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SAVAITBAITIS

Doleris ir atžalynas
Kiekvienai šeimai, turinčiai atžalyną tenka susidurti su 

mokyklos ir dolerio problema. Šiais laikais vargu berasi šeimą, 
kuri nenorėtų siųsti savo atžalyno mokyklon. Kiekvienas gerai 
žino, kad beraščio gyvenimas yra tarsi pasmerkimas tamson, iš 
kurios ataidi ilgėjimasis: “O kad mokėčiau ašiai rašyti”...

Ir ne tik tai. Kiekvienai šeimai rūpi savo atžalyną išauginti 
gerais žmonėmis. Duoti žmogui mokslą, reiškia duoti jam į ran
kas žibintą, ty. įrankį, kuriuo jis tvarkys savo praktinį gyvenimą. 

; Bet jeigu jįs tą įrankį panaudos griovimui, suprantama, taps pa- 
- ' vojingu žmogumi. Užtat negana mokslinti atžalyną, o reikia ir 

auklėti, ypač auklėti. Mūsų laikais yra įsigalėjusi tendencija visą 
svorį nukelti į mokslinimą. Į jaunas galvas norima prikrauti ga
limai daugiau žinių. Mokyklų programos dažnai būna taip per
krautos, kad atžalyno galvos net nebeišneša. Galimas daiktas, 
tai padarinys senes Sokrato klaidos: esą žmogus bloga daro iš 
nežinojimo. Tuo būdu esą reikią mokslinti jaunimą iki maksimu
mo, ir tai savaime padarys jį geru. Šia klaida paremtas švietimas, 
deja, davė daugybę gangsterių, mokytų apgavikų, suktų politikų, 
nesąžiningų žmonių įvairiose srityse. Jeigu šiuo vienašališku ke
liu bus vedamas pasaulio atžalynas ir toliau, netenka laukti pa
vergtųjų laisvės. Gyvenime vyraus ir toliau mokyti žmonės, kurie 
pančios ir mindžios silpnuosius. Mokslas yra jėga, bet jeigu ji 
patenka į nesąžiningų' žmonių rankas, tampa nelaime.

Šią klaidą tradicinės" lietuvių šeimos jau seniai matė. Jos ne
buvo lankiusios augštųjų mokyklų, nebuvo užsikrėtusios nelem
tom pažiūrom, ir siųsdamos savo sūnus ar dukras mokyklon vie- 

' Ito tetroško: kad jie būtų gerais žmonėmis! Mokslas joms buvo 
gėrio simboliu. Jos savaimingai j aute,kad mokslas drauge turi 

r būti ir auklėjimas.
Ši sveika pažiūra dabarties lietuviškųjų kartų turėtų būti 

nesvyruojamai sekama. Šiandieną jau perdaug aišku, kad vienas 
mokslas dar nėra gyvenimo turinys. Todėl renkantis mokyklą ir 
reikia atkreipti dėmesį. Garsios mokyklos garsus diplomas dar 
nėra gero auklėjimo garantija. Mūsų pasirinkimas turėtų linkti 

5z*'k'ad ir į mažiau išgarsintas, bet daugiau auklėjimo duodančias 
mokyklas. Tokios mokyklos yra žinomos katalikiškų mokyklų 
vardu. Jos ir yra atsiradusios, kad pirmon eilėn iškeltų žmogaus 
auklėjimą, mokslą gi padarytų priemone, ome tikslu. Jos yra 
reakcija prie vienašališką žmogaus mokslinimą.

Būdinga, kad tai yra supratusios šeimos, kurios nuo katali
kybės stovi gana toli. Net-' protestantiškos šeimos neretai savo

•;> ?•

Javai kraunami! vežimą Sibire.

Lietuviškos laisvės kovos baruose
Iš naujųjų lietuviškų žygių 

laisvės bylai judinti pirmoje vie
toje minėtinas birželio 14 d. Stu
dentų delegacijos atsilankymas 
pas viceprezidentą Nixon ir įtei
kimas jam prezidentui adresuo-

bėjęs, kad jis peticiją, priima ser
gančio prezidento vardu, primi
nė jo pakartotinus pareiškimus, 
kad JAV vyriausybės ir jos7gy
ventojų siekimas buvo ir past- 1 -f

tik jų buvo sutiktas Niujorke, 
Vašingtone, Clevelande 'ir Čika
goje, kur atvykstant nuo jo at
siribojo demokratinės grupės, 
pasmerkdamos jo susidėjimą su 
viena partija. Clevelandiškės tai

į iįavo padariusios dar anksčiau.

| Savaitės įvykiai
Maskvos įtampos atpalaidavimo politikos vaisiai Europoje 

■ juntafcjį. Visos jos pastangos reikalavimais bei bauginimais likvi- 
i duotCŠ. Atlanto Sąjungą’suduždavo į griežtą vakariečių ne! Da- 
; bar, Ą^anto Sąjunga braška be jokių Maskvos puolimų. Maskvai 
i rodant taikingumo mostus, kai kas jau taria, kad karinė sąjunga 

nebeąjįpti nė aktuali. Prancūzai didžiąją dalį savo kariuomenės iš / 
Š. Atląnto Sąj. Štabo komandos paėmė ir išsiuntė į Alžeriją. D. 
Britanija taupumo sumetimais net žada panšikinti karinę prievo
lę ir ruošiasi savo dalinius iš# -f-—- ■ ~, — .2 ."

tezės neužginčijo. Dėl to, reikia 
manyti, JAV Jugoslavijai para
mos teikimo klausimas tikrai 
bus peržiūrėtas, kaip jau nuo 
pat Tito vizito pradžios ėmė rei
kalauti eilė senatorių ir kongres
menų. J,

Sovietų Sąj. išbuvęs tris savai
tes. grįždamas Tito dar užsuko 
3 d. į Rumuniją, esą, abiejų vals
tybių santykių sustiprinti. Čia 
buvo sutiktas su didelėmis ova
cijomis ir tituluojamas “brangiu 
ir mylimu draugu”, kada taip

kontinento atšaukti. O tuo pat 
metu 'ŠASąj. frontai. labai su- 
brašlęejo pietų Europoje — Ju
goslaviją galima laikyti jau pra- 
rastg^ Graikija piestu stojasi 
prieš"D. Britaniją dėl Kipro, o 
Turkija taip pat nerimsta. Viltys 
suorganizuoti Viduržemio jūros 
rytinės dalies saugumą net ne
beminimos. Kai V. Vokietija at
sisakė beduoti lėšų svetimoms 
armijoms išlaikyti, karinio Eu
ropos saugumo našta užkrito 
vęik ant vienų JAV pečių. Kad i«li,uSu >. 
pakrikimas nebūtų toks staigus, Neseniai iš čia kominformas jį
jos-prikalbėjo Adenauerį pasku-’f skelbė kruvinuoju amerikinių

- - - imperialistų įrankiu bei budeliu.
Kipre padėtis neaprimsta.

Laisvės kovotojai bomba užmu
šė net JAV vicekonsulą ir sužei
dė tris amerikiečius. Britai 
sprendė, suimti rezistentų vadą 
pulk. Dighenis, už kurio gaivą 
paskirta $10.000. Į kalnus jie pa- ; 
siuntė porą tūkstančių karių jo • 
ir kitų kovotojų sugauti Bet 
staiga ten kilo miško gaisras, ku-; 
riame žuvo 19 karių ir apįą 60 - ' 
nuvežta į ligoninę, iš kurių dar . 
vienas mirė.

dėmėsiąjo auklėĮimąZ ' ■
-?• 'Tiesa; katalikiškos mokyklos yraTtruputį brangesnės. Siun
čiant jaunimą į jas reikia siųsti daugiau ir dolerių. Šeimoms tai 
nekartą sudaro sunkumų. Visdėlto atžalyno ateitis ir jo auklėji
mas yra svarbiau nei doleris. Taupyti jaunimo sąskaiton yra 
neapdairu: tos rūšies taupymas-gali būti kerštingas. Todėl šis 
fnotyvas neturėtų sulaikyti mūsų atžalyno nuo katalikiškos mo- 
kyklos. Jai nusiųstas doleris prisidės prie tikresnio mūsų jauni
mo paruošimo ateičiai. Be to, mokantieji mokesčius Kanados 
mokykloms, nors ir neturėdami savo jaunimo, prisideda prie 
katalikiškų mokyklų išlaikymo, jeigu jie savo dolerius nukreipia, 
jų adresu. Tuo būdu jie kartu palengvina ir tų šeimų rūpestį, 
kurios turi atžalyno. Pr. G.

šešiese Odelėse 4c yy grife 
joje parašoma dėti "visas pastan
gas, kad būtų atitaisytos Lietu
vai padarytos skriaudos ir kad 
ištremtieji į Sibirą greičiau būtų 
grąžinti į gimtąjį kraštą. Au
diencijos pradžioje ALTo pirm. 
L. Šimutis nušvietė įvykius Lie
tuvoje prieš 15 mėtų, priminė 
liūdną išvežimų sukaktį. ALTo 
sekret. P. Grigaitis pristatė stu
dentų delegacijos pirm. V. 
Adamkavičių, kuris perskaitė 
peticiją.

Viveprezidentas Nixon, paste-

Mažasis laisvės parlamentas
ĮSPŪDŽIAI IŠ VLIKo POSĖDŽIŲ NIUJORKE

“TŽ” korespondentui šį kartą 
teko atsilankyti VLIKo posė- 
dižuose ir iš arti sekti jo veiklą. 
Juo maloniau, kad iš Kanados 
buvo ten ir daugiau: J. Matulio
nis, VLIKo pirm, ir J. Kardelis, 
“NL” redaktorius, kaip liaudi
ninkų grupė satštovas. Skaitan
čiai visuomenei, kuri apie VLI 
Ko darbus sužino tiktai iš spau
dos pranešimų, sunku yra su
vokti tą nuotaiką ir rūpesčius, 
kuriais gyvena Lietuvos laisvi
nimu besisieloją veikėjai. Tiktai 
iš arti pamačius VLIKo posė
džius galima pajusti gyvybinį 
pulsą. Užtat girtinas yra VLtKo 
nusistatymas padaryti savo po
sėdžius viešais. Paslaptys visuo
menėje paprastai sukelia viso
kių įtarinėjimų.

Prie prezidiumo stalo matyti 
pirm. J. Matulionis, remiamas i| 
dešinės ir kairės — prof. J. Ka
minsko ir H. Blazo; dalyvių tar
pe, kurių buvo apie 35, matyti 
veteranai politikai bei veikėjai: 
K. Škirpa, R. Skipitis, J. Audė- 

’ nas, K. Bielinis, V. Sidzikauskas, 
P. Vainauskas, A. Devenienė, dr. 
VI, Viliamas, Lūšys, prof. B. Vit
kus, dr. J. Pajaujis, M. Brakas, 
Šlepetys, P. Jočys, Valaitis ir vi
sa eilė jaunesnių. Patalpos — 
Baltic Freedom House — duotos 
amerikiečių ir jomis naudojasi 
visos trys Baltijos tautos. Jos nė
ra didelės bet VLIKo reikalui 
šįkart buvo pakankamos.

Vilniečių atstovas įeina 
į VLIKą '

Derindamas savo veiklą prie 
vis naujai iškylančių situacijų, 
VLIKas parodė šį kartą daugiau 
lankstumo. Pirmiausia jis nuta-

lavo
Anksčiau šį 
VLIKe da-

kad sprendžia VLIKo posėdžiai 
trijų ketvirtadalių balsų daugu
ma. Užtenka kuriai nors polity 
nei bei rezistencinei grupei pa
duoti prašymą. Ši procedūra bu
vo jau pritaikyta vilniečių lietu
vių sąjungai, kurios prašymas 
paduotas jau senokai, bet vis ne
gavęs eigos ne vien dėl procedū
rinių motyvų, bet ir dėl pasireiš- 
kusios kritikos visuomenėje. M. 
Brakui pasiūlius šį klausimą 
įjungti darbotvarkėn ir vėliau 
referavus apie jį iš esmės, polit. 
grupių atstovai — P; Vainaus
kas, K. Bielinis ir J. Kardelis pa
sisakė jį remią. Visi betgi pa
reiškė maną, kad vilniečių lietu
vių sąjunga yra traktuotina kaip 
rezistencinis sąjūdis, atstovaująs 
nevien Vilniaus kraštą, bet ir 
visą Rytų Lietuvą. Priėmus vil
niečių liet, sąjungą buvo paves
ta VLIKo prezidiumui susitarti 
su jos vadovybe dėl formalinių 
reikalų ir padaryti kaikurių su
gestijų prisitaikant prie išreikš
tų pageidavimų.

Neteko nugirsti kaip reagavo į 
priėmimo procedūros suprastini- 
mą kitos grupės — Liet. Fron
tas, tautininkai ir kt Ar jos tuo 
pasinaudos, peranksti spėlioti. 
Liko betgi įspūdis, kad VLIKaš 
neturi intereso savo durų sąva
ras laikyti surūdijusias ar girgž
dančias. Buvo girdėti, kad jo 
prezidiumas dar prieš posėdžių 
pradžią kaikuriuos nutrūkusius 
siūlus lyg ir bandė pajudinti.

Lietuvos Rytai ir Vakarai
Iš įvairių komisijų pranešimų 

matėši kaip šakojasi VLIKo 
darbas. Labiausiai domino daly
vius Lietuvos sienos. Joms stu
dijuoti jau seniau buvo sudary
tos atitinkamos komisijos, ku-

nutarta,
va darbuose. PHc. Andrius netgi

tu vos žemėlapį. Komisija santy
kiams su lenkais atliko paruo
šiamuosius darbus, bet pasitari
mų su jų paskirtąja 4 asmenų 
komisija dar nepradėjo. Mano
ma, tai bus galima rudeniop. 
Tuo būdu esą bus bandoma aiš
kintis bendradarbiavimo ir atei
ties galimybes. Tai betgi nereiš
kia, kad būsią bandoma sudary
ti sutartį ar pan., nes esamoj 
būklėj tai neįmanoma.

Informacija
Tuo reikalu platų pranešimą 

padarė H. Blazas. Pasak jo, gal
vojama steigti dokumentacijos 
institutą, kur būtų telkiama visa 
Lietuvos bylą liečianti medžia
ga. Tam trūksta lėšų, bet esama 
ir kaikurių vilčių. VLIKo infor
macinė tarnyba surenkant! kal
nus medžiagos, bet jos panaudo
jimas dar nesąs patenkinamas. 
Tam trūksta etatų. Nuo liepos 1 
d. tikimasi turėti radijo skyrių 
JAV. Kol kas jis tebesąs orga
nizavimo stadijoj. Numatoma 
padažninti “Eltos” liet, biulete
nį įvedant papildomas kelių psl. 
laidas. Naujai pradėtoji leisti 
angliškoji “Elta“ jau turinti ge
rų atsiliepimų.

A. Devenienė, Vykd. Tarybos 
pirm., pranešė, kad buvęs Vokie
tijos atstovas Lietuvai min. 
Zechlin savo atsiminimus ir do
kumentaciją įteikė Vykd. Tary
bai, kuri juos rengiasi paskelbti 
viešumai.

"Nepagaunamos funkcijos”
Visi su dėmesiu klausėsi pirm. 

J. Matulionio pranešimo apie 
vadinamuosius min. St. Lozorai
čio “punktu”, kurie jau žinomi 
mūsų visuomenei. Jis pareiškė, 
kad VLIKo santykiai su Nepr. 
Lietuvos diplomatais ir kt. veiks 
niais esą geri, bet santykiai su 
min. St L., kaip diplomatų šefu, 

(Nukelta į 10 psl.)

mipasaKCžueji-.-^vysiai ’roaą,’ Kao 
toks nusistatymas-yra teisingas. 
Priminęs sovietų garsinamus li
nijos pakeitimus, viceprez. pa
brėžė, kad tik neteisybių atitai
symas gali paveikti pasaulio įsi
tikinimą. Ir švelniausi šauksmai 
“negalės nustelbti šauksmo tų 
milijonų žmonių, kurie nuken
tėjo nuo sovietų tironijos pa
vergtuose kraštuose”.

Audiencijoje dalyvavo taip 
pat LAIC dir. M. Kižytė, repor
teriai, fotografai ir Am. Balso 
atstovai, kurių užrašytos kalbos 
tą pačią dieną buvo persiųstos 
į Lietuvą.

Tai sveikintinas pirmas dide
lis jaunosios kartos žygis, pasi
tarnavęs tiek Lietuvos laisvės 
šauksmo išpopuliarinmui, tiek 
savos visuomenės ryžto ugdy
mui. /

Valstybės Departamentas bir
želio įvykių minėjimo proga pri
siuntė ALTai šitokį pareiškimą:

“Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė daugeliu atveju 
pareiškė savo užuojautą aukoms 
masinių deportacijų, kurios mi
nimos šį birželį, ir daro ką gali 
atkreipti dėmesį į žmogaus tei
sių laužymą Sovietų okupuotuo
se kraštuose. Kaip sekretorius 
Dulles, pereitą vasario mėnesį, 
minint Pabaltijo valstybių pa
skelbimą nepriklausomybės nuo 
Rusijos pareiškė — mes ir to
liau tikime principu, kad suvere- 
nės teisės ir nepriklausomybė 
turi būti atitaisyta tiems, iš ku
rių jėga ji buvo atimta ir tikime 
kad tas principas .vieną dieną 
bus realizuotas”.

Min. St. Lozoraičio atvykimas 
į JAV ir AL Tautinės Sąj. sąs
krydis Vašingtone, vykęs birže
lio 16-17 d., buvo įvykiai, sukėlę 
daug kontraversinių atgarsių 
lietuviškoje visuomenėje. Iš es
mės prieš sąskrydžio bei meno 
festivalio organizavimą niekas 
nepasisakė, bet buvo daug pa
reiškimų smerkiančių L. Tauti
nės Sąjungos separatistinę veik
lą, kad sąskrydis organizuoja
mas vienų, kitų organizacijų ne- 
kviečiant (kai LTSąj. yra ALT- 
os narys), garsinant jį betgi kaip 
visų lietuvių žygį.

Po garsiųjų 8 punktų min. Lo
zoraičio atvykimas į VLIKą įei
nančių grupių buvo sutiktas su 
dideliais rezervais ir atsiriboji
mo pareiškimais. Nors jis pats 
stengėsi nuotaikas švelninti ir 
visur akcentavo savo, esą, ne- 
partiškumą, norą tarnauti visai 
tautai, sukalbamumą bei sutari
mo reikalą, tačiau, deja, jo lan- 
kymasią įvairiose kolonijose ne-

y* b'uvvd” užsiminimų, 
kad miu. Lozoraitis žadėjęs pa
daryti vizitą VLIKo pirminin
kui, savo punktus pavadinęs tik 
pasikalbėjimų baze, ne ultima
tumu, tačiau apie kokius šusiti,- 
kimus ar būsimus pasitarimus 
gal kas pasigirs tik dabar po 
VLIKo posėdžio, kur buvo ap
svarstyti ir garsieji 8 punktai. 
Tuo tarpo p. L. jaučiasi stiprus 
amerikinių tautininkų užuovė
joje, kurie jau trina rankas, kad 
valdanti respublikonų partija 
jau davusis įtikinama, jog tik jie 
— tautininkai — iš lietuvių tesą 
nuoširdūs respublikonai, kad 
ALTo ir su jais einančių VLIKo 
žmonių palaikymas esąs silpni
nimas pačių respublikonų pozi
cijų. Pasak plepių tautininkų, 
dėlto respublikonai jau patvar
kę kur reikia, kad betkokis ame
rikinių įstaigų santykiavimas su 
lietuviais eitų tik per tautinin
kų kuriamas institucijas bei per 
jų žmones. Kiti jokios paramos 
negausią. Jei tai tiesa, jei tauti
ninkai šituo keliu tikrai eina, 
tai reikštų, kad savo partijos 
reikalui aukoja gyvybinius tau
tos interesus. Ar tai tik gąsdini
mas, ar tikri keliai, be abejonės, 
paaiškės netrukus. Tik sunku 
tikėti, kad partinių kalkuliacijų 
kelią norėtų paremti amerikie
čiai, o iš lietuvių ypač p. Olis, 
kuris vaizduojamas kaip tikrasis 
šitos minties skleidėjas respubli
konų centruose. Jei tai pasirody
tų tiesą, nejaugi nereaguotų kad 
ir lietuviškieji jo paties rinkėjai 
Čikagoje? Gi amerikiečiai juk 
taip pat žino, kokią dalį lietuviš
kosios visuomenės gali atstovau
ti tautininkai...

(Nukelta į 5 psl.)

tini© vizjto Vašingtone metu 
nors dalį išlaidų dar prisiimti 
Vokietijai, bet tuo pat metu 
ŠAS tarybos pereitos sesijos 
paskirtieji Kanados, Italijos ir 
Norvegijos užsienių r. ministe
rial laužo galvas, kaip pravesti 
pertvarkymus, kad ŠASąj. iš
liktų ir jos kariniam pobūdžiui 
jau išnykus. Sako, kad norima 
jos veiklą daugiau pakreipti į 
politinę, ūkinę ir kultūrinę plot
mes. Bet ir tai nelengva, ypač 
norint nepražudyti tą pati pobū
dį turinčios JT organizacijos. 
Trijų ministerjų komisija ne be

ta “Trimis išminčiais”. Jie tik
rai išmintingą ir savo geram 
vardui nepavojingą išeitį sugal
vojo: Susirinkę Paryžiuje per
eitą penktadienį jie sutarė pir
miausiai užklausti, ką tuo reika
lu mano visų narių vyriausybės, 
paskiau rugpiūčio mėn. konfe
rencijoje paprašyti visus užsie
nių reikalų ministerius savo vy
riausybių nusistatymą smulkiau 
pakomentuoti ir tik po to spalio 
mėnesį paruošti pranešimą, ku
ris bus pateiktas gruodžio mėn. 
susirinksiančiam Š. Atlanto Sąj. 
plenumui. Ar tas ras saliamoniš
ką sprendimą?

Atrodo, kad Š. Atlanto Sąj. 
bei jo karinių pajėgų išlaikymo 
klausimas buvo vienas iš pagrin
dinių ir pereitą savaitę vyku
siuose Prancūzijos užsienių r. 
ministerio pasikalbėjimuose Va
šingtone.

Tito aplankė ne tik Maskvą, 
bet ir Leningradą, buvo ir Sta
lino mėgtajam Soči kurorte ir 
tik 10 dienų pasivažinėjęs grį
žęs į Maskvą sėdo prie derybų 
stalo kaip valstybės galva su 
Bulganinu ir kaip partijos gal
va su Chruščiovu. Ką ten jie su
tarė, niekas nežino. Tito savo 
kalboje Dinamo stadijone 80.000 
maskviečių akcentavo'komunis
tinių partijų vieningumą, Chruš 
čiov akcentavo bendrumą tikslų, 
o maršalas Žukovas, įteikdamas 
Tito ordeną, be jokių rezervų 
pasakė, kad jei kiltų karas, So
vietų Sąj. ir Jugoslavija kovotų 
greta viena antros. Tito ir jo 
užsienių ministeriui tai buvo, be 
abejonės, nemalonūs pareiški
mai kompromituoją prieš va
kariečius, tačiau jie net Žukovo

Imigracijos įstatymo pakeitimas
Kanados parlamentas pakeitė 

pilietybės įstatymo 1953 m. pa
pildymą, pagal kurį ateivis pilie
tybės galėjo prašyti tik jeigu jis 
buvo įleistas Kanadon pasto
viam apsigyvenimui ir buvo iš
gyvenęs Kanadoje penkeris me
tus. Tai buvo suvaržymas la
biausiai taikytas JAV piliečiams, 
kurių nemažai apsigyvena Ka
nadoje įvairiais sumetimais at
vykę kaip paprasti svečiai. To
kie pilietybės pagal 1953 m. mi
nėtąjį papildymą visiškai nega
lėjo prasyti. Tuo tarpu prieš 
1953 m. galėjo prašyti Kanados 
pilietybės kiekvienas ateivis, 
nors ir ne pastoviam gyvenimui 
atvykęs, bet išgyvenęs Kanadoje 
bent 4 metus iš pilietybei gauti 
reikalaujamų 6 metų.

Pagal naująjį pakeitimą kiek
vienas ateivis gali prašyti pilie
tybės, jei prieš 1956 m. birželio 
1 d. Kanadoje nepertraukiamai 
išgyveno bent vienerius metus 
ir jeigu nemažiau kaip 4 metus 
gyveno Kanadoje prieš 1953 m. 
birželio 1 d. Tokie ateiviai, be to, 
turi būti legaliai atvykę apsi
gyventi nuolatiniai Kanadoje 
prieš 1956 m. gruodžio 31 d. Va
dinasi. jei kas nori gauti Kana
dos pilietybę ir joje yra gyvenęs 
bent metus prieš Š.m. birželio 1 
d. ir bent ketveris metus prieš 
1953 m. birželio 1 d., gali prašyti 
nuolatinio apsigyvenimo Kana
doje teisės, o tuojau po to galės 
gauti pilietybę. Kaip sakyta, 
daugiausia tai liečia ateivius iš

ne grįžo į Kiprą. Laukiama, kadys 
britai paskelbs. balsavimus Kip
ro savivaldai pagal jų pruoštą 
konstituciją apdraudžiančią ir 
turkų teises. Jiems be abejo pa
tinka, kad prieš graikus patrio
tus pradėjo judėti turkai, kurie 
sudaro ■ penktadalį salos gyven- . 
tojų ir pati Turkija pareiškė,, 
kad jei jau britai pasitrauktų iš 
Kipro, tai jie ten pasiųstų savo 
kariuomenę, ries sala tėra vos 
40 mylių nuo Turkijos krantų ir _ 
iki I pasaulinio karo priklausė ■ 
Turkijai. Manoma, kad Britai ! 
paprašys JAV tarpininkavimo. ;

Britai, norėdami apraminti! 
gyventojus, miestams, kur pasi-; 
reiškia neramumų, uždėjo dide-- 
les baudas, kurios būsią panau-2 
dotos nuo teroristų nukentėju-- 
siems atlyginti. Tačiau miestai! 
tokias kolektyvines baudas laiko j 
neteisėtomis ir kreipiasi į teis- - 
mą, kad jas panaikintų. !

Sovietų Sąj. su dideliu triukš-! 
mu iš rytų Vokietijos pasiuntė; 
namo 35.000 savo karių. Į jų išly-! 
dėjimo iškilmes buvo pakviesta * 
daug svečių net iš Vakarinės - 
zonos. Esą, jie visai demoboli-! 
zuojami, kaip dalis paskelbta 
kariuomenės sumažinimo plano. 
Taip pat daug triukšmo sukelta 
paleidus 19.064 politinius kali
nius. Spauda staiga pradėjo pul
ti teisingumo ministerį, kad teb
esą neperžiūrėta daugybė pa
smerktųjų bylų, kurių tarpe turį, 
būti daug nekaltų.

Paskelbimas Chruščiovo kal
bos partijos suvažiavime, pa
smerkiančios Staliną, viso pa
saulio komunistus paveikė la
bai dezorientuojančiai. Daugu
ma, kaip ir amerikiečių komu
nistų organas “Daily Warker”, - 
daro liūdną išvadą: “Pasirodo, 
baisiai klydome”... JAV korn. 
partijos centro komitetas, pana
šiai kaip ir Italijos bei Prancūzi-’ 
jos komunistai, pareiškė visiško 
nepasitikėjimo Maskvai. Esą, 
teisybė, kad buvo klaida visą ■ 
Sovietų Sąjungos pažangą bei 
nuopelnus priskirti vienam as- . 
meniui, bet taip pat klaida vie
nam asmeniui suversti visą kal
tę dėl įvairių negerovių. JAV 
kom. partija dėl to skelbiasi. • t 
esanti tik savo krašto žmonių 
partija, kartu su visomis soda-, 
litrinėmis grupėmis siekianti 
spcializmo įgyvendinimo taikio
mis konstitucinėmis priemonė-' 
mis. Atseit partija nuo Maskvos 
vadovybės atsiriboja. Įdomu tik '

1 •

■--



TtVUKtS ŽIBURIAI

Tėviškės Žiburiai • *
THE LIGHTS OF HOMELAND 

Publish^ by Uthuonion R.G Cultural SocMy of Cantos 
SAVAITRAtTIS

Rtoaguoja Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičių*. 
Leidžia KonodM Lietuvių Katolfcų Kultūra* Drougijo 

Prenumerata Kanadoje ir JAV metams pusmečiui $2.50 
Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50 

(mokėję nemažiau $10 laikomi garbes prenumeratoriai* 
Už skelbimų turinį, redakcija neatsako.

941 Duoda* S*. W„ Terauta, Ont. Canada Telef. EM. $-4811

Pirmoji Dominijos Diena
nados teritorijoje. Viršuje mė
lynavo dangus be jokio debesė-

DONALD G.
Toronto univ. i

GHTON 
•s katedros

Prieš tai trys Britų Siaurės 
Amerikos provincijos — Nova

tautų likvidacija. Kanadiečiai- 
prancūzai kalbėjo sava kalba ir

BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE
Neseniai spausdinome straips

nį pavaizduojantį, kaip Lietu
vos okupantai bando klaidinti 
pasaulį per italų komunistų žur
nalistą paskelbdami oasikalbėii- 
mą su vyskupu Maželiu, esą uA 
tikrinusiu, jog tikyba Lietuvo
je esanti visiškai nevaržoma.' 
Dabar štai Michailovo komiteto 
leidžiamame laikraštėly “Už su
grįžimą” Nr. 13 (29), 1956 m. 
balandis, randame kažkokio sla
puko Br. Pušalotas pasirašytą 
straipsnį pavadintą “Religijos 
laisvė Lietuvoje”.

Esą, Sovietų Sąjungoje “baž
nyčia nuo vlastybės atskirta”, 
tačiau tikintiesiems esanti ga
rantuota visiška tikėjimo išpa
žinimo laisvė. Na, ir pradeda 
pasakoti pavyzdžiais, kaip Lie
tuvoje ta . laisvė pasireiškianti. 
Esą, 1955 m. visoje Lietuvoje 
buvę pakrikštyta 41.720 kūdikių, 
padirmavota 52.957 ir sutuokta 
32.110 asmenų, taigi “pakrikšty
ta padirmavota ir sutuokta žy
miai daugiau katalikų negu bet 
kokiais buržuazijos Viešpatavi
mo Lietuvoje metais”.

Ar tai turi reikšti prisipažini
mą, kad visos pastangos lietuvį 
atplėšti nuo tikybos nedavė jo
kių vaisių? Tik jau ne komunis
tams tuo džiaugtis?

Kunigų skaičius 1955 m. padi
dėjęs 15%. Jei tai tiesa, tai, ma
tyt, buvo leista grįžti iš tremties 
žymiai didesniam skaičiui negu 
mums čia yra žinoma. Taip pat 
padidėjęs klierikų skaičius kuni
gų seminarijoje. Nukentėjusios 
karo metu bažnyčios esą atsta
tomos ar naujai statomos. Taip 
buvę “pastatyti Liubavo, Pilviš
kių ir kitų bažnyčių pastatai. 
Kapitaliniai atremontuotos Vil
niaus Šv. Petro ir Povilo, Molė
tų, Riešės, Pajavonio ir kitos 
bažnyčios”.

Vokiečiams iš Lietuvos besi
traukiant pabėgę arkiv. Skvirec-

tinti arkivyskupu”. Kad kreip-

vyskupus šventinti arkivyskupu 
nereikia, jam negirdėta. Kadai
se toks pat informatorius rašė, 
kad vysk. Paltarokas klerikams 
“suteikė kunigo titulą”. Tai ro
do, kiek daug išmano apie Baž
nyčios reikalus propagatoriai. 
Pagaliau vyskupui Paltarokui 
ne 72 m., bet jau 81. ,

Be to, Pušalotas dar pasigiria, 
kad naujieji vyskupai 
lis ir Steponavičius —

Mažė
jau susi

tarę su Vaizdo spaustuvę dėl 
mėnesinio “Katalikų žurnalo”, 
dėl 50.000 egz. maldaknygių ir 
dėl brevijoriaus spausdinimo.

Reikia manyti, kad kažkas yra 
daroma, vyskupai, matyt, nori 
pasinaudoti Maskvos nauja lini
ja, lyg ir duodančia daugiau lais
vių, kad nors maldaknygę duotų 
tikinčiajam, kurios nebuvo jau 
kelioliką metų.

O dėl visų tų laisvės pasigyri-. 
mų galime tik pasakyti, kad, kur 
yra laisvė, ten jos buvimo įrodi
nėti nereikia. Ją visas pasaulis 
mato. O kur jos nėra, negelbėja 
jokie propagandiniai įrodinėji
mai.

Matu-
lioiiis, vysk Ramanauskas, nu
kankinti ar tebekankinami so
vietiškoje katargoje?). 1955 m. 
vysk. Paltarokas Vatikano pa
vestas įšventinęs du naujus vys
kupus. Dabar visi trys vyskupai 
prašysią paskirti vyskupus ir 
trims jų neturinčioms vyskupi
joms—“jų iškeltus kandidatus”. 

.O vysk. Maželis ir vysk. Stepo
navičius, esą kreipsis “į Vatika
ną su prašymu leisti 72 metų se
nelį vyskupą Paltaroką pašven-

vardu vadin-

dieną pavirto į federalinę Domi
niją. Iškilmės prasidėjo jau 
ankstyvą rytą, kai visuose di-

jos miestuose — Halifaxe, Fre-

tone, Toronte ir kitur — nuai
dėjo 21 patrankų saliuto šūvis. 
Šūvius sekė varpai: bažnyčiose 
ir miestų Bei miesteliu rotušių

sirodė ir žmonių būriai. Visi 
traukė j bažnyčias pasimelsti, 
kad Visagalis suteiktų naujajai

jau augštai, ir artėjo vidudienis, 
minios rinkos į parkų bei mies
tų aikštes, turgavietes bei pa
radų vietas dalyvauti didžiau
sioje tos dienos iškilmėje: iš
klausyti Karalienės Viktorijos 
proklamacijos, skelbiančios ofi
cialų naujosios Dominijos įkū
rimą. •

Karališkosios proklamacijos 
skaitymas buyo didžiausias įvy- 
kis Kanados istorijoje. Trys Bri
tų Šiaurės Amerikos provincijos 
susijungė federaliniais pagrin-

da”. Tuo būdu buvo įkurta vi
sai nauja valstybė.

riją Ir buvo • priklau-

Karūnai, bet tarp savęs jos ne
turėjo oficialaus ryšio. Britų 
Šiaurės Amerika,, jokio bendro 
parlamento neturėjo. Kiekviena 
provincįja turėjo savo atskirą 
gubernatorių, savo ministerį 
pirmininką, kabinetą, mažą sei-

ritetai, vėliau gavę “Konfede
racijos Tėvų” vardfe matė ir su
prato, kad susijungus padėtis la- 
oai pasikeistų į gerąją pusę. Tai
gi jie jau gana anksti, bent prieš 
trejetą metų, 1864 m. rudenį, rin 
kosi tai Charlottentowne, Prince 
Edward saloje, tai Quebece pa
sitarti tuo reikąlu. Pasitarimų 
tikslas buvo dutm šiam kraštui

mą, kartu išlaikant jį kaip sava-

Jungtines Amerikos Valstybes.
Viso to galima buvo pasiekti 

tik padidinus jėgas susijungimu.

KAS MOJO KANADOJE!
« Quebeco provincijos rinkimus, 
kaip ir buvo laukiama, laimėjo 
Duplessis Tautinė unija prave- 
dusi 72 atstovus, kai liberalai 
tepravedė 19 ir praėjo dar 2 ne
priklausomi., Iš 273 kandidatų 
96 neteko ’savo depozitų (po 
$200), jų tarpe ir 33 komunistai 
bei 26 CCF. Pereitame parla
mente Tautinė unija turėjo 65 
atstovus, o liberalai 22.

Saskatchewane pereitos savai
tės terčiadienį rinkimus laimėjo 
ta pati CCF partija, gavusi 45, 
kai liberalai gavo 13 ir Social 
Credit partija 3. Trijų apylinkių 
duomenys dar nežinomi, nes 

po rinkimų užėjusi audra 
susisiekimą su tą tolima 

sritimi. Pereitame parlamente 
buvo 42 CCF ir 11 liberalų. Soc. 
Credit šį kartą laimėjusių balsų 
skaičių labai sumažino. Iš minis- 
terių vienas buvo neperrinktas 
ir vienas nekandidatavo.

Opozicija pradeda kalbėti, kad 
premjeras St. Laurent išrodąs 
pervargęs seniokas, nebeturįs 
tos energijos, su kokia rodyda- 
vęsis prieš keltą metų, tad grei
čiausia netrukus panorėsiąs 'iš

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 t& 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —
ATLANTIC EXPORT - IMPORT C&

926 Dundas St. Toronto EM. 4-1633

daugi liberalai norėsią į sekan-
teikimą, prieš laboratorinius p'a- 
tamavimus ir pan.

ma laukti dar šį rudenį, nes dar 
metus laukti St. Laurent grei
čiausia atrodysiu per ilga.

Kanados ukrainiečių katalikų 
kongresas įvyks liepos 3-4 d. Wi- 
nnipege šv. Vladimiro ir Olgos 
katedros salėse, o iš dalies ir šv. 
Nikalojaus (Bazilijonų) salėje. 
Šiam kongresui pasibaigus, lie
pos 5 d. ten pat Winnipege pra
sideda Kanados Ukrainiečių 
Kongreso suvažiavimas Royal 
Alexandra Hotel patalpose.. k. v-.;-.

Kanada ruošiasi dar tris es
kadriles aprūpinti CF - 100 
sprausminiais lėktuvais. Tuo 
tarpu jų yra 9 eskadrilės. Iš 10 
pagalbinių ekadrilių, turinčių 
pasenusius Vampires ir Mus
tangs, 6 būsią aprūpintos dienos 
meto kovos lėktuvais Sabre, 
nors anksčiau buvo manoma 
juos aprūpinti CF-100 sprausmi
niais. Europoje Kanada laiko 12 
Sabre eskadrilių. Be to, Kana
dos karinė vadovybė 'nutarusi 
labiau vertinti ne parašiutinin
kus, bet oro transporto lėktuvus 
su nutūpimo galimybėmis šiau
rėje. Ta kryptimi esą ir veikia
ma.

Birželio 21 d. Honey Harbour 
vasarvietėje pasibaigė 4 dienas 
užtrukusi Kanadoj antroji tarp
tautinė vėžio ligos, tyrinėjimų 
konferencija. Joje dalyvavo spe
cialistai iš Kanados, JAV, Ang
lijos, Prancūzijos ir Izraelio. 
Mokslininkai pasidalino patyri
mu ir konstatavo, kad pažangos 
visdėlto daroma.

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

Kanados Gydytojų Sąjunga 
savo metiniame suvažiavime 
Quebece pasisakė už visuotinį 
sveikatos draudimą, tačiau , ad
ministravimą tokių ligonių ka
sų gydytojai linkę pavesti ne 
vyriausybės organams, bet ku
riai privačiai bendrovei. Gydy
tojų Sąjunga, be to, pasisakė tik 
už apdraustųjų gydymą ligoni
nėse, bet pasisakė prieš vaistų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
SiumtaRte is Anglijęs'

vaistu^ 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 sfontėte vaistus 
ir maistą ir puikiausiai esate susipažinę su kainomis, tačiau Jūs 
tikrai nežinote mūsų kainų, o užėję ir susipažinę apsidžiaugsite,

.f '■ ■ informacijas ir patarnavimą.
; APDRAUSTAS 1R GARANTUOTAS PRISTATYMAS.

449 COLLEGE ST. (prie Ossmgton), TORONTO 
DARBO VALANDOS NUO 9-7. - - Tektarat U. bt09l

SIUNČIAME ORO PAŠTO «I » SVARŲ.

Buvęs Kanados štabo viršfnin-: 
kas gen. Simonds, kalbėdamas 
veteranų suvažiavime, pasisakė 
už įkūrimą karinių pratimų sto
vyklų 16 metų jaunuoliams. Da
lyvavimas tokiose stovyklose 
būtų privalomas. Generolas pa
sisakė, taip pat už karinės prie
volės įvedimą, o veteranai tuo 
reikalu priėmė atitinkamą» re
zoliuciją.

★
Britų. Kolumbijos universiteto 

rektorius pareiškė, kad Kanadai 
ypatingai trūkstą geologų. Esą, 
kiekvieno baig^ičio jnokslus 
geologo laukią "bent keturios 
vietos. — ''

Ontario ir Quebec babtistų 
konvencija nutarė atsisakyti 
nuo globojimo Hamiltono Mc 
Master universiteto, kuris nuo 
1887 m. yra jų rankose. Dėl to, 
esą universitetas negaunąs pri
vačių fundacijų. Babtistai pasi
laiko sau tik’vien teologijos fa
kultetą.

Imigrantę sveikatos 
tikrinimas

Paskiausiomis žiniomis, per 
pastaruosius porą mėnesių ame
rikiečių sveikatos įstaigos PHS 
gydytojų praktikoje, kiek tai lie
čia turinčius sukalkėjimų plau
čiuose, pastebėta tam tikrų emi
grantams palankesnių pakitimų. 
Pakeitus Europos reikalams 
skirtą vyriausiąjį patarėją Pa
ryžiuje, naujesnis esąs jau žmo
niškesnis ir pabėgėliams palan
kiau aiškinąs konkrečiai įstaty
minius nuostatus. Tat ypač at
siliepia į sprendimą tų bylų, ku
rie turi JAV-se mažamečių vai
kų arba kurių šeimos nariai (vy
ras arba žmona) yra tapę pilie
čiais. Visa eilė anksčiau nepra
leistųjų, patikrinus sveikatą, da
bar jau galėjo susijungti su savo 
šeimomis. Tarp išskirtųjų pabė
gėlių šeimų už tokį žmoniškumo 
žestą jaučiamas didelis pasiten
kinimas ir padėka.

■ ■ • : , r, --------  ■
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Taupyk savo Kredito Kooperatyve 
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AUG8TOS PALŪKANOS.INDCLIAI APDRAUSTI
Darbo

Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniara ir penktadieniais 
ntro 10 iki 12 vai prieš piet ir nuo 7 iki 9 vai. vakare, šeštadie
niais nuo 2 iki 4 vai.

BŪSTINĖ:
Toronto, Ont

Ossington Avė. 
3-3927.
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W estern T extiles

nenorėjo atsisakyti Kanadiečiai 
-anglai ir ®rventojai Maritimes 
provincijų turėjo panašių jaus
mų. Niekis nenorėjo visko pa- 
vesti centrinei vyriausybei: visi 
siekė tam tikrą savarankišku
mo dalį pasilikti.

Ta mintimi eidami konfedera
cijos tėvai nusistatė kurti fede
raciją, bet ne besąlyginę uniją.

Toliau nusistatė palikti pro
vincijų seimus ir leisti jiems 
spręsti vietinius reikalus. Nusi
statė šalia to įkurti federalinį 
parlamentą ir pavesti jam bend
ruosius ir didžiuosius reikalus. 
Tai buvo pagrindai, priimti po 
ilgų svarstymų ir surašyti rezo
liucijų forma. Tos rezoliucijos 
vėliau gavo Septyniasdešimt 
Dviejų arba Quebeco Rezoliuci
jų vardą. Po poros metų iš šių 
rezoliucijų buvo paruoštas taip 
vadinamas Britų šiaurės Ameri
kos Aktas, kurį priėmė Imperi

traukos ir buvo minėtoje Kara
lienės proklamacijoje, pačios 
Karalienės patvirtintoje. Kana
diečiai, vidudienio saulei skais
čiai šviečiant; laukė miestų bur
mistrų, miestelių raštvedžių, 
kaimų seniūnų ar apylinkių vy
resniųjų paskelbiant aktą įsiga- 
liojantį, laukė ir svajojo apie 
būsimą gražų naujosios valsty
bės gyvenimą.

Kaip dabar matome, aną lie
pos 1 dieną buvo žengtas tik pir
masis žingsnis, įvykdyta tik pir
moji dalis plano. Tą-dieną są
jungoje atsidūrė tik keturios 
provincijos — Nova Scotia, New 
Bruswick, Quebec ir Ontario 

, (primintina, kad Quebecas ir 
Ontario buvo jau anksčiau susi
jungę į vieną vienetą, vadintą 
Kanados vardu). Prince Edward 
sala įsijungė į konfederaciją tik 
po šešerių metų, t.y. 1873. New- 
foundlandas pasiliko atskiras 
net iki 1949. Nebuvo tada tame 
būryje ir Britų Kolumbijos, vie
nintelės provincijos į vakarus 
nuo Didžiųjų Ežerų: ji tebe
svarstė savo ateitį. O žemės plo-

1

tai tarp Britų Kolumbijos ir On
tario (Rupert’s Land ir šiaurės 
Vakarų Teritorija) tebebūva 
Hudson Bay kompanijos kontro
lėje.

Kai Karalienės proklamacija 
buvo perskaityta, prasidėjo au
gimas kažko didelio. Tai buvo 
Kanada, kurios suklestėjimui at
sidarė vartai.

Tą istorinę liepos 1 diena' vis
kas ėjo nuostabiai gerai. Net ir 
oras pasiliko gražus iki pat vi
durnakčio.

Po oficialaus proklamacijos 
skaitymo, prasidėjo įvairios die
nai pritaikytos iškilmės ir pa
rengimai. Triukšmingai parada
vo kariuomenė ir milicija. Po to 
žmonės ėjo iškylauti, žiūrėti 
sporto ar arklių lenktynių. O kai 
vakaro šešėliai jau apklojo žemę 
visi vėl rinkosi į parkus ir mies
tų aikštes. Dabar čia vyko spal
vingos vakarinės pramogos, su 
žaidimais, šokiais, šūviais, siun
čiančiais į padanges šviesų 
žvaigždes. Tos spalvotos žvaigž- 
tės tebešvytėjo padangėse ir ta
da, kai vidunaktyje išvargę 
žmonės skirstėsi į namus.

Maistas Pietu^ juroje
(Tęsinys iŠ praeito nr.)

Kai pamačiau savo dukterį, 
man pasirodė, kad matau gra
žiąją numylėtą Tehani, kurią 
pažinojau prieš daugelį metų. Ji 
net dėvėjo ant kaklo mano pa
dovanotą jos motirfai auksmę 
grandinėlę. Tuahu supažindino 
ją su manimi, pristatydamas 
kaip anglų laivo kapitoną. Lai
ko uždanga prasiskleidė, aš jau
čiausi esąs praeityje: negalėjau 
žodžio ištarti ir stovėjau lyg pa
styrąs. Skausmo ir džiaugsmo 
banga užliejo mane. Tehani at
sisveikino, pasiaiškindama jog 
einanti parodyti savo vaikui 
anglų laivą.

Atsisveikinęs su Tuahu, dar il
gai klaidžiojau po salą. Aiškio
je mėnesienoje atrodė, jog se
nieji jos gyventojai prisikėlė 
gyventi ir aš kartu buvau tarp 
ju • • •

Jau penkiolika metų praslinko 
kaip išėjau į atsargą... Po ke
turiasdešimties metų praleistų 
jūroje... Septynios mūsų šei
mos kartos gyveno ir mirė šioje 
vietoje, aš gi buvau paskutinis 

i palikuonis. Ir keista pasidaro 
pagalvojus, kad mano kraujas 
tolra Tahith moters venose, kaž-- 
kur Pietų jūroje. Aš čia lieku 
gyventi savo amžiaus galą su sa
vo dienoraščiu ir brangiais at
siminimais”... Taip baigia savo 
pasakojimą apie Bounty laivo 
ir savo likimą buvęs kadetas Ro
gers Byam.

1 Pitcairn saloje
Kur nuplaukė Bounty, veda

mas Christian ir Young, koks iš
tiko maištininkus likimas, ilgą

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

tis, Bounty visiškai ištuštinti ir 
sudeginti.

Pirmais mėnesiais reikėjo di
delį darbą nuveikti. Greitai ėmė 
augti namai, o prie jų maži dar
žai. Sala visais atžvilgiais buvo 
tinkama gyventi, nors truputį 
mažoka.

Christian žinojo, kokios rūšies 
žmonės buvo dauguma maišti
ninkų, todėl stengėsi taip viską 
tvarkyti, kad nebūtų jokių prie
žasčių neramumams ir nepasi
tenkinimams. Jo visi noriai 
klausė ir jį gerbė, nes jo laiky
sena ir vadovavimas buvo be 
priekaištų. Kol buvo daug dar
bo, tai nelikdavo laiko išdai
goms. Bet tai neilgai truko.

Kalvis Williams nemėgo sa
vo žmonos ir ėmė slapta - susi
tikinėti su vieno iš poiineziečių, 
Tararu, žmona Hutia. Sužinojusi 
apie tai Williams žmona užsi
mušė šokdama nuo uolos. Bet tai 
buvo tik tragedijos pradžia.

Polineziečiai pasiruošė sau 
vietą Religinėms jų apeigoms, 
kurią Mills: išniekino, o už tai 
Minarii jį parstūmė ^Tt' žemėsi 
Polineziečiai ėmė murmėti, kad 
baltieji nbrį iš jų vergus pada
ryti.

Palaidojęs žmoną, Williams 
kurį laiką kietai dirbo, darbe 
ieškojo užsimiršimo. Tuo laiku 
su Hutia jis visai nesusitikdavo. 
Bet vienuma jį pribaigė- ir vi
siems jis pasisakė, jog norįs sau 
pasiimti Tararu žmoną. Daugu
ma jam nepritarė, bet jis neap-

laiką buvo, paslaptis. Ir tik pa sjraį,in0. jįartą, ’paėmęs buvu-
ls metų uždanga pakilo ir pa
saulis nustebo sužinojęs nuosta
bią istoriją apie pasiaukojimą ir 
savimeilę, pasitikėjimą ir pavy
dą, meilę ir neapykanta.

Tai yra istorija dvidešimt sep
tynių žmonių, kuriuos likimas 
nubloškė i tolimą, vienišą vidu
ryje Ramiojo vandenyno mažą 
salą, dabar žinomą Pitcairn var
du.

1808 m. vasario mėnesį, ame
rikiečių ruonių medžioklės bur
laivis Topaz, užsukęs į tariamai 
negyvenamą Pitcairn salą rado 
maišyto kraujo koloniją: keletą 
vidutinio hmžiaus poiineziečių 
moterų, būrį vaikų ir jau pra
žilusį anglų jūrininką Alexan
der Smith, kuris buvo šios keis
tos bendruomenės vadovės.

Jis papasakojo apie maištinin
kų likimą Topaz kapitonui Fol- 
ger, 1814 m. pakartojo tai ang
lų fregatų Briton ir Tagus kapi
tonams Staines ir Piptm, dar vė
liau it kitiems.

Ankstyvoji salos istorija buvo 
. nevengiamai tragiška nes dvi 
griežtai skirtingos rasės apsigy
veno mažame uždarame plote.

Vėlyvą 1789 m. gruodžio mė- 
nesio dieną, saulė švietė virš 
plataus Ramiojo vandenyno ir 
mažo vienišo žemės sklypelio, 
esančio per 1000 mylių nuo Pie
tų Amerikos krantų. Prie tos 
siauros žemės juostos artinosi 
vienišas burlaivis. Tai buvo Jo 
Didenybės laivas Bounty.

Ant borto buvo keista bend-

šią Bounty gelbėjimosi valtį no
rėjo iš salos pasišalinti,. nesu
prasdamas, kokie atstumai ski
ria Pitcairn nuo kitų salų.

Grąžintas atgal, stvėrėsi namų 
statybos, bet buvo pastebėtas 
vėl slaptai susitinkąs su Hutia. 
Spalio mėnesį kilęs uraganas 
grąsino sunaikinti koloniją. Vi
sos valtys, išskyrus kuterį, buvo 
išneštos į vandenyną. Šią aud
ringą naktį Christian ir Maimiti 
gimė pirmas vaikas — sūnūs ku
rį pavadino Spalis Ketvirtadie
nis. Atrodė, jog saloje ramiai 
gyvenama, bet pažvelgus giliau 
gyvenimas ritosi nepageidauja
ma srove. Smith ir Martin turė
jo susirėmimą dėl polineziečio 
Hu, kuris, Martin visaip nieki
namas ir dažnai mušamas, norė
jo jį numesti nuo stačios uolos. 
Tuo tarpu Tararu jau geniai įta
rė savo žmoną neištikimybe. 
Vieną vakarą pasekęs, surado ją 
pas Williams, kuris jį apkūlęs 
liepė nešdintis. Nors Tararu bu
vo lėto būdo, tačiau tas jį ne
paprastai įskaudino ir jis nuta
rė Williams užmušti. Patyrūsi 
apie tai, Hutia įspėjo Williams, 
o pati nutaikiusi progą savo vy
rą nunuodijo; su juo kartu nusi
nuodijo ir kitas polinezietis.

Taip metai bematant praslin
ko. Bendruomenė 'atsistojo ant A 
kojų ’Gražūs/ Švariai užlaikomi 
namai, derlinga žemė, žuvinga ■ ' 
pakrantė padarė kai kuriuos vi
siškais tinginiais. Quintal, Mills 
ir Martin, kai kuriuos polinezie- 
čius pavertė vergais, o patys 
slampinėjo nieko neveikdami. 
Williams jautėsi laimingas su 
Hutia.- McCoy prasimanė varyti 
degtinę. Christian ir Maimiti su
silaukė antro vaiko ir atrodė, 
jog tai labai laiminga pora. Ir 
anglai ir polineziečiai ilgėjosi' 
savo gimtinių, bet kelio atgal 
nebuvo.

(Bus-daugiau)

Sis skelbimos yra vienas 
iŠ skelbimų serijos/ 
skirtų tam, kad kiekvie
nos kanadietis geriau 
pažintų Kanadą.

TELEVIZIJA
E)or tik trys metai, koi pirmosios televizijos stotys otsidorė Ko* 

norioje. Šiendie Čia jau yra trisdešimt trys stotys, kurių altuonids 
yra CBC nuosavybė. Likusios operuojamos vyriausybės Feidfrftu. Pri
vačios stotys privalo rodyti tam tikra skaičių programą, fjunęiamv i 
visa trrrkfa. Ta? padeda C0C bendrovei tam tikrtfc oaminias parėkia*- 
muofr visoje Kanadoje, o žiūrovai gali pamatyti geresnes programos.

Kaip televizijos centras Toronto yra pralenkiamas tik Hotly- 
woodo ir Niujorko. Taip pat įdomus faktas, kad Monfrealis paren
gia daugiau tefevizrjos programų prancūzų katbojė, negu koks kitas 
miestas visame pasaulyje

Tik trys meta?, kai prasidėjo telerrzijds pramonė Kanddoįe, bet 
Šiame krašte iki šiol jau pagaminta 841.765 televizijos aparatai. 
| šį skaičių neįeina aparatai importuoti iŠ kitų kraštų. z

Tefevizrjo tiek popoftari, kad jau 47 procentai namų Kanadoje 
yra įsigiję aparatus. Bendrai Kanados televizijas pramonės metinė 
opyearte siekio 300.000.000 dolerių. J? suteikia malonumo šei
moms, taip pat lobai svarbi Kanados pramonės šoka.

iŠ Tahiti. Pastebėjas seniai iėš-

tininkams Fletcher Christian

dus Minarii irNorėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
musų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy- '

jo, net spėjo,
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mojimas surengti bendrą Kana
dos ir JAV Lietuvių Dainų 
Šventę šiandien jau, galima sa
kyti, yra tapęs kūnu: liepos 1 
tūkstančius lietuvių toli nuo 
gimtųjų tėviškės namų, Čika
gos koiizejuje, džiugins ir gai
vins lietuviška daina. Tai bus, 
tur būt, didžiausias šio konti
nento lietuvių susibūrimas.

Pagrindinė darbo našta teko 
chorams, jų vadovams ir Dainų 
šventės organizatoriams. Orga
nizacinį darbą atliko Čikagos 
lietuviai, tuo dar kartą įrodyda
mi, kad Čikaga yra Šiaurės 
Amerikos kontinente gyvenan
čių lietuvių sostinė — garsėjanti 
ne vien laidotuvių direktoriais, 
biznieriais, bet ir lietuvišką kul
tūrą mylinčiais tautiečiais. Prieš 
juos mes, Toronto lietuviai, su 
pagarba lenkiame galvas.

Kur prapuolė Monteralis
Iš Dainų Šventės Komiteto 

paskelbtų sąrašų matyti, kad Ka 
nados lietuvius Dainų Šventėje 
atstovauja keturi chorai: Toron
to “Varpas”, vadovaujamas muz. 
St. Gailevičiaus, Prisikėlimo pa
rapijos choras, vad. Vaclovo Ve- 
rikaičio, Windsoro Lietuvių 
Bendruomenės choras, vad. J. 
Sinkaus ir Winnipego lietuvių 
choras, vad. J. Sodaičio. Vadina
si, iš 40 su viršum šventėje da
lyvaujančių chorų tiktai keturi 
bus iš. Kanados. Nuostabą ke
lia Montrealis, kurio lietuviai jį 
mėgdavo, vadinti Kanados lietu
vių sostine. Atrodo, kad šį kar
tą “sostinė” pramiegojo Dainų 
Šventės . Komiteto raginimus ir 
atsišaukimus, nors juos išgirdo, 
palyginti, maži lietuvių viene
tai Windsore ir Winnipege... 
Torontui šiuo atžvilgiu negali
me daryti priekaištų, nes Toron
to lietuviai į šventę siunčia net 
du vienetus. Kągi — ateityje, 
tur būt, ir Kanados lietuvių 
“sostinės” vainikas atiteks To
rontui, kur lietuviškoji veikla 
yra nepalyginamai judresnė, 
negu senojoje “sostinėje” — 
Montręalyje...

PARTIZANAI ŠVEICARIJOS TEISME

Vietos lietuvių pastangų dėka 
Čikagos miesto burmistras Ri
chard J. Daley savo specialiu at
sišaukimu liepos 1 d. sekmadie
nį pavadino Lietuvių Tautinės 
Dainos Šventės Diena Čikagoje: 
“KADANGI Čikagos mieste lie
pos - d. įvyks spalvingoji Lietu
vių Tautinė Dainų šventė; ir 
KADANGI šis didingas įvykis 
sutrauks į mūsų miestą Ameri
kos lietuvių delegacijas ii visų 
JAValstybių ir Kanados daiftj;

karnomis demonstracijomis; ly
dint garsių orkestrų akomponia- 
mentu ir tautiniai garsių chorų 
muzika; ir KADANGI šventės 
dalyviai melsis į Visagalį Dievą, 
prašydami grąžinti laisvę Lietu
vai, kuri dabar yra sovietų pa

kilmės amerikiečiai Čikagoje 
ir visame krašte yra daug pri
sidėję prie šio miesto ir šalies 
kultūrinio, ekonominio ir socia
linio progreso, aš, Richard J. Da
ley, Čikagos Miesto Burmistras, 
šiuo proklamuoju sekmadienį, 
liepos 1 d., Lietuvių Tautinės 
Dainos šventės Diena Čikagoje 
ir raginu visus piliečius atkreip
ti dėmesį į to įvykio iškilmes ir 
tikslą”... Šis burmistro atsi
šaukimas, savotiškai skambantis 
amerikoniškos formos .lietuviš
kame vertime, yra didėlis propa
gandinis laimėjimas, kuris at
kreips visų Čikagos gyventojų 
dėmesį į lietuvišką dainą, lietu
vius ir pavergtąją Lietuvą. 
Šventės . organizatoriai, prieš 
prasidedant programai, ruošia 
specialų priėmimą augštiesiems 
svečiams ir spaudos atstovams. 
Taigi, tikėkime, Dainų šventė 
plačiai nuskambės amerikiečių 
tarpe. Tuo būdu atsiektas dvejo
pas Danų Šventės uždavinys — 
suteikti tautinį atsigaivinimą 
lietuviams tremtiniams ir emi
grantams ir priminti pasauliui 
sovietų pavergtą Lietuvą.

Vyt Kastytis.

1955 m. vasario mėn. keturi 
rumunų partizanai užpuolė so
vietinę Rumunijos atstovybę 
Šveicarijos sostinėj Berne, nu
žudė atstovybės šoferį ir pagro
bė slaptų dokumentų. Šveicari- 

Zps-poĮiciią juos suėmę ir po .ke
lių mėnesių jų byla pagaliau at
sidūrė teisme. Liudininkais bu
vo pakviesta visa eilė laisvėj gy
venančių rumunų tremtinių, ku
rie papasakojo komunistinės ru
sų okupacijos žiaurumus bei 
persekiojimus, kurie privertė 
veikti partizanus. Liudyti buvo 
pakviestas ir katalikų kunigas 
prof. Florian Mueller, vokietis, 
dabar gyvenąs Atėnuose, anks
čiau pažinojęs teisiamuosius, kai 
jie gyveno tremtinių stovyklo
se. Šveicarų teismas, susidedąs 
is 5 narių, leido liudininkams

laisvai kalbėti ir įsikišo tiktai, 
kai Paryžiuje gyvenanti p-lė 
A. Georgescu ėmė verkti prisi
minusi kalėjimą Rumunijoj, kur 
buvusi kankinama kaip paskuti
nio Rumunijos nekomunistinio 
premjero sekretore, 
kaltinamųjų ir liudininkų pa
reiškimų matyti, kad partizanai 
užpuolę atstovybę norėdami iš
kelti viešumon komunistų tero
rą Rumunijoj ir jų špionažą 
Šveicarijoj.

Pasaulio spaudos nuomone, 
Šveicarai teismo metu aiškiai 
parodę simpatijas kaltinamie
siems. Net prokuroras nereika
lavęs jiems sunkiausių bausmių 
ir teismas juos nubaudė tik po 
keletą metų kalėjimo. Į Rumuni
ją jie nebus išduoti.

VELTUI!

f '

Hamiltono Liet. Vysk. M. Valančiaus vardo pr. mokykla šių mokslo metų užbaigimo proga. Iš 
kairės į dešinę sėdi mokytojai: J. Ryckis, S. Juozapavičius, Iz. Matusevičiūtė Kult Fondo pir
mininkė, J. Mikšys — vedėjas, A. Grajauskaitė, kun. dr. J. Tadarauskas, P. Volungė — tėvų

’ Vysk. Valančiaus vardo pradžios mokykla Hamiltone
| Tadarauskas, mokyklos vedėjas 
Jonas Mikšys, Antanina Gra
jauskaitė, Aleksas Mikalauskas, 
Stasys Juozapavičius ir Juozas 
Ryckis. Mokyklą lankė 108 mo
kiniai. Po oficialiosios dalies bu
vo. parodytas inscenizuotas Lie
tuvos pavergimas su deklamaci
jomis, dainomis ir plastiniais 
šokiais, o paskiau dar pora tau
tinių šokių ir vandens lelijų šo
kis. Tai nuopelnas mokyt. Anta
ninos Grajauskaitės, kuriai pri
klauso padėka už didelius nuo
pelnus šokio ir dailiojo meno 
srityje. Jos mokiniai jau per tris 
Mokytojų Dienas labai gražiai 
ęasirodė su savo programa ir 

oronto visuomenei.
Tėvų k-to pirm. Volungė pa

dėkos ženklan mokytojams 
įteikė piniginę dovaną, o vedė
jas iš savo mokinių gavo dova
nų ir rožių puokštę.

Paskui prie puošnių stalų, ap
krautų užkandžiais ir saldumy
nais, puotavo mažoji Hamiltono 
visuomenė, išsemdama džiaugs
mo taurę iki dugno, taip kad li
monadas tekėjo per apykaklės, 
o tortais’ buvo nupaišyti veidu* 
kai ir kiūtinės...

Mokytojams ir kitiems sve
čiams puikias vaišes iškėlė kun. 
dr. Tadarauskas.

Hamiltono mokyklą lanko visi 
kolonijos mokiniai, galį mokyk
lą lankyti. Iz. M-tė.

/ i' ' - ' ■

Hamiltono lietuvių kolonija 
neperdidžiausia — tik apie tūks
tantis žmonių, bet jie moka so
lidariai ir darniai dirbti, kartais 
pralenkdami kitas daug gauses-

tik apie tūks-

Šviętimo srityje -Hamiltono 
mokytojai ir bendruomenės va
dovybė dirba jau penktus moks
lo metus pasigėrėtinai, ką įrodė 
ir šių metų iškilmingas šešt. pra
džios mokyklos mokslo metų už
baigimas birželio 9 d.

Šventi įvyko Aušros Vartų 
parapijos salėje. Buvo susirinkę 
apie šimtas mokinių ir daug tė
vų. Iškilmingą aktą pravedė ir 
6-tajam skyriui pažymėjimus su 
dovanomis išdalino mokyklos 
vedėjas Jonas Mikšys.

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: ku n. dr. J. Tadarauskas, 
mokyklos globėjas, P. Volungė, 
tėvų k-to pirm., St. Juozapavi
čius, apylinkės pirm., S. Bakšys,\ 
Liet. Namų Fondo pirm., A. Vi
limienė, “Širvintos” skaučių 
tuntininkė ir KFondo pirm. Iz. 
Matusevičiūtė.

Jonas Mikšys pasakė giliai

Pažymėjimų įteikimas vyko sce- 
je.- Dovanas — Augustinavičiaus 
albumą it kitas — įteikė pats 
mokyklos vedėjas, baigimo pa
žymėjimus Iz. Matusevičiūtė, 
kiekvienam palinkėdama toli
mesnių lituanistinių studijų.

Mokyklą baigė šie mokiniai:
Ryckytė Nijolė, Staniutė Vi

da, Mačiulaitytė Liuda, Pusdeš- 
rytė Milda, Paulaitytė Dalia, 
Blekaitis Antanas, Valevičius 
Juozas, Choromanskytė Danutė.

Baigusių vardu jautrų atsi
sveikinimą pasakė Ryckytė Ni-

jolė, dėkodama mokytoj amš tė
vams, o ypatingai savo vedėjui 
mok. Mikšiui.

Jos jautri ir maloni kaba gi
liai paveikė tėvus ir mokinius. 
Tėvai turėjo progos įsitikinti 
kaip daug galima pasiekti šešt. 
mokykloje auklėjant ir lavinant 
vaikus lietuviškoje" dvasioj e. Ni
jolė Ryckytė yra Hamiltono St. 
Patrik’s mokyklos mokinė lai
mėjusi Ontario provinc. moks
leivių iškalbos konkursą, skelb
tą Canadian Legion.

Baigusius sveikino kun. dr. 
Tadarauskas, Iz. Matusevičiūtė, 
p. Juozapavičius.

Paskui buvo įtekta K. Fondo 
“Vaizdų rinkimo” konkurso pre
mija $30 — Breichmanui Gedi
minui ir $25 — Choronanskytei 
Danutei už dienoraščio rašymo 
konkursinį laimėjimą. Be to, bu
vo apdovanoti visų skyrių mo
kiniai, nepraleidę nė vienos pa
mokos: • -

V skyr. Gurgždytė Nijolė ir 
Šopytė Laima;

IV skyr.: Martinkūtė Silvija, 
Noreika Romas,. Blekaitis Gedi
minas. Gužas Kestutis:

Hlskyr.: . 'Mildaįhiš Arvydas, 
Tomaitytė Teresė;

II skyr.: Chrolayičius Juozas, 
Klimaitis Leonas;

I skyr.: Pašilytė Vilija ir Juo- 
zakas Edvardas.

Mokykloje dirbo šeši riiokyto- 
|ai: kapelionas kun. dr. Jonas

žibalas - pasaulinė galybė
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Dabartinės pasaulio politikos 
užkulisiuose labai daug sveria 
žibalas. Didesnę jo gamybos pu
sę valdo 7-8 bendrovės, kurių 5 
yra amerikiečių: “Gulf Oil 
Corp.”, “Standard Oil Comp.” 
New Jersey, “Standard Oil Co. 
California”, “Socony Vacuum 
Oil Co.”, “The Texas Co.”; ang
lų — “Anglo-Iranian Oil Co.”, 
olandų-anglų — “Royal Dutch 
Shell Co.”, prancūzų — “Com- 
pagnie Francaise des Peroles”. 
Pasaulinė žibalo gamyba siekia 
8531 mil. statinių, kurių 54,6% 
priklauso minėtoms bendro
vėms. Be to, tanklaiviai ir ži
balo valyklos irgi joms į 
so arba yra jų kontroliuojami. 
Jds yra sudariusios sąjungą — 
kartelį, kuri sauvališkai nusta
to kainas. Pvz. priėš karą Euro
pa gaudavo žibalą iki 40% iš 
JAV ir Venezuelos. Dabar ji 
gauna jį iš Art. Rytų, kur gamy
ba daug pigesnė. Amerikoj vie
nos statinės gamyba atsieina 76 
U tin i lib'lMIiti. Illi 111
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, 2000 
Kauno 
Kauno 
prospekte. Atrodo, jog toje vie
toje norima daryti kažkokį par
ką ar panašią raudonųjų “poilsio 
vietą”. Suinteresuotieji įspėti, 
jog galima savo mirusiųjų arti
mųjų kūnus perkelti į naujas 
kapines Petrašiūnuose. Tas kaš
tuoja 2000 rublių. Žinoma, kad 
ir kaip brangūs artimųjų palai-, 
kai, bet mažai kas išgali mokėti 
tokią sumą, ypač tokie, kurie 
turi visą eilę savo giminių kau
lų. Todėl, vienas kitas šaukiasi 
laiškais pagalbos iš šio konti
nento ir prašo pinigų tam rei
kalui. Tai suprantama, nes nie
kas gi nenorėtų, kad jų mylimų
jų palaikai ir amžino poilsio vie
tos būtų sulygintos su žeme ir 
išniekintos. '

Nori atgauti žmonas. Keletas 
tautiečių gyvenančių ameriki
niame didmiestyje D., panūdo 
išbandyti savo, laimę ir parašė 
labai rimtus ir argumentuotus 
laiškus Valstybės Departamen- 
tan Vašingtonan, su prašymu, 
tarpininkauti jiems, kaip JAV 
piliečiams, Maskvoje, kad sovie
tai išleistų jų žmonas atvykti 
pas vyrus. Žinoma, bandytini vi
si būdai sujungti likimo perskir
tas šeimas, tačiau sunku patikė
ti, jog sovietai taip lengvai pa
klausytų nelaiųiingųjų vyrų 
šauksmo ir sutiktų grąžinti

sako, jog naikinamos 
kapinės buv. Vytauto

žmonas. Greičiau jau jie pasiū-

ti pas savo šeimas.
Grįžo nerado žmonos. Dar 

vis Ulbant apie perskirtas šei
mas tenka trumpai sustoti prie 
vieno labai skaudaus ir tragiško 
įvykio. Tuoj pasibaigus karui, ‘ 
vyras buvo grąžintas sovietams, 
kurie jį buvo pasmerkę ilgiems 
metams Sibiro katorgom Žmona, 
likusi Vakaruose, apie tai žino
jo ir net kurį laiką su vyru susi
rašinėjo. Staiga, susirašinėjimas į- 
nutrūko, liko neatsakyti ir pa* ... 
kartotini laiškai ir du metus ži
nios belaukianti moteris, nu* 
sprendė, jog vyro nebėra jau gy- __
vo. Apraudojus ir gedulo Misiąs ••• 
užprašiusi, ji ryžosi ištekėti už 
pasisiūliusio vyruko ir naujoji 
šeima išemigravo užjūrin. Ir •— 
atsitiko taip, jog pirmasis vyras.......
gebėjęs išlikti sveikas ir gyvas - 
Sibire, vargais negalais pasiekė........
laisvę ir pradėjo ieškoti žmonos. 
Laimei, naujoji pora neturėjo ....
vaikų, toji santuoka, kaipo, ne
teisėta, bus panaikinta ir. žmona 
grįžta pas pirmąjį tikrąjį vyrą. 
Taip baigėsi (o gal tik praside- ^ 
da?) sunkūs ir neįprasti patyri- •• 
mai abiems pusėms. Išvadų ra- 'f. 
šantysis nesijaučia esąs pakan
kamai kompetentingas daryti, -X. 
palikdamas tai kiekvieno skaity- .....
tojo Įsitikinimams.

Al. Gimafttas. f

RENGS STALINO TEISMĄ?
Prancūzijos dienrašt. “France 

Soir”, kuris pirmas paskelbė iš
traukas iš slaptosios Chruščio
vo kalbos XX kompartijos kon
grese, dabar pranešė turįs žinių 
iš Vienos, kad tas pats Chruš
čiovas ' pareiškęs, esą Stalinas 
buvęs ne tiktai žmogžudys, bet. 
ir seksualinis iškrypėlis. Jo 
slaptosios policijos šefas Berija 
verbuodavęs mergaites hare
mui; vėliau kaikurios iš jų din
gusios be žinios labai įtartinomis 
aplinkybėmis,.

Tai jau nepirmas kartas, kad 
Stalinas kaltinamas šios rūšies 
nusikaltimais. Buvęs sovietų 
slaptosios policijos komisaras 
Alexander Orlov, vėliau pabė
gęs ir apsigyvenęs JAV, š.m. 
balandžio mėn. spaudos konfe
rencijoj pareiškė panašių tvir
tinimų.

Chruščiovo' nuomone, Stalino 
nusikaltimai, esą tokie dideli ir 
gėdingi, kad-jam turės būti su- *• 
rengtas viešas pomirtinis^ teis- - 
mas. Prie šios bylos Chruščio
vas prideda ir Stalino - žmonų -• 
istoriją: esą jis buvo vedęs tris 
kartus. Pirmoji žmona mįrusi - 
po ilgosjis pats - 
pasmaugęs.' Esą ji — Nadįežda 
Sergiejevna Aliliujeva — dažnai ■ 
prikaišiodavusi Stalinui kdlek- - 
tyvizaėijos žiaurumus; Staflinas ; 
to nepakentę-ir pats ją peršo- v 
ves ir spaugte dasmaugęs. Ofi- 
ciali jos mirties data esantį 1932 
m. lapkričio 8 d. Trečią kartą ■ 
Stalinas vedęs Rosa Kaganovič, 
dabartinio vicepremjero seserį.

Taip antistalininė propaganda 
vis aštrėja ir, atrodo, Stalino 
lavonas turės būti pašalintas iš • 
Raud. Aikštės mauzoliejaus.

Kiniečiu imigracja | JAValstybes

et., tuo tarpu Arabijoj — 35 et., 
Irake — 25 et., Bahrein saloj — 
10 et. Rodos, Europa galėtų gau
ti žibalą žymiai pigiau. Bend
rovės betgi nustato Art. Rytų ži- 
balui kainas pagal Amerikos ga
mybos lygį, įskaitant gabenimo 
išlaidas iš JAV iki Europos, ir 
■tuo būdu verčia europiečius mo
kėti amerikines kainas. Pvz. 
viena bendrovė pardavė žibalą 
po $1.75 už statinę uždirbdama 
$1.40, t.y. 400%. Jungt. Tautų 
ūkinė komisija Europši į šį 
klausimą atkreipė dėmesį.

Paaiškėjo, kad pastaraisiais 
metais tūkstančiai kiniečių emi
gravo į JAV su padirbtais doku
mentais. Jie buvę gaunami Hong 
Konge už $3.000, kur veikusios 
124 “brokerių” įstaigos. Jos iš- 
duodavusios dokumentus pavar
dėmis, kurios figūravusios JAV 
kandidatų-imigrantų sąrašuose, 
arba pagamindavusios suklasto-' 
tus gimimo metrikus. Daugelio 
gimimo vieta buvusi nurodyta 
San Francisco, kur tuo būdu 
pateko nemažas skaičius kinie
čių. Esą, jei prileistume, kad 
ten dabar gyveną kiniečiai yra 
gimę Sari Franciske prieš 1906

m. gaisrą ir žemės drebėjimą, 
kiekvienai kiniečių moteriai — 
JAV tektų 800 vaikų! JAV kon-. ... 
šulo Hong Konge Drumwright 
pareiškimu, per pastaruosius 5 — ■ 
metus 30% kiniečių prašymų 
imigruoti buvę paduoti neteišin- — 
gom pavardėm; apskritai, 80% ... 
prašymų esą paremti apgavyste. 
Tiktai tuo būdu esą galima pa- . ~ 
aiškinti staigų kiniečių skaičiaus 
padidėjimą JAV: per 10 metų -- 
jis pašokęs nuo 77.000 iki 117.000. L.. 
Hong Kongo JAV konsulatą nu* 
matoma sustiprinti 116 naujų 
tarnautojų ir tam paprašyta 
skirti $512.312. -

priklau- Kanados dvasininkai

OR.OfTKER

• Radio
DtMESlOr ' 
Uetavis

į Maskvą
Kanados United Church trys 

dvasininkai, rugpiūčio 6 d. at
skris į Maskvą, kur pralėisią 10 
dienų. Jie buvę pakviesti Kana
doje viešėjusių trijų pravoslavų 
dvasininkų. Į Maskvą vyks Rt. 
Rev. George Datey, moderato
rius, Rev. Ernest E. Long; gene
ralinės tarybos sekretorius ir 

i Rev. W. Norman McLeod, finan- 
fsų tarybos pirmininkas. Dr. 
Long, be to, bus delegatas Pa
saulio Bažnyčių Tarybos Cent
riniam komitete^ kurio posėdžiai 
vidurvasarį vyks Budapešte.

Laiko dar yra ir šiuos Kana
dos protestantiškos bažnyčios 
dignitorius reikėtų paprašyti iš
aiškinti padėtį religijos Lietu
voje bei visame Pabaltijy. Ta 
proga reikėtų jiems pateikti visą 
mūsų turimą medžiagą šiuo 
klausimu.

PADIDINS GELEŽINKELIO 
TARIFĄ

Kanados geležinkelių bendro
vės kreipėsi į transporto komisi
ją prašydama leisti pakelti pre
kinių siuntų kainą 15%. Tai esą 
ypač reikalinga vasaros mėne^ 
siais nuo liepos 1 — spalio 31 d., 
nes šiame laikotarpyje reikią 
daugiau išleisti darbininkams. 
Nežiūrint priekaištų iš suinte
resuotų pusės, manoma, kad ko
misija leis laikinai pakelti tari
fą 10%.

Nepaprastas Coke skonis 
tikrai pakeis jūsų 
nuotaikų

Tikrai pajusite skirtumą...

Ml in
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyjeHAMILTON OiiMH
Nei viena valdyba neatliks 

pilnai visų planuojamų darbų, 
nepasieks savp uždavinių —

. “Durpynų darbuotojų respub
likinė techninė konferencija” 
įvyko Giruliuose. Joje dalyvavo 
Šiaulių, Baltosios Voktos, Eže
rėlių ir kitų stambiausių Lietu
vos durpynų bendradarbiai, 
pranešimą apie “svarbiausius 
respublikos durpininkų uždavi
nius 6-jame. penkmetyje” skaitė 
Lietuvos valstybinio durpyno 
bręsto vyr. inžinierius Marašins- 
£as. Vietinės ir kuro pramonės 
ministerijos kuro skyriaus vyr. 
jnž- J. Gilius per Vilniaus radi
ją plačiai painformavo apie 
"respublikos durpių atsargas”. 
Stambiausios šiluminės elektri
nės, kaip Vilnios, Petrašiūnų, 
Šiaulių, kurui naudoja tik dur- 
pes. Jau 1950 m. “durpėmis bu
vo padengiama daugiau kaip 
§0% respublikos kuro poreikių”. 
Pranešėjo teigimu, “1955 m. tik 
Sename Baltosios Voktos dur
pyne buvę pagaminta 5 k. dau
giau durpių, negu 1937 m. vi
suose Lietuvos durpynuose”. 
Naujajam penkmety durpių ga
mybą reikalaujama padidinti

-Blogai su kiaulininkyste Ute
nos rajone. Tiesos koresp. T. Vi
lūnas ir E. Grinkevičius kiaulių 
ūkio negalavimus pavaizduoja 
pavyzdžiais. Taip Ąžuolo kol
choze, kur esą vien dirbamos že
mės 2000 ha, o nepasiekiama nie
ko, Kiaulėms esą duodamos ža
lios bullvės ir iĮaltas vanduo, 
kartais dar pabarsiant miltų. 
Kiaulės gulį šlapiame tvarte. 
Taip pavasarį kritę 21 paršelis. 
G'tai dėl to, kad nesą pastovių 
kiaulių šėrikų, o kasdien nauji. 
Kolchozo pirm. Rimša.
- Šeduikių kolch. fermos vedėja 
Vaišnoraitė ir šėrike Klimans- 
kienė, valdybai leidus, kartu su 
^visuomeninėmis” kiaulėmis lai
kiusios savas asmenines ir nusi
šėrusios viena 4, o antra 6 be
konus, o tuo tarpu 20 kolchozo 
kiaulių išdvėsę.

■ Gerai su kiaulininkyste tik 
“Saulės spindulio” kolchoze,, 
kur kiaules gerai prižiūri Žvirb
lienė ir Saladžiūvienė. Pernai 
čia pagaminta po 22,5 centnerius 
kiaulienos kiekvienam 100 ha 
ariamos žemės.

Apie lenkų mokyklas Lietuvo
je rašo “Tygodnik Warszawski”. 

—Lietuvoje esą 350 lenkiškų mo
kyklų. Pačiame Vilniuje’ esą 6 
vidurinės mokyklos, o mokytojų 
seminarijos N. Vilnioje ir Tra
kuose.

Filomatų archyvas buvo Piet- 
raszkiewicz šeimos žinioje, pa-

vai.
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Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius

P.P.ANTANAITĮ Ir p. S. SAVICKĄ

kreipkitės į mūsų atstovą
1 ' ' •

Zignuv Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

Didžiulė tragedija, kai iš Europos naujam gyveniman Kanadon atvy
kę žmonės užsimuša ar susižeidžia eismo nelaimėse. Priežastis — jie ne
pažįsta čionykščių sąlygų.

Šiuo laiku nelaimingi atsitikimai yra pagrindinė žmonių nuo trijų iki 
keturiasdešimties metų amžiaus mirties priežastis.

Žinoma, pas mus yra įstatymų ir taisyklių, reguliuojančių susisiekimą. 
Policijos departamentas bt paliovos ieško galimybių, kaip išvengti eismo 
nelaimių, tačiau daugiausia priklauso, kaip elgsis kiekvienas pilietis.

Išlikti gyvam ir nesužeistam šiame modemiškame susisiekime, tikrai 
tenka pasistengti. “Panaudokite savo ausis ir savo akis prieš panaudodami 
savo kojas” — tai šūkis, kurio mokoma šiandie mokyklose. Tačiau jis tinka 
kaip geras patarimas kiekvienam.

Asmenys, kurie pripratę prie ėuropietiško susisiekimo, kartais neleng
vai prisitaiko prie tokio didelio automobilių skaičiaus ant kelių, bei jų dide
lio greičio, ypatingai sunkiau vidurinio amžiaus žmonėms, šio amžiaus 
žmonės ir yra dažniausiai eismo nelaimių aukomis.

Štai keletas sumanymų:
1. Pažvelk į abi puses, prieš eidamas skersai gatvę,
2. Nevaikščiok tarp pastatytų automobilių,
3. Pažink ir sek visus eismo ženklus ir signalus,
4. Eik skersai gatvę tik gatvių sankryžose,
5. Eik žingsniu — nebėk skersai gatvę.

Nenustebk, jei tavo vaikai pradės aiškinti apie eismo saugumo taisyk
les, To moko juos atvykę mokyklon policijos pareigūnai. Parodykite gerą 
pavyzdį, padėkite išsaugoti gyvybes — kartu, gal, ir savo pačių.

Vietą šiam priminimui, 
pasitarnaudama visuome

nei, aukoja 

veldėtas filomatų archivaro O. 
Pietraszkiewicziaus. Pereito ka
ro metu jis buvo dingęs. Dabar 
Varšuvos spauda skelbia, kad 
Vilniaus universiteto bibliotekos 
tarnautojai dalį to archyvo su
radę. Tai esą 370 laiškų iš 1816- 
1825 m. laiktoarpio.

Liet, valstybinės bibliotekos 
rūmai pradėti statyti Vilniuje, 
1954 m. 'Kauno viešosios biblio
tekos direktorius K. Povilaitis 
“Lit. ir Menas” Nr. 20 siūlo šią. 
biblioteką visą perkelti į tuos 
naujuosius rūmus Vilniuje. Šios 
viešosios bibliotekos knygų fon
de esą 700.000 egz., o 1957 m. su 
papildomai sutvarkytomis kny
gomis viršysiąs 1 milijoną egz. 
Esą, betgi nuomonių valstybinės 
bibliotekos pagrindą kitaip su
daryti-— iš kurios Vilniaus bib
liotekos ir išskirtų iš kitų biblio
tekų egzempliorių. Privalomi 
egzemplioriai dabar leidėjų 
siunčiami į Kauno viešąją bib
lioteką. (Berods tai buv. V.D. 
Universiteto bibl.).

Šiaulių dramos teatras įtraukė 
į savo repertuarą J. Petrulio 
pjesę “Prieš srovę”. Pradėti pa
sitarimai su autorium, kad pje
sę pritaikytų bolševikiniams rei
kalavimams, atseit, “ištaisytų 
ideologines paklaidas”. J. Baltu
šio pareiškimu, dabartinėje pje
sėje Strazdelis pavaizduojamas 
daugiau kaip “Pulkim ant kelių” 
autorius, bet ne kaip “Jau pri
kalta daugel plieno” dainos 
Strazdelis. Tuo būdu Strązdą 
norima perdirbti pagal bolševi
kinę ideologiją.

SUDBURY, Ont.
Išvežtųjų minėjimo proga bu

vo atlaikytos iškilmingos pamal
dos su Libera ir atitinkamu pa
mokslu. Šv. Mišias užprašė Ben
druomenės valdyba. Numatyta 
paskaita neįvyko. Per lietuvišką 
valandėlę, lietuvių ir anglų kal
bomis, kalbėjo pirm. J. Žiūkas 
ir R. Bagdonas. L Šimkienė vy
kusiai padeklamavo progai pri
taikytą eilėraštį.

Bruno Sprindys Falconbridge 
nikelio kasyklose buvo sunkiai 
sužeistas. Keletą savaičių gulėjo 
šv./Juozapo ligoninėj, dabar gy
dosi namuose. Galutinai pa
sveiks tik po kelių mėnesių.

Liet, bažnytinis komitetas pa
skyrė $12 ’’Eglutei” į Vokietiją 
užsakyti.

Šią vasarą numatoma labai 
daug svečių iš JAV.

Sudburiškis.

BOK PASIRUOŠfS -
IŠLIK GYVAS!
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Rašvkito. teMonwkite ar atvykite pas nm,' 

„Vį.aąjg. infornuacijos veltttt. ' ' L
! DEFENDARIJE DRUG

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

dyba nuo šan. balandžio 1 d. at
sistatydino.

prašomas p. J. Mikšys sutiko va
dovauti T. Fondo Hamiltono 
Skyriui ir nuo balandžio 23 M. 
pradėjo eiti pareigas. (Pagrin
das — TF Atstovybės Kanadoje 
patvirtinimo raštas).

Kad tinkamiau ir pilniau atli
kus visus uždavinius, lėšų telki
mo Lietuvos laisvinimo reika
lui,.kuriam ir yra įsteigtas Tau
tos Fondas, reikalingi ir talki
ninkai. Šiam tikslui iš pasišven
tusių kilniam dąrbui asmenų 
buvo sudaryta T. Fondo Atsto
vybės Kanadoje Hamiltono 
riaus nauja valdyba kuri sayo 
pirmame posėdyje, gegužės 26d., 
pareigomis pasiskirstė šitaip:

l. Mikšys Jonas — pirminin-• ■ ■ l. Mikšys Jonas — 
kas, 18 Barton St. W 
8593;

2. Vaitiekus Kazlauskas Ą
sekretorius, 2-Fife St. — LI. 9^ 
3796; '

3. Vainauskas Alfonsas — ka
sininkas, 72 Allanson St. — JA.
8- 5646;

4. Sakalas Pranas — pareng. 
vadov. 62 Knyvėt Av. — JA. 7- 
6146;

5. Eesevičius Pranas — pro- 
tok. sekret., 100 Ontario Ave. — 
JA. 2-8742;

6. Skripkutė Liucija — met- 
rašč. redaktr. 133 Bold St. — JA.
9- 4811;

. 7v Giedraitis- Juozas. —į darys, 
U7^Eastbbūrnė Av.—LL 4-4956;

8. Šopys Bronius — narys, 211 
Halton Av. S. — LI. 5-4418;

9. Daugilis Balys — narys, 87 
Sanford Av. S. — JA 9-5129.

Valdybos adresas yra sekantis 
— 18 Barton St. W., Telef. — 
JA. 9-8593.

Už sutikimą įeiti į valdybą ir 
paaukojimą darbui laisvų poil
sio valandėlių, vykdant kil
niuosius tikslus, savo bendra
darbiams pirmininkas reiškia 
širdingą padėką.

Buvusios TF Hamiltono sky
riaus valdybos pirmininkui ir 
visiems buvusiems valdybos na
riams už atliktus didelius dar
bus TF tikslams visa valdyba 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Taipgi didelė padėka priklau
so ir visiems maloniems Hamil
tono ir apylinkių lietuviams už 
supratimą TF tikslų, gražų bend 
radarbiavimą ir rėmimą ar tai 
darbu, ar tai savo gausiomis au
komis, ar kitokiu talkininkavi
mu. Dėkui. Kenčianti tauta ir 
jos sūnūs Jūsų nepamirš.

šiuo atveju mes kreipiamės į 
Jus, Brangūs ir suprantą reika
lus hamiltoniečiais ir prašome 
ateiti į talką kilniems uždavi
niams įgyvendinti, — iškovoti 
laisvę mūsų pavergtai tautai, 
mūsų kenčiantiems broliams ir 
sesėms savoje žemėje ar žiauria
me Sibire, Jų kančios ir vargai 
mus visus įpareigoja dirbti ir 
siekti Tautai laisvės.

Todėl visus vykdomus darbus 
skelbsime ir kiek tik būsime rei
kalingi vienokios ar kitokios pa-

nūs hamiltoniečiai, ir kartų tiki
mės jos tikrai sulaukti, už ką 
visiems iš anksto tariame nuo
širdų ačiū ir linkime. geriausios 
sėkmės bendrame darbe.

J, Mikšys

Sekretorius.

Paremkime Lietuvos laisvini
mo reikalus ir jpatys geroje nuo
taikoje maloniai ptaleiškime lai
ką atsilankydami į TF Hamilto
no skyriaus ruošiamą linksmą 
gegužinę.

Po sunkių darbų baigiant il
gesnį laisvą savaitgalį su. savo 
artimaisiais ir pažįstamais, pasi
vaišinant vėsiais gėrimais, — 
geriausia proga atsigaivinti dva
siniai, įgauti daugiau jėgų ir 
ryžto naujiems darbams.

Jaunimui geriausia proga su
sirasti naujų pažinčių, senąsiais 
atgaivinti ar turimas sustiprinti 
lietuviškoje aplinkumoje ir dva
sioje.

Viską rasite ir tikrai neapsi- 
vilšite dalyvaudami mūsų gegu
žinėje, kuri įvyks liepos 2 d., pir
madienį, Dominion Day proga, 
“SKY CLUB” vietoje, ant ežero 
kranto prie “Brant In” klubo, 
Burlington Ont. (apie 10 mylių 
nuo Hamiltono, Toronto krypti
mi, prie 2-ro kelio).

Pradžia 7.30 v.v. — grojant 
geriausiam apylinkės Beni Ferri 
orkestrui, .veikiant įvairiam bu
fetui, loterijai ir tt. Pabaiga 
12.30 v.

Esant blogam orui viskas vyks 
Brant In salėje, po stogu.

Visus hamiltoniečius ir 
linkių lietuvius maloniai 
čiame gausiai' atsilankyti 
mūsų pirmą p ar engimą.

Iki malonaus pasimatymo.
TF H. Sk. Valdyba.

Gegužinė. Šį štštadienį, birže
lio 30 d., V. Narušio ūkyje yra 
rengiama didelė gegužinė, ku
rioje kiekvienas galės pasveikin
ti Petrus, Povilus ir Vladus, ku
rių vardadieniai šią savaitę iš
puola. Gegužinąs pradžia 4 
p.p. Šokiams gros Aidas.

“Talkoje” skolintis 
naudingiausia

apy- 
kvie-
i ši

Pasiskolinti pinigų bėgamie
siems reikalams daug kam ten
ka. Daug kas skolinasi mokėda
mi net 24% ar 18% palūkanų. 
Net tose įmonėse, kurios rekla
muojasi paskolas teikią po 6% 
praktiškai išeina daugiau kaip 
12%, nes palųkanos paimamos 
— atskaitomos' iš išmokamos su
mos iš anksto. Paskola grąžina
ma dalimis, t.y. pasiskolinęs as
muo visa suma nesinaudoja vi
są laiką, nors palūkanos sumo
kėtos.

“Talka” paskolas duoda imda
ma 12% metinių palūkanų, bet 
ji skaičiuoja ne nuo visos sumos, 
o tik nuo tos dalies, kuri kuriuo 
metu tebėra 'neišmokėta. Pir
myn palūkanų “Talka” neima. 
“Talkos” vadovybė yra paskel
busi atsišaukimą, kuriame ap
skaičiuoją, kad asmuo “Talko
je” pasiskolinęs $500 dviems 
metams po 11% palūkanų su
moka $65, gi pasiskolinęs tą pa
čią sumą tam .pačiam laikui po 
6%, kai palūkanos paimamos iš 
anksto, palūkanų sumoka $69.12. 
“Talkai” toks skolintojas- kas 
mėnesį turi grąžinti po $23,50, 
gi anam atvejy po $24.

“Talkos” valdyba kviečia vi
sus, kam tenka skolintis, infor
macijų pirmiausia kreiptis į jos 
narius, kurie išaiškins visokias 
'galimybes. Nežinant skaičiavi
mo būdų, galima apsirikti ir gali 
tekti daug daugiau sumokėti, 
nors paskolos procentas ir neat
rodytų didelis.

Namų Fondo nariais praėjusią 
savaitę įsirašė Matulaitienė 
Aleksandra ir Eidukevičius Jur-

Šiuo metu Namų V-bos nariai 
kreipsis į tautiečius, prašyda
mi įstoti į Namų Fondą. Iki ru
denio, spalių mėnesio, numatyto 
vajaus v-ba nori turėti nuo 100 
iki 200 narių. V-ba, turėdama 
jau tokią paramą prieš visuoti
nį vajų, tikisi jo metu įtikinti ir 
svyruojančius Namų reikale lie
tuvius apie jų būtinumą.

Kas tik galime' visi nedelsda
mi stokime į Namų Fondą!

Tautos Namų nariai — tai di
delė mūsų tautinė šeima Hamil
tone. Artimesniam tarpusavio 
susipažinimui, atrodo, bus tikslu 
išleisti po metų kitų visų Fondo 
narių albumą. Todėl jau dabar 
prašome visus narius prisiųsti 
A. Jankūnui, 31 Stirtoj St. savo 
nuotraukas, kurios bus tuo tar
pu laikomos Namų v-bos veda
moje kronikoje, o reikalui atė
jus bus panaudotos minėto al
bumo išleidimui.

Kai kas suabejoja ar Namų 
v-ba nenaudos narių įnašų da
lies ar jų nuošimčių einamoms 
išlaidoms dengti. Ne! V-ba jau 
dabar turi sukėlusi iš parengimo 
per $700, kurie yra, tarytum, at
sargos' kapitalas. Be to, paren
gimais ir kitais būdais v-ba ir 
toliau numačiusi dalį reikiamų 
Namams pinigų sukelti.

Parama liet, g-joms/ Birž. 22 
d. Saleziečių liet, gimnazijai Ita
lijoje pasiųsta $164. Juos suau
kojo 3-jų šios g-jos rėmėjų bū
relių nariai per 3 mėnesius:

T. Povilauskienės vad. būrelis
- $60;

V. Laniausko ir J. Jokūbyno
— $55; »

Z. Orvido — $49.
Pridėjus birželio 11 d. pasiųs

tus Vas. 16 g-jai $338.50 — štai ir 
turime per 3 mėnesius hamilto- 
niečių suaukotą g-joms gražią 
sumelę — $502.50. f

Nuo liepos 1 d. į Vasario 16 g- 
jos rėmėjus įsijungė Stabingis 
Vladas, gražiosios Dzūkijos sū
nus. Jis yra energingas NF v-bos 
narys ir visa širdimi įsijungęs 
į Tautos Namų įsigijimo darbą. 
Jis taip pat neužmiršta ir kitų 
tautinių reikalų ir pasižadėjo 
aukoti g-jai mėnesiui po $1. VI. 
Stabingis įskaitytas į St. Pilipa
vičiaus būrelį.

/

Mūsų' skautiškasis jaunimas 
J. Trečioko pastangomis birže
lio 17 d. turėjo šįmet pirmą' iš
vyką į gamtą — į p. Trumpicko 
ūkį. Prie liepsnojančio laužo 
buvo pravesta įvairi ir įdomi 
programa. Iškyloje dalyvavo net 
62 skaūtai-tės! Jie visi nuvežti ir 
parvežti lengv. mašinomis.

Gerieji tėveliai, visi įrašykite 
savo mokyklinio amžiaus vaikus 
į skautų eiles! Rūpestingo ir. 
nuoširdaus J. Trečioko ir kitų 
■skautų vadų globoje, jie labiau 
pamils lietuvišką kalbą, daugiau 
prisiriš prie mūsų tautos kamie
no.

Įspūdžiai aplankius apylinkės 
liet, ūkininkus Tautos Namų rei
kalais, yra džiugūs. Birž. 19 d.' 
NF V-bos nariai St. Bakšys, St. 
Pilipavičius ir VI. Stabingis pa
suko pas Fruitlando lietuvius k 
pirmiausia kreipėsi į gerųjų pp. 
Rakščių ir Kriaučiūnų šeimas, 
turinčias gražų vaismedžių ir 
vynuogių ūkį. Mieloji p. Pakš
tienė, pagal lietuvišką paprotį, 
nors ir nepažįstamus pakelei
vius, tuojau pavaišino savo ga
mybos puikiu vynu (tokio pas 
hamiltoniečius šios šakos mėgė
jus neteko užtikti). Priėjus prie 
Tautos Namų reikalo, šeiminin
kė'su tikru nuoširdumu šiai gra
žiai idėjai pritarė ir pareiškė; 
kad . pasikalbėsianti su vyru ir 
su pp. Kriaučiūnais • (p. Kriau
čiūnienė jos duktė), tą reikalą 
aptarsią ir artimiausioje ateity
je pranešiu telefonu.

Užsukus pas ten pat gyvenan
tį Bružą Petrą ir Daugėlą Pra
ną gauti nuoširdūs pažadai, kad 
vėliau ir jie prisidėsią.

Už moralinę paramą ir padrą
sinimą, o taip pat už pasižadėji
mus, tariame didelę padėką!

‘ ' Sk. St.

JA VALSTYBĖS
BALFas dar ieško 25 garanti

jų lietuviams tremtiniams imi
gruoti iš Europos. Dabar nerei
kalaujama, kad garantijas duo
dąs ir butą užtikrinąs būtų JAV 
pilietis.

Moksleivių Ateitininkų Sąj. C. 
Valdyba Čikagoje atsiliepė į 
BALFo kvietimą palengvinto
mis sąlygomis siųsti siuntinėlius 
į Sibirą kalinamiems lietuviams 
ir paskyrė $32 skirtus 4 siunti
niams.

Dr. A. Trimakas birželio 21 d. 
išskrido' į Pietų Ameriką, kur 
dalyvaus įvairiose katalikų kon
ferencijose. Jis aplankys Peru, 
EI Salvadore, Guatemalą, Čilę, 
Argentiną, Uruguajų, Braziliją, 
Venecuelą.
. Inž._yyt,.Žiaugra su 'žmona ir 
dviem vaikučiais birželio 19 d. 
atskrido iš Vokietijos į Niujor
ką, iš kur nuolatiniai apsigyven
ti persikelia į Bostoną.

Kazys Mickevičius su Vaičai
čiu nusipirko didelę svaigina
mųjų gėrimų krautuvę Pulaski 
ir Kedrie gatvių kampe.

BUFFALO LIET. KLUBAS 
rengia pirmąją lietuvių geguži
ne Orchard Park, 525 Fletcher 
St, Tonawanda, N.Y. —šiauri
niame Buffalo priemiesty.

Vieta didelė ir patogi, specia
liai įrengta gegužinėm. Apsčiai 
vietos pasistatyti mašinoms. Šo
kiams aikštė po stogu su gero
mis grindimis. Geras orkestras. 
Gausus užkandžių ir gėrimų ba
ras. ~

Maloniai kviečiami visi, kurie 
tik paliks nevažiavę į Dainų 
šventę. Per eilę metų buffalie- 
čiai lankė savo kaimynų kana-' 
diečių gegužines, todėl dabar ti
kisi ir juos gausiai atsilankant.

Patekus Buffalo per Piece 
Bridge, tuojau pasukti į kairę ir 
visą laiką važiuoti paupiu že
myn, keliu Nr. 266 (Niagara St. 
River Road, Niagara St. — To- 
nawandoj) iki Wheeler St. To
na wandoj. Wheeler gatve pa
sukti į dešinę. Už keturių blokų 
bus. Fletcher St. ir gegužinės 
vieta, kuri yra tik ketvirtadalis 
mylios nuo kelio Nr. 266. Va
žiuojantiems per Niagara Falls, 
geriausia važiuoti per salą — 
Grand Island keliu Nr. 324 ir iš
važiavus iš salos per tiltą, tuo
jau pasuk t i.į kairę į kelią Nr. 
266 ir važiuoti paupiu žemyn iki 
Wheeler gatvės.

Bflo L. k. Valdyba.
PRANCŪZIJA

Studentų sekcijos Paryžiuje 
valdybą šiais mokslo mtais su
darė: -Bačkis Ričardas, Klimas 
Petras, jr., ir Mikšys Žibuntas, 
kuris po trumpo buvojimo Pa
ryžiuje išvyko į Šveicariją.

Studentų sekcija be seniau 
Paryžiuje studijavusių buvo pa- 
sipildžiusi naujais studentais, 
ypač menininkais, atvykusiais iš

j-----------------

TARPTAUTINĖS 
MIGRACIJOS .KONGRESAS 
Tarpt, katalikų migracijos ko

misija Ženevoje drauge su tarpt, 
katalikų migracijos institutu ir 
tolygiomis įstaigomis Italijoje 
organizuoja III tarp, migracijos 
kongresą, kuris įvyks Romoje. 
Jame, numatoma, dalyvaus iš 
viso pasaulio apie 300 asmenų. 
Kongreso organizatoriai: prof. 
Norris, dr. J. Schaff, prof. G. 

užjūrio. Kai kurie jų: Mikšys 
Žibuntas, Zylė Almis buvo at
vykę iš JAV-ių, Račkus J., Brič- 
kus -V. ir Gaputytė E. iš Kana
dos, Martinkutė Ada — iš Egip
to. Taip pat atsikėlė Paryžiun iš 
Strasburgo L. E. Kolegijos stu
dentės Jasutytė Kordelija ir Ma
cevičiūtė Margarita. Be to, šį 
pavasarį atvyko iš Šveicarijos 
Vanda Augustaitytė, ten bai
gusi interpretų mokyklą.

Turėta keletą labai naudingų 
paskaitų. Stud. Bričkus skaitė 
paskaitą apie modernišką meną, 
o dail. Valius, atvykęs iš Kana
dos, apie tautinį lietuvių meną. 
Apie lietuvių literatūrą paskaitą ' 
skaitė stud. Kordelija Jasutytė.

Apie liepos pradžią, pasibai
gus egzaminams, studentai vėl 
atsidurs prieš naujas jų studijų 
problemas ir tik rudenį paaiškės 
kas dar liks reprezentuoti Pran
cūzijos lietuvišką stundentiją.

Kun. J. Petrošius liepos mėn. 
pradžioje išvyksta lankyti pro
vincijos lietuvių. Į Paryžių su
grįžta rugpiūčio mėn. pabaigo
je. Lietuviams pamaldų vasaros 
metu Paryžiuje nebus. Paskuti
nės bus liepos 1 d., o po vasaros 
rugsėjo 9 d.

P-lė Ona Šimaitė, ilgesnį lai
ką gyvenusi Izraelyje, ketina 
greitu laiku vėl grįžti į Paryžių 
ir čia apsigyventi.

D. BRITANIJA
DBLS atstovų suvažiavime 

gegužės 5-6 d. sąjungos nario 
mokestis pakeltas nuo 24 šilingų 
iki 2 svaru metams.

AUSTRALIJA
Melbourno metiniame scieto- 

logijos kongrese lietuviui V. 
Morkiui buvo oficialiai įteiktas 
Hubbardo profesinių auditorių 
kursų baigimo ir scientologijos 
praktikos teisių gavimo atesta
tas. Profesinis scietologų biule
tenis apie V. Morkio praktiką 
atsiliepia gerai.

Melbourno tautinių šokių 
grupė “Atžalynas” atsidėjusi 
ruošiasi dalyvauti viso pasaulio 
olimpinių žaidimų atidarymo iš
kilmėse. “Atžalyno” grupei rei
kės pasirodyti ne tik per atida
rymą, bet ir per įvairius 
nius parengimus visd ^asaūlic’*’ 
sportininkams. Numatomas su
ruošti ir- specialus įvairių tautų 
pasirodymų vakaras. “Atžaly
nas”, kaip ir kitos tautinės gru
pės atidarymo dieną dalyvaus 
su savo tautine vėliava, o vėliau 
pasirodys šokių festivalyje.

Australų spauda plačiai rašė 
apie lietuvį Joną Vanagą, kuris- 
Įkūrė Lobenthalio miesto muzie
jų. Vanagas yra buv. Lietuvos 
Geležinkelių Valdybos direkto
riaus sūnus. Jo vyr. brolis buvo. 
Užs. Reik. Ministerijos protoko
lo šefas. * ’

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga
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(Atkelta iš 1 pati) '

'atima buvo laukti, praėjo su di-

vavę apie 800 žmonių. Tai, žino
ma, ne per daugiausia, bet tenka 
prisiminti, kad beveik visi jie 

• atvykę iš kitur. Dalyvavę taip 
pat bene 7 senatoriai ir kelios 
dešimtys kongresmanų bei augš- 
tų valdžios pareigūnų. Iškilmin
gąjį posėdį atidarė L.Taut. Sąj. 
pirm. Biežis, paskiau kalbėjo 
advokatas Lapinskas ir min. St. 
Lozoraitis. Sąskrydį sveikino JA 
V-bių LB, SLA, LNT, skautai ir 
Margučio, Dirvos, Vienybės re
daktoriai. Buvo perskaityti svei
kinimai gauti raštu. Baigiant po
sėdį priimta rezoliucija, kurioje 
primenama, kad sąskrydžiu no
rėta pasauliui iškelti laisvės ver
tos tautos vardą ir lietuvių tau
tai padarytas didžiąsias skriau
das priminti kaip tik ten, į kur 
krypsta viltingi visų lietuvių 
žvilgsniai. Kartu pasidžiaugia
ma, kad sąskrydy dalyvaują 
daug jaunimo... Ištikrųjų po
piet įvyko jaunimo pasėdis, ku
riame prelegentais buvo V. 
Adamkavičius, Rajeckas ir Re
kašius, o dalyvių buvę apie 100.

Kiti minėtini iškilmių mo
mentai: uždėjimas vainikų ant 

x nežinomo kareivio kapo, o taip 
pat ant kapo. Lietuvoje žuvusio 
amerikiečio leitenanto S. Harri
son, dail. V. K. Jonyno suorga
nizuota meno paroda, priėmi
mas su kokteiliu ir koncertai at
likti banketo metu šeštadienį ir 
atskirai sekmadienį.

Koncertus atliko “Čiurlionio” 
ansamblis ir solistai J. Krikšto- 
laitytė, A. Stempužienė ir V. Ve- 
rikaitis. '

Bendras sąskrydžio įspūdis 
neabejotinai teigiamas. Banke
to metu mm. Lozoraitis sve
čiams pasakė gražią kalbą (skai
tė angliškai iš rašto), aptarda
mas Sovietų Rusijos padarytąją 
skriaudą lietuvių tautai, nuro
dydamas taip pat pavojus pasi
tikėjimo dabartiniais Maskvos 
politikos manevrais, siekiančiais 
tų pačių pasaulio užvaldymo 
tikslų, kartu padėkodamas už 
JAV palankumą Lietuvai. Visa 
tai tikrai gražiai pasitarnavo 
Lietuvos vardo iškėlimui. Gaila 
tik, kad savos visuomenės sukir- 
šinimo kaina. ŽI x

TĖVr<BtfitefcIBURIAI

Tautos Fondo
I KANADOS LIETUVIUS
1355 m. Tautos Fondo paja

mos yra perpus mažesnės, kaip? 
kad yra sąmatoje numatyta Ka
nados lietuviams. Buvo laukta ir 
neprašyta kad ir kitus degančius 
lietuvybės reikalus būtų galima 
pasitvarkyti.

Šiuo metu Lietuvos laisvini
mui lėšų telkimo reikalas iškyla 
prieš visas mūsų problemas. At- 

simu neverta ginčytis, priekaiš
tauti ar reikalauti. Atstovybė 
šiuo tik perduoda visiems Kana
dos lietuviams, šį didelį mūsų 
reikalą ir palieka jį kiekvienam 
tautiečiui savo širdimi ir protu 
spręsti.

Esame žmonės visi gyvenime 
daug patyrę, daug pasimokę. 
Esame pakankamai pajėgūs ši
tokius reikalus spręsti. Taigi 
kaip padarysime — tiek ir turė
sime, galėsime darbo vaisiais 
patys ar mūsų vaikai pasi
džiaugti.

Atstovybė tikisi kad kas iš
laisvinimo darbą dirba — dirba 
geriausiai ir šį darbą reikia rem
ti visomis išgalėmis.

DEKLARACIJA 
Broliai ir Sesės! .

1. Lietuvos laisvės klausimas 
yra mūsų visų rankose, kiek 
dirbsime, aukosime — tiek bus 
atsiekta.

2. Nenuleiskime rankų, nežiū
rint kaip sunkus būtų darbas, 
•kiek ilgai užsitęstų kova.

3. Darykime ką galime, suge
bame, išgalime, vadovaukimės 
savo širdimi. Mes mylime savo

spaudoje
/ Birželio 3 d, kalbėdamas pri
ėmime Niujorke min. Lozoraitis 
pasisakė, kad jo nuomone jis, 
kaip ir kiekvienas valdininkės 
ar politikos veikėjas tesąs tautos 
tarnas ir jis visada tuo principu 
rėmęs savo veiklą “atstovauda
mas Lietuvą tarptautiniuose 
santykiuose”. Bet štai koks at-.r - . — 
garsis lygiai po savaitės pasiro- Į stovybė mano, kad šiuo klau-

Motiną-Lietuvą.
4. Nesiskaldykime 

me pasakėlių bene 
Tai nenaudingas kelias. Dėlto

vybė Kanadoje
neieškoki
me darbe.

DĖL W LIETIMU DIENOS

dė estų laikrašty “Valis - Eesti”, 
Nr. 12 (521), birželio 10 d., ant
rašte “Nauja, VLIKo krizė”:

“Kaip žinoma, jau anksčiau iš 
VLIKO (Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto) pasitraukė visa eilė 
lietuviškų partijų, įskaitant įta
kingąją lietuvių jaunųjų katali
kų partiją (Lietuvių Frontas), 
lietuvių tąutinę partiją (Lietu
vos Nacionalistų partija) ir lie
tuvių vienybės sąjungą (Lietu
vos Vienybės Sąjūdis). Prieš 
trumpą laiką iš VLIKo pasitrau
kė dar dvi svarbios partijos: 
4904 m. įsteigtoji liaudies parti
ja (“Tautininkai“) ir- lietuvių' 
laisvės kovotojai (Lietuvos Lais 
vės Kovotojai”). Kaip visa eilė 
lietuviškųjų laikraščių konsta
tuoja, VLIKas dėl to yra nusto
jęs savo, kaipo centrinės lietu
vių pabėgėlių organizacijos, var
do ir orumo. Svarbiausioji lietu
viškojo politinio gyvenimo skili
mo priežastis yra VLIKo reika
lavimas vadovauti lietuvių už
sienio politikai, nes priešingoji 
pusė mananti, kad lietuviškoji 
užsienio . politika priklausanti 
Lietuvos pasiuntinių kompeten
cijai. Niujorko laikraštis “Vie
nybė” praneša, kad Niujorke 
yra įsisteigęs naujas įtakingas 
lietuviškas politinis centras iš 
septynių politinių partijų, kurio 
veikla grindžiama glaudžiu ben
dradarbiavimu su Lietuvos Už
sienių Reikalų Įstaiga (vok. Aus 
senamt — vert.). Šios centrinės 
Organizacijos vardas yra ’’Lietu
vos Nepriklausomybės Talka”.

Kaip matome, tai negražus 
faktų iškraipymas, aiškiai pra
lenkiąs ir p. Lozoraičio globoja
mosios Liet. Nepriklausomybės 
Talkos dvasią, viską suvedąs į 
nesutarimus dėl Dipl. Šefo, kai 
kaikurios VLIKo apleidusios 
’rūpės jo veiklą smerkia nema
žiau ir už patį VLIKą. Tau jau 
ne pirmas lietuviškųjų institu-

įvestas į mūsų tarpą.
5. Nesitraukime iš kovos lauko 

ir neieškokime įWn pasiteisini
mo. Jo nėra nė vienam.

6. Nepasiduokime, asmenišku
mams, kasdienybės įtakai ir ne
leiskime jai užstoti šviesiuosius 
idealus kurkime laisvės žiburėlį,

7. Junkimės bdndron Lietuvos
laisvinimo organizacijon ir lai
kykime šventa pareiga, kad vy
riausias kovos organas Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas būtų pajėgus šį darbą 
dirbti. »

8. Remkime Lietuvos laisvini
mo darbą, aukokime Tautos 
Fondui — kiek išgalime. Jei pa
jėgiame šiame krašte įsikurti — 
paskirkime vienos dienos uždar
bį. Jei sunkiai einasi — starki-, 
me $1 į pietus.

Mūsų Lietuvos vardu..

Tautos ’ Fondų Atstovybės 
Skyriams, organizacijoms, vi
siems lietuviamšKanadoje.

1. Atsiskaitymas , už lietuvių 
pasus ir ženklelius. s Siunčiant 
Atstovybei pinigas prašome at
skirai pažymėti,-’ kurios sumos 
yra už l— L. Pašus^2 — Ženk
lelius, 3 — Aukos,'_x /

2. Lėšų telkimas^ Tąutos Fon
dui. Šiuo kreipiantį į, .visus lie-

zacijas suaktyvinti lėšų telkimą. 
Yra būtina, kad kiekvienas lie
tuvis paaukotų $1 f metus. Tvir
čiau įsikūrę prašomi skirti vie
nos dienos uždarbį.

Apylinkėse kur nėra A. Sky
riaus, prašome Apylinkių V-bas 
pasirūpinti sudaryti TFA Sky
rių iš kelių narių, d mažesniuose 
paskirti įgaliotinius.

3. Infromacijos reikalu. TFA 
yra numačiusi duoti vieną ap
linkraštį kas mėnesį.

4. Tautos Fondo lėšos. Lėšas 
sudaro: 1. Laisvos aukos, 2. Pa
jamos už L. Pasus ir ženklelius, 
3. Skyrių ar organizacijų daromi 
šiam reikalui parengimai. 4. Va
sario 16-tos minėjimo pelnas.

5. Lėšų telkimo suderinimas. 
Jau yrą, virtusi tradicija, kad 
Vasario "16-ta, Balandžio 16 d. 
yra vajai TF. Prieš Šv. Kalėdas 
renka Šalpos Fondas. Kiti reika
lai galėtų būti pristatomi pava
sario, vasaros, rudens laiku. At
stovybė prašo palikt tradicinį 
laiką Tautos Fondui lėšoms telk
ti ar kitaip galvojančias organi
zacijas pasisakyti.

6. Atstovybės veikla. Atstovy
bė turėjo posėdį s.m. balandžio 
17 d. Iš svąrbęsnių nutarimų mi
nėtini: a) Suaktyvinti Tautos 
Fondui lėšų telkimą, b) Pasiųsti 
■TF Valdybai $7000. c) Priimti p. 
S. Bakšio — Hamiltono Skyr. 
pirmininko atsistatydinimą ir 
už jo 5 metų pasišventimą iš
reikšti gilią padėką.

TF Atstovybė Kanadoje.

AR EGIPTAS NUEIS SU MASKVA?
Viduriniuose rytuose pastarų

jų dviejų savaičių bėgy didžiau
sias įvykis buvo naujojo Sovie
tų Sąjungos užsienių reikalų 
ministerio Šepilovo lankymasis 
ir Egipto triukšmingas atšven- 
timas pasitraukimo paskutinių
jų britų karių iš Suezo zonos, 
tuo būdu užbaigiant 74 metus 
trukusį Britų valdymą. Nors ka
nalo administravimui dar liko 
4000 britų specialistų, egiptiečiai 
tą džiaugsmingą įvykį paminėjo 
eile iškilmių. Jas pradėjo pats 
premjeras Nasser Port Saide, 
paskutiniam britų punkte, iškel
damas Egipto vėliavą. Minioms x • x • _ *: • v 1 • x —

tai tardamas jis turėjo galvoje 
pačioje derybų pradžioje savo 
pareiškimą, kad Sov. Sąjunga 
esanti pasinešusi ’Egiptui duoti 
$1.200.000.000 paskolą didžiulei 
jėgainei ant Nilo pastatyti. Pats 
gi Nasser, nei joks jo ministeris, 
dėl tos paskolos nepasakė nieko, 
lygiai kaip niekas iš egiptiečių 
nieko nepasakė dėl Šepilovo pa
reiškimo, kad Nasser sutikęs 
rugpjūčio mėnesį atvykti į 
Maskvą. Matyt, norėdamas su
švelninti įspūdį, Nasser Kairo 
iškilmėse pasakė keletą malo
nesnių žodžių ir Britų . adresu. 

. Esą, malonu, kad jie pažadą iš-

O toji arterija yra Suezo kana
las”. , -

Vakariečiai, o ypač Anglija 
dėl to yra labai susirūpinusi, nes 
kanalo uždarymas reikštų už
kirtimą patogaus kelio į Azijines 
kolonijas ir Okeaniją, o svar
biausia atskyrimą nuo Arabiš
kojo pasaulio naftos. Britų im
perija praktiškai būtų perkirsta 
į dvi dalis. Iš kanalo zonos pasi
traukus paskutiniam Britų ka
reiviui sutrukdyti kanalo užda
rymą būtų sunku, o Britų kari
nių pajėgų grįžimas sukeltų vi
są arabų pasaulį. Tie jau dabar 
nerimsta ir dar birželio 19 d. vi-

“Nepr. Lietuvoj” 
mą ketvirtosios lietuvių 
Windsore. Gražiai jo galvota, 
dar nuoširdžiau norėta, kad mes 
Kanados lietuviai daugiau pasi- 
rodytume šioje dienoje.

Tebūna leista man visiškai 
priešingai pagalvoti, nęs aš esu 
montrealietis, daugiau į rytus ir 
nuolatiniai rytų vėjai mane ap- 
šaldo ir išpučia, kas nereikalin
ga.

Lietuviai, nesisielokime iš kur 
tie lietuviai pasirodys — svarbu, 
kad gerai. Visiškai neturi kilti 
mintis, iš kur eis į sceną, — svar
bu, kad tik lietuviai, ne žydai ar 
arabai lietuvius atstovaus.

Nestatykime barjerų ir sienų 
tarp lietuvių, kai Amerikos ir 
Kanados valstybės taip nuošir
džiai kaimyniškai sugyvena, 
kad net ginkluoti Kariados dali
niai dalyvauja paraduose Niu
jorke.

Laikas plačiau galvoti. Užten
ka per plyšius ar rakto* skylu
tes žiūrėti į reprezentacinius ir 
tautinius reikalus. ,

Gal niekas neišgarsino pasau
ly taip plačiai Lietuvos vardo, 
kaip pavergimo nelaimė. Šian
dien lietuvis ir Lietuva žinoma 
nuo paprasto eilinio piliečio iki 
valstybių galvų. Jau nebemaišo 
Lithuaniain su Ukrainian, nes 
pasaulio spaudoje beveik kas
dien jos vardas linksniuojamas 
ir tūkstančiai išsibarsčiusių lie
tuvių po visą žemės paviršių, 
kaip žibintai nakties tamsumoje, 
žiba tviska garsinimo Lietuvos 
ženkle.

Pats didžiausias lietuvių skai
čius jau nuo šerio buvo Ameri
koje. Iš Amerikos užsidegs lais
vės kibirkštis Lietuvai ir tuos 
fakelus jie turės garbės augš- 
čiausiai iškelti ir išnešti.

Tebūna leista išreikšti pagar
bą .Amerikos lietuviams žo
džiais, kuriuos turėjau garbės 
Bostone Sandaros subuvime pa
sakyti prieš 6 metus: “Amerika 
mūsų tėvų buvo svajonė, trem
tinių idealas ir likusių tėvynėje 
ilgesys”.

Ir kam gi jaudintis, kad pasi
rodys garsus Čiurlinio ansamb
lis Windsore. Reikėtų tik svei
kinti, dėkoti, kad dalyvaus IV-kinti, dėkoti, kad 
oje Kanados dienoje, 
riešutauti į pievas, nes 
rai riešutų nerasim!... z

Juk tikrai nenustelbs nei Ha-1 
miltono, nei Toronto “Varpas**,* 
puikiai save reprezentavęs ĮH. 
lietuvių dienoje, ar Monrealio*, 
gražus, daug žadantis choras.* 
Mielai reikėtų kviesti 25 m. gy-Z - 
vuojantį Avellanedos Buenos* 
Aires šv. Cecilijos chorą, tik visi* 
jie neatstos Čiurlionio ansambr 
lio, nors jie, anot poeto Bara-; 
nausko “užu širdies tveria.. 
Žinoma, jei ansamblis dar vertas; . 
ansamblio. _ . -

Minčių paryškinimui paimki- Z 
me Kanados.ir Amerikos hockey; 
ar baseball team. Kas gi atsto-2 
vauja hockey Amerikos mies<_ 
tus? Gi kanadiečių dauguma, e- 
baseball Kanadą — daugumas! 
amerikiečių. •

Todėl kas loš ir kas dainuos! 
Windsore, gėda stačiai kalbėti ir; 
rašyti. Tegul tik atstovaują kas- 
yra geriausio, ir užpildo visą 
100%.:

Į pabaigą p. Baronas rašo:- 
“Pilnai suprantu kiekvienos! 
šventės rengėjų norą įpinti kuo; 
gražiausią gėlę” ... Tad ir piri
tam. Windsoras tą ir daro. Iri 
jam kreditas... .".... . ■

Ir vėl sako: “Kam Detroito šo
kėjai, jei už 200 mylių Toronto!, 
ar Hamiltono šokėjai”...

Ar tai logiška? Juk Detroitas 
tik per lieptelį nuo Windsoro! , 
Tad kam tampyti iš už 200 mylių 
šokėjus?... -

Tad nors ir turime puikių jė-!: 
gų Kanadoje, tebūna įsileistos iš 
viso pasaulio geriausios lietuvių 
jėgos! Ui Windsor© IV Lietuvių 
Dienai ruošti Komitetas ir ei
na tuo keliu. Ponai ministerial 
ir kiti svečiai kurie dalyvaus 
Lietuvių Dienoje tikrai neklaus 
iš kur tie lietuviai, tik pasakys 
ar: fine Lithuanians arba nieko-. 
Todėl,, Windsor, eik šiuo kelitu

Juozas Nevėžis. I .

$100^00.Dabar kalbama,! kad 
/ kainavęs apie $60.000. Esą,-.$15 - 

000 ęi^isekę išprašyti;iš ameri
kinių;’ respublikonų, kitų dar 
tėks'Jdtur. maldauti, nes- pajamų 
juk Išlaidoms padengti vistiek 
neužteks. Ar tai pats tiksliausias 
pinigų sunaudojimo būdas, kai 
visose kultūrinės reprezentaci
jos srityse jų taip trūksta, daug 
kas abejoja. ..

.darbelis ' p. Lozoraičio mielojo 
svainelio, kuris būdamas estas 
mėgsta dažnai kištis su pamoky
mais į lietuviškus reikalus. Nie
ko negalima sakyti, kad jis nori 
oasitarnauti savo žmonos sesers 
šeimai, tačiau dedantis lietuvių 
tautos draugu ar net rodant no
ro su ja sutapti, netinka ją juo
dinti išmislais ir tiesos iškaipy- 
mais.

o Calvert PASTABOS

O sako
“Black Sheep”

(tariama blek Šyp)
Šis išsireiškimas vartojamas mining Šeimos ar draugijos asmenį, 
kuris yra blogesnis už kitus šeimos ar draugijos narius. "The biack 
sheep" negali būti lyginamas su "Eager Beaver", reiškiančiu labai 
darbštų asmenį, kuris taip pavadintos nusižiūrėjus į žinomą Kana

dos laukinį uolų gyvį bebrą.

Calvert DEGTINĖS VARYKLOS,

Amherstbirrg, Ontario.

tomobily, dangų raižant rusų ga
mybos MIG sprausminiams, o 
uoste stovint iš britų gautam ka
ro laivui. Tai buvo pirmas atsi
tikimas, kad diktatorius taip arti 
susitiko su minia. Be abejonės, 

i tai buvo pasiruošimas Kairo iš
kilmėms, kur jis paskelbė, kad 
karo stovis panaikinamas, kad 
spaudai duodama visa laisvė, o 
savo diktatorišką valdymą jis 
baigsiąs birželio 23 d. balsavi
mais — pavesdamas tautai pasi
sakyti dėl jo paruoštos konstitu
cijos ir jo išrinkimo prezidentu. 
Palankesnio momento rinki
mams turbūt dar nėra turėjęs 
joks kandidatas — už savaitės 
po tokio didelio laimėjimo, kaip 
visiškas krašto nepriklausomy
bės atstatymas. O be to, visdėlto 
vienintelis kandidatas!...

Kai'vyko didžiosios džiūgavi
mo iškilmės, Šepilovas buvo 
Egipte. Jis ten užtruko 5 dienas. 
Po jo pasitarimų su Nasseriu 
bendrame komunikate buvo pa
sakyta, kad abu ministerial pla
čiai aptarę tarptautines proble
mas prieidami visiško sutarimo. 
Šepilovas spaudai dar pareiškė, 
kad buvę sustiprinti abiejų vals
tybių ryšiai ir kad Sovietų Są
junga norinti matyti Egiptą vi
sai nepriklausoma valstybe su 
augančia pramone. Be abejonės,

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

ATIDARYTA T^T TTZ~ T7 G 625 QUEEN ST. W 
VAKARAIS JLX K-x JLjL. J—/ (netoli Bathurst).

Geriausias 
kanadiečiu^ 

dviratis

Norėjo perkelti popiežių Vokietijon ’
Vardadienio proga Pijui XII 

V. Vokietija įteikė. Marijos. Dan-
Igino Giordani paskelbė kny

gą apie šy. Sosto labdaringą 
veiklą praėjusio karo metu. Jo- 
je' autorius, -faticor iškelia 
faktą, kad 1944 m. sausio mėn. 
Hitleris pasiūlęs Pijui XII pri
imti Reicho projektą perkeliant 
jį į Wuerzburgą. Vasario 5 d. 
Pijus XII atsisakęs tokį pro- 

Jis aplankė taip pat Damas- Pk,.Jf?kvot2 PrFevarta”? Kadan-

i hlo- sų arabų valstybių atstovai

Ar Egiptas Bris Maskvos pas-. 
kolą, dar sunku pasakyti. Jau 
kuris laikas jis veda derybas 
dėl paskolos su JAV ir Tarptau
tiniu Banku, kuris taip pat žada 
skolinti, tačiau reikalauja tam 
tikrų garantijų, kad krašto ūkis 
bus gerai tvarkomas, atseit nori 
lyg kontrolės teisių. Kaip tik 
dabar laukiamas Tarptautinio 
Banko direktorius Kaire. Nuo 
pasitarimų su juo, be abejonės, 
daug priklausys atsakymas į 
Maskvos pasiūlymą.

Balsavimai konstitucijai pri
imti ir Nasseriui prezidentu iš
rinkti birželio 23 d. įvyko pagal 
diktatorinių kraštų praktiką: 
reikėjo b’alsuoti tik “taip” arba 
“ne”. Balsavimuose dalyvavo 
94% turėjusių teisę balsuoti, o iš 
jų už Nasser išrinkimą pasisakę 
99,7%, o už konstituciją 97,7%. 
Dabar laukiama > pertvarkymų 
vyriausybėje'ir* revoliucinės ta
rybos funkcijų .^pakeitimo.

Uždarys Suezo kanalą?
Egipto premjeras Nasser tuo 

tarpu tarptautinių komplikacijų 
nenori, tačiau siekia visiško ne
priklausomumo. Britų-saugumas 
per vieną savo agentą Egipto ka
rininką gavo tekstą Nasserio 
plano, uždaryti Suezo kanalą. 
Tas Brito agentas Egipto armi
joje dirbo nuo pat karo meto, o 
dabar pasijuto nesaugiai ir pats 
pabėgo su tuo dokumentu į Ang
liją. Atvežtajame plane sakoma: 
“Mes nesileisime pavergiami va
karų galybių. Kaip tik nusprę
sime, kad tai reikalinga _,mes 
pertarsime jų gyvybinę arteriją.

perspėdami, kad arabams nepa
lanki JAV politika galinti, santy
kius taip sugadinti, kad juos ga
lį būti jau sunku beatitaisyti. O 
Šepilovas nesitenkino vien Ka
iru. .
ką, Beirutą ir ... Atėnus.

Atlyginimas nacių aukoms
Vak. Vokietijos parlamentas 

priėmė pakeitimus 1953 m. įsta
tymo apie atlyginimą nacių au
koms, kuris gana plačiai buvo 
kritikuojamas. Pakeitimai pir
mučiausia padidina atlygini
mų normas, numato galimybes 
nuolatinės pensijos hitlerizmo 
aukoms. Pareiškimų įteikimo 
terminas pratęstas iki 1962 m., 
nes dėl įvairių lokalinių organų 
trukdymų šimtai tūkstančių 
prašymų tebėra nespręsti. To
liau pakeitimai numato, kad at
lyginimą gali gauti ir nukentė
jusio artimieji — žmonos, vai
kai, vaikaičiai, bet su sąlyga, jei 
pretenzijos buvo pareikštos nu
kentėjusiam dar tebegyvenant. 
Pagaliau pakeitimai numato, 
kad atlyginimo gali reikalauti 
ir tie kurie nuo nacių nukentė
jo karo metu vokiečių okupuo
tuose kraštuose.

Finansų ministerijos apskai
čiavimu atlyginimų suma pagal 
šiuos pakeitimus padidės 3 bili
jonais markių — $715.000.000, o 
visa atlyginimų suma sieks 
$3.274.000.

Iki pereitų metų pabaigos pa
reiškimų dėl atlyginimo buvo 
gauta 1.214.156. Iš to skaičiaus 
vos 362.326 tebuvo peržiūrėti ir 
vos 164.517 išspręsti.

gi Reichas tuo laiku jau braš- 
Kėjo, Hitleris nebedrįso ' imtis 
prievartos.

Sį. Ši dovana buvo pradėta. pr- 
ganizuoti 1951 m.. preziderito- 
Heusš pasiūlymu. . ‘

Maskva. — Gorki mieste esan
tis fabrikas savo gamybos auto
mobilius vadino Vėčeslav Molo
tov. dabar jis. gaminsiąs., naujo 
tipo automobilius pavadintus 
Volga. Molotovas, matyt, visiš-

i kai nebemadoje.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su.atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9541 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei Įvairius medžioklinius iautimns

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

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

Dėmesio važiuojantiems Čikagon!
Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad ČIKAGOJE, 718 

W. 31st Street.
atidariau taverną- 

Clems Club “RAMBYNAS”
Atvykus Čikagon visus maloniai kviečiu aplankyti mus ir jau
kiai praleisti laiką. Gaivinanti šalti ir užsienietiški gėrimai.

Savininkas K. A. STRAVINSKAS.

Latvių atstovas ' . -

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

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

Darbo valandos nuo 10 ryto iki 10 vaL vak 
.... .... ant ti ilki.................................................... ad. .'.i..

Kelvinator.
Specialus pavasario išpardavimas, 

Žemiausios kainos. 
Geros išsimokėjimo sąlygos.

GERIAUSIAS NAMO IR ĮSTAIGOS BALDŲ PASIRINKI 
Dideli ir maži šaldytuvai, skalbimo mašinos, elektrinės 

ir kiti elektros reikmenys.
RADIO IR TELEVIZIJOS



MIELI MONTREALIO: LIETUVIAI!
(1956 - 57 metų)

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro Val
dyba norėdama suaktualinti 
Mažosios Lietuvos idėją mūsuo
se ir sudominti Mažąja Lietuva 
mūsų rakto žmones, skelbia:

Dr. Vydūno vardo $1006 ver
tės premiją už geriausią 1956/57 
m. paišytą (neišspausdintą ar
ba išspausdintą, bet dar nepre
mijuotą) Mažąją Lietuvą lie
čiantį veikalą.

1. Veikalas turi būti iš Mažo
sios Lietuvos gyvenimo, dabar- 

"ties ar praeities, parašytas groži
nės literatūros ar mokslo veika
lo pobūdžio, netrumpesnis kaip 
250 puslapių spausdintos kny
gos normalaus formato ir tinka
mas versti į svetimas kalbas.
.2. Premijai galima siųsti ir 

mašinėle parašytus veikalus (3 
egz.).

3. Premi juotini veikalai at-

siančiam! iki 1957 m. gruodžio 
1 d. Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro Val
dybos antrašu: V. Pėteraitis, 
5155 Bourbonniere, Apt. 6, 
Montreal, Que., Canada.

4. Neatsiųsti veikalai, nebus 
svarstomi.

5. Skiriama premija nebus 
skaldoma tarp atskirų autorių.

6. Jeigu iš atsiųstų konkursui 
veikalų premijuotino veikalo 
neatsirastų, premija'tais metais 
nebus skiriama.

7. Pinigų premijai sutelkti rū
pinasi MLBD Kanados Centro 
Valdyba, talkinama visų MLBD 
skyrių.

8. Pirmoji premija bus įteikta

je kovoje, ar paskęsime jos ban-

na tauta, kuri norėjo gyventi — 
nežuvo. Nežūsime ir mes. Gyve
nimo siūlui petraukus mūsų da
bartį, ateis jaunimas, kuris tęs 
mūsų darbus, kovos už teisę ir 
žmoniškumą.

Kad jaunimas nežūtų anks
čiau mūsų, turime jį tam žygiui 
paruošti. Tūrime jį įsąmoninti, 
kad jis yra senos ir garbingos 
tautos vaikas. Turime jam paro
dyti tai, ką svetimieji nuo jų 
slepia.

• Karžygiškai kovoja mūsų 
tremtyje atsidūrę mokytojai dėl 
jaunuolių išlikimo savajam kraš 
tui. Jie, savęs išsižadėdami, au-

tiečiai, suglauskime gretas, pa
dėkime šiame darbe dirbantiems 
suorganizuoti rėmėjų būrelius. 
Stipriau ekonomiškai įsikūrę, 
nepagailėkime didesnės sumos, 
stipendijoms sudaryti, p visi 
drauge, bent pa vieną dolerį mė
nesiui, kaip bitės medų, neškime 
Tėvynės augančiam žiedui — 
jaunimui išlaikyti ir išmokslin
ti.

enimas Kanadoje

1958 m. kovo mėnesio pabaigoje-kojas! ir neša tą tėviškės meilės
Monrealyje, minint dr. Vydūno 
90 metų gimimo sukaktį.

Mdntrealis, 1956 gegužės 14 d.
MLBD Kanados C. V-ba.

Lietuvių inžinieriu ir architektų metraštis
norima atskiromis dalimis pra
dėti spausdinti. Metraštis apims 
abiejų mūsų organizacijų; t;y. 
Piji AS ir ALIAS Centrų ir vi
sų skyrių veiklą, visame lais
vajame pasaulyje gyvenančių 
liet.’ inžinierių ir architektų 
profesinę, mokslinę, kultūrinę 
bei visuomeninę veiklą. Pirma
me metraščio skyriuje bus plati 
bendra- lietuvių inžinierių viso- 
kiariopos ■ veiklos1 apžvalga Ne
priklausomoje Lietuvoje.

Nežiūrint pakartotinų prašy
mų, metraščiui dar iki šiol 
trūksta:

1. Nepriklausomos Lietuvos 
. inžinierių darbų karo inžinerijos

srityje aprašymo.
2. Žinių apie N. Lietuvoje in

žinierių ir architektų suprojek
tuotus ir pastatytus viešuosius 
stambesnius pastatus, t.y. pasta
to pavadinimas, projekto auto
rius, pastatymo metai ir vieta.

3. Baigusių inžinierių ir ar
chitektų VDU-tą Kaune nuo 
1932 m. rudens — baigiant vo
kiečių okupacijos metais sąrašo.

4. Aukštesn. Technikos M-los 
Kaune mokslo planų.

*5. Aūkšt. Kultūrtechnikos M- 
los Kėdainiuose mokslo planų.

6. Apžvalgos apie Aukštesn. 
Technikos Mokyklą Vilniuje.

7. Apžvalgos apie Aukštesn. 
Technikos M-lą Nuertingene — 
Sshwaebisch Gmuendėje. .

8. Technikų ir Kultūrtechni- 
kų S-gos N. Liet, veiklos aprašy
mo.

9. Daugelio liet. inž. ir archi
tektų pavardės, vardo, mokslo 
laipsnio, specialybės, mokyklos 
baigimo metų bei jos vardo ir 
gyvenamosios vietovės (ne ad
reso), minimalinių ir galimų 
skelbti asmeninių bei' visuome- 
ninės-kultūrinės veiklos žinių ir 
prenumeratos $3. Iki šiol prenu
meratas prisiuntusių, dalis Ko
legų aukojo $4 arba $5, o vienas 
idealistas inžinierius (prašęs jo 
pavardės neskelbti), metraščio 
išleidimui paremti prisiuntė 
$100. Metraštį išleidus jo kaina 
bus ne mažesnė- $5. Pinigai yra 
jaįi dabar būtinai ir labai rei- 
kadingi metraščiui ’ pradėti 
spausdinti ir išleisti. Kad tą di
delį darbą pradėti, yra reikalin
ga mažiausiai 300 prenumerato
rių, kurių dabar turima tik 94.

Adresai metraštyje bus tik tų 
skelbiami, kurie pareiškė suti- 
kitną PLIAS ir ALIAS anketa, 
arba raštu, arba kurių adresai 
jau buvo skelbti kituose liet 
leidiniuose bei periodinėje 
spaudoje.

Metraščio išleidimas nors ir 
nusitęs kiek ilgiau, bet norima,

kaci -jis būtų-galimai pilnesnis ir 
įdomesnis. Jame Aus neužmirš
tas mūsų-gausus jaunimas tech
nikos mokslūs studijuojantis.

Metraštį dalimis spausdinant, 
korektūrą vykdant — dar yra 
laiko, kad trūkstamų žinių ir 
prenumeratų mieli Kolegos, 
greitu laiku prisiųstumėte.

Visą išvardintą ir trūkstamą 
veiklos medžiagą, asmenines ži
nias, būdingas nuotraukas ir 
prenumeratą malonėkite jau da
bar ir greitu laiku siųsti šiuo 
adresu: K. Krulikas, 160 Hend
rix St. Apt. 5, Brooklyn 7, NY. 
USA.

“Aidai” Liet. Kultūros Kon
gresui atminti leidžia specialų 
numerį. Jame tilps paskaitos, 
nutarimai, darbų eigos aprašy
mas. Numeris išeis greičiausia 
rudenį — rugsėjo mėn. Kongre
se “Aidus” atstovaus Tėvas L. 
Andriekus, OFM.

Dainų Šventės būstinė yra 
2523 W 69 St. Ten galima su
tvarkyti visus D. Šventę liečian
čius reikalus. Pati Dainų Šventė 
įvyksta liepos 1 d. Chicago Co
liseum patalpose 1513 So. Wa
bash: Ave. *
• Kultūros kongresas vyksta 
birželio 30 d. Sherman viešbuty, 
Randolph ir Clark g. kampas. 
Tik muzikos sekcijos posėdžiai 
vyks 'Chiiago Coliseum, t.y. ten, 
kur ir Dainų Šventė.

Iš Kanados į Dainų Šventę 
vyksta keturi chorai: Toronto 
“Varpas”, Toronto Prisikėlimo 
parap., Windsoro ir Winnipego.

Dlai. Ant. Rakštelė, atvykęs 
iš Australijos, kurį laiką gyveno 
Los Angeles, kur neseniai suruo
šė savo darbų parodą, no kurios 
automobiliu išvyko į Niujorką, 
kur žada apsigyventi.

Pranciškonų šv. Kazimiero 
provincijai šiemet sukanka 25 
metai. Tam įvykiui atžymėti lie
pos 15 d. rengiamos iškilmės 
Kennebunkporte, Me. Be to, pa
minėjimas planuojamas ir 
Brooklyne rudenį. Ta proga bus 
atidaryta paroda lietuvių daili
ninkų darbų esančių Pranciško
nų prdvincijos kolekcijoje.

Dail. Ad. Galdikas dalyvauja 
Whitney Amerikos meno muzie
jaus parodoje Niujorke. Vasa
ros atostogų dailininkas ža‘da 
vykti į Maine valstiją.

S t.^Butkus, Kario redaktorius, 
baigė tvarkyti savo atsiminimus 
pavadintus “Vyrai Gedimino 
Kalne”.

Dail.* VI. Vaitiekūno meno pa
roda atidaryta birželio 27 d.

kibirkštėlę į mažučių širdis. JBet, 
sunkios materialinės sąlygos, tą 
jų darbą labai ir labai trukdo. 
Kartais jį padaro net negalimu. 
Tai mūsų pareiga juos paremti 
vienu kitu doleriu, vienu kitu 
paskatinančiu ir padrąsinančiu 
žodžiu. Spauda ir knyga labai ir 
labai pravartu.

Sustiprinkime šiais metais Va
sario 16 d. gimnazijos rėmimą, 
sustiprinkime vargo mokyklų 
Vokietijoje išlaikymo akciją. 
Junkimės didesniu pasirįžimu, 
netaip sunkiai duoklei — vos 1 
doleriui mėnesiui. O didesnis 
skaičius sudėsime sumą, su ku
ria bus galima „daug padaryti. 
Praeityje Montrealio lietuviai 
sudėjo šiam tikslui nemažai, bet 
kolonijos didumui proporcija 
nerekordinė.

Montrealio studentija, moks
leiviai, buvę valdžios stipendi
ninkai, laisvųjų profesijų tau

suprasti savosios Tautos tragiš
kąją padėtį. Laikas visiems stip
riau įsijungti į jos gelbėjimo 
darbą. Mažiau neproduktingos 
kritikos, daugiau darbo.

Turime ir turėsime pasaulė
žiūrinių ir religinių skirtumų. 
Tai natūralu. Bet netik nenatū
ralu, tiesiog nusikaltimas prieš 
kenčiančią tėvynę, juos nešti 
šion sritin.

Montrealio Prezidiumo vardu, 
vardu Vasario 16 d. gimnazijos, 
vardu vargo mokyklų Vokietijo
je, prašome visus, be jokių iš
imčių, jungtis į šį darbą. Padė
kime organizuoti rėmėjų būre
lius,' padėkime aplankyti tautie
čius, išrinkti mėnesinę, nors 1 
dolerio auką. Šiame darbe pa
rodykime tikrą broliškumą.

Dar kartą prašome nuoširdžiai 
į šį darbą visus ir. visas. Neturi 
mūsų sulaikyti nei karščiai, nei 
audros. Ten mokiniams reikia 
maisto reikia ir mokslo priemo
nių. To visko reikia šiandien.

Tad suglauskime gretas, į dar
bą mieli broliai visi!...

L. Balzaras

P. Šimelaitis 
Vasario 16 gim. ir vargo 
mokyklų įgaliotinis.

Iš kultūros ir knygų pasaulio

į Vasarvietė “MERCURY LODGE”
109 Orchard Beach raudasi 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.
L_ a ^9________ ____ __ -

Lietuvių Auditorijoje Čikagoje.
Liet Enciklopedijos VIII t 

jau išsiuntinėtas prenumerato
riams. Jis apima žodžius nuo 
Guadalajara iki Instrumentaci- 
ja.

Prof. Z. Ivinskis, dalyvavęs 
Didž. Britanijos liet, katalikų 
Suvažiavime, grįžo Į Romą tęsti 
gavo darbo archyvuose.

Juozas Daubėnas Niujorke 
baigęs Amerikos Dramos Aka
demiją, vaidino 4 televizijos fil
muose, o birželio 26-liepos 3 d. 
vaidina Pawling N-Y.» Starlight 
teatre Mauretto “Anastazijoje”.

Knygų lentynos red. praneša, 
kad neseniai išėjęs Nr. 10-12. 
VIII m., yra paskutinis spaus
dintas spaustuvėje. Toliau bus 
spausdinama tik rašomąja maši
nėle 18 egz., kurie bus siuntinė
jami mokslo įstaigoms visame 
pasaulyje.

KL red. rašo: ,
Širdingai dėkojame knygų 

leidykloms, laikr. ir žurnalų re- 
dak. ir administracijoms , už 
siunčiamus mainais leidinius. 
Nepamirškite savo biblografų ir 
dabar!

213 naujų liet, leidinių 1955 m. 
surašė Liet. Bibliogr. Tarnyba 
(602 Harvey St., Danville Ill.). 
Iš jų 66 paskelbti paskutiniame 
pr. m. Knygų lentynos nr., ku
ris tik dabar pasirodė. Dar pa
skelbtas 601 svarbesnis straips
nis ir 1950 m. 31 knyga. VLIKas 
pranešė, kad duos pinigų KL 
leisti, bet tiktai 3 mėnesiams. 
Kol nebus gauta paramos iš ki
tų organizacijų, prenumerata 
1956 m. neskelbiama. Spaudoje 
buvo rašoma, kad JAV Liet. 
Bendruomenė rengiasi paremti 
biuletenio leidimą, bet apie tai 
dar nieko nepranešta.

Š.m. KL nr. 1-3 jau spausdina
mas raš.- maš. pro kalkinį popie
rių. 18 egz. gaus stambesn. bib
liotekos tose šalyse, kur gyve
na daugiau lietuvių.

Australijos Lietuvis jau susto

jo ėjęs. Australijoje jau buvo 
atsiradę net 3 laikraščiai, kai lie
tuvių ten ne taip jau daug. Šiuo 
metu eina “Mūsų pastogė” ir tik 
šiemet tepasirodę “Tėviškės Ai
dai”.

Pabaltijo Universiteto dešimt
mečio iškilmingas minėjimas 
įvyks Čikagoje birželio 30 d. 3 
vai. pp. Sherman viešbutyje — 
Randolph ir Clark gatvių kam
pas. Pagrindinį žodį tars prof. J. 
Puzinas. Be estų ir latvių atsto
vų, žada atvykti ir Mr. Riggle 
—nuoširdūs pabaltiečių bičiulis. 

Minėjimo metu taip pat’bus ro
domas ir filmas iš Hamburgo- 
Pinnebergo laikų. Įėjimas lais
vas. i -

Po minėjimo vaišės su šokiais, 
dainom, gira ir kupletais iš “Ko
ridoriaus Aidų” paskutinio nu
merio KEYMENS CLUB, 4711- 
4721 West Madison St., Evory 
Room. Dalyvavimas šiame pobū
vyje vyrams kainuos $3, poroms 
po $5.

Iš toliau atvykę smulkesnių 
informacijų gali gauti, teirau- 
jantis šiuo rengėjų adresu: Bu
genius Gerulis, 4428 S. Western 
A v., telef. A. .3-4105.

Tėvai Marijonai apie 20 mylių 
nuo Čikagos savo seminarijos 
rūmuost bei ūkyje atidaro ber
niukų stovyklavietę kurios or
ganizatorių paskirtas kun. dr. V. 
Rimšelis ir ji pradės veikti lie
pos 7 d. Bus priimami berniukai 
nuo 10 metų. Įstojimo mokestis 
$5, o dienai $3. Maudymuisi 
įrengtas baseinas.

Dail. Kelečius turi Bridgepor- 
te plakatų, dekoravimo bei įvai
rių kitiį dailės darbų įmonę. Jis 
sutiko veltui padaryti didelį pa
sveikinimo plakatą Kultūros 
kongresui Sherman viešbuty.

Pereitame TŽ Nr. pranešime 
apie prof. Tumėnienės atsimini
mus neteisingai išspausdintas 
komiteto pirmininko vardas —- 
Garunas. Turėjo būti dr. Gar
mus.

Restoranas “RŪTA” 
994 DUNDAS STlWi * »

Naujai otidorytas ir naujai įrengtos. Vaciai gominomi prityrusių virtjų. Atida
rytas nuo 6.30 vol. ryto iki 10.30 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

V., H., X IVANAUSKAI;___________

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kkmpas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

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

euvopietHkeme ir kanatftfkaifie stilhije. '
★ {vairiausių rūžių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių iždirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

835 Queen St W., Toronto, Ont 
SKYRIAI:

Į LIETUVĄ, RUSIJĄ ir SIBIRĄ! .
MEDŽIAGOS'— MAISTAS — VAISTAI. Oro paštu prista
toma per 2-3 savaites. 100% garantuota. Visas muitas ap
mokamas vietojo. »

JARIQDE TRADING CO.
Telefonas EM. 4-4025

WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonas 927695.
HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
WINDSOR, Ont. 439 M6rcer St., Tel. CL. 6-3866.
ir JAV: Buffollo, N.Y., Chicago, III., Cleveland, Ohio, Min
neapolis, Minn., Newark, N.J., New York, N.Y., Philadel
phia, Pa., Pittsburgh, Po. Ir kitur.'

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

Pageidautinas didesnis įmokėjimas. 
K r e i p t i s-:

B. S E R G AUTI S -Realtor 
Telefonas LE. 4-2426if.

Patarimai pinigų investavimo jwflralh________

KAIP GAUTI ŠEIMOS PRIEDUS
Kanados vyriausybė nori, kad jū

sų vaikai naudotųsi visomis šio kraš
to gėrybėmis. Tam tikslui Kanados 
vyriausybė padeda jums auginti jūsų 
vaikus iki jie pasiekia šešiolikos me- 

'tų amžiaus.
Ar jūs esate jau Kanados piliečiu, 

ar dar nesate juo, bet, kiekvienu at
veju, jūs turite teisę prašyti šeimos 
priedo savo vaikams, kurie gimę Ka
nadoje—arba, kuriegyvena Kanado
je nemažiau VIENERIUS metus.

Šeimos. priedai išmokami motinai 
— taip pat reikalinga užpildyti pra
šymo blanką kiekvienam vaikui* at
skirai.

Blankų šeimos priedams gauti yra 
kiekvienoje pašto įstaigoje.

Vyriausybė moka šeimos priedus 
sekančiai:

• $5 mėnesiui
už kiekiveną vaiką iki 6 metų, 

•“ $6 mėnesiui
už kiekvieną vaiką iki 6 metų, 
metų amžiaus,

• $7 mėnesiui -
už kiekvieną vaiką nuo 10 iki
12 metų amžiaus,

• $8 mėnesiui
už kiekvieną vaiką nuo 13 iki 
15 metų amžiaus.

Jei pakeičia te adresą, būtinai tuo
jau praneškite tai valdžios - įstaigai, 
kad čekio pasiuntimas nesusitruk- 
dytų. .

Pasiimkite šį skelbimą, kai eisite 
į paštą gauti šeimos .priedo blankų. 
Prašykite pašto viršininko, kad pa
dėtų užpildyti.

SPAUSDINA, NORINT PAGELBĖTI JUMS PILNAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU

3R4D/ATGS
BRAD1NG BREWERIES LIMITED

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

PRAŠYKITE BRADING'S /tariama BREDING'S/

Išsikirpkite.šį skelbimą. Nusineškite pašto įstaigon.

Pastaba: Žodžiai anglų kalboje skirti jūsų pašto viršininkui.

POSTMASTER 
Please help bearer 
to get in touch 
with Settlement 
Officer, Immi
gration Branch, 
in nearest city.

KANADIŠKA MOKSLEIVIJA
dienraštis “TheMontrealio

Gazette”, balandžio 16 d. iš
spausdino torontiškio liet, laik
raštininko Pr. Alšėno ilgą rašinį 
apie Kanados moksleivijos įpro
čius: “The Habits of Canadian 
Students”.

Pasisakęs, kad esąs žurnalis
tas, ne mokytojas, bet visada 
stebėjęs jaunąją kartą, ypač 
moksleiviją, toliau dėsto, kad 
Kanados milžiniškų šuolių pa
žanga esanti matoma, bet- kol 
būsianti pasiekta viršūnė, teksią 
dar daug dirbti. Ateities darbas 
gulsiąs ant- dabarties jaunimo 
pečių'ir priklausysiąs nuo jo pa
ruošimo. Dėlto jaunimas turįs 
būti ne tik mokomas, bet ir auk
lėjamas būti praktišku, estetiš
ku ir etišku (!) I

Kanados moksleiviai- neprak
tiški. Šaltomis ir vėjuotomis die
nomis, lyjant ir sningant — nuo
gomis rankomis jie nešąsi di
džiulius glėbius knygų, dėl ko 
jie, be abejo, persišaldą ir ga
diną knygas. Kai kurie iš jų ne
šąsi mažyčius odos portfelius, į 
kuriuos betgi telpą vos pora 
knygų. Tuo Europoje ir daug 
neturtžngesniuose už Kanadą 
kraštuose moksleivių dauguma 
knygas nešąsi odos portfeliuose. 
Todėl jie nenušalą rankų ir kny
gos visuomet saugios nuo lie
taus, sniegoxir kitų oro atmaiflų. 
Kodėl gi Kanados mokytojai ne'- 
pateikią sugestijų mokiniams, 
kaip pasiekti didesnio patogu
mo?

Į savo elgesį didelė dalis Ka
nados moksleivių, atrodo visiš
kai nekreipiu dėmesio.

“Kada jie grįžta iš mokyklų 
i namus, beveik visi, be jokios 
išimties, berniukai ir mergaitės 
gatvėse rūko. Stovi didžiuliais 
būriais ant šaligatvių ir nelei
džia praeiviams prasilenkti. Pa
vasarį daugelis berniuku ir "mer
gaičių susėda ant privačių namų 
vejų, kur'rūko, išdarinėja viso
kius pokštus, šūkauja ir teršia 
popiergaliais žmonių nušvarin
tas pievutes. Tai nėra mokslei
vių gražių manierų pavyzdys. 
Jeigu jie nori pasėdėti -ant pie
vos, teeina kur nors į viešuosius 
parkus (kaip' High Park ar 
pan.), tik tegul nesibrauna į pri
vačias sodybas.-

Daugelis Kanados moksleivių 
turi nusipirkę auto&nobilius, ku
rių kaina dažnai neprašoka $20- 
30. Po pamokų dešimtimis kartų 
jie važinėja gatvėmis, keldami 
nežmonišką triukšmą...

Kada po pamokų moksleiviai

viai lieka sėte nusėti įvairiomis 
liekanomis — pusiau apgrauž
tais obuoliais, bananų žievėmis, 
tuščiais cigarečių pokeliais ir tt.”

Moksleivių dauguma rengiasi 
begaliniai neskoningai. Berniu
kai einą į mokyklas daugiausia 
darbinėmis mėlynomis kelnėmis 
(blue jeans), kurios dažniausiai 
esą tiek purvinos, jog pasidarą 
nebe mėlynos, bet. juodos.. :■ 

“Mergaitės — nežinia kodėl — 
mėgsta dėvėti seno stiliaus la
bai ilgas sukneles ir labai ilgus 
paltus. Kai kurios iš jų užsivil
kusios netgi tėvų ar brolių dar
biniais marškiniais. Jų plaukai 
— dažniausia nešukuoti”... Ko
dėl mokytojai ir tėvai nieko ne
darą, kad jų mokiniai ir vaikai 
būtųx estetiškai .apsirengę- Este-į 
tiškumas — nebūtinai reiškiąs i rų — jos neparengia jų pilnuti- 
prabangą. Dabar įpratę, jie to
kiais pasiliksią ir tuomet, kada 
pasidarysią patys profesoriais, 
mokytojais, diplomatais ir tt.

Moksleivijos uniformų reika
las. Moksleiviai mėgstą užsisiūti 
ant savo drabužių nugarų su
trumpintus ar pilnus savo mo
kyklų vardus. Jeigu jie norį pa
sirodyti, kas esą, reikią siekti 
studentiškų uniformų arba nors 
uniforminių kepurių. Raidės ant 
jaunuolių nugarų es< kažkas ko
miška ...

Praeitais metais Toronto 
Ryerson High School direktorius 
paliepęs mokiniams daugiau ne
beateiti į mokyklą mėlynomis 
darbo kelnėmis. Vietinėj spau
doj pasipylę mokinių ir jų tėvų 
laiškai su priekaištu direktoriui. 
Girdi jis “uzurpuojąs” mokinių 
laisvę nurodydamas jiems, kaip 
rengtis... Esą gaila, kad direk
torius neparengęs mokinių iš 
anksto tokia kryptimi, kad jie 
turėtų galvoj, “jog mokykla mo
kiniams — tai yra šventovė. Gi 
įšventovę einant — reikalinga ir 
rengtis švariai, gražiai ir tvar
kingai — kaip einant į bažny
čią.

Mano manymu, jeigu mokyk
los neišmokina savo auklėtinių ; 
etikos, estetikos, gražių manie-

niarfi gyvenimui” — baigia savo 
straipsnį P. Alšėnas. X. Y.

Brooklyno Laisvė jau pradėjo 
rašyti apie Stalino “klaidas” ir 
“nusikaltimus”. Esą, kaip ma
tom, bereikalo jam gyvam esant 
buvę statomi paminklai, jo var
du miestai ir gatvės pavadina
mos. Ir Laisvei nepatikę, kad jo 
vardu buvo perkrikštyta. Kaune 
Laisvės Alėja ir Vilniuje Gedi- 
rnino gatvė.

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVĖ. 

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

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

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

Telefonas LE. 5-1944 
Jonas V. Margis, Phm. B.
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žadėjimai surinkti ir tabako so- 
. dinimui pasibaigus bus šaukia

mas pasižadėjusių Šerus pirkti 
lietuvių sutrinkimas. Tenka pa
sidžiaugti, kad šį reikalą rėmė 
beveik visi šios apylinkės lietu
viai. Keletas kraštutinių fanati
kų šio projekto nerėmė ne to
dėl, kad finansiškai nepajėgtų, 
bet todėl, kad nenorėjo suprasti 
šio tikslo didelės reikšmės.

Namų statymo vaidyba, nuo
širdžiai dėkoja už glaudų bend
radarbiavimą visiems šios apy
linkės lietuviams ir tikisi visų 
susilaukti ateinančiam visuoŲ- 
niam susirinkime.

JMekyfclai .paremti ruoštas pa
silinksminimas davė* $88.81 gry
no pelno. Pinigais padengtos 
mokyklos išlaikymo išlaidos. 
Dėkojam publikai už atsilanky
mą ir parėmimą bendro tikslą

Skautų stovyklavietė. Su 
džiaugsmu pranešu šios apylin
kės jaunimui, kad pp. Treigiai 
yra perleidę skautų žinion apie 
10 akrų miško ir aikštę. Šios 
apylinkės skautai kviečia visą 
jaunimą talkon — šeštadienių 
vakarais — šią vietovę padėti 
sutvarkyti. Numatoma įrengti, 
tinkliniui, krepšiniui, beisbolui

aikšteles. Kadangi Bendruome
nės valdyba pritaria, galėsim 
įsirengti net ir pasišokimui aikš
telę. Vietgvė randasi 2% my
lios nuo Delhi — Simcoe pusėn. 
Informacijų kreipkitės 12 Ann- 
Delhi.

Apylinkės skautai-ės, yra nu
matę šioje vietovėje stovyklau
ti kas antrą šeštadienį. Vietovę 
paruošę stovyklavimui, tikimės 
susilaukti svečių ir iš aplinkinių 
lietuvių kolonijų, kurių mielai 
lauksime.

Pp.Treigiams už, mūsų- tikslo 
supratimą ir paramą, nuošir
džiai dėkojam. L. P.

Tradicinis Joninių laužas, ku
rį rengia pagal tradiciją Tiilson- 
burgp Ūkininkų klubas — pa
dedant vietos skautams — įvyks 
birželio 30 d. — šeštadienio va
kare pp. Augustinavičiaus ūky
je prie 19-to . kelio. . Pradžia 9 v. 
vakaro.

Linksma gegužinė bus rengia
ma rytojaus dieną — sekmadie
nį — liepos 1 d. toje pat vietoje. 
Pelnas bus skiriamas skautams 
ir jaunimui paremti. Programą 
išpildys skautai. Nuoširdžiai 
kviečiame visų apylinkių jauni
mą į laužą ir gegužinę. Padėki
me patys sau.

Iki pasimatymo! Rengėjai

(OAWA, Ont. ; v
sovietų Rusijos,’ šiurpius išgy
venimus.

Po susirinkimo įvyko malonus 
pobūvis Otavos universiteto 
Vaikų Studijos Centre, kiuriam 
vadovauja prof. dr. A. šidlauš- 
kaitė. Dalyvavo tie patys gar
bingi svečiai ir spaudos atsto
vai. Antanas Ramūnas.

ų. Nuo

mo.
stotys buvo laimėtos tremtinių 
reikalui: CFRA ir, CKO Ynet po

būtyje bei: bolševikų. užimtuose 
kraštuose 1940 m. ir 1941 m. bir-

Otavos Universiteto \ didžiojoj 
salėj buvo sušauktas pabaltiečių 
bei bolševizmo pavergtų tautų 
susirinkimas. Dalyvavo: lietu
viai, latviai, estai, Menkai, čekai,

P. Moeldre po to <sekė tikrai tu-

Agotos . Šidlauskaitės, Otavos 
LB pirmininkės, paskaita. Pas
kaitos įspūdį dar sustiprino iš
ėję kalbėti du,Kanados parla-, 
mento atstovai: G. Mcilraith ir 
J. M. James. Po to kalbėjo Mr. 
C. Thomas, the National Council 
of Canadian Labour generalinis 
sekretorius. ^Visi trys susilaukė 
audringų ovacijų. Paskutinis > iš 
kalbėtojų, adv. B. Cevėrs, latvių 
atstovas, vaizdžiai pateikė vie-' 
no, latvio, • neseniai pabėgusio iš

torio Roberto Murphy. Dr. Gil- 
lei buvo pareikšta, kad JAV vy
riausybė tvirtai laikosi nusista
tymo, jog vokiečių. rytų sienos 
turi būti nustatytos taikos sutar-

Otava. — Sovietų atstovybės tjmi, sudaryta drauge su visa 
naujiems rūmams statyti leidi- — • • — 
mas jau duotas. Pirmąjį savo 
projektą rusai kiek pakeitė. At
stovybės rūmai bus 3 augštų ir 
kainuos $340.000.

Vokietijos vyriausybe. Ameri
kos vyriausybė žiūri su simpati
ja į vokiečių pabėgėlių norus ir 
viltis taikiai grižti į savo seną
sias gyventąsias tėvynes.

įleis 150.900 imigrantų į
Fed. vyriausybė paskelbė no- vindja esanti pajėgi lengvai pri- 

rinti šiais metais.įsileisti 150.000 imti- naujus tūkstančius ateivių^ 
naujų ateivių. Remiantis praei- bet tiktai tam tikrose srityse;

Be t.o, min. Kiqkle bando įtikin
ti Europos kraštų vyriausybes 
decentralizuoti savo pramonę 
saugumo sumetimais perkeliant 
dalį jos Kanadon. Atominiame 
amžiuje esą būtų neišmintingą 
“palikti visus kiaušinius viena-? 
me krepšyje”. Esą Ontario prov? 
turinti daug saugios erdvės, ku
riai ųęgresia atominis pavojus. 
Atidarius šv. Lauryno jūros ke
lią, jungiantį didžiuosius -ežerus 
su vandenynu, pramonės sąly
gos Kanadoj dar pagerėsiančios.

ties duomenimis, mąnoma, kad 
iš jų 85XMM) apsigyvens Ontarid 
prov., kur pastaruoju laiku 
smarkiaį plečiasi pramonė. Kad 
provincįjon atvyktų tų pramok 
nės šakų darbininkai, kurių 
trūksta, planavimo ministeris 
Nickle išvyko Europon lankyti 
.įvairių kraštų ir painformuoti 
juos apie Ontario prov. reika
lavimus. Jo manymu, esą . būtų 
netikslu apgyvendinti 85.000 
naujų r.ateivBh netinkamų rpro- 
vincijos paklausai. < Ontario pro-

rikiai, Gedimino kalno Vilniuje 
1940 m. kasinėjimų pranešimas, 
Chicago 1956, Vilniaus krašto 
Liet-Sąj. leidinys Nr. 1, 48 psl.

Knygų lentyna, Liet. Biblio
grafinės Tarybos Biuletenis, Nr. 
10-12 (89-91), VIII metai (Vol.), 
Spalio-gruodžio mėn. 1955, Dan
ville, III, 37-48 psl.

Ateitis, 1956 m. birželis, Nr.6.
Turinys: Baisusis ir ryžtinga

sis birželis; K. A. Keblys, Litera- 
ūra — kelias į pažinimą. Nėrimą 
Narutė — eilės; Jos nepamiršo 
lietuviško jaunimo; G. Buračaitė 
ėil; Jonė P., Atostogos prie Du
bysos; .A. Sušinskas, Pareigūnai 
ir eiliniai nariai; D. Prikockytė 
eil.; Michel Queist, Viešpatie, aš 
nėturiu laiko; Į stovyklą; V. 
Rastoms, Nuo būgno iki simfo
ninio orkestro; E. Marijošiūtė, 
Baigiantis, atviras laiškas; .P. 
Natas, Kad daina gražiau skam
bėtų; A.'Katelytė. Joninių nak
tis Šiaurės Lietuvoje, R. Kisie
lius — eil.;-S. -M. V., Diplomas 
kišenėj — .klaustukai širdy; A. 
Gudžiūnaitė — eil.;-Ir vėb nauji 
diplomai; P. Jatulis, Didvyriai, 
šalys ir nuotykiai; Šachmatai. 
Be to, skyriai: Sportas, Darbai 
ir Žmonės, Atskleista knyga,

Plačiame pasaulyje ir Kreivos 
šypsenos.

Prisikėlimo parapijos leidiny: 
1956, pradinės Prisikėlimo para-'“ 
pijos statybos pašventinimo pro-., 
ga 1956 m. birželio 3 d. Viršelis' 
dail. J. Bakšio, 86 psl.

Leidiny gausu iliustracijų iš. 
parapijos gyvenimo pirmojo tri
mečio.
Skautų Aidas, 1956 m. gegužės 
mėn. Nr. 5, 24 psl.

East and West. A Quarterly* 
Review of Soviet and Baltic 
Problems, Nr. 6, March 1956, 
Alliance Publishin Company,, 
London, 62 psl.

Šitame numery, deja, nėra nei * 
vieno lietuvio straipsnio.

Elektronikos - 
elektros

TECHNIKAS
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gali gauti daliną (part time), 
darbą. i

Kreiptis: Manager 
582 Bathurst St, Toronto

t
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E.

SCARBOROUGH 
24R8 Kingston Rd.

AGINCOURT

| TORONTO
g - PRIEMIESČIAI

ISLINGTON:
. ★ 317 -.Ęurnhamthorpe

★ ' firwood and 
Lloyd Manor Rds.

ETOBICOKE:
<★ 234 .Berry Rd.

LAMBTON MILLS
i ;W4161 vChtndas W.

MWLCO
>.★ >362.*Churcha St.

JrtW .TORONTO 
v*1136 Uke Sfcore Rd.

MOUNT DENNIS '
★ .1U2 , Weston Rd.

WESTON 
ttoDiXM.Rd. 

Kina St.

(DOWN VIEW 
*į27ėlK«el«

„NEWTONBROOK
\*4?2«Ym9« 

4200 Yonge

WU.LOWDALE 
W 11 .Grantbrook

WEXFORD
i jk Pharmacy
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DABAR GALITE PIRKTLsavo mėgiamu, 
maisto produktu ir sutaupyti dviem budais 

DOVANOS VELTUI. .

SU ISA BONU planu/
VELTUI DOVANOS

'Perkant san kasdieninius maisto.produktus!
, . •4KS5SS?*' •—t v |-#

IVemi&t mokėti ekstra i
z _ - * *.

DOVANŲ M"“' V,SIEMS 
ŠEIMOS NARIAMS . - -

T! *< • į

ji
i _

PRAŠYKITE
veltui duodamų 

dovanų

ir taupymo lakšto
ŠIANDIE!

Saugokite SftVOlGA

(EXTRA GALIMYBĖ KLUBAMS. 
iDAUG YERTtRGŲ DGVANV VELTUI 

^TAUPANT MOLEKTYMIAI”
ŠTAI didelė NAUJIENA...

DOVANŲ BONŲ VELTUI specialus biuletenis, bus išleistas klubams, baž- 
nyčiems, organizacijoms ir-kitoms pelno nesiekiančioms grupėms, šiame 
ekstra, sąraše yra daug vertingų dalykų, kurių negalima būtų įsigyti per
kant produktus individualiai. Bet, kai pirks didesnė organizacija, iš tikro, 
nustebsite, kokių dovanų galima- gauti. NELAUKITE... LAI JŪSŲ 

* KLUBAS PRADEDA RINKTI KASOS REGISTRO KVITELIUS JAU
DABAR! Specialų dovanų katalogą klubams galima gauti visose IGA

tekus laikykite bitelį. Kvi.
premijų kataloge pažymėSnf^^6 sumą
pifkti. Galite pjaįvti y k* grimam,, daiktui

SMI KĄ BONŲ PLANAS JVMS.DVOS:

leiS. IS “knUų> T

.detalss^^oge...

tie vertingi

Ieškokite sau
artimiausios IGA 

maisto krautuvės adreso
TORONTO 
PRIEMIESČIAI: 
ŠIAURU:
★ Thornhill
★ Maple
★ Elgin Mills
★ Oak Ridges
★ Aurora
★ Bradford
★ Keswick
★ Sutton
★ Alliston
★ Camp Borden
★ Cree more
★ Stroud
★ Aliandale
★ Stayner
★ Penetanguishene
★ Coldwater
★ Elmvale
★ Orillia
★ Midland
★ Holiburton
★ Bobcaygeon
★ Gra venhurst
★ Minden
★ Coboconk
VAKARUOSE:
★ Thistletown
★ Cooksville
★ Woodbridge 

\ '★ Georgetown
★ Streetsvilf e
BRAMPTON:

★ Queen St. W.
★ 184 Queen St. E.

★. Bolton
★ Orangeville
★ Shelburne
★ Erin
★ Acton
★ Burlington
HAMILTON:

★ 981 King E.
★ 210 Parkdale N.
★ 281 Cannon E.
★ 287 Queenston Rd.
★ 1099 Cannon E.

★ Dundas
★ Stoney Creek 
WELLAND

\ *,631 E. Main St. 
ST. CATHARINES

★ 62 Welland Ave. 
»★ Port Colborne
RYTUOSE:
★ West Hill
★ Highland Creek 
•★ Markham 
♦★ .StouffvHle .
★ Pickering 

!★ Ajax
★ Whitby 
•★ Port Perry
★ Uxbridge 
!★ Beaverton ,

4GA KRAUTUVĖS 
TORONTE:

į ŠIAURĖJ:
B * 419 Yonge 
| ★ ' 155 Dvpbnt 
f ★ 1431 Yonge 
I ★1991 Yonge 
B .★ 476 Dovtsviile 
| ★ 854 Millwood 
| ★ 1708 Avenue Rd.
B ★ 2212 Eglinton W.
| ★ 1700 St. Clair W. 
f VAKARUOSE:

& ★ 396 Queen W.
| ★ 1195 Dundas W.
| ★ 29 Lightbourne
i - ★ 413 Roncesvalles 
I ★ 2477 Dundas W.
S ★ 3048 Dundas W.
| ★ 289 Jane
I XYTDOSE:

S ★ 117 Carlton
I ★ 230 Wellesley I
| * ;317 Carlton

★ *440 Queen eE.
I .★ .405 Doplands 
| ★ 251 Greenwood
i ★ 623 Danforth 
S ★ 2418 Danforth 
I ★;1857Gerrard^E. 
| ★4i20 Queerr E.

Lindsay
OSHAWA:

★ 534 Cubert St.
★144 Alke St.
★ 120 Wihon Rd. S.
★ 174 Ritaon Rd. S.

nville

?« 
h
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n® JOINT REALTY LTD.
* ■ 899 BLOOR ST. W. - T EL. LE. 4 -6381
J. I Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui, 

tik kreipkitės ir gausite pilnas, informacijas.
•• ■ ' Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS

į A. S. NORRINGTON REAL ESTATE
. 2533 ĘGLINTON AVE. WEST, TORONTO
• DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:
Z % $2.500. įmokėti — Porkdate— 10 didelių kambarių su 2 virtuvėmis, gerų pįy-
• tų atskiras namas, vandeniu alyva apšildomas. Parduodamas su baldais*
• skolų nėra. ’ • *

$4.000 įmokėti — Islington — naujos 5 kambarių mūrinis namas, vad. bun-
• * galow. sklypas 100' iš 296' su vaismedžiais ir daržu, arti susisiekimas ir
• krautuvės. Po kelių metų dalį sklypo pardavus galima uždirbti.
• * $4.500 įmokėti — Ęglinton - Keele — naujas plytinis bungalow, 3 dideli mie-
ZCT gamiejr kambariai, gražiai įrengtos skiepas, nebrangus.
• $4.800 įmokėti — Government Rd. - Prince Edward Dr. — geriausių plytų du-
• * pleksos, 2 mod. virtuves, 2 vonios, alyva šildomas, garažas su privačiu

įvažiavimu, prašo $17.900 \ v
- $15.000 įmokėti — New Toronto — baldų dirbtuvė su visomis mašinomis,
• cementinių plytų namas 60' iš 80', ant pogrindinės gatvės kampinis skly

pas 120' iš 220', skolų nėra, parduodamas labai pigiai. Reta proga.
I $20.000 įmokėti — Ęglinton — 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
; AP. SAKEVICIUS - SAKUS
. .. JSTAIGOS TEL. RO. 2-7S03, NAMŲ LE. 5-0636
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A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.

TODĖL: >
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

įmokėjimais ir įvairiomis kainomis. '
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:
F. JONYNAS, td. LE. 4-8459, V. MORRIS, tel. LE. A-8459, '

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

kos treniruotės. Treniruotės 
vyks Rennie parke (Ęloor — 
Runnymede) kiekvieną antra
dienį ir ketvirtadienį 7 v.v. Tre
neris inž. Gaižutis. Lengvatletai, 
berniukai ir mergaitės, prašomi 
reguliariai lankytis treniruotėse, 
kad gerai pasiruoštumėme Pa
baltiečių ir Š. Amerikos pirme
nybėms.

-r-Sį šeštadienį organizuoja
ma sportininkų išvyka į Wasa- 
gą, kur bus pravestos lengvosios 
atletikos ir plaukimo treniruo
tės. Norį vykti prašomi paskam
binti į kleboniją telef. LE. 3-0621 
iki penktadienio vakaro..

— Šį sekmadienį 5 vai. v. Mu
zikos studijoje įvyks “Aušros” 
klubo narių pobūvis-šokiai. Vi
si nariai ir prijaučiantieji malo
niai prašomi atsilankyti.

— Sutvarkius salės grindis, 
pradedamos reguliarios - krepši
nio treniruotės. Pirmadieniais 
nuo 6-7 v.v. mergaitėms;, 7-9.30 
v.v. jaunučiams. Trečiadieniais 
7 v.v. vyrams — jauniams.

Vašingtonas. — Kun. Braun, 
buvęs užs. diplomatų kapelionir 
Maskvoj, paskelbė “New Look” 
straipsnį perspėdamas vakarie-. 
čius prieš naujas sovietų pink
les.

Garantuoti siunti-
niai Į Sovietų Rusiją

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

ir užimtus kraštus

Cleaners
Garantuotas saugojimas.

._______ __ _____ Mokama atsiimant
Garantuojame.

I Pasiimame ir pristatome.
Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

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

Mes siunčiome tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai. •

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

CITY CLEANERS
X <

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 
30 metų valymo patyrimas

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntiniui 
ii Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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, 
f

Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 
Techniški patarimai veltui.

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

J. J. ELLIS
r -

REAL ESTATE LTD.
X

: 1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant or porduodont betkokiq nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite j Šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį 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.

v « .

MONTROSE AVE. - COLLEGE, 
$5.000 įmokėti, 8 grožių, neper
einamų komb., visai atskiras, gere 
mūro namas, alyvos šildymas, 2 
mod. virtuvės, 2 tualetai, didelis 
gražus kiemas, vieta dvigubam 
garažui. Balanse 1 atvira skola 10 
metų.
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GEOFFREY ST. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 10 did. kamb.,^ 
kvodr. plano, visai atskiras, gero 
mūro narnos, vandens - alyvos šil
dymas, 2 modem, virtuvės, 2 po 3

’ gabalus vonios, gražus kiemas, vie
ta garažui.

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

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

P. MALIŠAUSKAS
Bitute to».: U. 1-2471, 

BM» taM.: IX. 3-7425.

GEOFFREY - RONCESVĄLLES, 
$2.900 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, švarus viduje, kiet
medžio grindys. Viena skola 10- 
čiai metų.

CONCORD AVE. - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, mo
derni virtuvė, moderni vonia, aly
va šildomas, švarus viduje, didelis 
kiemas, garažas, skubus pardavi
mas.

HAVELOCK - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, karštu vandeniu šildo
mos, moderni virtuvė, kietmedžio 
grindys, gražus didelis kiemas, ga
ražas, viena skola 10-čioi metų.

PEARSON - RONCESVĄLLES, 
$3.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, karštu vandeniu Šildomas, 
2 modernios virtuvės, kietmedžio 
grindys, gražus kiemas, dvigubas 
garažas, skubus pardavimas.

GLENLAKE - BLOOR, z 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis 

, planas, moderni virtuvė, alyva Šil
domas, kietmedžio grindys, gara
žas su šoniniu įvažiavimu, viena 
skola 10-čioi metų.

JANE - BLOOR,
$7.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus, atskiros Šiurkščių plytų 
namas, kvadratinis plonas, moder
ni virtuvė. Moderni vonia, karštu 
vandeniu olyvo šildomas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena sko
la 10-čioi metų. Gražus nomas, lo
bai skubus pardavimas.

P. KERBERIS
Biznio UL 1-2471, 

Buto tel.: IX 5-1584.

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu

“AŠ PAIMSIUBI<H<
SKUBIAI PAGALBAI”, — 

sako Rūta Vilnytė.
• • Lengva sumaišyti
• Gero skonio
• Greitai veikia

Pirkite

BROMO-
SEUZER

šiandien

St Catherines, Ont
Parapijos Šventė

Niagaros pusiasalio: St. Ca
tharines, Weljando, Port Col- 
•borne Niagara Falls bei Buffalo 
lietuvių parapijos metinė šven
tė — gegužinė įvyks liepos 21 
dieną Wellande vengrų švento 
Stepono salėje. Turiningą pro
gramą išpildys Rochesterio cho
ras. Gros Benny Ferry orkest
ras.

Nuoširdžiai prašaus apylinkės 
visuomenės, taipgi Toronto ir-j 
Hamiltono tą dieną nedaryti pa-1 
rengimų ir,, savo dalyvavimu pa J 
remti mūsų plačios kolonijos pa
rapijinius reikalus. Pelnas ski
riamas Niagaros pusiasalyje vie
nintelei St. Catharinėj baigia
mai statyti lietuviškai koplyčiai 
įrengti. <

Su dėkingumu
Tėv. Juvenalis Liauba OFM.

$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, Colo., USA

STRASSER KURIA NAUJĄ 
PARTIJĄ

Kadaise buvęs Hitlerio arti
mas bendradarbis, dr. Otto 
Straser, kuris 1930 m. buvo pri
verstas iš Vokietijos pasprukti 
ir kaip politinis pabėgėlis Ogiau
sia gyveno Kanadoje, 1954 m. 
pagaliau gavo teisę grįžti į Vo-' 
kietiją ir dabar ten organizuoja 
naują politinę partiją. Jis kalba 
ir prieš bolševikus ir prieš va
kariečius, amerikiečius prily
gindamas bolševikams, pasmerk 
damas visus, kurie “vakarykš
čius priešus laiko sąjunginin
kais” ir propaguoja sudaryti 
tarp Vakarų ir Rytų neutralių 
kraštų bloką, kuris eitų . nuo _ Vyručiai, pliekim Almu!

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALD1" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

veltui.

.......... . - ■ ———

Mann & Martel
REALTORS

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

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

didelis kiemas, modemus alyvos 
šildymas. Randasi Ęglinton * Duf
fer in rajone.

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

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

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

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

. Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

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

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

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

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

$1.000 įmokėti, Parkdale rajone, 6 
kambarių, nepereinami kambariai, 
naujas modernus alyvos šildymas, 
i Minas rūsys, didelis kiemas?, go- 
ažas.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS 1
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!

LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI
Švedijos per Vdkietiją, Austri
ją ir toliau iki Indijos.

Oficialūs vokiečių organai 
Strasserio naujos partijos rim
tai nevertina ir sako, kad jis ne
turįs jokių vilčių ką nors laimė
ti sekančių metų rinkimuose. Jo 
mitingai dažnai būna triukšmin
gi, nes daug ateina šaukti: “Ša
lin nacį!” Miltenberge jo šali
ninkai nuo puolančiųjų gynėsi 
net ašarinėmis dujomis.

Sovietai vilioja indiečius 
vertėjus v

Kremliui parūpo sustiprinti 
savo propagandą Indijoje ir tai 
nauju būdu, būtent, oficialiai 
pakviečiant indiečius, mokan
čius rusiškai, Maskvon, kad jie 
čia dirbtų radijo ir leidyklose 
kaip vertėjaū.iKremlius persiun
tė Indijos užsienio r. ministeri
jai oficialų pasiūlymą atsiųsti 
Rusijon 41 vertėją. Jame nuro
dytos sąlygos: trejų metų darbo 
sutartis, pagrindinis atlygini
mas -r- 2500 rublių arba $625 
mėn. plius 25% priedo už kiek
vieną šeimos narį, nemokamos 
kelionės, butas, gydymas ir kt. 
išlaidos. Indijos vyriausybė šį 
rusų pasiūlymą išsiuntinėjo uni
versitetams, kur bandoma rasti 
žmonių, sugebančių versti iš ru
sų k/ į hindi' bengalų, urdų, ta- 
milų ir telegų kalbas. Indie- 
čiams tai nepaprastai geras pa
siūlymas atlyginimo atžvilgiu, 
nes Kremliaus tarnyboje gautų 
daugiau kaip '4 kart didesnį at
lyginimą nei Indijoj. Kad jiems, 
teks versti komunistinius raš
tus, pasiūlyme nutylima. Indi
jos vyriausybė kol kas neskuba 
išleisti savo žmonių tokiai tar
nybai.

RAUDONOJI KNYGA APIE 
PERSEKIOJIMUS

Vatikano įstaigos išleido 
“Raudonąją Knygą”, kurioje su
rinkti faktai apie religijos per
sekiojimus sovietiniuose kraš
tuose. Joje neaplenkta ir Lie
tuva. Leidinys buvo įteiktas po
piežiui Pijui XII ir diploma
tams prie Vatikano. Įteikimo iš
kilmės įvyko Circole di Roma' 
salėje pirmininkaujant Vladimir 
D’Ormesson, Prancūzijos amba
sadoriui.

Nežinau ar tai buvo tas pats 
veikėjas K. Baronas, kuris anuo
met lankantis Toronte skundęsi, 
kad tik truputį garsiau Toronte 
prašnekėjus lietuviškai viešoje 
vietoje, kanadiečiai žvairuoją ir 
net priekaištaują. Tai tau, girdi, 
ir demokratija! Bet jei kuris 
lenkiškas radijas drįsta trans
liuoti Vilniaus lenkų dainuškas 
tai jau nusikaltimas.

Mes piktinamės, jei kuris lie
tuvis drįsta sukanadėti ar su- 
amerikonėti, tačiau “bjaurybės” 
yra tie Vilniuje, kurie iš Lenki
jos atvykusių klausia ar dar ge
rai jie kalba lenkiškai!...

Mes džiaugiamės laisvėmis 
Amerikoje ir Kanadoje, tačiau 
ne vienas iš mūsų su panieka 
kalba apie “juodžius” ir “puer- 
torikiečius”, taip gretai .pamiršę, 
kad ne taip seniai nacių Vokie
tijoje ir sovietų, Rusijoje jie bu
vo net žemesnėje kategorijoje 
ir pyko, kodėl kai kas mūsų da
lios neatjaučia. Mums patinka 
laisvės, kurios įgalina lietuvius 
Amerikoje leisti daugybę laik
raščių, žurnalų, rinktis ir’ de
monstruoti ir net politikuoti, 
kaip tik kas išmano ar ant sei
lės užeina. Tačiau griežtai pa
sisakome prieš tokių pat laisvių 
užtikrinimą buvusioj ar busimoj 
kitoms tautybėms. Kaikurių Ka
nados LB veikėjų supratimu 
Amerika privalėtų nedelsdama 
išleisti įstatymą, kuriuom visos 
lenkiškos televizijos ir radijo 
programos turėtų pereiti Ame
rikos lietuvių cenzūrą...
- Būdinga kokiuo įnirtimu Ka
nados piliečiai — “vilniečiai” 
puola drįsusį su jais nesutikti 
Almu ir Al., betgi neranda rei
kalo kirstis su “NL”, “ĮL”, 
“Dnk”, “N”, “D” ir kit. redakto
riais ir publicistais. O rodos nie
kur kitur, kaip tik tuose pačiuo
se “lietuviškuose apmąstymuo
se” buvo pasiūlyta vilniečiams 
pozityviau lieti savo energiją 
— leisti anglų kalba veikalą apie 
Vilnių, kuriuo dabar kai kas

taip didžiuojasi. Kiti tikrai ma
žiau reiškė vilniečiams simpati
jų, net vadindami juos “reak
cionieriais” nei almus ar Al., — 
o kas pasakys, kodėl visos “vil
niečių” haubicos sukauptos tik 
prieš “kaunietį” Almu? Jis net 
“kauniečiu” nevadinamas, bet 
“Niujorkietis Almus”. Ak ... 
“ruoškite (ne “renkite”) jam 
tinkamą pagrabą!”...

Indusai atsiliepė
Čikagos “Draugas” dabar in

formuoja, kad Indusų Skautų 
vyresnybė pasiteisina, jog skau
tų skarelės Chruščiovui ir Bul- 
ganinui, jiems lankantis Indi
joje, buvę užrištos per nesusi
pratimą! Praėjusių metų gale 
rašėme, jog mūsų skautų vado
vams vertėtų dėl “perdidelio su
sipratimo” protestuoti ir džiugu,

kad sugestija buvo pasinaudota. 
Dabar gi mąstome, kad būtų nu
sikaltimas šį indusų atsakymą 
tepaskelbti “Drauge” ir numesti 
į bylas. Nesant kolkas pajėgios 
informacijos įstaigos, patartume 
pačiai Skautijos vyresnybei ro
tatoriumi paruošti (ir kuo sku
biausiai) Lietuvos skautų ir In
dijos skautų susirašinėjimo bent 
šimtą kopijų su atitinkamu pa
aiškinimu pasiųsti didesniems 
Amerikos kontinento laikraš
čiams, Tarptautiniam Skautų 
Biuriuį “Voice of America” 
RIAS, Radijo Liberation, Jung
tinėms Tautomsį Neužmirštini ir 
žymieji publicistai, kaip David 
Lawrence, C. Sulzberger, broliai 
Alsopai, t.t. Skautai bus atlikę 
didelį ir gerą darbą tautai ir in- 
dusams. aL

APIE LICENCIJAS
IR LEIDIMUS

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

Mr. BOB NEĮMANĄS
lietuvis, kalba lietuviškai.'

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

ADAMONIS & BUDRIONAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

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

D. N. BALTRUKONIS, VL 7634 F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. LMU J. SKUČAS, RA. 2-4192

R. QUELLETTE — patkolų roftateiM — RA. 7-3369 ,

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. Tekt PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIONa’s, RA. 7-2690

Perdaug gydytojų
Vak. Vokietijoje jaučiamas 

gydytojų perteklius. Skelbiama, 
kad jos teritorijoje šiuo metu 
esą 68.000 tarnaujančių gydyto
jų, o 4.000 — bedarbių. Netrukus 
būsią 19.000 gydytojų, kurie ne
numato artimiausioj, ateity susi
kombinuoti iš savo profesijos eg
zistencijos. Kasmet naujų gydy
tojų prieauglis siekia 2.000-2.500, 
o per tą laiką mirštą arba tampa 
invalidais tik 800. Panaši padėtis 
ir kai kurių kitų inteligentinių 
profesijų. Taip pat, palyginti su 
kitais sektoriais, nekaip atlygi
namas ir mokslinis darbas augš- 
tosiose mokyklose. Todėl pasitai
ko, kad kai kurie žmonės, norė
dami susidaryti geresnę egzis
tenciją, eina dirbti į fabrikus ar 
į pramonę.

Jei jūs medžiojate 
s ar žuvaujate

Norint medžioti Ontario provincijoje būtina išsi
imti medžioklės licenciją. Jei jūs esate Ontario 
provincijos gyventojas, žvejoti turite teisę be lei
dimo. Būtina laikytis griežtos žvejybos ir medžiok
lės įstatymų, medžioti tik atitinkamu sezonu. Ne
silaikant minėtų taisyklių, ar neišsiimant atitin
kamo leidimo, įstatymo laužytojui medžioklės ar 
žvejybos ^įrankiai konfiskuojami ir jiems pritai
koma griežta bausmė.

• INFORMACIJŲ KREIPTIS: 
1 vietos medžioklės prižiūrėtojus ir J 

sporto reikmenų krautuves.

Otava. — Čia išeinąs prancū
zų k. dienraštis “Le Droit” birž. 
13 d. nr. išspausdino straipsnį 
“Kaip buvo pavergti Pabaltijo 
kraštai”, kuriame išdėstyti prieš 
16 ■ m. įvykę faktai. Straipsnis 
pasirašytas “Pabaltiečių ateivių 
bendruomenės Kanadoj”.

Varšuva. — Lenkijos spaudo
je pasirodė straipsnis, reikalau
jąs panaikinti augštus siuntinių 
muitus. Po jo sekė daugybė to 
paties reikalaujančiu skaitytojų 
laiškų. .

C ft E W E RY LIMITED

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel”)



V.VASIS
REAL ESTATE &BUSINESS BROKER

’2 BLOOR ST. W. /prie Ottiegtoe/ - TORONTO - Telef. LE. 1-44 

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

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė-
Jį 5 kambariai, atskiras, šoninis 
ivažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 

. _ didelis kiemas jr 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai k didęU kamba
riai, atskiros, vandeniu olyva šil
domas, sklypas 69 iš 150, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

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

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

HIGH PARK; 7 kombatloi, gero mCk 
ro, olyva šildomas, įmokėti $3.000.

, COLLEGE - RUSHOLME RD., now* 
fas 6-šių atskirų batų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geras

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų augštų. atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva ŠB- 
domes, lobai didelis kiemas 4r 2 
garažai, įmokėti $7.500. z . : .

T HIGH PARK, 18 butų apartamentas, 
ir garažai, geros pajamos, žemas'

■ jmokėjimas. ’ ,

TEISMAS NUBAUDĖ ATEIVIUS
tis pašalpos reikalu nepaisant 
kokiu būdu , ji bus išgauta”. Ota
vos- teismas nubaudė Kiril Di
mitrov už neteisėtą gavimą $38 
pašalpos 9 dienom kalėjimo arba 
$32. David : McNabb, neteisėtai 
gavęs $122 nubaustas 39 dienom 
kalėjimo arba $67. Pasak inspek
toriaus Arcand, pradėta- propa
ganda nauj. ateivių tarpe, kad 
būtų respektuojami bedarbių 
pašalpos įstatymai.

neturį 
pašal- 
suktu 
Antai 
susek-

Naujieji atęiviai, dar 
v teisės naudotis bedarbių 
. pa, kaikuriose vietovėse 
; būdu išgavo tą pašalpą. 
: Otavos apylinkėse buvo

ta visa eilė asmenų, kurie davė 
neteisingus ' pareiškimus bedar
bių pašalpos komisijai. Inspek- 

- torius C. G. Arcand juos tardė 
ir daugumas jų teisinosi šakyda- 
mi: “Mums reikia tos pašalpos. 
Be to, kiti mums patarė kreip-

’ ‘ ” (CS). Gatvėkariai Kanadoje 
mažėja. Sekančiais keleriais 
metais, išskyrus Toronto neįvei
kiamą gatvėkarių tvirtovę, jų 
liks labai mažai.

Winnipegas rugsėjo mėnesį 
dar užsilikusius savo gatvėka- 
riųs paleis paskutinėm girgždan
čioji ir triukšmingon kelionėn. 
Taigi į vakarus nuo Toronto vi- 

Kanadoje neliks gatvėka- 
■ rių. Jie yra jau išnykę keturiose 
pajūrio provincijose. Tik* Mont- 
realy, Otavoj ir, žinoma, Toron- 
tX ąųps dar galima rasti.

Bet ir Montrealis savo užsili- 
j‘ tusius 700 vienetų.— tik pusę 
I buviW^W^WS^ " ' ’

Gatvėkariai nyksta
eikvoti benziną < taikydami pro
gos j uos aplenkti..

Prancūzijoje stiprėja komunistų 
įtaka

Prancūzų komunistai daly-, 
vau j a net ir parlamentinėje gy
nybos komisijoje, todėl Sovietų 
ambasadai po valandos žinomi 
ir svarbiausieji jos nutarimai. 
Tuo būdu Maskva gali tučtuojau 
reaguoti. Šnipų byloje gen. H, 
Navarre pareiškė, kad jei nori
ma išlaikyti karines paslaptis, 
tai tik nereikia apie tai nieko 
sakyti Paryžiui, nes iš ten tuoj 
viską, sužino priešas.

Nešchlbus
Tylaitis ištikrųjų nemėgo 

daug kalbėti. Pasisamdęs naują 
tarną jis aiškina:

— Daug kalbėti aš nemėgstu. 
Jei ką pasakysiu, turi suprasti 
kas iš to turi sekti ir privalai pa
daryti viską. Pav., jei pasakysiu: 
“Aš išeinu” — turi paduoti ploš- 
čių, skrybėlę, kaliošus, lazdą ir 
viską, kas reikalinga.

. Tarnas tai įsidėmėjo ir įsaky
mą vykdė stropiai.

Po kurio laiko Tylaitis susir
go. Rytą jis trumpai tepasakė:

— Aš sergu...
Tarnas tuojau pakvietė gydy

toją, kunigą, notarą ir laidotu
vių namų direktorių...

Gaila jei netuščia
Į Mergina giriasi, kad jai piršę- 

,šis tas ir anas, o ji vis atsisakiu
si. Pagaliau prisipažįsta, kad dėl 
paskutinio pametusi galvą.
į —Po šimts pypkių! Tai nuo
stolis; jei buvo dar netuščia, — 
nusistebėjo jos kalbos klausęsi 
vaikinas.

'Laikytis tvarkos
— Bet, brangioji, jei tu išsi

rinkai tą artisčių paltą, kaip aš 
įstengsiu išsimokėti, — verkšle
na vyras žmonai. -

— Laikykimės kalboj tvarkos! 
Nenradėkime. vienu kartu spręs
ti dviejų problemų, — palėngvi-

Tėvelis šeštadienio vakare pa
siruošia sekmadienį anksti rytą 
išvykti žvejoti. Jonukas stebi 
kaip tėvelis pasikrauna mašiną. 
Tėveliui išnešus iš rūsies dėžę 
alaus, Jonukas klausia:
‘ — Tėveli, ar žuvys' taip mėgs
ta alų, kad tu kiekvieną kartą 
po dėžę vežiesi?

Paieškojimai
Paieškoma Bronė Kuprevičiū- 

tė-Jačiavičienė, gyv. Anglijoje. 
Ieško sesuo Maria Kuprevičiū- 
tė-Dučrienė, duktė Juozo, gyv. 
Irkutskae oblast, gorod Usole 
Sibirskoe, ulica Stepana Razina 
Nr. 5-1, USSR.

Jonas Klevečka gimęs 1914 m. 
Bliūdžiu kaime; nuo Panevėžio.

Prašome atsiliepti ąrba žirian-

Horfakmtai išsiplėtė
•—Bet gi tu grįžęs iš kariuo

menės Marytės ir nebevedei. O 
prieš tai sakydavai, kad ji tavo 
pasaulis. ' x

— Taip, bet mano geografinės 
žinios tada buvo labai ribotos.

Abu tda'pašios nuomonės .
— Žinai, ponią, Tamstos vyras 

ne kaip atrodo, — sako gydyto
jas apžiūrėjęs ligonį.

— Ir • man jis nepatinka... 
Bet jis toks geras vaikams...

Du verslininkai
Vienas Londono mėsininkas 

prie įėjimo pagabino užrašą: 
“Aš gaminu dešras karalienei 
Elzbietai II”. p

Jo varžovas naktį prie jo iš
kabos prikabino antrą: “Dieve, 
saugok.karalienę!”. , .

~Jis prieš asmens garbinimą
Varšuvoje susitiko du bičiu

liai. Vienas ir sako:
— Vakar dairiausi tavęs ne

mirštamos atminties 
Bierutos laidotuvėse, 
kaip nemačiau. >'

' — Nes nedalyvavau.
— Kodėl gi? Gal - buvai susir

gęs? ' • ;-u- '
— Visai ne. Nėjau, nes tai bū

tų priešinga mūsų vadovybės 
kolektyviškumui;1 Esu priešingas, 
asmens kultui;- Aš dalyvausiu’ 
laidotuvėse viso kolektyvo- - •'

Kodėlne?
— Mamyte, aš norėčiau to tor

to dviejų gabalų.
— Žinoma, ■ gali būtį, it 

perpjauk, tą gabalą ką 
tau į lėkštę, per pusę ir 
du gabalus.

. Stipri valia:
Prie baro stalo susitiko du se

nai nesimatę bičiuliai.
— O aš maniau, kad tu jau 

nebepradėjai gerti. Tai kas gi 
įvyko? Nepajėgei savęs suval-, 
dyti?--. -• i

— Susivaldymas tvarkoje, bet 
mano valia per stipri, kad galėtų 
nusilenkti net susivaldymui...

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

Telef. LE. 6-9622

priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

baigusi Kauno ir Toronto universitetų

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

leš), Toronto.
Telefonas LĘ. 1-4250 .

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

BA, M.D., LM.C.C.
Gydytojas ir chirurgas ' 

Priėmimo valondos: 10-12 vai, £ 
4.30 vai. ir 7-9 vaL vak. • 
606 BATHURST STREET 

Totonfff *
Telefonw Lt 3-4323 L a.

Dr. L. SIMON

sflfttnrg* riiieji "apie jį suteikti žinių -šiuo

gyjė pakeisti/ autobusais. Otava 
tikisi; pakeisti savo susisiekipao 
sistemą dešimties - dvylikos me
tų'bėgyje.

Gatvėkarių niekas nemėgsta. 
Tik miestų susisiekimo bendro
vių ekonomistai. Jie yra pigūs 
vartojimui, perveža daug žmo- 

. nių mažiausiomis išlaidomis. Bet 
jie mažiau patogūs keleiviams 
negu troleibusai arba autobusai 
varomi gazolinu. O labiausiai jie 
kliudo įvairių automobilių vai
ruotojams, kurie turi gaišti ir

bę remia komunistai, ir ji tam 
tikra prasme yrą iiuo komunistų 
priklausoma. Komunistai remia 
ir Mendes France, kuris nori pa
sidaryti užsienio reikalų minis- 
teriu. Tarp krašto gyventojų au
ga nuotaikos prieš amerikiečius, 
prieš vokiečius ir girdima dau
giau balsų pasisakant už rusus ir 
už koegzistenciją. Komunistų 
vadas Duclos yra pareiškęs, kad, 
didėjant gyventojų spaudimui, 
su laiku galinti būti sudaryta ir 
Prancūzijoje liaudies fronto vy
riausybė ....

draugo 
bet kaž-

du — 
įdėjau 
turėsi

General Insurance
AL. DŪDA, b * r.12

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D; ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
-ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

TELEFONAI:

Dr. M. Arštikaltytė
Akių ligų specfolirtė

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

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

Toronto, Ont.

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

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

pagal susitarimą.

Įstaigos:
EM. 2-2585.. ST. 8-5088.

W. A. LENCKI, B.A., LJLB.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

Br. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

1393 DUNDAS ST. WEST 1 
Toronto <

(taip Gladstone ir Rusholme) '

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

Telefonas LE. 4-6851

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės
> Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

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

Telefonas: Pacific 4511.

Valau fotelius
IR įvairiausius KILIMUS,.

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisaa- 
iširusius galas ir pradegintus kilimus.

SKAMBINT! LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Nuo.liepos 1 iki 15 dienos 
išvyksta atotogų.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roacesvaltes Avė. ; 
TELEFONAS LE. 4-4778

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris >

Dr. Paul REKAI >
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 Str Clair Ave. W;, Toroufr

Susitarti telefonu WA. 3*2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais nagai susitarimų.

' ' Telef. EM. 8-9822

Autorizuotos po r do vėjas. Gaza kompanijos priežiū
roje. 25 metai šildymo įrengimų tarnyboje.
Ar pakanka šilto vandens B —
jūsų namuose? Ar * jūsų nllIlMMV1 
krosnis parengta sekan- |> PU i iii 
čia m sezonui? BBB tĮHlll

Prašome skambinti: 9
TELEF. LE. 1-2554

15 Barton Ave., Toronto. ■
ARTURS GARNSJS.

adresu;
Emilia Žitkus, 1839 Ę. 90 Str. 

8. Cleveland 6, Ohio.
Paieškomas Jonas Vaičeliū- 

nas, kilęs iš Pušaloto. Ieško jo 
brolis Mykolas. Kreiptis: P. Ka
raliūnas, 14 Grace St., Toronto, 
Ont., Canada. \

Juozo Kubiliaus, s. Kosto, gi
musio 1910 m. lapkričio. 20 d. 
Plungės apskr., Kulių valse, ieš
ko žmona. Bronė Kubilienė, gy
venanti Klaipėdoje, Pylimo g-vė 
Nr. 3.

Vaičiulis Stasys ir Feliksas bei 
Jonas Januškevičiai yra ieškomi 
iš Lietuvos. Prašomi atsiliepti į 
“Tėv. Žiburių” administraciją.

Marijonos Baltrušaitienės — 
Minkantavičiūtės, duktės Jono, 
ieško giminės iš Lietuvos. Atsi
liepti: Daugėlai, 21 Wendell 
Ave., Weston, Ont, Canada.

Jonui Jankaičiui, anksčiau gy
venusiam Gėraldton, Ont., gau
tas laiškas iš Sibiro. Atsiimti’ 

” administracijoje. y

WA. 4-8539 \
Savi pas savus

■ į"'. „į
V-*- -- -v

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Akių specialistas;
M. STEFANUK f 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius,* 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING *

312 Bathurst St. Telef. EM. 3-637?
(at Dundas) J

I LIETUVA
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir SOVIET! RUSUOS 

“KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ

SIUNTINIUS

MAŽA R TRADINGCtt
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO' - TEL. EM. 3-5520

Muitas apmokamas pas mus.
Gavėjas nemoka nieko!

Skubus ir garantuotas pristatymas!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtas siuntinius iki 19 sv. 
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33.
Gyveną, 
iki 19 si

Toronte gali pasiųsti mums parengtą ^siuntinį
1 svorio. Apmokėsite, gave mūsų sąskaitą.

- A-

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

. T7TI S O

TELEVIZIJOSC •

RftDIOAPARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef/ LE. T-160X kasdien 

nuo 6 vai. iki 9 vol. vakaro.

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

į Dufferin Garage
Į1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149
i (įvažiavimas is Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYSJ

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
{CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI— gazs<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 A Ve. Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZAlECKIAi?
Telefonas HA. 1623. .. - J

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

DĖMESIO! ' ’ . DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DO VERCOURT RD. - TEL. LE. 2-4805

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

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

ŠILDYMO K0NTDAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS,

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų. j
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu save naująjį adresą:

ANT. JUOZAPA1TIS

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

AKIŲ SPECIALISTAS ‘

L. LUNSKY. R.O.
■ . - ’ U

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Pdint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

LUBYS
UPHOLSTERING

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

taisomi taip pat.
Pas&ambinkite LE. 4-9830, po 
Į 6 vai. vak., ir įsitikinsite.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTINGCO.
Visi- elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

Licenced master electrician. 
251 LAUDER AVENUE 

Telef. LE. 5-7714 
Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
importuotų medžiogų vyrų "Ir 
kostiumoms pmirinkimos. Už-

m alfa

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR TORONTO 4.
(j rytus nuo Duffer i n St.)

Pritaiko akinius visiems akių defeK- 
tma Stirta akių nervus, kurie dai
nai sukelia gcv’vos skaudėjimą ir nes- 
vingumą. Kalba slavų kolbomli.
470 College St. W. Toronto t 

Telef. WA. 1-3924

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.- 

(prie Geoffrey St.) t
Telef. LE. 2-5493 4

Darbo valandos: kasdien 40 v? 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. vi

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

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

GEORGE BEN, BA. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

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

K. TUBA 
77 Fuller Aveų Toronto 

Telef. LE. 1-6244

STANLEY SHOE STORE

vyrų batai, normofom dydiio Ir piaffe 
EE—-CEE

1438 Dundas St W. Toronto

♦

LIETUVfO ADVOKATO • 
ĮSTAIGA :

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Tfelef. namų:- 
WA. 4-9561. BE. 3-09781

Nauja lietuviška įstaiga - *
International

Service Bureau : 
91 RoncesvaHes Avė., Toronto^ 

Įstaigos direktorius 1 
A. UGDŽIUS, 

■Advokatas iš Lietuvos - Trem/ 
tinių Reikalams Teisių • 

Patarėjas.
- -- * a^r*iTCl iri <1H ■ ir l?4 ■ „

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

’ vietos 
Statybos 

Kreipdamiesi į 
galite sutvarkyti 

' teisinius ir kitus
— Telef. LE. <-5613 —

Įstaigą Jūs 
irisus savo 
reikalus.



* — Įspūdingai praėjo vaikų 
pirmosios Komunijos iškilmės' 
bažnyčioje. Po pamaldų salėje 
įvyko vaišės, kuriose dalyvavo 
Vaikai ir jų tėvai. Pirm. Komu
nijai vaikučius rūpestingai pa
rengė kapel. kun. B. Pacevičius.

■:—Wasagos vasarvietėje para
pijos patalpose liepos-rugpiūčio 
mėnesiais atostogaujantiems lie
tuviams lietuviškos pamaldos 
kiekvieną sekmadienį vyks 11 
Vatl. Gautas Ęūrijos leidimas lai
kyti antrąsias pamaldas 9 vai., 
kurios skiriamos apylinkėje gy
venantiems kitų tautybių kata
likams.

— Eminencijai Toronto Kar
dinolui pageidaujant, vasaros 
metu šv. Jono Kr. par. kunigai 
talkininkaus Collingwood kle
bonui, kiekvieną sekmadienį ka
nadiečių koplyčioje Wasaga 
Beach atlaikydami dvejas šv. 
Mišias.'' ;

— Šį šeštadienį ir sekmadienį 
vakarais Wasaga vasarvietėje 
p,ar. salėje įvyks jaunimui šo-. 
kiai.

Vasarvietėje šios savaitės 
ilgąjį savaitgalį vykdomi sporto 
aiKscių parengimui tolimesni 
.darbai.
- — šeštadienį 8 vai. ryto gedu
lingos pamaldos už Juozą ir Bro
nę Andriulius.
---- Pakrikštyta: Zuzana Mari
ja Dauneckaitė.
- Prisikėlimo parapijos žinios
’ —- Praeitą sekmadienį 30 vai
kučių priėjo pirmos Komunijos. 
Mišių metu giedojo sol. V. Ve
rikaitis ir parapijos choras. Pa
dėka Nekalto Prasidėjimo Sese
lėms už gražų vaikučių paruoši- 

. mą pirmai komunijai. Po komu
nijos kavinėje įvyko bendri pus- 

. ryčiai vaikučių kartu su tėve
liais.
? — Pradedant šiuo sekmadie
niu paskutinės šv. Mišios, 11.30 
bus laikomos parapijos’ salėje.
■■ — Vasaros metu sekmadie
niais nebus vaikučiams katache- 
finių pamokų nei pusryčių po

- 10 vai. Mišių. Vaikučiai ragina
mi per 10 vai. Mišias eiti Komu
nijos.
- •— Sutvirtinimo Sakramentą 
parapijiečiams suteiks J. E. 
vysk. V. Brizgys rugsėjo 9 d. 
Jaunimas ir suaugę, dar nepri
ėmę Sutvirtinimo sakramento, 
prašomi registruotis klebonijo
je, nes prieš tai bus duodamos 
pamokos.

— Pradedant šiuo penktadie
niu 8 v.v. parapijos salėje vyksta 
“Bingo” lošimas. Tuo tikslu pa- < 
rapijiečiai šią savaitę gaus laiš
kučius. su reklamomis anglų kal
ba, kurias prašome išdalinti sa
vo pažįstamiems kanadiečiams.

' — Einą į College teatrą bilie
tų gali įsigyti klebonijoje ar pas 
V. Tasecką, kuris teatre stovi' 
prie bilietų kontrolės; Nuo kiek
vieno ten pirkto bilieto parapi
jai eina 20%.

— Wasaga vasarvietėje vyksta 
paruošiamieji darbai vasaros 
stovykloms. Kas norėtų šį sa- 
vąitgalį smagiai praleisti laiką 
ar padėti stovyklų paruošime, 
prašomi užsiregistruoti iki šiė 

' penktadienio 10 v.v. šeštadienio 
rytą 8,30 išvyksta mašinos Wasa- 
S°n-

Šį savaitgalį parapijos cho
ras vyksta Čikagon į Lietuvių 
Dainų Šventę.

‘—Pakrikštyti: Sigita Stasė 
Stella Černiauskaitė, Romas Po
vilas Ledas, Aldona Ona Bary
saitė.

Ateinančią savaitę lanky
sime parapijiečius gyvenančius: 
King St., Queen St. ir užsiliku
sius į Šiaurę nuo Bloor.

- Kun. dr. J. Gutauskui
Lavalio universitetas Quebeke 
prisiuntė pedagogikos daktaro 
diplomą. Universitetas kun. Gu
tausko išlaikytus žodinius egza
minus ir parašytą disertacijos 
darbą įvertino “eum Įaudė” — 
su pagyrimu. _ ___
Lietuviškoje votoros kolonijoje dar ge
ro* sklypų pasirinkimas vasarnamiam* 
statyti arba rengiantis atostogauti prie 
Georgian Bay. Skambinti HU. 8-3573.

■ gį
. / ■ /y.

Važiuojantiems į Kult Kongr. 
ir Dainų Šventę *

Toronto chorai ir visi, kas yra 
užsirašę kartu su jais važiuoti į 
Čikagą traukiniu, išvyksta šį 
penktadienį, birželio 29 d, 11 v. 
vakaro (ne 9 vai., kaip buvo 
skelbta). Važiuojantieji į stotį 
prašomi atvyxti bent puse va
landos anksčiau.

Kas važiuoja automobiliais ir 
turi dar laisvų vietų, prašomi 
užsiregistruoti Liet. Namuose 
pas apyl. vald. sekretorių bei 
LLN administratorių V. Petrai
tį. Taip pat prašomi užsiregis
truoti ir tie, kurie norėtų auto
mobilistų patarnavimais pasi
naudoti. ApyL Valdyba.

DAINŲ ŠVENTĖS 
KOMITETAS PRANEŠA 

kad yra • pakeista registracijos 
vieta. Visi chorai iš visų stočių 
tiesiai vyksta į Chicago Colise
um patalpas 1513 So. Wabash 
Ave. Čia chorai registruojami, 
gauna kiekvienas nemokamai 
ženklelį, aprūpinami nakvynė
mis ir gauna paskutinių infor
macijų.
-Chorai, kurie nepranešė, pra

šomi skubiai pasiųsti komitetui 
pranešimą, kdda atvyksta ir į 
kurią stotį. Autobusais važiuo
jantieji prašomi tiesiai sukti į 
Koliziejų.

Visi chorai birželio 30 d. 12 v. 
turi dalyvauti bendroje repetici
joje.

3 vai. p.p. muzikų, chorų val
dybų ir muzika besidominčių 
susirinkimas.

Po repeticijos Kolisiejaus pa
talpose susipažinimo vakaras.

Sekmadienį 3 vai. p.p. Dainų 
Šventės pradžia.

Komiteto adresas: 2523 W. 
69th St.; Chicago 29, 11.
Vyr. ateitininkų susirinkimas 

įvyks birželio 28 d., ketvirtadie
nį, 7.30 vai. vak. TT Pranciškonų 
muzikos studijoje. Bus svarsto
mi svarbūs reikalai. Narių daly
vavimas būtinas, >

~ SoL V. Verikaitis 
yra pakviestas išpildyti dalį pro
gramos IV Kanados Lietuvių 
Dienoje Windsore. Jis taip pat 
yra prašomas padainuoti keletą 
dainų su Čiurlionio ansambliu, 
kuris irgi dalyvaus toje šventė
je.. - .
■“ Ir vėl užpuolė pabaltiečius

Birželio 21 d. Toronto The Te
legram dienraštis išspausdino 
kažin kokio B. H. Šito laišką, 
kuris, atsiliepdamas į pabaltie- 
čių suruošto birželinių trėmimų 
minėjimo aprašymą, rašo, kad 
pasak Royal Institute of Inter
national Affairs knygą, išleistą 
1938 m., Pabaltijy demokrati
nės santvarkos nebuvę ’nuo 
1926 m. Lietuvoje ir nuo 1934 m. 
Latvijoje bei Estijoje. Tai ko da
bar pabaltiečiai norį — ar grįžti 
į fašistinę santvarką ar į tokią 
demokratiją britiško tipo, kokia 
yra Kanadoje ir kokios tie pa
baltiečiai nepažįstą.

Iš laiško atrodo, kad autorius 
buvo ir minėjime, nes žino net 
kalbų turinį. Taigi pabaltiečiai 
jam gerai pažįstami, o greičiau
siai ir pats yra koks pabaltietis 
raudonukas. Tikrasis jo laiško 
tikslas ne pasiinformuoti, kaip 
jis rašo, bet noras diskredituoti 
antibolševikinę akciją. Minėji
me buvo skirtas pasmerkti bol
ševikinį genocidą. Šitą tai žino. 
Tai kodėl jis savo laiške nepara
šė stačiai, jog gerai, kad bolše
vikai tuos “fašistus” naikina?

Pabaltiečiai atsakymo laišką į 
Telegram jau ruošia.

Latvis, kuriam tili dabar tesu
ėjo 17 metų, teismo sprendimu 
už apiplėšimą 67 metų moters, 
atėmimą jos rankinuko, turėjo 
būti deportuotas. Turėdamas 
galvoje, kad deportuoti tektų į 
komunistinį pasaulį, be to, kad 
tai našlaitis, nuo 
kai neteko tėvų dar Latvijoje, 
niekad neturėjęs tinkamo auk
lėjimo, teisėjas 
bandomą 2 metų laikotarpį. Jį 
priglaudė viena latvių šeima.

pat vaikystės,

paskyrė jam

Vasarojimui ir piknikavimui ‘Tulip Park* 
-randasi prie pat gražaus Simcoe ežero (42 mylios nuo Toronto, 

* % mylios nuo Keswick — Lake Shore Rd.). “TULIP PARK” ne
paprastai patogi vieta piknikavimui: tiek pavienėms šeimoms, 
tiek organizacijoms. Nepraleiskite savaitgalių neatvažiavę čia. 
Išnuomojami kambariai (nuo $10 iki $18 savaitei). Didelis par
kas, nuolaidi smėlio pakrantė, laiveliai ir žuvis. Iš Toronto au
tobusai kas antra valanda iki “Tulip Park”. Susitarus vasaroto
jai paimami iš Toronto.

Savininkai: Dr. J. KASKELIS ir J. PREIKŠAITIS
— Telefonas Toronte — LEnox 2-1306 (Preikšaitis).

Garantuotas pasisekimas, 
sutaupysite laiką!
Jut taravai galite Htaokti fra m uotu laisvu laiku ralvti me- 
grnėie. Kodėl neuždirbti daugiau ir lengviau? Specialus jusg 

fner iimruncijoi venų i. rrnuurovna visur uengvus
MAŽAS IMOKtflMM -INFORMACIJŲ KLAUSKITE: 

Denison Rd. West - Toronto 15, Ont

ŠEŠTADIENI
BIRŽELIO 30 D. 

HAMILTONE
V. Narušio ūkyje rengiama 

GEGUŽINĖ 
su Įvairiu bufetu ir smagiais šokiais.

Pradžia 4 vai. p.p. Pabaiga 12 vai. naktį.
. Hamiltono SLA kp.

VISI I ROMANTIŠKA “SKY CLUB” VIETOVĘ!
Pirmadienį, liepos 2 d., Dominion Day proga, 
visus hamiltoniečius ir apylinkių lietuvius maloniai kviečiame 

v atsilankyti į linksmą

gegužine, - šokiu vakaru.
įvykstantį jaukioje, ant ežero kranto, po atviru'dangumi, mėnulio, 
žvaigždžių ir prožektorių apšviestoje “SKY CLUB” vietovėje, 
prie “BRANT IN” salės, Burlington,. On t. Esant blogam orui visi 
maldhuinai vyks ten pat'salėje. ‘ -• - .

ŠOKIAMS — BE^I FERRI ORKESTRAS. ĮVAIRUS BUFETAS.

Įėjimas $1.25. Pradžia 7.30 vai. vak. Pabaiga 12.30 vai.
? - • * TĘ Hamiltono skyr. valdyba.

Hamiltono SLA kuopa kviečiai Buv. Pabaltijo.un-to studentų
• m . T • a. • • J * J 1 I • £ _ v • •_visus Toronto lietuvius į didelę 

gegužinę, kuri įvyks šį šeštadie
nį V. Narušio ūkyje. Smagūs šo
kiai, . turtingas bufetas priduos 
visiems atsilankiusiems geros 
nuotaikos, o ypač varduvininkų 
Petrų, Vladų ir Povilų pasveiki
nimas.

Arthur Maloney, Parkdale 
konservatorių kandidatas, kal
bėdamas savo partijos mitinge 
birželio 20 d., pasakė, kad nau
jieji kanadiečiai balsuosią už 
konservatorius, nes jie nepaten
kinti liberalų užsienių įjditika,

juosius ateivius-jiems neduoda
mi senatvės pensijų lygiai su se
naisiais Kanados gyventojais. 
Reikią taip pat pakeitimų namų 
įstatymuose, kurie leistų naujie
siems kanadiečiams užtraukti 
stambesnių paskolų namams įsi
gyti- '

Atsargiau su siuntiniais
Šiandieną vargiai besutiksime 

'lietuvį, kuris nesiųstų siuntinių 
savo giminėms į Lietuvą. Yra 
šeimų, kurios paskutinius cen
tus sudėję į krūvą siunčia vais
tus beviltiškai sergantiems arti
miesiems. Siunčiančių yra daug 
firmų ir visos stengiasi kiek ga
lint daugiau reklamuotis.

Surinkęs savo sunkiu prakaitu 
uždirbtus dolerius nešu ir aš. 
Siučiu vaistus. Mano siuntinį 
lietuvis biznierius įvertina:

48 amp. Padutin ....... .
60 gr. Streptomycin ....
500 tabl. Remifon ........

3 po 10/3 mil. Penicilin...
Muitas .........................
Kitos išlaidos ...... .......

$12.75 
18.00 
5.00 
3.45 

. 22.50 
5.00

Išviso $66.70 
žmogus sergaBrangu, bet 

džiova — reikia gelbėti! Neužil
go teko patirti, kad kitos firmos 
siunčia žymiai pigesne kaina. 
Pradėjau tikrintis. Štai rezulta
tai: Dundas gt. esanti ukrainie
čių firma ima už tą patį kiekį 
vaistų ‘(penicilinas yra dviejų 
rūšių, imta brangesnis) $49.30, 
Queen gf. firma paskaitė $51.20, 
naujai įsisteigusių lietuvių fir
ma College gt. už tuos pačius 
vaistus su muitu ir visais mo
kesčiais skaito $43.80. Skirtumas 
tarp pirmo patarnavimo ir pa
starojo yra $22.90. Kad pirmasis 
būtų vaistus siuntęs oro paštu 
peįtikėtina, nes išsiųsta kovo 6 
d^ o adresatas jų dar nėra gavęs.

Tad mieli lietuviai, nepasiti
kėkime taip lengvai kiekvienu 
biznierių ir prieš darydami di
desnes išlaidas pasitikrinkime 
keliose vietose. Išviso, pastebėję 
tokį išnaudojimą — boikotuoki
me juos. Tik bendromis jėgomis 
priversime juos laikytis padoru
mo ribų. V. Abromaitis.

Toronto. — Čionykščiai žydai 
pabaigė savo metinį piniginį 
vajų surinkę $1.633295. Dalis 
tų pinigų eis Izraelin, o kita da
lis bus sunaudota Čia pat vietoje 
žydų jcultūriniams ir šalpos rei
kalams.

Reiikiome nuoiirdiiq pod*k<j Konodos 
Kultūros Fondo voldyboi ui poskirtq ou- 
kq $100 podengtmui kelionte išlotdų 
vožiuojonf j Ooinų švente.

r t. >1^ ____n ..re_________

MONTREAL; Cue
Rašytoja Marija Aukštaitė ap

lankė-eilę Europos kraštų ir 
kiek ilgėliau pabuvojo Romoje, 
kur studijuoja jos sūnus kun. 
Navikevičjus, MIC, kartu dirbąs 
prie arkiv. Jurgio Matulaičio be
atifikacijos pagelbėdamas tvar
kyti jo raštus. Motinos dienas 
proga rašytoja buvo pakviesta 
kalbėti pavergtai Lietuvai per 
Vatikano radiją. Ji kreipėsi į 
Lietuvoje ir Sibire gyv. motinas, 
guosdama ir drąsindama jas ne
palūžti: “Mes visi su tavim... 
m tavim...”

Rimantas Jurkūs baigė pir
muoju klasišką kolegiją, mūsiš
kai gimnaziją, ir gavo augščiau- 
sį tos mokyklos duodamą atžy- 
mėjimą “Medaille d’argent du 
Lieutenant^Governeur et Prix 
Frederic Ozanam. (Minėta kole
gija yra Paryžiaus kolegijos sky
rius čia Montrealy.je).

Algirdas Jurkus sėkmingai

baigė ketvirtą kursą inžinerijos 
Montrealio Politechnikoje ir va
saros darbams pakviestas į vals
tybinį Kanados tyrimo institutą 
“Conseil National de Recherches 
du Canada” Otavoje.

Monlrealy neseniai pasirodė 
naujas slavistikos bei rytų Eu
ropos studijų žurnalas “Slavic 
and East - European Studies”, 
kurį leidžia Slavistikos institu
tas prie Montrealio universite
to. Nr. 1 yra. išspausdintas M. 
universiteto rektoriaus žodis, 
prof. O. Haleckio paskaita, skai
tyta Niujorke 1955 m. lapkričio 
20 d. apie Mickevičių. Žurnalo 
red. prof. Domaradzki rašo apie 
“Slavus ir Vakarus”. Prof. Ar- 
sieniev rašo: “Įvairūs teisingu
mo tipai rusų tautoje”, prof. J. 
Kirschbaum rašo apie slovakų 
literatūrą. Yra ir recenzijų.

Straipsniai spausdinami ang
liškai ir prancūziškai.

NAUJOS ŽINIOS Iš LIETUVOS

ir profesorių suvažiavimas 
įvyks birželio 30 d. Čikagoje. 
Dalyviai prašom; pranešti apie 
savo atvykimą coli. Eugenijui 
Geruliui 44285 Western Ave., 
Chicago 9. Čįkagiečiai kolegos 
ragina šiame suvažiavime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir ta 
proga ruošia jaukų pobūvį.

•Ar' atvyks min. Lozoraitis?
Girdėdami, kad Dipl. Šefas 

važinėja po JAV lietuvių koloni
jas, ne vienas tprontietis klau
sia ar neatvyks jis ir pas mus? 
Teko girdėtu kpd šitas klausi
mas kai kieno :buvo judinamas 
jau prieš birželio trėmimų mi
nėjimą, tačiau tikrų kvietėjų vis 
neatsiranda, nes pakvietus rei
kėtų organizuoti ir priėmimą. *. 
Bet laiko, dar yra. . Min. Lozo
raitis buvo žadėjęs išplaukti rug 
piūčio 1 d., bet dabar yra nu
sprendęs užtrukti visą mėnesį 
ilgiau. Dėl to Toronte dabar kai- 
kas jau rūpinasi sudaryti specia
lų jo pakvietimo ir priėmimo ko
mitetą. Priėmimas įvyktų Royal 
York patalpose.

Tautybių susiartinimo 
konferencija

šiemet susirinks liepos 14-21 
d. Geneva Park prie Lake Cou- 
chiching, kaip ir visada globo
jama Ontario Švietimo vadybos 
ir pilietybės departamento. Tai 
bus jau ketvirtoji tokia konfe
rencija. Jos paskirtis praktiško 
bendradarbiavime- keliu įvairių 
tautinių grupių atstovams bei 
Kanados' viešojo* gyvenimo as
menybėms užmegzti glaudes
nius ryšius ir diskusijų keliu iš
siaiškinti grupių vaidmenį Ka
nados visuomenin. gyvenime.

Numatomos diskusijų temos: 
vadovavimas,tarpgrupinis su
gyvenimas ir integracija, Kana
dos švietimo, ūkinės, socialinės 
ir kultūrinės problemos. Vaka
rais numatomos muzikinės ir kt. 
meninės programos, išpildomos 
pačių konferencijos dalyvių.

Kiek mums žinoma, nei vie
nais metais tokipje konferenci
joje dar nėra dalyvavęs joks lie
tuvis. s ’ 7Ii \ rį ■' ’ .

Bandė pasikalbėti su Lietuva
Užpraeitą, savaitę grupė toron: 

tiškių vaišindamiesi leido vieną 
vakarą. Jų tarpe būvo vienas 
vyras, kurio žmona buvo likusi 
Lietuvoje. Besikalbant apie 
skaudų perskirtųjų šęimų liki
mą jis staiga panoro pasikalbėti 
su žmona telefonu. Nuspręsta — 
padaryta. Vyras pasuko 110 ir 
atsiliepė užmiestinė. Pasakius 
reikalą, telefonistė atsakė, kad 
jai atvejo, kad kąs norėtų kalbė
ti su Lietuva, 8hr nepasitaikę 
kaip tai .padaryti ji nežinanti, 
bet tuojau ilaišHnsianti. Vyrui 
dar tebesiklausantį ta panelė iš 
šaukė Montrealio centrinę, kurt 
atsakė, kad reikią teirautis Niu
jorke. Tada telefonistė tą vyrą n 
paprašė jai duoti pdsvalandį lai-1 
ko reikalui išalkinti. Jei per pus
valandi ji nepranešianti nieko, < 
reikią jai paskairibinti vėl. Ir iš-H 
tikrųjų, nepraėjus pilnam pus-

Ateinantį pirmadienį 
yra šventė — Dominion Day, 
“Tėviškės Žiburiai” betgi išeis 
kaip ir visada antradienį, tad su 
pranešimais bei skelbimais pra
šome nevėluoti.

Dr. Pr. Gaida 
pereitos savaitės antradienį iš
vyko atostogų žadėdamas aplan
kyti Niujorką, Bostoną ir jų kai
mynines lietuviškas kolonijas. 

-Gfiš i Torontą liepos 5 d.
Šeimai su vaikais reikalinga 2 kamba
riai ir virtuvė i-me augšte-^ Kreiptis tel. 
RO. 9-6884. __________
Lietuviškoje ' Siting Horst vasarvietėje 
prie" Wasagos bus išnuomojama kabinu 
formos kambariai nuo liepos 1 dienos ir 
vėliau. Skambinti RO. 2-1214._________
Išnuomojami kambariai Springhurst va- 
sorvietėje. Tel. LE. 4-5358 /po 6 v.v./. 
Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte, galime skambinti nuo 10 vai. 
ryto. LE. 4-8056._____________________
Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
auašte vienam asmeniui. Tel. LE. 5- 
9688.

Išnuomojami 2 kambariai virtuvė ir sou< 
lės kambarys. Tel. LE. 3-3625.

Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė 
ll-me augšte High Park rajone. Tel. 
RO. 6-1791 /po 6 v.v./.

Išnuomojamus kambarys ir virtuvėlė 
viengungiui netoli Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos bažnyčios; yra šiltas vanduo. 
Skambinti po 5 v.v. Tel. EM. 3-5404.

Išnuomojami apstatyti 2 kambariai. Ga
lima virti rūsyje. 17 Beatrice.

Išnuomojamos 1 kambarys ir virtuvė be 
baldų. Grenadier Rd. Tel. LE. 6-1043.

Vysk. T. Matulionis E. gauto
siomis žiniomis, grąžintas iš se
nelių prieglaudos netoli Mask
vos, kurioje ligi šiol buvo dėl se
natvės laikomas. Laikinai yra 
sustojęs A. Panemunėje, kur il
sisi ir gydosi. Ar jam bus leista 
valdyti savąją Kaišiadorių vys
kupiją, neturima žinių. Vysku
pas T. Matulionis, dabar 83 me
tų amžiaus, paskiausiu metu bu
vo laikomas Zubovoj Polianoj 

-Mordvos srity tarp Maskvos ir 
Penzos: Jis yra perėjęs Oršo ir 
Vladimiro kalėjimus. Bet ir po 
tiek kančių bei išgyvenimų vis 
dėlto jis yra išlikęs gyvas.

Vysk. K. Paltarokas, kuris dėl 
savo amžiaus paskutiniu metu 
buvo silpnas, yra “išvykęs kaž
kur į Rusijos pietus gydytis”. Ar 
jis pats savo noru pasirinko gy
dymosi vietą, ar jam buvo pa
siūlyta ten išvažiuoti, tuo tarpu 
tikslių žinių neturima.

Lietuviai Sibiro darbo 
stovyklose

Ištrūkę į laisvę buv. karo be
laisviai ar darbo vergai atvežė 
žinių apie šiuos lietuvius:

Barauskas, Antanas. Iš Uk
mergės. -Buvęs pašto tarnauto
jas, 1946 m.j susirašinėdavo su 

' savo žmona. Mirė džiova. Baulys 
Kazys. Čepas. Iš Kauno. Dar 
jaunas vyras, kilęs iš karininkų 
šeimos. Šeškevičius, kun. Damb
rauskas, Antanas. Bene iš Uk
mergės. Turėjo būti jau paleis
tas. Kairaitis. Karčiauskas, An
tanas. Karininkas. Paleistas 1952 
-m. Jo šeima Irkutske. Matulio
nis, “Bronka”, apie 25 m. amž. 
Turi pasą Lietuvon, bet grei
čiausiai nevyks. Pažemeckai, 
Antanas ir Jonas. Turtingi ūki- 
ninikai. Turėję ir savo malūną. 
Bene nuo Pasvalio ar Biržų. Abu 
mirę. Pivariūnas. Rimkus, Jo
nas. Iš Raseinių. Paleistą? 1954 
m. Vokiečių okupacijos metu 
buvo seniūnas. Nubaustas 25 m. 
Šeima Irkutske. Šakmanas. Pul
kininkas. Buv. R. prezidento A.

PARDUODAMAS sklypas Springhurst va
sarvietėje, prie pat ežero. Informacijų 
kreiptis tel. LE. 5-1944.
’ ■ -- — ■ • ___ _ —

VKLS 
Lietuvos

Toronto Skyriaus "Vilnius 
Gyvenime" angliškai laidai 
Vajaus Komiteto

Pranešimas N r. 7.
$10 F. Jonynas, Toronto,Aukojo

Ont.; $3 A Stankūnas; po $2 Brakas, Ei- 
gėlis ir Žakas/?/ Visi iš Buffalo, JAV. 
B. Jackevičius ir K. Žukauskas, Welland, 
Ont. M. Staigys ir B. Simonaitis, Port 
Colborne, Ont. Canada. P. Polgrimas ir 
P. Dauginas, St. Catharines, Ont.; po 
$1.50 P. Masilionis ir A. Sakavičius, 
Buffalo, JAV; po $1 J. Staškevičius, 
Skaistys, A. Stankevičius, M. Staigys ir 
V. Pivoriūnas, Port folborne, Ont., B. 
Andriušis ir M. Salčiunas, Welland, Ont. 
Schoefa (?), J. Navicki, J. G. Navicki, 
B. Augustinaitis, V. Sclatka, A. Urban ir 
3 pavrdės neišskaitomos, visi iš Buffalo. 
Viso $50.

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

Vajaus Komiteto adresas: Mr. J. Ci
cėnas. 138 Shaw St. Toronto, Ont. Ca
nada. * Kom. Reik. Vedėjos.

LIETUVIŲ APŠILDYMO IR 
VANDENTIEKIŲ B-VĖ 

jrengia gazo, alyvos ar vandens apšil
dymu*. Vamzdžių darbai; sinkai - vo
nios . klozetai ir t.t.

ŽEMOS KAINOS.' 
LENGVAS IŠSIMOKtlIMAS.

35 BROCK AVE., TORONTO. 
Tel. LE. 2-7275, klausti Domo.

BALTIC MOVERS & CARTAGE

ŠALDYTUVŲ pervežime 
m« vežamos turto* op

iai tavaite i AAairt-

su pageic 
tavoje, ji

lalinti Įšaukti Mas-| 
laskva sujungsianti 
fihu flūmeriu Lie- LE. 4-1403

Parduodamas 
namas

privačiai, High Park rajone, geroje 
vietoje, puikioje padėtyje, atskiras, 
10 kamb., gero mūro, kvadratinis 
planas, ąžuolinės grindys, šilto ,vo ri
dens - alyvos šildymas, 2 moderniškos 
virtuvės, didelis kiemas, garažas, TV 
antena. Mėnesinės pajamos $250. 
Pilna kaina $13.750, įmok. $6.500. 
200 Howard Park Ave.

Telefonas RO. 9-1980.

Smetonos adjutantas. Tomkus, 
Algirdas. Iš Kauno. Jau paleis
tas. Vanagas, apie 35 m. amž. 
Iš Švėkšnos.

Visai neseniai iš Uralo grįžęs 
Į Vakarus lietuvis, nuteistas 25 
metams ir nedaug teturėjęs gali
mybės išlikti gyvas, dabar radi
jo bangomis paskelbė; jog grįžu
sieji į Vakarus liudija visam 
laisvajam pasauliui, kokią neap
sakomą kančią turi kęsti mūsų 
broliai ištrėmime. Turėjęs iš
kęsti daugiau kaip 10 metų so
vietinius kalėjimus, tardymus ir 
katorgą, grįžusis pareiškė: ne
tylėsiu, kaip negali tylėti ir kiti 
tūkstančiai ištrūkusių iš Sovie
tų pragaro.

Gauta žinių, kad Sibire tebė
ra gyvi: adv. Žagrakalys, kūn. 
V. Didžiokas ir kun. L. Pratkelis.

MAŽASIS LAISVĖS 
PARLAMENTAS 
(Atkelta iš 1 psl.)

atsidūrę užburtame rate. ’ Jo 
įteiktieji punktai VLIKui esą 
nepriimtini ir negalį sudalyti 
pasitarimų bezės. Esą VLIKas 
respektuojąs ir remiąs diploma
tų darbą, bet negalįs sutikti, kad 
diplomatai virstą politiniais* 
žmonėmis, kurią koalicijas, nes 
tai jau ne diplomatų kompeten
cijoj. Ir JAV Valst. sekret. Dul
les esąs uždraudęs savo parei- 
gūnams' dalyvauti rinkiminėj 
politikoj. Diplomatai turį būti 
virš politinių grupių. Visą reika
lą sunkinąs min. St. Lozoraičio 
dengimasis kažkokiom “nepa
gaunamom funkcijom”. Visdėlto 
esą reikia siekti praktinio bend- ' 
radarbiavimo su visais diploma
tais ir jų šefu. Nuo visų veiks
nių sutarimo priklauso ir Lietu
vos laisvinimo sėkmingumas bei 
jo rėmimas.

Teko nugirsti, kad min. Sa. 
Lozoraitis, lankydamasis Niu
jorke, aplankė įvairias liet. įstai
gas, bet VLIKo prezidiumo ne- 
vižitavo. Tai paliko neigiamą . 
įspūdį. \

Apskritai susidarė įspūdis, 
kad mūsų VLIKas, posėdžiau
jąs Niujorke, kurin įveda di
džioji laisvės statula, yra maža
is laisvės parlamentas, turįs 
žaizdų bet kartu ir pastovaus 
ryžto. Įliejimas jam kartas nuo 
karto naujo kraujo būtų sveikin
tinas. Kai susibėga patyrimas su 
dinamizmu, galima juk tikėtis ir 
didesnio pajudėjimo. Atrodo, šia 
linkme ir bandoma sukti. Kor.

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

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

A L G ARBENS
- REAL ESTATE

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

x Kanados, Ontario ir,Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. M543

Reikalingi namai pardavimui


