
16 metu, nepalauzė
Kai 1940 m. birželio 15 d. per Lietuvos laukus riedėjo rusiš

kojo okupanto tankai ir kareivių prigrūstų sunkvežimių kolonos, 
lietuvio širdies gilumoje plasdeno vilties kibirkštėlė, kad tai il
gai netvers. Karo pabaigos dar nesimatė ir naujų pasikeitimų 
galima buvo laukti. Jų ištikrųjų įvyko, tačiau į karo pabaigą ir 
vėl rusiškas batas mindžiojo lietuvišką žemę. Ir taip iki šiol. Jau 
16 metų kraštas ramybės neturi, tauta žudoma ir kitaip naiki
nama. v

Paskutiniais metais pagyvėję laiškai iš už geležinės uždangos 
rodo, kad daug, oi daųft lietuvių nebe savo tėvų namuose gyvena. 
Daugybė yra pakeitę^gyvenamąsias vietas, kad išnyktų iš akių 
visokiems okupantų padlaižiams, kurie svetimomis kančiomis 
sau karjeros siekia. O kiek išsisukti nespėjo! Tie patys laiškai 
rodo išdygusias stambias lietuvių tremtinių kolonijas įvairiuose 
Sibiro rajonuose, ypač Krasnojarsko srityje. Baisiam skurde, 
baisiam varge, beteisiškoje padėtyje yra ir eiliniai tremtiniai, o 
ką jau kalbėti apie priverčiamojo darbo stovyklose uždarytuo
sius. Buvę stipriausi vyrai, jei iš jų dar išėjo, yra palaužtos 
sveikatos invalidai, dažnai nebepajėgią dirbti jokio darbo.

Skurdas baisus įr pačioje Lietuvoje. Ir kur nebus skurdo, 
jei kolchozinio vergo uždarbis perdieną tėra 2-3 kilogramai grū
dų. Kur nebus vargo miesto darbininkijos tarpe, jei darbininkas 
mėnesį teuždirba apie 300 rublių, o rugių vienas kilogramas lais
voje rinkoje kaštuoja 4 rublius! Dėl to nusilpusius organizmus 
griaužia įvairios ligos. Tai liudija ir jų maldavimai prisiųsti 
vaistų. Dažniausiai nuo džiovos, nuo reumatizmo ir panašių var
gingą alkaną gyvenimą lydinčių ligų. Prašoma jų iš Sibiro, pra
šoma ir iš Lietuvos.

Apie tautos naikinimą, apie jos didįjį vargą ir nedateklių 
ateina vis baisesnių ir baisesnių žinių. Bet ateina taip pat gražių 
liudijimų apie napalaužiamą tautos atsparumą, apie jos rzoralės 
stiprumą. Dvylika metų ištisinės okupacijos ir karo meto vargai 
tautos nėra sulaužę. Tiesa, bolševikinė propaganda dabar apie 
“buržuaziškai nącionalistinių” gaivalų sunaikinimą retai bešau
kia, nes tai nesiderintų su Chruščiovo epochos raminamąja poli
tika, bet kaip dažnai, mes patys pastebime tą jų baubą net tose 
gyvenimo nuotrupose, kurių atgarsiai mus pasiekia. Matome tai 
ne vien laiškuose, kurių kiekvienas, kad ir netiesioginiai liudija 
didžius kentėjimus ir nepasitikėjimą okupantu. Matome tai pa
čių bolševikų spaudoje, radijo pranešimuose ir ki./*^e a^įfcnuo- 

. se. Giliau įžvelgus tylią kovą su okupantu rusu fkatome nęt pa- 
š—, ■ čių Kremliaus (garbintojų veikloje. Net jie nebepakelia pastum-

nesejų. NaujojcTTuso koloništo^&toirrtetas, atrodOr-neprasoka ca^ 
rištinių laikų ja pirmatako. Šiandien net išdrįstama pradėti 
valyti kvailiausiais rusicizmais užterštą lietuvių kalbą. Jau ne
sivaržomą parašyti-, kad toks ar toks posakis tėra nevykęs rusiško - 
posakio vertimas ir nevartotinas. O laiškuose, net jaunuoliu, 
kurie nepriklausomos Lietuvos laikais tebuvo vaikai, užtinkame 
drąsių perspėjimų, kad girdi jūs ten svetimame pasaulyje neišsi- 
ža.dėkit savo tautos, nepamirškit jos kalbos.

- Tauta 16 metų vargų dar nėra sulaužyta. Tai neabejotina 
tiesa. Ji ir nebus sulaužyta, nes kiekviena neteisybė ir priespau
da tik ugdo pasipriešinimą ir ryžtą kovoti. Tiesa, senoji, nepri
klausomybės laikais subrendusi karta metai po metų dar labiau 
išretės, ateis nauja karta, nepriklausomybės palaimos nepergy
venusi, bet ir ji bus lietuviška, net su tam tikra doze nacionaliz
mo. Jr šito žymės jau dabar.matomos. O tai ir yra didysis lietuvių 
tautos amžinosios gyvatos laidas.

Savaitės įvykiai
Prez. Eisenhowerio staigi liga sujaudino ne tiktai Ameriką, 

bet ir Europą. Buvo manyta, kad jį ištiko naujas širdies smūgis, 
bet vėliau., pasirodė kas kita — ileitis, žemutinės dalies plonosios 
žarnos uždegimas. Prezidentas buvo tuojau operuotas ir manoma, 
kad be šešių savaičių savo pareigų eiti negalės. Šis įvykis labai 
jautriai atsiliepė į biržos operacijas — bendrovių akcijos krito 
iki žemiausio laipsnio. Respublikonų partija labai susirūuino savo 
ateitimi: jeigu Eisenhoweris atkristų kaip, kandidatas į preziden
tus naujai ^kadencijai, galimybės®---------- ;-------- —----- ;----------

Lietuviai kaliniai gabenami sunkvežimiu iš enkaVesdistų būstinės, buv. Saugumo departamento 
rūmų Kaune. į

Tarp Maskvos|r Vašingtono
—

STALINAS SAVO BENDRADARBIUS VADINĘS PARŠAIS.
— TITO APSUKRUMAS LAIMĖJO BILIJONUS DOLERIŲ.
JAV Valst. Departamentas, 

gavęs slaptais keliais* Chruščio- 
vo^albpš, pasaky toSi XX; kom- 
ua?H ios nilna (tekstą
paskelbė'Spaudoje. Joje Stalinas 
suniekintas kaip brutalus tiro
nas ir išskaičiuoti visi jo žiau
rumai, pvz. jo įsakymu buvę su
šaudyta 70% partijos centr. ko
miteto narių 1937-8 m. Panašiu 
keliu buvo pasinešęs Stalinas, 
kai susikirto su Tito. Tada Stali
nas pasišaukęs Chruščiovą ir ta
ręs: “Pajudinsiu mažąjį savo 
pirštą, ir Tito kris”. Įvyko betgi 
kitaip. Tito vizitas Sov. Sąjun
gai buvo jo triumfas. Kremlius 
nėrėsi iš kailio norėdamas at
plėšti jį nuo Vašingtono ir kėlė 
jam šauniausias puotas. Ta pro
ga Tito prisiminė Stalino puo

tas, keltas prieš lftm. paties Sta
lino. Anot Titp ūžs. reik. min. 
'Kaį^įeĮj, Stahnas jąąplojęs Tito

brangusis Valterį, -(Tito senoji 
slapyvardė),-.4<ad dabar gyveni 
Belgrade užuot buvęs' čia Mask
voj. Aš norėčiau turėti tokį vy
rą kaip tu vietoj šių paršų prie 
stalo, tų bestuburių idijotų, ku
rie visą laiką sukinėjasi apie' 
mane”. Pažvelgęs į Molotovą 
Stalinas tęsė: “Pavyzdžiui manoKJijQiiiiao x u¥j4/U4>iux main/ . .

taip vadinamas užsienio reikalu t°£iai, *• v I Ji 1

Belgradą, Tito elgėsi kaip vals
tybės galva, nesileisdamas į par
tines kombinacijas. Dabar gi jis 
jau drąsiai leidosi į partines dis
kusijas, apimančias posfalininio 
komunizmo J strategiją Matyt, 
tam- jlsąi'tferV&'^stSik^jįBtęs 'ir lįt-i 
busį savo mokytoją koininterno 
mokykloje Maskvoje P. Togliat
ti. Kremliaus vadams jis pareiš
kė, kad naujas skilimas niekad 
nebepasikartosiąs tarp kraštų, 
“žygiuojančių Markso, Engelso 
ir Lenino keliu”.

Susirūpinę Vašingtono sena- 
apsvarstė Tito žaidimą ir 

130 balsų prieš 3 nutarė nu
traukti Jugoslavijai teikiamą 
paramą, jeigu ji grįš sovietų ra
tam

ŽINIOS Iš LIETUVIŠKOS VEIKLOS BARŲ
X-me Nouvelles Equipes In

ternationales (NEI) — tarptau
tinės krikščionių demokratų po
litinių partijų sąjungos kongre
se gegužės 25-27 dd. Liuksem
burge dalyvavo apie 30 tautų at
stovai. Lietuvių delegaciją su
darė E. Turauskas, kuris yra lie
tuvių padalinio seniūnas, su 
žmona, dr. P. Karvelis, kun. dr. 
L. Gronis ir stud. A. Žemaitis.

Kongrese ypač plaejąi aptarta 
dabartinė tarptautine padėtis, 
pasisakyta už skubų Europos 
apsijungimą ir laisvojo pasau
lio pajėgumo stiprinimą pasi
priešinti komunistams. Svars
tant tarptautinės įtampos suma
žinimo reikalus, dr. P. Karvelis 
iškėlė visą eilę sugestijų, kaip 
laisvasis pasaulis turėtų perimti

iniciatyvą politiniame - diplo-. versitetinė federalistų unija. Į 
matiniame fronte ir vieningiau! lietuvių delegaciją įėjo R. Bač- 
reikštis pavergtųjų tautų išlais
vinimo bare. Kongresas vienu 
balsu priėmė dvi rezoliucijas, 
kurių viena pasisako už paverg
tųjų išlaisvinimą, kaip būtiną 
taikos ir tarptautinės įtampos 
sumažinimo sąlygą.

Vidurio ir Rytų Europos lais
vojo jaunimo Tarybos sušauk
tam antrajam kongrese birželio 
1-3 dd. Paryžiuje, dalyvavo 11 
tautybių atstovai — visų tų, ku
rios įeina į Pavergtąsias Euro
pos Tautas, be to, ukrainiečių ir 
jugoslavų atstovai. Savo atsto
vus atsiuntė ir pasauliniai in
ternacionalai, — Krikščionių, 
Valstiečių ir Liberalų, be to dar 
Europos federalistai ir tarpuni-

kis, Čeginskas, Fidleris, Klimas, 
Macevičiūtė, Narakas, Pabedins
kas; Kr. Dem. Uniją atstovavo \ 
Žemaitis ir Venckuss, Valstiečių 
— J. Jaks-Tyris, Federalistų — 
J. Norkaitis jr., Tarpuniversite- 
tinę — V. Augustaitytė. Kongre
se svarstyta politinė padėtis, pa
bėgėlių problemos ir jaunimo 
reikalai. Lietuviai aktyviai reiš
kėsi kongreso darbuose. Centro 
komitete seniau buvo 
lietuvis (Venckus), 
rinktas dr. R. Bačkis.

tik vienas
dabar iš-

E.

ir Estijos

Valstiečių liaudininkų pareiškimas
Ryšium su VLIKo ir Vykd. 

Tarybos pirmininkų vizitu Ro
moje pas p. St. Lozoraitį, Valst. 
Li’aud. Sąj. Centro Komitetas 
paskelbė pareiškimą, kuriuo pa
sisako savo nusistatymą. Rem- 

.damasis partijos suvažiavimo, 
įvykusio 1954 m. rugsėjo 4-5 d. 
Clevelande nutarimais, c komi
tetas laiko minist. J. Urbšio te- 

’ legramą p. St. Lozoraičiui, ku- 
. ria jis skiriamas Lietuvos dip

lomatų užsienyje šefu, — tiks
lingu patvarkymu. C. komitetas 
pasisako prieš pastangas nuver
tinti diplomatų šefą arba VLIKą 
ir mano, kad jųdviejų sutarimas 
būtinas. Todėl VLIKo ir Vykd. 
Tarybos pirmininkų apsilanky
mas Romoje buvęs teigiamas 
žingsnis ta linkme. C. komitetas 
betgi mano, kad p. St. Lozorai
čio įteikti 8 punktai nėra priim
tini ypač reikalavimas VLlKui 
nuo “pretenzijų atstovauti Lie
tuvą tarpvalstybiniuose santy
kiuose”, ir todėl jie negali būti

laikomi susitarimo baze. C. ko
mitetas taip pat apgailestauja, 
kad p. St. Lozoraitis pasunkino 
kelią į susitarimą su VLIKu pa
sidarydamas eksponentu skal- 
dąnčio sambūrio, kuriam vado
vauja viena tautinė grupė — 
tautininkai, tuo nusižengdamas 
savo, kaip diplomato, bešališku
mui. Toks jo susirišimas su par
tija esą paskatino tautininkų at
skilimą ir pakenkė vieningai 
Lietuvos laisvės kovai. Visa tai 
apgailestaudamas c. komitetas 
kreipiasi į polit. grupes ir diplo
matus kviesdamas persvarstyti 
savo taktiką ir likiminės kovos 
akivaizdoje rasti kelius į bend
radarbiavimą ir vieni kitų res- 
pektavimą.

Pareišk. pasirašė: L. Šmulkš
tys, C. Komiteto posėdžio pirm., 
H. Blazas, posėdžio sekret. ir da
lyviai: J. Audėnas, dr. M. Deve- 
nis, G. Lazauskas, prof. M. Mac
kevičius, dr. J. Pajaujis, min.

Lietuvos, Latvijos 
diplomatai laisvajame pasaulyje 
deportacijų 15-tų metinių pro
ga paskelbė bendrą pareiškimą, 
išdėstantį sovietų niekšybes ir 
pabrėždami Pabaltijo kraštų 
ryžtą atgauti nepriklausomybe.

Lietuvos diplomatų šefas St. 
Lozoraitis atvyko į JAV pasitar
ti sū min. P. Žadeikių. Niujor
ke tautininkų grupės jam suren
gė iškilmingą priėmimą. Po to 
jis išvyko į Vašingtoną, kur šau
kia į pasitarimą konsulus. DŠ 
taip pat dalyvaus tautininkų 
ruošiamojo sąskrydžio Vašing
tone iškilmėse.

VILNIUI PASKIRTAS 
ORTODOKSŲ VYSKUPAS 
Turimomis žiniomis, Vilniaus 

ir jo srities ortodoksams paskir
tas rusų vyskupas — adminis
tratorius Alex Dechterev. Jis 
yra buvęs policininku, vėliau 
tapęs vienuoliu ir 1950 m. pa
siųstas į Čekoslovakiją atskirti 
slovakų rytų apeigų katalikus 
nuo Romos. Atvykęs į Prešavą 
pareikalavo katalikų vyskupą 
Gojdič perduoti savo katedros 
raktus. Šiam atsisakius, liko su
imti jis pats ir jo pagelbininkas 
vysk. Hopko. Manoma, jie tebė
ra Ilava kalėjime.

ministeris Molotovas, kurio- 
smegenys buki kaip ir jo veidas. 
Jis negali rasti valstybių žemė-, 
lapy, jeigu palieki ji vieną”. 
“Arba štai paršas Malenkovas, 
nuolat kišąs savo riebią nosį į 
mano reikalus ir manąs, kad vis
ką žino, nors iš tikrųjų nieko ne
išmano”. Apie Chruščiovą: “In- 
tryguojąs karjeristas, jau užko
pęs augščiau savo smegenų bei Mackiewicz apsisprendęs grįžti 
gabumų”. Apie _ Bulganiną: Lenkijon. Prieš kurį laiką 
“Juokingas karys-lėlė, bandąs triukšmingai grižo premjeras H. 
būti Raudonosios Armijos mar- Hanke, o dabar ir antras. Jis yra 

i šąlu, nors tėra uniformuotas da- vilnietis žurnalistas. Esą jis nu- 
bita”. sivylęs JAV ir Britanijos poli-

Tito gi įrodė, kad jis prie tų i tika, nežadančia Lenkijai nepri- 
“p.” giminės nepriklauso ir mo- j klausomybės. Jis pareiškė: “Ka
ka būti sėkmingu partizanu ne 1 dangi Amerika ir Britanija mus 
tiktai karštajame, bet ir šalta- j išdavė ir nėra .vilties, kad mano 
jame kare. Laviruodamas tarp Į tauta būtų vakariečių išlaisvin- 
Maskvos ir Vašingtono, jis su-.ta. jaučiu pareigą grįžti į tėvy- 
gebėjo naudotis abipuse parama, nę” ir veikti, kad kiti lenkai ne- 
taip kad Jugoslavija gavo dau
giausia paramos iš visų šelpia
mųjų Europos kraštų. Amerikie
čių skaičiavimu, Jugoslavija ga
vo iš JAV, Anglijos, Prancūzi
jos, Austrijos, Olaridijos, Švei
carijos, Belgijos, V. Vokietijos, 
Kanados, Japonijos $2.490.100.- 
)00; iš Sov. Sąjungos, Čekoslo
vakijos, Lenkijos ir Vengrijos — 
$464.000.000. Jugoslavija turi tik 
17 mil. gyv. Joks kitas šio dy
džio kraštas nesusilaukė tokios 
ūkinės ir karinės paramos.

Kai Bulganinas su Chruščio- 
vu buvo atkeliavę į Kanosą —

laimėti rijimus ląbai sumažė
ja. Demokratų kandidatas Ste
venson, nors pareiškė savo lin
kėjimus Eisenhoweriui greitai 
pasveikti, ;šavo širdyje, be abe
jonės, manė, kad jo galimybės 
staiga pakilo. Jau anksčiau de
mokratai prikaišiojo respubliko
nams, esą: jie siūlo kandidatą, 
galintį būti tiktai “part-time” 
prezidentu.; Dabar šie priekaiš
tai dar labiau sustiprės ir dar 
nežinia, ar' Eisenhoweris nebus 
priverstas iškristi. Taip jis gali 
apsispręsti netgi nepaisydamas 
respublikonų spaudimo.

Bulganino laiškas
Dar prieš susirgdamas prez. 

Eisenhoweris gavo sovietų 
premjero laišką siūlantį JAV ir 
.-ritėms vakariečių valstybėms 
pasekti sovietų pavyzdžiu ir 
pradėti nusiginklavimą nelau
kiant bendro tarptautinio susi
tarimo. Esą sovietai gegužės 14 
nutarę sumažinti savo kariuo
menę 1.200.000 vyrų Sov. Sąjun
goj ir 30.000 Ryt. Vokietijoj. Pa
sak laiško, tai esąs tik “pirmas 
žingsnis”; kiti ir tat-dar svarbes
ni būsią padaryti, jeigu ir vaka
riečiai- j^yokariūomenesV^k.

pradėsią mažinti. Tokie laiškai 
buvo pasiųsti gritų min. pirm. 
Edenui, prancūzų — Mollet, vo
kiečių Adenaueriui, italų — 
Segni, Kanados — St. Laurent. 
Tai rodo, kad sovietai savo pa
siūlymą laiko svarbiu, nors va
kariečių stebėtojai įžiūri jame 
paprastą propagandą, siekiančią 
išnaudoti savo kariuomenės ne
esminį apkarpymą.

Pasiūlymas P. Amerikai
Tas pats Bulganinas, kurio

vardu pasirodo viešumoj Krem
liaus politika, jau ne pirmą 
kartą siūlo P. Amerikai plėsti 
prekybinius ryšius su Sov. Są
junga^ šį kartą jis tokį siūlyihą 
išreiškė pasikalbėjimu su Mek
sikos laikraštininku H. L. Cabal. 
Pasikalbėjimas buvo taip pat 
oaskelbtas per Maskvos radiją. 
Jame Bulganinas pareiškė, kati 
Sov. Sąjunga esanti pasiruošusi 
padėti P. Amerikos kraštams ' 
teikdama mašinų ir pagelbėda
ma plėsti jų pramonės įmones. 
JAV esą už pagalbą reikalauja 
politinių ir karinių nuolaidų.

BUVfS PREMJERAS REPATRIJUOJA
Sensaciją sukėlė UP paskelbta 

žinia, kad buvęs lenkų premje
ras Londone Stanislaw Cat-

Prieš kuri laiką

sivylęs JAV ir Britanijos poli-

būtų suvedžiojami tuščių paža
di!. Anot jo, Britanija esanti “di-

MIRĖ RAŠYT. JOERGENSEN
Garsusis danų rašytojas J. 

Joergensen mirė gimtajame 
Svedenborge sulaukęs 89 m. am
žiaus. 1896 m. jis perėjo į kata
likybę ir parašė eilę vertingų 
veikalų: “šv. Pranciškus Asy
žietis”, “Šv. Kotryna Sienietė”, 
“Šv. Brigita iš Vadstemos” ir 
“Mano gyvenimo legenda” ir kt. 
Autorius ilgokai gyveno Italijoj, 
kur įsijautė į katalikybės tra
dicijas.

tų atsilylgin'ti sovietams mine
raliniais gaminiais ir gyvuliais.-

JAV strategija grėsmėj V
Amerika rūpestingai seka 

Kremlilaus ėjimus, kurie nežiū
rint taikingos kaukės, tebėra 
klastingi. Molotovo išėjimas ir 
Šepilovo atėjimas nereiškia es
minių pakeitimų sovietų sieki
muose, kurie, kaip ir anksčiau, 
ieško būdų išstumti JĄV įtaką 
kur tik galėdami. Pastaruoju 
laiku JAV susirūpinusios stebi 
jautriausius taškus: Alžeriją, 
Ki^pr^Sinjapūr^^p^lo^^Afe- 

vyksta neramumai ^bei '-kovok 
Žymia dalim ten veikia nacio
nalizmas, bet su juo pinasi ir 
komunizmas, siekiąs išmušti va
kariečius iš užimtų opozicijų. 
Pvz. Islandijos parlamentas yra 
paprašęs palikti svarbias kari
nes bazes. Birželio 24 d. rinki
mai Islalndijoj parodys, ar tos 
bazės su 4.500 karių turės būti 
likviduotos. Kadangi komunistų 
įtaka ten yra nemaža, amerikie
čiai nėra visai tikri dėl savo ba
zių ateities. ~ 1 -

Argentinoj įvyko naujas suki-; 
limas prieš Aramburu vyriausy-- 
bę, organizuotas peronistų. Jis; 
buvo likviduotas per 12 valan
dų; jau sušaudyta apie 40 suki-1 • 
lėlių. ;

Adenaueris, V. Vokietijos- 
kancleris, atskrido į JAV priimti; 
garbės daktaro laipsnių Yale ir- 
Margquette un-tuose ir pasitarti; 
su min. J. F. Dulles.

džiausią išdavikė istorijoj”, nes 
neapsaugojusi Lenkijos nuo ko
munistinės okupacijos. JAV ir 
Britanija esą žiūri į Lenkiją 
kaip karinio špionažo teritoriją. 
Jis išvyksiąs į Varšuvą birželio 
23 d. “Laisv. Europos” radijas 
Muenchene paskelbdamas šią ži
nią pridėjo, esą lenkai tremti
niai lengviau atsidus nusikratę 
tokiais “kraštutiniais dešiniai
siais”. Prezid. A. Zaleski pareiš
kė, kad Mackiewicz su juo tuo -kas atsistatydino, betgi pasilik-* 
reikalu nesitaręs. damas vicepremjeru. ;

Maskva. — L. Kaganovič, dar. 
bo bei algų komisijos pirminiu-

Sovietų dvasininkai Amerikoj
Maskva, atsakydama į JAV tikėiimas visada būsiąs išlaiky- 

protestantų dvasininkų vizitą, ‘ 
atsiuntė į JAV Maskvos metro
politą Nikalojų, armėnų orto
doksų vyskupą Saakter-Ovanne- 
syants, Latvijos liuteronų vys
kupą Gustav,Turns ir Estijos 
liuteronų vysk. Jan Kiivit. Juos 
globoja JAV protestantų dvasi
ninkai.* Metrop. Nikalojus turė
jo progos susitikti ir su Ameri
kos rusais ortodoksais, teikti jų 
seminaristams šventimus ir vie
šai kalbėti. Jis, be kitko, pareiš
kė, kad Sov. Rusijoj ortodoksų

Procesija iš Rainių

miškelio kankinių la

vonus lydint į Tel

tas ir kad Rusija visada pasilik
sianti “šventąja Rusija”. Kitaip 
tariant, komunistinė propagan
da ir persekiojimai neįveiksią 
sugriauti tikėjimo sovietinių pi
liečių sielose.

Ta proga tenka pažymėti, kad 
iš okupuotos Lietuvos sov. kraš
tų dvasininkų delegacijoj neda
lyvauja nei vienas dvasininkas: 
žymesnių protestantų dvasinin
kų neliko, o katalikų hierarchų, 
matyt, nejudino. Kol kas Mask
va pasitenkino vad. “užsienio 
žurnalistų” vizitu okup. Lietu
voje, kuriu vienas — Italijos ko
munistų “L’Unita” koresp. Bof- 
fa — paseklbė “pasikalbėjimą” 
su vysk. Petru Maželiu (žiūr, 
3 psl.), įdėdamas į jo lūpas so-, 
vietams patinkamus išsireiški
mus. Kad tai nėra autentiškas 
pasikalbėjimas, rodo išsireiški- 
fai: “Pats vyskupas Paltarokas, 
popiežiaus įsakytas, man uždėjo 
tiarą” (tik popiežius nešioja ti
arą!); arba: ““Mons. Maželis, 
kuris savo kandidatūrą pats pa
siūlė Vatikanui...” Be to, pas
taruoju laiku komunistai ėmė 
spausdinti liet, komunistu laik
raščiuose straipsnius, naudoda
mi kunigų pavardes — K. Žit
kaus, Tarvydžio. Tai vis Krem
liaus pastangos panaudoti reli
giją savai propagandai. X,

šių katedrą.
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Baltijos pajungimasBaltijos jūra, kuri žemėlapyjeBaltijos jūra, kuri žemėlapyje dinavai. Vieninteliu kliuviniu atrodo lyg paklupdyta verkianti yfra šiaurinio Atlanto karinė 
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Balionų karas pasibaigė?Naujai paskirtasis Sovietų ambasadorius Bonnoje Zorinas, .savo pirmąjį oficialų ambasadoriaus ,veiksmą atžymėjo įteikimu Vokietijai protesto notos dėl .“nelegalios balionų akcijos”, kurią iš Vokietijos varančios amerikietinės organizacijos. Dvi dienas anksčiau panašias protesto notas įteikė Sovietų ambasadoriai Vašingtone ir Ankaroje, o -jais pasekė ir kitų satelitinių .kraštų diplomatiniai atstovai. Sovietai kaltina amerikiečius, .kad jie siunčia meteorologinius balionus šnipinėjimo tikslais. Faktiškai turėta greičiau galvoj .Laisvosios Europos Komiteto išlaikomo Muencheno siųstuvo .paleistieji į Rytų. Europą propagandiniai balionai.Pasinaudojant palankiu oru, tik nuo 1954 m. balandžio iki 1956 m. sausio 21 dienos buvę pasiųsta 400.000 balionų, kurie turėjo nugabenti į Lenkiją, Vengriją ir Čekoslovakiją apie , 250 mil. antibolševikinių atsišaukimų... Sovietų teigimas, kad jię kliudo avicijai, atremiamas tuo, kad civilinei aviacijai negali sudaryti jokių kliuvinių, nes balionai automatiškai nukrinta, jei jie per pirmąsias 35 minutes nepasiekia 30.000 pėdų (9144 m) augščio. Maskvoje “Spiridinov- kos” rūmuose sukviestiems užsienio žurnalistams buvo parodyta apie 50 tokių didžiulių amęrikietinių balionų. Sov. Sąjungos užs. reik, ministerijos pranešėjas Iljičiovas pažymėjo, kad kiekvienas toks balionas atsieinąs 50.000 dolerių ir galįs panešti 650 kg krūvį. Pulk. Taran- covas pridūrė, kad kiekvienas balionas esąs aprūpintas radijo siųstuvu, kuris, tam tikrais laikotarpiais duodąs signalus, o radijo būdu kontroliuojami balionai galį per 7-10 dienų perskristi .Šov. Sąjungo?'''tėfft'6nją.''lKięk-f viena kamera galinti padaryti nuo 450 iki 500 automatiškų nuotraukų. Neutralūs stebėtojai mano, kad tuo būdu Sovietai nori paruošti propagandinę kampaniją, kuri įgalintų juos pareikšti protestą, jei amerikiečiai, kaip planuojama, 1957 m. paleis

tų į erdvę žemės satelitą. Tada, esą amerikiečiai galėtų nufotografuoti didelę Sovietų ir kinų teritorijų dalį. Amerikiečiai dabar skelbia, kad ir Sovietai leidžią panašius meteorologinius balionus, kuriuos panaudoją kariniams reikalams.Sovietiniai balionai buvo pagauti Turkijoje ir Japonijoje. Vokietijoje tokie 70 m ilgumo ir 15 m skersmens balionai leidžiami iš Nato aerodromo Giebel- stadte prie Wuerzburgo.Iš Norvegijos tokius balionus amerikiečiai leisdavo iš Garder- moen aerodromo į šiaurę nuo Oslo. “The New York Times” H. E. Sallisbury rašo, kad tokiais balionais leidžiama medžiaga paruošiama netoli Muencheno, prie Mannheimo, Lisabonoje ir prie Istambulo. Laisvosios Europos Komitetas sakosi lėšas tam reikalui gaunąs ir privačių šaltinių. Komitete dirba apie 2.000 tarnautojų, iš kurių apie 1.300 yra Vokietijoje, o apie 500 Portugalijoje. Radijo transliacijomis ir šios rūšies akcija stengiamasi pavergtosioms Rytų Europos tautoms padėti jų kovoje už laisvę, pagelbėti atgauti nepriklausomybę ir vėl kaip laisviems kraštams įsijungti į kitų laisvųjų tautų bendruomenę. Dėl savo veiklos Vokietijoje komitetas yra susitaręs su Be nnos vyriausybe.Kai kurie amerikiečių laikraščiai net prikiša vyriausybei ir amerikiečių oragnizacijoms, kad jos per maža rūpinasi padėti pavergtiesiems ir jų veiksniams. Tokiomis radijo transliacijomis ir taikiomis priemonėmis varoma draugiška propaganda, kaip lapeliais, atsišaukimais, leidiniais, etc., pavergtieji gyventoji už reležirės uždangos turi būti supažindinami su tikrąja padėtimi Vakaruose, idant jie žinotų, jog laišvlfeji Vakarai toli gražu nėra tokie, kokius juos vaizduoja bolševikinė propaganda. Šios rūšies balionai yra visai skirtingi nuo tų balionų, kuriuos pvz. karo metais japonai pasiųsdavo net per 5000 mylių per Didįjį vandenvną į Amerikos vakarų pakraščius.

• moteris, amžių bėgyje sulaukė daugelio varžovų. Ir rusai anksti pradėjo žygius Baltijoje įsigalėti. Pradžioje jiems nesisekė Prie Narvos išaugę dvi pilys: Narvos — vokiečių statyta, o ru sų — Ivangorod, atstovauja d t skirtingus pasaulius. Jos yra liudininkais vykusios kovos dėl Pa- jąltijo tarp vokiečių ir rusų. Jau XI a. Jaroslavo pradėtas bandymas kirsti “langą į vakarus” vėliau tapo Rusijos programa Petras, I, anksčiau bijojęs vandens nelyg švedų Karolis XII, buvo jos įgyvendintoju Dniepras jam rodėsi per bizantiškas Volga pernelyg azijinė, jį viliojo Neva, kad nutolus nuo raskol ninku, tuometinių rusų patrijo- tų, kurie tikrai buvo giliai įžeisti, kai Petrograd tapo imperijos sostine.Rusų ieškojimas vakarietiške ozono susietas su rusišku impe- rijalizmu. Pirmiausia jie nuskriaudžia suomius išplėšdam: Ingriją ir Kareliją, nelyg pastaruoju metu. Lietuvos silpnumas pravėrė kelią , į vakarus. Švedų siautimo pabaiga pažymėta Poltavos vardu. Pabaltijys buve lieptu toliau į vakarus skverbtis ir Lenkiją užvaldyti.Komunistinė Rusija dar toliau pasistūmėjo. Ji įgyvendino sla- vofilų svajones ir Dostojevskio pranašystes. Nūdien jai telieka jėga ar vylionėmis savo krepšin įsviesti dar tuos kraštus, kurie laisve tebesinaudoja.
Neutralumo priedangaPastaruoju metu rusams staiga parūpo Skandinavija. Praėjusių metų rugsėjo mėn. pasikvietė Maskvon suomių ministerį pirmininką, kurį lapkričio mėn. sekė norvegų ministeris pirmininkas, kovo mėn. danų, o dar vėliau švedas Tage Erlander. Ir čia ryški tuometinė taktika, kai Pabaltijo valstybėms buvo siųstai padėti. Anuometinis suomių užsispyrimas nesudaryti “draugiškumo sutarties” šiandieną jai užtikrina vietą tarp laisvųjų.

santarvė. Dabar ji silpna, bet ryt gali būti sustiprinta didžiųjų valstybių paramos. Rusai yra užsimoję ne tik vakariečių įsi- sišimą ten pašalinti, bet Žirniuose ir Beituose sukurti gynybinę liniją, kad vakariečiai nepasiektų Leningrado.
’Suomiams dovanosPradėti kalbas su suomiais buvo tinkamiausia, nes jų saugumas yra didžiausioje grėsmėje. “Tarpusavio pagalbos” sutartis pratęsta iki 1975 m .Ji leidžia •ūsams apspręsti, kada suomiams . gręsia pavojus ir kaip elgtis jo metu. Suomiai gali būti neklausti, nelyg pabajtiečiai 1940 m., kas turi būti padaryta ,ų “saugumui” šutiprinti.Pasikalbėjimo metu visi nemalonūs pastarojo karo padariniai buvo visai nepaliesti. Abi šalys neužsiminė apie Kareliją r kitas suomių sritis,- kurios buvo rusų pagrobtos. Bergždžia ouvo kalbėti apie buvusį ūkinį išnaudojimą ir ypač prisiminti ‘tarpusavio pagalbos” sutarties ’alimybes. Suomiai buvo paten- <inti, kad rusai pažadėjo ir įvyk- lė pasitraukimą' iš Porkkala.

Danija ir NorvegijaDanijos padėtis ypač svarbi, nes nuo jos pareina išėjimas iš Baltijos jūros. Kielio kanalas, pats patikimiausias išėjimas, bus aštriausių kovų vietovė. Nei vie-

sidės pasibaigus karo' veiksmams. Danija jau šiandieną pajūrius patrankomis yra nusags- čiusr. Norvegija pats patikimiausias šiaurinio Atlanto santarvės narys, nors ir jai yra nemaža grėsmė pačioje gaurėje.Sunku šiandieną aptarti Islandijos nutarimo užkulisius, kai buvo pareikalauta, kad amerikiečiai atitrauktų savo bazes. Mielą būtų Maskvai, jei Skandinavijos valstybės — Danija ir Norvegija ne tik pasitrauktų iš šiaurinio Atlanto santarvės, bet atsidurtų panašioje padėtyje, kaip nūdienė Suomija. So- vietskaja Latvija 1955.12.3 atvirai prisipažino, kad Švedijos laikysena nėra patikima, nes ir ji gali atsidurti vakariečių kariniame glėbyje. Sovietų laikraštis “Komunist” visu aštrumu puolė Orezundo santarvės sumanymą, jog švedai ir danai sutartinai gintų savuosius Zundų vandenis. Orezundo santarvė iš anksto buvo apšaukta “karo tiltu”, kuris būsiąs .panaudotas vakariečių imperijalistų pulti taiką mylinčias tautas.
Atsilankymo vaisiaiPalikus tikrovę nuošalyje Maskva buvo patenkinta, kai norvegų ministeris pirmininkas Einar Gerhardsen pareiškė, jog Oslo nevesiąs jokios agresyvios politikos ir savo žemėje neįeisiąs įsikurti svetimoms įguloms. Danų ministerio pirmininko

Hansen padėtis buvo sudėtingesnė, nes iš. jo negalėjo išspausti pažado, kad savo žemėn neįsileis svetimų įgulų. Visiems žinoma, kad Grenlandijoje yra įsikūrusios amerikiečių įgulos. Vargšui Hansen teliko išsisukinėti, jog Danijos metropolijoje nenumatoma įsileisti svetimų įgulų.Didžiausiu pasisekimu gali pasigirti švedas Tage Erlander, kuris nuo Lietuvos pavergimo vedė beatožiūrinę politiką. Švedai iki šio meto turi gėdą kęsti dėl Erlander padarytų pakartotinų nežmoniškumų. Nereikia manyti, kad ir mes greitai sumosime pamiršti jo rankomis pastūmėtas žūti mūsąsias aukas. Erlander buvo Maskvoje sveikintas už “neutralumą”, nors jc priedangoje glūdi mūsų aukso vagystė ir pabaltiečių išdavimas.Šis diplomatinis žaidimas varo kylį tarp Skandinavijos ir vakarietiškų galybių. Neabejotina, kad Chruščiov ir Bulganin

priims skandinavų kvietimą ir gal netrukus lankysis Stockholm, Oslo ir Kopenhagen. Gal kaikurie laikraščiai ten papurk? taus, politiniai emigrantai atsargiai pašūkaus, bet vyriausybės gali padaryti dar žymesnių nuolaidų, nes vakariečių politikos išdavoje, Baltija dabar yra tikrai paklupdyta ruso batams plauti.Didžioji drama nūdien vyksta rytiniuose Baltijos pakrančiuo- se. Užskleistas šydas mums neleidžia tiksliai aptarti, kas dėsis vakariniuose. Ir ten gali pasiekti ginkluotas rusas, kai verkšno- jančioje Baltijos padangėje vis stipriau įsigali jų kariniai junginiai. Baltija savo gelmėse ateities sprendimus slepia, o jos plasdenančios bangos pasakoja: daugelis ją užvaldyti norėjo ir visi' sukniubo. Mes būtume laimingi, kad istorijos ratas4 kuo greičiausia pasisuktų, o Baltijos tautos būtų laisvos, kaip pakrančių paukščiai.
Neradę ko pasimokytiSovietų “parlamentarai” išvykdami iš Švedijos pareiškė apgailestavimą, kad jiems neteko susitikti su visa eile pačios “švedų tautos, jos masių atstovų”. Pabaltiečių demonstracijos buvusios “inspiruotos trečiosios pusės” ... Tuos, kurie tikisi Sov. Sąjungą rodant demokratėjimo žymių, turi apvilti Sovietų delegatų pareiškimas, kad jie nieko negalį ar neradę iš Švedijos visuomeninės santvarkos ką nors pasiimti taip pat Sovietai nieko neturį iš švedų pasimoky-

Maištas Pielu^ juroje(Tęsinys iš praeito nr.)Trims savaitėms praslinkus nuo to kai jie paliko Tofoa salą, valties rage sėdintis jūrininkas pagavo karvelio dydžio paukštį. Nupeštas ir išvalytas paukštis buvo supiaustytas į 18 dalių ir burtų būdu padalintas. Ęors menkutis gabalėlis tos mėsos teko kiekvienam, nors ir žalios, nevirtas, bet buvo suvalgytas kaip didžiausias skanėstas.

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

Visi besilankę Maskvoje buvo Sekančią savaitę Bounty jū- 
' Li  1____________ M ______ 1 vsy y i F 1 VA. C* > 1 V*-* A 1 /'A'W'A f*pavaišinti “neutralumu”. Bent šiuo metu Maskva nekalba apie Skandinavijos “išlaisvinimą” ar užtikrinimą jų saugumo. Ji taria: būkite neutralūs. Tai tolygu atsisakyti nuo šiaurinio Atlanto santarvės. Lenkai jau šiandieną maskviečių burna šneka: Baltija — mare nostrum ir mes ią ginsime. Siekiama, jog tą pačią gaidą pamėgtų ir visi skan-

O Calvert pastabos
Eiektronikos - 

elektros

TECHNIKAS
JCanafoečtai sako

“Dark Horse”
- (tariama dark hors)

Arklių lenktynėse "dark horse" vadinamas visiškai nežinomas 
arklys, kuris turi maža šansų laimėti lenktynes. Šis išsireiškimas 
taip pat vartojamas išeinant aikštėn sportininkams arba politi
kams, kurie iki šiol niekam negirdėti.

gali gauti daliną (part time) 
darbą.

Kreiptis: Manager
582 Bathurst St., Toronto

Calvett DEGTINĖS VARYKLOS,

Amherstburg, Ontario.

REIKALINGAS 
vidurinio amžiaus 

vyras 
įvairiems smulkiems dar
bams, nuolatinis darbas.

359 SPADINA Avė. (kieme) 
SIMON and CO.

Tel. EM. 4-2685 (tarp 5-6 pp.)

Vasarvietė “MERCURY LODGE”109 Orchard Beach randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia į šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja prie vietos. Laiveliai, kabinos, kambariai. Sav. L. P. Krilavičiai.
Telefonas: Rochers Point 184-M.

TAUPYK, SKOLINKIS
£ savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
r 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. Jurkūs, HE. 4280

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

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

Sov. V. DUNDYS

rininkai pasiekė salą, kuri jįems atrodė negyvenama, ar apleis- ta. Išlipę jie rąsto austrių ir švie- 
žio vandens?|3<wrs nedaug laimėta, bet vis šioks toks dienai, antrai paįvairinimas. Pastebėję atplaukiant laukinius, jie pasiskubino pasišalinti.Po poros dienų jie išlipo mažoje negyvenamoje salelėje paieškoti kiaušinių ir pabandyti pasigauti paukščių. Vienas iš jūrininkų krito ant pakrantės smėlio, pareiškė, jog jis per silpnas eiti maisto ieškoti ir žadėjo iš vietos nesijudinti. Bligh griebė du durklus, vieną numetė ant smėlio gulinčiam jūrininkui ir liepė pasirinkti dvikovą ar medžioklę. Jūrininkas pasirinko paukščių medžioklę. Buvo tamsu, .maždaug vidurnaktis, todėl tikėtasi užklupti paukščius miegančius, jeigu iš viso toje saloje jie prisilaikė. Jūrininkai pagavo dvylika paukščių -ir sakėsi būtų daugiau pagavę, jeigu vienas iš įų nebūtų atsiskyręs ir nuėjęs atskirai gaudyti. Tūkstančius paukščių jis išbaidė, kurie išgąsdinti pakilo i orą, o sukeltas triukšmas prikėlė visus saloje esančius sutvėrimus. Bligh įsakytas nuplakti, jis prisipažino kaltas dėl gobšumo, nes suvalgęs vienas devynis paukščius, tuo pačiu neišlaikęs nusistatyto principo, jog gera kai gerai visiems ir jei bloga tai irgi visiems.- Jie ir vėl išplaukė į jūrą, vėl kentė alkį,, šaltį naktimis ir karštį dienomis; jų išvargę kūnai dalinai su visa tuo lyg ir apsiprato. .Birželio 11 d. kapitonas Bligh patikrino turimus navigacinius instrumentus, dar kartą padaręs

apskaičiavimus, kuriais nustatoma laivo radimosi vieta (longitude ir latitude) ramiai pranešė jūrininkams, jog jų valtis jau praplaukė meridianą, kuris eina pro rytinį Timoro sales pakraštį.Buvo kuo pasidžiaugti, bet vyrų veidai liko nepasikeitę, tartum jie šypsotis būtų užmiršę. Sekančią dieną, apie trečią valandą ;ryto, pradėjo ryškėti to- lumoj ę salos, pakrantės.-- Tebuvo keturiasdešimt pirmoji diena nuo to laiko, kai jie atsistū- mė nuo Tofoa salos ir padarė 3618 mylių kelio, įvykdydami žygį neturintį panašaus jūrų it- torijoje. Kapitonas Bligh, duotą jūrininkams žodį tesėjo: jis juos baugino, laikė ant bado davinio, peikė, pataikavo ir gyrė, bet išsaugojo jų gyvastis. Išlipę į krantą jie atrodė lyg gyvos dvasios, buvusių stiprių vyrų šešėliai; Bligh vos kojas pavilko, bet vaizdavo gyvą ir guvų.Tuo pat laiku Europoje, už keliolikos tūkstančių mylių, braškėjo ir griuvo sostai, linksmiau žvelgė į rytojų prispaustieji ir paniekintieji, kuriems tik užsiliepsnojusi Prancūzų revoliucija žadėjo laisvę, lygybę ir brolybę.

Žinia apie maištą Bounty laive ir kapitono Bligh atliktą žygį sukėlė nuostabą visoje Anglijoje ir nustelbė visus kitus įvykius Europoje.Admiralitetas- pasiuntė fregatą Pandora, vedamą kapitono Edward Edwards, į Pietų jūrą, kad suradęs Christian Fletcher ir jo vadovaujamus maištininkus pristatytų admiraliteto jūrų teismui.^fmdora atvykstaSaloje gyvenantiems vyrams nieko nenujaučiant, 1791 m. kovo 23 d., praslinkus, dviems tams po maišto, Pandora išmetė inkarą Tahiti salos Mat. Avai įlankoje, toje pačioje kur ir laivas Bounty kadaise sustojo.Saloje pasilikę jūrininkai gyveno lyg toje pasakoje, apsupti draugiškų vietinių gyventojų, kurie juos laikė svečiais ir stengėsi sudaryti jiems galimai jaukesnę aplinką. Švelni gamta, idi- liškumas, vietiniu moterų ža- vumas, dažnos šventės su šokiais,, geriausias maistas ir skaniausi gėrimai negalėjo išvyti iš jų nerimo, kad štai vieną dieną atvyks jų paimti ir Anglijoje reikės stoti prieš teisėjus pagal negailestingus įstatymus. O įstatymas už maištą jūroje numatė pakorimą laivo stiebe.Nors daugumas jūrininkų bu- (nukelta į 7 psl.)

ti ir prisitaikyti sau, kiek tat liečia jų politinį ir socialinį susitvarkymą. Į klausimą, ar gali būti Sovietų Sąjungoje ir daugiau politinių grupių, opozicijos, buvo atsakyta, kad ten nėra jokių priešingų klasių, todėl nėra nė jokio pagrindo įvairioms partijoms. Dėl ištremtų į Sibirą ir suimtų pabaltiečių parlamento narių estų komunistų vadas Kabinas atsakė, kad esą amnestuoti visi, kurie karo metais “buvo nuteisti už karinius nusikaltimus”, o ypač — “vokiečių fašistų kolaborantai”. Dėl darbo vergų stovyklų panaikinimo delegacijos vadovas Volkovas ėmė aiškinti, kad reiktų ilgesnio pranešimo norint nušviesti tarybinės vyriausybės pastangas nusikaltėlius perauklėti darbu ir grąžinti į normalų gyvenimą”. Tačiau apie tą panaikinmą taip nieko tikro ir nepasakė.
Vokietininkai pykstaVokietininkų organas “Me- meler Dampfboot” Nr. 9/1956 reiškia nepasitenkinimą, kad vokiečių vyriausybės pateiktame pasiūlyme, kuriuos ordinus ir kitokius žymenis bus leidžiama ateityje vartoti, žinoma, išmetus hakenkreuzą, nėra tarp leidžia-

krašto prijungimui prie nacines Vokietijos atžymėti.Juo toliau, juo “MD” vis smarkiau pasisako prieš vokiečių 1937 m. sienas, taip pat deda piktų pasisakymų prieš lietuvius. Nr. 10/1956 puolamas M. Gelžirtis, piktai kalbama apie Šaulių Sąjungą, rašoma, kad į Klaipėdos kraštą bolševikinės okupacijos metii tarp lietuvių buvo pasiųsti patys didieji piktadariai, kurie stengiasi pralobti vokiečių sąskaita, etc.
Varšuva. — Daugely Lenkijos miestų sviestas, kiaušiniai, grietinė parduodama tik vad. delikatesų krautuvėse, nes į paprastas maisto krautuves paskirstyti nėra ką.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO

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

Pageidautinas didesnis jmokėjimas.

S E R GAUTIS- Realtor 
Telefonas LE. 4-2426

Patarimai pinigų investavimo reikalu.

Siunčiame iš Anglijos
vaistus, standartinius maisto siuntinius ir Oct į LIETUVĄ, Lat
viją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus. Prašome neuž
miršti ir žinoti, kad ypatingai vaistus yra PIGIAUSIAI SIŲSTI 
TIK IS ANGLIJOS. Tamstos jau daug kartų siuntėte 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.
APDRAUSTAS IR GARANTUOTAS PRISTATYMAS.

O'Keefe's užsakius iliustravo 
Latvijoje gimęs Kanados dai
lininkas Eduards Dzenis.

senieji IASAICA papročiai

RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Nouioi atidarytos ir noujoi įrengtos. Volgial gaminami prityrusių virėjų Atida- 
“ ryto iki 10.30 vol. vok. Visi maloniai kviečiami gfsitankyti.

Restoranas DARBO VALANDOS NUO 9 -7. - - Telefone* LE. 1-3098

Savininkai: A. KALŪZA ir B. ZABULIONIS OLD VIENNA
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Bažnyčia Maskvos propagandoje
Žiaurūs pokario metai nepa-j Telšių vyskupijoje, kur vysk, 

laužė Kat. Bažnyčios Lietuvoje.' Maželis darbuojasi nuo 1928 m., 
. Ji išliko tvirta tikėjime ir išti

kima Šv. Sostui, nors už tai tu
rėjo pakelti daug aukų. Naujieji 
Kremliaus viešpačiai, pradėję 
lanksčią politiką, sugalvojo pa
naudoti savo propagandai gerą 
Lietuvos katalikų vardą. Tokiu 
būdu jie siekia klaidinti leng
vatikius Vakaruose ir mesti še
šėlį ant tos pačios Kat. Bažny
čios, ko nepasiekė naudodami 
prievartą.
■ Jau pernai pasaulio spaudoje 
plačiai nuskambėjo žinia apie 
dviejų vyskupų pašventinimą 
pavergtoje Lietuvoje. Kaikas 
tame skubinosi įžiūrėti “naujo 
bėgio” pradžią sovietų religinė
je politikoje. Tačiau tikroji tie
sa žymiai paprastesnė. Sovie
tams terūpi propaganda, naujo 
stiliaus propaganda, įgalinanti 
pasiekti savo tikslų, kūnų nepa
siekė kitomis priemonėmis. Tai 
patvirtina naujas komunistų 
propagandos žygis Italijoje.

Pasikalbėjimas su
J. E. vysk. P. Maželiu

Praėjusių savivaldybinių 
kimų išvakarėse Italijos komu
nistų dienraštis l’Unita įsidėjo 
pirmame puslapyje pasikalbėji
mą su vienu naujai pašventintu 
Liętuvos vyskupu. Ten pat įdėta 
didelė nuotrauka, rodanti J. E. 
vysk. P. Maželį, dabartinį Tel
šių- vyskupijos generalvikarą ir 
valdytoją, pokalbyje su italų ko
munistų laikraštininku iš Mask
vos. Straipsnis įvardintas stam
biomis raidėmis: “Lietuvis vys
kupas Maželis pramato konkor
datą tarp Vatikano ir Sov. S- 
gos”. Ši žinia buvo pastebėta ir 
kitos užsienio spaudos.

Verta paminėti, jog bendrai 
Italijos spauda labai dažnai kal
ba apie Lietuvą, kaip jokiame 
kitame V. Europos krašte. Ka
talikiškoji spauda nepraleido ty
lomis Šio neįprasto reiškinio, 
kad komunistų dienraštis, vie
šai skelbiąs ir platinąs bedie
vybę, paskyrė savo 'skiltis kata
likų hierarchijos atstovui. Tai 
buvo nauja proga pagarsinti 
Lietuvos klausimui.' Taip, pav..' 
krikšč. demokratų partijos orga
nas II Popolo supešiojo kores
pondentą, jog jis vietoj “Telšiai” 
parašė “Telšių”, kas reiškia kil-

-•'ttrimnAOr linksnį lietuvių .kąlbo-^ tikinčiųjų aukomis. Dar
je Tokia gramatine smulkmena^ ne ta k^u būdu bus su. 
rodo, kaip is tikrųjų Apeninų darytaVfondas, tačiau tikintie- 
pusi^alyje esame gerai pazista-j sieiįs nebūsią sunku suaukoti 
mi. Bet grįžkime atgal prie pasi-1 -
kalbėjimo.

Niekas negali pasakyti, kiek 
tas pasikalblėjimas yra tikras, 
nes jis pirmoje eilėje skirtas su
klaidinti Italijos rinkikus. Ko
munistinės propagandos yla la
bai aiškiai kyšo išKkaikurių išsi
reiškimų. Pavyzdžiui, į lietuvio 
ganytojo lūpas įdėtas teigimas, 
kad jam esą nežinomas nė vie
nas atvejis, kad sov. valdžia 
trukdytų tiesioginiai ar netiesio
giniai eiti vyskupams 4 savo pa
reigas. Tuo tarpu toje pačioje

rin-

abu teisėti ganytojai — vysk 
Borisevičius su savo pagelbinin- 
ku vysk. Ramanausku — tuojau 
po karo tapo sovietų sauvalės 
aukomis. Esame visiškai tikri, 
jog tokio melo garbingas gany
tojas negalėjo pasakyti ir nepa
sakė. Lygiai galima abejoti au
tentiškumu tokių žodžių, kur 
Kalbama apie “normalius ir be 
abejonės gerus” Bažnyčios san
tykius su sov. valdžia. Tai esą 
“tikinčiųjų santykiai teisėtos sa
vo krašto valdžios atžvilgiu”.. Ži
nia, norėtų labai komunistai, 
kad kas juos laikytų “teisėtais” 
pavergtojo krašto šeimininkais, 
tačiau tie žodžiai patys kalba, iš 
kur vėjas pučia. Kaip sovietinės 
propagandos triuką reikia taip 
pat laikyti ir neva “grynai as
meninę” vyskupo nuomonę apie 
galimą Vatikano ir S. S-gos san
tykių sunormavimą. Šie ir pana
šūs teigimai verčia priimti visą 
pasikalbėjimą su dideliu atsar
gumu. Tačiau jame esama ir 
smulkmenų kurios nepatarnau
ja komunistinei propagandai.
Žinios apie Bažnyčios gyvenimą

Ryšium su vyskupų pašven
tinimu rašoma, jog Vatikano su
tikimas pasiekęs laišku praėju
sių, metų birželio 12 d. Apeigos 
įvyko Panevėžyje rugsėjo 11 d. 
Kunigija ir tikintieji Lietuvoje 
žinią sutikę su dideliu dvasios 
pakilimu. Grįžtantį vyskupą 
Telšiuose pasitiko daugiatūks
tantinė žmonių minia. Netik ti
kintieji, bet ir- netikintieji su
ruošė jam šiltą sutikimą, kokio 
jis net nesitikėjęs.

Sutvirtinimo sakramentą vys
kupas Maželis teikdavęs jau 
anksčiau, neturėdamas dar vys
kupo titulo. Praėjusiais metais 
Telšių vyskupijoje buvę sutvir
tinta 35 tūkstančiai vaikų. Ir 
šiemet tikimasi tokio pat skai
čiaus. Apeigų metu bažnyčios 
būna pripildytos.

Šiuo metu Klaipėdoje esą apie 
20 tūkstančių praktikuojančių 
Katalikų. Yra gana didelė baž
nyčia, bet jos neužtenką. Todėl 

1 atgaivinta mintis statyti naują 
‘ bažnyčią, kurios planai buvo su

daryti prieš sovietų, valdžios įve
ji dimą. Dabar jie jau visiškai pa

ruošti. Esą sovietų valdžia žiū
rinti palankiai. Statyba būsianti 

: nenuspręsta, kokiu būdu bus su-

reikalingą sumą, o jei trūksią — 
pridėsiančios kitos kurijos.

Yra atsivertimų į Kat. Bažny
čią ir pats vyskupas žinąs tokių 
atvejų. Per Velykas šiemet baž
nyčios visur buvę prigrūstos 
žmonių. “Ir užtikrinu — pridū
ręs vyskupas, — jog buvo ne- 
vien tik seniai, “kandidatai į ka
pus”, kaip sakoma, bet jaunimas l 
ir vaikai, visokio amžiaus as
menys”.

Apie ką Maskva tyli?
Lazda turi du galu. Taip ir

Pabėgančių bolševikų įvykdytų žudynių vaizdas Panevė
žio cukraus fabriko kieme 1941 m.

šiuo atveju. Aišku, kad tokia 
propaganda yra pavojinga, nes 
siekiama sudaryti įspūdį, lyg 
tikrai daug kas “pasikeitė”, lyg 
Kat. Bažnyčia būtų patenldnta 
esama padėtimi. Tačiau iš ki
tos pusės ir patiems sovietams 
pavojinga. Juk jie nesiliauja 
girtis, jog atsikratyta “praeities 
atgyvenomis”, o čia kyšt yla iš 
maišo. Pats Maskvos korespon
dentas komunistiniame laikraš
tyje paliudija, jog tikėjimas 
Lietuvoje gyvas. Tiesa, savo 
prieraše jis priima tuos žodžius 
su “lengvu skepticizmu” apie ti
kėjimo laimėjimus. Bet nuo to 
faktas nesikeičia.

Ten pat sakoma, jog “Lietuva 
esanti vienintelis katalikiškas 
Sov. S-gos kraštas. Neskaitant 
nežymios mažumos Latvijoje ir 
Gudijoje, kitur Sov. S-goje 
praktiškai niekad nebuvę Ro
mos tikėjimo*’. Iš savo pusės pri
dėsime,'jog ir šitas teigimas ne
atitinka tiesos. Šiandien toli
muosiuose S. S-gos rytuose ir 
šiaurėje yra pilna katalikiškų 
salų, kurias sudaro ištremtieji 
mūsų tautiečiai. Nevienoje dar
bo vergų stovykloje, kasyklų po
žemiuose vyksta intensyvus re
liginis gyvenimas, laikomos pa
maldos. Šitaip persekiotojų ne
teisybė ir nedori veiksmai atsi
gręžia prieš juos pačius, visų 
pirma prieš jų brukamą bedie
vybę. Mažutė Lietuva, kraujuo
se paplūdusi, tampa Kristaus 
tiesos nešėja ir liudytoja Rusijo
je. Neveltui sakoma: kankinių 
kraujas — krikščionybės sėkla. 
Ir kas žino, ar ta pati Lietuva, 
kadaise išplėtusi toli į Rytus sa
vo valstybinę galią, neišplėš ten 
iš naujo savo įtakos krikščioniš
kojo tikėjimo ir vertybių nau
dai? J. Vidzgiris (ELI).

Nauja menininkė lietuvaitė
Kiekvienas pavasaris mums' 

/atneša malonių naujienų apie 
naujus mūsų jaunimo laimėji-! 
mus. Įvairiausias mokyklas bai-j 
gūsių skaičius kasmet auga. Štai j 
nauja menininkė lietuvaitė.

Frances Dvylaitytė Šimutytė ' 
gim. Montrealy 1934 m. Ten ji 
pradėjo ir mokytis. Jos tėvai j 
Kanadą atvykę prieš 25 m. 1940 
m. visa šeima persikėlė į Onta
rio tabako augintojų sritį. Čia 
mūsų menininkė baigė Norwich 
High School ir pradėjo studijas 
Ontario College of Art Toronte, 
kurias po 4 metų baigė šį pava
sarį su garbės diplomu.

Frances Dvylaitytė tuo tarpu 
yra pasiryžusi priimti Ontario 
Board of Education pasiūlymą 
pradėti dirbti mokyklų meno 
inspektorės pareigose. Po poros 
metų ji numato tęsti meno stu
dijas, greičiausiai Paryžiuje.

Iš ‘"Tiesos” puslapių

Dainuojam dainą, kuri praeina

Toronto L Choras “Varpas” ir jo rūpesčiai
Rodos dar taip neseniai per

pildytoje Viktorijos salėje To
ronto lietuvių ir svečių ak^s pir
mą kartą išvydo varpiečius. Ir 
buvo visiems džiaugsmo, kad 
susilaukėme tokio pajėgaus kul
tūrinio vieneto Kanadoje. Iškil
mingas krikšto akto pasirašy
mas, sveikinimai, linkėjimai... 
Su pirmuoju dirigento muz. St. 
Gailevičiaus mostu išgirdome: 
“Oi skambink per amžius vai
kams Lietuvos...”

Nuo tos atmintinos dienos jau 
praslinko daugiau trijų metų. 
Laikas bėga, o Varpas dar vis te
beskamba Toronte, plačioj Ka
nadoj ir už jos ribų. Tarytum 
susigyvenome, su mintimi, kad 
Varpas turi dirbti, aukotis ir 
vargu ar pagalvojam, kad ko
kia spraga liktų mūsų kultūri
niame gyvenime, jei Varpas nu-

Panevėžio ligoninėje pabėgantieji bolševikai 1941 m. nužudė 
tris gydytojus chirurgus ir gailestingą seserį. Čia dr. Ant. 
Gudonio našlė prie savo vyro lavono.

Dėl straipsnio'“žodį turi vilniečiai”
P. Al. Gimantas, pateikda-. 

mas vilniečio laišką spaudai, 
pažymi: “Be abejo, jei jų tarpe 
yra galvojančių, jog likusi mūsų 
tautos dalis visiškai nepaiso jų 
nuomonės ar nesiskaito su vil
niečių pageidavimais, tokie 
smarkiai klystų. Priešingai, var
gu ar rasime tautietį, kuris nesi
sielotų Vilniaus ir Vilniaus kraš
to lietuvių likimu”.

Į tai norėčiau, nors ne vilnie
tis, pasisakyti. Taip, pilkieji tau
tos didvyriai kaip 1917-1920 m. 
narsiai kovojo už visos Lietuvos 
nepriklausomybę, taip ir šian
dien ją tebetęsia, bet mūsų va
dai žymia dalimi, kaip anuomet, 
taip ir šiandien tenka suabejoti. 
Žiūr. pulk. Petruičio “Laisvę 
Ginant”. Šiandien kyla klausi
mas. Ką reiškia tokie pasisaky
mai, “Ko jūs jaudinatės vilnie
čiai, juk faktinai Vilnius yra pri
skirtas prie Lietuvos, tai kam čia

KODĖL KRINTA JA VALSTYBIŲ DOLERIS
Kai dėl ekonom. priežasčių,Anksčiau krito Kanados dole

ris iy prieš Kalėdas stovėjo % kaip jau “TŽ” nekartą buvo 
cento žemiau savo kaimyno — suminėta — 1957 m. vidury ato- 
JAV dolerio, bet tuoj po Kalėdų Į slūgis JAV rinkoje, kaipo visai 
vėl pradėjo leistis žemyn šisai, j natūrali tos rinkos bangavimo. 

** išdava ekonom. ekspertų yra iš 
anksto priimtas domėn. •

Ar čia būtų to lyg pirmosios 
kregždės, sunku pasakyti. Mat 
Vašingtono spauda p. Sinclair 
Weeks, JAV prekybos sekreto
riaus komentarus, pagal stipru
mą rūšiuoja šitaip: a. “Nors ke
lias ęaikur labai duobėtas, — 
JAV ekonomika *judinsis pir
myn”. Tuo jis pasitikįs;

b. “Aš manau (mūsų) ekono
mika yra geram pavidale”.

Žinoma, pratusiems klausytis 
oerdėto entuziazmo, praktikuo
jamo Otavoje’ o taip pat ir kitų 
ekonomiškai mažai savarankių 
kraštų politikų — šios JAV pre
kybos sekretoriaus frazės gali 
nuskambėti ausį rėžiančiai, bet 
tai tik dėlto, kad ekonominio ko
loso JAV vadovai — daug dides
ni realistai ir psichologinį fakto
rių rinkai pripažįsta (neatmeta 
jo), bet neišpučia sau į popie-

Bank of Canada gegužės 24 
Amerikos dolerį jau pardavinė
jo po 99 centus, kai ši vertės 
skirtumo ataskaita kituose ban
kuose, finansų ministerijos ofi
cialiu pranešimu Otavoje, svy
ravo tarp % ir 114 %.

Priežastys tam menama įvai
rios, jos yra kaip ekonominio, 
taip ir politinio pobūdžio.

Koegzistencijos politika čia 
be abejo, ne paskutinėje vietoje, 
kaip ir iš to kilusi NATO politi
kos nesėkmė, gen. Alfredo 
Griintherio x pasitraukimas, vis 
didėjantis nusivylimas šaltuoju 
karu, ko pasėkoje ir bendra 
NATO Šalių valiutos smukimo 
tendencija biržose, kad ir nežy
miam laipsny.

JAV, kaip stambiausio NATO 
partnerio rolei tuo būdu tenka 
ir didesnė dalis ne tik moralinės 
bet ir militarlnės bei ekonomi
nės atsakomybės.

e

rinę poeziją, kaip tai, deja, pri
versti daryti daug silpnesnių, 
mažesnių vežimų vairuotojai, 
kad nebūtų išmušami iš vėžių, 
kai tenka važiuoti trankiu keliu.

Tikrumoje visa tai tėra tik 
akademinio pobūdžio ir visiškai 
nieko baisaus tame nėra. Palyg. 
pav., kad ir su 1949 m. rinka, 
kai Kanados doleris krito per 
naktį 10%, ar 1930-32 m. JAV 
doleris nuo 10 iki 5.75 litų (dau
giau 40%).

Tačiau jau ir dabar rinkos 
svyravimai, kad ir kaip menki, 
tebus mažu įspėjimu dėl atsar
gumo, jei kas turi reikalų su 
JAV doleriu, nes pav. vieno mi
lijono dolerių komercinė opera
cija jau daro $10.000-12.000 fak
tiško skirtumo, nors tai tėra tik 
atoslūgis “recession” (not de
pression). St. Bijūnas.

Londonas. — čia lankęsis V. 
Vokietijos užsienių r. min. Bren- 
tano davė suprasti, kad už suvie
nijimą Vokietijos jie sutiktų pri
pažinti dabartines rytines sienas

reikia minėti spalio devintoji 
kaipo Vilniaus diena”. O kur gi 
Vilniaus sritys? Štai supratimas 
inteligento — karininko. Tėvy
nės gynėjo ar dezertyro!? Ir ar 
tai vienas jis pasako? O ką jau 
kalbėti apie VKLS-atstovo įsi-', 
leidimą į VLIKą. Tai aiškiai ro-; 
do, kad kaikuriems mūsų inteli
gentams, geriau krapštytis, kad 
ir mažame rasodnike, o nekovo
ti už visos tautos laisvę. Štai 
kas verčia vilniečius suabejoti 
ir budėti Vilniaus krašto reika
lu.

Užgirtina Vilniečių S-gos Ka
nadoje įvestas “Vilniaus Dienos” 
minėjimas. Jo reikšmės nenei
kime, o švęskime visur sponta
niškai. Lai ir svetimieji mato, 
kad lietuviai nelaimėje subren
do, pasimokė iš praeities klaidų 
ir ateitin ryžtingai žvelgia. Ne- 
pasidroVėkime į tokius minėji
mus pasikviesti ukrainiečius, sli 
kuriais lietuviams yra labai rei
kalinga palaikyti gerus santy
kius ir angliškos spaudos atsto
vus. Tegul apie tai sužino lais
vieji vakarai. Nelaukime, kol 
lenkai visa tai savaip nušvies.

Taip pat tik reikia džiaugtis 
VKLS pasiimtu darbu išleisti 
“Vilnius Lietuvos Gyvenime” 
angliškai. Mes visi išvien ateiki
me vilnietiškon talkon. Tai mū
sų šventa pareiga.

Be abejo, visi savieji miestai 
lietuviui yra brangūs, bet de
dant nuotraukas kanadiškon 
spauclon, Vasario 16-tos proga, 
galėjo būti ne rotušė — Baltoji 
Gulbė, bet Vilniaus Katedra ar 
koks kitas vaizdas iš senelio Vil
niaus. Lenkai tai daro visomis 
įmanomomis priemonėmis ir tai 
visai dėl svetimų žemių — tiek 
spaudoje, tiek literatūroje ir net 
vietovardžius bei organizacijas 
pavadina Vilniaus vardu bei or
ganizuoja masines manifestaci
jas laisvame vakarų pasauly. 
Kai tuo tarpu mes tylim. Šių 
faktų akyvaizdoje pilnai patei
sinu vilnietį tašiusį Al. Giman- 
tui laišką. '

Prijaučiantis.

tiltų. Mažai kam yra žinoma, 
kad ant varpiečių pečių guli ga
na dideli rūpesčiai, o ypač ma
terialiniai nedatekliai. Tiesa, ka
da tik būna koks minėjimas, kur 
dalyvauja Varpas, arba Varpo 
koncertas — pasisekimas užtik
rintas, o ypač Toronte. Tai di
delė varpiečiams moralinė pa
rama. Bet vien tik moralinės pa
ramos per maža; nemažiau Var
pui reikalinga ir materialinė 
parama, o ypač dabar — kelio
nės į Dainų Šventę išvakarėse. 
Šiuo laiku Varpą spaudžia gana 
dideli piniginiai nedatekliai, to
dėl ir iškyla reikalas atkreipti 
mielų torontiečių dėmesį, o kar
tu ir susirūpinimą rasti atitin
kamą išeitį. Patys varpiėčiai vi
somis išgalėmis taip pat ieško ke 
lių tiems sunkumams nugalėti, 
bet jų vienų jėgoms, tai būtų 
per didelė našta. Atsiranda bū
tino reikalo organizuoti Varpui 
Toronto lietuviškos visuomenės 
paramą. Ta parama ir anksčiau 
buvo reikalinga, nes Varpui iš
laikyti kiekvienais metais rei
kalinga mažiausiai $1.000, ne
skaitant veltui gaunamų patai- ;

i pų repeticijoms Lietuvių Na
muose. Be to. varpiečiai nežiūrė
dami • į tai, kad ir juos pačius 

Įspaudžia dideli nedatekliai šiais 
metais, iš savo apytuštės kasos 
paskyrė $240 Vasario 16 gimna
zijos vieno mokinio išlaikymui. 
O ką besakyti apie pačių varpie
čių įdėtą darbą. Tik per viene
rius metus turima nemažiau 150 
repeticijų po dvi valandas. O 
kur gi kitas sugaištas laikas ir 
su tuo susijusios išlaidos: kelio
nės į repeticija, svetur bei pasi
rengimai koncertams ir svarbes
niems minėjimams. Ir neveltui 
varpiečiai savo šūkiu pasirinko 
V- Kudirkos žodžius: “Tad skam 
bink ir ragink į darbą juos stot, 
nes dar mums už laisvę priseina 
Kovot”. Šiems žodžiams varpie
čiai buvo ištikimi. Tai įrodė at
sidavimu ir darbu, bet iš jų krū
tinių tų žodžių garsai ne kartą 
ir mūsų ausis pasiekė. O kuo gi 

, mes varpiečiams už tą jų įdėtą 
■darbą atsilyginom? Ir tai ne 
i jiems asmeniškai. Jie už tai jo
kio atlyginimo ir nenori. Jeigu 

‘negalime būti Varpo aktyviais 
nariais, o dar daugelis iš mūsų 
galėtų jais būti (ir kaip jie var
piečių yra laukiami), - tai prisi
dėkime bent materialiai ir pri-' 
ridėkime visi. Krikščioniška mo
ralė moko: jei kūdikio tėvai nu
miršta, tai tuo kūdikiu toliau 
privalo rūpintis krikšto tėvai. 
Varpo tėvai dar gyvi, —- tai To
ronto lietuviškoji visuomenė. 
Gyvi ir krikšto tėvai. Tik gaila, 
kad iki šio laiko niekas neparo
dė noro suorganizuoti Varpui 
konkrečios paramos.

Ta pačia proga būtų pravartu 
prisiminti, kad iš vis mes perma- 
žai kreipiame dėmesio į mūsų 
menininkus, jų sambūrius ir at
skirus kultūrininkus. O jeigu ir 
toliau tuo keliu eisim tai tikrąi 
išsipildys Tėvo Kubiliaus SJ, 
pasakyta mintis Prisikėlimo pa
rapijos pastatų pašventinimo iš
kilmėse, kad jei tuose pastatuo
se, kuriais mes šiandien džiau
giamės po kurio laiko nebus gir
dimas lietuviškas žodis, mes pa
tys būsime kalti. Ta mintis kiek
vienam lietuviui giliai, bi giliai 
privalo įsmigti į širdį, nes tikrai 
mes būsime kalti, jei turėdami 
tokius lietuviškus židinius kaip 
lietuviškos parapijos ir Lietuvių 
Namai sulauktume tokio .pra
gaištingo laiko. Ši mintis tinka 
ir dėl Varpo ateities. Jei negau
nant reikalingos paramos Išsi
sėmus varpiečių energijai Var
pas nutiltų — mes būtume kalti.

Jeigu mes ir toliau liksime pa
skendę kasdienybėje, apsama
noję vien tik doleriais ir leisime 
toms kasdienybės smiltims už
pustyti tuos kultūrinius viene
tus, kurie mus be tėvynės, kaip 
oazės dykumų keleivį, gaivina, 

; tai tų lietuviškų židinių sienos 
likš tik šalti paminklai ant nu
mirusio lietuvybės kapo.

J. Dvilaitis.

Kolektyviniai ūkiai 
ir kolektyvinės dainos

Komunistiniai Lietuvos vieš
pačiai daro pažangą nuo ko
lektyvinių ūkių dabar pereina 
prie kolektyvinių dainų: “Ko
lektyvinės kūrybos daina — 
nauja liaudies kūrybos forma — 
atsirado tarybinėj santvarkoj ir 
yra ypatinga tuo, kad joje žo
džių, muzikos kūrėjas ir atlikė
jas yra kolektyvas”. Kokio po
būdžio yra tos kolektyvinės dai
nos? Atsakymą mums duoda 
“Tiesa”: “Meno ' saviveiklininkų 
šeima, apimanti plačiausius dar
bininkų, kolūkiečių, inteligenti
jos ir moksleivijos sluogsnius, 
išreiškė savo meilę partijai, su
kurdama eilę kolektyvinių dai
nų”. Kolektyvinės kūrybos dai
nos buvo išleistos atskira knyga 
— “Partijai — mūsų dainos”. 
Kaip jau rodo pats knygos pava
dinimas. kolektyvinės kūrybos 
pagrindinis uždavinys yra dai
nuoti meilės serenadas komunis
tų partijai.

Liaudies dainos gimsta žmo
nių širdyse ir jos keliauja iš lū
pų į lūpas, iš vienos kartos į kitą 
kartą. Jąks diktatorius ir jokia 
partija negali įsakyti liaudžiai, 
kokias ir kokio turinio dainas 
liaudis turi kurti. Jeigu šiandien 
komunistų partija, apeidama 
liaudį,, griebiasi kolektyvinės 
kūrybos metodo, matyt, liaudies 
sukurtos ir kuriamos dainos nė
ra malonios komunistų partijai. 
Konkrečiau tariant — liaudięs 
lūpos nedainuoja meilės serena
dų komunistų partijai... Su ko
lektyvu biznis yra nepalygina
mai lengvesnis, nes juk kolekty
vui komunistų partija gali įsa
kyti, kokias dainas kolektyvas 
privalo sukurti. Vilniaus univer
siteto dainų ir šokių liaudies an
sambliui, pavyzdžiui, -buvo įsa
kyta padėkoti partijai. Ansamb
lis įsakymą išpildė batsiuvio 
kruopštumu: “Iš visų dairių iš
siskiria Universiteto dainų ir šo
kių liaudies ansamblio kolekty
vinės kūrybos daina ACIU PAR
TIJAI. Dainos žodžiai kupini 
jaunatviškos energijos ir entu
ziazmo; išreiškia padėką parti
jai — Už šviesią jaunystę, skam-' 
biąsiąs dainas, už tai, kad gy
venti mums linksma ir gera” ... 
Kauno baldų kombinato choras 
po partijos kojomis pažėrė ko
lektyvinę dainą — “Partija ve
da”, b LTSR valstybinis liaudies 
ansamblis — “Mus veda parti
ja”. Atkreipkime dėmesį į dainų 
pavadinimus, kurie yra pana
šūs kaip du vandens lašai. Tai, 
be abejo, liudija, kad dainos bu
vo Įsakytos, iš anksto pakišant 
vedamąją mintį...
Politrukai liet kompozitoriams 

kontroliuoti
Šį pavasarį įvyko Lietuvos ta

rybinių kompozitorių suvažia
vimas. Pirmą kartą “Tiesos” 
puslapiuose šalia kompozito
riaus pradedamas linksniuoti

muzikologo vardas. Muzikologo 
uždavinį 'Tiesa” šitaip apibūdi
na: “Muzikologai turi giliau ir 
drąsiau spręsti, gvildenti mark
sistinės-lenininės estetikos klau
simus, įvairiapusiškai padėti 
kompozitoriams ir atlikėjams jų 
darbe”. Kadaise buvo įvesti po
litrukai raudonosios armijos da
liniams. Dabar tokius pat polit- 
rukus komunistų partija parū
pino lietuvio kompozitoriaus kū
rybai kontroliuoti...

Tačiau ir politrukai negali pa
daryti stebuklo, nes žmogus ku
ria savo širdimi, o į ją komunis
tų partija vis dar nesuranda rak
to. Komunistų partijos įsakyti 
chorai ir ansambliai kepa ko
lektyvines dainas, bet “Tiesa” 
skundžiasi: ‘Tačiau dainos kū
rimas vis dar aiškiai atsilieka; 
dainos kuriamos lėtai, dažnai 
yra žemo meninio .lygio ir dar 
nepatenkina meninės saviveik
los, darbo žmonių augančių me
ninių poreikių. Tai visų skau
džiausia vieta nūdienėje tarybi- _ 
nėję lietuvių muzikoje, tai rim
tai atsiliekanti muzikinės kūry
bos sritis” ... Teisingai, prievar
tavimas asmens ar viso kolek
tyvo visada buvo ir bus skau
džiausia vieta...
Keisti tarybinių kompozitorių 

uždaviniai
Pagrindinę kalbą trečiame ta

rybinių kompozitorių suvažiavi
me Vilniuje pasakė LTSR tary
binių kompozitorių sąjungos 
valdybos atsakingasis sekreto
rius E. Balsys: ^‘Neseniai baigė 
darbą TSKP XX suvažiavimas, 
kuris nubrėžė didingą programą 
tSRS liaudies ūkiui ir kultūrai 
išvystyti. Suvažiavimo nutari
mų vykdymas reikalauja iš ta
rybinių meno darbuotojų, tame 
tarpe ir kompozitorių, kritiškai 
peržvelgti nueitą kelią, sustip
rinti savo paramą partijai auk
lėjant mases tarybinio patriotiz
mo dvasia, mobilizuojant jas. ko
munistinei statybai”... Keisti' 
yra tarybinio kompozitoriaus 
uždaviniai. Užuot atsidėjęs kū
rybai, jis turi remti partiją ir 
mobilizuoti mases komunistinei 
statybai. Jo kūrybos pasiektus 
rezultatus “Tiesa” šitaip įverti
na: “Per pastaruosius metus 
mūsų kompozitoriai parašė labai 
maža gražių, melodingų, įsime
nančių, liaudiškų dainų.. Suva
žiavime buvo pažymėta, kad pa
sirodančios dainos neretai yra 
pilkos, be ryškaus autorių kūry
binio braižo, nuobodžios ir sun
kios”. Nuobodžiame ir sunkia
me gyvenime ir dainos tegali bū 
ti nuobodžios ir sunkios, nes jos 
kuriamos, remiantis teisingu šū
kiu — dainuojam dainą, kuri • 
praeina... Vyt. Kastytis.

Vašingtonas. — JAV aviacijos 
štabcr šefas gen. Nathan F. Twi
ning su grupe karininkų vyks 
į Maskvą dalyvauti aviacijos 
šventėje.

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 tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokė j imo ' 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

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 !
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. 
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27-$33.
Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą, i



Pavergtoje tėvynėje HAMILTON Ont

tuvos istorikais bei etnografais. 
Ypač didelį įspūdį, padariusi ne
pažįstančio baimės sukilėlių va
do Antano Mackevičiaus cha
rakteristika. 1957 m. parodai jis 
ruošiąs skulptūrą “Jaunieji 
Kauno HES statytoją!”.

Karazijos vynas okup. Lietu
voje šiandien yra brangesnis už 
Kaukazo vynus — pusės litro 
butelis kaštuoja 18 rublių (vyš
ninis), o kaukaziniai nuo 13-14 
rublių. Lietuvoje jau galima 
gauti gerų konjakų ir vynų.

Vilniaus radijas 1956. V.21 pa
skelbė, kad “Sibiro, šiaurės Ka
zachstano statybininkai džiaugs
mingai ruošiasi sutikti jaunuo
lius ir merginas, atsiliepusius į- 
partijos ir vyriausybės kvieti
mą. Skelbiama apie pasisiūlan
čius ten vykti savanorius ir iš 
Lietuvos. Esą vykti į kasyklas ir 
"plėšinines žemes” raginimui 
‘karštai pritarė” Lietuvos sosti- 
iės komjaunuoliai. Šiaulių mies
to jaunimo vardu detnobilizuo- 
as komjaunuolis A. Skerebovas 
pasiprašęs siunčiamas į 'Bratsko’

Kai “liaudis” demonstravo 
gegužės 1 d. Vilniuje į Stalino 
prospektą, Lenino aikštę ir gre
timas gatves įeiti buvo galima 
tik su specialiais leidimais. Ju
dėjimas tose gatvėse buvo sulai
kytas nuo 8.15 vaL ryto iki de
monstracijų pabaigos.

Antaninai Kubertavlčienei 
Vainiūnaitei suteiktas LTSR 
liaudies artistės garbės vardas.

Grūdų kilogramas Lietuvoje 
kainuoja 4 rublius. Taip išeina 
.iš Marijampolės raj. Čemia- 
'chovskio v. kolchozo pirm. V. 
Adomavičiaus pasakojimo, kaip 
papildomu užmokesniu skatina
mi žmonės daugiau dirbti. Esą J. 
Čižiko brigados nariai K. Selio- 
kas ir M. Šlekys, kurie išvežę 5 
tonas komposto į laukus. “Jie už 
kiekvieną darbo dieną papildo
mai gaus po 5 kg. grūdų arba, 
skaitant grūdus rinkos kainomis 
— po 20 rublių”.

Atlyginimas Černiachovskio 
v. kolchoze (Marijampolės raj,): 
“Nustatėme kolūkiečiams ir ga
rantinį minimumą natūra. Jei 
grūdinių kultūrų derlius visame 
plote bus gautas nemažesnis 
kaip 10 cnt. iš ha, už darbadienį 
kolūkiečiams išduosime po 2 kg; 
jei 1! cnt. iš ha — po 2,5 kg.; jei 
12 ir daugiau cnt. iš ha — po 
3 kg.
Vėl kviečia į plėšiniuos žemes

So v. Sąjungos kp paskelbė at
sišaukimą į jaunimą, kad šiemet 
ir ateinančiais metais 400.00- 
500.000 “savanorių” vyktų į. plėį kaip kultūrinės ganyklos pade- 
šinines žemes ar plėšti gamtos 
turtų Sovietų šiaurės ir rytų sri
tyse, taip pat Doneco baseine. 
Kreipiamasi tuo reikalu ir į de
mobilizuojamus karius.

Gegužės 21 d. per radiją buvo 
skelbiama, kad ir “Klaipėdos 
komjaunuoliai bei šiaip jauni
mas karštai atsiliepia į partijos 
raginimą vykti dirbti į šalies ry
tų ir šiaurės rajonus bei Donba- 
są”. Tarp pirmųjų tokių taria
mųjų “savanorių” paminėtas Ja
kovas šturmaitis, dirbęs žem
siurbėje “Polski”, jo žmona Ga
lina, valstybinio statybos tresto 
Nr. 5. tinkuotojas Janadė Dimit- 
rijevas, su mūrininku Fiodoru 
Jakopovu ir panašūs ruseliai.

Skulpt. Konstantinas Bogda
nas pagamino skulptūrą “1863 
metų sukilimas Lietuvoje”, už 
kurią -jam -pripažintas -meno 
įmoksiu' kandidato laipsnis. Tą 
skulptūrą gamindamas jis sa
kosi išstudijavęs “Muravjovo ar
chyvo” medžiagą, išsikalbėjęs su 
V. Putinu, parašiusiu romaną 

‘ apie 1863 m. sukilimą, ir sU Lie-i

čiua rengėjai kviečia kuo skait-

vienas atvykęs ras sau malonu
mo. Norintieji galės pajodinėti 
arkliais, pašaudyti, pamėginti 
laimę loterijoje. Todėl nei vie
nas nesėdėkime namuose, bet

gamtą. Bengėjai.

miltone turi vįsuo^nį. pritarimą. 
Kiek teko šiuo, reikalu kreiptis į 
tautiečius, — visi pasižadėjo

ni po mėnesio, kiti po dviejų, 
dar kiti po pusės metų. Daug 
moralinės paramos ir entuziaz
mo teko patirti iš žinomų lietu
vių veikėjų pp. Bugailiškių, 
ankstyvesniųjų ateivių. Apsi
lankius jų' gražiame ūkyje 18 
mylių nuo Hamiltono (Cope
town, Ont.), p. Aleksandra Bu- 
gaiiiškienė tuojau perdavė sa
vo sūnaus Antano, gimusio jau 
čia Kanadoje, $100 pareikšdama, 
kad jos visa šeima įsijungs rug-

hidroelektrinės ar j kuria kitą' piūčio mėnesį. “Tik jau būtų di- 
Sibiro statybą. Sakėsi neissigą- 
siąs jokių sunkumų ir tt.

Okup. Lietuvos knygynuose 
pasirodė visa eilė knygų žemės 
ūkio klausimais. Tarp jų yra ir 
Bulavo bei Tonkūno (buv. Dot- 
nuvo akademijos rektoriaus ir 
šviet. ministerio) brošiūra “Kul
tūrinės ganyklos”. Autoriai 
konkrečiais pavyzdžiais jiurodo,

dėlė lietuviams gėda, kad savo 
Tautos Namų Hamiltone nepasi- 
statytumėme. Esame didelė ko
lonija ir Lietuvių Namai mums 
būtini!” — su retu nuoširdumu 
dėstė p. Al. Bugališkienė.

Iš hamiltoniečių į Namų Fon
dą pereitą savaitę įstojo Albinas 
Joniką, įnešęs $200, Regina Ra-_ 
manauskaitė ir Vytautas Apa
navičius, įnešę po $100. Malonu 
pažymėti, kad Namų įsigyjimas 
didelio pritarimo susilaukia iš 
mūsų jaunimo. Visiems pirmie
siems Tautos Namų pionieriams 
visą Fondo V-ba. nuoširdžiai dė
koja!

Tenka išgirsti vieną kitą pesi
mistinę mintį. Esą Namai neiš
silaikys, nebaus leidimų gėri
mams. Tuo reikalu teko išsikal
bėti su torontiškiu p. Simana
vičium, kuris pažymėjo, kad lei
dimai visada duodami, jei salės 
atitinka Liquor Control Board 
nustatytiems reikalavimams. Pa 
skiroms tautybėms turinčioms 
stipresnį užnugarį, yra pavykę 
gauti ir nuolatinius leidimus. 
Toronto Lietuvių Namai buvo 
2 mėnesiams suspenduoti, bet 
minimaliai patenkinus įrengimų 
reikalavimus (atitinkamą skai- 

okup. Lietuvoje vakarykščiai čių tualečių, atsarginius išėji- 
"-mus, prausyklas ir tt.), leidimai 

dabar vėl gaunami.
Iš sayo pusės norėčiau prašyti 

geruosius hamiltoniečius, ne- 
skleiskime be pagrindo prama
nytų gandų ir įsivaizduojamų 
nesėkmių. Pradžia ir taip visuo
met sunki, o ypač kai reikią dau
giau pinigo. Viena yra tikra; jei

da didinti gyvulių produktin- 
gumą. ...

Dotnuvos selekcijos stoties 
bendradarbė I. Valkūnienė išve
dusi per trumpą laiką bulvių 
veisles: “Rūta”, “Vilija” ir “Šat
rija”, kurios Lietuvoje duodą 
derlių iki 400 centnerių iš-kiek
vieno ha.

Apie “asmens kulto žalą” rašo 
“Komunisto” Nr. 4. Jau pripa
žįstama, kad Stalino “asmeny
bės kulto praktika.... padarė 
milžinišką žalą mūsų partijai, 
mūsų valstybei”, sudarė sąly
gas “įsitvirtinti ir varyti savo 
šlykštų darbą niekinga j ai Beri- 
jos gaujai”, kuri taip pat “nu
kankino ištikimąjį Lietuvos 
kom.' partijos sūfių ‘Zigmą An- 
garietį (Aleksą), kuris dabar po 
mirties rehabilituotas”. Taigi, ir

Stalino garbintojai šiandien jį 
jau dergia...

J. Šokas, matyt, tebedirba 
miškininkystėje. Ir šiemet jis 
parašo į Tiesą" medžioklės klau
simais.

Canada’s Finest SHrts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą 

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

kuriuos tik pirksite.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

lig ma^ Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

TESLIA Deal Estate

CENTRINĖ

SKYRIAI:

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
ĮSTAIGA:

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonas EM. 4-4025 
WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695. 
HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 Krng $*., Tel. MU. 2-6796 
EDMONTON, Alta., 10649 — 97th S». tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.X..USA, 1162 Broodway, TeL Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont 439 Mercer St., Tel. CL 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
Ir Mtoeo vlataaa.

jau pajėgsime sukelti didesnę 
sumą pinigų, žymiai lengviau 
bus reikalus sutvarkyti iš for
malinės ir įstatyminės pusės.

Tad kai Namų Fondo V-bos 
nariai kreipsis į mus, nė vienas 
neatsisakykime į Fondą įstoti 
nurodydami tikslų laiką, kada 
įnešime į jį savo dalį.

Gimnazijų rėmimo frontas ga
vo naujų jėgų iš moterų. Nuo 
birželio 1 d. į Vas. 16 gimn. rė
mėjus įstojo Giedraitienė Kot
ryna (į V. Narkevičiaus būrelį), 
o nuo š.m, sausio 1 d. į Salez. g. 
rėmėjus įsijungė Rakštienė - 
Skripkutė Sofija ir jos duktė 
Kriaučiūnienė Laima — abi iš 
Winona, Ont., apie 10 mylių nuo 
Hamiltono (į Z. Orvido būrelį) 
Visos trys pasižadėjo aukoti pc 
SI mėnesiui.

Malonu konstatubt, kad dabar 
Giedraičių šeimoje Vas. 16 g. re
mia abu šeimos nariai — vyras 
ir žmona. Taip pat pačiais gra
žiausiais padėkos žodžiais reikia 
pabrėžti L. Kriaučiūnienės ir 
jos mamytės S. Rakštienės pa
siaukojimą lietuviškiems reika
lams. Čia, beabejo, tenka didelė 
garbė mielajai močiutei p. Skrip 
kuvienei, gyv. 133 Bold St., kuri 
savo gerumą perdavė ne tik 
dukterims (Liucija, Aleksandra 
ir Sofija yra nuolatinės gimn. 
rėmėjos), bet ir savo anūkėms 
(Laima Kriaučiūnienė).

Skautų rėmėjų k-to nariai yra 
nutarę visi asmeniškai apsilan
kyti pas tautiečius, prašydami 
aukų skautų veiklai plėsti. Kaip 
žinome, skautai jokių parengi
mų nedaro, tad ir lėšų savo bū
tiniesiems organizacijos reika
lams neturi. O jų visdėlto reikia! 
Ypatingai šiuo metu, kada jie 
liepos gale rengia stovyklą. Tad 
kai rinkėjai užeis į namus, sa
vęs labai neapsunkindami, kiek
vienas nors pusę dolerio paau
kokime. Kad ir mažos sumos, 
surinktos iš visų į vieną vietą, 
skautams bus didele parama.

Rėmėjų Komiteto nariai aukų 
rinkimą prašomi baigti iki. liepos 
15 d. Sk. ST.
TF ATSTOVYBĖS K. HAMILTONO SK. 

APYSKAITOS:
I. Žiemos Baliaus, įvykusio 1956 m. 

sausio 21 d. Royal Connaught 
tyjė,

Pajamos:
1. 133 įėj. biliet. po $150 $
2. 8 įėj. bil. moksl. po $0.75
3. Bufeto pelnas y;

II. "Dainavos" koncerto, įvykusio 
1956 m. kovo 17 d. Westdole Colle- 
giote Auditorijoje. ' >

Pajamų;
1. Aukų ir UŽ įėj. biliet $1276.50
2. Iš Toronto T. Proncišk.

Ansamb. kel. išt 600.00
3. Už skelbim. programoje 190.00
4. Ųž gręžinius gėrimus ir

tuščios bonkos • 19.60
5. Aukos už programas 68.88
6. IŠ TT Pranciškonų už

1 skelbimų "TŽ" 20.00

Viso $2174.98
Išlaidos:

1. "Dainavos" 68 asm. ke~
iionė traukiniu iš Čika
gos ir atgal $1400.80

2. Salės nuoma 90.0C
3. Už programų atspaus. 105.00
4. Vakariene 150 asmenų:

a. alus 60.00
b. degtinė 68.70
c. maistas, vaisv., gėlės,
indų nuoma ir Šeimininkei 157z49
d. už salės išplovimų 10.00

5. Hospital Tax 52.54
6. Bilietų ir pakvietimų

spausdinimas 16.79
• 7. "TŽ" už skelbimų 40.00

8. "NL" už skelbimų 20.00
9. Už programos viršelį 10.00

10. CHML už skelbimų • 12.50
1 1. V-bos nar. už protestas 

darbo d. ir kt. išl. 73.60
12. Važio. 4 kart. į Torontu 18.00
13. Telef. pasikal. ir k. išl. 12.35
14. Gėles 17.75

Viso $2165.52

Grynas pelnas $ 9.46 
St. Bakšys, Vedėjos.

J. Pilkauskienė, Ižd.

WINDSOR, Ont.
Radio pusvalandis. Šį šešta

dienį, birželio 16 d., Windsore 
per CBE radiją (banga 1550) 1 
vai. pp. ir Toronte (vietos laiku) 
2 vai. pp. per CJBC bus birželio 
įvykių minėjimas. Kviečiami 
visi pasiklausyti ir, kaip iki šiol, 
gausiai atsiliepti, kad ir trumpu 
laiškučiu (atvirute) šiuo adresu: 
CBE Radio Station, Windsorj 
Kas gyvena Toronto apylinkėj 
—CJBC Radio Station, Toronto.

Windsoro apyl. v-ba.

viešbu

199.50
6.00

79.60

Viso f
Išlaidos:

1. Salės nuoma
2. Orkestras
3. p. Dramantui už 

plakato nupiešimą
4. Composers, Authors and

Pub. Assn.
Skelbim. "Tėv. Žib/' 
Skelb. "NeprikL- Liet."

5
6

$

$

285.10

150.00
80.00

10.00

10.00
11.00
10.00

Viso $ 271 .00

Grynos pelnas $ 14.10

SUDBURY Ont
Minint baisųjį birželį ir išvež

tuosius radio valandėlė per vie- 
tinę CHNO radio stotį įvyks šio 
mėn. 17 d. 16. 30 vai. K. D.

Gegužės 16 d. Garsone nikelio 
kasykloje 2400 pėdų gilumoje 
žemė užgriūdama užmušė 
darbininkus, kurių lavonai 
laužyti buvo atkasti tik po 
liolikos valandų ir jų šeimų 
laidoti kapinėse.

Prieš keletą savaičių toje 
sykloje buvo užmušti dar

tris 
su- 
ke- 
pa-

ka- 
du 

darbininkai. Darbovietės prižiū
rimos vien tik kompanijos pa
reigūnų. Darbininkų unijos at
stovas į darboviečių inspekciją 
neįsileidžiamas. Unijos narių su
sirinkime žuvusieji nariai buvo 
pagerbti trijų minučių tylos sto
vėjimu. Žuvusių šeimoms nutar
ta paaukoti po $100.

Už poros dienų vėl ištiko ne-

laimė tris unijos narių šeimas, 
jų sūnūs, trys jaunuoliai po 18 
metų amžiaus išvyko su motori
niu laiveliu pažuvauti į Wanap- 
tae ežerą ir tėvai jų jau nebesu
laukė sugrįžtant. Sekančią die
ną tėvai su pagalba provincijos 
policijos ir miškų urėdijos, kurie 
ieškojime vartoja lėktuvą, sura
do laivelį ežere, apvirtusį plū
duriuojant, bet jaunuolių nesu
rasta jokių pėdsakųdar ir šian
dien, nors kas dieną ieško po ke
liolika vyrų su laiveliais.

Nikelio pramonės darbininkų 
unija su kompanija negalėjo pri
eiti susitarimo dėl pasirašymo 
naujos sutarties ir apeliavo į 
proyincijos Labor Relation 
Board Toronte, reikalaudama 
valdiško tarpiniftko, kuris vėl 
atnaujintų derybas ir pateiktų 
savo pasiūlymą. U. N.

Protestantai už geležinės 
uždangos

Vokiečių žurnalas “Ost Eu
ropa” Nr. 1/1956, rašydamas 
apie protestantų likimą Sov. Są
jungoje ir jos satelitiniuose 
kraštuose, pažymi, kad Lietuvos 
liuterių bažnyčioje' būta 150.000 
lietuvių. Iš viso evangelikų tuo
se kraštuose buvę apie 12 mil.

Protestantai vyraują Inger- 
manlande, Estijoj, Latvijoj 
Klaipėdos krašte, Transkarpatė- 
je ir Karagandos srityje. Faktą, 
kad Volgos vokiečiai buvo įkur
dinti Kazachstane ir Karagan
dos provincijoj sudaro tikinčių
jų net daugumą, taip patvirtina 
patys paskutiniai sovietiniai ra
šytiniai duomenys.

Evangelikai sudaro Estijos gy
ventojų 90%, Karagandos — 
80%., Latvijoj — 50%, Klaipė
dos krašte — 50%, Transkarpa- 
tijoję *— 25% ir Maskvos apy
gardoje — 15%. Pagal tautinę 
kilmę iš protestantų yra 5 mil. 
rusu, 2,5 mil. ukrainiečių, 
1.600.000 vokiečių, 1.100.000 lat
vių, 1 mil. estų. 250.000 gudų, 
400.000 lietuvių etc. 1941-44 me
tais apie 900.000 vokiečių pro
testantų liuterionių ir meųonitų 
buvo perkelti į Vokietiją, iš jų 
— apie 500.000 iš tų sričių, ku
ries 1940-1945 priklausė Sovie
tams.

Lietuviai
JA VALSTYBES

Niujorko demokratinės polit. 
grupės gegužės 30 d. susirinki
me priėmė rezoliuciją, kurioje 
primenama Amerikos Liet Ta
rybos suvažiavimo, 1955 m. lap
kričio 18-19 d.d. vienbalsiai pri
imtą rezoliuciją, kad “Visos 
ALTą sudarančios srovės įr or
ganizacijos yra įsipareigojusios 
visą akciją vesti ALTos ribose, 
nedarant paskirų politinių žygių 
ir veiksmų, kad visa Amerikoje 
vedama politinė veikla, susijusi 
su Lietuvos laisvinimu, vykdo
ma ALTos ribose ir į ALTą įei
nančios grupės bei organizacijos 
prašomos ir ateity laikytis šios 
vieningos Lietuvos laisvinimo 
akcijos” pasmerkia Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos at
skirai organizuojamą sąskrydį 
Vašingtone, priešingai ALTos 
suvažiavimo nutarimui ir prisi
deda prie Vašingtoniškių bei 
Clevelando lietuvių demokrati
nu grupių pareiškimų vieningos 
veiklos reikalui.

Kam Vaclovas Zakarauskas, 
pagarsėjęs pamokslininkas, bir
želio 3 d. atšventė kunigystės 25 
metų suktktį. Lapkričio 6 d. 
jam sueis 50 metų amžiaus. Jis 
kilęs nuo Rumšiškių, iš Pievelių 
kaimo.

1931 m. baigęs teologijos stu
dijas buvo įšventintas kunigu. 
Iki bolševikų okupacijos dėstė 
tikybą įvairiose mokyklose, bū
damas kartu katedros vikaru, ei
damas “Pavasario” Vyrų Sąjun
gos dvasios vado pareigas. Bend
radarbiavo spaudoje. Tremtyje 
gyveno Vienoje, paskiau Augs
burge, kur kapelionavo liet, 
gimnazijoje, šiaip reiškėsi visuo
meniniame gyvenime, kurį lai
ką buvo savaitraščio “Žiburiai” 
leidėjas ir redaktorius. JAV ap
sigyveno Čikagoje, kur dirba 
Marqutte Park liet, klebonijoje 
ir kurį laiką redagavo “Muzikos 
Žinias”.

Ateitininkų stovyklai Italijo
je paremti aukų atsiuntė: dr. A. 
Razma — 10 dol., Ant. Ivaška — 
5 dol., J. Bukota — 3 dol. ir prof. 
B. Vitkus — 10 dol. Aukojusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

A. Fed. Valdyba.
Pulk. K. Škirpa, buy. Lietuvos 

atstovas Vokietijoje ir pirmasis 
Lietuvos kariuomenės savano
ris, yra savo vardu‘įteikęs Vliko 
prezidiumui eilę studijų, kuriose 
apžvelgiama dabartinė Lietuvos 
padėtis ir liet, visuomenės san
tykiai su užsienyje esančiais 
diplomatais.

Prof.dr. J. Bagdonas mirė per
eitą savaitę, sulaukęs 90 m.

Almūs Gallery—77 Steamboat 
Road, Great Neck, — birželio 16 
d. atidaroma Ted Tessier fotč 
paroda, kuri tęsis iki liepos 7 d.

Galerija atidara šeštadieniais 
ir sekmadieniais 2-6 vai. pp., 
darbo dienomis — 7-9.30 vai. v.

Vaclv. Sidzikauskas, lankęsis 
Europoje, Paryžiuje turėjo pasi
tarimus su visa eile' veikėju. 
Anglijoje matėsi su visa eile lie-

pasaulyje

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

PAŽINKITE
SAVO

, Sis skelbimas yra vienas 
iš skelbimų serijos, 
skirtų tom, kad kiekvie
nas kanadietis geriau 
pažintų Konodą.

INDĖNAI
Steadman,

♦

Kronas
Valevičius

Limited

“The Centre of Real Estate

Kanadoje gyvena apie 150.000 indėnų. Beyeik visi jie gyvena 2.200 
rezervatų, kurie įsteigti nuošalesnėse vietovėse ii* išimtinai tik jiems 
gyventi skirti.
Nors maždaug pusė visų indėnų dor i r\ do bar verčiasi spąstų statymu, 
medžiokle or žvejyba, jou daugybė šiandien dirba miškuose, ūkiuose, 
o taip pat yra indėnų mokytojų, dvasiškių, advokatų ir daktarų. Kiti 
indėnai verčiasi parddvinedami sa^o rankdarbius.
Kanados indėnų švietimu ir gerbūviu rūpinasi Pilietybės ir Imigracijos 
deportomentos. Sis departamentas taip pat tvaiko kilčių finoncinius 
reikalus ir jų žemės nuosavybės teises e
Kasmet Pilietybės ir Imigracijos departamentas pasiekią naujų lai
mėjimų Kanados indėnų ir jų baltųjų brolių susigyvenimo srityje.
Tai rodo paskutinių ketefos metų laikotarpyje nuolat kyląs indėnų 
gyvenimo lygis. J \ ’ / ' ' *

• - __________ - ' i

366 MAIN ST.E. 
Tel. JA. 8-8491

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITĮ p. S. SAVICKĄ

MOISONS
___ _ .CROWN & ANCHOR Lager

tuvių veikėjų ir ilgesnį laiką 
kalbėjosi su Lietuvos ministeriu 
D. Britanijoje B. K. Balučiu. 
Europą p. Sidzikauskas apleido 
24.V.56.
VOKIETIJA

Prel. M. Krupavičius gegužės 
15 d., Steigiamojo Seimo šventės 
proga, per Am. Balsą pasakė 
kalbą į kraštą, primindamas 
Steigiamojo Seimo darbus ir jo 
padėtus pagrindus visam nepri
klausomos Lietuvos gyvenimui.

1 V. Tarybos pirmininkė ir URT 
valdytojas Muenchene turėjo 
įvairių pasikalbėjimų su oficia
liomis įstaigomis ir egziliniais 
veiksniais. Su Ukrainiečių Tau
tinės Tarybos atstovu Dovgal 
sutarta šią vasarą padaryti Pa
baltijo Tarybos ir Ukrainos T. 
Tarybos bendrą informacinį pa
sitarimą.

Liet Raud. Kryžius paskelbė 
kiek yra gavęs aukų nuo 1955 
m. vasario 7 d. iki 1956 m. ge
gužės 23 d. Iš Anglijos gauta 
1.508 DM, iš Australijos 1854.35 
DM, iš N. Zelandijos 147 DM, iš 
Urugvajaus 227.49 DM ir iš Vo
kietijos 60 DM. Iš tų pinigų 
LRK yra sušelpęs 115 asmenų, 
daugiausia ligonių ir senelių.*

Vokietijos lietuvių studentų 
vardu buvo radijo bangomis 
perduotas sveikinimas į paverg
tąją tėvynę. Studentų centras 
yra Bonnoje, lietuviai studentai 
savo tarpe sugyvena pavyzdin
gai, taip pat palaiko santykius 
su kitų kraštų studentų sąjun
gomis. Iš visų pabėgėlių studen
tu sudaryta sąjungą, kuri apima 
18 tautybių studentų-sąjungas ir 
5 vietines. Vienas iš šios sąjun
gos vadovybės narių yra lietu
viu studentu sąjungos Vokieti
joje pirmininkas. -Su laiku nu
matoma apjungti visame laisva
jame pasaulyje studijuojančius.

Vokietijos .LB pirm. Pr. Zunde 
Gegužės mėn atostogauja. Pirmi
ninko pareigas eina vicepirmi
ninkas E. Simonaitis.

Per Muencheno Am. Balsą 
Įvedamos transliacijos latvių k., 
taip pat stiprinamos estiškai. Iš 
Vašingtono į Muencheną atvyko 
dirbti latviai A Laubertas-irXX- Z f' 
Ursteinas.
D. BRITANIJA

Pirmasis D; Brit. liet, katalikų 
kongresas posėdžiavo per Sek
mines Lietuvių sodyboje. Daly
vavo apie 1.000 žmonių. Praves
tas šūkiu: “Už geresnį pasaulį, 
visų lietuvių ir Lietuvos švieses
nę ateitį!” Iškilmingas mišias 
atlaikė vysk. V. Padolskis. Per 
pranešimus, sveikinimus ir kal
bas mūsų tautiečiai paskatinti 
atsidėjus ugdyti savo dvasines 
vertybes ir rūpintis krašto iš
laisvinimu. Paskaitą skaitė iš 
Romos nuvykęs prof. Z. Ivins
kis, nušvietęs krikščionybės 
vaidmenį lietuvių gyvenimui ir 
tautinei kultūrai. Dabar tą įta
ką okupantai stengiasi išnaikin
ti. Priimtojoj rezoliucijoj įsipa
reigota kovoti už geresnį pasau
lį, rūpintis, kad jaunoji karta iš
tiktų ištikima religiniams ir 
tautiniams idealams. Britanijos 
lietuviai įsipareigojo tęsti kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą iki lai
mėjimo. Kongresas baigtas šiais 
žodžiais: “... kai visus pašauks 
Laisvės Varpas — mes grįšime 
į Laisvą Lietuvą!” Kongreso 
metu buvo suruošta taip pat 
’raži meninė dalis, kurią atliko 
Škotijos lietuvių šv. Cecilijos 
choras, vadovaujamas A Var- 
naitytės-Mullen ir sol. Povila- 
vičius.

ARGENTINA
Pabaltiečių memorandumą Ar 

gentinos resp. prez. gen. Aram- 
buro, prašant, kad Argentina 
grąžintų pripažinimo teisę estų, 
latvių ir lietuvių diplomatiniams 
bei konsulariniams atstovams, 
svarbiausieji Buenos Aires dien
raščiai palankiai komentavo. Pa
lankus prezidento atsakymas 
atėjo pirmoj vietoj pasirašiusio 
“Estonia” pirmininko vardu į 
Pabaltiečių komiteto centrą.

Lietuvių Centras paskelbė sa
vo veiklos apyskaitą. Iš jos pa- 
aiški, kad centras 1955 m. turėjo 
gryno pelno 26.407,64. Be to, įsi
gyta daugiau turto ir dar sudėta 
naujųjų rūmų statybos fondan.

Lietuvių savišalpos ir kultūros 
draugija “Mindaugas” Berise at
šventė 25 m. sukaktį. Ta proga 
draugija gavo daug sveikinimų. * 
Minėjimas baigtas menine dali
mi, kurioj gražiai pasirodė ypač 
lietuvių jaunimas.

Argentinos lietuviai gegužės 
gegužės 27 d. dalyvavo visų tau
tų procesijoje su savo organiza
cijomis ir vėliavomis. Dalyvavo 
su tautiniais drabužiais taip pat 
visų kolonijų chorai. Buvo ne
šamas Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslas.



Beprasmiška yra skųstis dėl 
mūsų nekūribingumo. Tai tėra

Kanados Lietuvį Studentų Centro Valdybei pavedus veda redakcinis sambūris. 
Adresas: B. Vaškelis, 23 Oakmount Road,. Toronto, Ont. Telef.: RO. 6-2965

TBVI9KĖS ŽIBURIAI

* Kūrybos vertė estetinėje perspektyvoje
Istorijos bėgyje taip vadina-

sielos menkybės pasėka Ta mos meninės kūrybos tikslas bu- 
menkystė yra sunkiai apčiuopia- vo simbolinė ar realistinė repre-

AR POETAI GIMSTA?
Dabar mes neklausiame: po- Šį tą. išaiškina naujas studijų 

etai gimsta ar pasidaro? Mes pobūdis. Ankstyvieji rašytojai 
neturime nė laiko nė noro ab- nebuvo nė architektai, nė me- 
straktybėmis domėtis. Bet ar chanikai. Juo labiau ne chemi- 
poetų išnykimas neglūdi tame kai. Jei jie būtų studijavę Ame- 
žmo^aus hesidomėjime neprak- rikoje, gal būtų netapę rašyto- 
tiškais dalykais? II~’~ - - -- - -

% Suglaudus dažnai girdimus 
skundus dėl liūdnėjančio mūsų 
kultūrinio lygio, gautume visiš
ko smukimo įspūdį: kūrėjai ne
bekuria; visuomenė nebesidomi 
jų suretėjusiais kūriniais.

Šį klaikumą galima iš dalies 
išaiškinti emigracinių nuotaikų 
pakitimu: išeiviai apsinamino, 
nebesijaučia esą tremtiniai. 
Kaip kažkas tvirtino, pasikeitė 
D.P. prasmė (Dievo Paukšteliai 
— Dideli Ponai).Bet būtų galima į tą klausimą 
ir iš kitos pusės pažiūrėti. Ne- beliKo kuryoingo jaunimo. Nuo tremties laikų pradžios žmonės paseno trylika metų. Tie, kurie išėjo pusamžiai, jau ima priklausyti senimui. Pakito jų reikalavimai ir reikalai.Neatrodo, kad tektų kaltinti menininkus: kurie Lietuvoje dirbo, tebedirba ir čia, nors blogose sąlygose. O dėl savo senėjimo jie nėra kalti. Blogiau su jaunimu. Kartais pasireiškia koks talentas muzikoje, tapyboj. Sunku pasakyti, ar jie išlaiko savo propoziciją amžiaus atžvilgiu: tokių žmonių visados buvo maža.Skundžiantis dėl kūrybinio sumenkėjimo, galvojama paprastai apie prozą ir ypač apie poeziją: lyrika yra maždaug visados pirmasis jaunos tautos žanras.Čia blogis ir pasireiškia savo pilnybėje. Jauniausioji mūsų poetų ir prozaikų karta jau yra pusamžiai tarp 35 ir 4u metų, pradėję rašyti Lietuvoj. Jie tebevaidina jaunuosius, nes už juos jaunesnių nėra. Paskuti- --- niąię . mefąis .pasirodė keletas naujų'rašytojų: "naujų, bet nejaunų. Jie irgi beveik visi kūrybos pradžioj nenusileidžia žemiau nelemtos 35 metų linijos. Bet kur dingo jauni kūrėjai? Žmonės vis tebegimsta, nors ir sulėtintu ritmu, bet negimsta ir nepasidaro poetais. Dabar Šiaurės Amerikoj yra virš tūkstančio studentų, neskaitant gausybės tų, kurie savęs nebelaiko lietuviais. Yra jų ir kituose kraštuose. Iš jų kasmet koks pusantro šimto baigia augštąjį mokslą. Bendras studentų skaičius žymiai žemesnis, negu Lietuvoj, bet diplomuotų žmonių atsiranda beveik tiek pat, kaip ir nepriklausomybės laikotarpy: V.D. Universitetas iki 1939 m. išleisdavo vidutiniškai po 200 specialistų per metus. Bet anais laikais- jaunų, dar tebestudijuojančių poetų rinkiniai pylėsi dešimtimis. Dabar jie yra retenybės. Amerikoje neatsirado nė vieno Kcssu - Aleksandravičiaus, nė Brazdžionio, nė Bradūno, Nagio, Nykos-Niliūno, Radausko.Taigi čia ne skaičius kaltas. Besimokslinančio jaunimo bei intelektinių pajėgų yra daug: didelis kiekis. Tik nėra tarp jų kūrė i u.

jais, nė išsilavinusiais žmonėmis iš viso: būtų gal sėdėję braižyklose ar laboratorijose. Tai išaiškina šį tą, bet neviską. Kaune irgi praktiškai galvojančių žmonių netrūko, tik jie studijavo teisę ar ekonomiją. O yra ir dabar studentų, pasirinkusių “menus”.Kai kas sako, jog blogis kyla iš to, kad dabar žmonės mokosi būti netik inžinieriais, bet ir amerikonais. Bet kodėl ameri- konėjimas neužmuša vyresniųjų kūrybingumo? Dabartinis jaunimas priklauso antrai nutautimo kartai Senesnioji karta irgi amerikonėja mielu noru. Tik tikrais amerikonais jie netampa ne todėl, kad nenori, o kad negali: jie mėgsta visa, kas yra amerikoniška, bet jaučiasi ne savo vietoje dėl medžiaginių aplinkybių ar asmeninių išskaičiavimų.Kūrybai reikia kelių pagrindinių sąlygų: nepasitenkinimo kasdienybe, užsidarymo mąstyme, sugebėjimo sukurti vidinį pasaulį ir jį išreikšti; kūryba kyla iš dvasios pertekliaus.Nepriklausomybės laikais tauta parodė didelį veiklumą. Bet ji gyveno praeities turtu, prislėgto, vargano žmogaus sukrautu per daugelio kartų, ramų uždarą gyvenimą.Dabar mes nesuprantame tų varguolių idealo: jie gyvenime matė tik pareigos vykdymą. Mes norime, kad mūsų tauta būtų dinamiška, pažangi, turtinga ir — jei tik tai būtų įmanoma — galinga; mes norime, kad lietuvis būtų veiklus, energingas, dominuojąs gyvenimą ir žmones, turįs pasisekimo. Išsireiškiant psi- ciianalitmiais žodžiais, mūsų troškimas yra ekstravertinis žmogus ir ekstravertinė tauta.Yra ir tokių, kurie mano, kad veiklumas kasdieniniame gyvenime turėtų reikšti ir veiklumą kūryboje. Visa bėda, kad tie du reiškiniai yra nesuderinami. Jie sudaro priešingybę. Dabartinėje pažangos ir ekstravertiškumo gadynėje vidinis ištuštėjimas yra bendras visiems kraštams. Žmogus visur nebeteko sugebėjimo mąstyti ir nukrypo į veiklą, judesį, blaškymąsi. Jo persikeitimo pasėkos yra aiškios. Prancūzų katedrų statytojai, didieji rašytojai, neosimbolistiniai dailininkai priklauso senai praeičiai, kaip ir olandų bei belgų tapytojai ar vokiečių muzikai. Tos tautos gimdė poetus, bet jų nebegimdo.Menai ir visokios abstraktybės dabar žmogaus nebedomina. Tai nebeatitinka mūsų vertybių matą, pritaikytą greičiams, dy- džiams, svoriams. Mes irgi pradedame galvoti, kad vienas na mas gali būti-gražesnis uč kitą

ma, sunkiai matuojama ir nema
loni. Vienas filosofas sakydavo, 
jog žmonės noriai prisipažįsta, 
kad jų atmintis silpnėja^ bet ne
prileidžia, kad silpsta jų pro
tas. Mes irgi pasisakom nebegalį 
nei skaityti, nei rašyti. Bet kas 
pasisakys tapęs tuščia siela?O gal klausimo perkėlimas į dvasinį skurdą tėra žodžių žaismas? Ne. Šnekant apie kūrybinį sumenkėjimą, siūlosi pagunda pasilikti malonioje iliuzijoje, kad tai tik laikinis reiškinys, ky- įąs iš pripuolamų aplinkybių: ateivių įsikūrimo sunkumai ir kt Ši klaida palieka patogų pasiteisinimą: kūryba išseko, nes nėra reikalingų lėšų menininkams remti, knygoms leisti, parodoms ruošti. Tai duoda progą palikti nuošaliai pačią kūrybą, ją pakeičiant visuomenine veikla: meno ugdymas, kultūrinio gyvenimo kėlimas pasidaro organizacijų, komitetų, kartais net .jartijų rūpesčiu, nors-ir užmirštamu. Manoma, kad ir šioje srityje- greitos veikimo priemonės turi duoti greitus rezultatus. Šiais laikais kantrybės visiems trūksta: laikas — pinigai.Iš tikrųjų liga yra apėmusi nekuriu nors žmogaus pasireiškimo šaką, ne vieną kurią jo galią, bet visą žmogų ir ji yra sunkiai pagydoma. Ji- kankina visas žmonių grupes, nors nevienodu stiprumu. Tat pirmiausia ir reikia susimąstyti dėl paties žmogaus ir jo nuvargio priežasčių.

D. R.

zentacija, kuri teisioginiai pri- 
i klausydavo nuo technikos tobu
lumo. Tų laikų menininkas turė
davo savo vaizduotėje susifor
mavusią “viziją”, viziją, kuri 
būdavo visuomenei perduoda
ma jai apčiuopiamomis priemo
nėmis. Įvertinimai tokio dailės 
kūrinio, jei tokiu galima vadin
ti, būdavo (girdime ir šiandien) 
sumuojami šitaip: technikos už- 
baigtinumas, tikslus, o kartais 
ir skoningas, paletės pasirinki
mas, tono švelnumas, tobulas 
charakterio išvystymas ir tt.Šiandieniniu supratimu menas yra kūryba. Kūrybos sąvoka, mano manymu, negali būti maišoma su veiksmu, kuris veda į galutinai suplanuotą ir kontroliuojamomis priemonėmis atsiekiamą rezultatą. Kūryba nėra kokios nors rūšies produkcija ar medžiagos formos keitimas šokiam tikslui: reprezentaciniam, interpretaciniam arba menininko vidaus pasaulio ar jo idealų įgyvendinimui.Tokio supratimo pasėkoje kyla klausimas ar menas gali būti utilitarinis bei pritaikomas. Viešosios nuomonės atstovai dažnai teigia, kad operos solistas išpildys ariją iš Debussy operos “Pellias at Melisdone”, pianistas Šostakovičiaus kūrinius arba aktorius Jose Ferrer Cyrano De Bergerac rolėje yra menininkas. Tačiau, atmetus fizinį ir dvasinį tokio asmens tinkamumą, atmetus jo pasiruošimui įdėtas pastangas, matosi, kad jis yra tik

Keiios pastabos apie meną

Garantuoti siunti
Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu

niai į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%,

Kolega apb, iškeldamas reikalą mūsų studentijai susidomėti menu, yra užkliudęs labai jautrią vietelę. Jo teigimas, kad “... dabartinis meno kūrinys ar jis bus pusiau realus ar grynai abstraktus, savyje privalo turėti dailininko dažnai užslėptą turinį, pilnai teatskleidžiamą tiktai žiūrovo vaizduotės” yra viena iš nepajudinamų tiesų visose meno srityse. Tačiau, kad anekdotas apie apverstą paveikslą išduotų^žiūrovo ignoranciją, negalima visai sutikti. Dažniau lankantieji meno parodas ir susipažinę šiek- tiek su bendrais moderniojo meno reikalavimais turi vistiek prisipažinti, kad publikai šiandieną yra dažnai kišama ne menas, bet moderniojo meno vardu kažkoks chaosas. Ir pabandyk, žmogau, bent puse lūpų šyptelt, tau bus tuojau kaktoje išdeginta neišdildomas ženklas — ignorantas.Paimkime du kraštutiniausiu pavyzdžiu. Dabartinis Paryžiaus Monteparnasso “darling” Buffet jau savo pirmaisiais darbais sudomino meno pasaulį. Jo paprastose, grubiose formose žiūrovas išgyvendavo kažką sukrečiančio. Publika jį priėmė, mokėjo tūkstančius už akių, kad tik kūrinys būtų jo tipiškas stiliumi ir su ję šiandieną bus, turime tas išduotų sušukti: TaiDauguma ną ar kitą parinktą posmelį garsiojo amerikiečių poeto W. Whitmano kūrybos.* Su susižavėjimu tarėme: tai genijus. Bet ar bandėte save prisiversti perskaityti jo garsųjį rinkinį “Leaves of Grass”? Ta saujelė “deimančiukų” prapuola jūroje besikartojančių žodžių bei išsireiškimų. Pas mus pradeda reikštis tendencija laikyti kiekvieną visuomenės bei kritikų pripažinto kūrėjo sukurtą dalyką augščiau kritikos. Bet čia ir kyla klausimas: Ar genijai kuria ir atiduoda publlikai tik nemirštančius dalykus ar gal mes apakinti tos aureolės, stengia-

mės ir jo menkaverčius, nepasisekusius bandymus priimti už tikrą pinigą ir juose, kaip adatą vežime šieno, surasti dieviškos kibirkšties. Ar nėra buvę pavyzdžių kad kūrėjas, nesuprastas bendralaikių, nutarė parodyti miniai kokia ji tuščia savo vertinimuose. Čia turiu galvoje de Chirico, kuris, užsitikrinęs sau ir savo vaikiams pragyvenimą iš publikos suneštų tūkstančių už jo surrealistinius paveikslus,-, vieną gražią dieną tėškė publikai: Tai buvo melas! Viską ka aš daviau ir ką jūs taip godžiai pirkote buvo melas!...Antruoju pavyzdžiu norėjau duoti vieną iš dabartinių Amerikos avangardistų (jaunosios kartos) Jack Pollock. Jo “kūriniai” nesudėtingi: drobė ištiesiama ant žemės, pats “tapytojas” užsilipa ant stalo ir varvina dažus iš augšto. Dažnas pasakys: ne mūsų reikalas kokią technika dailininkas naudoja —- svarbu rezultatai. Bet ar tai meno kūrinys su “dailininko užslėptu turiniu”? Ar tai nėra žmogaus užsispyrimas bet kokia kaina iškilti ir “įsiamžinti” ar bent mažiausiai susilaukti gražiai kreidiniame popieriuje išleistos monografijos? V. Abromaitis.

režisoriaus ar kompozitoriaus 
įrankis. Tokios rūšies “meninin
kai” nieko nesukuria, nes patir
tis ir gabumai nėra kūrybos są
lyga. Tačiau tokie netikslūs kla
sifikavimai yra užsilikę nuo tų 
laikų, kada išpildymo technika 
bei kruopštumas 
dievinamas, bet 
kūrybai.Kitas svarbus architektūra yra Šiandieniniai architektūros kritikai vis aiškiau pasisako, kad architektas nėra joks menininkas, bet Jtik statybos technikas. Jiems architektūra, kaip ir vieškelio pravedimas, nėra menas. Menas negali būti racionalus, lygiai kaip technikos, pažanga negali būti menu. W. P. Teague vadina tokią architektūrą modernia, kuri neturi kitokios charakteristikos kaip būti harmonijoje su moderniais praktiniais reikalavimais ir su moderniu galvojimu. Modernioji filosofija įrodo, kad betkokia sąvoka, taigi ir architektūros, yra aplinkos susikoncentravimas į tam tikrą nedalomą vienetą. Trumpai išsireiškiant, dabartinė architektūra yra trijų dimensijų erdvės koordinacija grynai utilitarinei paskirčiai ir yra atsiekiama struktūrinėmis priemonėmis. Betkokios kitos vertybės yra atsitiktinės. Taigi, ieškojimas kokios dvasinės ar moralinės vertybės architektūroje yra nesusipratimas. Tai yra akademinės vertinimo liekanos, užsilikusios dar iš to laikotarpio, kada architektūra priklausė nuo skulptūrinės dekoracijos ir nieko bendro neturėjo- su pastato tikrąja paskirtimi.R. Neutra savo “Survival Through Design”. įrodo, kad visuomet yra tam tikras pasipriešinimas visuomenėje, kurį jis vadina fiziologiniu konservati- vizmu. Pav. senesnioji generacija tiesiog buvo pasipiktinusi Eiffelio bokšto pastatymu; šiandien šis bokštas yra vertinamas kaip “geležies amžiaus” paminklas. Todėl nėra nieko nuostabaus, kad ir šiandien moderniose architektūros mokyklose yra vds dar bandančių perduoti masės (struktūroje!) nuotaiką spalvomis ir net, kad ir atsargiu, tam tikrų motyvų pritaikymu. Technikos pažanga, kad ir estetinių spekuliacijų prieblandoje, negali būti menu, lygiai kaip kad ir meno nacionalizavimas yra neįmanomas.Kūryba nėra racionali, bet grynai intuicinio pobūdžio. Ra-1 cionalus pradas kūrybiniame akte nedalyvauja, nes galvoti reiškia planuoti, o planavimas jau nėra kūryba, lygiai kaip nėra kūryba kokios nors idėjos ar individualios vaizduotės perdavimas. Kūryba negali būti iš realybės išplalukiančių situacijų manipuliacija — kūryba yra 

momentali, kylanti emocijų įta
koje iš pasąmonės gelmių. Čia turiu pastebėti, kad tai nėra

buvo ne tik 
ir lyginamas

klausimas: ar 
meno forma.

emocinio nusiteikimo perdavi
mas kaip kad R. G. Collingwood 
mano. Pasak jo, meninio kūrinio 
sąvoka glūdi ne fizinėje išdavo
je, bet tai, kas egzistuoja meni
ninko mintyje. Panaudota me
džiaga esanti tik priemonė suža
dinti tai pačiai kūrėjo emocinei 
padėčiai. Mano manymu, meni
ninkas būdamas tam tikroje 
ekstazėje (ką aš vadinu emoci
niu nusiteikimu) daro- gestus 
vartodamas užmes priemones 
kurios gali būti prieinamos mū
sų pažinimo juslėms: klausai ir 
regėjimui. Tokie gestai jau gali 
būti mūsų vaizduotės pagalba 
interpretuojami. Kadadngi vaiz
duotė yra ne kas kita kaip im
presijų įtakoje jau pažintų ele
mentų koordinacija, tad, savai-

— Iš dalies paskelbtų Toronto U-to egzaminų rezultatų paaiškėjo, kad 4 liet, studentai baigė šiuos mokslo metus su pažymė- jimąjs (honour): A. Kuolaitė — II metai odontologijos, J. Gvildys — IV metai inžinerijos, G. Mitalais — III metai inžinerijos ir V. Petrulis — III metai architektūros. Be to, V. Petrulis laimėjo Toronto Brick Co. skirtą premiją už augščiausius pažymius pastatų konstruktavime.— Į Kanados LSS-gos Centro valdybą išrinkti šie kolegos (eilė pagal gautus balsus): B. Vaškelis, B. Grigaitytė, G. Ka- (čanauskas, O. Šipelytė, E. Dainius.Į revizijos komisiją: V. Jur- gulytė, G. Mitalas ir V. Petrulis.— Į JAV LSS Centro valdybą išrinkti šie kolegos (eilė pagal gautus balsus): R. Kliorytė, V. Valaitis, D. Tallat Kelpšaitė, T. Remeikis, K. Ječius, J. Karklys ir L. Liubinskas.Į garbės teismą: A. Avižienis, A. Sužiedėlis ir A. Šilbajoris.Į revizijos komisiją: V. Ka- mantas, A. Vedeckas ir V. Kontrimas.— Kanados liet, studentų stovykla - suvažiavimas įvyks š.m. rugpjūčio 4, 5, 6 dd. Vietovė ir smulkesnės informacijos bus paskelbta vėliau spaudoje ir per skyrių valdybas. Kolegos prašomi iš anksto rezervuoti laisva-

jo parašu. Pažiūrė- į jo paskutinius dar širdyje (viešai ne! mūsų ignoranciją) melas!būsime skaitę vie-

“AŠ PAIMSIU

!I(H<
SKUBIAI PAGALBAI”, — 

sako Rūta Vilnytė.
• Lengva sumaišyti
• Gero skonio

Greitai veikia

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefono* EM. 8-9527.

Vienintelė firma* siunčianti siuntini™
M Kanados. Didžiausias prekių pati- 

s*J m If t «

NAUJIENA 
ŽUVAUTO J AM S
"NONTWIST LINE LEADING 

PULTE" visiškoj apsaugo šniūrą nuo 
susisukimo. Tinko kiekvienom meta
liniam lyderiui. Patentuoto Kanadoje 
ir užsieniuose. Gaunama sporto reik
menų parduotuvėse arba po s p. BER- 
ŽINSKĄ, 12K Dundas St. W„ To
ronte. Palaidų plokštelių kaina 3 už 
25c. Pasiuntė $1 žem«au nurodytu 
adresu gausite 8 plokšteles.

POA METAL STAMPING CO. 
Box 13, P.O. Station E, 

Toronto, Ontario, Canada.

Pirkite

BROMO
SHIZER

Reikalingi nuosavybę pardavėjai
Mokamas augštas komisas. Be komiso dar skiriama 
$100 savaitei. Uždirbsite besimokindami. Pas mus 
daug progų, tik trūksta vyrų.

Reikia turėti automobilį.
Telef. LE. 4-9293, X E. ZEPPA, BEAL ESTATE 

1177 Bloor St W.

me aišku, visa interpretacija, 
vyksta asmeninėje žiūrovo ter- t 
minologijoje. Vadinasi, meno • 
kūrinio pažinimas* yra reliaty- J 
vus individui. Kiekvienas iš naū- • 
sų meno kūrinį vertiname sa
vaip, priklausomai nuo mūsų in
telektualinio pajėgumo. Todėl 
yra netikslu manyti, kad meno“ 
kūrinio įvertinimas gali būti ob-*- 
jektyvus. Dėl to joks akademi- ' 
nis nagrinėjimas, klalsifikavi-’,* 
mas ir analizavimas negali pa
dėti suprasti tikrosios meninės'* 
vertės.

Mes visų pirma, mano many-, 
mu, turime plėsti savo akiratį, • 
o meno gilesnis įvertinimas seks 
savaime, nes, kaip minėta, toks M 
supratimas yra mūsų bendrojo 
pažinimo vaisius. ~

V. Petrulis.

laikius šiam svarbiam studentiš- - kam įvykiui. _— Kanados Lietuvių Dienai • Windsore ruošti komitetas su-J, tinka parūpinti veltui salę JAV;w ir Kanados liet, studentų posėdžiams, paskaitoms ir pan. Tas būtų trečiąją suvažiavimo dieną — rugsėjo 3 d. Būtų gerai,'", jei studentai pajėgtų suruošti, t kokią nors programėlę ir suda- . rytų sąlygas suvažiavimą aplan-,t kiusiuš studentus bent keletai valandų sujungti į vieną vietąZ“ Geriausia, kad Detroito lietSi studentai apsiimtų būti organi—• zatoriais.— Birželio 22-24 dd. prie Port Jarvis, Nek York, įvyksta Šviesos - Santaros vasaros stovykla“; ir Santaros filisterių suvažiavimas. ' ■-—Toronto u-tas paskelbė, kad * sekantį rudenį mokestis už mokslą padidėsiąs 11,2%. Mac- Master u-tas (Hamiltone) taip - pat pakeisiąs mokestį už mokslą. Manoma, kad tai atsilieps nei giamai į studijuojančių skaičių.^— Sekantis SK numeris ski; t riamas studijas baigusiųjų pa-. minėjimui. Graduantai, kurie ne gavo specialių blankų, prašomi atsiųsti į SK redakciją nevėliau.', birželio 25 d. foto nuotrauką.^ (vėliau bus grąžinta) ir žinias apie baigtąjį mokslą, darbą oi-“ ganizacijose, ir tt.
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

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

VAISTAI LIETUVON!
ĮSGELBEKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO
|gW^OlMl^W©RĄUGAMS:VAISTŲV“< ■
'x-JRaSykitc, lelefonuo^^^lIpSitvykite pas mus

... J,..,?. Visos informacijos..veltui.

WALTMAN’S DEPENDABLE drug store
H47 Dundas StMUssington kampas (prieš Lietuvių Namus)

itass

Coke!

&

P

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

FL56-2.

gerk

Tikrai pajusite skirtumą... 
Coke pagyvina, pakelia savijautą.

Paragavę pajusite skirtumą... 
net ir putos skanesnės.

1212 MINDAS StW. T«L LA-9547 
J. Beržinskas 

Užsakymai priimami ir paftu.

Latvių atstovas
OVERSEAS GIFT PARCEL CO

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

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

Darbo valandos nuo 10 ryto iki 10 vai. vak.

gerdami šį gėrimą pajusite

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

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 1 Z
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE. ^5



Praėjusio šeštadienio Vyčio

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE 
2533 8GLIHTON AVE. WIST, TORONTO 
DtMĘSIO VERTI PIRKINIAI:

$2.500 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 — naujas 5 kambarių mūrinis namas, vod. bun
galow. sklypas 100' iš 296' su vaismedžiais ir daržu, arti susisiekimas ir 
krautuvės. Po kelių metų dalį sklypo pardavus galima uždirbti.

$4.500 įmokėti — Eglinton - Keele — naujas plytinis bungalow, 3 dideli mie
gamieji kambariai, gražiai įrengtos skiepas, nebrangus.

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

$15.000 įmokėti — New Toronto — baldų dirbtuvė su visomis mašinomis, 
cementinių plytų namas 60' iš 80', ant pogrindinės 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. Geras pinigų 
investavimas.

Visas informacijas suteiks ir sandėrio reikalus sutvarkys 

AP. SAKEVICIUS - SAKUS 
ĮSTAIGOS TEL. RO. 2-7503, NAMŲ LE. 5-0656

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1077 BLOOR ST. W.

Pirmasis lietuvis ToVonte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 
National Association of Real Estate Boards.

TELEF. LE. 4-8450

1. Didžiousios pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimois 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. IVANAUSKAS, tel. LE. 4-8450'

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

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

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

30 metų valymo patyrimas ?

Telefonas LE. 1-24711072 Bloor St W

Balanse 1 atvira skola 10

DR.OETKER

ST. - INDIAN RD., 
įmokėti, 10 did. kamb.,

Tykocine statant naują namą 
užtiktas senas lobis — daug mo
netų iš Zigmanto Augusto lai
kų ir visokių puošmenų.

Perkont or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite j Šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami marginiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

P. KERBERIS
Bfrnto telef.: Lt. 1*2471, 
B«to tsL: Lt. S-1584.

P. MALIŠAUSKAS
Bterie telef.: U. 1*2471, 

Bate MM.: U. 3-7425.

■

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.

■llK
e

minus.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

APIE LICENCIJAS
IR LEIDIMUS

INDIAN GROVE - HIGH PARK, 
$13.500 pilna kaina, 6 gražių k., 
presuotų plytų, gero mūro namas, 
švarus iš lauko ir vidaus, didelis 
gražus kiemas, garažas su plačiu 
įvažiavimu iŠ gatvės.

MONTROSE AVE. - COLLEGE, 
$5.000 įmokėti, 8 gražių, neper
einamų kamb., visai atskiras, gero 
mūro namas, alyvos šildymas, 2 
mod. virtuvės, 2 tualetai, didelis 
gražus kiemas, vieta dvigubom 
garažui, 
metų.

GEOFFREY
$5.000
kvodr. plono, visai atskiros, gero 
mūro nomas, vandens - alyvos šil
dymas, 2 modern, virtuvės, 2 po 3 
gabalus vonios, gražus kiemas, vie
ta garažui.

HAYDEN PARK RD. - COLLEGE, 
$6.000 įmokėti, 6 did. k., visoi 
atskiras, kvadratinio plono, ru- 
puotų plytų beveik naujos narnos, 
vandens - alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražus kiemas, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 fmdkėti, 14 grožių komb., 
visoi atskiras, gero muro, lobai pel
ningas namas, vandens alyvos.šil
dymas, 5 gražios virtuvės, 3 tuale
tai, geros kietmedžio grindys, gra
žus kiemas, mūrinis garažas su plo
čiu fvožicvifbu iš gatvės, savininkas 
išvyksta iš Toronto.

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

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

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

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

WINDERMERE AVE., -
$4.800 įmokėti, 6 kambarių at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 2 virtuvės, šoninis įvažia
vimas, garažas, reikalingas mažo 

' remonto viduje, vieno skola, pilna 
kaina $15.000.

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

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

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

BABY POINT - JANE,
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, otsk. 
rhūr. nomas, kvodr. plan., mod. 
virt., olyvo šildomas, garažas.

nutarta: Campbell parko aikšte
les skirti vien tik pradedančiųjų 
naudojimui; žaidimui skirtomis 
dienomis kviesti po 2 pažanges
nius žaidėjus pradedančiųjų mo
kymui; kiekvieno šeštadienio 
rytą ir sekmadienį Christie aikš
telėse daryti bendrus visų teni
sininkų žaidimus.

Campbell parke gautos dvi 
aikštelės antradieniais ir ketvir
tadieniais. Pagyvėjusiai tenisi
ninkų veiklai plėsti, pradedan
čiųjų vadovu pakviestas inž. J. 
Gvildys, telef. LE. 1-5476.

Sporto Vadovas.
Futbolas

Praėjusį savaitgalį turėjome 
progos stebėti daugelį futbolo 
rungtynių ir pasidžiaugti mūsų 
fųtboJimokų pažanga bei laimė
jimais. Penktadienį pirmenybių 
rungtynėse Vytis nugalėjo Auš
rą 4:0. Visi įvarčiai įmušti pir
mame puslaikyje — Žukas 3 ir 
Vyt. Kasperavičius 1. Po šių 
rungtynių Vytis su estų Kale v, 
turėdami po 9 taškus, randasi 
pirmoj vietoj. Sekančios pirme
nybių rungtynės: Aušra — Lat
viai pirmadienį ir Vytis — Pug
lia sekmadienį.

Sekančią dieną tų pačių ko
mandų žaidėjai sujungtomis jė
gomis kovojo pabaltiečių futbo
lo turnyre. Nors turnyro nuga
lėtojas galutinai nebuvo- išaiš
kintas, tačiau lietuviai šiais me
tais žymiai geriau sužaidė negu 
praėjusiais: laimėjo prieš lat
vius 3:1 ir su estais sužaidė ly
giomis 1:1. Kadangi lietuviai ir

General Insurance
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas. savus

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ
SU

Lietuvis nuosavybių pardavėjas
Ontario provincijoje didžiausia firma. Parduodama: hoteliai, 
moteliai ir įvairiausių rūšių bizniai Ontario ir Quebeco provin
cijose. Įvairios kainos. Mes nepardavinėjame namų. Mes verčia- 
mės tik biznio pastatų prekyba. Norėdami pradėti biznį telefo- 
nuokite ar atvykite asmeniškai pas

Mr. BOB NEIMAMAS
lietuvis, kalba lietuviškai.

JOHN R. MARCH CO. LTD.
1139 Bay St., Toronto. Tel. WA. 3-0933

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

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

IP

Kelvinator
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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TtVISKtS SIBYTRIAI

estai sužaidė lygiomis ir abu lai
mėjo prieš latvius (estai-latviai 
2:0). Abiem-pusėms nesutariant 
dėl turnyro nugalėtojo išvedi
mo, nugalėtojo vardas bus aiš
kinamas prie žaliojo stalo.

Lietuviai šiame turnyre netu
rėjo sėkmės. Net du įvarčiai bu
vo įmušti iš baudinių. Bent keli 
Vyčio pirmaeiliai žaidėjai dėl 
susižeidimų negalėjo šiame tur-‘ 
nyre žaisti Vis dėlto lietuviai 
buvo daugiau verti laimėtojo 
vainiko negu estai.

Geriausiu lietuvių žaidėju šia
me turnyre reiktų skaityti Šim
kų, kuris labai gabiai ir efek
tingai saugojo vartininko šven
tovę ne tik nuo priešų, bet ir 
nuo savų gynėjų. Geriausio šio 
turnyro golamušio vainikas ati
tenka Žukui, per abejas rung
tynes įmušusiam 3 įvarčius.

Hesseno Kūno Kultūros Aukš
toji Mokykla Gruenberge kvie
čia gimnazijos kūno kultūros 
mkt. T. Gailių laikyti paskaitas 
Vokietijos kūno kultūros moky
tojų sąjungos suvažiavimo me
tu rugpiūčio mėn. temomis: 
“Krepšinio aikščių įrengimas”, 
“Prieauglio lavinimas krepši
niui”, Pažangiųjų žaidėjų atran
ka ir paruošimas” ir pan.

Maskvoje didįjį stadioną stato 
apie 12.000 jaunuolių ir mergi
nų. Tarp jų turi dirbti ir Lietu
vos jaunimas. K. Vasenausko 
vadovaujama brigada skelbia 
“viršijanti c^arbo normas” 
70%.

50-

UŽSIENY GIMĘ VAIKAI — 
KANADIEČIAI

Kanados senato atitinkamas 
komitetas priėmė gynybos-min. 
Campney siūlymą pakeisti imi
gracijos Įstatymą ta prasme, kad 
Kanados piliečio vaikas, gimęs 
užsieny iš nelegalios santuokos 
ir vėliau legalizuotos, būtų lai
komas savaime Kanados pilie
čiu. Iki šiol tuo atveju vaikui 
pilietybė buvo pripažįstama tik-, 
tai pasiekus Kanados žemę. Pa
keitimas padarytas Kanados ka
rių naudai, kuriems tenka ilges
nį laiką gyventi svetur. Taip pat 
palengvintas ^pilietybės gavimas 
Alaskos indėnams ir eskimams, 
išgyvenusiems ten 10 metų, ir 
jos atgavimas kanadiečiams, 
kuriam laikui atsisakiusiems pi
lietybės ir vėl sugrįžusiems pvz. 
iš JAV.

Londonas. — Britų pilietė 
Margarita Campbell Greene nu
bausta pinigine bauda už tai, 
kad, atvykus Chruščiovui su 
Bulganinu, Viktorijos stotyje 
per garsintuvą sušuko: “Šiuo 
momentu Edenas kaip tik spau
džia ranką žmogžudžiui!”
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WINNIPEG, Man.
1941 m. birželio trėmimų mi

nėjimas Winnipege įvyks šį sek
madienį, birželio 17 d. Eisena 
per miestą prasidės 1 vai. pp. iš 
St. Paul’s College aikštės. Para
de prašomi dalyvauti visi lie
tuviai. Prie paminklo prakalbą 
sakys svečias kalbėtojas Ber
nard R. Wolfe, Manitobos 
Chamber of Commerce vice
prezidentas. Radio programa 
bus per CKSB (St. Boniface) 
stotį antradienį birželio 12 d. 
9.30 vai. vakare. Per C JOB bus 
sekmadienį, birželio 17. Laikas 
dar nežinomas.

RODNEY, Ont
KLB Rodney apylinkės valdyba 

rengia pirmąją 
JONINIŲ gegužinę: 

birželio 24 d. 3 vai. pp. St Za- 
vackio ūkyje, Beach St Vz my
lios nuo Rodney, West Lome 
link, kairėje pusėje, pirmame 
miškelyje. Gros geras vietinis 

džazas, veiks bufetas.
Kviečiame visus kuo skaitlin

giausiai dalyvautu
P.S. Antroji gegužinė numato
ma liepos 15 d. ir paskutinioji 
rugpiūčio 5 d.

Rodnėy apylinkės ,v-ba.

IŠPŪSTI NARKOTIKŲ 
SKAIČIAI

(CSc). Kanados spauda, ieško
dama sensacijų, yra iškraipiusi 
narkotikų - ligonių skaičius (pa
gal Weekend Magazine). Kana
dos Karališkosios Raitosios Poli
cijos komisionierius, -kurio žinio
je yra kova su narkotikais, pra
neša, kad žinomų narkotikų -li
gonių skaičius Kanadoj yra 
3.312. '

JAV-bėse, turinčiose gyvento
jų kiek daugiau kaip dešimt kar
tų negu Kanada, narkotikų yra 
apie 65.000. Vadinasi, pagal gy
ventojų skaičių, ten narkotikų 
išeina apie dvigubai daugiau.

Kanados sveikatos ministerio 
Paul Martin žiniomis, nepilna
mečiai narkotikai nesudaro Ka
nadoje jokios problemos.

Be to, Kanadoje yra žinomi tik 
33 “profesiniai” narkotikai: gy
dytojai arba gailestingosios sese
rys, kurie tapo narkotikų auko
mis dėl to, kad šiais pavojingais 
vaistais turėjo gydyti ligonis.

Varšuva. — Popiežiaus, bulė 
skelbianti šv. Juozapą darbinin
kų globėju Lenkijoje nebuvo pa
skelbta, tačiau dauguma kuni
gų apie tai sužinojo ir šv. Juo
zapo dieną vakare surengė ati
tinkamas pamaldas su pamoks
lais apie darbo vertę ir darbinin
ką šv. Juozapą.

$2.23 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 metų sėkmingai vartojamas. 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St, Denver, Color.

VEDYBOS
♦

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

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

Tel. ĖM. 8-9281
Informocijos kosdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymo m s raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Toted, petikriiHi, prijungiu «r 
perstoteu:

europietiškus ir vietinius rodiįo oporo 
tus, potefonus, visų poskirčių outomo- 
tus. Kintomos or tiesiogines srovės 

motorus.
Be to, oplmu nomus pilnom instolio- 
vimui or pokeitimui srovės, duodu 

techniškus potorimus.
Skambinti telef. Lt 3-1080 

44 GWYNNI AVL, TORONTO

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

$2.500 įmokėti, 5 kambarių "bun
galow", dideli, gražiai dekoruoti k., 

didelis kiemas, modernus alyvos 
šildymas. Randasi Eglinton - Duf- 
ferin rajone.

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, tik 4 mėnesių senumo, dvi 
modernios virtuvės, puikus iš lauko 
ir viduje, šoninis įvažiavimas. Wil
son ir Jane rajone.

$3.900 įmokėti, 10 kambarių mūri
nis namas, dideli nepereinami k., 
lobai gera vieta nuomavimui. Prie 
Bloor ir Indian Rd.

$17.200, atskiros mūrinis, 8 kamba
rių namas, kvadratinio plano, įva
žiavimas iŠ kiemo. Randasi High . 
Parke.

$3.000 įmokėti, 8 kambariai ir ci
garų krautuvė, kuri šiuo metu yra 
tuščia. Viena skola balansui. Ran
dasi Dyndas ir Gladstone rajone.

Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS 

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!

ST. CATHARINES, Ont
Baisiųjų birželio 14-to trėmi-1 linkės B-nės pirmininkas Algi- • • • • • 1 T ’ 1 imų minėjimas įvyks anglų kal

boje per St. Catharines radijo 
stotį CKTB banga 620, trečia
dienį, biržąjio 13 d. nuo 9 vai. iki 
9.30 v.v. Pusvalandis yta gautas 
bendrai pabaltiečių — lietuvių, 
Latvių ir estų vardu, tai kiek
vienas gauna po 10 minučių. Lie
tuviai per tą laiką galės girdėti 
angliškai pranešimą ir tam pa
ruoštos lietuviškos muzikos. Pri
eita išvados per bendrą pabaltie
čių susitarimą, kad sudaryti di
desnę reikšmę tam minėjimui, 
reikalinga labiau tas paskleisti į 
svetimtaučių tarpe. Todėl be ra
dijo prašom, sekti ir vietos spau
dą, kur netik pasiskaityti, bet 
galės pamatyti vieną kitą nuo
trauką iš tų baisiųjų laikų.

Lietuvių kolonija didėja. Apy-

Jei turite automobilį,
sunkvežimį ar

motociklą
Norint važiuoti automobiliu, savu or skolintu,
privalu turėti šoferio liudijimą. Prieš gaudami
Šj liudijimą privalote išlaikyti atitinkamus egzo-

Norėdami verstis komercinio šoferio
arnotu, privalote išsiimti komercinio šoferio
liudtjimą. Jor# gauti tenka laikyti sunkesnius
egzaminus. Abiejų rūšių liudijimai tinka tik
vieniems metams ir privalo būti atnaujinami
prieš baigiantis jų goliojimui.

• INFORMACIJŲ KREIPTIS

Auto registrociios įstoigon

arba i miesto raštvedį.

BREWERY LIMITED

BLACK LABEL (tariama blek leibel)

$2.900 įmokėti. Bloor -Indion Rd., 
mūrinis, 7 didelių kambarių per. 2 
ougštus, dvi virtuvės, kambariai 
nepereinami, privatus įvažiavimas, 
garažas.

$4.000 įmokėti. Bloor - Quebeck. La
bai gerų plytų, 9 kambarių, dvi 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
nepaprastai geros pajamos.

$4.900 įmokėti. Porkdale rajone, 
mūrinis, 10 didelių kambarių, par
duodamas su baldais, vandeniu šil
domas, privatus įvažiavimas, gara
žas, didelis kiemas, $72 pajamų 
į savaitę ir butas šeimininkui, vie
na atvira skola 10 metų.

$4.500 Įmokėti. St. Clair - Atlas. At
skiras, rauplėtų plytų, 6 k., mod. 
virtuvė, modernus šildymas su aly
va, 2 garažai ir didelis kambarys 
virš garažų, namas apie 16 metų 
senumo, viena skola txilansui.

$1.000 įmokėti. Parkdole rajone, 6 
kambarių, nepereinami kambariai,- 
naujas modernus alyvos šildymas, 
pilnas rūsys, didelis kiemas, ga
ražas.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

mantas ir Joanna Zubrickai nu
sipirko St. Catharinėje namus. 
Taip gi tuo pačiu laiku yra at
silankęs “gandras” ir jauną 
naujakurių ^porą apdovanojo 
naujagime gražia dukrele.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

“PARAMA”
Indėliai apdrausti. 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstine: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Ave., Toronto Ont. Telefonai 

LE. 3-3027.
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V. V A SIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

•72 BLOOR ST. W. /pria Otainston/ - TORONTO - Tefcf. LI. U4M 

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir Intarnationol Real Estate Boara.

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiras, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

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

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

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

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

Maištas Piety jūroje
(Atkelta iš 2 psl.) 

vo vedę vietines merginas ir tu
rėjo vaikų, bet tėvynės ilgesys 
tiesiog juos dusino, nežiūrint to, 
kas jų ten laukė.

Ir štai ta diena atė&o! Kadetas 
Roger Byam su kanu nuplaukė 
fregato pasitikti — didžiam jo 
pasipiktinimui tuč tuojau buvo 
sukaustytas grandinėm. Į krantą 
kapitonas Edwards pasiuntė ke
lias valtis* su ginkluotais jūrų 
šauliais pristatyti į laivą visus 
likusius Bounty laivo jūrinin
kus.

Kapitonas belaisviams buvo- 
griežtas. Visus sukaustė grandi
nėmis ir patalpino ant denio su
ręstam garde, savo rūšies kalėji
me. Tai buvo storų lentų dėžė, 
18 pėdų ilgio ir 11 pėdų pločio, 
be durų ir be langų, tik su 18 
colių skyle stoge. Dėžės stogą 
stačias vyras lengvai galva pa- 

• siekdavo.
Kapitonas visiškai neklausė 

kai kurių aiškinimosi, jog jie 
prie maišto neprisidėję ir tik ne
besant valtyje vietos turėjo 
pasilikti su maištininkais. Gran
dinės teko lygiai kaltiems ir ne
kaltiems, taip pat ir tas sunkus 
maistą-^ iš jąutįffjfes džifiĮvintes 
duonos, kurį ^^tonas Edwa^s 
atplukdė Pandoroj iš Anglijos.

Aplink laivą1 sukaliojosi daug 
vietinių valčių, kuriomis jie at
veždavo belaisviams įvairių vai
sių, daržovių, virtos kiaulienos 
ir įvairių skanėsių, bet kapit. 
Edwards parėdymu tos gėrybės 
nepatekdavo į “Pandoros dėžę”. 

, Belaisvių žmonos su vaikais ant 
rankų, kasdien atvykdavo į lai
vą ir verkdamos maldaudavo 
kapitoną, jog leistų pasimatyti 
su savo vyrais.

Kietasis kapitonas Edwards 
tik kartą padarė išimti'’kadeto 
George Stewart žmonai, leisda
mas jai parodyti vaiką, gimusį 

. po vyro suėmimo, taip pat leido 
pasimatyti ir kadetui Roger 
Byam su savo žmona Tehani. 
Jos prisipažino, jog apie 300 ka
rių yra pasiruošę nakčia pulti

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurnėy“ — 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.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

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

D. N. BALTRUKONIS, VI. 7434 F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

R. QUELLETTE — paskolų reikalams — RA. 7.-3369

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

Margis Vaistinė 
408 RONCĖSVALLES AVE.

’ (kampas Howard Park Ave.) 
Nuomojam vaikų svarstykles —• $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza kremas šlakams — $145 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1 JO dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
74§ DOVERCOURT RD. - TEL. LE. 2-4895

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokė jirnui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St. Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.,

1438 Dundas St W. Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didens importuotų mediiogų vyrų
moterų kostiumams posirinkimos. Ui- 
sakymus atiteku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokėjimui
1299 Dundas St W_ Toronto

Skabiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltai. 
Skubiam pristatymui į namus , 

tTetefottas LE. 5-1944

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

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-Šių atskirų butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

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

• <_

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemos 
įmokejimas.

laivą ir juos išvaduoti. Abu ka
detai prašė ir maldavo savo 
žmonas atsisakyti nuo to suma
nymo, nes laivą užimti neįma
noma, o žūtų daug vyrų. Abi jos 
netikėjo, jog dar teks kada savo 
vyrus pamatyti, todėl atsisky
rimas buvo nepaprastai jaudi
nantis. O kad būtų išvengta be
reikalingų aukų, apie vietinių 
sąmokslą, buvo pranešta kapito
nui. Jeigu belaisviams buvo-su
teikta šiokių tokių palengvini
mų, jeigu jais dar kais nors rūpi
nosi, tai dėka laivo daktaro Ha
milton, humaniško ir jautrios 
širdies vyro.

Netrukus po to, kai Pandora 
paliko Tahiti, Morrison škūneris 
“Resolution” buvo pagautas ir 
su juo dar 7 jūrininkai. Dėžėje 
belaisviams vos beužteko vietos.

Du mėnesius Pandora buriavo 
Pietų jūroje tarp-daugelio salų, 
bet Boutny nė pėdsakų neužtiko. 
Belaisviai kentėjo badą, karštį 
ir panieką. Grandinės, nuo nuo
latinio judėjimo laivui siūbuo
jant nutrynė odą. Pasiekus Aus
tralijos pakraščius, Pandora su
dužo ant Didžiojo Bariero rifo.

' jįfeestantį. 
l^ikapltbhasEcKvardsnesirū- 
pino-belaisvius paleisti iš gran
dinių, nors įgulai jau buvo įsa
kyta palikti laivą. Į belaisvių 
šauksmus ir maldavimus neatsi
liepė. Atrodė, norėjo juos pas
kandinti lyg žiurkes. Jei ne Pan
doros laivūno padėjėjas James 
Moulter, tai visi būtų paskendę. 
Jis pasiryžo belaisvius išgelbėti 
arba su jais nueiti į dugną. Ir tai 
jam dalinai pavyko. Nuotoliai 
buvo sunkūs, nes žuvo 33 įgulos 
vyrai ir 4 suimtieji: Stewart, 
Sumner, Hillbrandt ir Skinner.

Vargais negalais išsigelbėju
sieji pasiekė Barren salą, kur 
kapitonas Edwards laikė belais
vius karštoje saulėje. Iš ten sekė 
1000 mylių sunki kelionė ne
dengtose Padoros gelbėjimosi 
valtyse į Timor salą.

(Bus daugiau)

. Pigūs vaistai
’ Man atrodo, kad tavo žmona 
nebe taip nervinga kaip seniau. 
Kaip tu ją pagydei?

— Labai paprastai. Gydytojas 
pasakė, kad nervingumas senat
vės ženklas...
t Nepastebėjo

— Aš buvau tikra žiopla, kai 
už tavęs tekėjau!...

— Gali būti. Tikiu, bet tada 
buvau įsimylėjęs ir nepastebė
jau.

Geras pasiryžimas
Vienas amerikietis artistas ve

dė jau kelintą kartą. Tai buvo 
nedidelio miestelio savivaldybė
je. Po jungtuvių akto burmistras 
pasakė jgražią kalbą. Jos sujau
dintas, artistas pareiškė:

— Pone burmistre, tamstos 
kalba mane taip sužavėjo ir su
jaudino, kad prižadu ateityje 
tuoktis tik pas Tamstą.

Ne nuo to priklauso
— Sakyk, Maryte, kaip tu taip 

gražiai- moki vartoti lūpų pieštu
ką?

— Žinai, Jone,... tai nepri
klauso nuo to kaip pieštuką nau
doji, bet ant ko ...

Aiški išeitis
— Nežinau, kaip galėčiau su

laikyti, kad Jonas dėl manęs .ne
darytų tokių didelių išlaidų?

— Ištekėk už jo ...

Valdovas ,
Graikų Temistoklis kartą pa

sakė apie savo mažą sūnelį:
— Šis mažas berniukas yra vi

sos Graikijos valdovas.
— Kaip tai? — pasiteiravo jo 

bičiulis.
— Labai paprastai — atsakė 

Temistoklis. — Jis valdo motiną, 
motina jo valdo mane, aš 
dau Atėnus, o Atėnai valdo 
Graikiją.. .

Gyvulių mylėtoja
— Tamsta, ponia, mylit gyvu

lius? ’
— Hm .. .'Dėl kaikurių jų kai

lių tiesiog neriuosi iš kailio.

val-
visa

pa-

ŠTAI MŪSŲ SIŪLOMAS 
DARBAS

(Neaprėžtos galimybės) 
Anglų kalbos mokėjimas 

'būtinas. ■ '
Jei dirbote pardavimo srityje ir norė
tumėte uždirbti nuo $500 iki $1000 
per mėnesį, žinoma, jei esate pasiry
žę sunkiai dirbti, kreipkitės į mus. 
Mes nesidomime žmogum, kuris 
sitenkina tik $70 per savaitę.

TAI NĖRA DARBAS, 
TAI KARJERA.

Pas mus vietos tik 4 asmenims, Dar
bos visom gyvenimui. Nėra nedarbo 
periodų.

Mokymas atliekamas specialioje mo
kykloje. Mokymosi metu mokama ai-. 
ga ir išlaidos padengiamos.
Vėliau mokama alga ir komisas.

Dirbsite didžiulėje kompanijoje. Jos 
kapitalas virš $150.000.000. Skel
biasi viso pasaulio spaudoje.

Pakėlimas darbe priklausys nuo jūsų 
pastangų.

Mums reikalinga tinkamų, nuoširdžių 
ir gudrių vyrų.

Jei jūs jaučiatės esąs tinka
mu, skambinkite WA. 2-2262 
ir KLAUSKITE Mr. MOSER, 
(pirmadieniais — penktadie
niais nuo 8.30 — 5 vai. vak.)

Kaip tie vyrai pasikeičia
— Sunku ir jtikėti, kaip tie 

vyrai pasikeičia?
— Ar ir jūsiškis?
— O kaip gi. Būdavo tik meili

nasi, tik mala, sakydavo, kad 
mane visą suvalgys... O dabar, 
kad tik užtinka kokį plaukelį 
sriuboje, žiūrėk, koks ’ skanda
las...

Abu be skriaudos
Vienas Vienos kompozitorius 

iškėlė bylą kitam *dėl plagiato. 
Teismas ekspertu pakvietė Fr 
Leharą. Pagrojus abu dalykėliu, 
Lehar tarė:

— Mano Ponai, nei vienas iš 
čia esančių ponų negali skųstis 
esąs nuskriaustas. Nuskriausta? 
yra Johan Strauss. Deja, jis by
los kelti jau negali... •

Sunku žinoti, kiek metų
— Kiek metų turi jūsų senelė?
— Tikrai nežinau. Bet mes ją 

turime jau labai seniai.

Peronienė palaidota kapuose
Argentinos diktatorius Pero

nas savo viešpatavimo dienose, 
mirus jo žmonai Eva Peron, bu
vo pradėjęs reikalauti ją garbin
ti kaip šventąją. Diktatorius pa
vedė Ispanijos garsiajam anato
mui prof. dr. Pedro Ara, Pero- 
nienės kūną Įbalzamuoti ir lai
kyti antrame centrinių Argenti
nos Profesinių Sąjungų Rūmų 
augšte. Tik keletas asmenų ga
lėjo įeiti į specialiai įrengtą Evos 
“koplyčią”. Pats diktatorius, ra
gindamas kitus garbinti naująją 
šventąją, vis dėlto gero pavyz
džio nedavė. Per trejus metus 
Peronas tik du kart aplankė sa
vo mirusios žmonos koplyčią. Mi 
Tusiosios dvi seserys ją lankė re
guliariai, atnešdamos šviežių gė
lių. Dabar naujoji vyriausybė 
įsakė be jokių iškilmių “naują
ją šventąją” palaidoti kapuose 
ir tuo baigti diktatoriaus pradė
tas kvailystes.

Paieškojimai
Jcną Kazicką, kilusį iš Utenos, 

1948 m. gyvenusį Selby mieste, 
Anglijoje, prašo atsiliepti Stefa 
Kazickaitė 4918 N. Camac St. 
Philadelphia 47, Pa. USA.

Prano Bružo, ieško artimieji 
Telšiuose. Kreiptis: Julė Gera- 
simavįčius, 231 Grenadier Rd., 
Toronto, tel. LE. 2-1352

Stasys Sibitis, kil. iš Paliepių 
bžn., Ariogala, prašomas atsi
liepti ar žinantieji pranešti: 
Petras Lukošius 115 Robinson 
St. Hamilton ,Ont. |

Giminės Sibire ieško Valius-' 
kio Antano, kil. iš Luponių km., i 

i Šiaulių yalsč., 'ir Brinkio Petro, ■ 
kilusio iš tos pačios vietos. At
siliepti Zofija Kryževičienė, 83 
Dorval Rd., Toronto, Ont.

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

T A L.S O

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602, kasdien 

nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloofJ 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiŠkame ir kdnadiškame stiliuje.
įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pot vokiškai ir rusiškai.

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Jstaigos: Namif:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

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

Telefonas: Pacific 4511.

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS kilimus, 

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

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

UPHOLSTERING
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. •»

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

ir

=

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

ba«su*i Kauno ir Toronto univertitetq

129 GRENADIER RD.
(2-rąs namas nuo Roncesval

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

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

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

Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo f>.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo L vai. pp. iki 
3 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

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

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

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir

7FtfSL

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

* Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos: 10-12 vai, 2- 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok.
606 BATHURST STREET

Toronto-
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L SIMON
Naujas adresas nuo balandžio 1 d.

288 ST. CLAIR AVL W.f 
/prie Spadina Rd./

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-B015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone, ir Rusholme)

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
— _'4iy S

Vidaus ligų specialistas,
X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto ■

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave. 7 
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.D.

Pritaiko akintus visiems akių defek* 
sorw. Ištiria akių nervus, kurie daž' 
na i sukelia grvS'Os skaudėjimą ir nerį 
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto - 

Telef. WA. 1-3924
.......i

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 1

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."

LIETUVIO ADVOKATO ; 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

........ ■■■■■■■-■—.i
Nauja lietuviška įstaiga

International 
Service Bureau

91 Roncesvalles Avė., Toronto
Įstaigos direktorius

A. LIŪDŽIUS, 
Advokatas iš Lietuvos - Trem-

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
Telef. LE. 6-5613 —
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mas klebonijoje šį ketvirtadienį,
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Parapijiečių susirinkimas šau
kiamas šį penktadienį parapijos

je įspūdingai paminėta lietuvių 
deportacijos ir tautoje vykdo-

šv. Kazimiero parapijos

TORONTO. Ont. MONTREAL. One

maldų metu giedojo liet, choras 
^Varpas”, dir. muz. S. Gailevi- 
čiaus, po pamaldų organizuotai 
6uvo einama prie žuvusiems pa
minklo, kur po trumpo šusikau- 
•pimo sugiedota Lietuvos Him
nas. Kūrėjai savanoriai iškilmė
se dalyvavo organizuotai su tau
tine vėliava už Dievo stalo.
7 — Ateinantį' sekmadienį laike 
ankstyvųjų 9.30. vai. pamaldų 
įyyksta parapijos vaikų pirmo
sios Komunijos iškilmės. Vaiku
čiams bažnyčioje rezervuotos 
vietos. Visi tėvai ir artimieji, 
kurių vaikai dalyvauja šventės 
iškilmėse, maloniai kviečiami 
kartu su savo vaikais priimti 
šv. Komuniją. Po pamaldų par. 
salėje įvyksta vaikučių ir tėvų 
bendri pusryčiai. Šį sekmadie
nį pamokslai kun. dr. J. Gutaus
ko.

— Birželinės pamaldos penk
tadienį 7.30 v.v., o sekmadienį — 
9.30 vai. rytą, tuojau po anksty
vųjų šv. Mišių.
-----Artėjant pamažu vasaros 
karščiams, parapijos dėmesys 
krypsta į Wasagos vasarvietę. 
Praėjusią vasarą buvo pastaty
ta salė, o šiemet tinkamai įreng
ta naudojimui. Pamaldos prasi
dės nuo birželio 24 d. ir vyks 
kas sekmadienį visą vasarą. 
Šiėm savaitgaliui reikalinga tal
ka, ypač jaunimo, ruošiant žaidi
mams aikštes. Kontraktorius A. 
Ropė savaitės bėgyje vasarvie
tėje vykdo statybą.

—Prasidėjus pamaldoms Wa- 
sagoje parapijos bažnyčioje per 
vasarą panaikinamos 12 vai. pa- 
ipaldos. Tuo būdu vėlyvosios 12 
vai. pamaldos šį sekmadienį bus 
laikomos paskutinį kartą.

—Šį šeštadienį 8 vai. gedulin
gos pamaldos už a.a. Prano 
Kousteklio vėlę, o sekmadienį 
ii vai. už a.a. Stanienę.
' Prisikėl»mo parapijos žinios
' — Birželio baisiosios dienos 

paminėtos bažnyčioje praėjusį 
Sekmadienį. Pritaikytą pamoks
lu sakė T. JPaulius. Giedojo para
pijos choras ir sol. V. Verikaitis.

—Kiekvieną sekmadienį 6 v. 
rytą laikomos šv> Mišios važiuo
jantiems iškylauti.

, — Šį trečiadienį, birželio 13 d.,
šv. Antano šventėje, 8 vai. vak. 

. šventojo garbei pamaldos ir pa
mokslas, kurį sakys T. Juvena
lis, OFM iš St. Catharines.

— Raginama įsigyti parapijos 
pastatų šventinimo proga išleis
tą leidinį. Knyga gausiai ilius
truota.
L — Parapijos' leidiny išspaus
dintame Toronto fundatorių są
raše išleistos šios pavardės: J. O. 
Gataveckas, M. S. Gudaitis, J. 
Nešukaitis ir a.a. Petras Kuz
mickas.

■— Parapijos vaikučiu pirma 
Komunija bus birželio 24 d.

— Pradėta ruoštis dideliam 
rudens bazarui. Gausiai aukoję 
praėjusiais metais parapijiečiai 
ir pramonininkai prašomi neat
silikti ir šiais metais. Norima, 
kad kiekviena šeima paaukotų 
bent po vieną nors ir nebrangią 
bet vertinga dovana. Ypačiai pa
geidautina rankdarbių.
<. —Esamos salės grindys yra 
■paruoštos tik laikinam vartoj i- 
-mui. Jas galutinai sutvarkant 
"Salės patalpos 2 savaitėm užda
romos. Šį sekmadienį 12.30 vai. 
šv: Mišios nukeliamos į viršuti
nę salę. Jos prasidės tuoj po 11 
•vai. šv. Mišių, maždaug 11.45 v.

— Kitą savaitę bus lankomi 
parapijiečiai sekančiose gatvėse: 
Beatrice St., Bellwoods Ave., 
•Clinton Pl., Euclid Ave., Clare
mont St. ir Markham St.

Iš Vokietijos pereitą penkta
dienį atvyko lietuvaitė Adelė 
Dūdai tė (gyvenusi Klefeld 
•mieste) ir apsigyveno Toronte 
pas savo gimines pp. Remeikius.

Torontas. — Oficialiais statis- 
• tikos daviniais pereitais metais 
kiekvienas penktas gaisras To
ronte buvo kilęs nuo cigaretės. 
Iš viso buvo 2.259 gaisrai, jų tar
pe 553 dėl neatsargių rūkytojų.

Kultūros Fondo plenumo 
posėdis

šaukiamas birželio 14 d. Lietu
vių Namuose, 235 Ossington 
Avė., 8 vai vak.

Dienotvarkėje svarbūs reika-

a. Toronto jaunimo vasaros 
stovyklų finansavimas ir

b. Toronto chorų vykimo į 
Dainų Šventę kelionės reikalai

Prašoma visus narius posėdy
je dalyvauti. KF Valdyba.

Birželio trėmimų minėjimas 
per radiją

Iš Windsor© birželio 16 d. per 
CBE radijo siųstuvą, banga 
1550, 1 vai. pp. bus transliuoja
ma birželio trėmimų minėjimo 
programa. Ją pertransliuos To
ronto CIBC stotis — banga 860. 
Rengėjai kviečia visus pasiklau
syti ir parašyti kuo daugiau pa-

, 1 dėkos laiškučių tiek windsoriš- 
* 11 ei. tiek torontiškei radijo sto-

Min. V. Gylys 
šią savaitę išvyksta į Vašingto
ną, kur įvyks diplomatų ir šio 
kontinento Lietuvos konsulų su
važiavimas. P. ministeris taip 
pat dalyvaus šio šeštadienio ir 
sekmadienio iškilmėse Vašingto
ne, kurias organizuoja JAV tau
tininkai.

SLA 236 kuopos Toronte' 
specialus susirinkimas įvyks šį 
trečiadienį, birželio 13 d., 7.30 v. 
vak. Visų narių_ dalyvavimas 
reikalingas, ypač, kad prieš va
saros atostogas reikia apsimo
kėti mokesčius ir visi, kurie ga
vo pakvietimus atsiimti paliudi
jimus, 
vykti.

Sol.

turėtų įsipareigoti ir at- 
Koresp.

St. Baranauskui remti 
fondas

Kanados lietuvių girtina ini
ciatyva solistui Stasiui Bara
nauskui suteikti galimybę pasi
tobulinti dainavimo mene pa- 
siunčiant jį į Italiją plačioje vi
suomenėje sulaukė gražaus at
garsio. Įsikūręs fondas praneša 
sekančius fondo rėmėjus:

Dr. A. Pacevičius — $300, J. 
Strazdas — 300, K. P. Ažubalis 
— 300, Toronto Tėvai Pranciš
konai — 150, J. V. Margis — 100, 
VI. Germanavičius — 100, inž. V. 
Balsys — 75, K. J. Gutauskas — 
50, inž. J. Sližys — 50, inž. P. 
Lelis — 50, K. J. Tadarauskas — 
50, inž. J. Kšivickas — 25, J. Ma
tulionis — 25, S. R. Simonavi- 
čius — 25 ir K. Baronas — 25.

Fondo Valdyba yra pasiryžusi 
sol. Baranausko studijoms remti 
sukelti bent $3000. Tam tikslui 
Fondo Valdyba artimiausioje 
ateityje žada kreiptis į solisto 
Baranausko pažįstamus ir ger
bėjus Kanadoje ir JAV prašant 
keliamam fondui aukų. Speciali 
fondo sąskaita yra 
Kredito bankelyje 
sąskaitos Nr. 545, “S. 
kas Fund” vardu.

Fondo

atidaryta 
“Parama”, 
Baranaus-

Vadyba.
The Songs of my People 

radijo programa, kuri anksčiau 
būdavo transliuojama kas penk
tadienį 9.30 v. vak., dabar trans
liuojama 8 vai. va. (banga 740).

Sol. V. Verikaitis 
pereitą sekmadienį dalyvavo 
CBC Televizijos programoje Ju
nior Magazine.

Pirmadienį jis išvyko į Cleve- 
landą repeticijai su “Čiurlionio” 
ansambliu šio savaitgalio- kon
certams Vašingtono iškilmėse.

Viešnia iš Australijos
Prieš keletą savaičių į Toron

tą atvyko iš Sydnejaus, Austra
lijoje, Barbora Aldona Wilson, 
kuri dabar čia dirba Viešojoje 
Bibliotekoje ir dirbs dar apie 
pusę metų, o tada vyks į Europa, 
kur atvyks doktorizuotis ir jos 
sužadėtinis Vytautas Daniela. 
Barboros Aldonos motina buvo 
lietuvaitė, o tėvas anglas. Moti
na jau mirusi. Bet ji visdėlto 
kalba lietuviškai ir būtinai, no
ri susipažinti su lietuvišku jau
nimu. Tuo reikalu ji susirado ir 
“TŽ” redakciją, kur buvo pada
ryta žygių suvesti ją su lietuvai
tėmis studentėmis. Ji yra tik ką 
baigusi studijas Sydney univer
sitete BA laipsniu.

TtVIŠKBS fcxBURIAl

Laisvės tiems, ką mirčiai 
trėmė!...

Jau penkioliktą kartą viso pa
saulio lietuviai ir latviai su es
tais pamini metines anų baisių
jų dienų, kada pirmą kartą pa
tys pamatė, kad žmonės gali bū
ti gaudomi lyg kokie žvėreliai ir 
išgabenami už tūkstančių kilo
metrų prievartos darbams. To
ronte jau kelinti metai iš eilės 
tai paminima visų pabaltiečių 
bendrai, minėjimą organizuo- 
jan Pabaltiečių Federacijai. Ir 
pereitą sekmadienį tai įvyko 
Massey Hall.

Skautams įnešus vėliavas — 
Kanados ir visų trijų Pabaltijo 
tautų — ir sugiedojus karalie
nės himną, minėjimą atidarė 
Pab. Fed. pirmininkas V. Upes- 
lacis, pabrėžęs, kad mūsų užda
vinys laisvąjį pasaulį perspėti 
liudijant tuos baisumus, kurių 
mūsų tautos yra patyrusios, o 
tai gali padėti ir Kanadai iš
vengti baisaus likimo.

Pirmasis pasakė sveikinimo 
kalbą miesto burmistras N. Phi
llips, kurio poniai dar prieš tai 
buvo įteikta puokštė rožių. To
liau kalbėjo Ontario vyriausy
bės atstovas Attorney General 
Hon. A. Kelso Roberts. Gana 
tiksliai aptaręs Pabaltijo tautų 
istoriją jis palinkėjo joms grei
tos laisvės ir pačių tautų per 
laisvus rinkimus pastatytų vy
riausybių.

Atskirų tautų’ vardu kalbėjo 
estų ir lietuvių gen. konsulai ir 
latvių federacijos Kanadoje pir
mininkas (jų kalbos išspausdin
tos angliškam vertime buvo iš
dalintos vis\ems dalyviams kar
tu su programa). Be to dar imi
gracijos ministerio p. Pickersgil 
vardu kalbėjo feder. parlamento 
atstovas Mr. Cameron ir atvoka- 
tų sąjungos pirm. Mr. Melone.

Kartu buvo pristatydinti kiti 
atvykę svečiai sveikinti pabal
tiečių ir atlilkta meninė progra
ma — visų trijų tautų chorai 
tuojau po savo atstovo kalbos 
padainavo po 3-4 dainas, taip pat 
buvo perskaityta Pabaltiečių 
Moterų Tarybos deklaracija 
(ponia J. Benjamins), o pabai
goje rezoliucija (J. R. Simonavi- 
čius), skirta Kanados ir viso 
laisvojo pasaulio vyriausybėms, 
kurioje reikalaujama, kad So
vietų Rusija sustabdytų depor-, 
tacijas, paleistų visus politinius 
kalinius, leistų visiems grįžti į 
savo namus, atitrauktų iš Pabal
tijo Sovietų Sąj. kariuomenę bei 
saugumiečių dalinius ir leistų 
atsikurti laisvoms nepriklauso
moms ' valstybėms. Vakariečių 
vyriausybės prašomos pagelbėti 
šio tikslo pasiekti.

Bendras minėjimo įspūdis bu
vo neblogas. Bet jis užtruko net 
pustrečios valandos. Bereikalo 
buvo kviesti kalbėti ir keli pro
gramoje nenumatyti kalbėtojai. 
O iš programos taupant laiką 
dar buvo galima išbraukti Pab. 
Moterų Tarybos deklaraciją, 
skaitomą kasmet, turbūt, tik dėl 
to, kad tai Pab. Federacijos or
ganas. Ar nebūtų tiksliau, jei 
ji išsiuntinėtų specialų atsišau
kimą Kanados ar net viso pa
saulio moterų organizacijoms 
bei žurnalams?

Salėje, talpinančioje arti 3000 
žmonių, buvo vos apie 1000. Ar 
tai neverstų persvarstyti minė
jimų organizavimo būdus?

IEŠKOMA 2-jų kambarių ir virtuvės I- 
me augite. Reikalinga šeimai su vaikais. 
Tel. RO. 9-4884.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams, bičiuliams ir tautiečiams, kad • 
nuo š.m. birželio 5 d. pradėjau dirbti

RIDOUT REAL ESTATE Ltd.
kaip namu pardavėjas. Visais namų pirkimo ir morgi- 
čių reikalais patarimai veltui.

TEODORAS STANDUS
1245 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO. TEL LE. 4-3516.
Namų telef. LE. 1-6442. - 209 Montrose Avenue

Š. m. birželio 17 dieną, SEKMADIENĮ, 1 vai pp„ 
Kaškelio - Preikšaičio parke “Tulip”, Lakeshore Rd., 

Keswick, Ont,

GEGUŽINE
GERA MUZIKA.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME.
Esant blogam orui gegužinė nukeliama į sekantį sekmadienį.

236 SLA kuopa Toronte.

Kad prisiminti laikus ir nuotaikas Lietuvoje atvyk į 
VILNIEČIŲ RENGIAMĄ

Tradicinę Joninių Šventę
BIRŽELIO 23 d., ŠEŠETADIENI, 4 vai. pp. arti Niagaros «rie 
Wellando, ST. STEPHEN’S HALL didžiausioje ir gražiausioje 
salėje, gražiame miškelyje, kampas Main East St ir Port Ro
binson Rd - ‘
Pritaikintą Joninėms plačią ir įdomią PROGRAMĄ ATLIKS HAMILTONO "AU
KURO" AKTORIAI — E. DAUGUVIETYTĖ ir kt. Specialiai H Niujorko atvykusi 
ŽURNALISTĖ SALOMĖJA NOKELIŪNAITĖ supažindins su "Spaudos reikšmė 
Lietuvos bylos gynime**
ŠOKIAMS GROS žinomas lietuviškas orkestras "AIDAS'*. Gausi ir įvairi su 
paįvairinimais LOTERIJA. BUFETAS su gėrimais ir gerais užkandžiais,

vainikavimas ir kiti netikėtumai
Niekur taip gerai, grožiai, linksmai, įvairiai ir naudingai nępraleisi laiko, kaip 
atsilankęs į didžiausį Niagaros pusiasalio parengimą — JONINES.. 
Lietuvi, atsilankęs ne tik jaukiai pasilinksminsi, bet galėsi susitikti iš plačios 
apylinkės su savo pažįstamais, o kartu paremsi lietuvių spaudą kitomis kalbomis 
ir prisidėsi prie taip reikalingo ir naudingo darbo Lietuvos ir musų sostinės labui.

Pelnos skiriamas "Vilnius Lietuvos gyvenime" angliškajai laidai.
. VKLS St. Cbtharjnes^jkyriut. 

■ 1 ......................... ...
A.A. Agnietė Grubevičienė.~ 

mirė pereito šeštadienio rytą 
Wellesley ligoninėje nuo infrak- 
to į plaučius po prieš 10 d. pada
rytos stuburo operacijos. Pašar
vota Odette laidojimo namuose' 
Dundas Str. W. prie Dufferin, į 
kur kas vakarą 8 vai. kalbamas 
rožančius. Laidojama trečiadie?. 
nį birželio 13 d., iš Prisikėlimo' 
parapijos bažnyčios 10 vai. J 

Velionė senesnės kartos lietu
vių atstovė, kil. nuo Kazlų Rū
dos, žmona žinomo Toronto lie
tuvių verslininko, turinčio krau
tuvę Dundas gatvėje, paliko dvi 
jau ištekėjusias dukteris, suau
gusį sūnų ir tris vaikaičius. Ji 
jau daug metų sirgo negalėda
ma gerai vaikščioti, gydytis 
prieš karą buvo nuvykusi net į 
Lietuvą, į Birštoną. Ji pati ir jos 
Šeima Toronte visada gražiai 
reiškėsi lietuviškam ir katalikiš
kam gyvenime.

“Dainos”' susirinkime 
gegužės 27 d. pas narę E. Ali
šauskienę buvo itin gyvai disku
tuotas atsišaukimas vieno sene
lio iš Vokietijos dėl vaistų jo 
sūnui Lietuvoje — kolūkyje. 
Daugumos nuomone, kol pasiun
timas yra taip brangus, “Daina” 
nepajėgs, kad reikėtų laukti, kol 
sąlygos išsiuntimui palengvės. 
Diskusijos privedė prie kompro
miso — du trečdalius siuntimo 
išlaidų sudės pačios narės palai
kančios siuntimą, o vieną treč
dalį “Dainos” iždas papildys.

Daug buvo kalbama dėl ren
giamo vakaro birželio 9 d.— 
dabar jau įvykusio. Dėka atsi
lankiusių iždas bus papildytas 
ir suteiks paramos, kur ji dar 
vis ir vis reigalinga. Laiškų 
daug ateina su prašymu neuž
miršti ligonių ir senelių.

Labai dėkingos mūsų mieloms 
E. Ališauskienei ir Al. Rusinie- 
nei už malonų priėmimą šio su
sirinkimo, ruoškimės paskuti
niajam prieš vasaros atostogas 
pas pirm. Br. Žiobienę ir J. 
Empakerienę birželio 17 d. 3 vai. 
pp. 334 Runnymeed Rd.

Kviečiamos visos marės ir 
viešnios. M. F. St.
Išnuomojamas 1 didelis kambarys li
me augšte, Euclid-Harbord rajone, 523 
Euclid Ave. Tel. WA. 4-1089.

Išnuomojamas did. frontinis kambarys, 
virtuvė ir šaulės kambarys be baldų, taip 
pat pagelbinis kambarys veltui. Yra ga
ražai su taisymo duobe. Autom, van
dens ir oro apšildymas. Iki 3 asm. 1038 
Dovercourt Rd. Tel. LE. 5-4618.

llnuomojomi 2 kambariai ir virtuvė li
me augite su baldais arba be baldų, ne
brangi kaina; 2 dideli kambariai III- 
me augite. Namas su vėsintuvais /air- 
condrtion/. Tel. LE. 4-5039.

šią vavorą norint ižtrilkti ii jsibodėjusios 
miesto aplinkos, pasiilgus gražios gam
tos, Htroikus ožianžio mižko ramybės, 
pageidaujant svaiginančio pužų kvapo, 
panorėjus pasikaitinti Palangos pajūrį 
primenožiose smėlio kopose, arba suma
nius atsigaivinti krikžtoliniame Georgian 
Bay vandeny, skambinkite HU. 8-3573. 
Ton pat dar geros sklypų pasirinkimas.

i Montrealio Šalpos kpmitetas 
yra atsistatydinęs, kurio laikiną 
tęstinumą palaiko tik kai kurie 
šalpai atsidavę nariai, todėl kuo 
skubiausiai reikalinga sudaryti 
naują ir pastovios formos komi
tetą.

|' Organizacijos, siųsdamos at
stovus naujam komitetui suda
ryti, prašomos daugiau dėmesio 
kreipti į asmens atsidavimą 
Šiam reikalui, kurių Montrealio 
lietuvių tarpe netrūksta.

Šalpos komitetui sudaryti šau
kiamas susirinkimas š.m. birže
lio 24 d tuojau po pamaldų Auš
ros Vartų parapijos salėje.

Montrealio Seimelio prezid.
Mokslo metų pabaiga liet 

mokyklose
' Pranešu lituanistinių kursų ir 

visų .trijų šeštadienių mokyklų 
mokinių ir tėvų maloniam dė
mesiui, kad mokslo metų užbai
gimui yra nustatyta sekanti 
tvarka: ' ‘ '

Į. birželio 16 d. (šeštadienį). 
10 vai. “Aušros Vartų” parapijos 
bažnyčioje pamaldos. Mokiniai 
prašesni susirinkti" j parapijos 
salę 15 niin. anksčiau, iš kur 
organizuotai dalyvaus pamaldo-

2. Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje ' mokslo metų. užbaigimo 
trumpas aktas, kurio metu bai
gusiems, šeštadienines mokyklas 
bus įteikti pąžymėjimai.
; MoĮnu būtų, kad tiek pamal
dose, tiek akte, dalyvautų kiek 
galint didęšniš. skaičius tėvų.

r ; S|tp; Kęsgailą .
- l.e. Kult. F. Įgaliot. p.

Montrealio lietuvių žiniai
Susitarus su KLB Montrealio 

Seimelio prezidiumo pirminin
ku, skelbiama Montrealyje 
rinkliavą paremti Vasario 16 
gimnazijos sporto klubą Vokie
tijoje.

Pagal pagamintus ir patvir
tintus trimis parašais aukų la
pus, kurių yra viso penki, aukas 
rinks Montrealio sporto klubo 
“Tauras” nariai.

Tautiečiai kviečiami savo nuo-. 
;širdžią auka šią rinkliavą pa
remti- ir tuo paremti mūšų spor- 

.tuojantį’ .jaunimą .vienintelėje 

. lietuvių, gimnazijoje laisvajame 
pasaulyje. P. šįmęlęitis
:’■ lgaliot.Gunn.reikalajiis.

Palaidota a.a. U. Ročiūtė
Pereito penktadienio rytą, da

lyvaujant gražiam būriui tautie
čių, iš šv. Jono Kr. bažnyčios 
naujosiose šv. Kryžiaus kapinė
se, gerojo Ganytojo didžiulio 
biusto papėdėje palaidota a.a. 
Uršulė Ročiūtė. Velionė teturėjo 
52 metus. Pasižymėjo labdara ir. 
uoliu bažnyčios puošimu. Nepa
gydomosios* ligos žymės pasirodė 
prieš porą metų. Paskutiniuo
sius porą mėnesių velionė pra? 
leido Our Lady of Mercy ligoni
nėje. Trys jos broliai gyvena 
Australijoje. Daug gražios užuo
jautos ir suraminimo skaudžios 
ligos metu ligonei teikė kun. dr. 
Gutauskas, dr. J. Yčas, Venckų 
šeima ir Teresė Simonaitienė.

Išnuomojami 2 kambariai, atskiras įėji
mas, galima naudotis virtuve. /Eglioton- 
Dufferin rajone/. Tel. RO. 1-0639.

REIKALINGAS stalius prie statybos, mo- 
kęs dirbti pagal brėžinius lauko ir vi
daus darbus. Geras atlyginimas. Kreip
tis tel. LE. 4-8934.

i

Reikalingi
JAUNI VYRAI

kirmėlių meškeriojimo reika
lams rinkimui. Darbas akor- 

dinis. Telef. LE. 5-4812. 
985 College Si (kieme)

Montrealio ateitininkų sen- - 
draugių, studentų ir moksleivių 
metinė šventė įvyks birželio 24 
d., sekmadienį, Aušros Vartų 
bažnyčioje, kur jaunieji ateiti
ninkai duos iškilmingą įžodį, o 
po pamaldų šventės tolimesnė 
programa, dalyvaujant svečiams 
iš lietuvių visuomenės, vyks 
parapijos salėje. Prof. dr. A. Ra
mūnas iš Otavos pakviestas pa
skaitai.

Šv. Jono liuterionių bažnyčio
je, Jeanne Mąnce ir Prince Ar
thur Str.- kampe, birželio 17 d., 
12,30 vai. pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Kredito Unija “Litas” nuo šių 

metų pradžios gavo $25,095 in
dėlių ir išdavė $27,510 paskolų. 
Per tą patį laliką išmokėta in
dėlių $10,756, grąžinta paskolų 
$9.692".

“Lito” šiuo metu bendra iš
duotų pasiūlų suma — $35,847, o 
bendra visų indėlių suma — 
$39711. Narių’ — 202. Paklausa 
paskoloms didelė ir visų norin
čiųjų “Litas” patenkinti negali. 
Ateinantiems metams “Litas”- 
vėl išmokės visiems indėlinin
kams 4%palūkanų, tai beveik 
dvigubai, kaip moka kiti ban
kai už einamąsias sąskaitas. Gai
la, kad žymi dalis tautiečių vis 
dar neįvertina to, ir už centus 
laiko pinigus kituose bankuose, 
kurie paskoloms daugumui mū
sų tautiečių sunkiai prieinami.

Tačiau pažanga jau didelė, 
“Litas” tvirtai atsistojo ant kojų 
ir tikisi šiemet padaryti trigubą 
apyvartą. Paremkime jį savo in
dėliais. Kodėl nepasinaudoti 
proga gauti už savo pinigus dvi
gubai didesnes palūkanas, su 
teise atsiimti pinigus kada nori?

Pr. R. 
Skautų-čių vasaros stovykla 
Šių metų Montrealio skautų 

ir skaučių vasaros stovykla 
įvyks liepos 14-21 dienomis. Joje 
galės dalyvauti ir neskautiškas 
jaunimas. Stovyklinis mokestis 
yra nustatytas $12.50 asmeniui, 
įskaitant visas kelionės išlaidas. 
Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į vienetų'va- 
dovus arba tiesiog į tuntininkus, 
būtent, “Neringos” skaučių, tun
to tuntininkę vyr. sk. I. Kibirkš- 
tytę, tel. LA. 2-9214 ir skautų 
tunto tuntininką s. S. Naginio- 
nį, tel. TU. 8166 arba LA. 4-3704.

Stovyklai vietovė dar nėra iš
rinkta, tad būtų malonu, kad lie
tuviai ūkininkai, sutinką leisti 
savo ūkiuose stovyklauti, pra
neštų tuntininkams.

Įvairiems stovyklos pagelbi- 
niams darbams talkon kviečia
mi skautų-čių tėvai ir bičiuliai. 
Keletas lietuvių jau yra' pasiža
dėję savo mašinomis nuvežti ir 
parvežti vaikus iš stovyklos. 
Abu tuntai širdingai dėkoja 
šiems geradariams ar tikisi, kad 
visuomenė dar daugiau prisidės 
prie gero stovyklos paruošimo.

Tuntininkai.
Montrealis. — Canadair firma 

gavo Kanados vyriausybės du 
didelius užsakymus dviejų tipų 
lėktuvų.  .

• ••./irrtisai^atsikvoši
Jau 15 metų' Toronte leidžia

mas paraudusios Kanados Rusų 
Federacijos ‘organas “Viestnik”, 
viską vaizduojąs komunistinėje 
dvašidje. Stalino nuvainikavi
mas ir jo pasmerkimas sujaudi
no ir rusus. Raudonosios fed era - 
cijos eilės pradėjo, retėti. Sako
ma, kad bent 15% - narių išstojo 
vien. Toronte, O'neseniai pasiro
dė vienkartinis leidinys, pasira
šytas grupės rusų, kuriame 
smarkiai puolamas “Viestnik”, 
kam jis 15 metų kvailino juos 
visus ir dabar dar nerašo nieko 
apie tai, kas komunistų partijos 
suvažiavime' . buvo pasakyta 
Chruščiovo ir Mikojano apie žu
dymus bei terorą siaubusį Rusi
joje — apie nužudymą 5000 ka
rininkų su Tuchčevskiu, apie tai 
kad Stalinas nužudė savo žmo
ną, apie neramumus įvairiose 
Sov. Rusijos srityse ir tt. Esą. 
mes: mylime savo tėvynę, bet 
melas sovietinių vadų, o taip pat 
čionykščių komunistų vadų yra 
biautus ir nepakeliamas.

. Atitaisymas - * ‘
Pereitame TŽ numery pami

nint Prisikėlimo parapijos pa
statų pašventinimo iškilmes įsi
brovė nemaloni klaida. Ten pa
sakyta, kad banketo metu pa
tarnavo moksleivės ateitininkės 
pasipuošę tautiniais rūbais. Pa
sirodo, kad buvo ne vien jos, 
bet'taip pat sporto klubo “Auš
ra0 narės ir skautės. Rengėjus

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
realį, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 

. - . . . . . • , . North Bay, Sudbury ir kitur.ir jaunąsias talkininkes labai at- 30 dewson st. - - tel. le. 4-1403 
siprašome. TORONTO

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

•Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543
v ’■ .N

Reikalingi namai pardavimui
' » • • ■■ ‘- k ‘.v 1 2 * 7- ‘ .

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

PRAŠAU KREIPTIS Į

ALGARBENS


