...

. —O, ne Abudu! Nes švarusis 
yra papratęs maudytis, dėlto ir 
maudosi, o nešvarusis maudosi 
dėl to, kad jam maudytis reika
linga ... Na, tai katras maudosi?

— Išeina, kad abudu...
— Ne, nė,' mielasis Brentano! 

Nei vienas iš jų nesimaudo, nes 
nešvarusis maudytis nepratęs, o 
švariajam to nereikalinga...

— Bet, pone kancleri, ką reiš
kia tokios nesąmonės. Kiekvieną 
kartą Tamsta darai kitokią išva
dą ir visada tokią, kokia Tamstai 
tuo tarpu reikalinga.

— Taigi, mielasis Brentano! 
Matai, tai ir yra dialektika.

Pakalbėtum su mama!
Mergaitė parsineša iš mokyk

los pažymėjimą su mokytojo 
pastaba: “Mokosi neblogai, bet 
daug .kalba”.

Pasirašydamas Ę^^giėjimą tė 
vas prirašė* “Uzeil^’tamsta pa? 
mus ir pasikalbėk su jos mama!”

- ; Pas kurią?
Teisme teisėjas paskelbė:
— Prisiekusieji tamstos nera

do kaltu dėl bigamijos. Tamsta 
gali ramiai grįžti pas savo žmo
ną ... ■

— Ačiū, Augštasis Teisme. Bet 
aš dabar jau nenorėčiau padary
ti klaidos. Pas kurią gi žmoną 
turiu grįžti? * .

tęsia kancleris.

j Įžeidimas
Smagus vyras sustojo auto gą 

raže ir pasikvietęs mechanike 
paprašė apžiūrėti mašiną. Po ku 
rio laiko mechanikas sako:

— Jūsų mašinoje yra kažkas 
palaida...

— Atsargiau! — sušuko vyras 
— Tamsta neužmiršk, kad aš te 
moterį myliu...

Kai caras kalba
Caras Nikalojus I nemėgo pi- 

jano muzikos. Kartą Petrapilic 
dvare koncertavo pianistas Liss- 
tas. Caras koncerto metu kalba
si sau su adjutantu kaip niekur 
nieko. Lisstas staiga sustoja 
skambinęs. Visi sužiuro, kas at
sitiko. Hofmeisteris pribėgęs 
klausia ar gal jam pasidarė blo
ga.

— O, ne! — atsako Lisstas. — 
Bet kai Jo Didenybė kalba, rei
kia visiems nutilti.

52.818 ASMENŲ 
KALĖJIMUOSE

Pagal Ontario pro v, kalėjimų 
statistiką, 1955 m. kovo 31 d. 45 
kalėjimuose buvo 52.818 asmenų, 
ty 3.466 daugiau nei pernai. Ta
me skaičiuje — 49.113 vyrų, 
3.705 moterys. Pagal nusikalti
mus buvo 24 žmogžudžiai, 24 nu
žudę netyčia, T.951 nusikaltėliai 
prieš asmenis, 10.851 — prieš 
nuosavybę, 1.335 — prieš dorovę, 
37.894 — prieš viešą tvarką.

Skyrybos dėl dovanos
Švedijoje Malmokirpėjas ne

teko žmonos dėl dovanos. Vedy
bų 10 metų sukaktuvėms jis do
vanojo žmonai karolius ... pada
rytus iš įvairiausių sagų. Žmona 
užsigavo ir kreipėsi i teismą, 
kad išskirtų. Vyras teisme aiš
kinosi, kad tai buvę surinktos 
visos sagos, kurios iš jo rūbų iš
trūkusios ir žmona jų neįsiuvusi.

Garantuoti siunti
GERIAUSIA PAGALBA 

jūsų nosiai
niai j Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

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

Telefonas: Pacific 4511.

i .................

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Kanadoje gamintos tikrai KANADIŠ- 
KOS lignino nosinaitės . k. minkščiausias, 
nepaprastai stiprios, net,Jr drėgnos. Pir
kite vaistinėse ir maisto krgutuvėse/

Reikalaukite 
su šiuo ženkli

NOSINAITES 
VEIDUI

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 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 
ioo%:

YĄNA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonos EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių past- 

rinkimas..

Antanas Ignatavičius prašo
mas atsiliepti šiuo adresu: Me
čys Kymantas, Greenwood Str. 
West Moolap, Galong, Viv. Aus
tralija. Yra svarbių žinių iš šei
mos Tėvynėje. <

Albinas Kartūnavičius ir jo 
žmona Pranė Visockaitė Kar- 
tūnavičienė ieško savo giminių: 
Juozo, Petro ir Magdalenos. Ra
šyti: Lietuvos TSR, Kaišiadorių 
rajonas, Vladiškių kaimas, Al
binas Kartūnavičius.

Krasnojarsko krašte (Sibire) 
gyveną lietuviai ieško savo gi
minių:

1. Šilinskienė Ona, gyvenusi 
Telšių mieste ieško sūnaus — 
klieriko Leono Žilinsko, s. Pra
no.

2. Šakalys Vladas ieško savo 
brolio Anthony Shalkalis, anks
čiau gyv. Worcester, Mass, USA.

3. Sabytė Ona, duktė Jono, 
ieško savo puseserės Vizgirdie
nės Antaninos, gim. Baužytė, 
turėtų gyventi JAV.

Atsiliepti “TŽ” administraci
jai.

j Ieškomas Libnginas Sakalaus
kas, kilęs iš Rokiškio stoties, po 

i. karo tarnavęs darbo kuopose, 
įieško sesuo Lietuvoje. Atsiliep
ti: Jonas Žaliauskas, 84 McCaul 
St., Toronto, Ont.

Tėvai iš Lietuvos ieško vaikų: 
Alberto (Aba) Viščiūno ir Al
donos Viščiūnaitės. Abu gimę 
Alytuj. Atsiliept! šiuo adresu: 

j J. Jokubynas, 18 Cedarcrest Dr. 
‘Toronto 18, Canada.

^Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą 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 batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto

' Telefonas LE. 3-3881
Į LL.— . ________  __ _ - - - - ]
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DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715

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

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengi* Majai, visų apiildymo rožių kroiata: vandeni, oro ar kombinuotai, kfire- 
Mmat anglimit, alyva ar go«a. Daro pagrindiniu! krosnių ii valymui (vocuum), 
ne* Mvalytos krotnyt tudegiM daugiau kur* ir neduoda žilumai. AtnaujiM ta
nui oil burneriut, krosnis, tvarko ir praveda naujas apžitdymo Žakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, (rengia vMn- 
tavus (fans) restoranams, dirbtavftms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. tiSIMOKtlIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview Ave. Tel. HA. 1623
SAV. t. 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.

■....................... a ■■ ..................... ui... . . ........... ............

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų. >

• * ■ x

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą: •

College St. Toronto. TeL LE. 4-6123
ANT. JUOZAPA1TIS.

............. . ................—...... . ......-. .... 1
‘ '•

LUBYS 
UPHOLSTERING

2 DELAWARE AVE., 
Toronto,

Telef. LE* 4-9830, po 6 val. v.
Dirbame sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvx.* už $60 įsigysite $120 
vertės sofų. Taip pat ir kiti minkšti 
baidai. 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

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute radio k televizijos skyrių,

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
Suit* 11

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C. į

Gydytojas ir chirurgas - 
Priėmimo valandos: 10-12 , T-

4.30 vaL ir 7-9 vd. vak. •
606 BATHURST TTREET -

Toroato-
T*to«M4S LE. 3-4323

Dr. L. SIMON '
Oda* i* vanara* ligų ap*d*li*ta*. *

Naujai adresai imto balandžio 1 d>
288 ST. CLAIR AVE. W., •

/mrie Suodina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba

pagal susitarimą. ■f

Tel. WA. 1-4614 arba WA* 2-BOfS

Dr. Aleksas Valadka 
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

Į 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. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

1393 DUNDAS ST. WEST 4 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas LE. 4-6851 -į

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr.John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W.f Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp 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

1 /

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir
chirurgas >

Priėmimo valandos 2-3 ir
7*9 po pietų

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA.'3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).

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

kampas Euclid Ave. ■■ *
Priima vakarais nagai susitarimų. ,'

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Potikrino okis ir pritaiko akinius,

BATHURST MEDICAL BUILDING ; 
312 Bathurst Sf. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

Raštinė: LE. 4-4451

- Dr. PHVIORKIS ^-
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų 

1082 BLOOR W., TORONTO 4. ’ 

(į rytus nuo Dufferin St.) AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. 1.0.
.■ - ■ ■ > ... *' t

Pritaiko akinius visiems akių defek-j 
a—. Ištiria akių nervus, kurie dai 
nai sukelia gn!vos skaudėjimą ir nėr-’ 
vlngumą. Kalba slavų kalbomlf.
470 College St. W. Toronto ‘ 

Telef. WA. 1-3924 ; j

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 Herman!
advokatas; notaras 

ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

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

J

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ. Į

(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.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

LIETUVIO ADVOKATO . !
ĮSTAIGA '

NEIMAN, BISSETT
& i

SEGUIN
Advokatai — Notarai

35 HAYDEN ST., Toronto, į 
(arti Bloor ir Yong gatvių) t

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244
1

VYRŲ tR MOTERŲ R0BŲ

* Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didėtų importuotų medžiogų vyrų ir 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už- 
sokymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodam* iJstmokėjimuL,
1299 Dundas St W., Toronto 
(tarp Dovercourt Ir Lisgar)

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami i na
mas veltai. Darbas ir dalys garan-

SkambMN telef. LE. 1-1602, kasdien 
niro 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšim moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Glodston*

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON, 
B.A.Sc., R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE. 6-5613 —
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TORONTO. Cnt
— Šį sekmadienį minima Die

vo Kūno švente, kuri atkeliama

Birželio trėmimų minėjimą 
Baltų Federacija ruošia birželio

Vasaros stovykla
Vasaros stovykla jaunimui, 

kurią ruošia Toronto a-kai, bus

ciškonų vasarvietėje, Wasagoje,

S.m. birželio 3 d., sekmadienį, 
V. Naružie ūkyje įvyksta

. i 111 " ................. 'i ......... : .. , ./ j.iii.,-/ it,' i- i 1 .. iwaIMa^pi

MONTREAL. Que.

Pentkadienis — pirmasis birže
lio mėn. 7.30 vai. vakare šv. Mi
šios ir Komunija. Pamaldų me
tu giedos jaunimo choras, va
dovaujamas Dalės Skrinskaitės.

— Parapija rengiasi iškilmin
gai paminėti liūdnųjų birželio 
14-15 dienų ‘ 2
želio 10 d., sekmadienį, iškil
mingų pamaldų metu yra pa
kviestas bažnyčioje giedoti To-v 
ronto lietuvių choras “Varpas”. 
Šventės proga prie bažnyčios 
prieangyje esamo žuvusiems už 
laisvę paminklo įvyks specialus 
susikaupimas. Organizacijos, ku 
rios minėtos šventės proga pa
geidaus prie paminklo padėti 
gėlių, maloniai prašomos pra
nešti apie tai klebonijoje.

— Parapijos vaikučių paren
gimas pirmajai išpažinčiai 
vyksta antradieniais ir penkta
dieniais 6.30 vai. vakarais.

— Parapijos priestatų statyba 
vyksta planingai ir sparčiai. 
V» asagos vasarvietėje baigiama 
pasiruošti šių metų vasaros se
zonui. Su lietuviškojo jaunimo 
pagalba tikimasi parapijos skly
pe dar šiam vasaros sezonui pa
ruošti sporto aikštę jąunimui.

— Šią ir kitą savaitę Toronto 
arkivyskupijoje vyksta kunigų 
rekolekcijos. Šią savaitę į reko
lekcijas išvyko kun. Ažubalis ir 
kun. dr. Gutauskas, kitą savai
tę — kun. Pacevičius.

Prisikėlimo parapijos žinios
Šį sekmadienį šventinama 

Prisikėlimo parapijos pradinė 
statyba. Pašventinimo iškilmių 
tvarka: 11 vai. Jo Em. Toronto 
Kardinolas J. McGuigan proce
sijoje išeina pro atsargines baž
nyčios duris ir pasiekęs pastato 
frontą atlieka pašventinimo ap
eigas. Tikintieji pašventinimo 
metu turi apleisti bažnyčią, tik 
vyresnio amžiaus asmenims bus 
leista pasilikti bažnyčios vidu
je. Pašventinęs pastatą iš lauko, 
Kardinolas eina bažnyčion. Ti
kintieji seka procesiją. Parapi
jos choras sutinka procesiją su 
giesme “Ecce sacerdos magnus”. 
Prieš šv. Mišias visa bažnyčia 
gieda “Pulkim ant kelių”. Iškil
mingas šv. Mišias laikys T. Jur
gis Gailiušis, provinciolas, o 
trone asistuos Jo Eminencija. 
Per evangeliją Kardinolas tars 
žodį. Visi parapijiečiai prašomi 
laike šv. Mišių eiti komunijos 
padėkoti Dieviškai Apvaizdai už 
globą. Pašventinimas baigiamas 
tradicine “Marija, Marija”.

Pasibaigus pamaldoms per 
pusę valandos visi banketo da
lyviai turi užimti salėje vietas. 
Bilietų į banketą dar galima 
gauti klebonijoje. Kaina $2 ban
keto išlaidoms padengti. Atei
nant į salę Kardinolui su gar
bės svečiais visi sustoja, o pa
rapijos choras nuo scenos gieda 
tai progai sukurtą “Ad multos 
annos”. Garbės svečiams susė
dus už stalo, vienas dignitorių 
iškviečiamas atkalbėti maldą. 
Po jos visi sėdasi užkandžiauti. 
Scenoje tuo metu išsirikiavęs 
parapijos choras ir orkestras iš
pildo 20 min. programą. Tada. 
Kardinolas iškviečiamas tarti 
žodį, po kurio mergaitės jam 
įteikia gėlių ir parapijos leidinį, 
visiems dalyviams giedant “Il
giausių, laimingų ir garbingų 
metų”. Kardinolui apleidus po
kylį vyksta oficialioji dalis lie
tuviškai. Pokylis bus uždaromas 
Lietuvos himnu.

Pokylio metu jokio piniginio 
vajaus statybai nebus daroma. 
Aukos statybai šiaip yra priima
mos kiekvieną dieną.

Pašventinimo proga bus gali
ma įsigyti “Parapijos Leidinį”, 
kuriame telpa arti 100 fotogra
fijų iš parapijos gyvenimo, pa
rapijos istorija, jos religinė, kul
tūrinė ir visokeriopa veikla. Au
ka BSFondui $1.

— Šį sekmadienį pradedamos 
ankstyvosios šv. Mišios, kurios 
bus laikomos 6 vai. rytą. Jos 
skiriamos visiems, kurie vyksta 
žvejoti ar iškylauti.

— Šį sekmadienį nebus vai
kučiams katechetinės pamokos 
nei pusryčių. Apatinėje salėje 
nebus laikoma šv. Mišių 11,30 v

—.Šį šeštadienį salėje nebus 
parengimo. Išpažinčių bus klau- 

> soma nuo 6 v.v. iki 9 v.v. .
— Pirmą mėnesio penktadie

nį šv. Mišios 7 ,v. vakare. Pirmą 
mėnesio šeštadienį šv. Mišios 8 
vai, ryto Nekalčiausios Marijos 
Širdies garbei, o po jų prie iš
statyto Švenčiausio bus kalba
mas rožančius už Rusijos atsi
vertimą ir Lietuvos laisvę.'

Metropolitan opera yra atvy
kusi į Torontą ir per šią savaitę 
Maple Leaf Gardens stato 6 ope
ras: Aidą, Faustą, Carmen, Fle- 
dermaus, La Boheme ir Rigolet- 
to. Bilietų kaina $2-10. Pradžia

deportacijas. Bir-

Vieton negalinčio atvykti mi- 
nisteno p. Pickersgill garbės 
kalbėtoju bus Ontario teisingu
mo ministeris p. Roberts, kuris, 
kaip sakoma, labai atydžiai se
kąs Sovietų Sąjungos politiką 
okupuotųjų kraštų atžvilgiu. Be 
Toronto miesto burmistro p. 
Philips minėjime dalyvaus dar 
eilė atstovų iš federalinio ir pro
vincinio parlamentų.

Meninėje programoje pasiro
dys trys pabaltiečių chorai, ku
rie programą išpildys kartu su 
politine programa, kad nebūtų 
nereikalingų pertraukų ir grei
čiau praeitų.

Minėjimo pabaigoje prezidiu
mas numato pasiūlyti priimti 
rezoliuciją, kurioje, išeinant iš 
fakto, kad pačios Sovietų Sąjun
gos viršūnės pasmerkė Staliną 
ir jo politiką, bus reikalaujama 
pakeisti bolševikinę politiką 
okupuotų Pabaltijo kraštų at
žvilgiu — paleisti visus politi
niais sumetimais nuteistuosius 
iš darbo stovyklų, grąžinti visus 
į tolimus Sovietų Sąjungos kraš
tus ištremtus į jų kilmės kraštus 
ir galiausiai atitraukti savo ka
riuomenę, kad kraštai galėtų 
laisvai apsispręsti dėl savo po
litinio likimo. Rezoliucija bus 
išsiuntinėta įvairioms vyriausy
bių galvoms.

Pab. Federacijos prezidiumas 
todėl pageidauja, kad tautiečiai, 
rinktųsi kuoskaitlingiau, 
šita rezoliucija tokiu būdu 
tų kuodaugiausiai svaros.

Radio programos
Išvakarėse trėmimų minėji

mų, birželio 9 d., kitą šeštadienį, 
12 vai. vidudienį per. “Tėv. 
Prisiminimo” radio programą 
iŠ stoties CKTH, banga 1400. 
bus duodama speciali programa 
keturiomis kalbomis, anglų, lat
vių, estų, lietuvių, su pritaikinta 
muzika. .

Tą pačią dieną 7.30 vak. iš sto
ties CFRB banga 1010 deportaci
jų paminėjimui bus skirta “Ca
nadian All” programa: inter
view su Pabaltiečių Federacijos 
atstovais ir meninė visų trijų 
tautybių programa.

kad 
gau-

a

kestis už stovyklavimą $1,5 die
nai arba 13 dol. už visą stovyk
lavimo laiką. Jei iš tos pačios 
šeimos vyksta stovyklon dau
giau negu vienas vaikas, mokes
tis sumažinamas iki 1 dol. dienai 
už kiekvieną vaiką. Į stovyklą 
priimami berniukai ir mergaitės 
nuo 10 metų amžiaus, nežiūrint 
ar jie priklauso organizacijoms 
ar ne. Norintieji vykti į šią sto
vyklą torontiečiai jau registruo
jami Toronto Prisikėlimo p-jos 
Klebonijoje, 32 Rusholme Park 
Cres. tel. LE. 3-0621 ar LE. 3- 
0977 arba šv. Jono Kr. par. kle
bonijoje — 941 Dundas Str. W., 
tel. EM. 4-7646. Gyveną kitose 
vietovėse registruojasi savo 
kuopų valdybose arba laiškais 
betkuriuo nurodytu adresu.

Dailės paroda
Prisikėlimo parapijos pradi

nės statybos proga parapijos 
muzikos studijos patalpose šį 
penktadienį,- birželio 1 d., 7 vai. 
vak. atidaroma Dailės paroda, 
kuri tęsis šeštadienį ir sekma
dienį. Parodą organizuoja Liet. 
Dailės Instituto pirmininkas 
dail. T. Valius.

Šv. Jono Kr. pašalpinės Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. įvyks 
antradienį, birželio 5 d. 8 v.v. šv. 
Jono Kr. par. salėje. Visi nariai 
rpaloniai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

Dainos šokių vakaras 
įvyks birželio 9 d. Lietuvių Na
mų didžiojoje atnaujintoje salė
je. Dainietės maloniai kviečia 
visus atsilankyti. Pelnas skiria
mas šalpai.

Vad. Promenade Concert Var
sity Arena salėje šį ketvirtadie
nį 8.20 vai. vak. su Toronto sim
foniniu koncertu dalyvaus sol. 
Vacio was Verikaitis. Diriguos 
svečias Heinz Unger. Progra
moje yra Mendelssohno, Webe- 
rio, Dittersdorfo, Mozarto ir 
Quilterio kūriniai.

Programa bus transliuojamą 
per radiją ir televiziją.

BRONEI ir JURGIUI GALINIAMS,
liūdesio valandoje, mirus jų motinai Vokietijoje, reiškiame 
gilią užuojautą

'1 :: B. J. Simonaičiai.

BRONEI ir JURGIUI GALINIAMS,
skausmo valandoje, mirus uošvei ir motinai a.a. M. Gali
nienei, Vokietijoje, reiškiu gilią užuojautą

Jaunųjų muzikų konlkursiniame 
koncerte

praeitą sekmadienį šv. Jono Kr. 
parapijos salėje dalyvavo 31 
muzikos mokinys. Iš jų mokosi 
D. Rautinš studijoje 11, muz. 
St. Gailevičiaus — 11, konserva
torijoje — 4, pas kitus muzikus
- 5.

25 mergaitės ir 5 berniukai 
būsimi pianistai ir 1 mergaitė
— smuikininkė. Pagal konser
vatorijos programų kursus ge
riausiai pasirodę atžymėti įtei
kiant specialius pažymėjimus. 
Juos gavo:

I — R. Baibokaitė, (mokinė D. 
Rautinš);

II — L. Kilotaitytė (St. Gai
levičiaus);

III — V. Pusvaškytė (St. Gai
levičiaus) ;

IV — y. Sakalauskaitė (D. 
Rautinš);

V — G. Kauliūtė (Miss Bell);
VI — R. Karka (St. Gailevi

čiaus) ;
VII — D. Petrelis (St. Gaile

vičiaus) ;
VIII — L. Gurevičius (St. 

Gailevičiaus).
D. Ščepavičiūtė, baigusr jau 

10 konservatorijos kursų gražiai 
išpildė F. 
C minor.

Visiems 
programą 
knygą.

Atsilankęs svečias konkurso 
teisėjas prel. J, Ronnan savo žo
dyje pažymėjo, kad lietuviai tu
rį •neabejotiną sugebėjimą mu
zikos srityje. Tai, esą, liudija 
taip gausus jaunų konkurso da
lyvių skaičius. Toks jaunų muzi
kos talentų pasirodymas, šiuo 
kartu buvo trecias.

Koncerto programą pravedė 
I. Šernaitė.

Pasiklausyti busimųjų talentų 
atsilankė nemažas skaičius mu
zikos mylėtojų.

Gautas laiškas 
Vilkickienei Monikai iš Sibiro. 
Kreiptis “TŽ” administracijon.

Chopin Polonaise in

atlikusiems koncerto 
įteikta po lietuvišką

J. Šulcas

“Ethnic Press Club” pobūvis
Jau 5 metus veikiąs mažumų 

laikraštininkų klubas senai rū
pinasi, kad oficialiųjų valdžios 
įstaigų skelbimai būtų duodami 
ne vien angliška j ai, bet ir ma
žumų spaudai. Kad tuo klausi
mu sudominus platesnius oficia
lius sluogsnius, pereitą ketvir
tadienį Royal York Hotel bib
liotekos salėje buvo suruošta 
“Cocktail Party”, į kurią buvo 
pakviesta visa eilė Ontario pro
vincijos vyriausybės ministerių, 
parlamento atstovų ir šiaip 
augštų pareigūnų, turinčių ką 
bendra su tais klausimais. Svei
kinimo kalbą pasakė klubo pir
mininkas Br. Tenhunen,, primi
nęs ir pagrindinį rūpestį. Onta
rio vyriausybės vardu kalbėjo 
turizmo ir informacijos ministe- 
ris Hon. Brian Catcart.

Atskirų tautybių reprezenta
cijai buvo pakviesta po porą 
mergaičių su tautiniais rūbais. 
Iš lietuvių buvo Angelė Kuolai- 
tė ir Irena Šernaitė, šiaip iš lie
tuvių dalyvavo KLB Krašto 
Valdybos pirmininkas p. B. Sa
kalauskas ir “TŽ” redaktorius.

Caritas parengimas
Toronto liet, šalpos “Caritas” 

pobūvis, praėjusį šeštadienį šv. 
Jono Kr. par. salėje, atsilankiu
siems svečiams paliko malonų ir 
jaukų prisiminimą. Pradžioje 
Toronto meno mėgėjų grupė su
vaidino R. Spalio dviejų veiks
mų komediją “Batai”. Po vai
dinimo įvyko šeimyniškas po
būvis, kurio metu muzikalinei 
daliai vadovavo S. Dabkus. Ca
ritas valdyba džiaugiasi, gavusi 
gražių pajamų neturtingų lie
tuvių šalpai. Ta proga dėkoja
ma Toronto scenos mėgėjų bū
reliui ir jo režisieriui A. Kalū- 
zai už vaidybą. Dėkojama talki
ninkams: grimuotojui J. Jagėlai, 
pobūvio talkininkams: inž. Šče
pavičiui, S. Dapkui, o taip pat 
S. Jokūbaičiui už šalpos reika
lams paaukotą vienkartinę au
ką $10.

GEGUŽINE
Gros V. Bobecko lietuviškas orkestras 

iš Hamiltono.
Pradžia 2 vai. p. p.

Maironio mokyklos 
išleistuvės *

Mokykla didžiuojasi turinti 
didžiausią mokinių skaičių vi
sam Amerikos žemyne 215. 
Šiemet baigė ją 16 mokinių: 
Kęst. Augustinavičius, Viol. 
Barcevičiūtė, Nij. Birgilaitė, Ž. 
Bukšaitis, Dalia Daųgyainytė, 
Rėg. Gataveckaįte. Ant. Jakima- 
vičiūtė, Genov.^Kauliūtė, Ram. 
Mažonas, Dah. Petravičiūtė, Ži
butė Peseekaitė; Aloyzas Pus- 
vaškis, Virg. Pusvaškytė, Gied
rė Rinkūnaitė, Rym. Karka, Da
nutė Simonaitytė. Išleistuvių iš
kilmes pradėjo, mokyklos vedė
jas. Jul. Širka pateikdamas 
mokslo metų apyskaitą. Absol
ventus sveikino iškeldami mo
kyklos vaidmens svarbą, gen. 
kon. min. Vyt. Gylys, B. Saka
lauskas ir mokyklos globėjas 
kun. P. Ažubalis. Pažymėjimus 
įteikė: vedėjas mokyt. J. Širka, 
min. Vyt. Gylys} kun. B. Pacevi
čius ir mokyt Daugvainienė. 
Mokyt. Stepaitienė atsiuntė 
krepšį rožių, kurias p. Šadeikie- 
nė prisegė kiekvienam išleidžia
majam prie krūtinės. Išleidžia
mųjų vardu padėkos kalbą pasa
kė Ant. Jakimavičiųtė, sujau
dindama savo mokytojus, ku
riems mokiniai, dėkingumo 
ženklan, įteikė ^dovanas su gra
žiomis rožėmis.. Mokytojų vardu 
jautrią padėką išreiškė mokyt 
J. Širka pabrėždamas, kad di
džiausia dovana jiems — mo
kinių ištikimybė Lietuvai.

Prie išleistuvių iškilmių pri
sijungė ir “Tėvynės vaizdų” 
konkurse laimėtos premijos, ku
rias išdalino Kultūros Fondo 
pirm. p. Iz. Matusevičiūtė su To
ronto LB pirm., p. R. Simona- 
vičium. Pirmoji premija .teko 
hamiltoniškiui >Ged. Breichma- 
nui — $30, H -£>D< Daugvainy- 
tei — $25, IIL-rrpM- Pakauskai- 
tei Windsore to, .kaip dova
nos buvo paskirtos: Irenai Ku
rnu tytei — $15 (ji senųjų, ateivių 
duktė), Virg. Sąkąlauskaitei — 
$10, G. Skrinskai — $10. Kon
kurse dalyvavo 17 mokinių. Kai- 
kurie jų surinko 400 Lietuvos 
vaizdų... Toronto LB apylinkė 
mokyklai davusi $200.

Dovanomis apdalino mažes
niuosius mokinius T. Rafaelis. 
OFM dėstąs jiems tikybą. Tėvų 
komitetas, kurio pirm. Stp. Pus- 
vaškis, išdalino premijas $5-9 
vertės už albumėlius, o moky
tojams — po čekį, kaip tėvų dė
kingumo ženklą^

Po oficialiosios dalies ėjo me
ninė programa, kurioje mokiniai 
pasirodė' su deklamacijomis, 
vaizdeliu “Pabudęs vaidila” Pa- 
paronio ir kt. V skyr. mokiniai 
padainavo partizanų dainą; p. 
Šadeikienės vad. grupė pašoko 
tautinių šokių.
Ta proga buvo surengta moki

nių parodėlė, kurioje visi domė
josi kruopščiai sutvarkytais tė
vynės vaizdų albumais ir kt.

Po programos jaunimas sma
giai linksminosi, o mokytojams 
bei jų bendradarbiams T. ko
miteto ir mokyklos globėjo pas
tangomis buvo surengtos vai
šės.

Išleistuvės buvo įspūdingos, 
dalyvavo daug žmonių, taip kad 
šv. Jono Kr. par. salė vos vos 
juos sutalpino.

Liet. Namų biblioteka 
nuo birželio 1 d. bus atidara tik 
du kartu savaitėje — antradie
niais ir penktadieniais 7-8 vai. v.

P. J. Jokubynas jau pasveiko 
ir nuo šio pirmadienio pradėjo 
drbti.

Lietuviškasis vaikų darželis 
su savo vaikučiais pamini visas 
iškilmingąsias dienas. Paminė
jo, žinoma, ir Motinos Dieną — 
gegužės 13 d., Prisikėlimo para
pijos salėje.

Programoj buvo patrauklus 
vaikučių vhidinimas, šokiai, ei
lėraščiai, o pabaigoj — jų nuo
taikai pritaikintas filmas.
• Žiūrovai — mažiąįj ir jų pa
lydovai matė žvėrelių vaidi
nimą, gražų mažyčių mergaičių 
šokį, o taip pat jautrius vaiku
čių deklamuojamus eilėraščius 
mamyčių garbei.

Vaikučių tėveliai yra dėkingi 
seselėms už įdedamą vargą pa
rengiant mažuosius scenai. Jų 
parengimas, be abejonės, yra 
daug sunkesnis negu suaugusių 
arba paauglių. Pr. Al.

Montrealis. — Čia veikiančius 
sužadėtinių kursus pernai lankė 
6.000 jaunuolių. Jie praėjo veik
ti 1942 m. ir nuo to meto lanky
tojų buvo per 40.000.

Birželio pirmųjų trėmimų iš 
Pabaltijo kraštų minėjimas 
įvyks birželio 14 d., ketvirtadie
nį, 7.30 v.v. Dominion Sq. prie 
žuvusiųjų karių paminklo.

Pabaltiečių vardu bus uždė
tas bendras vainikas ir žodį ang
lų kalba tars p. A. Norkehūnas 
Kita programos dalis bus per
kelta į YWCA salę Dorchester 
Str. (ten pat, kur ir pereitais 
metais). Salėje bus:

a. Visų trijų tautybių žodis — 
po žodžio tos tautybės himnas.

b. Garbės svečių žodis.
c. Koncertinė dalis.
Mūsų bendruomenės koncer

tinę dalį atliks bendruomenės 
choras, vadovaujamas p. Abro- 
zaičio. Choras išpildys: Libere 
me Domine — V. Paulausko, 
Malda už tėvynę — J. Dam
brausko ir Kur bėga Šešupė — 
Č. Sasnausko.

Birželio 16 ar 17 d. minėjimo 
ruošti negalime, nes tomis die
nomis užimta salė.
Į Montrealio lietuvių visuomenę

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet mes susirinksime 
skaitlingai Dominion Sq. prie 
žuvusių Kanados karių pamink
lo priminti kanadiečiams, kad 
mes neužmiršome baisaus Mask
vos diktatorių nusikaltimo prieš 
mūsų tautą ir prieš žmonišku
mą. Įrodysime, kad mes nepa- 
miršome savo sesių ir brolių 
kenčiančių Sibiro kacetuose ir 
skurstančių pavergtoje tėvynė
je.

Ne malonumų patirti ten eisi
me, bet parodyti, kad mes Jų 
nepamiršome, kad mes Juos 
nuolat prisimename, dvasia kar
tu kenčiame. Primename ir 
kalbame į surambėjusią laisvų
jų tautų sąžinę. Nors birželio 14 
d. yra darbo diena, ketvirtadie-

REIKALINGA virtuvės darbams indą 
plovėja ir padavėja. Kreiptis 994 Dun
das St. W. Telef. LE. 6-4393.

Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė, su 
ar be baldų, • High Park rajone. Tel. 
RO.6-1791 po 6- vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su 
baldais, arba 1 kambarys ir virtuvė, 
garažas. Tel. LE. 5-0701.

Išnuomojamas 1 naujai dekoruotas kam
barys, galimo virti, prie Prisik. p-jos 
210 Rusholme Rd., Tel. LE. 4-4004.

Išnuomojamos f rentinis kambarys pirma
me augšte, galima naudotis virtuve. Do- 
vercourt Rd. prie College, mažoj šei
moj.’Tel. LE. 4-5358 po 6 vaH valu • 
.‘ir r—?------------------------- ------- ------ :---------------- - ’
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Ga- 

’ Ii būti su vaikais. Tel. LE. 4-5485; 21
Afton Ave.

Išnuomoj. 2 kambariai ir virtuvė !-me 
augšte arba 1 kamb. ir virtuvė. Tel. 
LE. .4-8056 /po 10 vai. ryto/.

Išnuomojamas 1 did. kambarys l-me 
augšte. Tel. GE.-4723 /kreiptis šeštad. 
po pietų, sekmad. ir pirmad. visų die-

Parduodamas pianinas, televizija ir elek
trinė plyta. Tal.» BE. 3-3543.

šių vasarą Jiorint ištrukti iš. įsibodėjusios 
miesto aplinkos, pasiilgus gražios gam
tos, ištroškus ošiančio miško ramybės, 
pageidaujant svaiginančio pušų kvapo, 
panorėjus pasikaitinti Palangos pajūrį 
primenačiose smėlio kopose, arba suma
nius atsigaivinti krikštoiiniame Georgian 
Bay vandeny, skambinkite HU. 8-3573. 
Ten pat dar geras sklypų pasirinkimas.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldy pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real}, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitūr.
30 DEWSON ST. - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

Restoranas “ROTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityru
sių virėjų. Atidarytas, nuo 6.30 vai. ryto iki 10.30 vai. vakaro.

Visi maloniai kviečiami apsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE 
2533 EGLINTON AVE. WEST, TORONTO 
dėmesio verti pirkiniai:

$2.500 įmokėti — Parkdale — 10 didelių kambarių su 2 virtuvėmis, gerų ply
tų atskiros namas, vandeniu alyva apšildomas. Parduodamas su baldais, 
skolų nėra.

$4.000 įmokėti — Islington —•_ naujas 5 kambarių mūrinis namas, vod. bun
galow. sklypas 100* iš 296* su vaismedžiais ir daržu, arti susisiekimas ir 
krautuvės. Po kelių metų dalį sklypo pardavus galima uždirbti.

$4.500 įmokėti — Eglinton - Keele —* naujas plytinis bungalow, 3 dideli rhie- 
gamieji kambariai, grožiai įrengtos skiepas, nebrangus.

$4.800 įmokėti Government Rd. • Prince Edward Dr. — geriausių plytų du
pleksas, 2 mod. virtuvės. 2 vonios, alyva šildomas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, prašo *$ 17.900

$15.000 įmokėti — New Toronto — baldų dirbtuvė su visomis mašinomis, 
cementinių plytų namosRČO' iš 80', ant pogrindinės gatvės kampinis skly
pas 120' iš 220', skolų nėra, parduodamas lobai pigiai. Reta proga.

$20.000 įmokėti — Eglinton — mūrinis namas susidedąs iš 5 modernių apar
tamentų ir didelės krautuvės. Pajamos virš $7.000 į metus. Geras pinigų 
investavimas. *
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AP. SAKEVIČIUS - SAKUS
ĮSTAIGOS TB. «O. 1-7J03, HAMV LI S-04S4 

m  ........  i n i to........... i m........ ii .......  m r ■ ■■■ i ............... . ..... . ....

-Liuterionių gegužinė
Išganytojo liuterionių bažny

čios lietuvių parapija sutartinai 
su anglų parapija gegužės 27 d. 
suruošė gegužinę (pikniką) Liu
terionių • Vasarinėje Stovykloje 
Eden Mills. Pradžioje lietuvių 
parapija suruošė savo pamaldas 
ten pat. Jose buvo giedama pa
gal dr. Kavolio užrašytas mag
netinėje juostelėje melodijas. 
Anglų parapija atvažiavo į ge
gužinę po pamaldų Toronte. 
Gegužinėje dalyvavo apie 30 lie
tuvių ir 200 anglų. Anglų para
pijos jaunimo ratelis suruošė 
dainavimą atvirame ore, o para
pijos moterų misijos draugija, 
padedant vyrų brolijai, suruošė 
vakarienę stovyklos kavinėje. 
Dainavimui ir vakarienei buvo 
pakviesti ir lietuviai.

Dr. Kavolis vakarienės pra
džioje pagrojo jo užregistruotų 
giesmių, skambinant varpais bei 
arfa ir demonstravo garsinę 
filmą religinio turinio valdžios 
paskolintu aparatu. Viskas buvo 
nemokamai. Buvo renkamos au
kos stovyklai, kuri atidaroma 
birželio 10 d.

Dr. Kavolis Misijų Tarnybos 
štabo Niujorke yra pakviestas 
dalyvauti diskusijose tema “Mi- 
sijonieriai nepaprastuose kuni
go uždaviniuose” liepos 23-27 d. 
Thiel College Greenwille, Pa.

nis, būsi nuo darbo pavargusi- 
gęs, bet ateik sesut, brolau, mes 
kviečiame Tave ne savo vardu, 
bet vardu mūsų ir Jūsų artimų
jų, vardu Tų kurie šiandien ken
ti* ir baigia nustoti vilties. 
Liūdna ir baisu Jiems, kad lais
vasis pasaulis juos užmiršo, bet 
Jiems bus dar liūdniau, jei ir 
Tu, sesut, brolau, Juos pamirši. 
Argi galime pamiršti tuos lai
kus, kada okupantų ginkluotos 
gaujos gaudė mūsų žmones po 
namus, laukus ir miškus ir grū
do į vagonus kaip didžiausius 
nusikaltėlius, nežiūrint ar tai 
bu)vv baigiąs nukaršti senelis, 
ar dviejų savaičių kūdikis ar se
nutė. Sugrūdo Juos į perpildy
tus vagonus, užkalė duris, kur 
nelaimingiesiems trūko oro kvė
puoti ir vandens troškuliui nu
raminti. Jų šauksmo, trokštame, 
uždustame, niekas negirdėjo, tik 
sargai — mongolai patenkinti 
kvatojo. Ir viskas tas dėjosi dvi
dešimtame “humanizmo” am
žiuje.

Neužmiršk to vaizdo ir ateik- 
pagerbti savo tautos kankinių.

Visuomenės žiniai
Naujai sudarytas Montrealio 

Lituvių Seimelio Prezidiumas 
reiškia nuoširdžią padėką p. PrJ 
Šimelaičiui už jautrų ikišiolinį 
rūpestį Vasario 16 Gimnazijos 
Rėmėjų būreliais bei Vargo Mo
kyklų šalpa ir prašo toje šalpos 
srityje ir toliau dirbti.

Montrealio Liet. Seimelio 
Prezidiumas.

Pagerbimo pietūs klebono kun. 
J. Kubiliaus 50 metų amžiaus 
sukakties proga . birželio 10 d., 
sekmadienį, AV parapijos salė
je. Visi maloniai kviečiami da
lyvauti. Rengia Kanados Liet. 
Katalikių Moterų D-jos Mont
realio skyrius.

Joninių vakarienė birželio 9 
d., dėl datos sutapimo su paren
gimu Jūros skautų - Tėvų Rė
mėjų, atšaukiama. Valdyba.
' Ši ketvirtadienį yra Dievo kū
no šventė. Iškilmės atidedamos į 
sekantį sekmadienį. Ketvirta
dienį vakare AV bažnyčioje bus 
iškilmingas Marijos mėnesio 
uždarymas 7.30 vai.' ir po jo šv. 
Mišios. / '

Aušros Vartų parapijoje skel- . 
biami užsakai. Benediktas Kriš- 
čiūnaitis su Frances Claire Ma
rie .Usaite - Ūšaš, Walter Vladis^. . 
lovas Vaicikauskas su 'Helen 
Anna Burbaite '■> Burbą. Povilas 
Povilaitis su Alvyra- Pužaraus- 
kaite. * ' .

Susituokė Antanas Mikalajū
nas su Kazimiera Venskiūte.

Montrealio estų bendruomenė 
birželio 9 d., 7 v.v., 5220 Sher- 
brock Etr. W. Memor.. Church 
patalpose, ruošia bažnytinį kon
certą, i kuri nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti Montrealio lietuvius.

Padėka
Dr. A. Šidlauskaitei/ atvykusiai iš 

Ottawos skaityti paskaitų Montrealio 
Lietuvių Mokytojų Kursuose ir paauko
jusiai kelionpinigius Montrealio lietuviš
koms mokykloms, reiškiame nuoširdžią 
padėka.

Montrealio Liet. Seim. Prezidiumas.

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

Skubiai parduodamas mūro namas
SU KRAUTUVE 870 College St. Labai gera investacija.

Pageidautinas didesnis {mokėjimas. 
Kreiptis:

B. S E R G A U T I S - Realtor 
Telefonas LE. 4-2426

Patarimai pinigų investavimo reikalu.


