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LAISVE IS MASKVOS

NAUJOS IMIGRACIJOS TAISYKLĖS

nuožiūra

Vyr. Kanados Tribunolui nu 
sprendus, kad ateivis negali bū 
ti deportuotas ar neįleistas imi

Čia gimė ir jau sustiprėjo sporto 
klubas, be šitų patalpų neapsei- 
na organizuotasis jaunimas,. čia 
auga jaunų entuziastų orkestras, 
čia gimsta scenos mėgėjų būre
lis, čia žada pradėti veikti dai
laus šokio pamokos, čia jaunimą 
traukia draugiškų pasilinksmi
nimų vakarai ir tt. •

Greta šių pastatų būsimos 
bažnyčios sklypas, tebėra tuš
čias. Jos statybai dar tik tesi- 
ruošiama. Viena gražią dieną 
ir ii gal staiga išdygs iš žemės ir 
iškils augštyn, kaip ir anas pir
masis pastatas.

Nors oras buvo nepalankus — 
nuo pat ryto lijo, — bet parapi
jiečių ir svečių tai nesulaikė: 
bažnyčioje jie netilpo ne tik suo-

Stebint Vilniaus okupantų

mumą sveikatos ir moraliniu

valstybiniais pinigais statoma 
(Nukelta į 2 pusi.)

gracijos pareigūno 
imigracijos ministeris buvo pri
verstas pakeisti kaikuriuos po
tvarkius, liečiančius imigraciją. 
Pakeitimai jau perduoti svars
tyti parlamentui. Juose numa
tyta, kad JAV piliečiai,' norį pa
stoviai apsigyventi Kanadoj, 
pirmiausia turi gauti iš imigra
cijos įstaigų liudijimą — “letter 
of preexamination”, apie tinka-

pirm.
lenkais, Lietuvos

Įėjimo. Bagirov dirbo su Berija 
nuo revoliucijos pradžios, buvo 
vienu metu saugumo viršininku, 
kompartijos politbiuro nariu - 
kandidatu, Azerbeidžano res
publikos min. pirm. Kai Berija 
krito, Bagirovas buvo pašalintas 
iš visų pareigų ir vėliau' suimtas. 
Atrodo, retas kuris bolševikų 
vadas miršta sava mirtimi.

paskutiniame kompartijos kon
grese pasirodė turįs svarų balsą 
kaip aiškus naujosios linijos 
žmogus. Dabar jis išplaukė į pir
mąsias eiles, kur Chruščiovo įta
ka darosi vis žymesnė.

Vakariečiai į Tito vizitą Mask
vai žiūri susirūpinusiom akim, 
nes yra duomenų manyti, kad 
jo politika suka Kremliaus va
gom H. Stassen, JAV prezidento 
patarėjas, betgi mano, kad Tito 
ir toliau liksiąs nuo Maskvos ne- 
priklalusomas.

Kanadoje pasklido gandas, 
esą Bulganinas su Chruščiovu 
rengiasi atvykti Otavon. Žinia 
buvo paskelbta Londono “Daily 
Mail”, bet Otava tai atšaukė. 
Visdėjto, yra pagrindo manyti, 
kad “B ir K.”, taikydami į JAV, 
bando pirmuosius ledus laužti 
per Kanadą.

Rinkimai Italijoj
Savivaldybių rinkimai didelių 

netikėtumų neatnešė. Dar ne
galutiniais duomenimis, dau-

verslo, prekybos, profesinio dar
bo, žemės ūkio, į kitas kategori
jas įeina visi kiti kraštai. Jų pi
liečiai, norj imigruoti, turi gauti 
kvietėją. Tol. Rytų kraštų kil
mės kanadiečiai gali parsikviesti 
savo tėvus, jeigu tėvas turi virš 
65, motina — 60 metų ir ieigu 
kvietėjai yra pajėgūs juos išlai-

Azerbeidžano sov. resp. sosti
nėj Baku buvo sušaudyti buvę 
Berijos laikais žymūs saugumo 
pareigūnai: D. M. Bagirov, T. M 
Borščev, H. I. Grigorian^ ir H. I. 
Markarian. Bausmės įvykdymą 
paskelbė Vyr. Sov. Sąjungos 
Tribunolas laikraštyje “Baku 
Darbininkas”. Visi jie buvo ap
kaltinti kankinimu nekaltų žmo
nių, iš kuriu jie prievarta iš
raudavę prisipažinimus, ir tuo 
būdu nužudę daugybę žmonių, 
neišskiriant nė žymių partijos

DAR KETURI SUŠAUDYTI...

atžvilgiu. Be to, pakeitimuose 
nuomatyta įvesti penkias kate
gorijas asmenų, kurie gali būti 
įleisti Kanadon. Pirmon katego- 
rijon įeina Britanijos, Australi
jos, N. Zelandijos, P. Afrikos, 
Airijos, Prancūzijos ir JAV pi
liečiai. Jie gali būti įsileisti, jei
gu turi lėšų pragyventi, kol su
siras darbą. Antron kategorijon 
įeina: Austrija, Belgija, Dani
ja, V. Vokietija, Suomija, Grai
kija, Islandija, Italija, Liuksem
burgas, Olandija, Norvegija, 
Portugalija, Ispanija. Švedija ir 
Šveicarija; jų piliečiai ir pabė
gėliai iš betkurio Europe? krašto 
turi priimti darbą, skirtą imi-

dar tįk pradžia.
Bolševikams atėjus į Lietuvą antrą kartą, tokios pat depor

tacijos buvo vykdomos toliau. Jos tebetęsiamos ir po šiai dienai. 
Kitomis formomis, kitais būdais, bet žmonės iš Lietuvos visą 
laiką be jokios pertraukos vis vežami ir vežami į Tolimuosius 
Rytus, į Azįjps dykumas, į šiaurės speigratį, į negyvenamus plo
tus. O Lietuvon nuolat vežami žmonės iš rytų. Svetimi žmonės.

Tai ir yra Lietuvių Tautos naikinimas (genocidas) — pats 
didžiausias rusų bolševikų nusikalstamas darbas.

Šios baisios sukakties proga Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kreipiasi Į visame pasaulyje išbarstytą laisvąją lie
tuvišką išeiviją, šaukdamas ją įsijausti į pavergtos tautos padėtį, 
dėtis prie jos sunkios dabarties palengvinimo ir prie jos visiško 
iš bolševikinės vergijos išlaisvinimo.

Lietuviai, skelbkime pasauliui apie bolševikų daromas 
skriaudas lietuvių tautai; šaukimės pasaulio sąžinės suprasti ir 
pasmerkti piktus, nežmoniškus Lietuvos okupanto kėlus 
kinti mūsų tautą;-rašykime raštus valstybių vyrams, preziden 
tams, parlamentų nariams dėl bolševikų daromų nusikaltimų ii

drauge su Bulganinu ir Chruš
čiovu lankėsi Belgrade ieškoda- 

'jau

šaukiamas birželio 22-24 d. Niu
jorke. Darbotvarkėje numatyta 
pirmiausia visa eilė pranešimų: 
prezidiumo pirm. J. Matulionio, 
Vykd. Tarybos pirm. A. Deve- 
nienės, kontrolės komisijos, Pa
vergt. Tautų delegacijos pirm. 
V. Sidzikausko. Toliau komisijų 
pranešimai: Rytų Sienų kom. 
pirm. dr. A. Trimako, Vakarų 

kom. pirm. M. Brako,

Ar atsimeni, lietuvi,, tą šeštadienį, kada laisvos Lietuvos ke
liais riedėjo užpuoliko tankai ir žygiavo raudonarmiečiai?

C ai buvo pirmoji laisvos Lietuvos Respublikos pavergimo 
diena. Tai buvo 1940 m. birželio 15 d.

Sekančią dieną prasidėjo okupantų valdžia. Lietuvių tauta 
buvo okupuota ir pavergta. ' .

Sunkūs atėjo laikai. Atėjūnai palaipsniui naikino Lietuvoj 
lietuvišką tvarką, įpročius ir įvesdinėjo savo iš rytų atsineštus 
ir lietuvių tautai svetimus nuostatus. Svetima dvasia įsiviešpa
tavo Lietuvoj. Visas ūkis buvo sujauktas. Buvo paliestas pats 
žmogus. Jis nustojo asmens teisių ir laisvių. Jis įstatymo buvo su
laikomas, kalinamas, be teismo baudžiamas. Lietuvo pavergėjams 
nereikėjo nei teisės, nei teisėtumo.

Bet didžiausią tautai smūgį atėjūnas pavergėjas smogė po 
metų. Tai baisioji diena — birželio 14. Šiemet to kruvino jubilie
jaus sueina 15 metų. Tą dieną prieš 15 metų okupantas pradėjo 
Lietuvoj masines deportacijas. Vežė šeimomis su mažais vaikais, 
,vežė ligonis ir senelius. Vyrus skyrė nuo šeimų. Vežė kaip pikta
darius. Ir vežė nežiniom Vežė naktimis, vežė ir dienomis. Taip 
truko visą savaitę ligi karo pradžios. Vežė, kaip pirkliai veža 
gyvulius į skerdyklą.

Savo baisumu tai niekad neužmirštamos dienos. Bet tai buvo

Iš Prisikėlimo parapijos statybos pašventinimo iškilmių: viršuje J. E. kardinolas J. C. McGuigan šventinimo apeigų metu ir parapijos 
klebonas Tėvas Bernardinas Grauslys, OFM pamaldų metų skaito evangeliją; antroje eilėje: provincijolas Tėvas Jurgis Gailiušis, 
OEM ir Tėvas Placidas Barisa, OFM. Toliau jo Emin. Kardinolas tarp Provincijolo ir Klebono su kitais pranciškonais ir svečiais iš 
JAV aplankę meno parodą. Pačioje kairėje kardinolo sekretorius už Tėvo Provincijolo Montrealio Aušros Vartų klebonas kun. J. 
Kubilius, SJ, o už Tėvo Baniūno, OFM, Toronto šv. Jono Kr. parapijos klebonas kun. P. Ažubalis. Apačioje Jo Eminencija kalba 
banketo metu ir Prisikėlimo parapijos choras ir orkestras programos metu; diriguoja V. Verikaitis. - Nuotraukos J. Dvilaičio

Iškilmingas šv. Mišias laikė 
Tėvas Provincijolas soste asis
tuojant J. Em. Kardinolui, kuris 
po ‘Evangelijos taip pat tarė 
jautrų paskatinantį žodį.

Jo Em., pasveikinęs su mato
mais gražiais darbo vaisiais, pri
minė, kad čia susibūrusiems lie
tuviams teko pakelti daug kan
čių ir skausmb, o betgi “jūsų gy
venimas čia yra geresnis nei tų, 
kurie liko tėvynėje”, kalbėjo 
Jo Em. “Dėl to jūsų pareiga sa
vo vaikus auklėti katalikais, tik
rais lietuviškos dvasios pavel
dėtojais. Jūs čia pasistatėte na
mus, kuriuose visada galitę 
bendrauti su Kūrėju, priimti jį 
Švč. Eucharistijoje ir priimti vi
sus kitus sakramentus”. Baigda
mas Jo Em. padėkojo visiems, 
kurie prisidėid prie šių maldos 
namų, bei kultūrinio ceptro sta
tybos ir kvietė visus glaustis 
prie jo, nuolat bendrauti su juo.

Po Jo Em. trumpą pamokslą 
pasakė klebonas Tėvas Bernar
dinas OFM, padėkojęs Apvaiz
dai ir visiems, kurie prisidėjo 
prie pirmųjų parapijos planų 
įvykdymo.

Antroji iškilmių dalis buvr 
banketas salėje, dalyvaujant 
taip pat Jo Em. ir kitiems gar-

(Nukelta į 3 psl.)

tino, kad “Kremlius, matyt, ti
kėjo, kad ne Sovietų Sąjungai 
suvirškinti Pabaltijo tautas”, 
perspėdamas: “Atsiminkime,
kad “liaudies demokratija“ tai 
dar ne nepriklausomybė. Tai net 
ne demokratija!”

“Argi tai nusikaltimas?”
Praėjusios savaitės laiške iš 

Lietuvos buvęs Vilniaus Univer
siteto ordinarinis profesorius j 
klausimą ar dera palaikyti ko
respondenciją atsakė: “... Ne
manome, kad reiktų ko bijotis. 
Argi tai nusikaltimas, kad su
sirašinėja baisaus karo pasėkoje 
išdraskytos šeimos?” Cenzūra 
praleido šį desperatišką lietu
višką “Argi tai nusikaltimas, 
kad mes trokštame laisvės ir 
visko kas primena laisvę?”, ly
giai, kaip ji praleido kitam laiš
ke desperatišką motinos šauks
mą daryti viską, kad ji galėtų 
atvykti pas vaikus į laisvąjį pa
saulį ir pasitraukti iš “Šito sun
kaus gyvenimo”. Argi Chruš
čiovas nesididžiavo savo sūnum 
tampydamas jį su delegacijomis 
po sostines, argi Eisenhoweris 
nekiša kiekviena proga priekin 
savo'vaikaičiu ir sūnaus? Kodėl 
negrąžinti šeimos laimės “ma
žiems” žmonėms, kurių gyveni
mą sugriovė dabar jau visų pa
smerkti pamišėliai — Hitleris ir 
Stalinas.

Iš kitos pusės keista, kai pasa-

spaudą ir klausantis jo radijaus 
negali nepastebėti, kaip gaiva
lingai tauta reaguoja į kiekvie
ną Maskvos despotų sąmonin
gai ar nesąmoningai, įgalinamą 
lengvatą. Aršiausiai kovojusi 
prieš Maskvos tikslus Lietuvo
je, netekusi gražiausios vyrijos, 
lietuvių tauta krašte drąsiausiai 
čiumpa kiekvieną lengvatą, kad 
įrodytų subrendusi nepriklauso
mam gyvenimui. Kad jai nerei
kia politrukų ir partijos prirni- 

kad būtiniausias daly-

tarytum baustas Kaunas tapo 
kompartijoj tarytum titoizmųs 
Maskvoje. Tautinio išdidumo 
apraiška — Kauno televizijos 
mėgėjiška stotis pastatyta pus
mečiu anksčiau, nei despotų

nimui jaunąją Lietuvą, kuri net 
po Maskvos despoto kietu padu 
veržiasi su ' pavasariu augštyn, 
kaikieno akyse matai keistą 
nuotaiką, tarytum priekaištau
tų, kam kalbėti tokias nesąmo
nes. Tarytum, kelių šios pusės 
politikų Lietuvos nėra, visa Lie
tuva tik Sibire, visi “geriausi iš 
geriausių” arba žuvę arba pa
bėgę. O toj pačioj “Tiesoj” stebi 
nuotraukoj taip mielus lietuviš
kus 529 šiais metais Kauno Po
litechnikos Institutą baigiančių 
inžinierių veidus ir supranti, ko
dėl savo vedamuosiuose tas pats 
okupantų dienraštis pyksta, kad 
vis nevyksta išrauti “buržuazi
nės Lietuvos” liekanų. Kaunas 
yra lietuviškiausias Lietuvos 
miestas, čią ir rusų kalbos gat
vėj mažiausia išgirsi. Žem. Ūkio 
Akademija ir Politechnikumas 
turi mažiausiai komjaunuolių ir 
kas nuostabiausia, kad iki šioliai

pareigūnų. Du kaltinamieji — 
Gen. maj. S. Emelianov ir A. S. 
Atakišiev — nubausti 25 m. ka-

luose, bet ir stati. Vėliau pilna 
buvo banketo salė, kurioje buvo 
paruošta per 500 vietų prie stalų.

Iškilmės buvo pradėtos pa
šventinimo apeigomis. Jas atli
ko Jo Em. Kardinolas J. C. 
McGuigan, asistuojamas didelio 
būrio dvasininkų vietinių ir sve
čių iš JAV bei St. Catharines 
Tėv. Pranciškonų su Provincijo
lu Tėvu Jurgiu Gailiušiu prieky, 
dalyvaujant Montrealio Aušros 
Vartų parapijos klebonui kun. 
J. Kubiliui SJ, Toronto šv. Jono 
Kr. parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui, lydint Kardinolą taip 
pat būriui Kolumbo vyčių iškil
mingomis uniformomis, kurįe 
dalyvavo ir visose pamaldose, o 
vėliau ir bankete.

Molotovo atsistatydinimas buvo savaitės staigmena. Vakarų 
valstybiU’jiiplcmatai dar pastarosiomis dienomis britų ambasadoje 
priėmimo'metu gyvai svarstė politinius klausimus su Bulganinu, 
Chruščiovu ir Molotovu; nebuvo justi, kad Molotovas rengiasi 
pasitraukti. Jo atsistatydinimą jie patyrė iš oficialaus “Tasso” 
agentūroj pranešimo, kuriame pasakyta, kad Molotovo atsistaty- 
dinimą Ahgšč. Sovieto prezidiumas priėmęs ir jo vieton paskyręs 
“Pravdos - redaktorių- Šepilov. Iki šiol jokia oficiali įstaigą nepa
teikė ŠK>|gkeitimo motyvų. Ste
bėtojai- mįjjęno, kad tai padaryta 
dėl dvieji^priežasčių; viena, kad 
Molotovassdlgą laiką buvo Sta
lino politikas vykdytojas, kaip ir 
Višinskis^ ‘antra, kad to parei
kalavęs i|įo. Jau anksčiau bu
vo gandų, !kad Molotovo sostas 
braška, bet tai buvo paneigta. 
Rutulioja^ betgi naująją “tai
kaus sugyvenimo” politiką, at- 
rodė, kackMolotovas jai netinka 
ir Bulganiiio su Chruščiovu bu
vo ignoruojamas. Visa eilė vizi
tų užsienio kraštams buvo pa
daryti be užsienio reikalų mi- 
nisterio. Esą nemažai prisidėjęs 
prie Molotovo atsistatydinimo 
Jugoslavijos diktatorius Tito, 
kurio išvijimas iš Kominform 
1948 m. buv organizuotas Sta
lino ir Molotovo. Kremliui pa
norus susigrąžinti Tito, teko ne 
tik atsisakyti Kominformo, bet 
ir Molotovo. Ir tai įvyko kaip 
kaip tik Tito vizito išvakarėse. 
Minėtina ir tai, kad Molotovo

mmų 
kas tėra suteikimas jai savival
dos! Prancūzų spaudą sekanti 
Brooklyno “Vienybė”, pagrindi
ne antrašte, jau skelbė, kad, jei 
laisvė Lietuvai ateis, tai ne iš 
Vašingtono ar Berlyno, bet iš 
Maskvos malonės. Praėjusią sa
vaitę ir Niujorko spauda karto
jo Paryžiaus prielaidas, jog mar 
salas Tito, (šiuo metu Maskvo
je) bandysiąs ten įtikinti, jog 
suteikimas -Rytų Europai savi
valdos, susitarus didiesiems pa
sidalinti pasaulį “įtakos sfero
mis”, pasitarnautų “komunizmo 
reikalui” daugiau nei H ir A 
bombos. Pabaltijo reikalas ne
buvo didžiųjų spaudos tiesiai 
liečiamas. Ta pati Tysliavos - 
Gedgaudo “Vienybė” griežtai 
atmetė “nepriklausomybę iš 
Kremliaus malonės!” Tik netie
sioginiais, okupantų nevaržo
mais rinkimais tauta tejali an- 
snresti savo valstybės nepri
klausomybę!” Savo formatą ne
seniai pakeitęs savaitraštis tvir-

sienų 
santykių 
atstatymo. Apie tarptautinę pa
dėtį kalbės V. Sidzikauskas; 
apie XX kompartijos kongresą 
Maskvoje — prof. D. Krivickas. 
J. Vilkaitis.

Be to, bus svarstomi VLIKo ir 
Tautos Fondo statutai ir ateities 
veikla; referuos: M. Brakas, dr. 
A. Trimakas, prof. J. Kamins
kas ir kt.; apie veiksnių santy
kius — J. Matulionis.

lijoj, petįvara. teko kairiosioms 
partijoms, kurių pajėgiausia — 
Neni socialistai, einą išvien su 
komunistais. Pastarieji daug kur 
neteko balsų socialistų naudai. 
Būdinga, kad bando persiorien
tuoti Nenni vadovaujami socia
listai. Nenni yra Stalino premi
jos laureatas, ir, matyt, nepa- 
enkintas naujaisiais komunistų 
ijimais, pasiūlė sudaryti koalici
ją su krikšč. dem. visoj eilėj 
niestų. Krikšč. demokratai sta- 
o. sąlygą L- atsipalaiduoti nuo 
yšio su komunistais.

Išvijo paliaubų komisiją
Jungt. Tautų karinė vadovybė 

P. Korėjoje įsakė tarptautinei 
paliaubų priežiūros komisijai iš-, 
vykti i neutralią sritį, skiriančią 
P. ir S. Korėją. Pagrindas — du 
komisijos nariai — lenkas ir če-j 
koslovakas, komunistai, — kur 
galėdami trukdą bešališką dar-' 
bą ir visada užtušuoją komunis
tų išsišokimus. Apie tai buvo 
pranešta ir Š. Korėjos karinei 
vadovybei reikalaujant, kad bū
tų laikomasi paliaubų sutarties? 
Esą pvz. S. Korėjos komunistai- 
slaptai atgabenę sprausminių 
lėktuvų ir ginklų.

Anglijos karalienė atvykd 
Švedijon vizituoti karaliaus.

Sov. Sąjunga paskelbė pa
naikinanti teisingumo ministeri
ją ir pertvarkanti kitas ministe
rijas. Tuo būdu ji duosianti dau
giau laisvės 16 savo respublikų.

nustokime reikalavę, kad bolševikai, jėga’ ir smurtu okupavę 
mūsų kraštą, būtų pašalinti ne tik iš Lietūvos, bet. ir iš visos Ry
tų ir Vidurinės Europos ir būtų grąžinti į prieškarines sienas.

Akivaizdoje mūsų tautos nelaimės Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas šaukia Tautos laisvąją dalį viėnybėn, Į 
darnų ir sutartiną darbą, kuris taip reikalingas Lietuvos laisvei 
grąžinti. Lietuvi, niekad nepavarki Lietuvos laisvinimo pastan
goms.
1956 m. birželio mėn

. Neeiliniai užsimojimai vykdo
mi Toronto College ir Rusholme 

/Pk. Cr. gatvių kampe. Ten kur 
Z prieš ketvertą metų margavo 

laikinės statybos gyvenamieji 
namiūkščiai, paskiau praeivio 
akį erzino išrausiota netvarkin
ga aikštė, šiandien stovi naujo
sios lietuvių Prisikėlimo vardo 
parapijos impozantiškas pasta
tas su dviem didžiulėm po- 800 
vietų salėm, kurių viena naudo
jama kaip laikinoji pamaldų 
vieta, o antroji, su grėta esančia 
kavine, naudojama įvairiems pa
rengimams, iškilmingiems ak
tams, įvairiausiai jaunimo veik
lai bei pramogoms. Įvairiems 
kultūrinės veiklos reikalams, 
taip pat ypač jaunimo reikalams 
naudojama dar viena salikė4re- 
čiame augšte, paprastai vadina
ma muzikos studija. Dar tik per
nai atidarytas šis pastatas To
ronto lietuvių gyvenime spėjo 
pasiekti vyraujančio vaidmens, 
o parapijos vadovai Tėvai Pran
ciškonai juose suskubo įkurti 
tikrai gražų religinį ir kultūrinį 
lietuvišką židinį. Ir jo vaidmuo 
vis auga. Ypatingai sveikintinas 
ir džiuginantis subūrimas gra
žaus būrio lietuviškojo jaunimo; 
kurio didelė dalis čia jau dabar 
mato savo antruosius namus.

A L M U S 
Mūsų bendradarbis Niujorke
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šaukiamės jūs; pagalbos
Jeigu nenorime, kad . jauni

mas atsidurtų religiniame ir 
tautiniame skurde, turime jam 
visomis išgalėmis padėti.
*"/. Su viltimi žvelgi į Lietuvos 

s ateitį, kada lankai lietuviškas 
mokyklas. Tačiau ar tie lietuviš
ki . susibūrimai ir lietuviškos 
mokslo įstaigos Apima nors di
desnę dalį mūsų jaunimo? O, 
ne! Didžioji lietuviško jaunimo 
dalis lieka nuošaliai. Kaltės ne- 
jieškokime, bet padėkime jam. 
Jis šaukiasi mūsų pagalbos!

Kiekvienais metais organi
zuojame lietuviskaš stovyklas 
jaunimui. Tai viena iš geriau-, 
šių priemonių išgelbėti jauni
mą nuo religinės ir tautinės 
mirties. Tautinėje ir religinėje 
srityse jos yra išvariusios dide
lę vagą. Po sudužusio lietuviško 
laivo, kada didžioji lietuvių da
lis apleido Vokietiją, šio darbo 
ėmės lietuviai kunigai, vado
vaudami Tėvo Alf. Bernątonio. 
Su užjūrio lietuvių pagalba šis 
svarbus darbas buvo sėkmingai 
dirbamas. Jo neturime apleisti 
įr ateityje.

Ir šiais metais norime suorga
nizuoti lietuviams vaikučiams 
gražią vasaros stovyklą. Vieta 
surasta, laikas nustatytas. Esa
me reikalingi finansinės para
mos. Kreipiamės į Amerikoje ir 
Kanadoje gyvenančius lietu
vius. Pagalbps šaukiančiojo bal
sas būdavo visuomet nuoširdžiai 
jų išgirstas. Jį kartojame!

Finansinės paramos prašau 
visų lietuvių, nes lietuviškojo 
jaunimo gelbėjimas yra visų 
mūsų pirmaeilė pareiga.

Medžiaginė padėtis Vokietijo
je gyvenančių lietuvių yra kiek 
pagerėjusi tik tiems, kurie gau
na darbą ir gali dirbti. Likusio
ji didžioji dalis gyvena iš ma
žos pašalpos; , kurios -negaih^rir

ir sesės ranka, turėtume ištisą 
džiovininkų sanatoriją.

Džiovos susirgimų turime ir 
jaunimo tarpe. Tai skaudus reiš
kinys, pro kurį negali praeiti 
nesusimąstę. Stovykla ateina čia 
į pagalbą. Nauja aplinka, geras 
oras, puikięs nuotaikos taip su
žadina apetitą ■ stovyklaujan
tiems, kad dažnai net šeiminin
kes suvaro į kertę. Stovykla 
duoda fizinio atsparumo. Svar
bią misiją stovykla turi-ir jau
nimo dvasios pasauliui. Čia ug
domas žmogus bendruomeni
niam gyvenimui. Čia bendra 
malda, paskaitos, iškylos, lau
žai, įvairūs religiniai ir tauti
niai parengimai /nuteikia jauną 
sielą taip mielai, kad jis su aša
romis atsisveikina su savo drau
gais ir stovykla.

Lietuviškos vėliavos pakėli
mas ryte ir nuleidimas vakare 
teikia kuo daugiau išgyvenimų 
lietuviškai sielai, kuri svetimoje 
žemėje išvydo Dievulio pasaulį. 
Malda ir įvairiais parengimais 
jungiasi jis stovykliniame gyve
nime su kenčiančia Lietuva. 
Lietuviško jaunimo stovyklos 
duoda mums nepakeičiamą pro
gą sukurti ar atkurti lietuvių 
tėvų vaikučiuose Lietuvą tokią, 
kokia ji buvo ir turėtų būti.

Į šį aukų vajų kviečiu nuo
širdžiai įsijungti visus lietuvius. 
Mieluosius kunigus, kurie visuo
met taip nuoširdžiai atsiliepia 
į kiekvieną pagalbos šauksmą, 
prašyčiau paraginti katalikiš
kas organizacijas pravesti joms 
tinkamu būdu aukų rinkimo 
vajų. Jaunimo organizacijos ga
lėtų čia konkrečiu būdu parody
ti savo meilę tam, kuris negali 
pats finansuoti stovyklavimo.

Aukas siųskite per Balfą, nes 
tuo būdu jos greičiausiai mus

maisto produktams. ■ Jeigu' ne 
per Baltą'ištiesta užjūrio brolio

! .’Jūsų^pąg^^įęlįį^s
I Kun. Ant. Bunga.

Memmingen, Reyalweg 5.

viena valstybė Europoje ris tolį 
veržėsi į rytus. Kaikurios, jų'žemės 
tarpe įr Lietuva,, turėjo grįžti į ‘ 
savas žemes ir net laisvę pra- 

. rasti Vokiečiams pavyko ilgai 
išlaikyti pagrobtas sritis. Nū
dieną jie pergyvena krizę ne 

. todėl, kad negali apjungti vo
kiečių tautos, bet ilgai svetimų 
valdytų žemių .kurias jie ne
abejotinai laiko ąavomis. Šia
me ląikotarpyje galimi vokiečių 
posūkiai, kurie gali bent kiek 
jų reikale padėti. Laukimo tarp
snyje vokiečiai nėra sustingę. 
Jie planuoja ir sistematiškai vei
kia. Sunku būtų nuginčyti, kad 
kova dėl vokiškų žemių vėl ne- 
išūgdys naujp sąjūdžio, nes bent 
šiame tarpsnyje visos partijos 
neišsižada nei pėdos anksčiau 
valdytų -sričių ir žodžiu jau bal
noja žirgus “joti į rytus”. Seno
ji liga “Drang nach Osten” gali 
plačiai subujoti ir pasireikšti 
smūgiu, jei tik susidarys atitin
kamos tarptautinės politikos są
lygos.

Jau keli šimtmečiai praslinko, 
kai rusai pradėjo veržtis į Sibi
rą. Pradžioje ten vyko nuoty
kių ieškotojai, kaip ir vakarie
čių atradėjai. Rusijos vyriausy
bė rėmė rusišką įtaką nerusfš- 
kose srityse. Tiesa, valstybės 
parama buvo grubi, ne psicho
logiška ir Sibiras greitai tapo 
trėmimų vieta. Kariai, tremti
niai, verteivos ir avantiūristai 
spraudėsi ar buvo spraudžiami, 
bet rusų tauta liko sustingusi ir 
nepaslanki. Nevykusius koloni
zacijos bandymus Sibire ypač 
sutrukdė Rusijos polinkis ieško
ti langų į vakarus. O tokiuo- lan
gu buvo Peterburgas, pastatytas 
Nevos balose. Prasidėjusi rusų 
imį5erijalistinė siaustis ir gro
bimas žemių vakaruose lėmė, 
kad pakrikusios valstybės pa
teko į jų nagus.

.Komunistai pradėję revoliu
ciją Peterburge, ją užbaigė 
Maskvoje. Sostinė vėl perkelia
ma į rusiškąjį branduolį, kuria
me jau senai klestėjo iš mongo
lų pasisavintas teroras. Komu
nistai jį nusagstė rytietišku ir 
vakarietišku iškrypimu siekti 
jau ne dalinių -imperijalistinių 
užmojų, bet -vašūotinįo-.'tik^.oĮ 
užvaldyti visą i žęmės. rutulį. Gi 
tam tikslui prireikė Sibiro, ku-

inę dalį pralenkia 
ir užtikrina kari-

karo patirtis, ^ateities strategi
niai užmojai ,vertė nuogomis 
vergų rankomis ten pravesti su
sisiekimo linftps, kurti pramo
nės įmones ir kelti žemės ūkio 
gamybą. Komįmi 
ir planingas ūkis patarnauja 
perkeldinti į Sibirą ne tik at
skiras įmones,-Ijet ir ištisas tau
tas. Kai rusų 'technikos lygmuo 
pakilo, kai nauji gamybos cent
rai išaugo paaukojus milijonus •»••• • * f w n • i

ten esančių žemės "turtų. Esama 
daug priežasčių, kwrlos lemia 
Sibiro supramonmimą atidėti iš
tisiems dešimtmečiams. Svar
biausi3 — netikęs klimatas, nes 
deimanto ir aukso kasyklos prie 
Jakutsko, dėl šalčių, sustoja net 
keliems mėnesiams. Transportas

istinė santvarka j blogai organizuotas, todėl apie

tuose, p&v. išnaudojamame Pa

80% medienos dar nepaliesta 
kirvio. Žibalo transportas nesu
organizuotas. Iš Baku nutiestos 
vamzdžių linijos, tik ligi Toms
ko, kuriame įkurdintos dilelės 
žibalo valyklos. Prie Omsko at
rastos žibalo versmės 
spartinti krašto suprar 
Žibalo vamzdžiai daba: 
į Irkutską, prie Baikalo ežero. 
Tačiau didžiausia kliūtimi yra

--a

jarsko ir Bratskė elektros jėgai
nės gali prašokti savo dydžiu 
ne tik rusiškąsias, bet ir- ameri
kietiškąsias jėgaines. Jėgaines 
statant taip pat susiduriama su 
gamtos kliūtimis ir štaigiais ato- 
lydžiais, kuriems apvaldyti rei
kalingos milžiniškos užtvankos 
ir«vandens baseinai. Prie elek
tros jėgainių statomos įmonės: 
dirbtinio pluošto, celiuliozės, po
pierių, boksito, aiiuminijaus, cė-' 
mento, chemijos, dirbtinos gu
mos ir ištisa apstybė kitų.

Sunkioji pramonė
Rusijai, ypač karo metu, 

svarbu nepriklausyti nuo kitų 
aiiuminijaus, titano, vario, cin
ko, cino, chemijos, gumos ir 
dirbtinos gumos srityse, kad jos 
karinis pajėgumas nebūtų pa-

i žeistas. Tačiau svarbiausiu 'ap-

Laisve iš Maskvos
(Atkelta iš 1 pusi.)

Vilniaus TV stotis tarytum ro
do “toleranciją” kauniečių na
cionalizmui. Gegužės 10 d. 
“Kompartijos ir Ministrų Kabi
neto” specialus nutarimas Kau
no gerbūvio kėlimo reikalu taip
gi skatino tą mintį. Keldami 

.gerbūvį lietu vo j e, siekdami pa
lenkti tautinio išdidumo energi
ją jiems pozityvia linkme Mask
vos padlaižiai Lietuvoje betgi 
stiprino propagandą, siekdami 
įtikinti jaunuosius, jog vakarie
čiai “egoistai siekia savo tikslų 
kitų sąskaita”. Todėl, kai visam 
pasaulyje vis daugiau buvo įti
kima “Maskvos gera valia”, Vil
niaus “Tiesa”, laikydamosi buv. 
“Pravdos” sekretoriaus, dabar 
jau. užs. reik, ministerio Dimit- 
rijaus-Šepilovo linijos, rašė: “re
akciniai Vakarų' valstybių im
perialistiniai sluogsniai(?!) sten 
giasi įstumti žmoniją į naują ka
rą. Tęsdami pragaištingą politi
ką jie siekia pasaulinio viešpa
tavimo, griauna tarptautinį 
bendradarbiavimą. Reakciniai 
imperialistiniai sluogsniai mėgi
na tęsti “šaltojo karė” politiką, 
aštrinti tarptautttrtus santykius 
ir daryti kliūtis sprendžiant 
svarbiausius tarptautinius klau-. 
simusl ? Ačiū lietuviškiesiems 
radijams, kokie jie bebūtų, šie 
naųįjeji 529 inžinieriai žinojo, 
kad Pabaltijo nepriklausomy
bės atstatymas nors yra gyvas, 
tačiau toli gražu nėra “svar
biausių tarptautinių klausimų 
tarpe”.

Lenkija - Vokietija
, Laisvoj, dažnai demagogija 

teužsiimančioj, spaudoj kaiku- 
riems keliant savo anti-vokiškas 
ir anti-lenkiškas tezes, Niujorke, 
kąip ir tėvynėje, budriai kaika; 
sekė Lenkijos ir Vokietijos san
tykių raidą, lemiančią,' lietuviš
kosios politinės tr Kultūrinės 
ateities gairės. Kalbos apie Lie 
tuvos išlaisvinimą tuščios iki 
laisvės neatgaus Rytų Vokieti
ja ir Lenkija. Pirmoji buvo jau 
Viliojama vakariečio Adenaue
rio ir jo ministerių, iš Lenkijos 
gi aidėjo aiškios titoistiŠkos ten
dencijos. Rytų Europos* išlaisvi
nimo ir nepriklausomybės ,le- 
lemiantys veiksniai nagrinėjami 
daugely straipsnių, net knygų.

kilelių inspiratorius, kunigaikš
tis Claus Schenk von Stauffen- 
berg, (sušaudytas) per savo 
žmones ir Amerikos žvalgybos 
agentą Allen Dųlles (dabar ČIA 
Vašingtone šefas) veltui malda
vo prez. Rooseveltą, dar prieš 
Normandijos išsilaipinimą, pri
pažinti naująją Vokietijos vy
riausybę! .. “Jie siekia apsau
goti Centrinę Europą nuo Rusi
jos ideologinės ir faktinos kont
rolės. Jie. yra įsitikinę”, — reko
mendavo vokiečių karininkas 
Mr. Dulles, — “kad priešingu at
veju krikščioniškoji kultūra ir 
demokratija ir viskas, kas eina 
kartu su tuo, bus išnaikinta Eu
ropoj, jei naciškoji diktatūra te
bus pakeista kita diktatūra. Ka
rininkai sąmokslininkai — tele
grafavo 1944 m. sausio mėn. Va
šingtonu! Mr. Dulles, — pabrėž
tinai prašo suvokti pavojus ky
lančius iš to, jei Maskvai pasi
seks proletarizuoti Centralinės 
Europos milijonus”. Nežiūrint 
visų pastangų Vašingtonas į pa
galbos šauksmą net neatsakė ir 
karininkų sąmokslas buvo 
smerktas nepasisekimui.

Reikalauja -susitaikinti . 
su Lenkija 
Neapykanta taęp lenkų - 
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skubinosi pašalinti Hitlerį, kad 
apsaugojus Rytų Europą, o

Nęapykanta tarp lenkų - vo
kiečių/ gilesnė ąiea vaivados TBi- 
cianckio it gen. Želigovskio 
įskiepyta prieš lenkus lietuviuo
se^ buvo siūloma sunaikinti Ham 
būrgo įtakingojo laikraščio “Die 
Zeit”. Girdi, turime susitaikinti 
su lenkai^ — kaimynais. To rei
kalaujanti tarptautinė padėtis. 
Konservatorių vokiečių oficio
zas net maūė, kad nežiūrint vis
ko, kompromiso sienų klausimu 
turįs būti pasiekta. Vokiečiai tu
ri būti pasiruošę mokėti kainą 
už 1939 m; karą ir, jei ši kaina 
hutų, Pomeranija ir Silezija, tai 
’aikrąštis S’ patartu vokiečiams 
oa?alvo<i ir mokėti.

Vokiečių įtakingo laikraščio 
vedamasis turėtų paskatinti at- 
sakomingus lietuvius politikus, 
besirūpinančius savo tautos rei
kalais, pagalvoti apie, šitokio 
kompromiso minties skleidimą 
ietuvių santykių išlyginimui su 
vokiečiais, rusais ir lenkais. “Ne 
nriklausomybęs“ iš Maskvos be
mokintiems Vilniau? dabarti
niams moskolbemiąms derėtu 
kalti i galva, kad už Stalino ir 
Hitlerio baisius nusikaltimus 
lietuviu tautai galėtų būtį atlv- 
rinta Mažosios Lietuvos su Ka
raliaučium grąžinimu visam lie
tuviškam masyvui.

Bonnoje gi manyta, jog pir
miausia reikia rasti kompromi
są su Rytų Vokietija. Ši ragino 
moskolbernius vokiečius nuimti 

eležinę uždangą. Jau nesą nei 
kalbos dėl santykių su Rytų Vo
kietija užmezgimo, bet klausi
mas tesąs kaip? Užs. reik, minis- 
teriš Von Brentano taip nese
niai užtikrinęs vokiečius trem
tinius, kad “Vokietija niekad 
neatsisakys savo žemiu Rvtuo- 
se“, susirūpinęs skaitė “TŽ” jau 
minėtos John J. McCloy komi
sijos pranešimą, kuriame “žino
vai” Amerikos ’ vyriausybei pa
tarė įgalinti Vokietijos garanti
jas Lenkijai ir Čekoslovakijai., 
jei šios sutiks su Vokietijos su- 
vienijmu. Artimi jam vokiečiai 
politikai straipsniuose manda
giai išsidavė, jog tiek ši patari
mų knyga, tiek visa Amerikos 
politika rodo, jog JAV yra apsi- 
prendusios už “taikingą sugyve
nimą” su Masfkva, bet kokia kai
na”. Vokiečių spauda vėl per
spėjo politikus budriau stebėti 
pasaulio politinę plėtotę, nes 
“kitaip jie pasiliksią toli už 
jos”. Laikraštininkai skelbė taip 
gi, kad repatriacija beveik iš
naikinusi paskutiniąsias vokiš- 
kumo žymes kryžioku užkariau
tose žemėse”, ir, girdi, ką besą-, 
kyši, “ateityje “Drang nach Os- 
ten” atrodo teks remti tik “aka
deminiais istoriniais išvedžioji
mais!”.

pranašystės įvyko ir rusai pri- 
sišliedino prie Oderio, Nikitą S. 
hruščiov taria; Rusija priklau
so Azijai šie žodžiai ne vėjo 
gaudymas, nes Maskva yrą nu
sistačiusi per šį penkmetį Sibi
re įdėti 125 bii. dol. ir apgyven
dinti 3 mil- žmonių. Ten norima 
suorganizuoti naujas anglies ka
syklas, elektros jėgaines, plieno,

manęs įmones. *Bent šiuo metu

je ar šis užmojis bus pilnai įgy
vendintas. Mes žinome iš rusiš
kos tikrovės, kad jų planai toli

glime neigti, kad sunkiosios pra
monės, o ypač apsiginklavime 
srityje nebūtų jie padarę žymios 
pažangos. Vakariečiams ir toliau 
leiskime miglose klaidžioti ne
skiriant apsiginklavimo nuo ma
sių skurdo, kuriame panerti Ru
sijos ir kitų komunistinų kraš
tų gyventojai.

Bent šiuo metu yra užsimota 
ypač sustiprinti keturis pramo
nės centrus, kurie neprįpuola- 
mai parinkti keturių didžiųjų 
Sibiro upių ištakose. Pirmasis 
apima Uralo europinę ir azijinę 
sritis su Pečioros ištaką. Pasta
ruoju metu paaiškėjo, kad Pe- 
čicros pakrantės turtingos ang-

jos.
Antroji pramonės sritis ap

ima žinomąjį Magnitogorską, 
Kustanai ir Karagandą. Prie 
Kustanai atrasti aiiuminijaus 
ištekliai. Ten numatoma statyti 
žemės ūkio- ir kitokių mašinų 
įmones, pagelbėti Sibiro srity
se kuriamam žemės ūkiui; An
trasis pramonės centras yra 
upės Ob ištakoje.

Trečiasis pramonės centras 
apima Novosibirską,’ Krasno
jarską, Bratską ir Irkutską Je
nisiejaus prieupio Angaros išta
koje. Ten jau senokai pradėtas 
pramonės kūrimas. Šiuo metu 
užsimota sukurti aiiuminijaus^ 
magnezi|įaus, mašinų ir chemijos 
pramonės įmones. Milžiniška 
elektros jėgainė ten dabar sta
toma.

Ketvirtasis pramonės centras 
yra rytiniame Sibire, Lenos 
prieupių ištakose. Ten veikia 
aukso kasyklos ir neseniai at
rasti deimantų ištekliai, kurių 
ypač reta Rusijoje, o taip pat 
anglies ir geležies rūdų sluogs
niai. Hidroelektros jėgaine dar 
šį penkmetį bus pradėta statyti.

Sunkus įgyvendinimas
Anksčiau atrastuosius žemės 

turtus apdirbo politinių tremti
nių, komunistų partijos vergų 
rankos. Pravedus geležinkelio 
linijas ir pastačius įmones sten
giamasi naujas įmones mecha- 
hizuoti. Komunistai įsitikino, 
kad jų vergų darbo našumas nė
ra ganėtinas. -Todėl jie dabar 
paskelbiami pusiau laisvais ir 
pusiau lygiais, kad pusėtinai 
dirbtų. Numanu, kad Rusija ne
pajėgs Sibiro per vieną penk
metį supramoninti ir išnaudoti

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 JAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

tik

Nežiūrint apstybės. kliūčių 
Sibiras yra Rusijos galybės yar-

energijos apie 600 bilijonų kilo
vatų valandų. Trys ketvirtada-

jps sluogsniai yra žemės pavir
šiuje. Veik visi vario, cinko, 
aliumini jaus, mangano, nikelio 
ir kitų retesnių metalų ištekliai 
terandami Sibire.

Sunkumams nugalėti Sibiras 
ypač reikalingas energijos šal
tinių. Nestebėtina, kad rusai da
bar griebėsi statyti jėgaines ant 
Angaros ir Jenisejaus. Krasno-

siginklavimo laidu yra plienas. 
Be esančių geležies rūdos šalti
nių užtikti du nauji: Urale ir 
rytiniame Sibire. Nors rusai jau 
šiandieną giriasi, kad Sibire 
plieno būsią pagaminta 3 kartus 
daugiau, kaip Ruhrgebiet, ta
čiau galima patikėti, jog JSibiro 
geležies gamyba po 2-3 penkme
čių galės-, siekti 15 mil. to. Tik 
per dabartinį' penkmetį užsimo
ta pastatyti apie 10O plieno lie
jyklų. Prie liejyklų numatyta 
įkurdinti sunkiųjų mašinų- įmo
nes, jau visai nutylint apsigink
lavimą. ' i

Pastaruoju metu atkreiptas 
ypatingas dėmesys į Sibiro ūkio 
patį jautriausią tašką — trans
portą. Rusai nusimanę, kad vie
na pagrindinė geležinkelio lini-

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsirųokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

A*

ja karo metu gali būti lengvai 
pažeidžiama. Todėl Sibire ku
riamas ne vienas pramonės cent
ras, bet keli, kurie netrukus tu
rės išugdyti ūkinį savistovumą 
ir naujas susisiekimo linijas. 
Pirmiausia Sibiro geležinkelį 
norima’elektrofikuoti. Kita ver
tus ten pradėta didesnio masto 
sunkvežimių gamyba. Sunkve
žimiai tegali būti ūkiškai nau
dingi tik nedideliuose nuoto
liuose, bet bėdos atveju, jei ne

gali atlikti žymų vaidmenį Si
biro ūkyje, kaip yra JAV.

Sibiro pramonei augant bus 
spartinamas ir žemės ūkis. Ka
zachstane žemės ūkio gamybos 
skatinimas nėra pavykęs. Be 
pramonės atitinkamos pagalbos, 
mašinų ir trąšų Kazachstane su
varyti x tūkstančiai komjaunuo-' 
lių negalės pasigirti “plėšinių” 
dideliais vaisiais. Visai supran
tama, kad N. S. Chruščiov, ku
ris ankščiau šūkavo apie naujas 
žemės ūkio sritis, sutelkė dėme
sį į pramonę Sibire, nors ir ge
rokai suveržtais pilvais laukiant 
seniai žadėtojo rojaus žemėję, o 
ypač žemės ūkyje.

Tačiau jo ir kp tikslas Sibire 
sukurti savistovų ūkinį centrą, 
kad karo metu, ir be europinės 
paramos, būtų galima kariauti. 
Rusų įsitvirtinimas Sibire sako, 
kad jie -yra nusistatę ilgai gintis, 
jei vakariečiai padarytų spren
dimą savo metu, iki paskutinio 
kraujo lašo, šaukiant: mes nie
kada nekapituliuosime.

Maišlas Pielu^ juroje
(Tęsinys iš praeito nr.)

Kai įėjau į Hitihiti namus, 
man atrodė, jog grįžau į tėviškę. 
Christian jautėsi laimingas su
sitikęs Maimiti, Stewart nuėjo 
pas savo mylimąją, kurią jis 
vadino Peggy.

Keli maištininkai nutarė pa
silikti vietoje, b kiti išplaukė su 
Christian.

Ir vėl slinko nerūpestingos 
dienos, kol vieną rytą, maždaug 
po dešimties dienų nuo Bounty 
išbūriavimo, vaikščiodamas pa
stebėjau kad didelė burinė ka
nu atplaukė į salą. Kanu turėjo 
priklausyti kokiam nors, giminės 
vadui.

Nekreipdamas dėmesio į atvy
kusius, pamažu nužingsniavau 
į savo mėgiamą maudymosi vie
tą. Kiek paplaukęs pasileidau 
pasroviui ir netikėtai ant kran
to pastebėjau sėdinčią ir besi
šypsančią merginą, matomai at
vykusią anuo kanu. Negali būti! 
Tchani! Priplaukęs mandagiai 
ją pasveikinau ir pasakiau, jog 
esu matęs kaip puikiai ji šokan
ti.

— Taip puikiai, jog aš tos nak
ties niekad neužmiršiu — dar 
pridėjau.

— Arero mona (saldus liežu
vis) — tarė ji ir pasisakė, kad 
mane irgi žinanti, kaip Hitihiti 
“taio”.

Kurį laiką pašnekėjus, ji pa
siūlė man nardymo lenktynes, 
kuria? aš pralaimėjau. Ji buvo 
tokia nuoširdi ir draugiška, kad 
po pirmo susitikimo atrodė, jog 
mes seniai vienas antrą pažįsta
me.

Man pasipasakojus apie ją Hi
tihiti, jis pasisiūlė tarpininkauti 
vedyboms — pašnekėti apie tai 
su jos dėde Vehiatua, nes jos tė
vai jau buvo mirę.

Kai vėl susitikau su Tehani 
pasisakiau, kad kalbėjau su, savo 
“taio” ir tas pažadėjęs tarpinin
kauti, kad galėčiau gauti jos 
ranką. Į tai ji man atsakė, jog 
pasakiusi savo dėdei, jog turinti 
gauti mane už vyrą.

— Ar tu nori, kad aš pradė
čiau su Hitihiti karą ir pagrob
čiau jo “taio” — juokdamasis at
sakęs jai dėdė.

— Taip, — ji pasakiusi — jei
gu prieis prie to.

Neužilgo visi formalumai bu
vo sutvarkyti ir mes jau buvo
me sužadėtiniai. Ta proga aš jai 
padovanojau-* puikią auksinę 
grandinėlę kaklui ' papuošti. 
Greitai sekė ir vestuvės su vie
tinėmis apeigomis ir šaunia puo
ta, o po to įsikūrėme jaukiame 
namelyje, kurį mums padovano
jo Vehiatua.

Dveji metai, 1790-tieji ir 1791- 
mieji buvo laimingiausi mano 
gyvenime.

Ir kiti buvę Bounty įgulos vy
rai neleido laiko veltui. Morri
son, padedamas abiejų dailidžių 
Norman ir McIntosh griebėsi

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

statyti laivą vardu Resolution. 
Reikėjo įvertinti jų pastangas, 
nes teko dirbti be įrankių. Vis- 
dėlto laivo liemuo įgavo for
mas ir atrodė atlaikys augštą 
.jūrą: .' .

Stewart ir jo žmona Peggy 
susilaukė dukrelės ir atrodė, jog 
jų laimei nieko nebetrūksta.

Bet būta ir negeistinų reiški
nių. Thompson susipyko su 
Churchill ir jį nušovė — už tai 
jį vietiniai užmušė akmenimis.

Metams baigiantis mums gimė 
duktė, kurią pagžl motiną pa
vadinome Tehani. Aš pridėjau ir si
savo mėtrndi * y arSą* asiena. 
Tikrai, žaisdamas su savo duk
rele Tehani-Elena, aš jaučiausi 
laimingiausias žmogus pasauly
je. ’ 1

Bet laimė niekad ilgai ne
trunka ... ,

4 Vyrai kovoja su jūra
Kapitonas William Bligh, kad 

ir turįs daug neigiamybių, bū
damas pirmos eilės navigatoriu
mi, įvykdė tai, ko nė vienas 
nėra padaręs jūrininkystės isto
rijoje. Jo logo knygoje parašyta:

“1789 . m. balandžio 28 d. Su 
savimi valtyje turiu 18 asmenų. 
Laive Bounty pasiliko 25 pajė
giausi jūrininkai. Turėdami 
silpną vėją, palyginamai grei
tai ėjome Tafoa salos link, kuri 
radosi šiaurės rytuose, per de
šimtį jūros lygų (apie 54 km.) 
nuo mūsų. Kol matėme laivą, jis 
buriavo vakarų — šiaurės va
karų kryptimi, bet aš galvojau, 
jpg tai tik klaidinimas, kadangi 
dažnai girdėjosi maištininkus 
šaukiant “valio Tahiti”.

Šią 23 pėdų valtį kapitonas 
Bligh buvo nusistatęs nuvesti į 
artimiausią uostą Timor, Naujo
joje Olandijoje, .už. 4.000 mylių. 
Pakeliui esančiose salose jis ne
galėjo sustoti,, kadangi lauki
niai beginklius būtų. užmušę. 
Kelionė turėjo tęstis ištisas sa
vaites, todėl Bligh nutarė su
stoti Tafoa saloje papildyti 
maisto ir vandens atsargas, ka
dangi maištininkai leido paimti 
tik 150 svarų duonos, 32 svarus 
kiaulienos mėsos, 6 kvortas ro
mo, 6 butelius vyno ir 28 galio
nus vandens. Iš laukinių, mai
nais už rūbus ir apavą (tų daly
kų jiems nereikėjo, bet buvo 
kas tai naujo)'buvo gauta ne
mažas kiekis maisto ir vandens, 
todėl tą vakarą kiekvienas ga
vo po ketvirtį duonmedžio vai- 
sio ir po kokoso riešutą. Sukūrus 
laužą ir išstačius sargybas visi 
nuėjo miegoti.

Sekančią dieną, rengiantis 
apleisti salą, nenoromis teko su
sidurti su godžiais vietiniais sa
los gyventojais, kurie akmeni
mis užmušė John Norton,1 be
veik visus lengvai sužeidė ir vos 
nepaskandino valties. Bligh įsa-

kė savo žmonėms išmesti papil
domai drabužių už borto. Jo gar
sūs naktiniai marškiniai atsira
do vandenyje. Laukiniai, kurie 
su savo kovos kanu vijosi vai- • 
tį, sustojo graibyti drabužių ir 
tuo laiku valtis su jūrininkais 
spėjo pabėgti.

Bligh aiškiai davė savo įgu
lai suprasti, kad yra tik viena 
galimybė išlikti gyviems, tai 
bandyti pasiekti' Naująją Olan
diją, nes pakeliui nei vienos sa
los gyventojais negalima pasiti
kėti. Šiaip ar taip ginklų jie be
veik neturėjo. Jis pasakė, kad 
nuvešiąs barkasą į Naująją 
Olandiją, jei visa įgula sutik- 
iantl su jo nustatytu maistu ir...

!VaB<J^is kiekiu dienai, tai yra 
viena dricija (28 gr.) duonos ir 
puse puodelio vandens, o kitas 
maistas lygiomis dalimis. Visi 
su .tuo sutiko, nesėtai buvo vie
nintelė galimybė grįžti į namus 
ir pamatyti savuosius. Dabar 
valtis buvo lengvesnė, kadangi 
trūko John Norton ir atsimetė 
dalis aprangos. Bligh darėsi vi
sai kitu žmogumi, kitokiu, kaip 
kas jį anksčiau pažinojo ir jo 
orumas jūrininkų akyse augo — 
ne iš baimės, bet iš pagarbos. 
Bligh logo knygos įrašuose, sek
madienį, gegužės 3 dieną, skai
tome:

“Auštant vėjas sustiprėjo. Sau 
lė patekėjo paraudusi, o rytinis 
dangus lyg liepsnojo — ženklas, 
kad vėjas dar stiprės. Aštuo- 
niomis pašoko audra ir jūra pa
kilo. Buriuoti jau nemėginome, 
kadangi ir taip radomės pavo
jingoje padėtyje, nes stipriai py
lė vandenį į sterną, kad vos spė- 
davome jį išsemti.

Baiminomės, kad maišuose 
esanti duona gali sušlapti ir su
gesti. Badas būtų neišvengia
mas. Mūsų laimei, iš dailidės 
paskolintoje dėžėje duona liko 
apsaugota.

Kadangi visi buvome peršlapę 
ir sušalę, tad kiekvienam pie- 
turns išdaviau po šaukštelį romo 
ir po ketvirtį duonmedžio vaisior 
nors galvojau, kad pastarieji vai 
gymui beveik netinkami. Aš bu
vau užsimojęs su esamomis 
maisto ir gėrimo atsargomis iš
tverti 8 savaites, nors toks die
nos davinys yra labai menkas.

(nukelta į 7 psl.)

Garantuoti siunti-
nlai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome HtPoi musu sandė 
Inj Komodoje arba Anglijoje. Nauji k 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai ( musų son-

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis

Būsite patenkinti mūsų tomybo 
100%.

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. • TORONTO

YANA FABRICS A 
698 QUEEN ST. W„ TORONTO
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

KLB KRAŠTO VALDYBA Iš “Tiesos" puslapių 
» I

Dalgelę traukiauKULTŪROS KONGRESO REIKALU '
Birželio 30 d. Čikagoje įvyks

ta JAV ir Kanados. Lietuvių 
Kultūros Kongresas. Jį ruošia 
JAV ir Kanados LB Kraštų Val
dybos. Jo pasisekimąs ir reikš
mė priklauso nuo mūsų visų. 
Rengėjai daro viską, kad Kultū
ros Kongresas prisidėtų prie 
kultūrinio musų gyvenimo su- 
aktyvinimo bei pagilinimo. Bet 
šitam reikia ir mūsų visų dėme
sio bei aktyvumo. Reikia, kad 
visų dalyvavimas padarytų Kul
tūros Kongresą didelį ir reikš
mingą. Todėl Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto .Valdyba 
visas aplinkų valdybas prašo:

1. stengtis, kad Kultūros Kon
grese dalyvautų kuo daugiausia 
Kanados . Lietuvių Bendruome
nės apylinkių atstovų,

2. rūpintis, kad į Kultūros 
Kongresą vyktų kuo daugiausia 
iš visų mūsų organizacijų bei 
draugijų (ypač kultūrinių) at
stovų ir apskritai lietuvių.

Kultūros Kongreso registraci
jos mokestis yra 1 dol. asmeniui. 
Studentai ir moksleiviai leidžia
mi veltui.

Kultūros Kongreso tvarka
Kultūros Kongresas bus ati

darytas birželio 30 d. 9 vai. 30 
min. rytą Sherman viešbutyje 
(Randolph 'ir Clark gatvių kam
pas) iškilmingu posėdžiu. Svar
besnieji jo momentai: atidary
mas, himnai, invokacįįa, miru
siųjų pagerbimas ir prisimini
mas, Garbės*Komiteto ir Darbo 
prezidiumų kvietimas, Kanados 

1 ir JAV LB pirmininkų žodis, L. 
Enciklopedijos redaktoriaus dr. 
j. Girniaus paskaita: “Tautinė 
lietuvių kultūra — mūtų tautos 
išlikimo pagrindas”. ' >

Nuo 1 vai. iki 6 vai. po pietų 
vyks atskirų sekcijų posėdžiai.

6 vai. vak. antrasis plenumo 
posėdis: Kanados Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Fondo pir- 
min. Iz. Matusevičiūtės paskai
ta: “Tautinės kultūros išlaikymo 
būdai ir priemonės” ir rezoliu
cijų priėmimas bei Kultūros 
Kongreso uždarymas.

Kultūros Kongreso ir Dainų 
Šventės banketas

, * Liepos 1 d. Čikagoje įvyksta
didžiulė Dainų Šventė. Kultūros 
Kongresas ir Dainų Šventė bai
giami bendru banketu liepos 1

(Atkelta iš 1 psl.) 
bės svečiams, parapijos muziki
nių reikalų tvarkytojui sol. V. 
Verikaičiui su savo choru, or
kestru ir kvartetu vykdant pro
gramą scenoje, “Ljųna” studijai 
filmuojant (filmavo ir visas iš
kilmes bažnyčioje), o CBC užra- 
šinėjant magnetofonu “Ameri
kos Balsui”.

Banketas buvo pradėtas mal
da, kurią sukalbėjo Tėvas Pro
vincijolas. Kiek pasistiprinus, 
banketo tvarkytojas parapijos 
komiteto narys inž. Pr. Razgai- 
tis trumpa gražia kalba pasvei
kino garbingąjį svečią Bažny
čios kunigaikštį, apibūdindamas 
jo asmenybę, jo artimumą vi
siems, visų tautų tikintiesiems 
ir ypač lietuviams.

Jo Eminencija savo kalboje 
pasidžiaugė ‘galįs būti kartu, 
kai lietuviai Kanadoje kuria sa
vo dvasinį bei kultūrinį centrą. 
Jūsų vaikai, kalbėjo Jo Em., 
Lietuvos nebepažįsta, bet jie 
glausis prie to centro, kurį jūs 
sukūrėte, prie jūsų parapijos. 
Mes meldžiamės, kad Lietuva 
vėl atgimtų laisvėje. Jūs .čia tu
rite išlaikyti tikėjimo, laisvės ir 
meilės ugnį, savo vaikus turite 
auginti meilėje Dievo ir jūsų 
krašto, iš kurio atėjote.

Tėvas Provincijolas savo kal
boje priminė, kad ši diena yra 
bendro džiaugsmo diena Pran
ciškonų šv. Kazimiero provinci
jai ir parapijai. Priminė, kad šie 
pastatai šventinami provincijos 
dvigubo jubiliejaus metais — at
naujinimo prov. Lietuvoje ir įsi
kūrimo šiame kontinente, padė
kojo Jo Em. Kardinolui už lei
dimą savo darbu prisidėti prie 
lietuvių katalikų reikalų tvar
kymo Toronte, taip pat už globą 
šį darbą dirbant.

Į parapijiečius Tėvas Provin
cijolas kreipėsi lietuviškai, svei
kindamas su parapijos įsteigimo 
ir statybiniais laimėjimais, iš
keldamas tautinės parapijos di
delį vaidmenį išeiviškame gyve
nime. Provincijolas pasidžiaugė, 
kad čionykštis gyvenimas stato
mas ant pamatų, iš kurių jėgos 
lietuvis sėmėsi amžiais. Primi
nęs, kad be išviršinės bažnyčios 
yra dar dvasinė, kvietė stiprėti 
dvasiškai, dėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie parapijos statybos 
ir užtikrino, kad visa Pranciško
nų provincija visada dalį savo 
jėgų skirs šiai parapijai paremti.

Po šių kalbų Jo Eminencija 
turėjo išvykti. Atsisveikinant 
dvi mergaitės tam įteikė puokš
tę rožių , ir parapijos specialų 
leidinį, išleistą Jm iškilmių pro- 

d. 6 vai. 30 min. vak. tame pačia
me Sherman viešbutyje. Banke
to tikslas — ne tik sudaryti pro
gą visiems vienoje vietoje susi
tikti bei pasidžiaugti, bet ir kon
greso ir šventės oficialiuosius 
dalyvius pagerbti. Todėl taip 
pat svarbu, kad ir bankete da
lyvautų kuo daugiausia svečių. 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės apylinkių valdybos yra pra
šomos kviesti svečius ir į banke
tą. Kvietimo kaina 6 dol. vie
nam asmeniui. Kadangi banke
to svečių skaičių viešbučiui rei
dą pranešti iš anksto, tai apy
linkių valdybos iki birželio 23 d. 
praneša, kiek svečių iš jų apy
linkių dalyvaus. Kartu su pra
nešimu siunčiami ir pinigai. 
Kvietimai atsiimami į Čikagą 
atvykus. Banketo reikalais rei
kia kreiptis į Banketo Komisijos 
pirmininką: Jonas Jasaitis, 4430 
So. Campbell Ave., Chicago, Ill., 
tel. LA. 3-2180.

Nakvynių užsakymas
Kultūros Kongresas ir Dainų 

Šventė sutrauks daug lietuvių iš 
visos Amerikos ir Kanados. Jau 
dabar jaučiama didelio susido
mėjimo šiais dideliais kultūri
niais įvykiai. Čikagos Lietuvių 
Bendruomenė padarys viską, 
kad atvykusioms būtų jauku ir 
malonu. Pas Čikagos lietuvius 
daugelis taip pat ras ne tik pa
stogę, bet ir nakvynę. Tačiau 
bus daug ir tokių, kurie norės 
apsistoti viešbučiuose. Kadangi 
Kultūros Kongresas ir. banketas 
vyks Sherman viešbutyje, tad 
jame ir nakvynes bus patogiau 
turėti. Toks yra pageidavimas ir 
paties viešbučio, leidžiančio nau 
dotis patalpomis. Užsisakąs kam 
barį prašomas nurodyti, kad už
sakoma ryšium su Lietuvių Kul
tūros Kongresu (Lithuanian 
Cultural Congress) Oficialus 
viešbučio adresas šiuo reikalu 
yra toks: Reservation Depart
ment Hotel Sherman, Randolph 
and Clark Streets/ Chicago 1, 
Ill., USA.

Užsakant nakvynę laišku arba 
atviruku, be savo vardo, pavar
dės ir adreso, taip pat reikia nu
rodyti atvykimo bei išvykimo 
datas, lovų rūši, skaičių ir kt.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba.

Ak, mano Dieve, ir dabar, kai 
mano blauzdas laužo sausgėla, 
kai akulioriai spaudžia spuoguo
tą nosį,'kai pagaliau visas kūnas 
išglera prieš mažiausią oro at
mainą, vistik miela pasvajoti 
apie... meilę. Prisiminus, kad 
prieš daugelį metų, dar būnant 
gimnazijos suole, išdykę bernio
kai rašydavo laiškelius, kuriuose 
mane gretino su plaštake, lygino 
su baltu ramunės žiedu, mano 
veide matė raudono dobilo žy
dėjimą, o mano akių mėlynė 
jiems buvo augštesnė ir gilesnė 
už vasaros dangų — norėčiau 
mirti tų saldžių svajų verpete. 
NUodėmingą mintis, saldi ir ap
gaulinga, kaip tas Biblijos žal- 
tys, sliuogia krūtinėn: nusipirk
ti acto ir užpilti ant tos nerimas
tingos širdies, kad ji amžinai 
nustotų plakus. Juk būtų gražu 
ir romantiška mirti jaunystės 
svajų sukūriuose! Pagaliau juk 
•vištiek nieko nebeliko iš gyveni
mo, ypač po to, kai paskutinė 
mano meilė sudužo, kaip akme
niu pataikintas veidrodis... Ar
gi bus geriau, jeigu vieną dieną 
koksai seno modelio automobilis 
suplos šonkaulius? Arba pilvan 
arsjaknosna ar bala žino dar kur

DIDELĖS IŠKILMĖS TORONTE
ga, o visi dalyviai įspūdingai 
sugiedojo “Ilgiausių metų!”

Jo Em. su sekretorium išvy
kus, toliau viskas vyko lietuvių 
kalba. Dabar pirmasis kalbėjo 
klebonas Tėvas Bernardinas, 
OFM, primindamas vargingą 
kūrimosi kelią ir dėkodamas už 
nuoširdžią visų paramą.

Konsulas min. V. Gylys savo 
kalboje priminė, kad šios iškil
mės vyksta biržellio mėn., kuris 
jau 16 metų, mums yra skau
džių nelaimių ir liūdesio mėnuo, 
kad šis kūrinys yra auka už tau
tos kančias, auka, kad jai būtų 
grąžinta viskas, ko ji neteko. 
Reikšdamas vilties, kad prisikė
limo valanda tikrai ateis, minis- 
teris dėkojo Tėvams Pranciško
nams už jų darbus Dievui ir Tė
vynei.

KLB Krašto Valdybos pirm, 
p. B. Sakalauskas ypatingai už
akcentavo parapijos vaidmenį 
tautos, o ypač išeivijos gyveni
me. Ir čia lietuvis ne tik melsis, 
bet ir semsis jėgos laisvės kovai 
ir tautinei gyvybei. Tad gili pa
dėka priklauso visiems, kas dir
bo ir prisidėjo prie šio jėgų šal
tinio sukūrimo, nes tai didelis 
darbas mūsų tautai.

Šv. Jono Kr. parapijos klebo
nas kun. P. Ažubalis, prisiminė 
šv. Pranciškaus vizijoje girdėtus 
žodžius: “Pranciškau kelkis ir 
eik atstatyti bažnyčios”. Ir tada 
nestigo bažnyčių pastatų. Šv. 
Pranciškus buvo pakviestas at
statyti ardomos dvasinės Baž
nyčios. Sveikindamas naujose 
patalpose kun. Klebonas linkėjo, 
kad gražiame pastate angtų di
delės širdys, klestinčios Dievo ir 
Tėvynės idealams.

Motrealio Aušros Vartų para
pijos klebonas Tėvas J. Kubi
lius, SJ, sveikino jėzuitų provin
cijos ir Kanados Liet Kunigų 
Vienybės ir AV parap. vardu. 
Pasidžiaugęs kaip gražiai Kana
doje kuriasi jau kelinta liet, 
nauja parapija ir eilė kapelioni- 
jų, baigė žodžiais: “Jei po kiek 
metų tie pastatai būtų apleisti, 
jei juose nebesigirdėtų lietuviš
kos kalbos, būtų mano ir jūsų 
visų kaltė!”...

Paskutinis kalbėjo parapijos 
komiteto pirm. V. Užupis. Esą 
pašventinta lietuvybės tvirtovė. 
Jokios bangos ir audros jos ne<- 
išgriaus, jei joje skambės lietu
viškojo jaunimo juokas ir daina. 
Kom. Pirmininkas padėkojo už 
darbus lietuviškąją parapiją 
steigiant Tėvui provincijolui, vi
siems Tėvams Pranciškonams, 
dirbusiems ir dirbantiems šioje 
parapijoje; gražiu sakiniu aptar-

i damas kiekvieno vaidmenį, dė
kojo taip pat parapijiečiams ir 
visiems aukotojams, chorui or
kestrui, pasiaukojusiai dirban- 

i čiam Rėmėjų Moterų Būreliui 
, ir Parapijos komitetui, primin

damas, kad mūsų darbas dar nė
ra — baigtas — “daina dar neiš- 
dainūota, troškimų taurė dar ne
išgerta”.

Baigiant oficialiąją dalį buvo 
sudainuota “Eisim broleliai na
mo!”, o viskas baigta tautos 
himnu.

Bankete gražiai patarnavo 
moksleivės ateitininkės pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, o 
tvarka rūpinosi parapijos komi
teto ir Rėmėjų Moterų Būrelio 
narės. Protarpiais dainom va
dovavo choras, nuolat aplanko
mas savojo vadovo sol. Verikai- 
čio, kuris programos metu pa
dainavo ariją iš “Don Žuano”.

Apskritai viskas praėjo labai 
gražiai, tvarkingai ir jaukioje 
nuotaikoje, kuri sužadino dau
gelio entuziazmą prie parapijos 
darbų prisidėti ir pinigine auka. 
Jos buvo protarpiais pranešinė- 
jamos ir dalyvių dėmesiui. Bet 
jūsų korespondetnas gal nesu
skubo visų užsirašyti, tad ryž
tasi suminėti tik kaikurias. Pra
džią padarė p. B. Sakalauskas, 
paaukojęs $50, “Aušros” klubas 
su $100 ir viešnios iš Baltimorės 
—- pp. Veronika Prankuvienė, 
Marija Valsky, Ona Bikulevi- 
čienė — paaukojusios po $100. 
Dalyviai stipriai paplojo prane
šus, kad Tėvas Provincijolas pa- 

. aukojo $500, šv. Jono Kr. ir 
Montrealio Aušros Vartų para
pijų klebonai po $100, Kene- 
bunk Port vienuolynas $250, 
Brooklyno vienuolynas $100, ini
cialais pasirašęs M. V. $125, Tu- 
mosai $100, Dr. J. Sungaila, Ka
zakevičius ir Lie. Kat. Moterų 
Dr. Toronto skyrius po $50, L. 
Kat. Mot. D-jos šv/Jono parapi
jos skyr. $10, o taip pat paskati
nančius naujiems darbams pasi
žadėjimus: kai bus pradėta 
bažnyčios statyba, p. Br. ir A. 
Pabedinskai pasižadėjo paaukoti 
$500, o po kurio laiko prisiuntė 
raštelį p. Masys, kad jis pasiža
da tada paaukoti $1000.

Kas norėjo aukoti, rado prie 
durų pastatytą staliuką arba 
nešė savo auką tvarkdariam, 
doleriais ir kelios orkestro mer- 
doleriais ir keilos orkestro mer
gaitės, gal savo santaupas ati
duodančios.

Banketas prasidėjo apie 1 vai. 
pp., daugumas išsiskirstė po 4 v., 
o kiti dar ir ilgiau pasiliko šne
kučiuodamies.
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Toronto lietuvių Maironio vardo šeštadieninė mokykla.

įsisuks koksai vėžys ir sugriauš, 
kaip pavasario saulė purviną 
sniegą?... Tokios veislės mirty
je romantikos nei už surūdijusį 
centą. O aš, juk romantiško, sva
jingo krašto dukra. Mano gimto
je žemėje žmonės užmiršta juo
džiausią vargą bei skurdą dainos 
posme ir sidabrinėje vasaros mė
nesienoje kiekviena mergaitė su 
baltu dobilu plaukuose yra lai
mingesnė už tikro kraujo prin
cesę, perlais bei deimantais pasi
dabinusią ..'.

Ak, bet-visa tai tik prisimini
mai. Aš neturiu nei savo gimtojo 
krašto ir nėra čia žalių laukų, 
iškaišytų švento Jono varpeliais, 
sidabrines mėnesienas čia užsto
ja fabrikų kaminai, o skurdų 
jų blizgesį purvinos suodys ...

Blogiausia, kad neturiu kam 
savo sielvarto papasakoti ir nėra 
peties prie kurio galėčiau pri
glausti savo vienišą galvą. Tė
vynėje daug šaunių jaunikaičių 
siūlė man savo širdį ir amžiną 
draugystę. Tada svajojau jau
nystę ir visą gyvenimą padova
noti tiktai aviatoriui. Niekam ki
tam. O mūsų aviacija, žinote, ne 
iš didžiųjų buvo. Taip mano sva
jonė, matyti savo širdies karalai
tį benardantį po pūkinius debe
sėlius ir neišsipildė'r O- metai bė
go, bėgo, kaip kurtų išgąsdintas 
zuikis. Vėliau, prieš pat raudo
nąjį tvaną, nutariau juk būtų 
gerai ir šarvuotininkas. Bet 
Radviliškis buvo toli, o kas šar
vuočiu važiuos pas paną į sep
tintą parapiją?... Pagaliau vis
kas kojoms augštyn apvirto, vi
sokios nelaimės visai sugriovė 
gyvenimą ir svetimon germanų 
žemėn nubloškė....

Čia, karo audrai praūžus, pir
mą kartą užgirdau jo vardą ir 
pamačiau jo nuotrauką, kurią 
man atsiuntė dėdė,'jau daugel 
metų gyvenąs Dėdės Šamo že
mėje. Gražus jis buvo. Į jo pa
veikslą žiūrėdama užmiršau ir 
aviatorius ir šarvuotininkus. 
Galva man svaigo ir žiežirbos 
akyse šokinėjo, pagalvojus, kad 
gali ateiti diena, kada jį paju
siu prie savo krūtinės, kad jisai 
bus tasai, kuris išsklaidys D.P. 
stovyklų košmarą. Ėmiau mal
dauti dėdės afidavitų, nes tiktai 
būdama brangiausiojo žemėje 
galėsiu jį laimėti amžinai. Nesu
griaunamas pasitikėjimas savi
mi išaugo mano širdyje — jisai 
bus mano jokios kliūtys man ne
baisios! Tik dėdė turi padėti 
man nugalėti Atlantą, o paskui 
manp ryžtas sutrupins visas už
tvaras! ...

Dėdė parūpino afidavitus ir aš 
atsidūriau Dėdės Šėmo žemėje. 
Nepraėjo nei poros savaičių, kai 
aš su juo asmeniškai susipaži
nau. Mano akyse, nepaisant me
tų dulkių, dar žibėjo jaunatviš
kas mėlynumas, o mano širdis 
dar plakė stipriai ir karštai. Ji
sai mane greitai pamilo ...

Taip ir prasidėjo mūsų laimės 
dienos. Aš užmiršau visus var
gus ir nelaimes, kurias teko iš
gyventi paskutiniais metais man 
ir mano tėvų žemei. Pamiršau 
žalias gimtos žemės pievas, ber
žynus, lieknus pušynus. Pavasa
riais manęs nekankino ilgesys 
pamatyti žydinčius vyšnių sodus 
nei lankoje parymoti prie baltais 
žiedais apsipylusios ievos. Sek
minių vakarą nepasigesdavau 
kvepiančio beržo šakos savo 
kambaryje ir nebesapnuodavau 
jaunimo sutartinės, plaukiančios 
per laukus, sodybas kartu su 
lengvučiu vakaro rūku... Jisai 
buvo kartu su manimi ir jo ža
liose akyse rasdavau visą laimę, 
mano širdis nebeturėjo kitokių 
polinkių, kaip tiktai tvirtai, tvir
tai būti prisiglaudus prie jo ga- 
lingoš krūtinės...

Praėjo keli metai. Mūsų meilė 
buvo tvirta ir nesugriaunama, 
tačiau aš pradėjau norėti išves
ti jį į žmones, juo pasididžiuoti. 
Tačiau jisai man sakė:

— Aš nemėgstu viešumos. Vie-

Foto J. Dvilaičio

BALYS J. ARŪNAS

Šurna griauna meilę. Ar nesame 
mes laimingi būdami vieniši?... 
Aš myliu tave ir nenoriu nieko 
daugiau matyti... Ar neteisybę 
kalbu?...

Taip jisai kalbėjo tiesą ir kar
tu ne, bet aš nerasdavau .žodžių 
savo abejonei išryškinti ir visa
da atsakydavau:

— Taip, brangusis, tu esi tei
sus ...

Ir vėl dienos bėgo pilnos mei
lės tik jam vienam, vėl visas ma
no pasaulis buvo tiktai jisai... 
Tačiau tolydžio vis tamsesni ir 
tamsesni debesėliai aptemdyda- 
vo mūsų giedrą meilės dangų. 
Ir jie kildavo, bent mano išma
nymu iš tokių menkniekių. Aš 
mėgdavau nueiti į kiną. Kartą, 
man grįžus iš kino, jisai sako:

— Brangioji, kodėl tu mane 
palieki vieną ir bėgioji žiūrėti 
tų apgaulingų paveikslų? Ar tau 
neužtenka mano draugystės. Tie 
tavo bėgiojimai į kiną kiekvieną 
kartą po mažą dalelytę plėšo 
mano sielą ... Argi tų norėtum ■ 
mane sunaikinti?... — Ir jo 
balsas skambėdavo taip liūdnai 
ir įtikinančiai ir aš nerasdavau 
atsakymo. v '// •/

Nustojau lankyti kinus it ret
karčiais nusipirkdavau knygą. 
Nepatiko jam ir tai.

— Kodėl tu skaitai tas knygas 
— sakydavo jisai — argi jau tu 
nebeturi nieko man pasakyti, 
argi knygų lapai tau brangesni 
už mano meilę? Ar tu gali rasti 
daugiau tiesos tuose prirašytuo
se lapuose, negu mano gyvame 
žodyje?... Tu imi bodėtis ma
nimi. ..

— O ne, brangusai, ne ... Ne
kalbėk taip, aš niekada nebe- 
pirksiu ir neskaitysiu knygų...

Ir nuo to laiko neėmiau jokios 
knygos nei laikraščio į rankas.

Pavasarį nusipirkau margą 
suknutę ir dirbtinių rugiagėlių 
puokštę. Jisai mane pirmą kartą 
pamatęs su nauja suknele sušu
ko:

— Brangioji, kokia tu kvailu
tė, argi tu. manai, kad aš myliu 
rūbą, o ne tave? Tu man daug 
meilesnė, kai vilki tą paprastu
tę, nušiurusią suknutę,, su kuria 
atvažiavai iš Vokietijos, negu 
su tuo šnarančiu šilku, nusagsty
tu mėlynomis gėlėmis. Tai ver
čia mane galvoti, kad tu pradedi 
mane pamiršti ir nori patikti ki
tiems ... Nedaryk, prašau, atei
tyje tokių kvailysčių...

Ir aš nepirkau daugiau rūbų 
nei menkiausių papuošalų, kurie 
taip artimi kiekvienai moteriš
kai širdžiai.

Sekmadieniais mėgdavau nu- 
(Nukelta į 6 psl.)
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Daugiau kanadiečių
VAŽIUOJA

“Tiesa” šeštojo penkmečio 
propagandinę kampaniją prade
da paryškintu šriftu atspausdin
tais žodžiais: “Ir jeigu mes visi 
vieningai imsimės vykdyti už
davinius kiekvienas savo darbo 
bare —^darbininkai, kolūkiečiai, i 
inžinieriai, technikai, agrono
mai, zootechnikai ir kiti speci
alistai, tai nėra abejonės, kad 
uždavinys pakelti žemės ūkį ir i 
patenkinti mūsų darbo žmonių 
poreikius maisto produktam? i 
bus sėkmingai įvykdytas ir pir
mieji lemiamieji šeštojo penk
mečio metai duos gerą pradžią 
visam šeštojo penkmečio planui 
viršyti”...

Ši “Tiesos” propaganda prime--} 
na liaudies dainos posmelį: “Aš 

( dalgelę sunkiai traukiau, pusry- 
tėlių labai laukiau”, šeštajam 
penkmečiui statomas uždavinys 
— patenkinti darbo žmonių po
reikius maisto produktams, va
dinasi, tuo pačiu prisipažįstamą, 
kad ligi šiol darbo žmonėms jų 
neužtekdavo. Tokią išvadą sutei
kia š.m. balandžio 7 d. komunis
tų partijos CK ir ministrų ta
rybos bendrai suredaguotas ir 
atspaustas “Kreipimasis į visus 
kolūkiečius ir kolūkietes, tary
binių ūkių darbininkus ir dar
bininkes, mašinų - traktorių sto
čių, mokslinio tyrimo institutų, 
bandymų stočių darbuotojus,. į3 
agronomus ir zootechnikus, į vi
sus žemės ūkio darbuotojus ir 
specialistus”. Ten juodu ant bal
to parašyta: “Žymiai viršyti 
planą laiko ir kiekio atžvilgiu, 
diktuoja gyvybinis būtinumas 
kuo greičiausiai patenkinti au
gančius mūsų šalies darbo žmo
nių pareikalavimus žemės ūkio 
produktams, ir juo anksčiau bus 
įvykdyti iškelti uždaviniai, tuo 
geriau, nes produktai, kurie bus 
pagaminti ,padės pilniau paten
kinti augančius tarybinės liau
dies poreikius” ... Taigi, pati ko
munistų partijos vadovybė ir 
net ministrų taryba prisipažįs
ta,' kad tarybinei liaudžiai ten- 

j ka sunkiai traukti dalgelę, tuš
čiam skilviui laukiant pusrytė- 
lių... -

Apie praėjusiais metais drg. 
Nikitos Chruščiovo pradėtą ku
kurūzinę kampaniją dabar ko
munistų partija ir ministrų ta
ryba šitaip atsiliepia: “Praeitais 
metais buvo masiškai pasėti ku- 

užmerkiant akių prieš tikrovę,';
kurūzai, ir, reikia pasakyti, ne- -jtais bei sultingais pašarais*______ x _

Išnuomoju butą šeiniai be vaiku
Taip dar neseniai daugelis die

nas leidome kareivinėse, įkūrę 
“apartamentus” tarp paklodžių. 
Ir gražu. Ir patogu. Ir miela. 
Prikemši pilvą UNNROS gėry
bėmis, užsirūkai “Camel” ir loši 
proferansą per dienas. Nesvar
bu, kad už sienos mažamečių 
“muzikos mokykla”, kad kaimy
no žmona dienų dienas vyrelio 
nuodėmes į nugarą tašo. Tru
putį blogiau kaimynai “spirito 
varyklų” savininkai, jaunave
džiai, na, ir jaučių “tramdyto
jai” ... Bet dienos buvo auksi
nės. Nei tau darbas, nei rytdiena 
rūpi, nei dolerio karštligės. Tik
ras dangaus paukštis, kuris ne
sėja, o piauna. / .

Pasikeitė laikhi. Praėjusios 
dienos-virto Basanavičiaus liau
dies pasakomis apie velnius. 
Raumenys sukalė dolerį, o dole
riai padarė stebuklą — aš namų 
savininkas. Vietos apstu. Dides
nę dalį galiu perleisti bena
miams. Televizija, radijo, maši
na. Viskas, ko reikalauja mirtin
gasis. Net ir žmona mielesnė pa
sidarė. Šviesu gyventi pasidarė.

Išnuomoju du butus. Nemėgs
tu vaikų. Vargas su jais. Vieni 

kad ne visur kukurūzai davė 
laukiamus rezultatus”... Dėl 
kukurūzinės karštligės nepasise
kimo bėda suverčiama nevyku
sioms gamtos sąlygoms ir kol
ūkiečių nepatyrimui Didysis že
mės ūkio išminčius drg. Nikita, 
kuris visą Sovietų Sąjungą bu
vo užsimanęs paversti kukurūzų 
daržu, neminimas nė vienu žo
džiu. Diktatorius juk visada bū
na teisus — net ir tada, jeigu jį 
dėl per didelės išminties reikėtų 
uždaryti beprotnamyje...

Komunistų partijos ir minist
rų tarybos kreipimasis taipogi 
paliečia ir mūsų nelaimingąją 
Lietuvą: “Latvijos TSR kolūkiai 
per šių ūkinių metų 5 mėnesius 
gavo kiekvienam 100 hektarų 
žemės ūkio naudmenų po 32 
centnerius pieno, Estijos TSR 
kolūkiai — po 28 centnerius, o 
kaimyninių joms respublikų — 
Lietuvos TSR kolūkiai per tą 
patį laiką gavo tiktai 8 centne
rius ir Baltarusijos TSR kolūkiai 
po 9 centnerius pieno kiekvie
nam 100 hektarų žemės ūkio 
naudmenų”... -

“Tiesa”, pateikdama partijos 
ir ministrų tarybos kreipimasį, 
karingai šūkteli Lietuvos kol- 
chozininkams: “Daugiau grūdų, 
mėsos, pieno”. Tokia antrašte 
apvainikuotas “Tiesos” vedama
sis. Apie kukurūzinį bankrotą 
“Tiesa” prasitaria tiktai puse 
burnos: “Kai kuriuose kolūkiuo
se ir net atskiruose rajonuose 
kukurūzai dėl blogos priežiūros, 
nemokėjimo jų auginti nedavė 
reikiamų rezultatų”... Tačiau 
jau ir iš šitokio labai kuklaus 
prasižiojimo sužinome sausą 
faktą, kad kukurūzai neužderė
jo ne vien tiktai paskiruose kol
chozuose, bet net ištisuose rajo
nuose, atseit, apskrityse. Ne
nuostabu, nes niekas lig šiol ku
kurūzų Lietuvoje auginti ir ne
mėgino, kol to neįsakė drg. Ni
kita. Sekdama partijos liniją, 
“Tiesa” greitai užmiršta kukurū
zinį bankrotą: “TSKP CK ir 
TSRS Ministrų Taryba savo 
Kreipimesi pabrėžė, jog ypatin
gai svarbus žemės ūkio darbuo
tojų uždavinys yra gerai, pasi
ruošti kukurūzų sėjai, nes ku
kurūzai — tai plačių galimybių 
kultūra, galinti suvaidinti dide
lį-vaidmenį aprūpinant visuo- 
meniniusv gyvulius koncentruo/.> -v. _ .

Vyt'Kastytis.

per naktis vargoninkauja, antri 
;— inžinieriai ir menininkai: ar
do ir taiso, dekoruoja sienas, 
treti — kaubojai — laksto sto
gais, šaudo, ištrypia kiemą. Ne
galiu pakęsti netvarkos. Kam tie 
pampliai reikalingi. Teisingai 
mano kaimynas sako, vaikai — , 
didžiausia nelaimė. Žmona ne
dirba. Apie $2.000 nuostolių 
metams. O ją ir dar vaiką mai
tink, aprenk ir dar tenkink kiek
vieną jų užgaidą. Ne. Tokių ko
medijų nebus. Doleris geriau 
šildo už vaiko kvailą šypseną. 
Eu doleriu jokio rūpesčio — įki
ši į morgičius ir skaitai peln’ą. 
O jei jį paleidi į pelningą preky
bą!... O vaikai — tai tik vieni 
rūpesčiai ir vargai. Jokios nau
dos, tik grynas nuostolis. Todėl/ 
mano namai be vaikų klyksmo, 
nors televizija ir radijo, sako, 
didesnį alasą sukelia už 9 vaikus*

Mano nusistatymas tvirtas ir 
kietas. Jo nesulaužys niekas. Ki-‘ 
ti pasakys, kad aš klystu. Nė. 
Nenuomokit kambarių šeimoms 
su vaikais. Storai ir riebiai pri
rašyta banko knygutė yra laidas, 
gyvenimui, o vaikas — gryna ri-’ 
zika. Mataušas Kietasprandys.
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Pavergtoje tėvynėje
Inž. Jokub. Stanišauskas buv. t duktorius. Naujos grupės pra 

susisiekimo ministeris ir Kėdai-1 
hių Kultūrtechnikos mokyklos 
direktorius yra miręs tremtyje 
Sibire. Jo žmona Ona yra lau
kiama grįžtant į Lietuvą. Jie 
buvo ištremti 1941 m.

/Pasaulinis Htuapistikos centras 
. Patiems nesusiprantant, rusų 

: akademikas D*, šerbachovas, 
kaip praneša “Tiesa” Nr. 78/ 
1956, pasiūlė prie LM Akademi

jos Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto . “sukurti pasaulinį M- 
duanistikos centrą”, kuris turėtų 
'didelę reikšmę lyginamajai kal
botyrai iš viso, ščerbachoyas nu-’

‘ įskundė, kad institute “dar blo- 
i gai saugojamos ir jo gausios 
Rankraščių kolekcijos”. Svetim
tautis, nors ir sovietinis, moksli
ninkas turi lietuvių komunistų 
■dėmesį atkreipti į. tai, kas tu
rėtų būti savaime suprantama.

Jstaūų pavadinimų keisteny-

sako: “Naikinančiai praūžę pro 
poetės tėviškę dviejų pasaulinių 
karų gaisrai nedaug ką paliko 
mums, .kas gyvais dokumentais 
liudytų apie Salomėjos Nėries 
vaikystės dienas. Žėruojančia 
gaisraviete sutiko poetę gimtieji 
namai po didžiojo tėvynės karo”.

Dabar išleistas Karolio Vairo 
paruoštas dokumentų ir nuo
traukų albumas “Salomėja Nė
ris” su Venclova įvadu. Knygoje 
laiškai, dokumentai, dienoraščio

HAMILTDI Oat.

dėjo mokslą kovo men. pabaigoj.
Salomėjos Nėries tėviškė, su

deginta. Rašydamas “Tiesoje”

auvo matyti visų didesnių o-jų

riaus, Namų Fondo vbos, ateiti-
stovus ir visus hamiltoniecius 
atsilankyti į šią mokyklos šven-

įvyks 
*o aktas: lyvavo katal. mokyklos ir gim

darbo

VMM.

dovanų

Lietuviai pasaulyje
VALSTYBSS

Centre Enroęea Krikšč. demo
kratų įstaiga pakeitė adresą: Bu
vo 471 Park Ave, Nek York 22, 
NY, o dabar yra: 18 E. 60th Str., 
Room 30, New York 22, NY. 
Tel.: PL. 3-1791, 3-1792 ir 3-1793. 
VOKIETIJA

Vok. Kr.Tarybos Rinkimų Ko
misija pasiskirstė pareigomis:_ M MA. A V A •

techniškai vadovavęs mūsą gru- pirm. S. J asas, vicepirm. V. Pu- 
oet Lietuvių parapijos eisenos nišfca, sekr. B. Survilienė, visi

•kelia; P. Pukys. Jis sumini to
kiuos nesuprantamus lietuviui 
pavyzdžius:

Kožęhimtrud, Glavbumsbit.
Litmetaldrepromsojuz, Sev-

buvo padėtas “paminklinis ak- 
uo” V. Mickevičiui-Kapsukui. 
oje vietoje numatoma vėHau 

F jam paminklą.
Palanges vasarvietės “Palan

gos” sanatorijos vyr. gydytojo

Žuvkobpas, Vyrliėtžem tiekimas, ’* 
LŪsveitrikotažpromsojuz, Glav- 
torgplodoovašc, Glavtorcvet- 
įnet, Glavfanspičpromas, Glav- 
inasprfborslyt.
•"^Autorius skundžiasi, kad-tokių 
vardų nesuprantąs ir gėrisi to
kiais prasmingais ir gražiais var
dais kaip Drobė, Kauno Audi
niai, Beržas, Puntukas, Lelija ir

sąkyti, kad tie jo nesupranta
mieji yra paprastas rusiškas kra
tinys. . ,

Kukurūzų bus sėjama ir šie
met. Jau kovo mėn. bolševikinė 
spauda pradėjo raginti tam pa
siruošti. Krašte daug kas nepa
tenkinti, kad neprinokstą ir ne 
visur gerai augą kukurūzai pa
traukė visą dėmesį ir dėl jų pa
miršti pašariniai mišiniai, taip 
daug duodavę Lietuvos ūkinin
kams pašaro. Bet juk kukurūzai 
yra Chruščiovo propagandinė 
kultūrą!./.

Medžio betonas yra nauja sta
tybinė medžiaga, vartojama 
Kaune. Ji tinkanti “vykdant 
mąžaaugštę statybą”, -tai -esąS 
geras plytų pakaitalas. “Vienam 
kubiniam metrui tokio betono 
pagaminti reikalinga 80 klg. že
mos markės cemento, apie 200 
kg. gesintų kalkių, 400 kg. žvy
ro, 250 kg. medžio pjuvenų, vie
na dešimtoji kubinio mejtro kar
čių ir 300 kg. vandens.” Siena 
esanti 2,5 karto lengvesnė už 
plytų sieną ir 3-4 kartus mažiau 
praleidžianti šilumą. 20-30 cen
timetrų tokios sienos išsaugą ši
luma lygiai kaip 2 plytų sienos.

Vilniuje yra "kolūkinė turga
vietė”. Joje tarp kitko pastaty
tas pieno produktų paviljonas, 
turįs 250 vietų. Įrengtas skyrius 
pieno produktams tikrinti. Ne
pamirštas įrengti ir “raudonasis 
kampelis”.
. Kauno technikos mokykla Nr. 

2 ruošia specialistus geležinkelio 
transportui: kelių meistrus, 
elektromechanikus ir vyr. kon-

1 niaus r«tiią, Šiuo metu Palangoj 
j ė “pilnu tempu vykdomi van- 
dėnžekid ir kanalizacijos staty
bos darbai”. Grafo Tiškevičiaus 
namuose įtaisyti “dailės fondo 
poilsio namai”, kuriuose galės 
poilsiauti dailininkai ir kiti me
nininkai. Prie “Palangos sana
torijos*1 šių metų sezoną. veiks 
naujai pastatyta 200 vietų val
gykla: Atostogautojus po jūrą 
vežios du motoriniai laivai. Pa
langa garsi “kaip grynai klimati
nis kurortas”. Joje dabar bus 
duodamos jūrų vonios, pušų-jū- 
rų vonios įr. kitokios. Palangos 
kurorto sanatorijos ir poilsio na
mai pereina “LTSR sveikatos 
apsaugos ministerijos sanatorijų 
ir kurortų valdybas” žinion. Ne
rimą Palangą paskelbti “ištisų 
metų kurortu”, kaip yra Rygos 
pajūrio

minsime ir 
tremtus br 
sokeriopas kančias užkalti vago
nuose. Tad kuo mažiau iš lietu
vių stebėtojų šaligatviuose, kuo 
mažiau “reporterių” su foto apa
ratais, bet kiekvienas teranda 
vietą eisenos gretose;

Trėmimų minėjimo proga per 
Hamiltono radiją kalbės žinoma 
lietuvių draugė, radijo komen
tatorė, Mrs, Hyder. Jos kalbos 
prašome klausytis birželio Į2 d., 
antradienį, £30 vai. vak. per 
CHML stotį, banga 900....

Apylinkės valdyba.
Liuterionių pamaldos birželio 

10 .d., 6 vai. vak., įvyks Hamilto
no priemiestyje. Dėl vietos ir su
sisiekimo priemonių sužinoti te
lefonu MI. 8-3449.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pranešama Hamiltono » apy-

čios pamaldos Redeemer Luthe-

kurortuose.

ir Wexford gt. kampas, bus lai
komos birželio 10 d, 3 vai. pp.

Kun. L. Kestizenas.
Vysk. M. Valančiaus vardo 

šeštadieninės prad. mokyklos 
mokslo metų užbaigimas įvyks 
birželio 9 dieną, šeštadienį, šia 
tvarka:

1. 9-45 vai. visi mokiniai susi
renka į “Aušros Vartų” parapi-

NIAGARA PUSIASALIS
Pilnu 

plačiau ir iškilmingiau paminė
ti tradicines Jonines, birželio 23 
d. Šios. iškrlmės bus tik už kelių 

• mylių; nuo Niagaras t krioklių, 
rytinėje dalyje Wellando, St. 
Stephens Hall salėje, gražiame 
miškelyje. ’
Į jas atvyksta net iš‘Niujorko 
žurnalistė, turinti ryšių su pa
saulio diplomatais, Salomėja 
Norkeinmaitė, kuri supažindins 
su “Spaudos reikšme Lietuvos 
bylos gynime”.

Hamiltono LDM Teatro “Au
kuro” aktoriai, prišakyje su E. 
Dauguvietyte, atliks dviejų da
lių pritaikintą Joninėms “Lite
ratūrinį juoko šiupinį”. Tai rim
ties ir-jumoro pynė.

Tenka gauti pranešimų, kad < 
Jonines atsilankyti rengiasi iš 
tolimesnių apylinkių didesniu 
mastu. Labai gražų pavyzdį da
vė Buffalo, N.Y., lietuviai. Nors 
nedidelė kolonija, bet jie ne tik 
pasižadėjo stipriai paremti Jo-1 
nines, bet dar prisiuntė $21 au
kų“ Vilnius Lietuvos gyvenime”- 
angliškajam leidiniui. . Tikėki-

tempu ruošiamasi kuo mės ir iš kitų kolonijų panašiai 
susilaukti.

Jau galima gauti Joninėms bi
lietų: Toronte pas J. Cicėną, 138

K. Bogušį, 55 Qaeenston -St. Kai
na tik $1. St. Cath.

Mokyklos Vedėjas

Namų Fondo valdybos narių 
posėdis kviečiamas ateinantį 
šeštadienį, birželio 9 d. 5 v.v. pa
rapijos salėje, 58 Dundum St. 
N. Valdybos nariams laisviems 
nuo darbo dalyvavimas būtinas.

vedė klebonas kun. dr. J. Tada- 
rauskas.

Vietos radijo pranešimu, iškil
mių žiūrėjo apie 20.000 asmenų.

- Sk. St

Nuoširdžiai dėkingas visiems daly
viams, kurie taip gausiai prisidėjo prie 
mano brolio Prano Gudelio laidotuvių.

Labai dėkingas
Albertas Gudelis.

SUDBURY Oat
Tumo • Vaižganto vardo šeš-

gūžės 26 d., šeštadienį, užbaigė 
mokslo metus. Vieton paskuti
nės pamokos buvo vaišės. Gegu
žės 27 d., sekmadienį, buvo at
laikytos mokslo metų užbaigos 
pamaldos su atitinkamu užbai
gimo žodžiu. Tą patį vakarą iš
puoštoj Krsitaus Karaliaus pa
rapijos salėje buvo įteikti moki
niams pažymėjimai ir premijos 
pasižymėjusiems moksle, sceno
je ir kituose lietuvybės puoselė
jimo baruose. Bendruomenės 
sekretorius K. Daunys padova
nojo visiems mokiniams po lie
tuvišką dainų knygelę, kurią 
pats buvo išleidęs dar Vokieti
joje. Šiais mokslo metais užsira
šiusiųjų buvo 28, bet mokyklą 
pastoviai lankė tik 16, kurie bu
vo suskirstyti į tris grupes. Nuo 
N. Metų dirbo tik du mokytojai; 
kun. A. Sabas ir M. Venskevį- 
čienė. Bendruomenės pirminin
kas J. Žiūkas ragino mokinius 
nenutautėti ir ateityje patiems 
būti aktyviais, bendruomenės 
nariais. Padėkojo mokytojams

ST. CATHARINES, Ont
Jau ir čia atsiranda “surambė- 

jimo” tautiniam reikalui. Pra
ėjusį sekmadienį, gegužės 27 d., 
buvo šaukiamas apylinkės vi
suotinis susirinkimas išspręsti 
vietos lietuviams svarbių reika
lų — Niagaros pusiasalio seime
lio steigimo ir birželio 14 d. iš
vežtųjų minėjimo. Atvykus tiR 
13 asmenų susirinkimas' neįvy
ko — atidėtas kitam kartui. Prie 
to prisidėjo ir tai, kad tėvas Vy
tautas Balčiūnas, OFM, susižei
dęs koją, tą dieną negalėjo lai
kyti pamaldų, o buvo paskelbta, 
kad susirinkimas įvyks tuojau 
po pamaldų, nenurodant laiko.

Yra vilties, kad kitą kartą at
vyks skaitlingiau ir daugiau at
siras, kurie labiau atjaus tą ben
drą reikalą paaukoti porą valan
dėlių visuotiniam ir tautiniam 
labui.

šeštadieninė numykia šiemet 
išlaikė iki pabaigos metų. Šį šeš
tadienį, gegužės 26 dn buvo pas
kutinė šių metų mokslo diena. 
Nors nekurie vaikučiai neišlaikė 
iki pabaigos — nutrupėjo. Bend
rai tenka pasakyti, kad šiais me
tais išsilaikė gan gerai, geriau 
už visus kitus praėjusius metus. 
Už tai turime būti dėkingi savo 
klebonui Tėvui Juvenaliui Liau- '2-9994.

Perkant ar parduodant namus
HAMILTONE
kreipkitės j mūsų atstovų

tema, DidžbaU

TESLIA Real Estate

1294 KING ST. E., HAMILTON 
Telefonas LL 9-3558

SKYRIAI:

MEDŽIAGOS — VAISTAI MAISTAS 
| VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi prinaokėjtaiai Atliekami čia.

JANIQUE TRADING CO.
CKNTRINt IŠTAIGA: / t

835 Queen Street W., TORONTO, Telefono* fM. 4-4025 
WINNIPEG, Mon., 677 Main St. Telefonas 927605. 
HAMILTON, ONT., 6S2A Barton St. TeNtonM LI. 5-W64 
ST. CATHARINES, ©nt., W8 S»„ TH. MU. 2-6796 
EDMONTON, Alta 10664 — 97th St. TH. N1 23839 
FORT WKLIAM, GM. — 627 Slrr^son Rood, "M. 2-4612, 
BUFFALO N.Y..USA, 1162 Broody, Te». Fl 1272, - 
WINDSOR, Ont. 439 Meroar St., TM CL. 6-M66. 
CLEVELAND, Ohio, Tofrfield Av*, K CK l-M4> 
Ir ki t a -«iet6»e.

bai, OEM,, bei mokytojams: Tė
vui Vyt. Balčiūnui, OFM, A. 
Gverzdžiui, Z. Piliponiui, J. Di
liui ir daug pastangų padėju
siam rūpintis susisiekimo prie
monėm J. Skeivelai ir visiems 
padėjusioms vežioti į mokyklą 
vaikus. Apyl. valdyba taip pat 
stipriai rėmė, kaip moraliai taip 
ir materialiai.

Kitais metais bus stengtasi 
pastatyti dar ant stipresnių pa
matų. Kad visi tam pritaria ir 
remia, parodė tėvų komiteto 
mokyklos reikalams pravesta 
rinkliava. A. Paulionis per trum 
pą laiką surinko virš $50, o da
bartinis rinkėjas J. Bušauskas 
tikisi surinkti dar daugiau. Čia 
įsitikinta, kad mokykla yra ne 
vien tėvų rūpestis, bet ir visų 
lietuvių reikalas.

SLA 278 kuopos narių visuo
tinis susirinkimas įvyko gegužės 
26 d. Harding hotelio patalpose. 
Jame buvo išrinktas kandidatas 
vykti į SLA 70 metų sukaktuvi
nį seimą Detroite ir perrinktas 
kuopos finansų sekretorius. Nau 
juoju sekretorių išrinktas P. 
Polgrimas, gyva 172 Boyle Rd., 
St. Catharines, Ont. Tel. MU.

ną. Po to ėjo meninė dalis. Lai
ma Perminaitė ir Irena Glizic- 
kaitė pašoko vieną šokį, kuriam 
grojo A. Gatautis. Regina Jaku- 
bonytė ir Dana Kusinskytė pa
sakė po eilėraštį.; Geniukas Ja
kubonis padainavo “Lietuva 
brangi”; jam akordeonu pritarė 
sesutė Regina. Lialė Bagdonai
tė, Regina Jakubonytė ir Viole
ta Jasiūnaitė išpildė po porą ba-: 
lėto numerių, o Danguolė ir Vir-. 
ginija Kriaučeliūnaitės — po 
vieną. Violeta Jasiūnaitė dar pa
skambino pianinu. Algis Kusins- 
kis pagrojo keletą dalykėlių 
akordeonu. Po meninės dalies 
buvo šokiai suaugusiems. Grojo 
geras orkestras ir veikė turtin
gas bufetas. Buvo išnuomota 
gretimai ir kita salė mažiesiems 
pažaisti. Parengimas buvo su
ruoštas bendruomenės vardu, 
kuri globoja ir remia šeštadie
ninę mokyklą. Apylinkės valdy
ba vaikų dovanoms paskyrė $20, 
o bažnytinis komitetas — $10. 
Prie parengimo daugiausia pri
sidėjo J. ir M. Kriaučeliūnai ir 
A. Mazaitienė. Irena ir Karolis 
Balčiūnai padovanojo loterijai 
fantą, o Marytė Kriaučeliūnienė 
bufetui užkandžius. Pranešinė
jo M. Venskevičienė.

Tautų festivaly, kuris įvyko 
Sudburio gimnazijos salėje, pa
sirodė daug tautybių su savo 
tautiniais šokiais, dainomis ir 
muzika. R. Jakubonytė šoko Ta
rantelą su italų grupe.

Marijona Jaculoff - Asyliūtė 
mirė pereitą savaitę aprūpinta 
šventais sakramentais, sulauku- 
su 80 metų amžiaus. Ji buvo ki
lusi- iš Dzūkijos. Sudburiškis.

iš Hanau. Nariai: A. Petkevi- 
piųs ir J. Jackevičius.

Rinkimų į Krašto Tarybą da
ta paskirta liepos 29 d.

Muenchene išrinkta nauja 
apylinkės Valdyba: kun. Jonas 
Tautkevičius pirmininku, Vy
tautas Krikštolaitis sekretorium 
ir Petras Cesiūnas kasininku.

Bad Schwartau vienbalsiai 
perrinkta senoji apylinkės val
dyba ir revizijos komisija. Apy
linkei vadovauja Pr. Liegus.

Lietuvių kultūros dienos Va
sario 16 gimnazijoje, (per Sek
mines) buvo suruoštos VLB su 
Free Europe Citizen Service pa
rama. Į jas suvažiavo palyginti 
didelis skaičius lietuvių gyve
nančių pietinėje ir vidurinėje 
Vokietijoj. Per abi dienas buvo 
du koncertai, paskaita ir litera
tūros vakaras, neskaitant lietu
viško filmo, kurį išvakarėse ro
dė kun. A. Bunga. Be to, buvo ir 
maža grafikos parodėlė.

Pirmosios dienos koncerto di
džiausią programos dalį atliko 
Memmingeno “Damos” mišrus 
choras, vadov. Budriūno. 
Antros dienos koncerte, progra
mą atliko trys pagrindiniai da
lyviai: Liet. Darbo Kuopų vyrų 
ehoras vadov. F. Strolios, solistė 
M. Pansė-Simaniukštytė ir Va
sario 16 gimnazijos moksleivių 
tautinių šokių grupė, vadov. L. 
Skeivelienės.

Paskaitoje dr. A. Rukša kal
bėjo apie lietuvių įnašą į Euro
pos kultūrą. Literatūros vakare, 
po dr. Rukšos įvado apie Vergi
lijų, M. Mansytė išraiškingai 
paskaitė Didonos mirties epizo
dą gražiame to paties Rukšos 
vertime. Toliau A. Venclauskas 
paskaitė savo apysakos epizo
dą apie psichologinius jauno 
moksleivio pergyvenimus, ku
riuos jis pėtyre per enkavedistų 
suruoštą medžioklę lietuviams 
partizanams, ir padeklamavo sa
vo eilėraštį apie Benamį Kristų. 
Dr. J. Grinius paskaitė savo is
torinės “Barboros ir Žygimanto” 
dramos ištrauką. Pabaigai R. 
Kiulkaitytė sklandžiai padekla
mavo F. Kiršos “Maldą”.

Apskritai, kultūros dienos pa
liko malonų ir praskaidrinantį 
įspūdį, nors kartais stigo geros 
organizacinės rankos. Pav., pro
gramose buvo pažymėta, kad 
gimnazijos skaityklos patalpo
se yra meno parodėlė, tačiau

VALERIJAI MAIZUK,
liūdesio valandoje, mirus jos mylimai mamytei, reiškiame 
gilią užuojautą

J. W. Aniol ir N. J. Bawks.
Sudbury, Ont.

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo {staiga

Steadman, 
Kronas.

Valevičius
Limited

“The Centre of Real Estate”
> J < ■' * ~ I <

I366 MAIN ST. E. 
TeL JA. 6-8491

Marijos Pečkauskaitės vardo 
šeštadieninė mokykla gegužės 
26 d. užbaigė mokslo metus. 
Šiais metais veikė penki skyriau 
Egzaminų komisiją sudarė: mo
kyklos vedėja E. Barisienė, KF 
atstovė Bronė Statkevičienė ir 
kun. Rudzinskas. Buvo egzami
nuoti tik 4-to ir 5-to sk. moki
niai, o kitų mokslo pažangumas 
įevrtintas iš trimestro pažymių. 
Iš 4-to skyriaus egzaminus iš
laikė Irena Butavičiūtė ir Dana 
Kozulytė. Iš 5-to skyriaus — 
Milda Pakauskaitė ir Saulius 
Ražauskas. Iš kitų skyrių kaiku- 
rie gavo pataisas ir norėdami 
pereiti į augštesnį skyrių turės 
iš tų dalykų laikyti egzaminus.

Egzaminų komisija konstata
vo, kad:

1. Nijolė Giedriūnaitė — ge
riausia mokyklos mokinė,

2. Saulius Ražauskas — pa
vyzdingai lankė mokyklą ir me
tų bėgyje praėjo 4-to ir 5-to sk. 
kursą ir iš abiejų išlaikė egza
minus.

3. Milda Pakauskaitė baigė 5 
skyrius ir du kart pamečiui lai
mėjo Kultūros Fondo konkurso 
premijas.

4. Jenas Jokubauskas — metų 
bėgyje išmoko lietuviškai kalbė-

WINDSOR, Ont
laikymo ir veikimo; tėvams už 
susipratimą, vaikams, — ypač 
pavyzdingiesiems, paragindama 
ir atsilikusius pasekti pirmųjų 
pavyzdžiu, linkėdama linksmų 
atostogų ir sekančiais mokslo 
metais visiems sugrįžti ir tęsti 
mokslą tėvų kalba.

, Mokiniai su savo programa 
dalyvavo ruošiant: ,

1. Kalėdų eglutę — vaidinimas 
“Šventoji naktis“, pašoko ir dai
navo,

2. Vasario 16-tos minėjime — 
deklamavo,

3. Motinos Dienoje — vaizde
lis “Be motinos” ir pavieniai bei 
grupiniai šokiai ir deklamacijos.

Kolonijoje yra 22 mokyklinio 
amžiaus vaikai. Mokyklą lankė 
16. Mokykla turi savo knygynėlį 
su 32 knygom. Apylinkės v-ba 
pasamdė patalpas. Mokytojai at
lyginimą mokėjo tėvai per p. 
Statkevičių ir meniniams pasi

žauskienė.
Džiugu, kad mokykla visu kuo 

žengia pirmyn. Ateičiai tektų 
pageidauti:

1. kad visi vaikai lankytų mo
kyklą,

2. kad tėvai retkarčiais apsi
lankytų mokykloj ir tuo prisidė
tų prie tinkamo vaikų elgesio iš
laikymo ir dėstomų dalykų iš- 
mokime.

Visiems- betkuo prisidėjusioms 
prie mokyklos veikimo, o vpač

juks užrašas nerodė, kur tą pa
talpą svečiai gali rasti. Negavę 
programos arba negirdėję pra
nešimo apskritai nežinojo apie 
tokią parodėlę. Tuo tarpu ji bu
vo verta dėmesio. Joje buvo 
Mikšio, Viesulo ir Krivickio nie
kur nespausdintų darbų. Smui
kų duetų ir solo numeriai (K. 
Motgabis ir F.’Strolia) buvo lyg 
tyčia įterpti tarp chorų. Taip 
rimto dėmesio verti smuiko kū
riniai buvo užglušinti. Tuo tar
pu šitie kamerinės muzikes da
lykai būtų daug labiau tikę li
teratūros vakaro programai. Jie 
čia ir patys būtų išryškėję ir 
klausytojams būtų padėję dai
liosios literatūros kūrinių iš
traukas atviriau priimti.
BRAZILIJA

Sao Paulo “Nove de 
radijo stotis kiekvieną 
dienį perduoda du lietuviškus 
pusvalandžius: 8 vai. rytą ir 14 
v.

Rytmetinis pusvalandis suor
ganizuotas p. Al. Boguslausko 
perduoda skelbimus dviem kal
bom ir 
muziką. 
Garsai”.

Žymiai anksčiau pradėjęs 
veikti antrasis yra įgyvendinta 
a.a. tėvo VI. Mikalausko idėja ir 
pradžioje buvo vadovaujamas 
tėvo Bružiko, bet jam susirgus 
perėjo kun. Pijaus * Ragažinsko 
žinion. Šiam pusvalandžiui yra 
išrinktos dvi komisijos: finan
sinė ir redakcinė. Išlaikomas gry 
nai aukomis susipratusių lietu
vių ir lietuviams prijaučiančių 
įmonių. Programoje perduoda
ma: geriausių lietuvių rašytojų 
veikalų radiofonizuotos ištrau
kos, eilėraščiai, lietuviškų plokš
telių muzika, vietinių meninių 
pajėgų pasirodymai ir kt. Jo 
tikslas grynai idealistinis: skie
pyti savo tautiečių tarpe kultū
riniais pagrindais katalikiškai 
patriotinį susipratimą. Nuolati
nei redakcinei komisijai, kurion 
įeina kun. P. Ragažinskas, J. 
Kaseliūnas, Pr. Mikuckis, E. Va- * 
siliauskas ir H. Mošinskienė, tal
kininkauja: Al. Vinkšnaitis, J. 
Guiga, M. Kindurienė, lietuviš
kos mokyklos ir gimnazijos mo- 
kiniai „įr;> kt.-. Visa eilė asmeųų - - 
mielai skolina nuosavas plokš
teles ir piniginėmis aukomis re
mia šiuos pusvalandžius. Kun. 
P. Ragažinskas ir p. J. Kaseliū
nas talkininkauja ir nuosavais 
fonografais, kuriais įrašomos 
programos.

Motinos Dienos minėjimą su
ruošė gegužės 20 d. Sės. Pranciš- 
kiečių gimnazijos salėje V. Ze- 
linos lietuviškoji mokykla ir 
moksleiviai ateitininkai vado
vaujant kun. J. Šeškevičiui bei 
mokytojams. \

Atvykęs iš Čilės kun. J. Kar- 
dausikas apsigyveno Maua mies
telyje, kur talkininkaupa para
pijos darbuose kun. A. Arminui.

Intensyviai veikiant Sovieti
nei propagandai, nemažas skai
čius senųjų imigrantų šeimų^ 
ypatingai bulgarų, jų tarpe ir'x 
kelios lietuviškos šeimos, išpar- 
davusios visą turtą grįžta “tė
vynėn”. Tačiau yra ir tokių, ku
rie gavę iš patikimų šaltinių ži
nių apie tai kas jų ten laukia, su
silaikė nuo važiavimo. Kai kas 
savo “kelionę” užbaigė persikė
lę iš vienos vilos į kitą. H. D.

S. Paulo Arasa kapuose birže
lio mėn. 3 d. pašventinama pa
minklinė lenta prie a.a. Tėvo 
Mikalausko kapo.

Tillsonburg, Ont.
Pranešama TUlsonburgo ir . 

apylinkės evangelikams, kad se
kančios pamaldos Rheinlando 
bažnyčioje bus laikomos birže
lio 10 d. 6.30 vai.

Kun. L Kostizenas.
OAKVILLE, Ont.

Ford Motor Co. of Canada, 
sumažindama gamybą, gegužės 
25 d. laikinai atleido 700 darbi
ninkų^ (antra tiek atleidžiama 
Windsore). Sakoma, kad dau
giau atleidimų tuo tarpu nenu
matoma. ,

Net 16 mėn. Fordo Co. dirbo 
pilnu tempu, dalinai ir dėka Ge
neral Motors Co. Oshawoje — 
4 mėn. streiko, kai Fordo auto
mobiliams paklausa nepaprastai 
pakilo. * ’ ,

Dabar, sakoma, rinka jau per
sotinta ir gamyba turi būti su
lėtinta. Fordo įmonėje dirba ne
mažai lietuvių, kurie Oakvillėje ,

M.G.

Julho”
sekma-

lietuviškų plokštelių 
Pavadintas “Tėvynės

Bankrutavo ir visiškai likvi
duojama General Stampings 
Mfg. Ltd. Tai nedidelė aliumini, 
jaus indų dirbtuvėlė, kur dirb
davo' 40-50 žmonių, kaikada net

koti darbo.

jiems paskyrė ir mokytoja Bari- 
sienė įteikė dovanas, įr visiems 
suruošė vaišes. Prie vaišių priri*25 patyrė pardavėjai Jūsų patarnavimai.

|b P. ANTANAITI prisidėjusiems prie mokyklos ii- mėn.A
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Toronto lietuvių šešt. mokyk
la, ši mažytė lietuviškojo mokslo 
šventovėlė', savo darbą pradėjo 
1949 m. Šie pastarieji 1955/56 
mokslo metai buvo pradėti per
nai rugsėjo 17 d. mokinių re
gistracija ir pamaldomis. Kaip 
kiekvienais, taip ir praėjusias
mokslo metais’mokytojų kvieti
mu bei patalpomis rūpinosi mo
kyklos globėjas šv. Jono Kr. part 
■klebonas kun. P. Ažubalis.

Su pirmuoju skyriumi, pada
lintu į dvi grupes dirix> šie mo
kytojai: Z. Daugvainienė, J. 
Jankaitis, M. Gudaitienė. Su 
antruoju — mokyt. E. Pusvaš
kienė, su 3-čiuoju — mokyt M. 
Indrišiūnienė, su 4-tuoju — mo
kyt. M. Bušinskas. Penktajam 
skyriuje lietuvių kalbą dėstė 
mokyt. J. Jankaitis, kuris buvo 
to skyriaus ir auklėtoju. Lietu
vos istoriją ir geografiją 5 ir 6- 
tame skyriuose dėstė mokyt. 
J. Širka, mokyklos vedėjas bei 
6-tojo skyriaus auklėtojas. Lie
tuvių kalbą 6-tame skyriuje dės
tė mokyt. Z. Daugvainenė.

Tikybą pirmiesiems trims 
skyriams dėstė Tėvas Rafaelis 
Šakalys, OFM, paskutiniesiems 
trims — kun, B. Pacevičius. Ti
kybą evangelikams liuterionims 
— kun. L. Kosticenas. Tautinių 
šokių vadovė — mokyt. A. ša- 
deikienė. Reikalui esant, nuo
širdžiai talkininkavo mokytojai: 
E. Stepaitienė ir J. Vaseris, o 
taip pat ir p4 A. Žiobakas, kaip 
tautinių šokių akompaniatorius. 
Mokytojai visi cenzuoti, kai ku
rie eilę metų dirbę mokyklose 
Lietuvoje, Vak. Vokietijoj ir 
Kanadoj.

Patalpų reikalas ir mokymo 
tvarka

• Mokykla naudojasi puikiomis, 
gerai apšildomomis Sv. Pran
ciškaus mokyklos patalpomis, 
kurios randasi Claremont gat
vėje. Patalpų finansavimu rūpi
nasi Lietuvių Šv. Jono Krikš
tytojo parapija. Po $6 už kiek
vieną šeštadienį mokama mo
kyklos sargui ir dengiamos kitos 
išlaidos.

Mokykla veikė šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai. Buvo dirbama 
su šešiais skyriais. Šešis sky
rius baigę, ir išlaikę reikalauja- 

~ egzaminus gauna: mokyklos 
baigimo pažymėjimus. Mokslo 
metai dalinami Į du pusmečius. 
Mokiniai turi mokinio knygeles 
ir, pusmečiui pasibaigus, į jas 
įrašomi pažymiai. 1955/56 m.m. 
mokyklą lankė 215 mokinių. Tai 
gana gražus būrelis lietuviškojo 
atžalyno. Mokyklos lankymas 
buvo gana geras.

Vadovėliai
1, 2, 3, 4 ir 5-tame skyriuose 

buvo naudojamasi p. A. Rinkū- 
no I-III d. “Kregždutės”. “Nau
jaisiais Skaitymais” naudotasi 5 
ir 6-tame skyriuose. Bendoriaus 
“Lietuva” ir Sruogienės “Lie

tuvos Istorija” — VI skyriuje.
Kiti mokyklos reikalai

Kiekvieniems metams prasi
dėjus renkamas mokyklos mo
kinių Tėvų Komitetas. 1955/56 

, / m.m. komitetą sudarė: pirm. S. 
Pusvaškis, vicepirm. V. Simana
vičienė, nariai: S. Jaseliūnas, J. 
Tamulionis ir P. Razgaitis, kan
didatas — A. Sapijonis. Revizi
jos komisiją sudarė: J. Danaitis, 
J. Genys ir p. Urbanavičius. Per 
visuotinį tėvų susirinkimą nu
statomas ^mokyklos mokestis^ 
Pr. mokslo metais buvo nusta
tyta $5, nežiūrint mokyklą lan
kančių mokinių skaičiaus iš vie-

Šių metų išleidžiamoji klasė su mokytojais ir svečiais —• gen. 
konsulu min. V. Gyliu ir KLB Krašto Valdybos pirmininku 
B. Sakalausku. Foto J. Dvilaičio

nos šeimos. Komitetas stengiasi; $15 premiją — I. Kuniutytė, 5-
sukelti didesnes pinigų sumas, 
ruošdamas pobūvius. Tiesiogi
niai mokyklos išlaikymu rūpina
si apylinkės valdyba, kuri per 
1955/56 m.m. paskyrė $250.

Vienu .iš didesniųjų darbų 
Tėvų Komitetui reikia laikyti 
kasmet tradicinės “Eglutės” su
ruošimą. Meninę dalį paruošia 
mokytojai, o tėvų Komitetui 
tenka pasirūpinti lėšomis-, kad 
dovanėlių pakietėliai būtų kiek 
galint turtingesni. Pr. metais 
“Eglutės” ruošimą finansiškai 
gražiai parėmė kun. P. Ažubalis, 
Tėvai Pranciškonai, 236 SLA 
kuopa ir kiti. Lietuviai torontie- 
čiai prekybininkai irgi buvo 
dosnūs. Pažymėtini: p. Demikis, 
p. Krasauskas, p. Punkrys, p. J. 
Margis, p. J. Beržinskas, p. Ger
manavičius, p. Grubevičius, p. 
Miliušis ir kit. Be to, mokykla 
aukų lapais kreipėsi į Toronto 
visuomenę, kuri taipogi gražiai 

mokyklą parėmė. KLB Kultūros 
Fondas paskyrė mokyklai $50 iš- 
kilmingesniam mokslo metų 
baigimui pravesti.

Mokytojai atlyginimo, kaip 
tokio, negauna. Jis gaunamas 
dovanų forma pagal Tėvų Ko
miteto išgales. Kalėdų Senelio 
atsilankymo proga mokytojai 
esti apdoyąnojami.

Kultūriniaipasireiškirtial v 
1955/56 m.m. mokykla išleido 

kalendorėlį. “Tėvynės Vaizdų” 
rinkimo konkurse dalyvavo net 
17 mokinių. Per KLB Kultūros 
Fondą keturi mokiniai gavo pre
mijas. • $25 premiją laimėjo D. 
Daugvainytė, 6-to sk. mokinė,

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu

“AŠ PAIMSIU
l(H(

SKUBIAI PAGALBAI”, — 
sako Jonas Petraitis

Pirkite

• Lengva sumaišyti
• Gera skonio
• Greitai veikia

Pilietybės savaitėje pilietybės 
departamento Hamiltono skyr., 
susitaręs su Hamil 
vadovybe, surengė 
Jamborettę, į kurią' 
sų tautybių gy#en 
Joje skautus. Jžmb 
prie Hamiltono Mount Nemo 
skautų stovyklavietėje gegužės 
18-21 d. Dalyvavo kanadiečių, 
lietuvių, latvių, estų, vengrų 
lenkų, ukrainiečių ir amerikie-

to sk. mokinė ir $10 premiją — 
V. Sakalauskaitė, 5 sk. mok. ir 
G. Skrinka, taip pat 5 sk. Liko 
nepremijuotų 14 mokinių, kūnų 
darbo meilė renkant Tėvynės, 
vaizdus — buvo taipogi pažy
mėtina. Todėl > mokytojai, ma
tydami tokį nuoširdų, didelį ir 
taip kruopščiai atliktą darbą, 
nutarė kreiptis į Toronto lietu
vius, prašant paramos aukų la
pais, kad ir likusieji konkurso 
dalyviai būtų apdovanoti.

Šešis skyrius baigusieji moki
niai su pažymėjimais gauna ir 
dovaną — Augustino Lietuvos 
vaizdus. Dovanojamieji albumai 
bus su Generalinio Lietuvos 
Konsulo Kanadai, min. V. Gy
lio ir mokytojų parašais.

Per praėjusius mokslo metus 
mokykla turėjo net šešis mo
kyklos pobūvius. Iškilmingai 
pradėti ir baigti mokslo metai, 
gražiai paminėta Vasario 16-tcji. 
Pobūvių metu skyrių mokiniai 
turėjo progą pasirodyti progra
mose, lietuviškai padainuoti ir 
pažaisti.

Viskas buvo daroma kiek lai
kas ir dabo sąlygos leido. Jau
čiasi nuovargis ir pas mokyto
jus, tačiau ne be pagrindo. Vi
sas laisvalaikis buvo pašvenčia
mas mažiesiems - lietuviukams; 

1 kad^kiepijūs’ (* jių'sirdefes -bėrit 
menką kibirkštėlę lietuviškumo 
ir Tėvynės meilės. Ir jeigu tas 
mokytojams bent maža dalimi 
pavyko atsiekti — jiems yra di
džiausias užmokestis bei padėto 
vargo užmarštis.

Pr. Alšėnas.

Mokyklos mokytojai su tėvų (komitetu. Iš kariės į dešinę, sėdi: 
tėvų kom. pirm. Stp. Pusvaškis, mokyklos vedėjas mokyt. J. 
Širka, KLB Kr. Vald. pirm. B. Sakalauskas, mokyklos globė
jas kun. P. Ažubalis, t. kom. n. V. Simanavičienė ir J. Tamu- 
liohis. Stovi iš kairės į deš.: mokyt A. Šadeikienė, kapeL kun. 
B. Pacevičius, mokyt. Z. Daugvainienė, mokyt. M. Bašinskas, 
mokyt. E. Pusvaškienė, kapel. Tėvas Rafaelis Šakalys, OFM, 
mokyt. M. Gudaitienė, mokyt J. Vaseris, t kom. n. St. Jase- 
liūnas ir evangel, kapel. kun. L. Kostizenas. Foto J. Dvilaičio

Prisiųsta paminėti
Aidai, 1956 m. gegužės mėnuo, 
r. 5. (91), 193-240 psl.
Šiame Nr. rašo: J. Alaušas, K. 
radūnas, Ant. Ramūnas, V. 
aitiekūnas, A. Merkelis, M.

Lietuvių Dienos, 1956 m. ge- 
įžės mėn., Nr. 5, 24 psl. .
Šiame numery zašoma apie 

ainos Dieną (VI. Jakubėnas), 
>ie VLIKo pirmininkų vizitą 
jmoje, paminimas Pabaltijo

NEW ERA 
nepaprastas 
išradimas.

Kam būti žilam ar plikam? 
Vartokite privatišką formulę, 
naudojamą sėkmingai jau 40 
metų. NEW ERA išlaikys 
jums sveiką pakaušį ir jauno 
vyro išvaizdą. Neturėsite nei 
vieno žilo plauko!
Vartokite NEW ERA /Nauja Gody- 
n*/ formule /non Detergent Sham
poo/. Siųskite $2.25 Kanadoje ir $2 
JAV. Gausite 8 ox. Liquid butelį.

universitetas Pinneberge, atsa
kymai į anketą dėl kultūrinio 
lygio, apie lietuvius Medeline, 
skulpt. Zikarą, Čikagos rašyto
jus ir tt. Visa tai paryškinama 
gausiomis iliustracijomis. Dai
lioji literatūra atstovaujama J. 
Kralikausko ir Gr. Tulauskaitės.

Santarvė,1 1956 m. kovas-ba- 
landis Nr. 2 (31), 61-124 psl.

Studentų gairės, 1956 m. ge
gužės m., Nr. 25.

Laiškai lietuviams, 1956' m. 
gegužis, vol. VII Nr. 5, 129-160 
psl.

Mūsų Vytis, P. LSS vadų, va
dovių ir akademikų skautų 
skaučių laikraštis, 1956 m. gegu- 
žė-birželis, Nr. 3 (71) IX metai, 
99-142 psl.

•no
Tarptautinę 
pakvietė vi- 

Kąna- 
’> įvyko 

Nemo

estų, vengrų 
3 ir amerikie

čių skautai. Viso per 400 skautų.
Hamiltone esant dar nestip

riam skautų vienetui, reprezen- 
uoti lietuvius skautus atvyko iš 
Toronto Mindaugo d-vės viena 
kiltis (6 sk.), Niagaros pusiasa

lio Žalgirio vįetininkijos viena 
skiltis (5 sk.) ir Hamiltono Vy
tauto d-vės viena skiltis (7 sk.). 
Viso 18 skautų.. Lietusius skau
tus organizavę Hamiltono, sk. 
Tuntas. Stovykloje skautams 
vadovavo skltn. Arūnas Dailidė 
. Jamborettės . atidarymas įvy
ko gegužės 19 d. 3 vai. pp. Para
das su tautybių vėliavomis ir 
orkestru įvyko gegužės 20 d. 10 
vai. rytą, vedamas stovyklos ko
mendanto lietuvio psktn.' Z. 
Laugalio, žygiavo pro garbės w • •• *1* • 1 * j A • 1 X •

F. B1TAUTAS

Denver, Cota* USA

je pakilo visų tautybių vėliavos-

po trumpą žodį. Paradas buvo 
filmuojamas ir perduotas per 
Hamiltono televiziją.

Visa Jamborettė buvo suskirs
tyta į penkias pastovykląs, ku
riose vyko skautiškos varžybos. 
Lietuviai aktyviai dalyvavo var
žybose ir laimėjo 4 pirmąsias, 
4 antrąsias ir vieną trečią vietą. 
Varžybose ir susitvarkyme taš
kais lietuviai laimėjo dovaną, 
kuri buvo specialiai įteikta Jam- 
borettės uždarymo proga. Ši 
dovana su atitinkamu įrašu bus 
persiųsta lietuvių skautų broli
jos' vadijai kaip simbolis repre- 
zentavimo ir įdėto darbo Jam- 
borettėje.

Lietuvių rajone buvo pasta
tytas kryžius ir plevėsavo lietu
viška trispalvė, kurias s.v. Algis 
Trumpickas gražiai papuošė lie
tuviškais ornamentais. Rajono 
papuošime ir. susitvarkyme lie
tuviai laimėjo pirmą vietą.

Visą stovyklavimo laiką oras 
buvo šaltas ir lietingas. Nakti
mis ledas padengdavo vandenį 
ir grūdindavo mūsų reprezen-

Toronto liet. Maironio vardo šeštadieninės mokyklos tautinių 
šokių grupė su mctkytoja A. Šadeikiene ir akompaniatriu A. 
Žiobaku. Foto J. Dvilaičio

Leidyklos ir knygy platintojai
Amerikos LB Valdyba ir Kul- kaip gi jie jiems sugrįžta? Tiesa, 

tūros Fondas bendrame aplink- Į dauguma lietuviškos knygos pla- 
raštyje pagarsino atsišaukimą 1 tintojų-jas pardavę labai greit 
ragindami tautiečiu laike spau- 
idos mėnesiur.<pasJselbto .gegužės 
mėn. gausiau pirkti lietuviškų 
knygų. Toks: atsišaukimas pra
eitais metais buyo skelbtas Ka
nados LBKVąidybos, b 'Hamil
tono TFV-ba buvo suradusi dar. 
konkretesnį būdą — lankantis 
po namus siūlyti pirkti lietu
viškas knygas. Tai tikrai gražūs 
ir kilnūs užsimojimai sunkiai 
vegetuojančią lietuvišką knygą 
priminti, paraginti ją įsigyti, 
abejingas mintis išsklaidyti.

Tokias pastangas, be abejonės, 
knygų leidyklos ir autoriai la
bai vertina. Tačiau lietuviškos 
knygos paskleidime yra ir kita 
nors nežymi negerovė, kuri iki 
šiol nebuvo keliama.

Knygų leidyklos ir net kaip 
kurie autoriai patys išleisdami 
knygas sudeda savo asmeniškas 
lėšas joms išspausdinti, inves
tuoja, žinoma, grynus pinigus. O l

atsiskaito su. leidėjais, kurie už 
.platinimą, duoda, gapa ąugštųs 
procentus. Čia platintojai savo 
kapitalu nieko nerizikuoja. Ne
parduotas grąžina leidėjams, o 
už parduotas atsiskaito atitinka
mą procentą. O visgi platintojų 
tarpe yra ir tokių, kurie pardavę 
knygas neranda ręikalo tuojau 
atsiskaityti, bet net ir į laiškus 
su prašymais visai neatsako.

Gerai būtų, kad tokios organi
zacijos skelbdamos atsišaukimus 
į lietuviškų knygų skaitytojus, 
rastų reikalo skelbti kartu pri
minimus, kad platintojai nemė- 
giantieji punktualiai atsiskaiti
nėti taip pat padarytų nuodug
nesnį atsiteisimą už parduotas 
knygas su leidėjais. Toks para
ginimas irgi prisidėtų prie lietu
viškų knygų leidėjų finansinio 
sustiprėjimo, o jie tada būtų 
pajėgesni toliau naujas knygas 
leisti. L. K-as.

Prašo giesmynu į Lietuvą
Keletas liuterionių kunigų iš 

Lietuvos kreipėsi į kun. Kelerį, 
lietuvių atstovą Pasaulio Liute
rionių Sąjungoje, prašydami 
evangelikų giesmynų lietuvių 
kalba. Skundžiamasi, kad jau iš
parduoti Nepf. Lietuvoje val
džiai remiant išleistieji ir vėliau 
tremtyje, Vokietijoje, Pasaulio 
Liuterionių lėšomis išleistieji 
giesmynai. Dabar Pas. Liut. Są
junga vėl paskyrė lėšų naujai 
giesmyno laidai. Raginama, kad 
lietuviai Vakarų'kraštuose taip 
pat prisidėtų. Eię&-planavimo ir 
paruošimo darbas,

. I i <*. i "Sę*—
Metinis liuterionių sinodo 

suvažirivimas
Jungtinės liuterionių bažny

čios Amerikoje Kanados sinodas 
suvažiuoja metiniam posėdžiui 
birželio 4-7 d. Port Colborne, 
Ont. Jame bus sprendžiami 
klausimai apie bažnyčios orga
nizaciją, lėšas, platesnį bendra
darbiavimą, krikščionišką auk
lėjimą ir jaunimo veiklą, misijas, 
ir informaciją. Siūloma nutarti, 
ar Waterloo College, prie Ki
tchener, kuris paskutiniu laiku 
pastatė papildomą naują pastatą 
už pusę miljono dolerių bažny
tinėmis lėšomis, palikti nepri-

klausoma bažnytine augštojo 
mokslo institucija, ar sujungti 
su universitetu. Siūloma nees
miniai pakeisti sinodo konstitu
ciją centralizacijos linkme. Si
nodo komitetų pranešimai ir 
siūlymai bei kita paruošiamoji 
medžiaga atspausdinta specia
lioje knygoje, kuri turi 176 pusi. 
Suvažiavime dalyvaus kun. diį 
M. Kfevolis, kuris yra sinodo 
plenumo* ir teisinio komiteto 
narys. .'-.g.

Iš kuhnros ir knygiį pasanlio v ;
Dainų Šventės Komitetas pra^
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Evangelikų liuter. Missouri si
nodas, vienas iš didžiausių šiau
rės Amerikoj, jau prieš kelias 
dešimtis metų šelpė lietuvius 
liuteronis ir jų kunigus. Lietu
vis Brustaitis lankė Springfieldo 
seminariją ir tapo 1903 m. pir
mu lietuvių liuteronių kunigu 
Amerikoj. Prof. dr. Mezgeris sa
vo knygoj "Denkdtefn” 1922 m. 
ir prof. dr. K. Gudaitis, Lietuvos 
Evang. Liut. Konsistorijos Prezi
dentas, Čikaga, savo studijoj 
“Amerikos Liuteronys” 1955 m., 
dar mini šiuos Jiet. liuteronis ku
nigus, kurie Missouri sinodo re
miami, sėkmingai Veikė Ameri
koj: M. Keturakaitis, M. Plonai- 
tis, E. Korys, Driginaitis, Raso- 
kas. Macaitis ir Jurkžaitis.

Šiandien 80% šiaurės Ameri
koj gyvenančių lietuvių liut. pri
klauso Missouri sinodui. Juos 
aptarnauja šie kunigai: Rasokas 
—"Collinsville, Pauperas — Či
kagoj ir Kostizenas — Toronte. 
Jie turi nuosavas bažnyčias ir 
klebonijas. W. Dangink.

Varšuva. — Dabartinėje Len
kijoj esą apie 50.000 žydų. Ne- X __ • tv • • •i maža jų dalis betgi nori išvykti

I į Palestiną. ,

Dainų šventės metu 
Čikagoje įvyks taip pat Lietuvių 
Kultūros kongresas, kuriame 
bus du iškilmingi posėdžiai. Pir
majam iškilmingam posėdy 
(šeštadienį) paskaitą skaitys dr. 
J4 Girnius, Antrajame posėdy 
paskaitą skaitys KLB Kultūros 
Fondo pirmininkė Iz. Matusevi
čiūtė.

“Draugo” romano konkurso 
jury komisija sudaryta Cleve- 
lande:. Aldona Augustnavičienė, 
Petras Balčiūnas, Viktoras Ma- 
riūnas, kun. Alfa Sušinskas ir 
Mykolas Venclauskas.

Rankraščiai iki š.m. lapkričio 
1 d. siųstini “Draugo” adresu.

Daii. VL Vaitiekūnas rengia 
savo darbų parodą Čikagos Lie
tuvių Auditorijoje. Paroda bus 
atidaryta birželio 28 d.

Dail. N. Jasiukynaitės paveiks 
lų paroda atidaryta birželio 1 d. 
Niujorko Public Library, 127 
58th St. Ji tęsis iki birželio 30 d., 
atidara kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

Aldona Katilliūtė Rugienė iš
laikė gydytojos egzaminus Illi
nois valstybėje. Ji žada speciali
zuotis vaikų ligose.

Australijoje D. Jones meno 
galerijoj moderniojo meno pa
rodoje dalyvauja ir lietuvis dail. 
H. Šalkauskas, išstatęs tarp kitų 
modernistų 3 savo darbus.

Buvęs Daugpilio rabinas Jo
seph Rosen, miręs 1936 m., būvo 
lakomas gaon, t.y. tauriuoju ir 
išmintinguoju Talmudo aiškin
toju bei apskritai išminčių. Jis 
yra palikęs 7.000 puslapių vei
kalą — Talmudo komentarus. 
Dar prieš karą ir kAro pradžioje 
veikalas buvo nufotografuotas 
Rosen įpėdinio rabino Saffran- 
Fuchs ir persiųstas į JAV. Da
bar tą didžiulį veikalą ruošiasi 
išleisti Yeshiwa uniV. Talmudo 
tyrimo- institutas.

Rosen yra laikomas didžiausiu 
mūsų amžiaus žydų mokslinin
ku. Ir nežinant jo biografijos, 
tenka spėti, kad jis turėjo būti 
Vilniaus žydų mokyklų moki
nys.

Perijodinė spauda pasaulyje
UNESCO paskelbė duomenis, 

kaip atrodo spaudos padėtis pa
saulyje. Sov. Sąjungoje šiandien 
dienraščių ir savaitraščių bend
ras tiražas siekia apie 44mil. egz. 
JAV 1954 ra} leidžiamų laikfaš-' 
čių tiražas siekė -54 mil. egz., o 
pereitais metais padidėjo iki 55 
mil. JAV, kurių gyventojų skai
čius tesudaro vos 7% viso pasau
lio gyventojų skaičiaus, sunau
doja apie 60% visos popieriaus 
gamybos pasaulyje. Po JAV, 
kaip didžiausias laikraštinio po
pieriaus gamintojas pasaulyje 
eina Kanada. Dideliais tiražais 
pasižymi ir Vak. Vokietija, ku
rios tūkstančiui gyventojų ten
ka 312 laikraščių egz. Ją prašo
ka Liuksemburgas su 445, Švedi
ja — su 506 ir D. Britanija — su 
610 egz. tūkstančiui gyventojų. 
Belgija, kurios gyventojų skai
čius siekia 8,5 mil.,v turi bendrą 
tiražą 3.3 mil. egz. Dideli tiražai 
ir Japonijoje. Su 179 dienraščiais 
ir 34,5 mil. tiražu ji eina pasau
lyje treciojoj vietoj. Po jos ei
na Vak. Vokietija. Europoje tik 
4-se valstybėse nėra dienraščių. 
Tai romantiškoje Andoroje, 
Lichtenšteine, San Marino 
Monaco kunigaikštijoje.

STUDIJŲ SAVAITĖ 
VYSKUPAMS

Šv. Sosto iniciatyva Romoje 
Laterano universitete, organi
zuojama studijų savaitė Italijos 
vyskupams. Ji įvyk\ rugsėjo 10- 
17 dd. ir nagrinės naujus apašta
lavimo kelius. Pagrindinė studi
jų tema: “Dievo žodis krikščio
niškoj bendruomenėj — Pa
grindiniai apaštalavimo aspek
tai ir naujieji reikalavimai”. 
Studijoms vadovaus kardinolas 
'Micara, popiežiaus vikaras Ro
mos vyskupijai.

ir

Komisija, kuri imasi aprūpinti 
visų atvykstančių chorų narius 
nakvynėmis. Komisijos pirm, 
yra Jonas Paštukas, o nariais: 
Z. Bavaras, L. Bildušas.'P. Gri- 
bienė, V. Indriulėnas, N. Ne^ 
dzinskas, E. Strikienė, E. šulai- 
tis ir F. Valinskas. • , * .

Chorai yra prašomi iki birže
lio 15 d., pranešti kiek ir kam 
reikia nakvynių, pridedant cho
ro vardinį sąrašą. Jei kas norėt 
tų apsistoti viešbutyje, choro 
sąraše tai turi būti atžymėtai 
Jiems bus rezervuotos vietos 
viešbutyje. . ,i

Chorų sąrašai, kuriems yra* 
būtina parūpinti nakvynes, tu*, 
ri būti siunčiami Komitetui šiuo! 
adresu: Dainų Šventės Komite* 
tas, 2523 W. 69 St., Chicago, Ill, .

Į Kultūros Kongresą atvykstą 
kultūrininkai, jei jie bus reikaw~ 
lingi nakvynės, prašomi kreiptis 
tuo pačiu adresu. ;

Laiškas tūkstantmečio proga *
Popiežius Pijus XII geg. 13 d. 

paskelbė laišką Rytų apeigtj 
vyskupams, kurių 5 gyvena Ka
nadoj, tūkstantmečio proga nu<5 
šv. Olgos atsivertimo. Jame Pi“ 
jus XII pažymi, kad nuo šio. 
įvykio prasidėjo tos tautos 
krikščioniškoji istorija. Šv. Ol
ga ir josios giminaitis šv. Vla-> 
dimiras Didysis viską aukoję iš
kelti kryžiui savo imperijoj. Su
kakties proga jiedu turėtų būti 
prisiminti kaip šviesios asmeny
bės, • atvedusios savo kraštą ka
talikybėm Laiškas baigiamas: 
“Jeigu jūsų šaly būklė tebėra 
tamsi, ateitis netikra ir pilna 
baimių, nepraraskite vilties. Pa
sitikėkite ... Dievas kartais 
siunčia bandymą tikėjimui, pa
stovumui, ištvermei ir kantry
bei, panašiai kaip auksas yra iš
bandomas ir išgryninamas ug
nyje, kad skaidriau žibėtų. Jis 
betgi yra geras, gailestingas ir 
teisingas. Jis mato jūsų ašaras 
ir laukia, jūsų maldų”. Pagaliau 
Pijus XII pažada jungtis maldo
je su tikinčiaisias ir išreiškia 
troškimą, kad grįžtų -vienybėn 
atskilusieji.
Pamogrąfija plūsta iš jaV ..t

Ontario prov. gen. prokuroras 
Roberts pareiškė, kad Kanadą 
užplūdo pornografiniai leidiniui 
is JAV, ypač2iš Texas ir Niu- 
jorko. jj'ie, esą; .-daro didelę apyĄ 
vartą. Kalbėdamas telefonu su 
JAV senatorium Ester KefauP 
ver, pirmininkaujančiu jaunųp* 
lių nusikaltėlių tyrinėjimo ko
misijai, prokuroras patyręs, kad. 
pornografinės literatūros vers
las JAV pasiekęs $500 mil., apy
vartą. Tai yra paskelbta ir se
nato komisijos pranešime, ap? 
imančiame 71 psl-. Pasak vieno 
senatoriaus, komisijos nario, be
tyrinėjant šią problemą paaiškė-; 
ję, kad pornografiniais leidiniais^ 
daugiausia domisi 14-18 m, jau-’ 
nucliai, iešką “apšvietos”, ir išr, 
krypę suaugusieji. Pornografinė, 
literatūra didinanti nusikaltę-’ 
lių bei iškrypėlių skaičių. Esą/ 
JAV jau rengiamas įstatymas, 
kuris pagriežtinsiąs kovą su por-< 
nografiniais leidiniais įvesdamas 
didesnes bausmes ir įgalindamas- 
be atidėliojimo konfiskuoti jūoęC 
pašte. , . 4

Kanadoje, pasak Roberts, teis-’ 
mai į šį reikalą ėmė žiūrėti* 
griežčiau ir kaikurie pornogr.t 
literatūros platintojai jau buvo? 
sunkiai nubausti. Be to, Kanado-« 
j e tebeveikia pre venty viniai J
įstatymai nuo 1867 m., liečią ne-’ 
pageidaujamos literatūros įsilei-I 
dimą. To esą betgi maža; reikia, J 
kad prisidėtų viešoji opinija. Tik 4 
tuo būdu Kanadoje esą galima* 
sustiprinti į^atymų. \eiksmin-’ 
gumą. Pvz. Ontario prov. esą J 
50 prokurorų pasiruošusių tei-J 
siniu keliu kovoti prieš porno
grafiją, bet jiems reikia faktų;į 
bendro pobūdžio tvirtinimų • 
jjems nepakanka. * "

- > / J. Bertinskaa 
Užsakymai priimami ir paltu.

Western Textiles į
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-M84 >

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ ŲŽ PIGIĄ
KAINĄ PASIRINKIMAS. ~

ŽEMIAUSieS KAINOS TQAP1&JE. t... JL—* War . j

> . .-.I.'./
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. . TEL LE. 4-6381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui, 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
SAVO KRIMTO KOOMRATYVI

“PARAMA”

TtTIBKtS ŽIBURIAI

Šį šeštadienį 9 vai. rytą šau-

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE 
2533 EGLIHTOH AVI. WEST, TORONTO 
DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

$2.5^0 įmokėti —■> Parkdale — 10 didelių kambarių su 2 virtuvėmis, gerų ply
tų atskiras namas, vandeniu alyva apšildomas. Parduodamas su baldais, 
skolų nėra.

$4.000 įmokėti — Islington — naujos 5 kambarių mūrinis namas, vad. 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 mie
gamieji kambariai, gražiai įrengtas skiepas, nebrangus.

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

$15.000 įmokėti — New Toronto — baldų dirbtuvė su visomis mašinomis, 
cementinių plytų namas 60' iš 80', ant. pagrindinės gatvės kampinis skly
pas 120' iš 220', skolų nėra, parduodamas labai pigiai Reta proga.

$20.000 įmokėti.— Eglinton — mūrinis namas susidedąs iš 5 modernių apar
tamentų ir didelės krautuvės. Pajamos’virš $7.000 į metus. Geros pinigų 
investavimas.

Visos informacijos suteiks ir sandėrio reikalus sutvarkys 

AP. SAKEVICIUS - SAKUS 
ĮSTAIGOS TEL. RO. 2-7303, NAMŲ LE. 5-0636

Dorbo votondos: eirtredtoetoi* ir peak-

Būstinė: Lietuvių htamoi, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto. Ont. Telefono: 

LE. 3-3027.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečią ar 
lenką k«A telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDT 
191 Augusta* Ave, Toronto, Ont. 

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

veltui.

l A. MORKIS
: REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

; TODĖL:
• 1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais
• įmokė)imais 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.

• 2--' * 4

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrina, prijungia ar 
perstatau:

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

motorus.
8a to, apimu namus pilnam instalia
vimui įar: pakeitimui srovės, duodu 

. technitkus patarimus. ~ į

Skambinti telef. LE. 3-10B0
44 GWYNNE AVI., TORONTO

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
—----- 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:

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

' 36 metų valymo patyrimas

General Insurance
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas, 
į WA. 4-8539

Savi pas savus

Cleaners TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR ' 

PUDINGĄ
SU

□R.OETKER

Lietuvio elektros
DEDA 'NAUJAS

ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

INDIAN GROVE - HIGH PARK, 
$13.500 pilna kaina, 6 gražių k., 

_ presuotų plytų, gero mūro namas, 
švarus iš lauko ir vidaus, didelis 
arožus kiemas, garažas su plačiu 
įvažiavimu iš gatvės.

; MONTROSE AVE. - COLLEGE, 
$5.000 įmokėti, 8 gražių, neper
einamų kamb., visai atskiras, gero

• mūro narnos, alyvos šildymas, 2 
‘ mod. virtuvės, 2 tualetai, didelis

gražus kiemas, vieta dvigubom 
’ garažui. Balanse 1 atvira skola 10
• metų.

’GEOFFREY ST. - INDIAN RD.,
. $5.000 įmokėti, 10 did. kamb.,

kvadr. plano, visai atskiras, gero 
‘ mūro namas, vandens - alyvos šil

dymas, 2 modem, virtuvės, 2 po 3 
gabalus vonios, gražus kiemas, vie
ta garažui.

‘HAYDEN PARK RD. - COLLEGE, 
$6.000 įmokėti, 6 did. k., visai 
atskiros, kvadratinio plano, ru- 
puotų plytų beveik naujas narnos, 
vandens - alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražus kiemas, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
b $7.500 įmokėti, 14 gražių kamb., 

visai atskiras, gero mūro, labai pel
ningas namas, vandens alyvos šil
dymas, 5 gražios virtuvės, 3 tuale
tai, geros kietmedžio grindys, gra
žus kiemas, mūrinis garažas su plo
čiu įvažiavimu iš gatvės, savininkas 
išvyksta 4i Toronto.

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

LE. 3-7425.

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

GLADSTONE - BLOOR, /
$2.500 įmokėti, 6 kambarių na
mas, geras viduje, gozu šildomas, 
lobai skubus pardavimas, pilna 
kaina $12.400.

WINDERMERE AVE.,
$4.800 įmokėti, 6 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, šoninis įvažia
vimas, garažas, reikalingas mažo 
remonto viduje, viena skola, pilna 
kaina $15.000.

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

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

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

BABY POINT - JANE,
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, atsk. 
mūr. namas, kvadr. plan., mod. 
virt., alyva šildomas, garažas.

P. KERBERIS
Binto tatof.: U. 1-2471, 
Buto tel.: Lt 5-15B4.

Savi pas savus!
Auto moliną mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotą mechaniką greitai ir sąži
ningai •

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

Sov. V. DUNDYS

Liutkus 
plumbing co.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbus.

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

tarimas aktualiesiems klausi
mams spręsti. Pasitarimo vieta 
— Christie teniso aikšte
lės (Christie prie * Dupont). 
Kviečiame atsilankyti ir norin
čius pradėti žaisti lauko tenisą.

Sporto Vadovas.
Vyčio futbolas

Praėjusį penktadienį Milleno 
stadione Vyties futbolo koman
da žaidė penktąsias lygos rungty 
nes su Slovakia. Pirmasis pus
lankis baigėsi be pasekmių — abi 
komandos tik gynėsi ir nešaudė 
į vartus. Antrame puslankyje 
Vytis perima visišką kamuolio 
kontrolę ir veda žaidimą iki ga
lo savo naudai. Rungtynės baig
tos 5:0 Vyties naudai. Įvarčius 
įmušė: Willy Findlay, Jonas 
Normantas, Kazys Budreckas, 
Jonas Vėlyvis ir Jonas Žukas.

Nors komanda ir buvo ne pil
name sąstate (be Romo Vėly- 
vior Jono Lietuvininko ir Pau
liaus Rožaičio), tačiau puikiai 
išpirko savo paskutinį pralaimė
jimą prieš estų Kale v. Vytis iš 
dvylikos lygos* komandų po pen
kių rungtynių atsistojo antroje 
vietoje.

Jau dvi savaitės kaip Vytis 
neteko stipriausio savo pozicijo
je žaidėjo Pauliaus Rožaičio, 
kuriam per treniruotę nulaužtas 
raktikaulis. Komanda linki kuo 
greičiausiai pasveikti.

Atrodo, kad mūsų visuomenei 
nelabai svarbu, kokioje lygoje 
ir kaip žaidžia mūsiškiai. Kodėl? 
Lietuvių žiūrovų būna mažiau
sia.

Sekančios rungtynės. įvyks 
birželio 8 d.? 8.45 v.v. Milleno 
stadijone Lith. Vytis-Lith.'Auš
ra. P. B.

Aušros žinios
Lauko teniso treniruotės 

vyksta Earlscourt Park stadione 
(Earlscourt - St. Clair): antra
dieniais nuo 7 iki 9 vai. v. I-je 
ir Il-je aikštėse ir šeštadieniais 
Il-je aikštėje nuo 2 iki 6 vai. pp. 
Visais lauko teniso reikalais 
kreiptis pas sekcijos vadovą S. 
Barškėtį, telef. LE. 2-7134.

Šį sekmadienį, tuoj pat po pa
maldų įvyks lengvatletų susi
rinkimas. Tiek berniukai, tiek 
mergaitės, norį per vasarą tre
niruotis lengvoje atletikoje — 
bėgime, šokime i augštį ir tolįį 
disko ir ieties metime bei plau
kime — prašomi atsilankyti.

Futbolo turnyrą?
Vienas iš svarbiausių sporti

nių įvykių Nepriklausomybės 
laikais Lietuvoj iki krepšinio 
įsigalėjimo buvo -Pabaltijo fut
bolo turnyrai. Tokie turnyrai 
buvo ruošiami kasmet ir visų 
buvo sekami su didžiausiu susi
domėjimu. Lietuviai yra buvę 
tokių turnyrų nugalėtojais, ot 
taip pat ne vienas mūsų futbo
lininkų buvo parsivežęs geriau
sio golamušio vainiką.

PSF tą tradiciją tęsia ir trem
tyje, jau penktą kartą Toronte 
ruošdama pabaltiečių futbolo 
turnyrą. Šių metų turnyras 
įvyks šį šeštadienį 6 v.v. Millen 
stadijone. Bus žaidžiamos tre
jos rungtynės: estų-latvių, po to 
latvių-lietuvių ir lietuvių-estų. 
Lietuvius šiam turnyre . atsto
vauja Vyčio ir Aušros futboli
ninkai: Kasperavičius A., Ba- 
liūnas Vyt., Žukas, Budreckas, 
Supronas, Ružaitis H., Vėlyvis 
J., Preikšaitis, Paukštys, Čes
nauskas, Stuikys, Dauginis, Be
resnevičius, Vaičiūnas, Šimkus. 
Komandos vadovas — J. Nor
mantas.

Pagal seną paprotį kviečiame 
visus kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti į šį turnyrą.

Urugvajaus valstybinėje fut
bolo komandoj dalyvauja ir lie
tuvis V. Brazdžionis, ypač pasi
žymėjęs per P. Amerikos pirme
nybes, kur Urugvajus iškovojo 
meisterio vardą. Urugvajaus 
augštosios klasės futbolo žaidė
jai yra taip pat lietuviai Alber
tas Kulys ir Vladas Daukša, su 
savo komanda išvykę žaisti į 
Europą.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Boldą pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LB. 4-1403 

TORONTO

ATVIRAS ŽODIS
(Atkelta iš 3 psl.)

bėgti bažnyčion, pasiklausyti 
gimta kalba giesmės, prisiminti 
gimtos parapijos bažnyčios 
augštus, augštus, kaip dangaus 
skliautai, bokštus ir šventą Jur
gį, jojantį baltu žirgu ir ugniniu 
kalaviju kapojantį baisų slibi-

Kartą, man grįžus iš bažny
čios, jisai sako:

— Geriau pailsėtum užuot bė
giojusi po bažnyčias, kaip perse
nusi davatka. Ir pinigus toms 
aukoms be reikalo mėtai. Aš ne
grasinu, tik meilės kupina šir
dimi sakau, kad tau nepadės jo
kios bažnyčios, jeigu kurią die
ną nustotum manęs. — Jo balsas

Burlacoff’s Furniture
619 QUEEN ST. W., TORONTO, ONT. 

Telefonas EM. 8-6812
Savininkas — imigrantas iš Pabaltijo.

Kelvinator

buvo kietas ir aš bijojau jam 
prieštarauti.

Bėgo dienos. Aš aklai pildžiau 
visus jo norus, bei užgaidas. Nie
ku daugiau nesidomėjau tiktai 
darbu ir juo. Tačiau mano širdy
je ėmė telktis kartėlis. Jo meilė 
ėmė mane slėgti ir virsti slogu
čiu. Jo žalsvose akyse aš ėmiau 
matyti kažin ką panašaus į ke
rintį gyvatės žvilgsnį. Vėl ėmiau 
dažniau ir dažniau prisiminti 
gimtą sodžių ir jo mielus, žmo
nes. Mano širdis vėl ėmė skęsti 
svąjose apie gimtos žemės grožį, 
ilgėtis pamėlusių šilų ir stebuk
lingos lakštingalos giesmės, 
sklindančios iš verkiančio prie 

■upelio gluosnio, o naktimis sap
navau žydintį jazminą prie ma
no lango...

Pilkos kovo mėnesio sutemos 
drėgnomis rankomis glostė di
džiulį miestą, kai kažin kas pa
sibeldė į mūsų duris. Aš nubė
gau atidaryti. Lauke stovėjo jau
nutė pora. Jie sakėsi renka au
kas seneliams ir vaikams, liku
siems anapus Atlanto. Aš daviau 
jiems kelius centus. Kai grįžau 
kambarin ir papasakojau ką pa
dariau, jisai baisiai supyko. Jo 
žalios akys mėtė žaibus ir jis 
šaukė, kaip beprotis:

— Ak, tu jau nebemyli manęs! 
Aš tai jau seniai žinau! Kodėl tu 
bijai prisipažinti, juk tu sulau
žei žodį mane vieną tiktai my
lėti! Jeigu tavo širdyje randa 
vietos pasigailėjimas, užuojauta 
kažin kokiems seniams ir vai
kams, kurių tu nepažįsti ir hei 
kartą gyvenime nesi mačiusi, tai 
tu negali, mylėti manęs!...

Ir mano širdį suspaudė didelis 
liūdesys. Aš, tarsi tamsią naktį, 
žaibo atošvaistoje, pamačiau 
koksai žiaurus ir despotiškas ji
sai yra.

— Taip, — sušukau drąsiai ir 
tvirtai — aš nebemyliu tavęs! 
Aš nenoriu gyventi vien tiktai 
dėl tavęs!...

Ir tą kovo mėnesio vakarą, ka
da ore jau buvo jaučiamas ne
drąsus pavasario Įpzapas, mes iš
siskyrėm.

Aš dabar jaučiuos laminges- 
nė, nes manęs jau nebesekioja 
tasai kerintis žalių akių žvilgs
nis...

Sesė mano miela, jeigu ir labai 
jautiesi vieniša, nesiduok jo su
viliojama. Tave ištiks mano li
kimas ... O tiesa, tegu mano žo
dis būna atviras ir nuoširdus: 
jis vadinasi ponas DOLERIS.

Mann & Martel
1199 Bloor SL W.9 Toronto. Tel. LE. 4-8481

t*

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

$1.900 jmokėti, 6 kambarių, atski
ros, neperein. komb. narnos, aly
va šildomos, garažas; randasi 
Clair ir Searlett Rd. rajone. iVena 
skola balansui 10 metu.

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

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

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

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

Skambinti 
Ant. MIČIONAS 

Telef. LE. 4-8481

Mėsinė arba delikatesą krautuvė. Ne
paprastai gera proga nupirkti pa
statą, biznį, visus modern. įrengi
mus už lobai žemą kainą, pastatas 
randasi ont Bloor gatvės, judrioje 
vietoje, balalnsui viena skola 10 
metų.

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

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

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

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

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

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!

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

GERIAUSIA PAGALBA
jūsų nosiai

' Yra didelių, vad. vyriško dydžio— 
raudonose ir geltonose dėžutėse . .. minkš- 

DRĖGNOS ar

Reikalaukite 
su šiuo ženkle

tutės . .. super stiprios 
sausos!

NOSINAITĖS 
VEIDUI

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 svairų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

Specialus pavasario išpardavimas, 
Žemiausios kainos, 

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

ir kiti elektros reikmenys.
RADIO IR TELEVIZIJOS APARATAI

Prašome skambinti

ARTURS 
GARNEJSNATURAL GAS

I A DAICL/a. is AKNtr&Co. Bar'or Ave

Autorizuotas pardavėjas. Gazo kompanijos 
priežiūroje. 25 METAI ŠILDYMO ĮRENGI
MŲ TARNYBOJE.
Ar jums pakanka šilto 
vandens jūsų namuose?

• Ar jūsų krosnis parengta
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872 BLOOR ST. W. /prie Ossfogton/ . TORONTO - Telef. LE. 1-4605

Priklquso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board. * .

ĮPJig NU.,

BLOOR r DUFFERIN, $.1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiros, šoninis 
įvožiovimas, 2 garažai.

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

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

BLOOR - OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas tr garažai, įmokėti 
$5.900.

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

COLLEGE - RUSHOLME RD., ROM- 
jos 6-šių atskirų butų pastotos, di
delis kiemas k gpražoi, geras pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai d^M ko*- 
bariai, 2-jų augštų. atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domos, lobai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

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

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

Jonukas grįžo pirmą dieną bu
vęs mokykloje. Teta jį klausia f

— Na, Jonuk, ar jau daug ką 
išmokai?

— Ne, dar nedaug. Rytoj rei
kės, vėl eiti mokyklon...

Susirūpino
Vyras skaito laikraštį. Po ku

rio laiko sako žmonai:
— Baisu; štai rašo, kad vienas 

vyras nušovė savo žmoną ii 
pats nusišovė.

—Kaip baisu.., o katrą jis 
pirma šovė?

— Apie tai nerašo nieko...
Perbrangu

'Gydytojas džiaugiasi senuko

—Baigdamas 75-sius metelius 
savo sveikata gali tik didžiuotis.

— Ką galiu daryti, — teisinosi 
senukas, — laidotuvės taip pa
brango, kad reikia stumtis pir
myn iš paskutiniųjų.

Išsilavinęs
— Ar tamsta skaitei Kanto 

veikalą “Tyrojd proto kritika”?
— Ne. Jei tai,.geras veikalas, 

tai iš jo bus padarytas filmas. 
Tada ir aš eisiu pažiūrėti

Kalbasi du draugai:
— Kaip maloniai ir švelniai 

skamba mptęrs balsas, kai ji ko 
prašo..,

—Taip... Bet koks garsus ir 
griežtas jis pasidaro,’kai jai at
sakoma neigiamai.

ita ir jį rAnrina:

Vyras susikirto su žmona. 
Žmona ir rėžia:

— Ne ant tokios pataikei. Rei
kėjo vesti kvailesnę.

Žinoma, būčiau vedęs ■ 
sako flegmatiškai vyras.

— Tai kodėl nevedei? ‘
— Kad nesuradau...

Tik maži

• at

Dr. J. URBAITIS
■' Gydytojas ir Chirurgas 

1398 DUNDAS ST. W.

. gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai, pp, ir 6-9 vai. vak. •

Lietuvio advokato 
(staiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

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

M. Arštikattytė
345 BLOOR ST. W. /».<. Hur../ 

Suite 12.
Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 

namų WA. 3-5555.
Toronte, O>t.

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

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos: 10-12 vai,

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

Toron to-
Tdefonos LE. 3-4323 

■m—■ iiubr i. n ~ p ' . hhiih ii.....—

Dr, Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. iki 
3 vai; pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas. _

Dr. L. SIMON
Odoo ir Veneros I»m specialistes. 

Naujos adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLALR AVE. W., 

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

pagal susitarimą. p
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8013

(Atkelta iš 2 psl)
. Gegužės 4 d., pirmadienis. Iš
aušus mūsų sąnariai atrodė lyg 
apmirę. Vos juos pakrutinti ga
lėjome. Sustiprinimui jėgų vėl 
padalinau po arbatinį šaukštelį 
romo. Pietums išdaviau penkis 
mažus kokoso riešutus — visi 
buvo patenkinti. Tą dieną mes 
matėme dvylika salų, bet . nei 
prie, vienos nesiartinome. Vaka
re padalinau kelis suirusius 
duonmedžio vaisius ir pasimęl- 
dėme.

Gegužės 5 d., antradienis. 
Naktis praėjo palyginamai ra
miai, atsibudome šiek tiek pa
ilsėję ir iš kelių jamso šaknų 
turėjome pusryčius. Praplaukė
me dvi salas.

Gegužės 6 d., trečiadienis. Vis 
plaukiame tuo pačiu kursu. Mū
sų dienos davinys asmeniui su
sidėjo iš ketvirčio painto ko
koso riešutų pieno ir nepilnų 
dviejų uncijų mėsos. Dideliam 
visų pasitenkinimui, męs paga
vome žuvį, bet tas džiaugsmas 
trumpai truko, nes žuvį trau
kiant-į valtį ją vėl praradome. 
Kadarigiį. trūkstant vietos buvo
me susispaudę, nebuvo kaip iš-

Maištas Pietį jūroje 
sitiesti, tai paskirsčiau įgulą j 
dvi pamainas. Kai pusė vyrų sė
dėjo, kiti galėjo atsigulti ant 
valties dugno, užklotu buvo 
dangus. Nuo šalčio ir nuolati
nės drėgmės mūsų sanariai su
stingo, kad po kelerių valandų 
miego vos galėdavome pasiju
dinti. • *

Gegužės 7 d., ketvirtadienis.; 
Nežiūrint peršlapimo ir šalčio 
'aš padalijau pusryčiams po- 
šaukštą romo ir gabaliuką duo-, 
nos. Plaukėme, pro salas; kąrtą 
net dvi kovos, kanu bandė mus 
persekioti, bet atsiliko užpaka
lyje”. r.į ‘ .ž

Pirmą kartą lijo artėjant Fi
dži saloms. Kadangi maištinin
kai jiems atidavė keturias tuš
čias statinaites,' tai surinkus 
lietaus vandenį, gėrimo atsargos- 
pasipildė keturiaįs - galionais. 
Gegužės 9 d. danguje susirinkę, 
juodi debesys prapliupo audra.. 
Vėjas, lydimas perkūno, šlavė 
bangas lyg su geležine šluota. 
Maža valtis čia stodavosi piestu, 
čia vėl garmėdavo i putojančia
bedugnę - —>'visi buvo kiaurai 
peršlapę ir mirtinai nuvąjgę. Ir

APIE LICENCIJAS
IR LEISIMUS

Jei ruošiatės 
vesti

Nesvarbu ar jungtuvės bus bažnyčioje ar civilinės, 
vedybų licencija yrą būtino. Vienintelė išimtis — 
kai, bažnyčioje skelbiami trys užsakai. Dvasinin
kas parūpina atitinkamus blankus, kurie atsiėjo 
vedybų licenciją.

rimo dėka, per. audrą jų valtis 
neapsivožė. Jis valties įgulai da
bar buvo tėvas, gydytojas, slau
gė,-kunigas ir ramintojas. Jo pa
reiga buvo nustatyti ir sekti 
kursą, dalinti maistą, pralinks
minti nusiminusius dainomis ir 
pokštais, netikėlius įtikinti, jog 
tikrai sveiki pasieksią Tijnorą. 
Pabiuręs oras išsilaikė visą sa- 

;vaitę, versdamas išbadėjusius 
žmones semti ir semti vandenį 
be paliovos. Apie poilsį, šilimą, 
■sausus drabužius nebuvo nė kal
bos, nes ir . kalbėtis nebuvo no- 
foj ‘o’-’tartą' žodį stelbdavo jūros 
ūžimas.

Vėjas išsipūtė ir paguro; dan
gus nusiblaivė ir bangos apri
mo. Dažnai alkani jūrininkai 
praplaukdavo žaliuojančias sa
las su vešlia augmenija: palmės, 
duonmedžiai, bananų medžiai 
pilni vaisių, margaspalvių paukš 
čįų ir saldaus kvapo. Kiekviena 
sala atrodė mažu, užburtu ro
jaus kampeliu, bet tas rojus ga
lėjo virsti ir kapais, jei kas su
manytų jo vaisių paragauti.

Atėjo gražios saulėtos dienos. 
,&JWQės,įuęęio kentėtikarš
čio, — prisidengti nelabai buvo 
kuo, nes iš-drabužių tik, skudu
rai beliko. Kapitonas Bligh at
rodė lyg skeletas, taip pat ir vi
si vyrai: apiplyšę, saulės nusvi
linti, įdubusiomis akimis, išvar
gę, bet pas visus ruseno mažas 
vilties žiburėlis — ištesėsime ir 
pamatysime . Angliją! Ir čia 
Bligh jiems tarė:

‘ Ištversime, jei taip susitvar
kysime, kad turimo maisto už
tektų dar 6 savaitėms. Jūs vy-. 
rai valgote perdaug, darotės rie
būs ir tingūs, o maistas išsen
ka. Aš siūlau jums sumažinti 
davinį iki paskutinės ribos, bet 
tas sumažinimas išgelbės jums 
gyvybes. Ka jūs dėlto pasakysi
te?”-

Taip kalbėjo žmogus, kuris 
įsakydavo jūrininkus nuplakti 
dėl menkiausios arba net visai 
be priežasties, kuris sukėlė pra
garą dėl kelių dingusių kokoso 
riešutų, kuris padarė gyvenimą 
Bounty laivo karininkams ir jū
rininkams stačiai nebepakelia
mą, kuris tiesioginiai buvo prie
žastimi kilusio maišto ir kartu 
kaltas dėl dabartinės varganos 
jų būsenos. Bet žmogus gali 
klysti, suklupti, visiškai gyveni
mo kelyje paslysti,' atsikelti ir 
stebuklus padaryti. '

Daug ko išmoko ir kapitonas 
Bligh. Vyrams pritariant, jis pa
aiškino, jog nuo dabar kiekvie
nas gausiąs vieną dvidešimt 
penktąją svaro duonos pusry
čiams ir pietums. Vakarienei tu
rėjo pakakti prisiminimų ir po
ilsio.

(Bus daužau)

— Ar yra čia jūsų miestely gi
musių kokių didelių žmonių? — 
turistas teiraujasi miestelio gy
ventojo.

— O, ne. Pas mus gimsta visa
da tik maži vaikai...

Kanadiečiai daugiausia kalba 
telefonu

Iš eilės jau treji metai, kaip 
kanadiečiai vis paima kailbėjb 
mo rekordus. Jie yra didžiausi 
plepiai pasaulyje.1 Taip bent ro
do telefonas. 1954 m. pasikalbė
jimų vidurkis buvo 417; Islan
dija buvo antroji .valstybė pagal 
plepumą su 394; ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės trečioji su 
393.- ,

Bet JAV turi daugiausia tele
fono aparatų 52^806.476; Britai 
turi 6.483.040; Kanada 3.857.400; 
Toronto turi 434.304. Viso pasau
lyje yra telefonų apie 94.500.000.

Paieškojimai
Kaciucevičius Juozas, gyve

nąs Vaneouveryje, prašomas 
skubiai atsiliepti “TŽ” adminis
tracijai. Yra svarbių žinių iš 
Lietuvos ir Archangelsko.-

Vytauto Bendži'aus, kilusio iš 
Rumšiškių, Kauno' apskr., ieško 
giminės LJetuvojė/Atšiliepti:J. 
'DėmehtaviČius, Tl4',',Crai^fdr3' ’ 
St., Toronto, Ont?

Žemaitaičiai Vincas ir Juozas, 
kilę iš S: Kalvarijos valse., pra
šomi atsiliepti ;Jbnui Šefleriui — 
77 Boustead Avė, Toronto, Ont. 
Yra žinių iš Lietuvos.

Prašau atsiliepti raba jei kas 
žinotų man pranešti apie Čer
niauskienę ir jos dufcrą Aldoną 
(Aldutė) kilusias iš Janėnų km., 
Šventežerio v. Lazdijų ap., pa
sitraukusias per šį karą. Gauta 
žinių iš Lietuvos. Kreiptis — 
Albinas Kantvydas, 2 Fern 
Ave., Toronto 3, Ontario, Cana
da.

Jurgio Kalakausko ieško sesuo 
Janina Milčiūnienė iš Sibiro, 
taip pat ieškomas Antanas Bal
sys, senas imigrantas, turėtų gy
venti Amerikoje, ieško jo sesuo 
Bušūrienė iš Sibiro. Atsiliepti: 
A. Sagevičius, 87 Gorevale Ave., 
Toronto, Ont. Canada.

Antano ir Bronės Styrų, kil. 
iš Panemunio y., Rokiškio apskr. 
(paskutinė gyv. vieta Lietuvoje 
Vilnius), 'ieško Nbrkūnienė Apo
lonija, Petro duktė. Informaci
jų kreiptis: A..- Gačionis, 40 
Abbott Avė., Toronto, Ont.

Barzdaičio Storio, s. Stasio, ir 
žmonos ieško, giminės- iš Lįe- 

Ils apŠkT. Atsiliepti: Jonas Tu- 
mosas, 65 Northėote Avė., To
ronto, Ont

Tamošauską V5pco, Lietuvoj, 
buvusio girininku, Makaičio 
Juozo, s. Jono, agronomo, ir Ma- 
kaitytės Antaninos buv. gailest. 
sesers, kilusių,iš Tauragės aps., 
Mažonių k;ąim, ieško tėvas. Ra
šyti: Ant. Kaušpėdą, 42 Florence 
St., Hamilton, Orit, Canada.

Teisininkas —.
Advokatas Noktos

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182. - 
Toronto

Kanados Ltetavig Bendruomenės 
Britu 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.

Valau fotelius
IR {VAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI LE. 1-4973

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus' EE—€EE dydžio.

1414 Dundas St. West Toronto 
. .. Telefonas LE. 3-3881

U—    -M'I> ■* - —* 

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper

I 891 DUNDAS ST. W.

UPHOLSTERING

• INFORMACIJŲ KREIPTIS 
Į miesto raštvedį 

ar savos parapijos kleboną.

CARMHG S
B R E W E « Y 41 M 11 | O

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel”)

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. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. K. Žymantienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĄ 1

1393 DUNDAS ST. WEST • 
Toronto J

(tcįrp Gladstone ir Rusholme) j 
» 

Priima ' ligonius, gimdyves ir motery 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-3 iė 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo* 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susU 
tarimą. <’

Telefonas LE. 4-6851 *

Dr. 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

Dr. John REKAI ;
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI ‘
Vidaus ligų specialistas, *

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto *

Susitarti telefonu WA. 3-2395 -
■*■■■■ ........... ' _ __1 1 1 ' ■ —1i

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 susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

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

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

kampos Euclid Aye.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas ■
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
OEW tttiria aklų nervus, kurie daž 
nai sukelia ^gSJvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

DtMESIO! ■ DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. • TEL. LR 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.

. ■ __________ - *____________•______________2_________ > * ‘ . ■

Jums nebūtinai pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par
duoda krautuvė. Jūs galite 
užsisakyti kokio tik norite sti
liaus pagal savo skonį ir fab
riko kainomis. Seni baldai 

taisomi taip pat.
Paskambinkite LE. 4-9830, po 

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas— 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ ■

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTODIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. . - 
Duodu išshnokėjhntri iki dviejų metų.

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

Pranašu mvo naają^ adresų:

999 College St Toronto. Tel. LE. 46123
AMT. JUOZAPAI*!#.-' *

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

vyru m moterų rūbų 
Siuvėjas

A. BERESNEVIČIUS
Didetis importuotų medžiogų vyrų ir 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokai imui.
1296 Dundas St Wn Toronto
\i«rp įjOvercoun ir Losgar/

STANLEY SHOE STORE

1438 Dundas St W. Toronto

. ...

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto,

1 (arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-6978

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LICDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON, 
B.A.Sc., RJP.E.

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šių Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir'kitus reįį&lus.

«t,»i r, .i f A
i J.i t.u

u
i.w

m
u

m.«
..ljį h .ana

< —
.. 

.n „n o 
, tu r it

■



'■«ę^

1956. VI. 7. — Nr.

TORONTO, Ont. MONTREAL, One.

šokiu

•6VA«A
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— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldų metu prisimenamos bir
želio 13-15 liūdnosios dienos 
Lietuvoje ir pagerbiamos jų 
aukos. Pamaldų metu gieda TL 
choras “Varpas”.., Pamokslas 
kun. P. Ažubalio: ’’Atperkamoji 
brolių auka”. Pamaldoms bai
giantis, einama prie paminklo 
žuvusiėms už tėvynės laisvę, 
kur po trumpo susikaupimo pa
dedama gėlių ir giedamas Lie
tuvos Himnas. Kūrėjai-savano
riai pamaldose dalyvauja su vė
liava organizuotai. Lietuviškos 
organizacijos kviečiamos šven
tės proga prie žuvusiėms pa
minklo padėti puokštes gėlių.

— penKtauieni yra ovc. Jė
zaus Širdies šventė: 7.30 v.v. pa- 
niciaos su žmonių gimines pasi
aukojimo malda dieviškajai Šir
džiai. Sekmadienių vakarais lai
komos birželinės pamaldos atei
ty atkeliamos prieš pietus — jos 
ous laiKomos sekmadieniais po 
9.30 vai. pamaldų.

— Nottawasaga apylink. bur
mistras oficialiu raštu pranešė, 
Kau prie parapijos salės esama
me savivaldybės parke leidžia
mos įrengti sporto aikštės lietu
vių reikalams, o geradaris, kuris 
parapijai anksčiau paaukojo ke
letą sklypų, nemokamai sutiko 
duoti panaudoti buldozerį minė
tų aikščių išlyginimui. Artimoje 
ateityje pradedami sporto aikš
čių įrengimo darbai, į talką 
kviečiant lietuviškąjį Toronto 
jaunimą.

— Ateinantį sekmadienį laike 
visų pamaldų bus rinkliava baž
nyčios remonto skoloms mokėti.

— Parapijos vaikučių pirmo
sios išpažinties ir Komunijos iš
kilmės įvyks birželio 17 d., sek
madienį, laike ankstyvųjų pa
maldų. ,

— Šią savaitę klebonijos kie
me vykdoma paskutiniojo, tre
čiojo augšto statyba. Tuo būdu 
tikimasi priestatų statybą išoriai 
šią savaitę užbaigti, o po to pra
dedami vidaus įrengimai.

— Sutuokta: Silvestras La
pinskas ir Annette Marino. Pa- 
krikštvta Giedrys Kazimieras 
Jankaitis.

-i .»•
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Prisikėlimo parapijos žinios
— Padėką reiškiame visiems, 

kurie betkokiu būdu prisidėjo 
prie pradinės parapijos statybos 
pašventinimo iškilmių pravedi- 
mo. Padėka centriniam par. ko
mitetui už šventės planų išdir- 
bimą ir pačios šventės pravedi- 
mą, PBRM Būreliui ir visoms 
ponioms didžiu darbu prisidė
jusioms prie pokylio parengimo, 
tvarkdariams bažnyčioje, poky
lyje ir visiems darbininkams už 
tikrai nuoširdų darbą ir didį su
siklausymą.

Ypatinga padėka parapijos 
chorui, orkestrui, kvartetui ir 
muzikos vedėjui sol. V. Verikai- 
čiui už įdėtą darbą, ruošiant 
naują repertuarą, išpildyti baž
nyčioje ir pokylyje, kuris visuo
se paliko neišdildomo įspūdžio.

Pokylio metu visai spontaniš
kai įvyko aukų įteikimas para
pijos skoloms išmokėti. Sumesta 
iki $2000. Aukų statistika bus 
paskelbta vėliau.

Padėka tenka spaustuvės “Fo- 
to-Lith” vedėjams už kruopštų 
darbą spausdinant “Parapijos 
Leidinį”, kuris pasirodė per patį 
pašventinimą. Jis bus mielas 
prisiminas kiekvienam parapi
jiečiui, nes ten jau vien iliustra
cijomis pavaizduotas visas para
pijos trijų metų gyvenimas.

Ypatinga padėka T. Jurgiui 
.Gailiušiui, liet, pranc. Provinci
jolui už iškilmių padidinimą sa
vo dalyvavimu. Pašventinime ir 
pokylyje iš dvasiškių dalyvavo 
kleb. P. Ažubalis, kleb. J. Kubi
lius, Kennebunkporto, Brookly- 
no ir St Catharines vienuolynų 
viršininkai su savo palydovais 
tėvais ir broliais ir Torontui ge
rai pažįstami tėvai T. Viktoras 
ir T. Petras.

— Novena į šv. Antaną prasi
deda birželio 5 d., 7,30 v.v.

— Šią savaitę lankome parapi
jiečius šiose gatvėse: Churchill 
Ave., Rolyat St., Grove Ave., 
Foxlely St., Fennings St., Os
sington Ave. ir Roxton Rd.

Ateinančią gi savaitę lankysi
me sekančias gatves: Show St, 
Crawford St. ir Montrose Ave.

Pabaltijo okupacijos ir pirmųjų 
Trėmimų minėjimas

Pabaltiečių Federacija nuo
lankiai kviečia kiekvieną lietu
vį, la^vį ir estą, kurie jaučiasi 
nukentėję nuo bolševikinių oku
pantų, birželio 10 d. 4 v. pp. at- 
vy«u į Massey Hall vyKsiantj 
1940 m. birželio mėn. 15 ir se
kančių dienų įvykių paminėji-

įkalbės Ontario teisingumo 
ministeris p. Roberts, dalyvaus 
miesto burmistras p. Phillips, 
eilė atstovų iš federalinio ir pro- 
/incmio parlamentų. Meninę 
programą atliks visų trijų tau
tybių chorai. Iš lietuvių “Var
pas”. Lietuviškai kalbės gen. 
konsulas min. V. Gylyš.

Kiekvieno pabaltiečio dalyva
vimas šitame minėjime ir pro-' 
teste, yra reikalingas. Mes turi
me parodyti netiK Sovietų Są
jungai bei ir laisvam pasauliui, 
?aa mes neskaitome mūsų kraš
tus bolševikų galutinai okupuo
tais, bet kad mes ir toliau reika
lausime jų paliuosavimo iš rau
donųjų Kremlio valdovų.

Ligi pasimatymo tautiečiai.
Išganytojo liuterionių 

bažnyčioje,
1691 Blood Str. W. ir Indian 
Road kampe, birželio 10 d., 1.30 
vai. pp., liėtuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pamaldos evangelikams 

Malonės Bažnyčioje, 1424 Da
venport Rd., bus laikomos birže
lio 10 d. 9.45 vai.

Kun. L. Kostizenas.
Tėvas J. Kubilius, SJ, atvy

kęs į Torontą į Prisikėlimo pa
rapijos pastatų šventinimo iškil
mes, pirmadienį aplankė ir TŽ 
redakciją.

Kun. Dr. J. Gutauskas šį pir
madienį išvyko kuriam laikui 
atostogų į Loretto Abey netoli 
Toronto (šiaurėje).

Dr. J. Sungaila iš Saskatoon 
persikėlė į Torontą. Čia dirbs 
Toronto Western 
ruošdamasis rentgenologisto spe 
cialybei. Dar šią savaitę atvyks- 
ta į Trontą ir jo šeima.

ligoninėje,

VKLS-goS Toronto Skyriaus 
Valdyba ir nariai.

Brangiam tėveliui mirus Lietuvoj,
p. BRONIUI MACKEVIČIUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia ”

Vertinga paroda
Prisikėlimo parapijos pastatų 

pašventinimo proga muzikos 
studijoj buvo surengta dailės 
paroda, kurią suorganizavo dail. 
Telesforas Valius, neseniai grį
žęs iš Paryžiaus. Parodoje buvo 
išstatyta visa eilė vertingų kū
rinių žinomų menininkų: Va
liaus — 7, Kasiulio — 11, Gal
diko — 2, Dūmšaičio — 1, Ba- 
kio — 4, Rato — 1, Vizgirdos — 
1, Valeškos — 1, Vilimo—1, Rač- 
kaus — 1, Tamošaičio — 2, Da
gio — 3, Dargio — 2. Jau vien 
skaičiai rodo, kad žiūrovai ne
galėjo būti apvilti. Tikrai, lan
kytojai gėrėjosi mūsų dailinin
kų darbais, kurie daugeliui bu
vo matyti pirmą kartą. P. Va
lius maloniai aiškino besidomin
tiems sunkesnius kūrinius. Jo 
paties buvo išstatyti naujausi 
darbai, kurie liudija jo origina
lų posūkį į grafikos ir tapybos 
derinimą. Traukė visų dėmesį 
ir originalūs realistinio ekspre
sionizmo dail. Kasiulio kūriniai, 
kurių 3 yra dail. T. Valiaus .nuo
savybė. Tai retas turtas šiame 
žemyne. Įspūdingi Galdiko pa
veikslai, kurie savo dinamine 
spalvų giedra skverbti skver
biasi žiūrovo sielon. To įspūdžio 
jie nesukelia matant juos spau
doje, nes ten dingsta spalvos, 
kuriomis remiasi jo kūriniai. 
Buvo matyti ir abstraktinio me
no- atstovų, kuriais domėjosi 
jaunieji žiūrovai, bet jautė, kad 
tai kietas riešutas. Iš viso, išsta
tyti kūriniai liudijo, kad mūsų 
menininkai sugeba kurti ir tai 
vertingų dalykų. Gaila tįktai, 
kad paroda truko tiktai vieną 
savaitgalį ir todėl daugelis tau
tiečių nesuskubo ja pasigėrėti. 
Reikia tikėtis, kad ateityje bus 
daugiau progų supažindinti mū
sų visuomenę su naujaisiais mū
sų menininkų darbais, juoba, 
kad ir pats Dailės Instituto 
pirm. T. Valius gyvena Toronte.

Pereitame “TŽ” nr. paminint 
“Caritas parengimą”, įsibrovė 
klaida: gauta Caritas šalpos rei
kalams $10 auka ne iš B. Jokū
baičio, bet iš S. Jokubausko.

PRAŠAU KREIPTIS Į

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT. ~

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Reikalingi namai pardavimui

Telefonas bus praneštas kitą savaitę, 
į fj įterbo valandos nuo 9—7.

Savininkai: A. KALŪZA ir B. ZABULIONIS

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kviečiami apsilankyti.

*! Šeštadienį, birželk) 9 d„ 8 vai v.
’ vėsiose Pr,sik®limo parapijos patalpose

smagus pobūvis-šokiai
Rangia P.P.S.K. Aušra.

SERBŲ KULTŪROS 
KLUBAS Bishop Nicolay 

rengia 
soprano

ILITSCH 
anksčiau dainavusios Berly
no," Vienos ir Metropolitan 
operose

KONCERTĄ
ketvirtadienį, birželio 7 d. 
Bilietai jau parduodami 

$1.50, $2.00, $2.50.
EATONO AUDITORIJA 

Tel. ŲN. 1-1144.

P.S.F. SJ- ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 9 D., 
Millen stadjonę (Danforth ir Broadview) rengia pahaltiečių

Futbolo Turnyrą 
. Turnyre dalyvauja *

"'t'* V ^'fi^ESTAX LATVIAI, LIETUVIAI. - 

Bus žaidžiamos trejos rungtynės.

i/-’-., Pradžia ,6. vai. vakare.

Įėjimas:-suaugusiems 50<*, vaikams iki 15 m. veltui.

• -» - P. S. Federacija.

Maloniai: kviečiame visus atsilankyti
į birželio 9 d., ŠEŠTADIENĮ, 8 vai. vak. rengiamą

linksmą šokių
VAKARI

naujai padidintoje Lietuvių Namų 
salėje.

Veiks turtingas bufetas, gros geras 
orkestras. Pelnas skiriamas Vokie
tijoje likusiems ligoniams ir sene- 1
liams šelpti TLM Šalpos Grupė “Daina”

Vasaros stovyklai jaunimui Į 
kurią ruošia Toronto A-kai, 
įvyks nuo liepos 21 d. iki 29 d. ’ 
tėvų pranciškonų vasarvietėje 
prie Wasaga. Norintieji vykti į 
stovyklą jau dabar prašomi re- i 
gistruoti Prisikėlimo par. kle-’ 
bonijoje, 32 Rusholme Pk. Cr., ‘ 
Tel. LE. 3-0621 ar LE. 3-0977 
arba šv. Jono Kr. par. kleboni
joje 941 Dundas St. W. Tel. EM. 
4-7646. Prisikėlimo parapijos lei
dinyje paskelbta stovyklos data 
(liepos 26 iki rugpj. 5 d.) dėl su
sidėjusių aplinkybių neseniai 
buvo pakeista.

A. A. Uršulė Ročiūtė 
mirė šį antradienį rytą. Pašar
vota Odette laidotuvių namuo
se, Dundas gt. prie Dufferin. 
Laidojama penktadienį 10 vai. r. 
iš šv. Jono Kr. bažnyčios.

PARDUODAMAS restoranas lietuvių ra
jone, gera klijentūra. reiptis telef. EM. 
6-7060.

"Rūtos" restoranui reikalinga moteris 
virtuvės darbams. Tel. . LE. 6-4393. 
994 Dundas St. W.

Lietuviškom restoranui reikalingo dar
bininkė /pusei dienos or nulat. darbui/. 
Tel. EM. 6-0091.

Priimu saugoti mažus vaikus nuo 7 vai. * 
ryto iki 5 vai. vak. Tel. LE. 3-3625.

Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė 2 
žmonėms, galima su vienu vaiku, ll-me 
augšte, naujai dekoruota. Tel. LE. 4- 
5485.

Išnuomojami 2 kambariai, 31 Dela
ware Ave. Tel. LE. 3-3045.

Išnuomojamas 1 did. ir 1 mažas kamb. 
su baldais. Bartlett Ave. /prieš Dover- 
court parką/. Tel. LE. 5-6659.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais antrame augšte. Danforth ir 
Pape rajone. Tel. GL. 0583.

Išnuomojami 2 kombroiai ir virtuvė li
me augšte, galima su vaiku. Tel. LE. 2- 
1020. / Bloor-Dovercourt raj./.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė li
me augšte /su arba be baldų/, galima 
taip pat 1-ną kamb. ir virtuvę, Dundas- 
Dovercourt raj. Tel. LE. 4-5039.

Išnuomojamos 1 frontinis kambarys 1 
asmeniui. Tel. LE. 5-1278. N

Išnuomojamos 1 kamb. ir virtuvė l-me 
augšte /be baldų/. Tel. LE. 4-7286. 
Skambinti tik iki 4 vai. pp.

Išnuomojamas 1 kamb. ll-me augšte, 
yra garažas. Tel. LE. 2-9235. 2 Garden 
Ave.

Išnuomojamas 1 kamb. ir virtuvė arba 
2 kambariai ir virtuvė, be baldų, yra ge
zo krosnis. Tel. RO. 6-5119. 802 Indian 
Rd. Galime vietoje pasaugoti vaikus.

Šią vasarą norint ištrukti H 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 krikštoliniome Georgian 
Bay vandeny, skambinkite HU. 8-3573. 
Ten pat dar geras sklypų pasirinkimas.

1 
I

AL GARBENS

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

“Parama” veiks 5 dienas
Lietuvių Kredito Kooperaty

vas Parama tiek padidino savo 
bankines operacijas, kad jau rei
kalingas nuolatinis tarnautojas 
— reikalų vedėjas. Toms parei
goms eiti paskirtas “Paramos” 
v-bos narys Petras Šernas.

Nuo š.m. ‘birželio 15 d. “Pa
rama” bus atidaryta' 5 dienas į 
savaitę — pirtffiadieniais, antra
dieniais, trečiadieniais, ir penk
tadieniais nuo-10-12 vai. prieš 
piet ir nuo 7-9 Vai. vakare, o šeš- 

! tadieniais, kaip iki šiol, tiktai 
; nuo 2-4 vai. popiet Ketvirtadie

niais “Parama” bus uždaryta. 
Tokiu .būdu “Parama” duoda 
galimybę savo • klijentams, kiek 
dienos metu tiek vakarais sau
giai ir pelningai padėti savo 
santaupas arba patogiomis sąly
gomis užtraukti paskolas.

Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
gos Kanados Krašto Valdybos 
pareigas, laikinai eina, ■ Toronto 
skyriaus Valdyba.

•' = LIETUVIŲ ĮSTAIGA ,

BALTIC EXPORTING CO

849 College St. (prie Ossington) Toronto

- Siunčiame iš Anglijos
vaistus* standartinius maisto siuntinius if Set. į LIETUVĄ, Lat
viją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus. Prašome neuž
miršti ir žinoti, kad ypatingai vaistus yra PIGIAUSIAI SIŲSTI 
TIK IŠ ANGLIJOS. Tamstos jau daug kartų shmtėte vaistus 
ir maistą ir puikiausiai esate susipažinę su kainomis, tačiau Jūs 
tikrai nežinote mūsų kainų, o užėję ir susipažinę apsidžiaugsite, 
nes Baltic Exporting Co. siunčia prieinamiausiomis kainomis. 
Laukiame atsilankant, o mes mielai suteiksime Jums savo visas 

informacijas ir patarnavimą.

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

Kult. Fondas parėmė sporto 
klubus

Sportinei veiklai Kanadoje, 
Šiaurės Amerikos Fizinio auk
lėjimo bei Sporto Lygos — Ka
nados Apygardai per jos atstovą 
Antaną Suproną paskirta finan
sinė parama — $168,64 šiems rei
kalams: * .

1. Padengti skirtumą kainos 
už pereinamąją Kanados sporte 
taurę, skirta Kultūros Fonde 
1955 m. — $18,64;

2. Įsigyti Toronto klubams 
tarptautinėms žaidynėms repre
zentacinius sporto rūbus — $100 
ir
. 3. Hamiltono sporto klube 
“Kovas” jaunai veiklai paremti

KF Finansų Skyrius.
Gautas laiškas adresuotas- 

Axander Jasinskas 327 Wallace 
avė Street Ontario. Miestas ne
nurodytas: Rašo brolis Erwinas 
Jasinskas per Maskvos Raud. 
Kryžių. Kreiptis į “TŽ’’ adminis
traciją.

Šeštadienį, birželio 9 d. 8 vai. vak. 
LA SALLE GOLF CLUB’o salėje 

8035 La Salle Boulevard, Ville La Salle 

Jūros Skautų Rėmėjų būrelis rengia viešę

vakara
VEIKS PILNAS BUFETAS, GROS GERA MUZIKA 

Įėjimas tik $1.
Būrelio valdyba.

Krašto okupacijos ir gcnoci- 
lo pradžios minėjimas įvyks ši 
ketvirtadienį, birželio 14 d. 7.30 
vai. v. Dominion sq. prie- žuvu
siųjų paminklo, o po to YMCA 
salėje Dorchester st. (ten pat, 
kur ir pernai).

Pagerbimas - Joninės. Šį sek
madienį, birželio 10 d., rengiami 
iškilmingi Joninių pietūs pa
gerbti mūšų mielą A V parapi
jos kleboną Tėvą J. Kubilių, SJ, 
jo 50 metų jubiliejaus proga, 
taip pat pagerbti visus Montre- 
alio Jonus bei Jones.

AV parapijos bažnyčioje šv. 
Mišios 11 vai., kurių metu gie
dos operos solistė E. Kardelis

KLB Kultūros Fondo Finansų 
Skyriaus pranešimas Nr. 2 
Švietimo Skyriaus skelbto 

1955-6 m. m. dienoraščio rašymo 
bei “Tėviškės vaizdų” rinkimo 
konkurso:

I- ji premija $30 paskirta Ge
diminui Breichmanui, Hamilto- 

’no vysk. Valančiaus vardo šešt 
pr. mokyklos V sk. mokiniui;

II- oji — $25 — Daliai Daug- 
vainytei, Toronto Maironio var
do šešt. mokyklos VI skyr, mok.:
IlI-čioji — $20 — Violetai Ja- 

nuševičiūtei, Toronto Augšt. Li
tuanistinių kursų lijo kurso mo
kinei.

1- oji dovana $15 paskirta Ire
nai Kuniutytei Toronto Mairo
nio vardo šeštad. mokyklos V
k. mokinei/

2- osios dovanos po $10 pa
skirtos a) Sakalauskaitei. Vir gi
nijai, b) Skrinskui Gailiui — 
abu Toronto Maironio vardo 
šest. liet. prad. mokvklos V-;o 
skr. mokiniai -ir Pakauskaitei 
Mildai. V skvy. Win 
mokyklos mokinei.

Dienoraščio rašvmo I-oii pre-, 
mija $25 paskirta Danutei 
Cbromskytei Hamiltono Vahn- 
•ians vardo šešt. pr. mokyklos 
mokinei. ;

Sofija ir dr. Ant. Pacevičiai; 
pereitą šeštadienį susilaukė ant- j 
ro sūnelio.

Skolastika RcmeikaitA iš: 
Montrealio persikėlė į Torontą. 
Ji dirbo banke ir toms pačioms 
pareigoms paskirta Toronte. 
Montrealy ji gyvai reiškėsi kul
tūrinėj lietuvių veikloj.

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

Pageidautinas didesnis įmokėjimas. 
Kreiptis:

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

Patarimai pinigų jnvestavimo reikalu.

REAL ESTATE KLAUSIMU,
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 

.biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

nė, tuojau po šv. Mišių, AV pa-’, 
rapijos saleje iškilmingi pieiūs, 
sveikinimai ir tt.

Visi maloniai kviečiami daly
vauti šiose iškilmėse. Rengia Kfc 
Kat. Moterų D-jos Montrealio; 
skyrius. Įėjimas $1.25. Rengėjos.

Skautų ir skaučių vasaros sto
vykla. ‘Neringos” skaučių ir 
viontrealio skautų Tuntai’skel
bia, kad šios vasaros Tuntų sto
vyklos įvyks liepos 14-22 dd. Se
sių stovyklos komendante bus 
vyr. skilt. Irena Kibirkštytė, gi 
brolių stovyklos komendantu 
yra paskirtas s.v. vy.r skilt. Vin
cas Piečaitis.

Stovyklose gali dalyvauti ii 
neskautiškas jaunimas, vienok 
tarp 10 ir 16 metų amžiaus. Sto-. 
vykios mokestis yra $12.50 as
meniui, įskaitant visas kelionės 
išlaidas. Iš šeimos vykstant dau
giau kaip vienam skautui ar 
skautei, šis mokestis sumažina
mas iki $10 asmeniui. Gavus 
paramą iš šalpos organizacijų 
bei pavienių asmenų, keletą ne
turtingų skautų ir skaučių bus 
galima sušelpti ir juos nuo mo
kesčio atleisti.

Tėvai yra prašomi išnaudoti 
šią progą ir leisti savo vaikams 
ne vien tik pastovyklautį, bet 
taipgi geriau vienas antrą pažin
ti. Tuntininkai.

Skautų-čių tėvų ir rėmėjų su
sirinkimas. Šį sekmadienį, bir
želio 10 d., tuojau po 11 vai. pa
maldų, Aušros Vartų parapijos. __ 
salėje šaukiamas vilkiukų- bei 
paukštyčių tėvu susirinkimas, 
’ uriame bus ^šklausvti drąūm- 
mrku pranešimai bei nutarti 
svarbūs ateities vykimo klasi
niai. Tuntinirikai.

Mortrealio skautės-' ir skautai 
b’ržciio 21 d., sekmadienį, ruo- 
-in vienos dienos iškylą. -

Or. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4259

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą.


