
Kultūros Kongresas
Jau esame turėję daug įvairių suvažiavimų, bet birželio 

30 d. Čikagoje" įvykstąs Lietuvių Kultūros Kongresas mūšų iš- 
eiviškojo gyvenimo istorijoje bus pirmasis. Pirmą kartą lietuviai 
kultūrininkai ir visuomenininkai susirinks apsvarstyti lietuviš- 

r; kultūros problemų išeiviškajame gyvenime.
kongresas dviejuose plenumo posėdžiuose įvertins tautinės 
ių kultūros vaidmenį išeiviškajame gyvenime ir nagrinės 

puoselėjimo praktiškas galimybes bei būdus. Sekcijose, kurių 
»nėt 9, bus nagrinėjamos atskirų mokslo ir meno šakų puo- 

ėjimo bei ugdymo galimybės ir tų sričių kultūrininkų uždą-

* Savaitės įvykiai
Prez. Eisenhoweris sveiksta sėkmingai, tačiau jo kandidatu-

s 
viniai.

Žinoma, tai ne nauji klausimai. Jie daug kartų svarstyti at
skiruose būreliuose, net didesniuose susirinkimuose ir suvažia
vimuose. Bet tai yra taip svarbūs klausimai, kad ne tik galima, 
bet ir būtina prie jų vėl ir vėl grįžti. Ypač džiugu, kad prie šių 
gyvybinių mūsų gyvenimo klausimų einama visos Šiaurės Ame
rikos mastu. Prie jų be abejonės dar ne vieną kartą teks grįžti, 
nes jie bus gyvi tol, kol bus čia gyvų lietuvių, nes tautinė kultūra 
yra tikrasis tautos gyvatos šaltinis.

Jei norime spręsti savo tautinio išlikimo klausimą, turime 
pirmiausia išsiaiškinti tautinės kultūros puoselėjimo galimybes. 
Sis Kongresas, kiek galima Spręsti iš paruošiamųjų pranešimų ir 
paskelbtos programos, to lietuvybės šaltinio gilumo nesiruošia 
išmatuoti. Mūsų kultūrinių turtų įvertinimas, esamų kultūrinių 
pajėgų panaudojimo ir kitos praktiškosios problemos paliktos 
ateičiai, nes ištikrųjų viena diena visko negalima aprėpti.

Būdami realistai, mes negalime laukti, kad Kultūros Kon
gresas atvers mums juntamai naują epochą, kad po jo jau viskas 
daug geriau klosis. Tokie optimistai nesame, tačiau žinome, kad 
Kongresas vis dėlto turės būti didelis akstinas mūsų gyvenime 
ir iškels daug klausimų, kurie dar ilgai po jo bus svarstomi ir 
spaudoje ir atskirose organizacijose bei būreliuose. O tai jau 
daug, nes pradedame rambėti, pradedame apsiprasti su visokiau
siomis negerovėmis, dėl jų dar dejuojame, dažnai skundžiamės, 
tačiau praktiškų išeičių retai beiieškome. O turime vieną kartą 
perprasti, 'kad kultūrinio lietuviškojo gyvenimo suaktyvinimui 
skundų bei gražbyliškų raginimų nebepakanka. Šiandien reikia 
jau - ir organizacinio išradingumo. Lietuviškosios kultūros at
sparumui reikia ieškoti stipresnės atramos, kuri daugiau pa
trauktų mases, šiaib vieni tariasi esą pakankamai gilios lietųyiš-

paveikti tokių visažinančių abejingumo — neteikia tam išviso 
jokios vertės.

Reikia manyti, kad jau ir šis Kongresas pabandys įvertinti 
realiojo gyvenimo tendencijas ir paieškos praktiškų kelių nei
giamybių įsikerojimui apvaldyti. Receptai, be abejonės, sunkiai 
atrandami, bet ieškotini, nes be ypatingų pastangų pastoviai 
slinksime žemyn ir žemyn. ..

IV-toji Kanados Lietuvių Diena
LEIDINIO KOMISIJA

paskutinį kartą kreipiasi į 
KLB Centro organus, LB apy
linkių ir visų liet, organizacijų 
valdybas, prašydama neatidėlio
jant parašyti savo metinės veik
los apžvalgas, parūpinti nuo
traukų ir šią medžiagą pasiųsti 
šiuo adresu: J. Urbonas, 1421 
Pelissier St. Windsor, Ont. Iš
siuntimo paskutinioji data bir
želio 25 d. Leidinio Komisija.

DAILSS PARODA 
WINDSORE

Ryšium su š.m. rugsėjo 1-3 d. 
Windsore įvykstančia IV-tąja 
Kanados Lietuvių Diena ir Ka
nados bei JA Valstybių Lietuvių 
Susiartinimo Švente, ruošiama 
dailės paroda, kurią suorgani
zuoti pakviestas Lietuvių Dailės 
Institutas. ’•

Paroda bus iškilmingai atida
ryta rugsėjo 1 d. Willistead Art 
Gallerie patalpose ir tęsis iki 
rugsėjo 19 d.

Parodoje kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai dailininkai.

Kanadoje gyvenantieji daili
ninkai savo darbus siunčia T. 
Valiui — 84 Pinecrest Rd. To
ronto, Ont., o JA Valstybėse gy
venantieji — V. Paužai — c./o. 
4 Neringa” 1906 — 25th St., Det
roit 16, Mich.

Kiekvienas siunčiamas darbas 
turi būti atžymėtas pavarde ir 
darbo pavadinimu. Atskirai pra-

šoma pasiųsti siunčiamųjų dar
bų sąrašą, pažymint darbų pa
vadinimą, techniką ir kainą. Vi
sus darbus maloniai prašoma 
prisiųsti iki liepos 15 d.

IV-sios Kanados Lietuvių 
Dienos Org. Komitetas.

JAV ir Kanodos Lietuviu Dainy Šventės Komiteto Plenumas.
Sėdi iš kairės j dešinę: Elena Blandytė, sekretorė, kun. dr. J. Prunskis, spaudos atstovas, Agnė Jasaitytė, sekretorė, 
Vytautas Rodžius, I vicepirm., .Juzė Daužvardienė, patarėjo, Alice Stephens, pirmininkė, Albinas Dzirvonas, iždinin
kas, Nora Gugienė, spaudos atstovė, Justas Kudirka, II vicepirm., dr. J. Bajerčius, LB Chicagos Apygardas pirm. Stovi 
pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: dr. J. Papiėnas, Teodorai BKnstrubas, Kazys Kleiva, Elena Strikienė, Jozefina Milery- 
tė, Petrp--*ė Gribienė, kun. Adolfas Stašys, Edvardas Šulaitis, Eugenijus Slavinskas, Kazys Kasakaitis. Antroje eilėje 
iš k. j d.: neonas Bildušas, Antanas -Ginterts, Jurgis Jonikas, Jonas Pakel, Vladas Būtėnas, adv. Edvardas Stasukaitis, 
dr. Steponas Biežis, Jonas Paltukas, Albinas Valentinas ir Antanas Krutulis.

Laimėsime šaltąjį karą!
ADENAUERIS — VOKIETIJOS VIENYTOJAS. — LAISVASIS šingįoną; tai esą “nerealu”. Pa- 
PASAULIS PRIKLAUSO NUO VAKARŲ EUROPOS LIKIMO, sak jų, R. Vokietijos išlaisvinti

Adenaueris, 80 m. amž. V. Vo
kietijos kancleris, tebėra stam
bi vadovaujanti figūra. Pasta
ruoju laikų jo prestižas dar dau
giau sustiprėjo, kai jam pavyko 
sutvarkyti visa eilė stambių 
problemų: susitarti su Prancū
zija Saaro klausimu, pravesti 
kariuomenės įstatymą, įtikinti 
savo, antiamėrikietiškai nusitei
kusį finansų mih. Schaeffer pri-

: menęs. hiit
Ypač painus buvo Saaro Mau

simas; Dėl jo Prancūzija su Vo
kietija ginčijasi nuo Karolio D. 
laikų. Poli D. Karo Saaro sri
tis ūkiškai buvo su jungtas su 
Prancūziją; buvo norėta jį su- 
larptaųtinti, bet vietos gyvento
jams .pasipriešinus-, teko Pran
cūzijai nusileisti. Pagal susitari
mą tarp Adenauerio ir Mollet, 
Saaras politiškai bus įjungtas 
V. Vokietijon 1,957 m. sausio 1 d., 
nors ūkinės privilegijas pasilai
kys- Prancūzija iki 1960 m. Per 
ateinančius 25 m. Prancūzija 
gaus iš Saaro kasyklų 90 mil. 
tonų anglių. Abu kraštai — Vo
kietija ir Prancūzija — iškas 
kanalą, jungiantį Lotaringiją su

Reino kraštu; jis atsieis $130 mil.
Sudaręs ramesnes sąlygas vi

duje, Adenauris ėmėsi stipriau 
rūpintis Vokietijos suvienijimu. 
Jo lankymasis Vašingtone, kaip 
matyti iš oficialaus pranešimo, 
šį klausimą ypač pabrėžė. Kaip 
ir anksčiau, Adenaueris mano, 
kad krašto suvienijimas įmano
mas tiktai.su vakariečių parama. 
Dalis betgi vokiečių politikų
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negali beginkliai vokiečiai; išei
na, kad tai turėtų padaryti “ki
ti”. Nors britai nėra priešingi 
Vokietijos suvienijimui, tačiau 
nenori, kad reikia spausti Mask
vą ir tuo būdu siekti V. suvieni
jimo nelaukiant, kol Maskva pa
ti viena tai padarys atsiedama 
Vokietiją nuo Š. A. Sąjungos.

Adenaueris savo viešose kal
bose nepagailėjo priminti-vaka
riečiams pagrindinių dalykų.

KALBĖJO SU RYGA
Birželio 13 d. žinomas latvių 

politikas Alfreds Berzinš pasi
ryžo pasikalbėti telefonu su Ry
ga ir pasiteirauti kaip ten yra su 
gandais apie Pabaltijo valstybių j būsianti šskirta ir paversta liąu- 
išstojimą su Sovietų Sąjungos. 
Jis norėjo pasikalbėti su pačiu 
sovietiniu ministeriu pirminin
ku Viliu Laciu, kurį Berzinš pa
žinojo asmeniškai. Užsakius, pa
sikalbėjimą, iš Maskvos buvo po 
pusvalandžio pranešta, kad La- 
cis sergąs ir ar Berzinš norėtų 
kalbėti su Bulganinu. Tam pra
šant Rygos, buvo sujungtas su 
Latvijos ministeriu pirm, kabi-

netu ir pasikalbėjo su premjero 
pavaduotoju M. Pludoniu. Už
klaustas ar yra teisingos vaka
rų spaudos žinios, kad Latvija

dies respublika, atsakė, jog tam 
nesą jokio pagrindo. Esą, tik 
kaikurių panaikintų Maskvos 
ministerijų' darbas pavestas pa
čios Latvijos organams.

Užklustas apie likimą buv. 
prezidento K. Ulmanio, atsakė 
girdėjęs, jog tas esąs miręs, bet 
nežinąs kur ir kada. Toje vieto
je pasikalbėjimas buvo nutrauk
tas.
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rių tiesiogiai priklauso R. Vokie
tiją. Šiems politikams netikėtai 
atvežė įtikinantį atsakymą iš 
Maskvos Prancūzjos premjeras 
Mollet, kuriam Chruščiovas pa
reiškęs: “Geriau turėti savo ran
kose 17 mil. .vokiečių nei 70 mil- 
jonų suvienytų, bet neutralių”. 
Tai rodo, kad sovietai nėra lin
kę taip lengvai atsižadėti R. Vo
kietijos net ir tuo atveju, jeigu 
Vokietija -išeitų iš Š. Atlanto 
Sąj. ir liktų neutrali — panašiai 

J kaip Austrija.
Vašingtone Adenaueris, atro

do, ieškotos paramos rado. Vie
šame pranešime, pasirašytame 
Dulles ir Adenauerio, kreipia
masi į sovietus kviečiant vykdy
ti duotuosius pažadus Ženevoj 
liepos mėn. t.y. neprimesti ki
tiems kraštams savo ideologinės 
sistemos ir suvienyti Vokietiją. 
Kitaip esą neįmanoma pasitikėti 
sovietų gera valia.

Keista, kad britai į Adenau
erio vizitą Vašingtone žiūri abe
jingai. Jie klausia save, kodėl 
jis R. Vokietiją laisvina per Va-

tebėra pavojingą ir siekia. už
valdyti pasaulį; To ji siekia pir
moj eilėj per Vąk. Europą: “Vi
sas laisvasis pasaulis priklauso 
nuo Europos likimo”. Sovietai 
galį prilygti JAV-ėms kariniu ir 
ūkiniu pajėgumu, jeigu V. Eu
ropos pramonė patektų į jų ran
kas. Vakariečiai turį būti vie
ningi kariniu ir politiniu atžvil
giu. Peštynės jų tarpe nutiestų 
kelią sovietų viešpatavimui. 
“Karštasis karas buvo išveng
tas laisvųjų tautų greitu apsi
ginklavimu. šaltasis karas baig
sis mūsų laimėjimu, jei būsime 
kantrūs ir išmintingi. Tada Sov. 
Sąjunga jos pačios naudai bus 
pasiruošusi priimti atitinkamus 
susitarimus”.

Marseille — Tradicinė Pran
cūzijos katalikų social, savaitė 
rengiama Marsely liepos 17-22 
d.; pagrindinė tema: “Žmogus 
ekononrninėj plėtotėj”. Numa
tyta 18 paskaitų su viešomis dis
kusijomis.

IŠTRĖMĖ ORTODOKSU PRELATĄ

Prašo paramos 
mokykloms

N. Zelandijos katalikai krei
pėsi į vyriausybę prašydami 
pašalpos savo mokykloms, ku
rios nuolat didėja mokinių skai
čiumi ir sunkiai bepajėgia išsi
versti. Jose daugiausia dirba 
vienuoliai-ės, bet pastaruoju lai
ku prireikė samdyti ir pasaulie
čius, kuriems reikia mokėti žy
miai didesnį atlyginimą. Su pa
našiu prašymu neseniai kreipėsi 
j vyriausybę Australijos katali
kai ir laimėjo. N. Zelandijos ka
talikai irgi tikisi palankaus at
sakymo.

JAV Valstybės sekretorius J. F. Dulles su savo sūnumi Averry, 
kuris birželio 16 d. kardinolo Spellmano buvo įšventintas kuni
gu. Kaip ir tėvas, jis buvo presbiterijonas ir 1940 m. studijuoda
mas teisę Harvardo un-te perėjo į katalikybę. Karo metu jis 
tarnavo leitenantu laivyne; 1946 m. įstojo į jėzuitų ordiną ir 
1948-1951 m. dėstė Fordhamo un-te. Valstybės sekret Dulles 
pareiškė: “Esu laimingas, kad mano sūnus rado tikėjimą... 
Turiu tris vaikus ir visi jie. religingi. Kiekvienas jų savaip rado

sirišti su Graikijos atstovybe ir 
netgi atimant pasą. Tai esą iki 
šiol “negirdėtas žingsnis”.

Jau anksčiau pasklidus gan
dui,‘kad ir Britanijoj ėmė veikti 
kipriečių partizanai, policija 
ėmėsi saugumo priemonių netik
tai Kipro gubernatoriui besilan
kant Londone, bet ir dabar, ypač 
karališkajai šeimai apsaugoti. 
Mat,* graikai apšaukė karalienės 
vyrą, kuris yra graikiškos kil
mės, tautos išdaviku.

Pačioj Kipro saloj britai su
ėmė vieną vienuolyno viršinin
ką ir penkis vienuolius.

Britų opozicijos vadas Gaits- 
kell siūlo vyriausybei grąžinti 
ištremtai į. arkiv. Makarios ir 
tartis iš ’naujo dėl savivaldos. 
Graikija tikisi, kad Kipro klau
simas bus išeitas Jungt. Tau
tose šį rudenį.

NETIKRI KELIONĖS ČEKIAI - * *
Vokietijoj susekta grupė, ga

minanti netikrus “traveller 
cheques” ir siuntinėjanti su jais 
savo patikėtinius su padirbtais 
pasais į įvairių kraštų bankus 
ir krautuves paimti pinigų. Iš 
kelių jau suimtų asmenų paro
dymų spėjimą, kad tos grupės 
centras esąš šiaur. Italijoj. Pir
mas toks asmuo buvo suimtas 
Hanovery, kai su itališku pasu ir 
JAV kelionės čekiu prisistatė į

Vidaus reik. min. G. Lloyd- 
George pranešė, kad jo įsakymu 
buvęs prievarta išgabentas į 
Atėnus graikų ortodoksų archi
mandritas K. Macheriotis, va
dovavęs Londone, Camden 
Town, 5000 graikų kipriečių 
bendruomeni. Esą jis esąs Grai
kijos pilietis, gimęs Kipro salo
je, ir, kaip Londono graikų orto
doksų galva, esąs nepatikimas 
britų vyriausybei. Neseniai jis 
vadovavo pamaldoms, kuriose 
buvo prisiminti du britų pakarti 
kipriečiai, kovoję už savo kraš
to teises. Be to, jis visą laiką ro
dėsi kaip atviras Kipro-Graiki- 
jos sujungimo šalininkas.

Graikijos charge d’affair Lon
done įteikė britų vyriausybei 
protestą, prikišdamas, kad ar- 
ch’mandritui buvę įsakyta iš
vykti lėktuvu neleidžiant nė su-

banką norėdamas gauti 
Banko tarnautojas betgi 
minė, kad JAV kelioniniai če
kiai negali būti įsigyjami Itali
jos pinigais ir pranešė policijai, 
kuri tą asmenį suėmė. Padirb
tais kelion. čekiais minima gru
pė vien Vokietijoj paėmė 600.000 
DM.; Italijoj, Austrijoj, Ispani
joj, Portugalijoj ir Skandinavi
joj — keletą milijonų.

$150. 
prisi-

ros klausimas sekančiai kadencijai tebėra netikras. Būdamas li
goninį pasirašinėja oficialius raštus ir netgi priėmė Vokietijos 
kanclerį Ądenaūerį su valstybės sekret. J. F. Dulles, su kuriais 
kalbėjęsi Vokietijos suvienijimo klausimu apie 10 min. Nors 
prez. Į3senhoweris visai neatitrūksta nuo užs. politikos, tačiau 
šiuo tąjpu politinį JAV vairą laiko Dulles rankos. Jis tarėsi su 
Adenaureiu dėl Europos ateities politikos; jis priėmė Kanados 
užs. rį,min. L. B. *Pearson, su® —----------------------------------- -—
kuriuo^aptarė Š. Atlanto Sąj. rodo, jo atsistatydinimas buvo 
praplėtimą politine ir ūkine ruošiamas jau 1955 m. liepos 
prasme; jis tarsis ir su Prancū- mėn. Tada, kaip rašo Londono 
zijos užs. r. min. Pineau. Britai j “Pfdy Telegraph”, Chruščiovas 
daugiau pasitiki Eisenhowerio 
ranka, ir todėl laukia galimai 
greitesnio jo grįžimo į Baltuo
sius Rūmus. Tuo tarpu Dulles 
yra pasinešęs į Š. Atl. Sąj. su
stiprinimą ir manoma, kad tam 
jis turi planų, kurie numato ne
maža naujybių ir kurie gali tu
rėti panašios reikšmės kaip savo 
laiku Marshallo planas.

Atmetė kvietimą
Į savo aviacijos šventę Mask

voj sovietai pakvietė JAV ir kt. 
vakariečių kraštų delegacijas. 
Anksčiau tokiose iškilmėse daly
vaudavo tiktai kariniai a t aches; 
dabar gi vakariečiai nusiųs pla
tesnes delegacijas. JAV sutiko 
siųsti tiktai vieną augšto laips
nio atstovą ’— aviacijos gen. 
Twining. Maskva betgi panoro 
matyti visus JAV jungtinio šta
bo viršininkus adm. A. Rad
ford, pirm., addm. A. Burke ir 
gen. M. Taylor. Neoficialiai ji 
kreipėsi į Balt. Rūmus, bet iš 
ligbninės_buvo gautąs neigiamas 
SžrotvW^ym^^šn<e 
be kitko, sakoma, kad kariniai 
JAV vadai ateityje galėsią lan
kytis Sov. Sąjungoj paskirai, jei 
bus pakviesti, bet visi kartu esą 
negalį palikti pareigų. Kalbama, 
esą Kremlius norįs pasikviesti 
JAV karo ministerį Wilson, kad 
tuo būdu atkeltų vartus sovietų 
karo min. Žukovui į Vašingtoną.

Molotovo žvaigždė...
Malenkovas gerai atlikęs sa

vo vaidmenį Britanijoj, paruoš
damas, kelius “B. ir K.” vizitui, 
yra siunčiamas Prancūzijon, 
matyt, su ta pačia misija. Tai 
rodo, kad Malenkovo žvaigždė 
nėra nusileidusi, tuo tarpu Mo
lotovo — baigia nusileisti. Pasi-

uždarame kompartijos c. komi
teto posėdyje pasakęs aštrią kal
bą prieš Molotovą kaltindamas 
jį turint asmeninių ambicijų, 
kurias jis remiąs savo buvusiu 
bendradadrbiavimu su Leninu. 
Pasak jo, Molotovas, būdamas 
užs. r. ministeriu, priešinęsis 
susitaikymui su Tito ir kariuo
menės atitraukimui iš Austrijos. 
Esą jis karštai tvirtinęs, kad Ti
to buvęs kaltas, o ne Stalinas. 
Remdamasis buv. lenkų augšto 
pareigūno S. Bialek, pabėgusio 
į Vakarus, pareiškimais, anglų 
dienraštis priduria, kad ta pa
čia proga Chruščiovas siūlęs 
telkti visas propagandines pa
stangas į vakariečių kolonijas, 
kurios liks izoliuotos, kai tik In
dija prisidės prie Kinijos, ty. 
sovietinio bloko.

Rinkimai
Birželio 14 d. Olandijoj įvyko 

parlamento rinkimai. Negaluti? 
niais duomenį ‘ daugiausia at
stovų, gavo _ 
lal!ktį^arfrjš[<-^ 
revoliucininkų — 10, protestan
tų istorinių krikščionių p. — 8, 
liberalų — 9, komunistų — 4 
(turėjo 6), politinių reformų p. 
— 2. Nuo 1945 m. vyriausybę su
daro katalikų-socialistų koalici
ja. Buvusiame parlamente ji tu
rėjo po 30 atstovų. Manoma, kad 
ji valdys kraštą ir toliau.

Izraelio užs. r. min. M. Sharett 
atsistatydino. Jo vieton paskirta 
moteris Goldą Meyerson.

Sov. Sąjungos užs. r. min. Še- 
pilov lankėsi Egipte ir aptarė su 
premjeru Nasser pagalbos tei
kimo reikalus. Neseniai sovietai 
perdavė du kariniu laivu Egip
tui. J *

Nauji nuostatai imigruoti į Kanadą
JT Augštasis Komisaras Vo

kietijoje praneša, kad Kanada 
nustatė naujas sąlygas pabėgė
liams į Kanadą imigruoti.

Garantijų pabėgėliams suda
rymas. itanados gyventojai, norį 
atsikviesti kurį nors pabėgėlį, 
draugą ar giminę, gali paduoti 
vyriausybei prašymą. Sutikimas 
sąlygojamas sponsoriaus pajė
gumu parūpinti pabėgėliui pa
kankamas įsikūrimo sąlygas bei 
darbą. Viza bus išduodama, jei 
pabėgėlis atitiks įprastinius ci
vilinius ir sveikatos reikalavi
mus. Departamentas norės užsi
tikrinti, kad sponsorius yra pati
kimas asmuo norįs ir galįs pabė
gėliui pagelbėti bėdos at vėjy.

Išskirtos šeimos. Departamen
tas yra pasiruošęs peržiūrėti vi-

nalinio Sveikatos ir Gerovės De
partamento (National Health & 
Welfare). Suprantama, kad šios, 
rūšies pabėgėliai nebus dabar 
tinkami įleisti kaip imigrantai, 
bet jiems bus leistą atvykti gy
dytis ir jų imigranto statusas- 
bus svarstomas, kai jų gydymas^ 
bus sėkmingas.

Kriminalinių atvejų bylos. De 
partamentas yra pasirengęs per
žiūrėti bet kurio imigrantę pa
bėgėlio bylą, kuriam buvo atsa- 
kvta viza dėl bausmės už paly
ginamai mažą nusikaltimą. Tai- 
bus taikoma tik tiems, kuriu 
kvietėjas Kanadoje yra artimas 
giminė. * ' _

Be garantijų imigrantai. Ne
turinčių garantijų imigrantų pa
rinkimo kriteriumas šiais me-J *, v*. *** ***■ v- v* VA A a»* a v-w* a «**•.***» •PAMALS aaa^

sas dėl sveikatos išskirtų šeimų tais yra žymiai pakeistas ir ma- 
bylas, kur šeimos galva ar dir
bantysis šeimos narys yra pasto
vus Kanados gyventojas. Tad 
pastovūs Kanados gyventojai 
gali naujai įteikti pareiškimus 
prašydami įleisti jų žmonas ai 
vyrus ir vaikus, o taipgi jų tė
vus, jei jie yra pabėgėliai ir jų 
sveikatos stovis buvo kliūtis įva
žiuoti-į Kanada. Dauguma, ie 
ne visi, šie atvejai siejasi su už
krečiamomis ligomis, kaip džio
va ar kitos ligos, reikalaujančios 
institucinės globos. Dėl to De
partamentas reikalaus, kad pa
reiškimai būtų paremti atitin
kamais provincijos sveikatos įs
taigų pažymėjimais, kad Kana
dos -įstaigos priims gydyti tokį 
sergantį Šeimos narį. Norintiems 
savo šeimos narius atsikviesti, 
patariama kreiptis į provincijos 
sveikatos įstaigas, tiksliai, deta
liai apibūdinti bylą ir prašant 
raštiško užtikrinimo gydyti ir 
tt, kaip augščiau pasakyta. Jei 
Kanados provincijos viršinin
kai reikalautų kurioje nors by
loje paskutinių sveikatos davi
nių, tai tas bus parūpinto Nacio-

žiau reikšmės teikiama specia
laus profesinio pasiruošimo kva
lifikacijoms. Imigrantai turi bū
ti tinkami, pageidaujami ir pri
imtini, nuoširdžiai norį Kanado
je įsikurti ir su būtinomis cha
rakterio ypatybėmis: drąsa, pa
stovumu, apsisprendimu ir (tt. 
kurie jam padėtų pasiekti tikslą. 
Be abejo, yra pabėgėlių, kurie 
buvo padavę pareiškimus imi
gruoti į Kanadą, bet profesiniu 
pagrindu buvo atmesti. Tokie 
gali dabar iš naujo paduoti pa
reiškimus.

Kelionės pagalba šeimos na
riams. Kai šeimos galva randa
mas tinkamu imigruoti bendra 
programa, bet nenori skirtis nuo 
šeimos, gali būti suteikta kelio
nei pagalba, jei parinkimo val
dininko nuomone, nuvykęs į Ka
nadą galės tuojau gauti darbo.

BALFas Miinchene. —

Nicosia. — Britai rodo noro at* 
naujinti nutrūkusias redybas su 
arkiv. Makarios, tarpininkau
jant ortodoksų bendruomenės 
vyresnybei |

r
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Prancūzu masonija
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI2 PUSL.

liet Kultūros Kongresas ir Dainy šventė
Organizatoriai praneša:
Kongresas įvyksta 1956 m. bir

želio 30 d. Čikagoje, Sherman 
viešbutyje, Randolph ir Clark 
.gatvių kampas. Pradžia 9.30 vai. 
rytą. Dalyvių registraja prade- 
'dama 8 v. r. ten pat. Kultūros 
Kongresui sveikinimai iš anksto 
patiekiami raštu. Kultūros Kon
grese dalyvauti kviečiami visi 

►kultūrininkai, LB apylinkių ir 
' įvairių organizacijų bei draugijų 
nariai ir visi lietuviai, kurie sie
lojasi lietuviškos kultūros išliki
mu išeivijoje.

Kongreso metu įvyks du ple
numo ir eilė atskirų mokslo ir 
kultūros sekcijų posėdžių.

Sekcijos ir jų vadovai
1. Mokslo — prof. M. Krikš

čiūnas, 5543 So. Winchester 
Ave., Chicago, Ill., telėf. GR. 6- 
4666.

2. Švietimo — Jeronimas Ig- 
natonis, 4630 So. Paulina St. 
Chicago, Ill., telef. FR. 6-6897.

3. Muzikos — Juozas Kreivė
nas, 1602 So. 48 ct. Cicero, Ill., 
telef. TO. 3-1987.

4. Literatūros — Benediktas 
Babrauskas, 1436 So. 50 Ave., 
Cicero, Ill., telef. TO. 3-1253.

.. . 5. Istorijos — Vincas Liulevi- 
čius, 6540 So. Campbell Ave., 
Chicago Ill.
, 6. Lietuvių kalbos — Alek
sandras Dundulis, 2428 So. 

'Lawndale Ave., Chicago, Ill., te
lef. CR. 7-6710.

7. Akademinio jaunimo — Br. 
Juodelis, 4336 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill., telef. FR.6- 

.'4822.
8. Teatro — Stasys Pilka, 

3108 So. Halsted St., Chicago,
..'JU.

9. Dailės — Jonas Pilipauskas, 
’371 E. Kensington Ave., Chica
go, Ill., telef. PU. 5-6906.

Sekcijų posėdžiai prasidės 1 
.'Vai. ir tęsis ligi 6 vai. Antrasis ir 

uždaromasfe plenumo ■ posėdis 
"prasidės 6 vaL » *:

Į rezoliucijų komisiją kviečia
mi abiejų plenumo posėdžių pas

kaitininkai ir po vieną asmenį 
iš kiekvienos sekcijos. Sekcijų 

"vadovai prašomi galimai grei
čiau pranešti rengėjams asmens 

"pavardę, kuris skiriamas į rezo- 
“Jiučijų komisiją.

Finansai. Pirmasis Amerikos 
i ir Kanados L. Kult. Kongresas 
jaareikalavo didelių išlaidų. Ren
gėjai kviečia visus lietuvius sa- 

"vp aukomis paremti pirmojo KK 
darbą. Aukas siųsti Kultūros 
Kongreso organizacinės komisi
jos pirmininko adresu: Teodoras 

. Blinstrubas, 6737 So. Campbell 
’ Ave., Chicago, Ill., telef. HE. 4- 

4076. Aukos bus priimamos ir 
Kongreso metu.

Norintieji Kultūros Kongresą 
sveikinti siunčia sveikinimus 
raštu: Lietuviu Kultūros Kon
gresas, 706 West 21 St., Chicago 
16. Illinois.

Dainų Šventės komitetas įsi
rengė savo būstinę, iš kurios yra

• teikiamos visos informacijos ir 
. atliekami visi reikalai. D. Šven

tės Kom. vicepirm. Vyt. Ra- 
džius kartu eina ir Dainų Šven
tės administratoriaus pareigas. 
Būstinės adresas: 2523 W. 69 St.

Į Chicago 29, Ill. Tel. PR. 8-5952.
Informacijos komisija apie 

Dainų Šventę informuoja ameri-
* kiečių spaudą, radiją ir televi-

Lyg perkūnija iš giedro dan
gaus trenkė Paryžių 1954 m., kai 
paaiškėjo, jog Prancūzijos slap
ti dokumentai atiteko vietinei 
komunistų partijai. Net trims 
pareigūnams ką svarbaus apta
riant netrukus viskas buvo ži
noma Paryžiaus komunistams. 
O kas prancūzų komunistams 
buvo žinoma, ir Maskvai nebuvo 
nutylėta.

Spauda pradėjo rėkte rėkti. 
(Spėliojimai sekė kitus. Mendes 
France tuometinė vyriausybė 
pasijuto labai nejaukiai. Vi
daus reikalų ministeris Francois 
Miterand lyg ant žarijų atsidū
rė. Jei dešiniosios spaudos šūka
vimas buvo tuščias, Miterand 
parodymas teisme tikrai įsidė
mėtinas: “Kas kartas vis rodėsi, 
kad štai jau einu prie tikslo. Ta
čiau nematoma ranka staiga vis-

ziją. Informacijos Komisijos pir
mininke yra Dalė Vaikutytė- 
Murray.
, Chorai, organizacijos ir priva
tūs asmenys, kurie renka aukas 
pagal aukų lapus, turi iki birže
lio 12 d. užbaigti aukų rinkimą 
ir aukų lapus tuojau pat pri
siųsti komitetui. Pavardės as
menų, kurie Dainų Šventės rei
kalams paskyrė nemažiau $5 bus 
įrašytos į Šventės leidinį ir liks 
ilgam prisiminimui. Pavėlavu
sieji prisiųsti .aukų lapus nega
lės tilpti leidiniyje. Prašome ne
delsti.

Visų chorų pirmoji sustojimo 
vieta yra Lietuvių Auditorija, 
3133 So. Hoisted St., Chicago, Ill. 
Čia vyks' registracija, paskirs
tymas nakvynėmis ir sutekimas 
paskutinių informacijų.

Bankete Dainų Šventės ir 
Kultūros Kongreso dalyviams 
pagerbti dalyvaus Jo Em. kardi
nolas Samuel Stritch, kuris tars 
žodį visiems lietuvių kultūrinin
kams. Meninę dalį atliks sol. 
Prudencija Bičkiėnė, sol. Stasys 
Baranauskas ir muz. Aleksand
ras Kučiūnas. Banketo komisijos 
pirm. Jonas Jasaitis — 4430 So. 
Campbell Ave., Chicago, Ill., tel. 
LA. 3-2180.

Bankete gali dalyvauti visi. 
Prie vieno stalo telpa 8 žmonės. _ ~ 
Vienam asmeniui kainuoja $6. kibusi žinomosios prancūzų lo- 
Banketo metu pageidaujama 
rengtis tautiniais rūbais, jų ne
turint — vakariniais. Užsisakyti 
vietas galima ir paštu, atsiun- 
čiant pinigus. Jis įvyks Sher
man viešbuty liepos 1 d. 6.30 v. 
vak.

Bilietų Į Dainų Šventę taip 
pat galima užsisakyti paštu. 
Kaina: $4, 3, 2 ir 1.50.

Advokatas Jean Louis Tixier- 
Vignancourt aiškaus dešinio nu
sistatymo, buvęs pogrindžio ko
votojas ir strategas klausia: “Pa
galiau, kokia toji ranka buvo: 
juoda ar raudona?” Tiesą pasa
kius Vignancourt mažai teisme 
tesisielojo savo ginamaisiais, kai 
atsirado nepaprasta proga įgelti 
jo taip nekenčiamai ketvirtajai 
respublikai.

Klausimas kas per ranka tal
kininkavo išdavystei — liko ne
atsakytas. Tik vėliau paaiškėjo, 
jog košę virė juodos ir raudonos 
rankos. Komunistų šnipas žvai- 
rulis Baranes turėjo kairę ran
ką visiškai raudoną, nes buvo 
sumaniausias komunistų šnipas. 
Tačiau jo dešinioji ranka buvo 
lyg anglis — ji buvo tvirtai įsi-

sonus, nežiūrint didelės neapy
kantos Mendes France, staiga ir 
jo burna užsičiaupė. Gal todėl, 
jog ir jis kaikada buvo prisišlie- 
dinęs prie masonų, nes ir deši
niajame sparne jų ganėtina. Tik
rai buvo žavu, kai tokio vardo 
vyras, kaip maršalas Alphonso 
Juin ar vėl katalicissimus Geor
ges Bidault įsiręžę stvėrėsi įro
dinėti, kad masonas Mons tikrai 
esąs žavus vyras.

Organizacija
Grand Orient, prancūzų ma

sonų esminė pilis, pilna priešin
gybių. Ji nuduoda esanti lyg 
nusistovėjusi biurokratija, ku
rios tikslas kovoti pjrieš intrigas. 
Tačiau nuo prancūzų revoliuci
jos niekas nepasižymėjo tokio
mis klastingomis politinėmis 
intrigomis, kaip Grand Orient. 
Kiekviename prancūzų sąmišy- 
je ši ložė buvo-prikišusi pirštus 
ir šiandieną nepąslaptis, kad jos 
veikla šioje aptriušusioje res
publikoje, toli atsisiejus nuo 
garbingumo.

Prancūzai šiuo metu turi tris 
žinomas masonines organizaci
jas: Grand Loge, Grand Orient 
ir Žmogaus teisių gynimo ložę, 
kurios apjungia pietines masonų 
ložes, demokratiškai išsirenkan- 
čias savo vadovybes. Jos slaptos 
ir turi neabejotiną, tikslą kraštą 
valdyti. Slaptumas masonams 
patarnauja ne tik politiškai 
veikti, bet ir išvengti atsakomy
bės už žinomus prasikaltimus.

Grand Loge kiek primena 
anglosaksų masonus. Ji apjun
gia prancūzų protestantišką 
aristokratiją. Teoretiškai sakosi 
nesidominti politika. Iš savo na
rių reikalauja išpažinti dievybę 
— Pasaulio Tvėrėją. Spėjama ją 
turint 7.000-10.000 narių.

Grand Orient maždaug dvigu
bai didesnė. Jos narių skaičius 
siekia 15-18.000, Ji neabejotinai

vaudami turi paklusti masoniš- 
kojo centro nurodymams. Grand 
Loge ateizmas riša su komuniz
mu nors jo oficialiai nemėgsta. 
Tam tikru atveju panaudojami 
ir teistiškai nusiteikę nariai, jei 
būtina politiniam žaidimui.

Trečioji — Žmogaus teisių 
prancūziškoji ložė yra silpna — 
teturi 5-6000 narių. Joje daly
vauja ir moterys.

Nors minėtos masonų organi
zacijos tarpusavyje dažnai nesu
taria, bet jų vyresnėsės raudo
nos, baltos ir juodos ložės grei
tai randa bendrą kalbą. Svar
besniais klausimais jos veda vie
ną politiką. Nuo Calais ligi Con
go masonai vienodai kalba, kad 
mokyklose neturi būti dėstoma 
tikyba, visur deklamuoja Liber
te, Egalitė, Fraternitė . pour 
nous.

Iškilimas ir smukimas
Prancūzų masonija buvo stip

riausia prieš pat pirmąjį pasau
linį karą. Jų skaičius anuomet 
siekė 50.000, kai dabar ložėms 
tepriklauso apie 30.000. Vokiečių 
okupacijos ir nepriklausomybės 
kovų metu dingo apie 90% ma
sonų. Tačiau dabar masonai vėl

atsistoja ant kojų. Kaikuriose 
Prancūzijos srityse jų žodis yra 
lemiantis. Polinkis į kairę ir 
ateizmo skelbimas yra kiek su
švelninti. Grand Orient svar
biausia partija buvo radikalso- 
cialistai. Ir nūdien glaudūs ry
šiai su šia partija nėra nutrauk
ti. Kai Marseilles, 1954 m. rude
nį vyko radikalsocialistų suva
žiavimas, tuo pat metu ten ma
sonai susimetė posėdžio ir įpa
reigojo visus masonus remti bu
vusį brolį Mendes France. Da
bartinis ministeris pirmininkas 
Guy Mollet yra veiklus maso
nas, kaip ir jo talkininkas — 
finansų ministeris Paul Rama- 
dier.

. Prancūzų masonai kaiko pa
mokė net komunistus. Jų įsi
skverbimo taktika plačiai žino
ma. Visai nereikia stebėtis, kad 
masonai surado keltą pasiekti 
net MRP, katalikišką partiją.

Nūdien masonai.ypač veržiasi 
į žinybas ir sritis, kurios sudaro 
viešąją nuomonę ar turi įtakos 
į jaunimo auklėjimą. Jų stip
riausia pilis yra Paryžiaus švie
timo ministerija, nacionalizuo
ta pramonė, oro transporto įmo
nė Air France, radijo tinklas ir 
spauda. Grand Orient stengiasi 
įsisprausti ir į tarptautines orga-, 
nizacijas, pa v. UNESCO. Mek
sikietis Jaime Torres Bodet bu
vo iškeltas į padanges, nors sa

vajame krašte tebuvo tik nežy
maus laipsnio masonas.

La Prefecture de Paris ir Su
rete Nationale yra masonų ran
kose. Paryžiaus policijos maso
nai yra palinkę į kairę, kai Pran
cūzijos saugumiečiai į dešinę. 
Nors masonai turi nepaprastos 
įtakos Prancūzijos policijoje ir 
iš ten gauna puikias informaci
jas, kas dedasi krašte, tačiau tie 
patys masonai neretai išduoda 
valstybines paslaptis. Taip nu
tiko ir su Baranes, neminint ty
lomis praslinkusių kitų atvejų.

Prieš pastarąjį karą masonai 
neįsileido komunistų. 1950 m. 
Baylot ir kiti masonų vadai su
sirūpino, kai komunistai šimtais 
pradėjo spraustis į Grand 
Orient. Nemažai jų pateko į že
mesnes ložes. Baylot pradėjo at
virai šaukti, kad reikia apsiva
lyti nuo komunistų. Raudonieji 
masonai Labrusse ir Mons ne
paprastai įžūliai puolė brolį 
Baylot ir išsodino iš vyriausio 
meistro — Venerable padėjėjo 
krėslo. Susidūrimas tarp maso
nų nekomunistų, neutraliųjų ir 
komunistų tėra tik vienas kovos 
tarpsnių.

Masonų lindėjimas patamsyje, 
jų slaptumas ir užkulisinis vei
kimas vargu nūdien ką gero gali 
duoti. Jų klastingi posūkiai, kaip 
patirtis rodo, gero nežada net 
savąjai tėvynei. ?

Maištas Pietu^ juroje

žės Grand Orient. Juk tai pat 
ložei priklausė ir Baranes bend
rininkai komunistuojantis Rene 
Turpin, nežymus prancūzų tau
tinės gynybos komiteto valdi
ninkas, jo bendrininkas Roger l ateistinė ir ypač veržli politikos 
Labrusse, kaltintas šnipinėjimu, i srityje. Jos nariai sutelpa kai- 
kaip ir to komiteto generalinis resnėse ar centrinėse partijose, 
sekretorius. Jean Mons. Pavieniai masonai dalyvaudami

Ir kai Vignancourt palietė ma- partijose ir neretai joms vado-

JP BUVO NEMAŽAI, 0 KUR JIE DABAR?.1

- (E) Jau kiek atslūgus -bolševi
kinei revoliucijai, Maskvoje prie 
veikiančio komunistinio March- 
levskio vardo un-to pradėjo 
veikti ir lietuvių sektorius. Čia 
sekretorium ir paskaitininku 
buvo Rapolas Rasikas, buV. rau
donarmietis, įvairių kautynių 
dalyvis, armijos archyvo tvar
kytojas ir Lietuvos ekonom. ge
ografijos vadovėlio autorius. Be 
Rasiko, tame un-te dar paskai
tas skaitydavo Z. Aleksa-Anga- 
rietis, V. Kapsukas ir kt. Šį sky
rių per kelias laidas gal baigė 
šimtas kitas lietuvių. Visi jie 
buvo pasiųsti “šviesti” kitų. 
Koks gi visų tų buvusių studen
tų ar bent gabesniųjų likimas? 
Ne vienas iš jų‘tuo metu reiškė
si kom. spaudoje: Drąsutis, Bi- 
kelis, Stašelis, eiles rašęs Čiulo-

kas, Žalionis ir eilė ..kitų. Matyti, 
bolševikai visus juos jau “išėmė 
iš apyvartos”. Dabar komunistų 
spauda apie juos tyli, kaip ji 
neprisimena ir kom. Šepečio ir 
kitų.

Kai 1941 m. iš Lietuvos į So v. 
Sąjungą traukėsi bolševikinė 
“vyriausybė”, kartu su ja buvo 
vežamas ir P.x Glovackas, buvęs 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
valdytojas ir Ūkio Planavimo 
Kc misijos pirmininkas. Bebė
gant ties Zarasais Glovackas bu
vo pačių rusų nušautas. Nors jis 
buvo įsitikinęs komunistas, bet 
nepaprastai piktinosi komunistų 
vykdyta Lietuvoje žmonių me
džiokle. Net pačiam Sniečkui 
drėbė į akis, kad toks žmonių 
gaudymas ir išvežimas tai tik
ras aziatų barbarų darbas. Da-

bar okup. Lietuvoje »tylima - ir. 
apie P.' Glovacko likimą, kaip 
kad tylima ir apie visus kitus 
pavergėjų sušaudytus ar kitaip 
sunaikintus jų vienminčių bend
radarbių vardus.

Kai 1940 m. raud. armija pir
mą kartą okupavo visą Lietuvą, 
finansų ministerio pavaduotoju 
ir vėliau finansų liaudies komi
saru buvo paskirtas lietuvis eko
nomistas J. Vaišnoras. Susidarė 
ispėdis, kad jis Kremliaus akyse 
branginamas. Kai 1944 m. 
raud. armija Lietuvą pavergė 
antrą kartą, grįžo atsakingų pa
reigų finansinėje srityje eiti 
ir Vaišnoras, Maskvoje vedęs 
rusų baletininkę. Bet Kaune bu
vo 1949 m. suimtas, Vilniuje 
įkištas ministerijos kalėjime Į 
vienutę ir galiausiai nuteistas 
10 metų už tai, kad nepranešė 
MGB apie savo pasimatymą 
nakties metu su savo broliu — 
Lietuvos partizanu, kuris jį bu
vo netikėtai aplankęs. Bent to
kios pasiekė užsienį žinios.

Buvęs finansų komisaro pava
duotojas Zaleskis stropiai ėjo 
skirtąsias pareigas ir vykdė vis
ką, kas jam buvo pavesta. Likęs 
Lietuvoje vokiečių okupacijos 
metais, Zaleskis nebuvo nacių 
talkininkas. Vėl į Lietuvą įsiver
žus komunistams, Zaleskis buvo 

■ greitai suimtas ir, kaip sakoma, 
‘ dingo be žinios”;

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

ATIDARYTA 111 T |4 H 625 QUEEN ST. W
VAKARAIS JL-Z VJ jLVJL/ kJ (netoli Bathurst).

Daugiau kanadiečių JT* h
VAŽIUOJA VVATISi

Niujorkas. — Lenkai buvo už
planavę š.m. birželio 16-18 d. Pa
ryžiuje pravesti Lenkų Kultūros 
Kongresą. Tam jie buvo gavę iš 
Free Europe $40.000 paramos. 
Kongreso pirmininku buvo prof. 
O. Halecki. Bet dabar tas kon
gresas atšauktas.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Dabar grįžkime vėl atgal prie 

Roger Byam pasakojimo:
“Vieną ankstyvą 1791 m .ko

vo vidurio rytą mane pažadino 
Techani brolis Tuhau ir pranešė, 
jog yra atvykęs laivas. Tai Pan
dora dvidešimt keturių pabūklų 
fregatas.- Dar tą pačią dieną aš 
jau buvau grandinėmis sura
kintas. Ir tik gydytojo Hamilto
no dėka išlikau gyvas. Per jį ga
vau laišką iš motinos ir sužino
jau, kad Bligh mane kaltina 
kaip artimiausią Christian bend
rininką. Nepaprastai pasipikti
nau Bligh laišku rašytu mano 
motinai. Guodžiausi tuo, kad 
motina manimi pasitikėjo. Ne
pasakosiu, koks skaudus buvo 
atsisveikinimas su Tehani ir 

„dukrele, nepasakosiu visų kan
čią patirtų Pandorą dėžėje ir po 
laivo sudužimo. -

Tik Dievo apvaizdos dėka, 
nors praradau savo gerą draugą 
Stewart, išlikau gyvas ir pasie
kėme Timor salą, kur mus per- 
kraustė į olandų laivą, o vėliau 
perėmė anglų laivas.

1792 m. birželio 19 d., mus ga
benąs laivas išmetė inkarą Port
smouth uoste. Po keturių su pu
se metų, iš kurių penkiolika mė
nesių grandinėse surakintas, grį
žau į tėvynę. Visus mus belais
viu patalpino karo laive Hector 
kur stipriai saugojami turėjome 
laukti karo teismo. Po kelių die
nų nuo mūsų atvykimo, prisista
tė Karališkosios Mokslų Drau
gijos Joseph Bank, atsivesdamas 
kartu admiraliteto ;
Graham, kuriems turėjau papa
sakoti visą istoriją. Man viską 
smulkiai ir išsamiai nupasako
jus, J. Banks pažadėjo nieko ne
laukiant ieškoti Tinkler. Bai
mingos dienos slinko, jokios ži
nios nesigirdėjo. Beveik visą lai
ką dirbau prie rankraščio apie 
Tahiti kalbą.

Pagaliau atėjo laukiamas J. 
Bank laiškas, kuriame tas kil
nus vyras rašė: ■ : .

...“Aš tik dabar sužinojau, 
kad Tinkler žuvo apt borto Ca- 
rib Maid, kuris laike uragano 
paskendo netoli Kubos”...

Šis laiškas man skambėjo kaip 
mirties sprendimas. Patyręs, 
kad mano motina yra mirusi ir 
ši žinia nebuvo tokia sunki. Po 
kiek laiko ant Duke karo laivo 
prasidėjo karo teismas. Daugu
mas buriavusių kartu su manimi 
ant Bounty liudijo mano naudai, 
išskyrus T. Hayward, kurio kal
tinimai man buvo nepamatuoti,

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

bet lemią. Mano gynimasis ma
žai ką tereiškė ir 1792 metų 
spalio 18 d. teismas paskelbė 
sprendimą:

“Išklausius visus prieš Tamstą 
parodymui ir visa, ką tamsta 
pasakei savo gynimuisi, teismas 
priėjo išvados, kad kaltinimai 
yra pagrįsti. Todėl nutariame, 
kad tamsta pasmerkiamas pa
karti” .. .

Kartu su manimi teismas pri
pažino kaltais ir pasmerkė mirti 
jūrininkus Morrison, Muspratt, 
Ellison ir Millward.

Aš buvau pasmerktas dėl to 
nelemto mano pasikalbėjimo su 
Christian maišto išvakarėse, ku
rio pabaigą ir Bligh nugirdo. 
Mano pažadą pranešta apie 
Christian -jo tėvams, Bligh su
prato, kaip pritarimą maištui. 
Tinkler, kuris visą pasikalbę j i? 
mą girdėjo, žuvo. Su juo pra
puolė ir paskutinė mano viltis.

Po kurio laiko jūrininkai Bur
kitt, Millward ir Ellison buvo iš
vežti ir teismo sprendimas įvyk
dytas. Dėl neišaiškinamų prie
žasčių Morrison Muspratt ir ma
no egzekucija buvo atidėta. 
Laukdamas mirties vis dar dir
bau prie rankraščio.

Bet laimė manęs dar visai ne
apleido. Visai netikėtose aplin
kybėse buvo surastas Tinkler. 
Jo parodymas apie mano pasi
kalbėjimą su Christian išgelbė-

Bank, kad pasiryžau stoti į Jo 
Didenybės laivyną.

Papuoliau į Hector laivą, į tą 
patį, kuriame laukiau jūrų karo 
teismo ir mirties. Kai išplaukė
me iš uosto, aš galvojau, kad 
aplinkybės taip susidės ir aš pa
sieksiu Tahiti. Bet mano di
džiam nusivylimui viskas prie
šingai vyko.

Sekantį mėnesį prasidėjo ne
ramumai ir susirėmimai. Prasi
dėjo karas su beveik visa Euro
pa sujungta ir vedama Napole
ono. Britų laivynui užėjo aud
ringiausias jo istorijos laikotar
pis.

Teko kautis su olandais prie 
Camperdown, susiremti sU da
nais prie Kopenhagos ir sudau
žyti jungtini Ispanijos ir Pran
cūzijos laivyną atmintinose Tra-

^esaamas
advokatą j i° man gyvVb?: Morrison ir

Muspratt sulaukė pasigailėjimo 
ir vieną rytą visi trys išėjome į 
laisvę.

Netrukus aš aplankiau J. 
Bank ir išreiškiau jam padėką 
už jo vertingą pagalbą išgelbs- 
tint mano gyvybę. Tai buvo ma
lonus vakaras. Man rengiantis 
atsisveikinti jis pasiteiravo apie 
mano ateities planus. Pasisakius, 
jog ketinu grįžti į Tahiti, J. 
Bank patarė neskubėti ir apsi
galvoti. " •

— Taip negalima. Tu buvai 
kalinamas ir teistas už dalyva
vimą maište. Kad buvai ištei
sintas to dar nepakanka. Tu turi 
pašalinti visas abejones ir' at
statyti gerą šeimos vardą... — 
dėstė J. Bank.

Jis man patarė tęsti tarnybą 
laivyne.

Grįždamas į namus aplankiau 
Christian tėvus ir papasakojau 
viską, ką žinojau apie jų sūnų. 
Namai atrodė neįprasti ir po mė
nesio dvejojimų pranešiau J.

metai slinko nesulaikomai.
Po Trafalgar© kautynių aš bu

vau pakeltas į jūrų kapitono 
laipsnį, bet mano senos svajonės 
išsipildė tik 1809 m. vasarą. Ne
tikėtai gavau įsakymą išplaukti 
į Port Jackson, New South Wa
les, užsukant į Volparaiso ir pa
kely Į Tahiti.

1810 m. balandžio mėn. 10 d. 
išmėtėme inkarą Matavai įlan
koje. Kai pasiekiau krantą, ne
paprastai atrodė visur tylu. At
rodė jog žmonių ten nebeliko, 
tik dvasios tegyvena. Tik upelis 
liko nepasikeitęs; upelis ir sva
jonės. Nebebuvo nei žymės tos 
vietovės, kur aš kadaise gyve
nau ir buvau laimingas. Nebe
buvo Hitihiti'namo, nesimatė ir 
Stewart buveinės. Tik piktžolės 
aplinkui bujojo. Nebeliko gyvų
jų tarpe nei Stewart žmonos, nei 
ių dukrelės. Europiečių vedami 
karai ir jų laivų atgabentos li
gos atliko naikinamą darbą.

Ieškodamas pažįstamų veidų 
nuėjau į kitą salos pusę, kur tu
rėjo stovėti Vehiatua namas 
Deja, ir to nebuvo! — Ir staiga, 
pamačiau Tehani brolį Tuahu. 
kuris man papasakojo, kad'Te
hani mirė po trijų mėnesių man 
išvykus. Mūsų duktė gyva,'? Iš
tekėjusi ir turi dukterį,- 
naši esu senelis.

Paprašiau Tuahu, kad parody
tų mano dukterį, bet neprasitar
tų, kad esu jos tėvas, nes neno
rėjau jos graudinti. Kalbėti apie 
jos motiną ir mano žmoną, man 
būtų nepakeliama. Tuahu su
prato mane.

(Bus daugiau) •'

vadi

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO
Siunčiame iš Anglijos

vaistus, standartinius maisto siuntinius ir fct į LIETUVĄ, Lat
viją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus. Prašome neuž
miršti ir žinoti, kad ypatingai vaistus yra PIGIAUSIAI SIŲSTI 
TIK IŠ ANGLUOS. 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,

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

Saba - Koerting > Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

miestuose.'

negu kitos rūšies dviračių sudėjus. 
C.C.M. gamina geros rūšies dvira
čius ir vaikų vežimėlius. Aplanky
kite savo artimiausią C.C.M. par
davėją Laukiame atsilankant, o mes mielai suteiksime Jums savo visas 

informacijas ir patarnavimą.
APDRAUSTAS IR GARANTUOTAS PRISTATYMAS.

849 College St (prie Ossington) Toronto
DARBO VALANDOS NUO 9-7. - - Telefonas LE. 1-3098

' SIUNČIAME ORO PAŠTU IKI 20 SVARŲ.

38K

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose
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Lenkų ir gudų ginčas dėl Vilniaus
TG skaitytojas iš bt. Cathari

nes, Ont. atkreipė Jūsų bendra
darbio dėmesį prisiųsdamas visą 
eilę iškarpų iš lenkų laikraščių 
įvairiais sienų‘klausimais. Dau
giausia lenkai jaudinasi nesavo 
Vilniads reikalais, užmiršdami
ar atidedami ateičiai visą eilę 
tikrai svarbių lenkams reikalų.

Šiuo metu spaudoje dėl Vil
niaus ir kitų lietuviškų sričių 
eina garsi žodinė kova taip pat 
tarp lenkų ir... gudų. Abi pu
sės karščiuojasi, abi vaizduoja 
save labai narsiomis ir tariamo
mis istorinėmis tiesomis bei tei
sėmis ginkluoti, riejasi dėl jiems 
nepriklausomo turto. Atsitiko, 
jog laikrašty “Gwiazda Polar- 
na”, rų. 14, kažkoks slapukas 
pasipiktino perskaitęs Toronto 
gudų leidiny “Bieloruski Golas” 
straipsnį, reiškiantį pretenzijų į 
buv. didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės plotus, aišku, su tuo 
pačiu lietuvišku Vilniumi. Len
kai stojo ginti Vilnių nuo gudų. 
Žinoma, jų motyvai ir nagai sa
vęsp riesti.

Šia proga mūsų bičiuliams 
latviams, kurie anuo metu nie
kados nedrįso oficialiai pritarti 
Lietuvos teisėms Vilniuje, gali
me liūdnai priminti, jog gudai 
savo išleistame žemėlapyje 
aneksavo ne vien trečdalį Lie
tuvos, bet ir gerą ketvirtį Lat
vijos teritorijos su Daugapiliu 
priekyje. Įdomu tad, kokią re
akciją sukėlė latviuose aiškiai 
provokacinis gudų mostas?

Bet lenkų spauda davė vietos 
atsakyti lenkų polėkiams ir gu
dų atstovui. Ir taip, minėtame 
lenkų laikrašty, nr. 20, gudiškas 
balsas atsako nepaprastai ilgu ir 
maišyto turinio raštu. Žinoma, 
tame atsakyme, nors pasakyta, 
atsakoma “teisybės vardan”, bet

ŠEPILOVO
Naujasis sovietų užs. r. minis- 

teris Dmitry Trofimovič Šepilov 
yra gimęs Krasnodar© rajone 
prie Juodosios jūros 1905 m. lap
kričio 4 d. Garsėti pradėjo savo 
rašiniais: “Alkoholizmas ir nusi
kaltimai”, “Visuomeniniai ir in
dividualiniai elementai kolcho
zuose”, apie “vodkos” blogybes 
ir tt. Karo metu -dirbo kaip po
litinis instruktorius Ukrainoj 
drauge su Chruščiovu; po karo 

A^uvo pakeltas į partijos x. .ko
miteto propagandos skyrių, puo
lė Marsnall’o planą ir gyrė so
vietų “pažangų” mokslą’ ir “di
džiąją sovietų tautą”. Jo kili
mą kiek sukliudė bičiulystė su 
N. Voznesenskiu, kuris Stalino 
buvo nužudytas, bet dabar vėl 
išaugštintas. 1952 m. buvo pa
skirtas “Pravdos” vyr. red., iš
rinktas atstovu į augšč. sovietą 
ir pirmininku užs. reikalams 
tautybių soviete. Nors rašė pa
negirikas apie Stalino ūkinę po
litiką, tačiau tai nepakenkė jo 
perėjimui prieš Staliną, nes ir 
Chruščiovas nekitoks buvo. 1955 
m. išrinktas su kitais 5 į kom-

tos teisybės kaip tik ir nesimato. 
Ir vėl savinamasi Lietuvos isto-
rija, mūsų kunigaikščiai laiko
mi gudais ir tt. Taip pat, pasi
juokiama iš nerimtų lenkų pre
tenzijų viešpatauti plačiai Vaka
ruose ir valdyti svetimus plo
tus Rytuose.

Kitą kartą vėl, jau kitoje vie
toje, lenkai emigrantai labai jau 
piktinasi komunistinės Lenkijos 
\Vroclawe išleistu žemėlapiu — 
atlasu, kurį paruošė prof. Re
meris. Pasirodo, jog ten Lenki
jos sienos parodytos be Vilniaus 
ir L vivo. Dėl to nervuojasi ir 
pyksta pilsudskinės dvasios ir 
neapykantos sklidini lenkai emi
grantai. Gi kaip, mes, lietuviai, 
bent dalinai stengiamės atsaky
ti į panašius reikalus? Dar vis 
stokojame lėšų “Vilnius Lietu
vos gyvenime” anglų kalba iš
leidimui, o ką jau bekalbėti apie 
gausesnį paruošimą tinkamos li
teratūros, kuri galėtų supažin
dinti svetimuosius su neiškreip
tais faktais ir tiesa apie Vilnių 
ir visą Vilniją. Šiuo metu tame 
propagandiniame fronte gana 
laisvai siautėja lenkai, iš paskos 
skuba gudai, gi mes ir toliau 
kaip ir paskutinieji...

Tiesa, apie tuos reikalus nese
niai gan plačiai kalbėjo mūsų 
nepavargstąs prof. M. Biržiška, 
dabar išsamiai atsakė prof. K. 
Pakštas “Aiduose”, bet ar to už
tenka? Tuo labiau, jog dar tiek 
maža ar net ir visai nieko nepa
daryta Vilniaus reikalus tinka
moje šviesoje pastatyti prieš 
svetimtaučius, kurie nuolat klai
dinami ir migdomi sąmoningai 
klastotos lenkų, o" paskiausiu 
metu ir gudų informacijos. Jie, 
atrodo, yra tam pasiruošę, lėšų 
suradę ir gerai žino, ko siekia 
bei ko nori. Al. Gimantas.

KARJERA
partijos c. komiteto sekretoriatą, 
kurio galva — Chruščiovas. T.p. 
metais lankėsi su Bulganinu ir 
Chr. Jugoslavijoj ir Egipte. Še- 
pilovo įsitikinimu, kapitalistinė 
sistema būsianti pakeista socia
lizmu, kaip naktį pakeičia diena.

Puola lietuvius
Pastaruoju metu sustiprėjo 

puolimai prieš lietuvius Klaipė
dos krašto vokietininkų spaudo
je ir organizacijose. “Memeler 
Dampfboot” puola ne tik E. Si
monaitį, laisvinimo veiksnius, 
bet ir mažlietuvių organą “Ke
leivį”, kaltindami jį verčiantis 
kurstymu prieš vokiečius. Bū- 
dingą, jog paskiausiuose “MD” 
numeriuose vis daugiau skelbia
ma žinių, esą, grįžusieji iš Klai
pėdos krašto į Vakarus vokie
čiai taip pat nusiskundžia lietu
vių elgesiu, kad jie net ir prie 
bolševikų buvę terorizuojami už 
vokiškumą. Pabrėžiama, kad 
Klaipėdos krašto vokiečiai to 
tiek nepatyrę iš rusų, bet paty
rę iš lietuvių.

KANADOS LIET. BENDRUOMENĖS REIKALAIS Iš “Tiesos” puslapių

Čikagos lietuvių prekybinin
kų bankiete buv. KLB ir dabar
tinis VLIKo pirmininkas J. Ma
tulionis pareiškė, kad LB įvai
riuose kuaštuose atsistojo ant 
tvirto pagrindo, sujungdamos po 
savo sparnu įvairių pažiūrų ir 
įsitikinimų lietuvius bendram ir 
vieningam darbui. Tiesa, šalia 
JAV LB veikia ir kita stipri or
ganizacija — ALTas, tačiau rei
kia pripažinti, kad jos savo nei
kime glaudžiai bendradarbiauja 
mūsų laisvės kovoje.

Tuo tarpu Kanados lietuviai 
savo vieninteliu ir augščiausiu 
organu pripažįsta tik KLB su 
jos vykdomuoju organu KV. Tik 
tenka apgailestauti, kad mūsų 
spaudoje taip mažai rašoma 
KLB reikalais. Talpinami il
giausi straipsniai apie Rytų Vo

kietiją, Sov. Sąjungą ar Korėją, 
i tačiau mus šildančiais marški- 
:niąis» mūsų lietuviškuoju reika
lu, KLB klausimais, straipsniai 
yra labai reti.

Nežinau, gal dalinai tuo kalta 
yra ir pati KV apie kurios vei
kimą nuo pereitų metų pabaigos 
nieko spaudoje nebuvo rasta. 
Šio laikraščio puslapiuose kė
liau būtinumą informavimo mū
sų tautiečių spaudoje apie K V 
darbus. Tokiu pavyzdžiu gali 
būti JAV LB, leidžianti infor
macinį biuletenį, kurį dažnai 
persispausdina ir Kanados lie
tuviškoji spauda. Ten paliečiami 
ir mūsų krašto reikalai, kaip 
Dainų Šventės ar LD. Tiesa, ne
galima nusiskųsti KF ir j,o ener
ginga pirmininke Iz. Matusevi
čiūte arba inž. P. Lėliu, kurie 
kiek įmanydami stengiasi per
duoti nors dalį pranešimų ar 
apyskaitų mūsų visuomenei. Bet 
KV — atrodo ramiai sau laukia 
naujų Krašto Tarybos rinkimų 
ir perdavimo valdžios į Mont- 
realio rankas (pereitų metų su
važiavimo užkulisių principinis 
nutarimas).

Reikia pavyzdžių? Štai pats 
paprasčiausias. Buv. valdyba 
nutarė pagaminti KLB ženkliu
ką. Oficialūs projekto praneši
mai pasiekė net tolimą kengūrų 
žemę, iš kurios ir buvo paimtas 
.pavyzdys, išmokant $100 pre
miją. Projektą matė KT suva
žiavimo dalyviai, tikėjosi jį pri
segti prie krūtinės ir šio krašto 
lietuviai. Tačiau po pusės metų, 
išskyrus “tarybininkus” nieks 
daugiau jo nematė. Parito, kaip 
Vytauto Didžiojo" mestas žiedas 
į Juodąją jūrą... (Teko nugirs
ti, kad šį reikalą KLB I 
dyba persvarsto ir' ta: 
JAV LB Kr. Valdyba. Red.)

Eikime dar toliau — Dainų 
Šventė Čikagoje. Ruošiasi į ją 
vykti daugelis JAV chorų, ruo
šiasi į ją vykti ir Kanada. Tai 
yra mūsų tautinis ir mūsų B-nės 
reprezentacinis reikalas. Susidu
riama su finansais ir... patys 
choristai kreipiasi į visuomenę 
juos paremti kelionės išlaidoms 
padengti. O kodėl ne KV oficia
liai, bent prieš 3-4 mėnesius ne
galėjo tai atlikti, kodėl negalė-

•.Val
osi su

jo paprašyti savo dukrų — apy- kaba. O tuo tarpu anksčiau, ren- 
linkių valdybų, kodėl negalėjo Į giant LD, buvo palaikomas ir 
KV pirmininkas, pats aplankyti! Hamilton^, ir Toronto, ir Mont-

a . 1 - 1—2_ - —___ Y.___  —didesnes kolonijas, (Hamiltone 
dar nematėme!) jjjo labiau, kad 
tom pačiom dienom vyksta ir 
kitas didelis įvykis, tai kultūros 
Fondo ir bendrai mūsų kultūri
nių reikalų aptarimas. Juk toks 
gyvas ryšys atneša daug dau
giau naudos, negu kokių raštų 
siuntinėjimas jeigu jų bendrai 
būta. (Čia gal vertėtų priminti, 
jog Dainų Šventę organizuoja 
ne bendruomeniniai organai, bet 
specialus komitetas, kilęs iš mu
zikų iniciatyvos. Jis pats orga
nizuoja ir lėšas. Tik Kultūros 
Kongresas yra JAV ir KLB 
bendrai organizuojamas. Red.)

Atrodo, kad vertėjo sušaukti 
kovo ar balandžio mėn. ap. pir
mininkų ir KV suvažiavimą. 
Reikalų sprendimui yrą ir buvo 
labai daug, kaip pav. jau pami
nėti, ar besiartinanti LD, kurios 
nelaikau Kanados lietuvių šven
te, nes programoje dalyvauja: 
1. Čikagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, 2. Čikagos Moksleivių Tau
tinio Ansamblio kanklininkės,
3. Detroito Taut. Šokių grupė,
4. Sporto rungtynės vyksta De
troite, tik pervažiavus Ambassa
dor Bridge. Taigi iš Kanados 
Lietuvių Dienos paliko tik iš-

Nauja Sovietų taktika Sibire
Prieš kiek laiko buvo iškil

mingai pagarsinta sovietinė am
nestija, kad visi svarbiausieji 
karo meto “nacių bei fašistų 
sandarbininkai” buvę amnes
tuoti ir dabar galį “grįžti namo”. 
Tat Sovietų delegatai dar kartą 
patvirtino Švedijoje, kai juos 
buvo pasiteirauta, koks likimas 
yra ištikęs parlamentarus iš Pa
baltijo kraštų. Buvo atsakyta, 
kad jie jau esą paleisti, nes bu
vusi paskelbta amnestija vi
siems “kolaborantams ir nacių 
bendradarbiams”. Tačiau taip 
bolševikai tik skelbia, gi tikrovė 
toli gražu nėra tokia, kaip ją 
stengiasi sovietiniai propagandi
ninkai pavaizduoti. Kaip pas
kiausieji pranešimai rodo, .no
rintiems bolševikų paskelbtąja 
amnestija pasinaudoti, kad galė
tų būti grąžinti į tas vietas, kur 
gyveno prieš ištrėmimą, būti
nai reikia gauti 3 dokumentus. 
1. Kad nėra kliūčių ištremtajam 
ar kalintajam grįžti j ^vietinį so
vietą — reikia gauti vietinio so
vieto sutikimą; 2. reikalinga 
gauti pažymėjimą raštu, įrodan
tį, jog grąžintasis turės darbą 
ir butą, galės iš ko pragyventi; 3. 
taip pat reikalaujama iš partijos 
narių rekomendacijos, jog grą
žinamasis nebus politiškai pa
vojingas. Taigi, norint amnesti
ja praktiškai pasinaudoti, reikia 
išgauti tie trys dokumentai. Ne
tenka nė aiškinti, kad tuo fak
tiškai pasinaudoti tegali tik ne
didelis skaičius. Visa sistema 
taip sutvarkyta, jog kuo dau
giausia žmonių būtų palikta iš- 

realio apylinkių gyvas ryšys su 
KV, atsiklausiant įvairiais rei
kalais — ir programos ir propa
gandos. Net tokio leidinio išlei
dime Toronte, kaip tik ir buvo 
liūto dalis nuopelnų buv. KV 
pirm. J. Matulionio.

Baigdamas norėčiau iškelti 
dar vieną reikalą — tai VLIKo 
sesijos sušaukimą Kanadoje. 
Tikriausiai Dainų Šventėje Ka
nados KV atstovas dalyvaus. Ar 
nevertėtų tuo reikalu ir pakal
bėti Čikagoje, sujungiant VLI
Ko sesiją su Kanados lietuvių 
organizacijų atstovų suvažiavi
mu, pavadinant jį gal net Di
džiuoju Kanados Lietuvių Sei
mu. Mano manymu, jame turėtų 
būti išspręsti grynai politiniai 
mūsų tautos reikalai, ypač šian
dien, kada Sov. Sąjungos BK 
kompanija pakeitė savo taktiką 
vakarų pasaulio atžvilgiu. Kaip 
ir Vilniaus Didysis Seimas, taip 
ir Kanados būtų ne tik didelis 
istorinis įvykis mūsų gyvenime, 
bet taip pat priartintų laisvės 
spindulius tėviškės laukams.

Pagalvokime apie tai rimtai, o 
gal net ir pradėkime pasiruoši
mus. K. Baronas.

trėmime ir įkurdinti Sibire.
Pasirodo, taip pat sistemingai 

organizuojamos ir paleidžiamų
jų iš darbo stovyklų ar kalėji
mų, bet turinčių “laisvai įsikur
dinti piršlybos”. Jei toks paleis
tasis susituoks pvz. su moterimi, 
gyvenančia vietoje, tai jis gaus 
tą statusą, kurį tokia moteris 
ten turi. Todėl nenuostabu, kad 
prie didesnių) lį stovyklų moterų 
atvyksta net iš labai toli — be
ieškančių susirasti sau vyrą ir 
tuo būdu įvykdyti suplanuotąją 
sovietinę populiacijos politiką. 
Iš kai kurių stovyklų, kurias So
vietai paskelbė uždarą ar likvi
duoją, lietuvės ir kitos pabaltie- 
tės moterys buvo perkeltos net -mingą įrašą 
už 2000 km. E.

V

DRĄSA IR ULTIMATUMAS
Visaip galima buvo komen

tuoti Lenkijos ultimatumą Lie
tuvai. Gaila, kad mūsų buvusieji 
tuo laiku diplomatai, tuo reikalu 
niekur nepasisako kiek plačiau. 
Gal būtų laikas ir istorikams 
susirinkti kiek smulkesnių duo
menų ir juos plačiau paskelbti. 
Juk turime vieną kitą asmenį 
stovėjusį tuolaikinėje herarchi- 
joje gana augštai, kurie galėtų 
atidengti daug iki šiol nežinomų 
užkulisių, dėl kurių Lietuva tu
rėjo pergyventi didelį dvasinį 
sukrėtimą. Lenkų spaudoje tuo 
reikalu medžiagos pasirodo ne
mažai.
išleido knygą “Droga do Urzę 
dowa”, 
aprašo 
kutinės dienas ir buvusių vadų

Neseniai M. Wankowicz

kurioje gana populiariai 
Lenkijos valstybės pas-

Plaukė žąselė per ežerėlį
Lietuviški žvejybos laivai da

bar atiduoti LTSR žvejybos pra
monės ministerijai Kadangi lie
tuvius vilioja anapus Baltijos 
šviečiantieji laisvosios Švedijos 
krantai, laivų kapitonais paskir
ti grynakraujai rusai ir net vi
sai žvejybos pramonės ministe
rijai suteikta rusiško kraujo 
transfūzija,

“Tiesa” talpina tikrų faktų 
liūdną M. Vytaičio ir F. Stakūno 
feljetoną — “Albatrosas seklu
moje”. Kolumbas, ieškodamas 
Amerikos, į augščiausio stiebo 
viršūnę buvo įtupdęs jūrininką, 
kuris, apsiginklavęs ilgu žiūro
nu, dairėsi žemės horizonto lini
joje. “Albatroso” kapitonas Ku- 
ročkinas į stiebo viršūnę jūri
ninko neįkėlė. “Tiesa” atvirai 
prisipažįsta: “Į priekį žiūrinčio 
jūrininko etatas “Albatrose” ne
buvo numatytas. Tad, laivui už
plaukus ant seklumos, visa įgu
la sužiuro ziud-ost, atseit, į piet
ryčius, kur išganingas miestas 
Klaipėda su uostu, silkių žvejy
bos valdyba, žuvies pramonės 
ministerija”... Nekaltinkime ru 
so kapitono. Sunku drg. Kuroč- 
kinui svetimose mariose...

Drg. Dubnovas užmiršo 
drg. Kuročkiną

Jeigu “Albatroso” kapitonui 
Kuročkinui sunku lietuviškose 
mariose, nemažiau sunkumų yra 
ir silkių žvejybos viršininkui 
drg. Dubnovui lietuviškoje žu
vies pramonės ministerijoje. Di
delių sunkumų suspaustas, drg. 
Dubnovas užmiršo drg. Kuroč
kiną, užplukdžiusį “Albatrosą” 
ant seklumos. Praėjo ruduo, pra 
ūžė žiema, pavasarį pakeitė va
sara, o Kuročkinas vis dar te
besėdėjo “Albatrose”, “Albatro
sas”, žinoma, tebesiilsėjo ant 
seklumos, nors Klaipėda, galima 
Sakyti, ranka pasiekiama. Ga
vosi kaž kas panašaus į Robinzo
no Crusoe istoriją, kuri buvo 
užbaigta tiktai sekančių metų 
spalio 23 d., kada drg. Kuročki
nas laivo knygose padėjo iškil- 

t: “Po vienerių metų, 
trijų valandų ir trisdešimt mi- 

nuotaikas emigracijoje. Rumu
nijoje jam tekę išsikalbėti su 
maršalu Rydz-Smigly. Palietus 
Lenkijos apsiginklavimą marša
las pareiškęs: “Kai po Pilsudskio 
mirties reikėjo pravesti mobili
zaciją, susidūrėme su katastro
fa^ paremta 46 divizijų fikcija,- 
kai 30 divizijų buvo neįvykdo
ma svajonė; nebuvo nei vienos 
priešlėktuvinės patrankos, nei 
vieno prieštankinio pabūklo iš
skyrus granatas iš 1920 m. Dar 
Lietuvos dienomis, (ultimatumo 
laike S. B.) oda ant manęs tirp
davo.” Atseit Lietuva tuo metu 
gal galėjo ultimatumo nepriim
ti. Jeigu Suomija nepabijojo 
Rusijos koloso tai mes gal ga
lėjome kariauti su taip silpnai 
ginkluota Lenkija. Syt. Buteika. 

nučių “Albatrosas” nutrauktas 
nuo seklumos”...

Uoste sunku pakęsti..!
Klaipėdos uoste “Albatroso” 

nesutiko dūdų orkestras, bet jo 
denį aplankė silkių žvejybos 
valdybos viršininkas drg. Dub
novas — matyt, jo ir drg. Ku- 
fočkino būta gerų bičiulių. Per 
metus bičiulis pasiilgsta bičiu
lio. Pasiskundė drg. Kuročkinas, 
kad Baltijos vanduo “Albafro- 
sui” šonkaulius. suminkštino, 
kad per tuos šonkaulius dabar 
Kuršių marios į vidų sunkiasi. 
Drg. Dubnovas pažadėjo moto
rinį siurblį. Reikia juk gelbėti, 
bet drg. Dubnovas, kuris buvo 
kadaise užmiršęs “Albatrosą” 
ant seklumos, užmiršo ir moto
rinį siurblį. Duokime žodį “Tie
sai”: “Vieną tamsią gruodžio 
naktį žvejų uoste nuaidėjo iš
gąstingas balsas. — Pavojus, 
brolyčiai! Skęstam! Kaip pupos 
:š rėčio pasipylė ant “Albatro
so” denio vienmarškiniai žmo
nės. Kapitonas vos juos įtikino, 
kad uoste sunku paskęsti, nors 
triumuose vandens ir su kau
pu” ... Kapitono būta teisaus — 
“Albatrosas” vis dar tebestovi 
žvejų uoste. Žuvies pramonės 
ministerijos atsiųstu siurbliu 
kartą į savaitę tenka išpompųoti 
vandenį, bet dėl to niekas per 
daug nesiskundžia, nes jūrinin
kai jokio kito darbo ir nebeturi. 
Kapitonas Kuročkinas, aišku, 
nerimsta. Jam vėl norėtųsi iš
plaukti į svetimas marias. Juk ir 
žąselė plaukia per ežerėlį, o jis 
gi — kapitonas...

“Tiesa” paduoda “Albatroso” 
stovinėjimo rezultatus: “1. — 
“Albatroso” stovėjimas ant sek
lumos — apranga, maistas, at
lyginimas įgulai — 180.000 rub
lių; 2. — Įgulos maitinimas uoste 
per dieną — 100 rublių 50 kapei
kų; viso nuostolių apie pusė mi
lijono rublių”...

“Tarybų Lietuva” 
be orkestro ir šampano

Prie “Albatroso” šono glaudė
si vidutinis žvejybos kuteris “Ta 
rybų Lietuva”, 1950 m. nuleis
tas į vandenį. Tada grojo orkest
ras, skambėjo dūžtanti bonka 
šampano. 1956 m. nesigirdi or
kestro ir nesimato bonkų šam
pano. “Tarybų Lietuvos” vidu
riuose kunkuliuoja Kuršių ma
rių vanduo. Panaši istorija yra 
ištikusi ir keletą kitų žvejybos 
kuterių.

Liūdnasis feljetonas užbaigia
mas poetišku S.O.S.: “Laivai 
braška, laivai dejuoja, o žuvies 
pramonės ministerijos darbuo
tojai sėdi ramūs juk į jų ra
šomuosius stalus vanduo nepra
sisunkia”... Jeigu laivai braška 
ir dejuoja, dar pusė bėdos, bet 
blogiausia, kad Lietuvos gyven
tojai laukia žuvies, kurios, at
rodo, žvejybos pramonės minis
terijos rusiški vadeivos nemėgs
ta, nes jos, tur būt, perdaug bu
vo apsivalgyta Sovietų Sąjungo
je... Vyt. Kastytis.

a
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Ko Mikojanas vyks 
į Piety Ameriką?
Vasario mėn. kom. partijos su

važiavime smarkiai puolęs Sta
liną, Mikojanas yra buv. vienas 
iš Stalino favoritų. Jis vadovavo 
Stalino opozicijos valymui Kau
kaze 1922-23 m. ir jis skaitomas 
vergų kruvino darbo pirkliu.

Laikomas žymiausiu biznie
rium Sov. Sąjungoj, Mikojanas 
vykdo gyvenime Sovietų iš JAV 
pasiskolintą vad. “Keturių punk
tų” imitaciją — teikti pinigus, 
kreditus, mašinas ir specialistus 
pramoniškai mažai išsivysčiu- 
siems kraštams Azijoje, arabų 
Vid. Rytuose, Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje. Teikiant paramą, 
siekiama išplėsti Sovietų įtaką 
ir pasauly sumažinti JAV presti
žą.

Mikojanas, kilimo armėnas, Į 
kaip ir Stalinas, yra mokęsis 
dvasinėje seminarijoje. Prieš 40 
metų atsisakė nuo bažnyčios ir 
virto komunistu. Stalinas Miko- 
janą asmeniškai iškėlė partijoje. 
1936 m. Mikojanas buvo pasiųs
tas į JAV — studijuoti ameri
kiečių metodų maisto srity 
(konservavimas). Mikojanas pri 
sitaikė prie naujo režimo Sov. 
Sąjungoj ir dabar yra Chruš
čiovo draugas. Dabar Kremlius 
jį siunčia į Pietinę Ameriką^ 
kad įvairiais pažadais ir “pre
kybinių santykių sustiprinimu” 
padidintų ten Sovietų įtaką. 
Svarbiausia šiuo metu Sovietų 
centrinė propagandos įstaiga yra 
Urugvajuje. E.

Iš Maskvos pakartotinai buvo 
pareikšta, kad gandai apie Mi
ko j ano kelionę esą klaidingi.

.Varšuva. — Lenkijos laikraš
čiuose pasirodė siūlymų suma
žinti iš užsienio prisiunčiamų 
siuntinių muitą. - Ar tai turi 
reikšti naują liniją visame ko
munistiniame pasaulyje? i

ONTARIO HYDRO
istorija

Informacinė spauda 

pareikalavus 

prisiunčiama veltui.

Šiais metais Ontario Hydro švenčia ausinį jubiliejų, 50 provincijos elektri
fikacijos progreso metų. Hydro komisija'norėtų labai, kad visi naujieji 
gyventojai žinotų šios didelės organizacijbs istoriją: kaip Hydro veikia; 
kaip kilo didžiųjų jėgainių statyba; srovės standartizacijos programą; kaip 
Hydro tarnauja jums? Viskas nepaprastai įdomu. Galima gauti įvairių 
iliustruotų brošiūrų. Tik užpildykite pridedamą kuponą, iškirpkite ir pa
siųskite paštu. Tai proga susipažinti plačiai su provincija ir jūsų Hydro. •

VELTUI
Iškirpkite ir 
pasiųskite paštu 
šį kuponą. 
Knygeles apie 
Hydro gausite 
veltui.

Information Division
Ontario Hydro 
620 University Avenue . 
Toronto 2, Ontario

Prašau pasiųsti, be jokių įsipareigojimų iš mano 
pusės, knygelių apie Ontario Hydro.
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Pavergtoje tėvynėje gyvenimui nieko gero neduo-

vakaras, artistės A. Kubertavi-

Lietuviai pasaulyje
HAMILTON Ont

4PUSL.

Sovietų Sąj. pradėta vykdyti 
valdžios decentralizacija. Par
tijos ir vyriausybės nutarimu 
visa eilė centrinių ministerijų, 
daugiausia tvarkiusių įvairias 
ūkio šakas, Maskvoje panaiki
namos, o jų uždaviniai perduo
dami respublikinėms ministeri
joms. Panaikinta ir teisingumo 
ministerija, o prie So v. Sąj. mi- 
nisterių tarybos steigiama jurfe 
dinė komisija, kuri turės siste- 

•matizuoti įstatyminį darbą ir 
kt. uždavinius atlikti.

Lietuvoje šios naujos politikos 
rezultate įsteigta Geležinkelių 
valdyba, kuri administruos Lie
tuvos ir Karaliaučiaus srities ge
ležinkelius. Valdybos viršininku 
paskirtas A. R. Kožuchovskis.

Vilniuje vėl' pradėti archeolo
giniai tyrinėjimai. Kasinėjimai 
vykdomi Plikojo kaino šlaite, 
busimojo dainų slėnio’ vietoje. 
Kasant žemę ten buv rasti ak
meniniai pamatai. Archelogai 
nustatė, kad turima reikalo su 
vidurinių amžių buvusių sody
bų vietove. Manomą, kad greta 
Gedimino kalne buvusios mūro 
pilies 14-15 amžiuje yra buvę ir 
medinių įtvirtintų sodybų deši
niajame Vilnelės krante esan
čiose kalvose. Trakų gatvėje ap
tikti tuščiaviduriai mediniai 
vamzdžiai, senojo Vilniaus mies
to medinio vandentiekio lieka
nos. Kaip žinoma, toks vanden
tiekis Vilniuje jau buvo 16 a. ir 
egzistavo iki 19 a. vidurio. Van
dentiekio vamzdžiai buvo gami
nami iš apskrito rąsto viduryje 
išgręžiant skyles. Vamzdžiai bu
vo sujungiami metalinėmis mo
vomis. Šiemet numatoma res
tauruoti Kauno pilies pietryčių 
bokštą ir sutvarkyti jo vidų. 
Trakų -pilv dešinio sparno ant
rame augšte esančioje reprezen
tacinėje salėje bus įrengta Tra
kų kraštotyros muziejaus isto
rijos skyriaus ekspozicija.

Dail. A. Žmuidzinavičiaus 80 
m. sukakties proga Vilniuje ruo
šiama jubiliejinė jo paroda, kuri 
bus ;š eilės tūkstantoji. Numato
ma išleisti svarbesnių reproduk
cija rinkinį. •

Kauno muzikiniame dramos 
teatre 1956.V.20 buvo suruoštas

sceninio darbo sukakčiai atžy
mėti Sukaktuvininkė “Ponios 
Dulskoš moralė” veikale suvai
dino Dųąkos vaidmenį.

{Pabaltijo “teatrinį pavasarį” 
Rygoje hnivo pasiųsta didelė te
atralų trupė iš Lietuvos. Pasiro
dyme dalyvavo Karelų-Suomi- 
jos, Latvijos, Lietuvos ir Estį- 
jęs bolševikiniai dramos teatrai. 
Qkup. Lietuvos valstyb. dramos 
tęątrąą. parodė Kymantaitės dra
mą Vienuolio apysakos moty
vais “Pąskenduolę”, o. Vilniaus 
rusų drabnos teatras — bolševi- 
kinę Smirnovo dramą “Tvirto
vė prie > Būgo”. Ateinančiais 
metais “teatrinį pavasarį” nu
matoma surengti Vilniuje.

St Vabąlevičius paskirtas 
“LTSR Valstyb. Statybos ir Ar
chitektūros Reikalų Komiteto 
pirmininku” prie Minįsterių Ta
rybos yrą apie 50 m. amžiaus, 
kaunietfe, neturtingu tėvų vai-.

mokyklą, pradėjo dirbti Kauno 
m. savivaldybėje prie kanaliza
cijos statybos darbų. Vėliau jam 
buvo duota stipendija augšta- 
jam mokslui išeiti Čekoslovaki
joje. Grįžęs su statybos inžinie
riaus diplomu, buvo paskirtas 
vyr. inžinieriaus" pareigų eiti 
Kauno m. savivaldybėje. Pas
kiau pradėjo dirbti un-to asis
tentu prie sanitarinės technikos 
katedros. Per pirmąją bolševikų 
okupaciją buvo paskirtas Kau
no m, viceburmistru. Vokiečių 
okupacijos metu gyveno Lietu
voje. Antrą kartą Sovietams 
okupavus Lietuvą, buvo Kauno 
politechnikumo profesorium. Jo 
žmona, Felicija Mozelytė, buvo 
taip pat kairesnių pažiūrų. Pa
žymėtina, kad bolševikai anks
čiau labai nepasitikėjo žmonė
mis, kurie buvo išėję mokslus 
Vakaruose. Dabar jie juos ski
ria į augštas vietas. Kadangi 
statybos reikalai Lietuvoje da
bar labai blogi, todėl, atrodo, 
bolševikams prireikė šiai sričiai 
vadovauti ir skirti gerus specia
listus.

Kreiptis: Manager
582 Bathurst St., Toronto

veikla skirta kovai dėl nepri
klausomybės. Ar ne per toli ei
nama?

taikos skleidimas ir kiršinimas į minas Žebertavičius, o iš pro- 
visdėlto drįstamas vadinti net: vincijos Petrikai, Ulrichai, Os-

gali gauti daliną (part time) 
darbą.

Zigma^ Didžbalį
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558<*

Į LIETUVĄ, RUSIJĄ ir SIBIRĄ! 
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI. Oro paštu prista
toma per 2-3 savaites. 106% garantuota. Visas muitas ap
mokamas vietoje. ”

JANIQUE TRADING CO.

vyksta dalis Hamiltono LDMT 
Aukuras aktorių ir orkestras 
Aidas, dalyvauti vilniečių ren
giamos gegužinės programoje. 
Teko patirti, kad taip pat vyks
ta ir daugelis hamiltoniečių su 
lengvomis mašinomis. Sutinkan
tieji priimti ir daugiau svečių į 
savo mašinas, prašomi paskam
binti iki penktadienio vakaro K. 
Baronui, telef. LI. 5-0979.

Šios gegužinės tisklas yra la
bai svarbus; tai parėmimas ang
lų kalba leidžiamos dr. A. Šapo
kos knygos apie Vilnių. Juo dau
giau bus gauta pelno, tuo ji išeis 
puošnesnė, tinkamesnė mūsų 
tautinei reprezentacijai. Tad 
dar kartą, — visi šį šeštadienį j 
Wellandą į vilniečių lietuvių 
rengiamą gegužinę St. Stephens 
salėje^ Main St. E. ir Robinson 
g-vių kampas. Pradžia 4 vai. pp. 
Programos pradžia 5 vai. pp.

Hamiltono 72 SLA ko. gegu
žinė rengiama birželio 30 d. V. 
Narušio ūkyje su minkštais ir 
kietais gėrimais, linksmais šo
kiais, grojant Hamiltono “Aido” 
orkestrui. Kadangi ji įvyksta 
šeštadienį, prieš ilgą savaitgalį 
(pirmadienis yra Dominion 
Day), tad tenka laukti daug sve
čių iš Hamiltono apylinkių, ypač 
Toronto. Gegužinė tęsis iki 12 
vai. nakties. . K. B.

Birželio trėmimų minėjimą 
pabaltiečiai surengė sekmadienį, 
birželio 10 d. Po pamaldų Auš
ros Vartų lietuvių bažnyčioje 
visos trys tautybės organizuotai, 
su atitinkamais šūkiais, ėjo gat
vėmis iki Gore Park, kur prie 
Nežinomojo Kanados Kareivio 
paminklo padėjo vainiką. Po ei
senos Royal conaught viešbuty
je įvyvko meninė dalis.

Namų Fondo V-bos posėdis, 
birželio 9 d. priėmė keletą svar
bių nutarimų, kurie parodo, kad 
Fondo V-ba visu nuoširdumu 
vvkdo savo šūkį “Vienybėje — 
Galybė”, nors kai kas net oficia
liai bandė v-bos darbus kompro
mituoti, panaudodami pramany
tas v-bos protokolų ištraukas, 
kokių nei viename Namų Fondo 
V-bos prote<Kole iš viso nėra. 
Nenorėdami vesti diskusijų 
spaudoje, kurios bendram su- j

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mflsij atstovą

K. TESLIA Eeal Estate

Šiais metais visi apdraustieji asmenys Kana
doje privalo būti užregistruoti. Visiems 
darbdaviams todėl yra išsiuntinėjamos blan
kų fermos, vad. UIČ 409R. Jei dar šių blankų 
nesate gavę iki š.m. birželio 25-tos dienos, 
rašykite ar skambinkite į savo apylinkės

835 Queen St. W., Toronto, Ont. - Telefonas EM. 4-4025
SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonos 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866 
ir JA^: Buffollo, N.Y., Chicogo, III., Clevelond, Ohio, Min- 
neopolis, Minn., Nework, NJ., New York, N.Y., Philadel- 
phio, Po., Pittsburgh, Po. ir kitur.

V-bos protokolų knyga yra pas 
p. J. Bųlionį ,119 Hunter St W., 
kurioje kiekvienas lietuvis gali 
patikrinei posėdžių eigą.

Birželio 9 d. Fondo* V-bos po
sėdis, sakyčiau, galutinai užbai
gė organizacinius pasiruošimus

Visi 26 v-bos nariai įsiparei
gojo per birželio, liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesius surasti 
nemažiau, kaip po 1 naują Fon
do narį kas mėnesį. Kreipiame 
v-bos narių dėmesį, priimant 
įnašus būtinai atsiklausti jų sa
vininkų, kur jis pinigus nori 
įnešti — į “Talką” ar į Canada 
Permanent Mortgage Corpo
ration.

Nuo šio posėdžio v-ba nutarė 
Fondo įstatus platinti veltui. Jei 
kas v-bos narių būtų pardavęs 
jų po 25c., pinigus pristatyti St. 
Bakšiui. Jie pagal aktą bus už- 
pajamuoti. Nedalyvavę posėdy
je v-bos nariai maloniai prašo
mi artimiausiu laiku iš valdy
bos pirmininko pasiimti po 10 
egz. įstatų.

Pirmasis Namų Fondo garbės 
narys J. Steiblys birželio 9 d. 
įnešė dar $300 ir paprašė juos 

laikyti Fondo s-toje “Talkoje”. 
Su aukščiau įneštais $200, J. 
Steiblys pasiekė $500 ir tapo pir
muoju Fondo Garbės Nariu. Jis 
prašė perduoti jo norą, kad ir 
daugiau lietuvių stambiau prisi
dėtų prie Namų įsigijimo.

Kitas jo prašymas, lietuvių vi
suomenei, kad neliktų nė vieno 
tautiečio, neprisidėjusio prie šio 
didelio tautinio reikalo savo mi
nimaliu įnašu — $100.

J. Steibliui visa V-ba siunčia 
nuoširdžiausią padėką ir giliu 
nuoširdumu paremia jo prašymą 
lietuvių visuomenei. Jo noras 
— visos Fondo V-bos , noras!

Vasario 16 b-jai pasiųsta 
$338.50 birželio 11 d. Tai 6 rėmė
jų būrelis, kovo, bal. ir gegužės 
mėn. aukos:

16 nr. vad. St. Pilipavi
čiaus

18 nr. vad. Z. Orvido
82 nr. vad. V. Narkevi

čiaus
178 nr. vad. J. Trečioko
184 nr. vad. J. Mikšio
187 nr. vad. Br. Grajaus

ko - ,
Visiems aukotojams, o

tikslo — lėšų telkimo.
Posėdžio pradžioje V-bos p- 

kas St. Bakšys pranešė, kad ka
soje yra $4293.67. Šią sumą su
darė 25 narių įnašai $3400,- 
(9 nariai įnešė po $200 ir 16 na
rių po $100), perimta iš Laikino
sios Namij V-bos $ 22.79 ir geg. 
21 d. koncerto pelnas (su skelbi
mais ir aukomis) — $857.88.

V-ba išdiskutavusi J. Steiblio 
pasiūlymą atidaryti Namų Fon
do einamą s-tą “Talkoje”, at
sižvelgdama į tai, kad yra tokių 
pageidavimų ir iš visuomenės 
tarpo, vienbalsiai nutarė Fondo 
s-tą lietuvių bankelyje atidaryti, 
paliekant Fondo ein. s-tą ir Ca
nada Permanent Mortgage 
Corp. Nuo birželio 9 d. hamilto- 
niečiai, įstoję į Lietuvių Namų 
Fondą nariais, gali įnašus įnešti 
savo nuožiūra į bet kurio čia pa
minėto banko Hamiltono Liet. 
Namų Fondo s-tą. V-ba nutarė 
tuojau į “Talkoje” atidarysimą 
s-tą, įnešti $500, koncerto pelną. 
Kita koncerto pelno dalis laiko
ma pas iždininką bėgama j ai 
apyvartai.

Iš koncerto gauto pelno (be 
skelbimų ir aukų), nuo $454.88, ! 
v-ba paskyrė 25% — $ 113.72 
Tautos Fondui už perleistą jo 
vardu turėtą salę ir nuo likusios 
sumos $341.16 — 10% — $34.12 
Šalpos Fondui. Tautos Fondo 
Hamiltono sk. dar prieš koncer
tą paprašė 25% ir tik su ta są
lyga sutiko salę perleisti. Jei 
Namų Fondo v-ba su šia sąlyga 
būtų nesutikusi, vakarą geg. 21 
d. būtų rengęs TF vietinis sky
rius.

Planavimo k-jai, kuriai pir
mininkauja P. Breichmanas, i 
pavesta galimai greičiau, bet ne
vėliau rugsėjo 30 d. išversti Na
mų Fondo įstatus į anglų kalbą, 
juos įregistruoti valdžios įstai-

$ 57.50
41.00

60.00
60.00
60.00

60.00 
ypač 

pasišventusiems šiam sunkiam 
darbui Būrelių Vadovams Vas. 
16 b-ja taria gražiausia ačiū!

/ Sk. St.

Net taip toli nueinama
Vadai lietuvių LS dalinių 

prie Amerikos armijos Vokieti
joje gegužės 28 d. suvažiav-ime 
Miesau 4203 kuopoje, kuriame 
dalyvavo maj. Augustaitis, kap. 
J. Baltrušaitis, kap. H. Bervin- 
gas, kap. kun. B. Liubinas, kap. 
J. Matulaitis, kap. J. Valiūnas, 
kap. J. Venckus ir kap. S. Iva
nauskas, apsvarstę Liet. Nepri
klausomybės Fondo rėmėjų pla
tinamus daliniuose leidinius, 
puolančius vadų veiklą pasmer
kė. “LNF Informacijose” vadai 
kaltinami, jog jie moraliai te
rorizuoją kuopų narius, kurie 
esą palankūs LNF ir norėtų pa
remti LNF. “Į ausį šnabždamais 
grasinimais atleisti iš tarnybos 
ir atimti tuo būdu egzistencijos 
pagrindą kuopų nariai verčiami 
aukoti VLIKo Tautos Fondui”. 
Esą tose informacijoše ir dau
giau kitų šmeižtų, kurių vadai 
nenorį ir liesti.

Vadai dėl šio kaltinimo pri
mena, kad vyrų atleidimas ir 
priėmimas yra amerikiečių prie
žiūros organų 'kontrolėje ir va
das gali pasiūlyti ką atleisti tik 
už nusikaltimus, kaip nepildy
mą tarnybinių pareigų, girtuok
liavimą tarnybos metu, atsisa
kymą vykdyti tarnybos parei
gas ir pan. Dėl to priekaištas 
grasinimo atleisti iš tarnybos 
“yra grynai tendencingas LNF 
prasimanymas, kuriam tetinka 
tik biauraus šmeižto vardas”.

Toliau vadai paaiškina, kad 
dalinių nariai- yra PLB nariai ir 
iš jų terenkamas solidarumo 
mokestis, nustatytas Vokietijos 
Kr. Valdybos, kuris pagal 1955 
m. rugsėjo 26 d. Kr. Valdybos 
aplinkraštį paskirstomas ir pa
siunčiamas šitaip: 50% Kr. Val
dybai, 25% Tautos Fondui ir

JA VALSTYBES
BALFas gegužės mėnesį gavo 

aukų $1.805.21 ir pabėgėlių jūrų 
transportui dar $210. Aukų tar
pe yra $407.50 iš Kanados: KLB 
Šalpos Fondo C. Kom. $400 ir V. 
Kolyčiaus $7.50.

Vasario 16 gimnazijai gegužės 
mėn. gauta $2.827.40. Tame tarpe 
$620 iš Kanados: Būrelio Nr. 63 
iš Toronto 20 ir KLB Šalpos 
Fondo CK $600.

Rūbų ir kitokių gėrybių gauta 
2.026 svarai ir maisto iš federali
nės valdžios 185.325 svarai.

Ateitininkų stovyklai Italijo
je aukų atsiuntė: Br. Stočkus, 
Woodhaven, NY — $5, Čikagos 
SAS Draugovė — $10. prof. B. 
Vitkus — $10, dr. V. Šmulkštys 
— $25, dr. A. Razma — $10. Fe
deracijos Valdyba už aukas nuo
širdžiai dėkoja ir prašo visus 
ateitininkus sendraugius bent 
maža auka stovyklą paremti. 
Aukas siųsti: Ateitininkų Fede
racijos Valdyba, 916 Willoughby 
Ave. Brooklyn 21, NY.
VOKIETIJA

Europos ateitininkų sąskrydis 
vyko birželio 1-3 d-d- Koenig- 
steine, netoli Frankfurto. Daly
vavo iš Vokietijos, Prancūzijos 
ir Šveicarijos apie 70 atstovų. 
Sąskrydžio dalyvius dr. P. Kar
velis painformavo apie laisvini
mo darbą ir ateities perspekty
vas; prof. J. Eretas skaitė pas
kaitą apie tremtyje esančiųjų 
lietuvių uždavinius savajai tau
tai ir vokiečių svečius, atvyku
sius pasižiūrėti Vasario 16 d. 
gimnazijos kuopos gražiai su
ruoštos meninės dalies, supažin
dino su lietuvių kalbos senumu 
bei jos grožiu; buv. ilgametis 
Jėzuitų gimnazijos direktorius 
t. J. Kipas, atvykęs iš Berlyno, 
laikė relig. susitelkimo valandą 
ir papasakojo pluoštą šviesių at
siminimų apie gyvenimą laisvo
joje Lietuvoje. Paskaitą skaitė 
dr. J. Norkaitis jr.; iškilmingas 
pamaldas atlaikė kan. dr. J. B.. 
Končius, pamokslą pasakė — dr.

25% Apylinkės valdybos reika
lams. šito paskirstymo pakeiti
mas -nepriklauso” dalinių apylin
kių kompetencijai ir kol tai ne
bus teisėtai pakeista, daliniai 
nerandą jokio pagrindo elgtis 
kitaip. Kas norįs aukoti LNF, 
galįs aukoti nors ir visą savo al
gą. Bet daliniai nėra jokių orga
nizacijų įpareigoti mokėti mo
kesčius LNF-ui, todėl tokie mo
kesčiai ir nerenkami viešu orga- 
nizaciniu keliu”...

Lietuviškos bendruom. viene
tų ramybės drumstimas, nesan-

Nicosia. — Slaptoji kovotojų 
dėl Kipro laisvės organizacija 
Eoka paskelbė jau nužudžiusi 
151 anglą ir 217 sužeidusi. Pasak 
britų ficialių žinių iki balandžio 
pabaigos teroristai nužudę 78 j 
žmones, jų tarpe 30 anglų karių.

Elektronikos - 
elektros

TECHNIKAS

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

J. Navickas, pamaldas už žuvu
sius tėvynėje ir Sibiro tremtyje 
— t. A Bernatonis. Sąskrydžio 
dalyviai pareiškė protestą prieš 
Vilniaus katedros ir kitų baž
nyčių panaudojimą ne tiems 
tikslams, kuriems jos buvo skir
tos. Amerikiečių vyriausybei ir 
tautai, taip pat JAV kat. episko
patui pareikšta nuoširdi padėka 
už lietuviams teikiamą paramą. 
Sąskrydžio suruošimu ypač 
daug rūpinosi dipl. inž. P. Na
rutis. Į naująją vadovybę išrink
ti dr. V. Literskis, kun. dr. J. 
Petraitis ir dr. K. Pemkus, dau
giausia prisidėjęs prie antibol- 
ševikinės genocido parodos su
ruošimo. Sąskrydžio reikšmin- - 
gesni momentai buvo A. Balso 
įrašyti į magnetofono juosteles 
ir drauge su sveikinimu paverg
tiesiems tėvynėje bei Sibire per
duoti radijo bangomis.

“Netikras rytojus kelia didelį 
rūpestį Diepholzo užsieniečių 
sovyklos įnamiams. Krašto Ap
saugos Ministerija planuoja at
statyti aerodromą, tuo tarpu ten *• 
gyveną tremtiniai nežino, kur ir 
kada jie turės kraustytis.

Šiuo metu stovykloje yra pri
siglaudę 600 pabėgėlių: ukrai
niečių, lenkų, čekų ir lietuvių. 
Skaitlingiausi yra lietuviai. Tai 
daugumoj senesnio amžiaus, ligo 
ti ir nedarbingi vyrai, moterys ir - 
vaikai. Veltui kas ieškotų jau
nesnių lietuvių. Jie randasi vie
nintelėje lietuvių gimnazijoje 
Huettenfelde, kuri prieš kelis 
metus buvo Diepholzo stovyklo
je”. Rašo “Bremer Nachrich- 
ten”.
PRANCŪZIJA

Pianistė Angelika Matukaitė, 
šį pavasarį baigusi Paryžiaus 
Muzikos Konservatoriją, birže
lio pabaigoje grįžta į Kanadą, 
kur gyvena jos tėveliai.

Paryžiuje birželio 1-3 d. įvyko 
jaunimo iš anapus geležinės už
dangos antrasis kongresas. Lie
tuvių tautinę delegaciją sudarė 
R. Bačkis, K. Jasutytė, P. Kli
mas ir M. Macevičiūtė iš Pran
cūzijos, dr. Z. Brinkis — iš Ispa
nijos, V. Fidleris — iš Anglijos, 
A. Narakas — Šveicarijos ir P. 
Jurkus — Vokietijos.

BAIFas.nuo primetu Jiepoa-įz- V-
rūpinęs darbo ir buto garantijų 
38 Prancūzijoje gyvenančioms 
šeimoms, su vaikais 103 asme
nims. ’

Didžiausias skaičius iš Pran
cūzijos išvyks iki šių metų pa
baigos. Tuo būdu emigracija 
gana žymiai apretins lietuvių 
eiles.

Į JAV išvyko iš Paryžiaus 
Aleksandras Petraška ir Gedi-

Darbdaviai/
Atnaujindami jūsų verslo nedarbo draudimo knygeles

užpildykite registracijos blanką
kiekvienam apdraustam dirbančiajam_ _ _ _ _ _

i

karas Krinertas ir Boleslovas 
Malonė.

Netrukus išemigruos inž. Ka
zys Pabedinskas su žmona, iki 
šio meto gyvenę Maroke, ir St. 
Visockas iŠ Mulhouse.

Jonas Tomkus gyvena Alžire, 
Ain-Sefra mieste, ir dirba Sve
timšalių Legiono raštinėj.

į ‘ Iš Orano, Alžire, birželio 5 d. 
atvyko į Paryžių Bronius Vrub- 
levičiųs, kilęs iš Zarasų. Jis yra 
apsisprendęs pasilikti gyventi 
Paryžiuje. Br. Vrublevičius yra 
dainininkas ir uolus “Kario” 

t bendradarbis.
Grane yra pasilikęs gyventi 

lietuvis Lionginas Pesanka, ku
ris ten jau yra’sukūręs šeimos 
židinį.

Jonas Mažonis, dirbęs JAV- 
ių Ambasadoje Paryžiuje, bir
želio 14d. išvyksta su žmona į 
Vašingtoną, kur dirbs Valstybės 
Departamente.

Steadman
Kronas

Valevičius
i Limited

( Įsidėmėtina:
Naujos 1956-57 metų nedarbo draudimo, 
knygelės nebus išduotos neužpildžius

■ registracijos blanko.

“The Centre of Real Estate”
366 MAIN ST. E.

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE

|H Unemployment Insurance Commission
25 patyrę parCavčjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus -u lietuvius

p. P. ANTANAITI
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PADĖKIME JIEMS LAISVINIMO DARBE
testą. Čia ji turėjo progos nu
šviesti komunistų Lietuvai da
romas skriaudas ir iškelti lais
vės reikalingumą. Indai patys il
gai kovojo dėl nepriklausomy
bės ir jie žino, ką reiškia neturė
ti savos valdžios. Skautai yra ir 
tautinė-patriotinė organizacija. 
Savo krašto reikalai visada pir
moj eilėj turimi prieš akis.

3. Skautų organizacijoj daly
vauja ne vien jaunimas, kaip 
kas gali pamanyti. Jos narių ir 
vadovų tarpe- yra ir nemaža di
delių asmenybių, k.t. ministerių, 
senato ar kongreso atstovų, žy
mių generolų, princų, karalių.

4. Būdama broliška sąjunga ji 
savo narių tarpe ypatingai skie
pija draugiškumą, lygybę ir 
viens kito supratimą. Todėl visi 
mūsiškių skundai kitų skautų 
turi būti sutikti ir vykdomi 
broliškumo dvasioje.

5. Ši organizacija nėra politinė. 
Taigi priimtina visų pažiūrų lie
tuviams. Jos pobūdį ir siekimus 
nusako 'Sos šūkis (jis yra ’svar
biausias skautų įstatymas): Die
vui, tėvynei ir artimui! Kas gi 
begali būti gražesnio?!

Užtenka vaikui priminti, kad 
skautas taip nesielgia, ir jis tuoj 
reaguoja tinkama linkme. O jei 
kada ir nuslysta, tai pirmas jo 
prašymas: “nesakyk drauginin
kui (skautų vadui) ir skau
tams ...” Pas mus pėrdaug su
siskaidymo: trijų milijonų tauta 
turi keleriopai daugiau partijų,, 
negu 150 milijonų gyventojų 
JAV, besiremiančios dviem pa
grindinėm partijom. Todėl gali
ma tik sveikinti tuos, kurie sten
giasi pratinti mūsų jaunimą gal
voti viena broliška kryptim — 
visos mūsų tautos bendram la
bui.

Praeitų metų tarptautinėje 
stovykloje (džiambore) prie Ni
agaros mūsų skautų vadovybė 
įsitikino, kiek daug ji gali nu
veikti Lietuvos labui tokiomis 
progomis, ir nutarė ypatingai 
suaktyvivnti savo veiklą repre
zentacijos ir Lietuves laisvini
mo srity. Tam tikslui ji sudarė 
specialius centrus ir atskirus or
ganus visuose įmanomuose pa
saulio kraštuose, kuriuose yra 
mūsų skautų. Tie pareigūnai 
turės kelti aikštėn Lietuvai ir 
jos skautijai daromas skriaudas, 

, gavo, pareikšdama griežta pro- įgyti draugų žymių krašto žino

na. Birželio įvykiai... Tomis 
progomis mes išgyvename dide
lį širdies skausmą, išliejame aša
rų, tačiau po to vėl greit viską 
užmirštame ar pasitenkiname 
dajavimu, nieko pozityvaus ne
darydami nei brolių kančioms 
palengvinti, nei laisvinimo dar
bui suaktyvinti. Nepalikime visą 
Lietuvos vadavimo darbą atlik
ti vien vadovaujantiems veiks
niams. Jie reikalingi talkininkų. 
Ir kiekvienas iš mūsų galime at
nešti po plytą tam brangiam 
pastatui atstatyti.

Aiškinkim kiekvienam augš- 
tam pareigūnui ar fabriko bend
radarbiui, brolių kančias ir mū
sų teisėtus siekimus. Mūsų pas
tangos anksčiau ar vėliau ne
liks be vaisių. Atminkime, kad 
šiose demokratiškose šalyse val
džios veiksmus nulemia viešoji 
piliečių nuomonė. O ji mūsų 
reikalu bus tokia, kokią mes pa
jėgsime sukurti. Tik prisimin
kim, kokia šių kraštų viešoji 
nuomonė apie rusus ir vokiečius 
buvo 1945 m. ir kokia yra šian
dien. Tai tinkamos propagandos 
vaisius. Todėl į šią" sritį ir mes 
visada turime kreipti ypatingą 
dėmesį, jei norime turėti pa
ruoštą dirvą lemiamai mūsų 
tautos ir valstybės valandai. 
Kur mūsų pačių balsas nebepa
siekia, remkime tuos, kurie gali 
visus kraštus pasiekti.

Čia turimos galvoj tarptauti
nio pobūdžio mūsų organizaci
jos, kurių tarpe — ir mūsų skau
tai, jaunimo organizacija, turin
ti nepaprastai plačius tarptau
tinius saitus. Ji yra ypatingai 

. tinkama kalbamam uždaviniui 
ir štai kodėl:

‘ 1. Ši organizacija yra angliš
kos kilmės" ir labai mėgiama 
anglosaksų, atseit tų, kurie šian
dien lemia viso pasaulio likimą.

2.'Pilna žodžio prasme tarp
tautinė organizacija, esanti vi
suose kultūringuose kraštuose 
(tik ne Sovietų Sąjungoj!). Ji 
pasiekia visus, nes turi ryšius su 
visais pasaulio skautais. Štai 
įdomus nesusipratimas. Kai 
mums gerai 'žinomi Chruščiovas 
ir Bulganinas lankėsi Indijoje, 
indų skautai jiems suteikė gar
bės skautų vardą ir žymenius. 
Mūsų skautų vadovybė tuoj rea-

nių tarpe, palaikyti glaudžius 
santykius su okupuotų kraštų 
skautais (egzilais), pranešinėti 
gyvenamo krašto nuotaikas mū
sų klausimu savo vadovybei ir 
tt. Iš kitos pusės nutarė daly
vauti visose tarpt, stovyklose, 
kuriose susidaro ypatingai gera 
dirva ambasadoriaus pareigoms 
atlikti. Mūsų skautai susidrau
gauja su žymių asmenų sūnų? 
mis, o šie perduoda savo tėvams, 
ką iš mūsiškių yra girdėję. Taip 
pat daromos visos pastangos at
gauti pirmykštes teises, atseit, 
dalyvauti skautų judėjime kaip 
nepriklausomos valstybės atsto
vai. Mat, 1940 m. rusams Lietu
vą okupawus, L. skautų sąjun
ga oficialiai buvo išbraukta iš 
Tarptautinės Skautų Konferen
cijos — vyriausio tarpt, sk. or
gano sąrašų. Praktiškai mūsų 
skautai šį draudimą apeina, pri- 
siglausdami prie kurios, nors ne- 
prikl. valstybės sk. vienetų. Taip 
ir pereitais metais jie mus tinka
mai reprezentavo tarpt, stovyk
loj prie Niagaros, turėdami su
maniai įrengtą atskirą kampelį 
su aiškiu užrašu:’ “Lithuania”.

Palaikymas gyvo Lietuvos 
vardo pasaulio bendruomenėj 
jau didelis dalykas. Toj stovyk
loj lietuviai įsigijo ir draugų. 
Pav., Lichtenšteino princas 
Emanuelis, kuris kartu yra to 
krašto vyr. skautininkas, Tarpt. 
Sk. Konferencijos pareigūnas, 
garsus ir labai gerbiamas visa
me skautų pasaulyje, pažadėjo 
vispusišką savo paramą mūsų 
bylai, siekiant atgauti neprikl. 
valstybės skautų statusą. Mus 
paremti pažadėjo ir vokiečių 
vyr. sktn. Kajus Roller ir kt. 
Kaip matom, minėtų teisių ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas yra du labai glaudūs 
klausimai. Kur keliamas pirmas 
jų, -savaime aikštėn iškyla ir 
antrasis. Jų abiejų mūsų skautų 
siekiama ypatingai įtemptomis 
pasangomis. Jei aplinkybės leis, 
skautai numato pasiųsti delega
ciją ir pas popiežių. Jo autorite
tą pripažįsta ir vakarų pasaulio 
tvarkytojai. Ateinantieji metai 
viso pasaulio skautams yra ypa
tingi, gal dar niekad tokie ne
buvę. 1957 m. Anglijoj įvyksta: 
a) jubiliejinė džiambore pami
nėti 50 m. sukaktį nuo skautų 
įsikūrimo ir 100 m. nuo jų įkū
rėjo. ,gęn. Baden, Powell gimimo 
dienos. Šioj stovykloj dalyvaus 
apie 25.000 skautų iš viso pasau
lio kraštų; b) sk. vyčių (vyr. 
amž. skautų) sąskridis (suvažia- 
vimas-stbvykla); c) skautininkų 
(sk. vadų) sąskr. d) minėtoji 
tarpt, sk. konferencija (parla
mentas), lemianti'pasaulio skau
tų likimą, irgi ten susirinks be
ne šešioliktąjį kartą. Visa tai 
įvyks ateinančiais metais Angli
joj — įvairiose vietose, visur 
dalyvaujant reprezentaciniams 
vienetams iš visų pasaulio 
kraštų.

Mielas tautieti, jei nori, kad 
ten plevėsuotų ir mūsų tautinė 

(nukelta į 7 psl.)

Dr. Vydūno 1956-57 m. premija
L Pakeitimai

. Atsižvelgdama į gautus pagei
davimus ir tikėdama sulaukti 
daugiau premijuotinų veikalų, 
MLBD Centro Valdyba Kanado
je nutarė pratęsti dr. Vydūno 
vardo $1000 vertės premijos 
konkurso datą iki 1957 m. gruo
džio 1 dienos ir premijos įtei
kimą sutapdinti su dr. Vydūno 
90 metų gimimo sukakties minė
jimu, 1958 m. kovo mėnesio pa
baigoje.

Jeigu iš atsiųstų konkursui 
veikalų premijuotino neatsiras
tų, premija tais metais nebus 
skiriama. " . .

II. Aukos
Vos porai mėnesių praėjus 

nuo dr. Vydūno vardo. $1000 
vertės literatūros premijos už 
geriausią veikalą apie Mažąją 
Lietuvą plaskelbimo, jau susi
laukta paskatinančių įnašų ir 
labai palankių atsiliepimų. 
Kad susidomėjimas Mažosios 
Lietuvos klausimais tebegyvas, 
liudija prisųstos aukos iš įvai
rių vietovių. Štai pirmasis jų są
rašas (gavimo tvarka): 
Kun. J. Danielius,

London, Ont.
Bronius Abromonis,

Montreal
L. Anūkas, Hamilton, 
Kun. A. Ezerskis, Wilkes-

Barre, Pa.
Kons. A. Simutis, L. L, NY. 
St. Bakšys, Hamilton, Ont. 
I. Rimkevičienė,' Montral 
V. P.
K. Toliušis, Montreal 
Dr. J. Stonkus, Lestock,

Ont
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Dr. P. Švarcas, 
Mascoutah, Ill.

I. Šajauka,
St. Catharines, Ont. 

,Dr. J. Yčas, Toronto, Ont. 
.R. Brakas, Brooklyn, NY. 
LB Cleveland© Apyl. V-ba 
V. Anonis, Forest Hills, NY, 
Sophie de Bodisco,

Buffalo, NY.
Ant. Krausas, Australija

Visiems aukotojams, 
duosniai aukojusiems ir
niai parėmusiems mūsų užsimo
jimus, reiškiame nuoširdžią' pa
dėką.

Be to, gauta nemažai pasižadė 
jimų iš privačių asmenų ir ML- 
BD skyrių. Čikagos, Clevelando, 
Montrealio, Sydnėjaus ir Wind
sor© skyriai numato sukaupti 
bendroje, sumoje $475. Kitų sky
rių atsakymai dar negauti. Bet 
esame tikri, kad ir jie seks jau 
paminėtus bičiulių skyrius.

III. Atsiliepimai
Atsiliepimų gauta iš įvairių 

kraštų ir įvairių žmonių. Jie 
mūsų didžiausia garantija, kad 
pinigų kaupimas ir “ konkurso 
pravedimas pasiseks. Teprabyla 
jie į tebedvejojančius premijos 
reikalingumu:

“Gera iniciatyva reikalui, ku
riam vis dar permaža yra krei
piama dėmesio, t.y. Mažosios 
Lietuvos reikalui, Mažosios Lie
tuvos supratimo, gilesnio pažini-

knygy pasaulio
varelių Salone Paryžiaus Meno • 
Muziejuje. Birželio 7 d. atidary- I 
ta jo paroda Stiebei galerijoj, : 
kuri tęsis iki birželio galo. Bir
želio 8 d. atidarytoje Palais 
Royal komiteto “Šiandieninės,, 
tapybos” parodoje dalyvauja’ 
taip pat ir dail Kasiulis.

Lietuviai Saleziečiai ruošia' 
Italijoje vaikų stovyklą ber-.. 
niukams nuo 10 iki 16 m. Iš... 
Prancūzijos taip pat ruošiamasi- 
pasiųsti grupę berniukų.

Tumėnienės atsiminimai
Lietuviškosios medicinos vie- ■ 

na didžiųjų asmenybių, illgame----
tė Lietuvos Universiteto prof e-.,, 
sorė Vanda Tumėnienė neseniai 
atidavė leidimui savuosius at-... 
siminimus. Juose pateikiamas 
vaizdas, kaip per dvi dekadas - 
Rusijos imperijos užkampio gy- , 
ventejai, atgavę savo tautinę 
nepriklausomybę, tiek sutvarkė 
savo sveikatos priežiūrą ir pa
galbą, kad tiek laisvasis, tiek so
vietinis medicinos pasaulis dar 
ir dabar stebisi. Prof. Tumėnie
nė pradeda nuo šimtmečio pra
džios, kada lietuviams studen
tams medikams buvo tiesiog ne-, 
įmanomos kliūtys pasiekti sa-t, 
vąjį tikslą. Juo sunkiau buvo 
lietuvėms moterims. Pateikia
mi Vaikų klinikos įsteigimo 
bruožai, Tumėnienės Vaikų Sa
natorijos Augštojoje Panemunė- . 
je įkūrimas ir veikla, prisime
nami lietuvių gydytojų kongre
sai Lietuvoje ir jų dalyvavimas 
užsienio gydytojų veikloje, įvai
rių mokslinių draugijų veikla.. 
Veikalas bus iliustruotas. Tu
mėnienės atsiminimams išleisti . f 
Čikagoje susidarė komitetas, 
kuriam vadovauja dr. Garmus," 
1934 St. 48 Ct, Cicero 50, Illinois. 
Šis komitetas kviečia visus, ku
riems būtų įdomi lietuviškosios,.', 
medicinos istorija šį veikalą už
siprenumeruoti pasiunčiant $5"'.- 
komiteto adresu. Tikėtina, jog,,., 
kruopščiai į šį kvietimą atsilieps 
gydytojai, tiek vyresnieji, tiek'" 
jaunieji, prof. Tumėnienės ir jos 
kartos veteranų mokinti. Kai ’ 
kuriems gerai sekasi ($100 die- , 
nai). Manykime, kad dėl “Tu
mėnienės atsiminimų” išleidimo“' 
nereikės kreiptis į darbininkiją 
taip negailestingai atakuojamos"’ 
visų veiksnių, labdarybių ir ki- "

i tokių draugijų. ai.

h Iš kultūros ir
Kregždutė II dalis, autorius 

A. Rinkūnas, pirmoji laida buvo 
išleista Lietuvių-Mokytojų Ko
lektyvo Bostone, JAV, tačiau 
pirmajai laidai išsibaigus, toli
mesnį Kregždutės II-ios dalies 
leidimą perėmė Spaudos Bend
rovė “Žiburiai”. Šių metų moks
lo pradžiai jau bus atspausdinta 
II-oji laida.

Kregždutės II dalies, II-os lai
dos užsakymus siųsti šiuo adre
su: Spaudos Bvė Žiburiai, 941 
Dundas St. W., Toronto, Ont., 
Canada.

Paulius Jurkus atstovaus 
Ateitininkų Federaciją Kultūros 
Kongrese Čikagoje.

At-kų Federacijos Vąldyba 
birželio 7 d. patvirtino Federa
cijos vadovaujamų institucijų 
rinkiminius nuostatus. Dar šiais 
metais norima pravesti rinki
mus į Federacijos Tarybą. .

Ateitininkų Federacijos pini
ginis vajus organizaciniams rei
kalams bus pradėtas vykdyti 
rugsėjo pradžioje ir tęsis iki 
spalio 15 d.

Meno parodoje gražiai buvo 
įvertintas lietuvis dail. VI. Meš
kėnas. Parodoje dalvavo apie 40 
dailininkų.

Dail. L. Žygas suruošė savo 
paveikslų parodą Adelaidėje. Jis 
iš viso yra nupiešęs 152 paveiks
lus ir dalyvavęs 11 meno paro
dų. Apie 20% pajamų, gautų 
už parodoje parduotus paveiks
lus, jis pažadėjo paskirti statyti 
Lietuvių namams Adelaidėje.

Ventos leidykla Vokietijoje iš
leido K. Grigaitytės naują lyri
kos rinkinį “Širdis Pergamen
te”. Anksčiau K. Grigaitytės yra 
išleisti rinkiniai “Akys pro vė
duoklę”, “Paslaptis”. “Ventos” 
baigiama leisti A. Vaičiulaičio 
pasakų rinktinė “Auksinė kur
pelė” ir J. E. Riveros P. Gaučo 
išverstas romanas “Praraja”, lai
komas vienu iš geriausių tos rū
šies P. Amerikoje veikalų.

Skulptoriaus A. Mončio kūry
bos apžvalginę parodą liepos 8- 
16 dd. ruošia Laon mieste Rota
ry klubas žinomo prancūzų ar
chitekto Turbil viloje. Skulpto
rius joje išstato apie 40 darbų: 
granite, medyje, bronzoj ir švi
ne. '

Dail. V. Kasiulis savo darbus 
yra išstatęs VIII Piešinių ir Ak-

mo ir platesnio lietuviškos vi
suomenės įsisąmoninimo reika
lui...

... Tdkių faktų akivaizdoje, 
reikia labai karštai pasveikinti 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr- 
jos Kanadoje iniciatyvą paju
dinti šį klausimą rimtai ir esa
momis sąlygomis galimai efek
tingai”.

“Nepriklausoma Lietuva”.
“... Mums malonu buvo kons

tatuoti, kad didžiojo svarbumo 
“ir didžiuoju reikalu — leidinių 
reikalu Mažosios Lietuvos klau
simais bei problemomis yra gy
vai susirūpinę ir imasi iniciaty
vos Mažosios Lietuvos 'Bičiuliai 
Kanadoje. • Šiam didžiajam rei
kalui negalima nepritarti ir ka
nadiečius bičiulius dėl to nesvei
kinti ...”

MLBD Niujorke J. Valaitis ir 
kun. P. Dagys.

“... Jūsų minčiai galima iš 
pilnos širdies tiktai pritarti. Jū
sų mintį remsime, kiek mūsų 
jėgos leis. Iš manęs asmeniškai 
šiuo priimkite pasižadėjimą 
įmokėti $5. ...”

M. Brakas, MLRS C. K-to Pir.
“... Mes Sydnejiškiai, ypač 

Reizgys, kuris .pirmasis iškėlė 
tokią bendro darbo mintį, pri
imame siūlymą entuziastingai ir 
galime nors ir šiandien savo įna
šą pasiųsiti...

... Geresnei darbo koordina
cijai būtų gera, kad Kanada pa
siskelbtų (kitiems pritariant) 
viso pasaulio MLBD Centru. Vi
sas veikimas įgytų daugiau pras
mės, pakiltų ūpas”. •

H. Keraitis, Panania, Austrai.
... Aš laibai apsidžiaugiau Jū

sų nauju užsimojimu — premi
jos skyrimu. Seniai tokį daly
ką reikėjo daryti! Kad mes to
kius didesnius darbus nudirb
tum nors kas 2-3 metai, tai būtų 
puiku!...

J. Reizgys, Sydney, Australija 
“Sveikinu už gražų sumany

mą skirti dr. Vydūno vardo lite
ratūrinę premiją už geriausią 
veikalą apie Mažąją Lietuvą. 
Tuo klausimu literatūros turime 
nedaug ir todėl kiekvienas indė- 
lis ta kryptimi sveikintinas”.

Kons. A. Simutis, L.I. NY.
“Džiaugiuos, kad MLBD yra 

rie-tik iŠ vardo, bet ji yra veiks
minga. Sveikinu Tamsįų užsi
mojimą išleisti dr. Vydūno var
do premijos knygą”.

Ig..-,Šąjauka, St Catharines. 
- “Jums ir visiems kitiems bi
čiuliams už nepailstamas pas
tangas dėl mūsų tėviškės reika
lo nuoširdžiai dėkoju. Pilnai su
prantu šio Jūsų žygio svarbumą. 
Todėl būtinai reikia jį remti”.

Fr. Šlenteris, Wehnen, Vok.
IV. O Tamstos įnašai...
“Ne vieną premiją reikia skir

ti Mažosios Lietuvos klausimo 
nušvietimui, bet mažiausia tris 
ir ne vienkartinę, kasmet” — 
rašo mums vienas bičiulis. Tai 
tiesa. Ir mes norėtume tris skir
ti, būtent: viena grynai moksli
nėms studijoms, viena Mažosios 
Lietuvos klausimo populiarini
mui ir viena dailiajai literatū
rai. Bet šiuo metu turime pasi
tenkinti viena premija, suplak
dami įvairius žanrus i viena li
teratūrinę premija už geriau
si veikalą apie Mažąją Lietuvą.

Kanados MLBD C. V. tenka 
maloni pareiga rūpintis premi
jos pasisekimu ir kartu nema
loni pareiga Tamstas varginti 
ir prašyti, kad bet kuria auka 
paremtumėte dr. Vydūno vardo 
1956-57 m. Literatūros Premijos 
Fondą.

Tamstos įnašai padės įvykdyti 
senai svajotą idealą, kad Mažo
ji ir Didžioji — tai viena Lietu
va.

Pinigai siųstini: V. Petraitis, 
5155 Bourbonniere, Apt.6, Mont
real, Que. Canada.

Aukotojai bus skelbiami spau
doje, o aukojusieji daugia $25 
bus įrašomi i premijos aktą.

Kanados 1VŲLBD Centro Vba.

!

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusija
ir užimtus kraštus

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Tctofaias EM. 8-9527.

VieoMfeUb Firma, trnnlionti thiMM
II Kanados. Dedžiousiot prekių pa

Mes siunčiome titsioi ž rąūsu sondd- 
.lių Konodoje arbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dotvkoi: medicinos dalykai, 
botoi, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

EATON’S OF CANADA

nys būti
pavogimo
metalinio
kaklu

ar

ANE LICENCIJAS
IR LEIDIMUS

Jei jūs turite
šuni

Reikolingo iš onksto patikrinti ar jūsų gyvenamo]
vietovėj Šunims reikalinga licenc»|O. Daugelio
miestų ir miestelių valdybos reikalauja, kad šu

registruoti. Tuo apsidraudžiamo nuo
dingimo. Licencija išduodama *

ženklo formoje ir parišama šuniui po

INFORMACIJŲ' KREIPTIS:

pas savivaldybės raštvedį.

BLACK LABEL (tariama “blek leibel”)

fig

KUR NEISI KANADOJE

r- a Kl ’C viswr rasi s*™ [LA i W1N O patarnavimui

EATON’S su 56 krautuvėmis, 4 paštu užsaky
mų centrais ir su virš 260 užsakymų biurų 
aptarnauja kraštą nuo vandenyno iki van
denyno; yra pasirengęs ir gali jums patar
nauti įvairių rūšių prekėmis prieinamomis 
kainomis. Jūs galite pirkti pasitikėdami, nes 
mūsų prekės garantuojamos jau nuo 1869 . . .

“BŪSITE PATENKINTI PREKĖMIS 
arba.

BUS SUGRĄŽINTI PINIGAI”

EATONS
KANADOS DIDŽIAUSIA DETAUNĖS 

PREKYBOS ORGANIZACIJA

Saugus būdas
ATSIIMTI SAVO ŠEIMĄ 

KANADON
Jei taupote pinigus savo artimiesiems atsiimti Kana- 
don, nei mažiausiai nerizikuokite juos prarasti: dėkite 
SAUGIAI ir reguliariai į The Canadian Bank of Com
merce. Šis bankas kviečia jus padėti bet kokią sumą. 
Užtenka dolerio sąskaitai atidaryti'
Ne tik jūsų pinigai gulės saugioje vietoje, bet kartu už 
juos gausite palūkanų. Tik nustatykite, kiek reikalinga 
kasdieniniam pragyvenimui — likusius nuo kiekvienos 
algos įneškite į banką. Su pasitikėjimu galėsite laukti 
momento, kada jūsų šeima atvyks pas jus.
Be to, jūs įžengsite į pasisekimo kelią Kanadoje. Kai 
j_ūsų šeima atvyks, jūs ir toliau didinsite savo santau
pas, nes norėsite būti saugus finansiškai, norėsite įsi
gyti namą, automobilį, bei kitus reikalingus dalykus. 
Atvykite į artimiausią banko skyrių ir atidarykite 
sąskaitą dar šiandien.

THE CANADIAN 
BANK OF COMMERCE

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS 
VIRŠ 700 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE'
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE 
2533 EGLINTON AVE. WEST, TORONTO 
DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

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

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

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

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

$15.000 įmokėti — New Toronto — baldų dirbtuvė su visomis mašinomis, 
cementinių plytų namas 60' iš 80', ont pogrindinės gatvės kampinis skly
pas 120' iš 220', skolų nėra, parduodamas labai pigiai. Reto 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.
Visos informacijos suteiks ir sandėrio reikalus sutvarkys l

AP. SAKEVIČIUS • SAKUS
ĮSTAIGOS TEL. RO. 2-7503. NAMŲ LE. 5-0656 . ...?

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board 6

National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
{mokėjimais 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,

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

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! 11
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbas.

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

Toronto apyL valdyba, parem
dama sportą, abiems Toronto 
liet, klubams — Vyčiui ir Auš
rai —^paskyrė po $100. Jaunimo 
stovyklų parėmimo klausimas 
bus svarstomas sekančiame po
sėdyje.

Vyčio lengvatletams
Lengvosios atletikos treniruo

tės vėl pradedamos vykdyti re
guliariai nuo 7 vai. vak. kiekvie
ną pirmadienį ir trečiadienį Re
nnie parke, kuris randasi prie 
Runneymyde į pietus nuo Bloor. 
Šis parkas treniruotėms bus at
viras ir kitomis dienomis. Tre
niruotes praves prityrę lengvat- 
letai. Šiam sezonui numatoma 
aktyvi programa: bus kviečiami 
Skilesni lengvatletai demons
travimui^ ruošiamos dažnos vie
tiniu pobūdžio rungtynės, rug
pjūčio Vidury turėsime PSF ruo
šiamas į pabaltiečiams rungtynes 
ir pagaliau rugsėjo pradžioj ga
lutinis' tikslas — Vasaros žai
dynės ‘Detroite.

Visiėmš lengvatletams treni
ruočių’lankymas būtinas!

Ta pačia proga primenama, 
kad treniruotės PP salėje yra 
nukeltos į antradienį.

. - ■ Sporto Vadovavs.
Vyčio pavasarinis lauko teniso 

turnyras
jau gerokai įpusėjęs. Turnyras 
pravedamas taškų sistema — 
kiekvienas' žaidžia su kiekvienu 
ir už laimėjimą duodamas taš
kas. Šio turnyro tikslas yra iš
siaiškinti, kvalifikacijas, įgauti

Nebaigtos mokėti skolos, palikimo mokesčiai (succession duties)- 
ir mortgage uždėtų sunkią naštą paties šeimai, atveju nelaimingo 
atsitikimo (mirties). Jūs galite susitvarkyti taip, kad ūkis visada 
priklausys Tamstos šeimai, paimdami reikalingą sumą gyvybės 
draudimo padengimui augščiąu išvardintiems reikalavimams.

Manufacturers Life Insurance Company
627 E. MAIN ST., * HAMILTON, ONT., - TEL. JA. 2-1194 

(340-55)

geresnę kondiciją rungtynėms 
prieš kitus klubus ir pritraukti 
daugiau klubo narių prie šio 
gražaus sporto.

Iš dešimties dalyvių, daugu
mas žaidėjų žaidimus jau baigia, 
ir vos po vieną ar du žaidimus 
beturi žaisti. Jau matosi ir pir
mų trijų vietų laimėtojai: pir
mas P. Gvildys, antras O. Rau- 
tinš, trecias J. Žukas. Ketvirtą 
vietą stengiasi išsikovoti J. Goj- 
kas, o penktoje laikosi sekcijos 
vadovas V. Pundzius.

Netikėtumų turėta pirmų tri
jų vietų pasiskirstyme — pe
reitų metų laimėtojas J. Žukas 
pralaimėjo P. Gvildžiui ir O. 
Rautinš. P. Gvildys gan kietoje 
kovoje įveikė šiais metais gerai 
žaidžiantį O. Rautinš ir pelnytai 
tapo šio turnyro nugaltėoju.

Birželio 23-24 d. Rochester, 
N.Y. įvyksta Š. Amerikos ko
mandinės lauko teniso pirmeny
bės. Šiose pirmenybėse dėl To
ronto Lietuvių Namų skirtos 
pereinamosios taurės varžysis 
komandos iš Detroit, Rochester, 
Čikagos, Hamiltono ir Toronto. 
Toronto Vytį atstovaus' šiose 
varžybose dvi komandos. Pir
mąją komandą sudaro: P. Gvil
dys, O Rautinš ir J. Žukas; ant
rąją — J. Gojkas, V. Pundzius 
ir J. Balsys. J. Ž.

Aušros žinios
— Dėkojame KLB Toronto 

Apylinkės Valdybai už $100 pa
ramą mūsų klubui.

— Padaugėjus lauko teniso

žaidėjų skaičiui parkų ir poilsio 
skyrius paskyrė naujų aikščių 
High Parke. Žaidėjai gyveną 
High Parko rajone prašomi nau
dotis High Parko aikštėmis, kiti 
— Earlscourt.

High Parko aikščių vadovas 
Sigitas Kazlauskas, telef. LE. 5- 
1843. Treniruočių dienos: trečia
dieniais nuo 7 vai. iki 9 vai. v., 
penktadieniais nuo 7 vai. iki 9 
vai. V. ir šeštadieniais nuo 2 vai. 
iki 6 vai. v. I-je dirbtinio ledo 
aikštėje.

Earlscourt aikščių vadovas Si
mas Barškėtis. Treniruočių die
nos: antradieniais I-je ir II-j e 
aikštėse nuo 7 vai. iki 9 vai. v. ir 
šeštadieniais II-j e aikštėje nuo 
2 vai. iki 6 vai. v.

Šį šeštadienį dvi lauko teniso 
komandos išvyksta į Rochester} 
dalyvauti Š. Amerikos lauko te
niso pirmenybėse.

— Wasagos vasarvietėje ruo
šiamos krepšinio, tinklinio ir 
lauko teniso aikštės. ‘ T. P.

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, modemus 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 Jone rajone.

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

$17.200, atskiras mūrinis, 8 kamba
rių namas, kvadratinio plono, 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 Dundas ir Gladstone rajone.

Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

DĖMESIO NAMŲ

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

S4.00Q įmokėti. Bloor - Quebeck. La
bai gerų plytų, 9 kambarių, dvi 
virtuves, vandeniu alyva šildomas, 
nepaprastai geros pajamos.

$4.900 įmokėti. Parkdole 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 jmokėti. 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 balansui.

$1.000 įmokėti, Parkdale rajone, 6 
kambarių, nepereinami kambariai, 
naujos modernus alyvos šildymas, 
pilnas rūsys, didelis kiemas, ga
ražas.

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LĖ. 4-8481

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! \ .

MOTELIS

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
_ DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: -

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
- Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant or parduodant bctkolcią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į fią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgižiai bal 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turimą dideli pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

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

MONTROSE AVE. - COLLEGE, 
$5.000 įmokėti, 8 gražių, neper
einamų kamb., visai atskiras, gere 
mūro namas, alyvos šildymas, 2 
mod. virtuvės, 2 tualetai, didelis 
gražus kiemas, vieta dvigubam 
garažui. Balanse 1 atvira skola 10 
metų.

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

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

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

P. MALIŠAŪSKAS
Biznio tahf.: IX 1-2471,

Buto taM.: IX 3-7425.

DUNDAS - RONCESVALLES, 
$9.500 pilno kaino, 6 kamb., mū
rinis nomos, lobai švarus viduje, 
olyvo šildomas, nauja krosnis, 
naujas stogas, netoli susisiekimo.

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

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

WRIGHT AVE. - RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, 9 kamb., atskiros 
mūrinis nomos, kvadratinis plonas, 
2 virtuvės, nauja krosnis, pilno 
kaina $17.300.

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

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

BABY POINT - JANE,
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, otsk. 
mūr. nomos, kvodr. plan., mod. 
virt., alyva šildomos, garažas.

P. KERBERIS
Biznio tolof.: IX 1-2471, 

Boto tai.: IX 5-15B4.

■K

Įsigykite motelį. Nereikia jokio patyrimo. Tai pelningiausias 
biznis. Mes turime daugybę motelio Ontario ir Quebeko provin
cijose, mes NEPARDAVINĖJAME namų. Mes veržiamės tik 
prekybos pastatais. Mūsų firma šios rūšies didžiausia Ontario 
provincijoje
JEI NORĖTUMĖTE įsigyti ar parduoti motelį ar kitos rūšies 
biznį, skambinkite ar atvykite asmeniškai pas

Mr. BOB NEIMAMAS
y, ~ > - • kalba lietuviškai.

j JOHN R. MARSH CO/LTD.
; 1139 Bay St - Toronto - Tel. WA. 3-0933

OAKVILLE, Ont.
KLB Oakville apylinkės val

dyba, birželio 24 d., sekmadienį, 
5 vai. pp. šaukia apylinkės na
rių visuotinį susirinkimą, M. Ra
manausko bute, Oakville, Wat
son Ave. 101 nr. Darbotvarkėje 
be kitų klausimų yra: Trumpas 
valdybos pranešimas ir išsamus 
bei platus revizijos komisijos 
pranešimas. Be to, naujos val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimai. Narių dalyvavimas bū
tinas.

Pastebima, kad nesusirnkus 
nurodytu laiku reikiamam narių 
skaičiui,, po valandos toje pat 
vietoje, šaukiamas kitas susirin
kimas, kuris bus laikomas teisė
tu, bet kuriam narių skaičiui 
esant. Apyl. V-ba.

Erdvus, ultramodernus, išnaudotos visos galimybės geres
niam bizniui — 30 kambarių (units) su pilno ilgio (nuo sie
nos iki sienos) kilimais, kiekviename kambaryje televizija 
ir telefonas. Vasaros metu kambariai vėsinami. Restora
nas, nerūdyjančio plieno įregnmai, 30-čiai žmonių. Butas 
menedžeriui. Priekis ir kiemas cementuotas. Didelės paja
mos. Investuoti pinigai greit sugrįš savininkui. Įmokėti 
$75.000 ’

c. B. IRWIN REAL ESTATE LIMITED
Tel. AM. 7-4661

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

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

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

ii®
.IETUVON!
'S. PASIŲSKITE SAVO

s mus.

ORE
1147 Dtni

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

Telefonas EM. 8-6812
Savininkas — imigrantas iš Pabaltijo.
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r Specialus pavasario išpardavimas,
■ v.-ą Žemiausios kainos,
- ’Geros išsimokėjimo sąlygos.
GEklAŪSIAS NAMO IR ĮSTAIGOS BALDŲ PASIRINKIMAS 
Dideli ir maži šaldytuvai, skalbimo mašinos, elektrinės krosnys 

' + ir kiti elektros reikmenys.
RADIO IR TELEVIZIJOS APARATAI

LATVIS REPREZENTUOJA 
PABALTIEČIUS JAV-BĖSE
Didžioji Amerikos spauda vis 

dar negalėjo atsigauti nuo smū
gio, kai penki jūrininkai išvyko 
iš “laisvės šalies” į Rusiją ir te- 
besvastė kodėl. Harrison Sallis- 
bury, buvęs korespondentas 
Maskvoje, betgi užtikrino, jog 
baimintis nesą ko, nes gyveni
mas Amerikoje perdaug pato
gus, kad atsirastų daugiau neiš
manėlių, kurie viso to atsisaky
tų. Būdinga, kad Mr. Sallisbury 
pabaltiečių nuomonei patirti pa
sirinko tą patį latvį Mr? Liel- 
nors, kuris kadaise nušluostė 
Amerikos lietuviams nosį, per
ėmęs jų iškovotų Pabaltijo ra
diofonų vadovybę “Amerikos 
Balse”. Vos praėjusią savaitę 
LAIC informavo NYTimes re
prezentuojąs “125.000” lietuvių 
ir kad Niujorke randasi žymiai 
didesnė įstaiga BALFas, nei p. 
Lielnors tariamai atstovaujama 
“Latvian Relief” Inc., apie kurią 
net patys latvių žurnalistai nie
ko nežinojo, o visdėlto latviai ir 
toliau Amerikos lietuvius savo
judrumu apeina.

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 pa
sitenkino 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 mokoma al
ga ir išlaidos padengiamos.
Vėliau mokoma 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.)

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.

NAUJIENA 
ŽUVAUTOJAMS 
"NONTWIST LINE LEADING 

PLATE'' visiškoj opsougo šniūro nuo 
susisukimo. Tinka kiekvienam meta
liniam lyderiui. Patentuota Kanadoje 
ir užsieniuose. Gaunama sporto reik
menų parduotuvėse arba pas p. BER- 
ŽINSKĄ, 1212 Dundas St. W., To
ronte. Palaidų plokštelių kaina 3 už 
25c. Pasiuntė $1 žemiau nurodytu 
adresu gausite 8 plokšteles.

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

Toronto, Ontario, Canada.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

"PARAMA"
Indėliai apdrausti. 

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

šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto. Ont. Telefoną- 

LE. 3-3027.

General Insurance
AL. DŪDA 

' Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ

AR VERTA?
$2.25 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 /vokiečiu or 
lenkų k./r telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

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

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

/veltui.

DĖMESIO! ‘ 
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS 
Taitou, patikrinu, priįunf le ur

•uropietiškus ir vietinius rodijo opora- 
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tu*. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
•« to, aptartu nomua pilnom instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodi 

techniškus patarimus.

44 CWYHMI AVL, TORONTO
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REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
872 BLOOR ST. W. /prie Owiagton/ . TORONTO - Telef. LE.

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian

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

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

PARKDALE, 7 labai dideli kambo- 
• riai, atskiras, vandeniu alyva šil

domos, sklypas 69 iš 150, geros 
pirkinys, įmokėti $7.000. "

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

Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu LE. 1-4605

Padėkime jiems laisvinimo darbe

c

/Atkelta iš 5 psij 
trispalvė vėliava, kad ten būtų 
ginamos ir. mūsų teisės ir kad 
platesnis pasaulis išgirstų apie 
mūsų vargus, — nepagailėk do
lerio, ir paremk mūsų entuzias
tiškojo jaunimo pastangas. Atei
nantieji metai jiems yra nepap
rastai svarbūs. Mūsų skautai, 
reikia manyti, negreit besulauks 
kitos tokios progos. Jie ten vyks, 
jei tik lėšos leis. Joms sudaryti 
suorganizuotas džiambore fon
das (DF). Jo tikslas remti skau
tų žygius Lietuvos laisvinimo ir 
J, sk: teisių atgavimo reikalais 
(čia įeis ir reprez.-mformacihiai 
leidiniai apie Lietuvą). Fondo

>■ lėšas stengiasi sudaryti patys 
j skautai padengimais ir apsiddė- 

tatš mokesčiais. Tačiau’jų išga
lės ribotos. Todėl retkarčiais jie

• _numato kreiptis ir į plačiąją mū- 
visuomenę, prašydami jos 

į nuoširdžios paramos. Bus ren- 
\ karna aukų lapais, pagal aukos 

dicftimą įrašant aukotojus į ati
tinkamus . aukotojų, rėmėjų ar 

i garbės rėmėjų sąrašus, išduo
dant padėkos laiškus, diplomus 
ir pan. Būtų malonu, kad šią 

i reikšmingąją sk, -misiją supras- 
tų ir kitos organizacijos, kurios 
gal neturi tokios dirvos Lietuvai 
reprezentuoti, ir skirtų atitin
kamą nuošimtį nuo savo paren- 

\ girnų arba tam tikrą sumą iš ka
sos. Gražų reikalo supratimą pa- 

kai kurios. Londono orga
nizacijos, kurios savo kasose tu- 

’ rėdamos vos po kelioliką dole- 
‘ rių, po kelis jų paskyrė mini

mam D. Fondui. Esu įsitikinęs, 
, ' kad perijodinė mūsų spauda, 

kuri visada ypatingai sielojasi

ir įvairius kitus Į \ I. A
SPORTO REIKMENIS /

su atitinkamomis nuolaidomis /
gausite tik' '"*^773^

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

SIUNTINIUS

Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

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.

I LIETUVA,
| LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINA ir SOVIET. RUSIJOS
L KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 

APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTU IR KITU DALYKŲ

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Noujai otklarytoPir noujoi įrengtos. Volgioi gominomi prityrusių virėju. Atido- 
rytos nuo 6.30 vol. ryto iki 10.30 vol. vok. Visi molonioi kviočiomi otsdonkyti.
—-------- -Savininkai: V, H., J. IVANAUSKAI

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

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

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

. Pageidautinas didesnis įmokėjimas.
Kreiptis:

B. S ERG AUT I S - Realtor 
Telefonas LE. 4-2426

Patarimai pinigų investavimo reikalu. 
»■■■■■■ ■ ",....   i ■ - .. ............ . ....... . 11 -

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui 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. TeLW4-6123 
ANT. JUOZAPAlf Isf^ A

. TORONTO

ir International Real Estate Boara.

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mu
ro, alyva šildomos, 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 kam
bariai, 2-jų augštų, atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemus ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

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

visais lietuviškais reikalais, i 
šį kartą neatsakys savo paramo: 
ir padės išpopuliarinti Džiambo 
re Fondą ir skautų užsimojimu: 
besiruošiant tiems svarb. įvy 
kiams. Šiomis dienomis mes vė 
prisiminėm su skausmu baisiuo 
sius birželio įvykius. Mes gera 
žinome, ką jie reiškia mūsų se 
sems ir broliams praeity ir da 
barty. Brangus lietuvi, nebūl 
pasyvus. Pats dirbk ir kitus ra
gink ar bent auka remk lietu
višką darbą, kiek tik gali. Taigi 
jei sąlygos leidžia, nelik abejin
gas ir tuo atveju, kai į tav< 
kreipsis DF parėmimo reikalu 
nes šis klausimas nėra vieno: 
sk. organizacijos reikalas. Ji: 
ankštai siejasi su mūsų visi 
pagrindiniu -troškimu — Nepri 
klausomos. Lietuvos atstatymu 
tuo pat ir laisve kenčiantiem: 
artimiesiems ir pažįstamiems 
kurie iš mūsų tokios aukos ii 
pastangų tikisi. Jie savo kančū 
mus įpareigoja! F.

Otava. — Šiemet nuo meti 
pradžios iki gegužės 5 d. Kana
doje tebuvo 37 susirgimai polio- 
melyeiu, tame tarpe 26~su para
lyžiaus reiškiniais. Pernai pei 
tą patį laikotarpį buvo 106 su
sirgimai.

Niujorkas. — Čia nusižudė nu
šokdamas nuo viešbučio stoge 
vienas geriausių lenkų emigran
tinių poetų Jan Lechon, tikrt 
pavarde Lešzek Serafimovicz.

Čikaga. Čia birželio 16 d 
įšventintas kunigu Avery Dul 
les, SJ., valstybės sekretoriaus 
sūnus iš presbiterionų perėjęs 
katalikybę 1940 m.

Mokama už ilgį
— Kaip tai? Apiplėšimas! Juk 

praeitą vasarą tam pačiam kam
bary nakvojau ir temokėjau 3 
dol., dabar gi reikalauji pėnkių, 
— ginčijosi viešbuty svetys.

— Taip, bet buvo vasara. Po
nas turėtum žinoti, kad žiemą 
naktys ilgesnės ir penkinė nėra 
perdaug.

Pasiskirstymas
Susitinka neseniai vedę du 

raugai ir pasidalina:
— Nėra ko slėpti, — prisipa

žįsta pirmasis. — Mano namuose 
bosauja žmona.

— Aa! Aš nepasidaviau, — gi
riasi antras. — Susitarėm bosau- 
ti pakaitomis abu po lygiai.

— Kaip tai suprasti?
— Labai paprastai. Aš bosau- 

ju, kada galiu, o ji, kada nori.
L

Krienologija
Vieno priėmimo metu lietuvis, 

sakąs trumpą sveikinimo kalbą, 
pavartojo: aklimatizaciją, auto- 
filiją, hemianesteziją, konversa- 
ciją, mistifikaciją, perietraci- 
ją, reprezentaciją, reprodukciją, 
selektizaciją, frekvenciją, ideo
logiją, frazeologiją žodžius. Kal
bos metu, vienas svetys kreipia
si į savo kaimyną:

— Ar tu viską supratai?
— Kol ant kumpio /leužsikro- 

viau krienologijos, šiek tiek tu
rėjau sunkumų. Dabar aišku...

KOM. JAUNIMO VADŲ 
PALAIDUMAS

“Bulletin on German Ques
tions” rašo, kokie blogi morali
niai santykiai tarp komiųiistinio 
jaunimo FDJ vadovų Rytų Vo
kietijoje.’Iš 846 žymesnių parei
gūnų tik per vienerius metus 241 
gavo ištuokas. Vien centro tary
ba turėjo reikalų su 7 “delikat- 
niais” atvejais. Partija privertė 
Erichą Honeckerį, buvusį FDJ 
šefą, išsiskirti su Edith Bauman 
ir vesti M. Feist, jaunųjų pionie
rių vadovę. Liaudies policijoj 
apie 50% santuokų yra sugriau
tų. Komunistinės veikėjos skun
džiasi, kad jų vyrai namuose 
dažnai esą tironai. Skandalas ki
lo, kai partijos vadovybė sužinos 
ja apie “draugų būstus”, kuriuos 
skatino jaunųjų-pionierių vado
vė M. Feist. Partijos vadovybės 
įsakymu tokie būstai panaikinti, 
o jų kūrėjai griežtai įspėti, kad 
bent viešai-to nedarytų.

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

TAISO •

TELEVIZIJOS
z ir . '

RADIOAPARATAS
Aparatai paimami ir grąžinami i* na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602, kasdien 

nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

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 .

Pagrindas atsiprašyti
Gydytojas susitiko gatvėje se

niai bematytą savo pacientę.
— Labas, ponia Martiniene. 

Kaip gi. Jums sekasi? Taip seniai 
Jūsų nebemačiau nei vieno.

— Labai atsiprašau, pone Dak
tare, bet mes, ačiū Dievui, visi 
sveiki...

Pamokoje
— Pasakyk, Jonuk, greitai ko

kį vieną ar du gyvulius, kurie 
neturėtų dantų, — klausė mo
kytoja.

— Mano jauniausias broliu
kas visada, o senutė, kai eina1 
gulti. • • ■ <

Nepatartų
— Aš norėčiau pagaliau suži

noti kas šiuose namuose yra šei
mininkas — šūktelėjo susierzi
nęs vyras.

- — O man atrodo, mano miela-, 
sis tau geriau to nei nesužino
ti... — saldžiai atsiliepė žmona.

Varšuva. — Lenkijoj esą apie 
13 milijonų vyrų ir apie 14 mi
lijonų moterų. Bet disproporcija 
esanti tik vyresnio amžiaus tar
pe, o 18-24 metų tarpe abiejų 
lyčių esą maždaug po lygiai.

Paieškojimai
Kniukštos Juozo ieško žmona 

iŠ Plungės. Atsiliepti A. Luko
šius, 280 Crawford Str., Toronto, 
Ont.

Elzbietai Šaulienei yra žinių iš 
Lietuvos. Prašoma atsiliepti ar 
žinantieji apie ją pranešti TŽ 
red. ■;
- Eitminavičiūtę Liuciją d. Ed
vardo ir jos seserį Juliją, gyve
nusias 1946 m. Timmins, Ont. 
Camp 15. Bruno Mack, Rudolph 
Meschesney Lbr. Co., ieško gi
minės Lietuvoje. Kreiptis M. Z. 
Romeika, 57 Pacific Avė., To
ronto, Ont. Tel. RO. 9-8116.

-  —,   ; ; j——     ------------ —

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu

“AŠ PAIMSIU

SKUBIAI PAGALBAI”, - 
. sako Jona^>Petraitis , , 

i-:-’ . *
• Lengva sumaišyti *

’-W Gero skonio
• Greitai veikia

Pirkite

BROMO-
WSEtlKR

šiandien

Dr. J. URBAITIB

1398 DUNDAS ST. W. . 
Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir £-9 vai. vak.
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Lietuvio advokato
Įstaiga

'!

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
ROOM 503 

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

w: A, LENČKI,EJL, LJLB. 
teisininkas ~ 

Advokatas —- Notaras
* • ž * < ,

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė ’

ir Valdybos’Pirmininkos 
Advokatas *ir Notaras

Jonas Jaustis,LL.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsrnujr Street, 
Vancouver f, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511,.

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) .
Telefonas LE. 3.-2904

- Sav. D. ĘAUNAITĖ -įg •

piiif ę^i oj ;
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. į 
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715 i

LUBYS
UPHOLSTERING

* -į ’ 8^ ' • ’ ■ v *

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.
Paslkambinkite LE. 4-9830, po 

6 vai. vak., ir įsitikinsite.
e e

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
i—>»—»—

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

>deiis importuotų medžiogų vyrų 
noterų kostiumoms pasirinkimas. Uf- 
iokymus atlieku žemiausiomis kakto

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

« 11 r L *! u
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Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

baigusi Kay.no ir Toronto universitetų

129 GRENADIER RD.
(2-ras naftias nuo Roncesval

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

Dr. M. Aržtikaitytė
Akių figų specialise

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

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

Toronto, Ont.

■ Ill .1 ■ .■■111 I ■ T

Dr. Aleksas Valadka
. 1081 BLOOR ST W.

(prie Dufferin)’
Telefonas LĖ. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir aiuo ,6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1 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 volandos: 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 

1399 DUNDAS ST. W.
(torp Gladstone ir .Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą. .

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

‘ WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

J0.82 BLOOR W., TORONTO 4. 
(j 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 H ermant
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
AugMioutios ruJies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St W. Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
B.A., M.D., LM.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volandos: 10-12 val» 2 • 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok.
. 606 BATHURST 5TREET 

Toreoto-
Telefonas LE. 3-4323

i <.-11 n m ifc. —J

Dr, U SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spūdina Rd./
Darbo volandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimų.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8018

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialiuos, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Ticket!
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

' ■ ■ ~ Wil mitri r I III.

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

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais oagal susitarimų. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

< (at Dundas) ’A
* . ■

AKIŲ SPECIALISTAS

LLUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek 
ton- Ištiria akių nervus, kurie daŽ 
na i sukelto grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami* 
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA-

. BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO ■ 
ĮSTAIGA į 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-9978

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIODŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į Šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE. 6-5613 —

*  ,  ... .



1 PUSL. TĖVIŠKES ŽIBURIAI

TORONTO, Ont
— Šį sekmadienį, “ birželio 24 

d., švenčiama parapijos globėjo, 
šv. Jono Krikštytojo šventė. Pa
maldų metu pamokslai kun. B. 
Pacevičiaus. Vienuoliktos vai 
pamaldos aukojamos už parapi
jos geradarius ir mirusiuosius.

— Per visą vasarą par. baž
nyčioje panaikinamos 12 vai. vė
lyvosios pamaldos^ Tuo būdu 
nuo šio sekmadienio pamaldos 
sekmadieniais bažnyčioje vyks 
9.30 ir 11 valandomis.

— Nuo šio sekmadienio įve
damos vasarotojų pamaldos pa
rapijos vasarvietėje Wasaga 
Beach. Jos laikomos 11 vai.

— Parapijos vaikų pirmosios 
išpažinties ir Komunijos iškil
mės, skelbtos praėjusį sekma
dienį, susirgus keletai vaikų yra 
atkeltos į sekantį sekmadienį, 
t.y. birželio 24 d., 9.30 vai.* ryto.

— Penktadienį 8 vai. gedulin
gos pamaldos už Antano Ser
gančio vėlę, šeštadienį 8 vai. me
tinės už a.a. Placidą Stripinienę, 
o 8.30 yal. už Ankudavičių šei
mos mirusius tėvus.

— Šią savaitę Wasagos vasar
vietėje parapijos patalpose vyk
domi sezono atidarymui užbai
giamieji darbai: dažoma salė, 
statomas vasarnamis ir įrengia
mos sporto aikštės kurorto vie
šojo parko žemėje. Šiam savait
galiui vasarvietėje labai reika
lingi talkininkai. Klebonijos kie
me priestatų pastato mūro dar
bai baigti. Pradedami vidaus 
įrengimai.

— Pakrikštyta: Gina Stefanija 
Zakarevičiūtė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmoji vaikučių Komunija 

šį sekmadienį 9 vai. ryto. Tėve
liai ir tikintieji raginami kartu 
su vaikučiais eiti prie Švenčiau
si. Po pirmos komunijos Mišių 
kavinėje bendri pusryčiai su tė
veliais.

— Džiaugiamės skaitlingu ti
kinčiųjų dalyvavimas sekma
dienio 6 vai. ryto šv. Mišiose. Vi
si vykstą sekmadienio poilsiui 
neužmirškit išklausyti šv. Mišių-

— Prasidėjus vasaros karš
čiams sekm. 11 vai. šv. Mišios 
yra skaitytos su trumpu dienos 
evangelijos aiškinimo pamoks
lėliu. Kol eina auditorijos per
tvarkymas, -paskutines Mišios 
pamaldų salėje tuoj po 11 vai. 
Mišių.

— Birželio 29 d., penktadienį. 
8 v.v. Prisikėlimo salėje pra
dedamas “Bingo” žaidimas. Jis 
vyks kiekvieną penktadienį. 
Tam gautas miesto sutikimas, ir 
tam reikalingi vadovai.

— Rudens bazarui K. Abro
maitis padovanojo gražių me
džio drožinių. ■ Taip pat gauta* 
didelis kiekis sidabruotų krista
lų ir stiklinių išdirbinių.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Manning Ave., Gorevalle 
Ave., College St. ir Bloor St.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Stasys Janušauskas ir Rožė 
Batūraitė, Vytautas Balsevičius 
ir Sofija Budvietaitė, Stasys 
Slabokas ir Ona Marija Augus- 
taitė, Ronaldas Cox ir Irena Eli- 
jošiūtė.

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje,

1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, šv. Jono dieną, birželio 
24 d., 1,30 vai. pp., lietuvių pa-, 
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

Važiuojančių į Dainų Šventę 
dėmesiui!

Abu Toronto chorai — “Var
pas” ir Prisikėlimo parapijos,' iš
važiuoja Čikagon birželio 29 d., 
penktadienį, 9 vai. vakaro.

Norintieji prisijungti ir pasi
naudoti dideliu papiginimu (ten 
ir atgal apie $23) prašomi re
gistruotis pas betkurį Toronto 
apylinkės valdybos*-narį nevė- 
‘iau birželio 25 d., pirmadienio,

■ Vartų įmokėti pinigus.
Platesnių informacijų klausti 

>irm. J. R. Simanavičių telefo- 
iu LE. 4-1274.

KLB Toronto apyL y-ba

Į Kultūros Kongresą Čikagoje 
<LB Krašto valdyba siunčia tris 
itstovus: pirm. B. Sakalauską, 
;ek. J. Gutauską ir izdin. Pr 
Kvedarą. Toronto apyl. valdy
ba savo atstovu siunčia pirm. J. 
R. Simonavičių. KLB Kultūros 
Fondą atstovaus pirmininkė Iz. > 
Matusevičiūtė. .

Ištrūkime iš miesto karščių 
ir dulkių

KLB Toronto Apylinkės Val
dyba ir Šalpos Fonodo Komite
tas, norėdami bent šiek tiek pa
dėti Toronto lietuviams ištrūk
ti iš miesto dulkių ir karščio 
nors savaitgalių popietėmis, su
rado ir išnuomavo visai vasarai 
40-50 akrų, miškelį apie 14 mylių 
Į šiaurę nuo Bloor gatvės, kur 
bus galima pasijusti savoj ap
linkoj. Čia mūsų mažieji galės 
laisvai pabėgioti. Gi paaugusie
ji — vieną kitą polkutę sutrenk
ti ar valsą apsisukti tyrame ore. 
Manome, kad mūsų jaunimui ir 
organizacijoms bus patogi ir ar
tima vieta lietuviškoms iškiloms 
— gegužinėms ruošti.

Pirmąją gegužinę birželio 24 
d. ruošia Šalpos Fondas: ’Šo
kiams gros orkestras ir bus 
įrengtos lentų grindys. Pavargu- 
sieji galės pasistiprinti ir atsi
gaivinti. Vartai bus atrakinti 3. 
vai. pp. Važiuoti Dufferin gatve į 
iki 7 kelio. 7 keliu pavažiavus1 
apie 1% mylios į vakarus pa
sukti į šiaurę Mam’ple keliu, ir 
už % mylios pirmas ąžuolynas 
kairėje.

Apyl. v-ba ir Šalpos F-das.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
komitetas

praneša, kad rugsėjo 8 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje bus 
parengimas, skirtas Vasario 16 
gimnazijos išlaikymui. Šalpos 
Fondas prašo, kad tą dieną kitos 
organizacijos susilaikytų nuo 
bet kokio parengimo.

Toronto skautų-čių stovykla 
šiais metais įvyks nuo liepos 28 
ligi rugp. 6 d. (10 d.) Ingelwood 
stovyklavietėje.

Stovyklos mokestis $13. Re
gistracijos mokestis $2, įskaito
mas į stovyklos mokestį.

- Registruojamės pas vienetų 
vadovus, p. Kalendrienė, telef. 
LE. 2-3080, p. Pažėra, tel. RO. 
2-4455. Nedelskime regustruotis, 
kadangi šiais metais stovyklau
tojų skaičius yra ribojamas.

Tuntininkai.

pernai
maisto

Food 
sezonui

Iš evangelikų bažnytinio 
gyvenimo Lietuvoje

Laiškais iš Lietuvos pranešta, 
kad ten klausomasi dr. M. Kavo
lio pamokslų per Amerikos Bal
są. Lietuvos liuterionys sten
giasi užmegsti ryšius su Pasau
lio Liuterionių Sąjunga, kurios 
buveinė yra Šveicarijos Ženevo
je.

Pranešama, kad Vilius Bur- 
kevičius, Neprikl. Lietuvos lai
kais buvęs pirmiau Kauno nota
ras ir vėliau advokatas, 1952 m. 
įšventintas evangelikų liuterio
nių kunigu. Nuo to laiko jis ku
nigauja Kaune ir dirba bačny- 
tinės centralinės administracijos 
darbą.

“Tėv. Žiburiai” vasarvietėje
Wasagos vasarvietėje 

atidarytą J. Dėmikio 
krautuvę “Greenwood 
Market” šiam vasaros
nerėmė torontietės ponios Ruk- 
šienė ir Prialgauskienė. Krautu
vė jau atidaryta. Nuo šios sa
vaitės čia bus galima gauti “Tė
viškės Žiburių”. Krautuvėje 
įvestas telefonas “Stayner 131 
W. 4”. .

D ai liniukas V. Bričkus 
grįžo iš Paryžiaus, kur bene 
semestru gilino meno studijas. 
Jis yra baigęs Toronto meno mo
kyklą ir savo darbais dalyvavę*- 
eilėj parodų, šiuo metu jis dirba 
prekybinėms firmoms ir laisva
laikiu kuria. Ateity tikisi da
lyvauti įvairiose parodose. Nau
jausi jo darbai šiuo metu išsta- 
tvti 51 Gerard Str. Drauge su 
kitais kanadiečiais dailininkais 
jis turi studiją 346 Blooi* Str. E.

du

Mylimai žmonai ir motinai
AGNIETEI GRUBEVIČIENEI mirus,

jcs vyrui, sūnui, dukterims, žentams ir anūkams, gilaus 
liūdesio valandoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

• I

Visi į vilniečių rengiamų 
TRADICINĘ JONINIŲ ŠVENTĘ

Ji įvyks ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 23 d., 4 vai. pp. 
arti Niagaros prie Wellando, ST. STEPHENS HALL 
gražioje salėje, gražiame miškelyje, kampas Main 
East St. ir Port Robinson (kelio aprašymą žiūrėk šio 
puslapio korespondencijoje “Niagaros pusiasalis”). 
Joninėms ’pritaikytą programą atliks Hamiltono 
“Aukuro” aktoriai — paveiksle iŠ dešinės E. Daugu
vietytė, P. Racevičienė, Vyt. Babeckas, stovi I. Gai
žauskaitė ir A. Juozapavičius.
Žurnalistė Sal. Norkeliūnaitė kalbės apie spaudos 
reikšmę Lietuvos gynime.
Šokiams gros lietuviškas orkestras “AIDAS”. 
LOTERIJA. BUFETAS. JONŲ PAGERBIMAS ir 
kiti netikėtumai.

VKLS St. Catharines skyrius.

Mon

==p

MONTREAL, One

Buriavimo sezono atidarymas
Birželio 24 d. 2 v. pp. Ash- 

bridge įlankoje (už Woodbine 
arklių lenktynių tako), rytų To
ronte, jūrų budžiai, jūrų skau- 
tės-tai atidarys buriavimo sezo
ną. Kviečiami bičiuliai rėmėjai, 
prijaučiantieji ir jaunimas. Tiki
masi jog tą sekmadienio popietę
• • T i ______1į prieplauką suplauks gražus 
svečių būrys. Pagal galimybę 
bus stengiamasi visiems suteik
ti progą paburiuoti išplaukiant 
į ežerą. Norint smulkesnių nu
rodymų, kreiptis į jūrų budžių 
vadą H. Stepaitį RO. 6-2845.

S.
Sėkmingi egzaminai 

konservatorijoje
Šiais metais daug lietuvių mo

kinių sėkmingai išlaikė Toronto 
konservatorijoje egzaminus. Iš 
lietuviškųjų muzikos studijų eg
zaminus laikė pijanistės D. Rau- 
tinš ir muz St. Gailevičiaus 
studijų mokiniai.

Lietuvių mokinių egzaminų 
sėkmingumui gal gerokai yra 
prisidėjęs Toronte įsisteigęs jau
niems muzikos talentams ugdy
ti būrelis. Mūsų jaunieji, turė
dami progos viešai pasirodyti 
konkursinių koncertų metu, 
daug drąsiau jaučiasi ir konser
vatorijoje egzaminų metu.

Visus kviečiame birželio 24 d. 
į pirmąją šalpos Fondo

GEGUŽINE

Iš St. Anne de Bellevue mies
telio į Vėžlių salą perkels “DLK 
Gedimino” jūrų skautai savo 
laivu “Naras”.

Iškylos metu bus pravesti keli 
skautiški žaidimai bei specialy
bių egzaminai. Norintieji išky
loje dalyvauti registruojasi pas 
s.v. skilt. A. Kličių, tel. III. 9326. 
Iškyloje gali dalyvauti ir skau
čių bei skautų tėvai.

Šv. Mišias iškylos vietoje at
našaus Tėvas S. Kulbis, SJ, 10 
vai. rytą.

Esant blogam orui iškyla ne
įvyks. TuntininkaL

Skautų-čių stovykla 
įvyks Laurentian kalnuose lie
pos 14-21 dd. Stovykloln užsire
gistruoti galima iki liepos 7 d. 
įmokant $12.50. Iš šeimos vyks
tant daugiau negu vienam skau
tui mokestis sumažinamas iki 
$10 kiekvienam. Registruotis

■ X . 4 . ..T

Vartai bus atrakinti. 3 vai. p.p. Važiuoti Dufferin gatve iki 7 ke
lio. Septintu keliu pavažiavus į vakarus apie 1% mylios bus 
užrašyta lenta MAPLE. Čia pasukit į šiaurę ir už % mylios 
rasit 40-50 akrų miškelį kairėje pusėje. Čia ir bus gegužinė

Šalpos Fondo Komitetas.

Birželio 24 d., sekmadienį, 1 vai. p.p 
V. Narušio ūkyje, Burlington, 

rengiamas

Didžiulis Piknikas
GROS GERAS ORKESTRAS

Toronto sporto klubas “Vytis”

Esant blogam orui gegužinė nukeliama į kitą savaitę

ŠĮ sekmadienį, birželio 24 d. 1 vai. p.p.

Kaškelio - Preikšaičio parke “Tulip”, Lakeshore Rd., 
Keswick, Ont (prie ežero) įvyksta 

DIDELĖ GEGUŽINĖ
VAKARUI ATĖJUS JONINIŲ LAUŽAS.

GERA MUZIKA.
VISI MALONIAI KVIEČIAMI.

Keswicko Lietuvių Grupė.

Važiavimas pabrangs
Birželio 15 d. TTG pirminin

kas Allan Lamport paskelbė, 
kad nuo liepos 1 d. tramvajų ir 
autobusų bilietukai pabrangina
mi. - '

Centrinėje zonoje, į’ kurią įei
na pats Torontas su 5 priemies
čių dalimis, bilietuko kaina pa
keliama nuo 10 iki 12% centų. 
Iki šiol veikusios dvi priemiesti
nės zonos, kuriose vienas bilie
tukas kainavo po 7% cento, su
liejamos į vieną zoną Nr. 2, ir 
joje vieno bilietuko kaina bus 
12% cento, t.y. kelionė į miesto 
centrą iš ten kainuos 25 centus, 
kai dabar iš vienos tų zonų kai
nuoja 17%, o iš antros 22% c. 
Dabartinėse zonose Nr. 3 ir Nr. 4 
vietinis pavažiavimas pakelia
mas nuo 5 iki 7% cento, o kelio
nė į miesto centrą iš zonos Nr. 3 
kainuos 32% cento (buvo 27%), 
o iš zonos Nr. 4 — 37% (buvo 
32%).

Moksleivių bilietukai nuo 5% 
pakeliami iki 7% cento. Vaikų 
bilietukai kainuos 5 centai.

Pasak A. Lamport šitas pa
branginimas įgalina TTC porą 
metų verstis be nuostolių. Prie
miesčių reikalauto vieno 12% 
cento bilietuko tuo ta/pu įvesti 
?są neįmanoma. Priemiestiniai 
autobusai duodą tik nuostolį.

Toronte iš viso esama 18 tram
vajų linijų, 54 autobusų ir 6 tro
leibusų.

Parėmė chorus
Toronto 1. chorams, vykstan

tiems į Dainiį Šventę Čikagoje 
paramos paskyrė KLB Kultūros 
Fondas ir Toronto apylinkės 
valdyba. Kult. F. “Varpui” pa
skyrė $200, o Prisikėlimo para
pijos chorui $100; apylinkės val
dyba “Varpui” paskyrė $300, o 
Prisikėlimo parapijos chorui 
$30. ___________  -

3-8 METŲ VAIKAMS VASAROJIMUI 
grynos oras ir šviežias formos maistas 
su pilnu išlaikymu. Tik $10 savaitei. 
Informacijų kreiptis W. Šukys, R.R. 2, 
Grand Valley, Ont.

Reikalinga moteris virtuvės darbams. 
Kreiptis 994 Dundas St. W.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės. Tel. LE. 4-1372. Skambinti po 
6 vai. vakaro.

Išnuomojamas frontinis kambarys ap
statytas gerais baldais. Pageidaujama 
moteris. 46 Dewson St., tel. LE. 1-8816. 

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll- 
me augšte be baldų. .Yra didelė veranda 
Tel. LE. 3-5775 /po 5 vai. vak./.

Išnuomojomos 1 kambarys ir virtuvė 
ll-me augšte arba 2 kambariai ir vir
tuvė ll-me augšte. Tel. LE. 6-8835.

Išnuomojamas 4 kambarių butas ll-me 
augšte be baldų; Atskiras ^fčjimas, at
skiras vonios kambarys. 123 Beatrice 
Str. Tel. LE. 4-1586.

Toronto skautų Rombyno Tuntos reiš
kia didele padėką T. Skautams Remti 
D-jai už įgytus s. tautinių šokių grupei 
taip brangius rūbus. Tegul jūsų įnašas ir 
mūsų darbas tetarnauja Lietuvos vardo 
garsinimui. Tuntininkos.

Išnuomojamas kambarys ll-augšte ir ga
ražas. 2 Garden. Tel. LE. 2-9235.

Išnuomojamas 1 frontinis kambarys. Tel. 
LE. 2-4295 /po 5 vai. valu/. 63 Rush- 
olme Rd.

Išnuomojamas 1 kambarys viengungiui- 
ei, galima virti. Tel. EM. 3-5404 /po

Išnuomojo mes frontinis kambarys ll-me 
augžte su baldais, galima naudotis vir
tuve, yra garažas, arti Prisikėlimo p-jos. 
Tel. LE. 4-5972.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Boldv MneihMi Toronte ir tolimoms 
distoncijomit. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistei. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam Iras savaitę j Mont-

Lietuviškoje vasaros kolonijoje dar ge
ras sklypų pasirinkimas vasarnamiams 
statyti arba rengiantis atostogauti prie 
Georgian Bay. Skambinti HU. 8-3573.

Povilas ir Emilija Jarašūnai.

P. p. GRUBEVIČIŲ šeimai,

mirus mylimai žmonai ir motinai, reiškiame gilią užuojautą

P. P. ir J. Žaliaduoniai.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

Reikalingi
JAUNI VYRAI

kirmėlių meškeriojimo reika
lams rinkimui. Darbas akor- 

dinis. Telet. LE. 5-4812. 
985 College St. (kieme)

ateitininkai šven
čia metinę šventę šį sekmadienį 
birželio 24 d., Aušros Vartų baž
nyčioje prieš sumą jaunieji at- 
kai duos iškilmingą įžodį, paly
dint at-kų himnui. Po pamaldų 
ateitininkai ir kviestieji svečiai, 
kurių laukiama iš Montrealio 
lietuvių organizacijų ir visuo
menės veikėjų, dalyvauja bend
ruose pusryčiuose parapijos sa
lėje. Specialiai pakviestas prof 
dr. A. Ramūnas iš Otavos skai
tys paskaitą aktualia tema. Sve 
čiai ir at-kai turės taip pat pro
gos pusryčių metu išgirsti at-kų 
saviveiklos ratelio išpildomą 
muzikos ir poezijos programą. 
Šventės rengėjai tikisi, kad 
kviestieji svečiai atsilankys į 
šią šventę, nors daugelis turės 
pagundą išvykti į užmiestį pel
nytam savaitgalio poilsiui.

Rosemounto šešt. mokyklos 
mokiniams šį šeštadienį, birže-1 pas vienetų vadovus ir pas tun- 
lio 23 d. 9 vai. ryto ruošiama Į tininkus:' I. Kibirkštytę LA. 2- 
ekskursija į Rowdon. Gali va- 9214 ir pas S. Naginionį LA. 4- 
žiuoti ir tėvai. Mokiniams va-‘ 
žiavimą apmoka mūsų bendruo
menė, tėvai turėtų primokėti už 

: save apie $1.30. Susirinkimo vie- 
! ta — Rosemounto mokykla.

Registruotis prašoma vaka
rais iki ketvirtadienio birželio 
21 d. telef. RA. 1-1656 arba HE. 
3285. I. Rimkevičienė.

Skautų ir skaučių iškyla. Šį 
sekmadieniį, birželio 24 d., “Ne
ringos” skaučių ir Montrealio 
skautų Tuntai ruošia vienos die
nos iškylą į Vėžlių salą, esančią 
ties St. Anne de Bellevue mies
teliu. Rosemounte ir apylinkė
se gyveną skautai-ės renkasi 
ties Lafontaine parku, kampas 
Papineau ir Sherbrooke. Verdu- 
ne ir apylinkėse gyveną skautai- 
ės renkasi ties Aušros Vartų 
bažnyčia. 1465 de Seve. Iš abie
jų susirinkimo vietų bus išva
žiuojama lygiai 8 vai. rytą, tad 
reikia susirinkti bent 15 minu
čių anksčiau. Iškylos mokestis 
— 50 centų.

MALONIAI PRALEISKIME LAIKĄ!
PIRMADIENĮ, LIEPOS 2 d. (Dominion Day) visus maloniai 
kviečiame atvykti į TFondo Hamiltono sk. valdybos ruošiamą

LINKSMĄ GEGUŽINĘ- 
ŠOKIŲ VAKARĄ,

kuri įvyks gražioje ir nuotaikingoje “SKY CLUB” vietoje, prie 
mėnulio šviesos, Burlington, Ont. (apie 10 mylių nuo Hamilto
no, Toronto kryptimi prie 2-ro kelio). Esant blogam orui viskas 
vyks visiems žinomoje “BRANT IN” puošnioje salėje, ten pat. 
Šokiams gros puikus BENI FERRI orkestras. Veiks įvairus bu

fetas ir loterija. Staliukai nemokamai.
Pradžia 7.30 vai. vak. Pabaiga 12.30 vai.

TF Hamiltono sk. valdyba.

3704 arpą TU. 816b. Ne skautiš
kas jaunimas taip pat kviečia- 
mas dalyvauti.

Tėvai bei rėmėjai yra kviečia
mi talkon nuvežti skautus sto
vyklavietėm TuntininkaL

Tėvo J. Kubiliaus, SJ, Aušros 
Vartų Parapijos klebono, 50 m. 
sukaktis ir vardinės — Joninės 
— buvo iškilmingai atšvęstos 
parapijos salėje. Pobūvį-pietus 
suruošė Lietuvių Katalikių Mo
terų Montrealio skyrius. Įžan
gos žodį tarė skyriaus pirm. Mo
nika Povilaitienė, pakviesdama 
jubiliatui sugiedoti “Ilgiausių 
metų”.

Jubiliatas susilaukė daug svei
kinimų ir dovanų. Pirmiausia 
pasveikino pobūvio šeimininkių 
— LKM Montrealio skyriaus 
vardu pirm. Povilaitienė ir įtei
kė dovaną. Po to apdovanojo vi
sus pobūvyje buvusius Jonus ir 
Jones rožėmis. Gražią dovaną — 
kieliką Mišioms ir adresą įteikė 
A. Vazalinskas Parapijos Komi
teto vardu iš parapijiečių sudė
tų tam reikalui aukų. L. Balza- 
ras pasveikino KLB Montrealio 
L. Seimelio prezidiumo vardų. 
Toliau, sveikino KLM Dr-jos 
Centro Valdybos vardu — A. 
Mališkienė, Montrealio lietuvių 
šeštadieninų mokyklų vardu 7- 
Verduno mokyklos vedėja .B. 
Lukoševičienė ir Rosėnionto 
mokyklos vedėja Rimkevičienė, 
Ottavos KLB Apylinkės — prpf. 
dr. Ramūnas-Paplauskas, Treti
ninkių Brolijos — Motūsienė, 
Montrealio At-kų vardu t— ad
vokatas dr. Št. Daukša, Gyvojo 
Rožančiaus Dr-josVaicje- 
kauskienė, Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos —- S. Kęsgailą, 
Montrealio Studentų — Vaičiū
naitė, “Nepr. Lietuvos” — J. 
Kardelis, Montrealio Skautų-čių 
ir jų rėmėjų — K. Toliušis, 

delis ramstis lietusių spaudai Montrealio lietuvių bendruome- 
kitomis kalbomis taip reikalin- nės choro — S. Vaišvila, Kredi

to Unijos “Litas” — D. Jurkus, 
Parapijos choro — Urbonas ir 
telegr.—Paškevičiai iš Otavos.

Jubiliatas klebonas Tėv. J. 
Kubilius, SJ, padėkojo visiems 
sveikinusiems ir dalyvavusiems 
pobūvyje bei seniems savo prie- 
teliams.

Pobūviui vadovavęs Pr. Ru
di nskaš pabaigai padėkojo pobū
vio ruošėjoms —KLKM Skyr. 
valdybai — Povilaitienei, Stan- 
kūnaittei, Morkūnienei, Kerbe- 
lienei ir Zūbienei, vyriausioms 
pobūvio šeimininkėms —:.Motu- 
sienei ir Staniulienei bei visoms 
dr-jos narėms, o jubiliatui pa
linkėjo toje pačioje salėje at
švęsti ir savo 75 • m. sukaktį.

NIAGARA PUSIASALIS
niniam reikalui. Jūsų skaitlin
gas atsilankymas pagreitins mū
sų leidinio išleidimą ir bus di-

„ Wellande ir šiais metais di
delės Joninės. Tai ne eilinis pa
rengimas ar paprasta gegužinė. 
Manome, kad kiekvienam yra 
gerai žinoma, kaip sunku Jr kiek 
darbo ir vargo tenka padėti ren
giant didesnius parengimus. 
Rengėjams vienintelis užmokes
tis už tai yra susilaukti kuo 
daugiausiai svečių. Tai ir krei
piamės ir prašome visus geros 
valios lietuvius atsilankykite 
kuo skaitlingiausiai į mūsų ren
giamas, birželio 23 d., netoli 
Niagaros Falls rytinėje dalyje 
Wellando, gražiame miške, St. 
Stephen’s Hall, Main East Str. 
ir Port Robinson Rd. kampas. 
Iš Main gatvės užsisukime į 
Port Robinson Rd. bus ant abie
jų kampų iškabinti tautinių 
spalvų kaspinai^ Taip pat iš Port 
Robinson 
mo vietą 
nais.
'Įėjus į 

liuko prašome 
i kita staliuką, kur galima bus 
įsigyti programas, vokų su Vil
niaus vaizdais ir knygas: dr. A. 
Šapokos lietuvišką “Vilnius Lie
tuvos gyvenime” ir VKLS-gcs 
leidinį “Gediminio kalno Vil
niuje 1940 metų kasinėjimų pra
nešimas”.

Pradžia 4 vai. pp. Oficialioji 
dalis prasidės 5 vai. pp. ir baig
sis maždaug apie 7 vai. Ją išpil
dys iš Niujorko žurnalistė Salo- 
fnėja Narkeliūnaitė ir Hamilto
no “Aukuro” aktoriai. Po to 
Jonų sveikinimai, šokiai, lote
rija ir kiti įvairumai. Šokiams 
grcs lietuviškas orkestras “Ai
das”. Atsigaivinimui veiks su 
visokiais gėrimėliais ir skania;s 
užkandžiais bufetas. Įėiimo bi
lietų galima įsigyti iš anksto To
ronte Beržinsko krautuvėje, Ha
miltone pas J. Plėnį, 113 Cannon 
St. East ir St. Catharinėie pas 
K. Boguži/55 Queenston St., ir 
pas P. Polgrimą, 172 Boyle Rd.

Joninių pelnas skiriamas “Vil
nius Lietuvos gyvenime” angliš
kai laidai. '

Mielas lietuvi, įvertinkite mū
sų siekiamą tikslą ir paremkite 
savo atvykimu, sudedami tą 
centą reikalingam ir visuome-

gos mūsų Tėvynės ir sostinės 
labui.

VKLS St. Catharines 
Skyriaus Valdyba.

užsisukimas į sustoji- 
bus atžymėtas kaspi-

šalia bilietų sta- 
atkreipti dėmesį

LONDON, Ont.
Vietos klebonui kun. J. Da

nieliui išvykus į Europą, pamal
dos lietuviams šv. Juozapo baž
nyčioje bus laikomos ne kiek
vieną sekmadienį, bet maždaug 
kas antrą. Sekantį kartą lietu
viams šv. Mišios bus laikomos 
birželio 24 d. 12 vai. Prašome 
sekti spaudą dėl tolimesnių pa
maldų datų.

TT. Pranciškonai.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
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

Reikalingi namai pardavimui


