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Be namu, negeraiKaip alkanam pirmiausia rūpi duona, taip benamiu! — pastogė. Todėl visai natūralu, kad ateiviai, vos sušilę kojas naujame krašte, griebėsi ieškoti savos pastogės. Išgyvenę eilę metų įvairiuose barakuose, kareivinėse jie patyrė ką reiškia neturėti savos užuovėjos. Vietiniai gyventojai stebėjosi matydami daugybę ateivių tampant namų savininkais, kurie tam reikalui nepagailėjo atiduoti paskutinių santaupų ir dargi nepabūgo stambių skolų. Neišgyvenusiems benamio vargo tai atrodė nesuprantama ir netgi perdaug rizikinga. Daugelis kanadiečių gyveno eilę metų nuomojamuose butuose bei kambariuose nė nebandydami įsigyti nuosavų namų. Kai pamatė, kad ateiviai per taip trumpą laiką tampa savininkais, pas kuriuos reikia kampininkauti, ir jie susidomėjo namais. Tuo būdu ateiviai, bent iš dalies, prisidėjo savo pavyzdžiu prie skleidimo šūkio: kiekvienai šeimai savi namai! Pastaraisiais metais Kanadoje naujų namų statyba žymiai padi- , dėjo. Pvz. 1955 m. buvo pastatyta 127.000 naujų namų, t.y. 25.000 daugiau nei 1954 m. Mažymėtina, kad 70 % tų namų buvo pastatyti privačių savininkų.Lietuviai, pasiilgę namų, daugiausia pirko juos ten, kur rado. Laukti, kol bus pastatyti nauji, modernesni atrodė perilga, be to, tai. vertė daryti ir noras spiestis tam tikruose rajonuose. Kažkurios kitų tautybių grupės ėmėsi ir kitokių įsigijimo būdų pvz. kooperacinio. Jie susidėjo į nedideles grupės ir vieni kitiems gelbėdami patys pasistatė jaukius vienaaugščius namus. Šis būdas Kanadoje darosi populiarus. Jį gerokai išgarsino, be kitko, ir vysk. Marocco — dabar Toronto arkivyskupo pagalbininkas. Būdamas Otavoje Katalikų Akcijos socialinio skyriaus direktorium, jis ne tik išleisdino tuo reikalu atitinkamų brošiūrų, bet ir suorganizavo visą eilę grupių, kurios kooperaciniu būdu pasistatė daugybę namų žymiai pigesne kaina. Neteko girdėti, kad lietuviai tuo būdu būtų pasinaudoję.Vienaip ar kitaip įsigyta pastogė lietuviui yra ne tiktai mer džiaginė, bet ypač moralinė atrama. Apsisaugoti nuo šalčio ar lietaus, susirasti nakvynę galima vi^r, bet susidaryti užuovėją, kur grįžęs iš darbo galėtum pajusti namų židinio jaukumą bei šilimą, įmanoma tiktai nuosavoj pastogėj. Mat, čia susidaro šiokia tokia erdvė, kur gali laisviau atsidusti, kur gali pasijusti, stovįs tvirtesne koja. Šitoj, kad ir neplačioj, laisvėj atsiranda vietos ir motinai, ir kūdikiui, ir svečiui, ir bičiuliui, ir lietuviškai knygai ... Nuomininko sąlygose dėl vsų tų dalykų tenka labai varžy- ūšjbeijgfti^fti šeimiBgnkb yąli(».JSav(^j£į pastogėj ta varžtų ne- ^bėraį ir žmbgus"^je^l4-'jaūšiš'vardovuj neš taijo .karai|Į’stė7Tas savarankumo jausmas, tas buvimas savoj karalystėj yra ypač brangus tiems, kurie ilgus metus buvo priversti stumdytis po visokias lūšnas, palėpes, barakus. Todėl nuosavos pastogės įsigijimas, jau vien tuo požiūriu, yra labai teigiamas dalykas.Yra betgi ir antra medalio pusė: žmogus savo pastogėj gali visiškai užsidaryti ir tuo būdu tarsi dingti. Yra sakoma, kad anglo namai yra jo pilis, kur retas kas gali įžengti .Daugeliu atveju ir lietuviui savi namai tampa pilimi, ta prasme, kad jis kartais pats ten užsidaro ir dingsta iš gyvenimo. Juk visa eilė veikėjų įsigiję namus pasitraukė ir iš veikimo, ir iš laikraščių puslapių ir apskritai iš viešumos. Galimas daiktas, tai tėra laikinio pobūdžio pasitraukimas, susijęs su naujakuryste. Jei betgi tai reiškia visišką dingimą, tenka apgailestauti. Visuomenė laukia, kad iš padaugėjusių savų pastogių sklistų didesnis lietuviškumo pajėgumas. Pr. G.

TEGYVUOJA DEMOKRATIJA - LAISVĖ IR DUONA!
IŠ IŠKANKINTOS LENKIJOS PIRMAI NEBEIŠTVĖRt POZNANIEČIAIpolitinio gyvenimo demokratizacijos proceso” niekas nepajėg- Savaites įvykiaiPereitos savaitės ketvirtadie-

reikalaudami geresnių darbo sąlygų. Generalinis streikas komunistinėje santvariQ&^'ir dar tokiu metu, kada mieštas pilnas svetimšalių biznierių, suvažiavusių į didžiąją mugę! Joje vien iš D. Britanijos dalsgyavo net 20 firmų, taip pat daug iš Švedijos. Jei ne tie svetimšaliai pirkliai ir mugės proga čia atvykę iš Varšuvos keli žųjnalistai bei diplomatai apie tuce trijų dienų įvykius gal visai mažai ką tebūtų sužinojęs pasaulis. Nors Ir dabar informacijos ateina labai nepilnos, nes visi svetimšaliai buvo įvykių užklupti netyčia, nepasiruošę ir jų nęperpratę išmovė namo, o tėti dažniausiai tepajėgia pasakytų kad matė minias šaukiančias “laisvės ir duonos” bei “Šalin Rusai”, matę susišaudymus, gatvėse tankus, iš kokio pripuolamai sutikto praeivio išgirdę vieną ar kitą įdomesnį posakį, bet nepajėgia tiksliai aptarti įvykio esmės.Iš daugybės kad ir neaiškių pranešimų gaunasi maždaug toks vaizdas. Viskas prasidėjo streiku. Išalkus ir išterorižuota minia gatvėje pajuto savo galią ir savo pagiežą išliejo ant kom-

tai atrodę, kad kareiviai sukilėliams simpatizuoja^Tokias pač&?ISH^išvežė iš Poznanės pirkii|^Ktf ir sekančią ir net trečią siflrilimo dieną, šeštadienį. Koygg|Kį£&bevyko. Sukilėliai daugely dar gynėsi beviltiškai tm^ĮBdkadavę,' nors mieste pa avo tankai ir motorizuoti k nMd Dar šeštadie^ ^tą kažkuriose vietose dėl *«Hąisaudymų negalėjo pravažiūa^taukinys.Poznanės miestift nuo pasaulio buvo atskiria^ Išleidžiami tik atvykę į mu^ Visą naktį nuo 9 vai. vak.įį®įif vaL ryto draudžiama pasirėdyti mieste.

ės dali-

šuvos skridęs į in^gę, buvo neįleistas — lėktuv^, kuriuo jis skrido, vėl grįžo g Varšuvą ir niekas negalėjo paaiškinti, kodėl. Aukų skaičius,^?e abejo, nėra žinomas. Varšuvos radijas pirmą dieną paskėlbė, kad esą 38 užmušti ir 270 sužeistų, antrą dieną paminėjo apie 300 užmuštų ir sužeistų, o sekmadienį pranešė, kad žuvusių esą tarp 38 irvo kalboje per radiją dar pastebėjo, kad šimtai suimta. Vakariečių žinių agentūrų duomenimis žuvusių būsią apie 100, o sužeistų apie 300, kiti vien žuvu- ...... šių priskaito 400-600^ ,<Vienas partijos būstinės, padege^kaleji- Berlyno pirklys, išvykęs _ x šeštadienio rytą, pąąakoja: “Poznanė atrodo kaipl Beflynas pomą, o puolant milicijos būstinę '■ buvo apšaudyta. Įtūžusios miniostas, jau nesųląg^jjprą prjęs, milicijos būstinę ^sukrito per "30 negyvų ir daugybė sužeistų darbininkų. Minia žygiavo per miestą nuplėšydama sovietines vėliavas ir augštai iškėlusi lenkiškąją. Ją, jau sukruvintą, nešė jaunutė lenkaitė. Pasirodžius milicijos pajėgoms ir kariuomenei bei tankams gatvėse atsirado barikados. Atsirado iš kaž kur ir ginklų — sako gautų iš tos pačios milicijos ir fabrikų sargų. Kariuomenė komandos klausiusi, tik vienoje vietoje minimas kareivis, kuris atsisakęs šauti į darbininkus, ir buvęs ten pat karininko nušautas. Apskri-
Kult. Kongresas ir Dainų Švente

VAŽIUOJAME ■ ’Seniai laukta diena atėjo. Toronto abu chorai renkasi geležinkelio stotyje keliauti į Amerikos ir Kanados Dainų Šventę Čikagon. Visa stotis skamba nuo lietuviškos kalbos. Kur nepasijudinsi tik ir girdisi lietuviškai. Kur tik žvilgteri — lietuviškas veidas. Lyg Kauno stotyje. Smagu. Kanadiečiai priėję klausia ar naujas transportas atvyko iš Europos? Ne, atsakome — išvažiuojame į Dainų Šventę. Pasitenkinimas nušviečia jų veidus, ir žmogus stebiesi kodėl?Gauname net tris vagonus, kurie prisipildo pilnutėliai. Nuos tabu, net trys vagonai iš Toronto! Traukiniu važiuoja 175, o/dar gi važiuos automobiliais. Kelionė vyksta gerai. Kartais, miegančiųjų nepasitenkinimui, suskamba dainelė, bet kas ten rūpinsis miegančiųjų nervais. Ne kiekvieną dieną vyksta Dainų Šventės. Išsimiegos grįžę. Atvyksta Imigracijos atstovai. Do-

kumentų tikrinimas. Po pusvalandžio esame Amerikoje. Prisikėlimo choras išleido kelionės biuletenį, kuris pilnas humoro ir praktiškų patarimų vyrams moterims...
PIRMOJI DIENA 

ČIKAGOJETraukiniui suvėlavus, tik vai. rytą atsirandame Čikagoje. Ten jau mūsų laukia specialūs autobusai, kurie nuveža į Koli- ziejumą užsiregistruoti ir ap- nakvindinimui. Koliziejumas — didelė lietuviška darginė. Taip kaip mūsų “Maple Leaf” (tik pas mus švairiau). Iš lauko pusės angliškai parašyta, jog čia vyksta Lietuvių dainų festivalis. Kiekvienas choristas gauna ženk lėlį ir D. Šventės vadovą nemokamai. Vadovas gražiai išleistas ir gausiai iliustruotas. Visų dalyvaujančių chorų bei jų vadovų fotografijos, aprašymai ir choristų sąrašai. Gražus dail. Pi- lipausko viršelis. Pirmame puslapyje Čikagos burmistro pro-
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klamacija, liepos 1 d. skelbianti lietuvių dainų diena. Toliau seka D. Šventės programa. Sužinome, kad dainų šventėje dalyvauja 29 amerikoniški ir trys kanadiški chorai su 1454 dainininkais. Perskaitę apie lietuvių dainas sužinome ką ir žinojome anksčiau. Kiek įdomesnis J. Kreivėno straipsnis apie Lietuvių chorų ir dainų švenčių ke- (Nukelta į 5 psl.)

vos lėktuvai urzgia virš galvų, karių pilni automobiliai laksto po gatves”. O miestas, kuris turi 365.000 gyventojų, jau antrą dieną nebeturėjo maisto, nes krautuvės buvo ištuštintos jau pirmą dieną. ■Darbininkija išėjo į gatves vejama alkio, šaukdama duonos, bet tuojau pat pridėjo ir laisvės, nes žino badavimo ir skurdo priežastį.- Visos tautos akyse tai kova prieš priespaudėją ir vienam vokiečių pirkliui vienas lenkas pasakęs: “Pasakykit Vakarų Vokietijos žmonėms, kad Lenkija nori būti laisva. Birželio 28 d. žuvusieji vieną dieną bus perkelti į marmuro mauzoliejų ir milijonai nukels prieš juos kepures”...Varšuvos radijas jau pirmąją dieną paskelbė, kad padėtis esanti apvaldyta. Premjeras Cy-' rankiewicz tuoj aus pat kaltino, kad riaušes sukėlę “imperialistų agentai” ir “pogrindžio reakcijo- nieriai”. Viskas esą inspiruota Lenkijos liaudies respublikos priešų, kurie norėję respubliką sukompromituoti į mugę susirinkusių svetimšalių akyse. Atsakingieji būsią nubausti pagal įstatymo griežtumą, o “Lenkijos

ką prieš Lenkijos liaudį, gali būti tikras, to ranka bus nukirs^ ta”... Ne bolševikinės terminologijos iš jo, žinoma, ir negalima buvo laukti, nors čia geriausiai pasitvirtino mūsų poeto žodžiai: "Bet ta liaudis, kad ją biesas, pats didžiausias liaudies prie- So. S • iSekmadienio pranešimai skelbė, kad kovos pasibaigę, kad kariuomenė krečia miestą ir suminėje sukilimo dalyvius. Ypač daug esą suimama sužeistų, kurių dalyvavimą kovų vietose sunku paneigti. Miesto gyventojai dreba dėl bolševikinio kerš- to.Bažnyčios esą pilnos besimeldžiančių, nes kitos pagalbos iš niekur nesitikima.Aukos visdėlto, atrodo, nebuvo veltui. Vyriausybė oficialiai jau pripažino, kad su darbininkais buvę pasielgta neteisingai, kai kažkurioje įmonėje buvę su- j mažinti atlyginimai, o užsieny sakoma, kad judėjimas prasidėjęs po to, kai darbaninkų delegacijas grįžusi iš Varšuvos trečiadienį buvusi suimta. Poznanės krautuvėse prekės žymiai atpigintos, pav. batai net 4 kartus.Kadangi Poznanės sukilimas vyko šūkiu “Laisvės ir duonos!”, tai JAV per Raudonojo Kryžiaus centą pasįūlė. miestui joą- siųsti maisto. Jišį&Są,"būtųsiun- čiamas pasiremiant įstatymu, leidžiančiu paremti draugingą tautą, nežiūrint jų vyriausybės laikysenos. Sakoma darbininkus ypač paveikę mugėje parodyti užsienių maisto produktai, kokių jie jau seniai nematę. Ar Lenkijos vyriausybė gaus Maskvos sutikimą ir ar sutiks priimti JAV paramą, galima abejoti, nors atsisakymas, be abejonės, tautai padarys labai neigiamą įspūdį.Pirmieji pranešimai skelbė, kad riaušių buvę, ir kituose Lenkijos miestuose. Oficialios Lenkijos įstaigos tą paneigė, o šiaip prieinamų šaltinių tą patikrinti nėra.Berlyno laikraščiai paskelbė iš Helsinki gautą žinią, kad apie tą metą prasidėję neramumai ir Pabaltijy. Esą, Rygos radijo stotis net 48 valandas išbuvusi rezistentų rankose. Kiek tuose ganduose yra tiesos, sunku tuo tarpu pasakyti. Tai turėtų lyg ir patvirtinti faktas, kad telefono ryšys tarp Stockholm© ir Rygos penktadienį buvo nutrauktas. Švedijos telefono įstaiga betgi pareiškė, kad tai tik dėl techniškų kliūčių.
AR IŠLEIS ŠEIMAS Iš LIETUVOS?

Maskvą ii pereitą savaitę tęsė nuotaikų atpalaidavimo politiką. Į aviacijos šventę atvykęs JAV'aviacijos štabo viršininkas gen. Twinning ir kiti užsieniečiai svečiai buvo nuvežti 40 mylių ‘ už Maskvos, kur jiems buvo parodyti naujieji bombonešiai, skrendu greičiau už garsą, o taip pat naujieji laivyno ir sausumos puolamieji lėktuvai ir juos gaminančios įmonės. Bet labiausiai visus nustebino fcegirdėta-neregėta naujovė, kad Pravda persispausdino iš Daily Worker JAV komunistų vado E. Denis straipsnį, kritikuojantį dabartinius Kremliaus val-» ’---- ------------------- :------------------dovus, kuriame klausiama, ką jie veikė anksčiau, kam leido taip siautėti "Stalinui. Iš šito straipsnio SSSR piliečiai pirmą kartą išgirdo, kad Chruščiovas partijos suvažiavime Staliną pasmerkiančią kalbą yra pasakęs. Anksčiau ji niekur nebuvo paminėta. - tGrįžęs iš Maskvos ir Rumunijos Tito paskelbė, kad jis dar liepos mėnesį susitiksiąs su Egipto Nasservir Indijos Nehru. Matyt, ruošiasi, organizuoti neutraliųjų bloką.D. Britanija turi ne vien polti- nių sunkumų^ Gindamasi nuo infliacijos pavojų ji savo gink- l layimosi išlaidas sumažino. 50.- 500.000 svarų, p eivilinį biudžetą nutarė sumažinti. dar 25 milijonais. Eden aiškina, kad krašto apsiginklavimas dėl to nenuken- tėsiąs. Tik nebūsią naujų ginklų užsakymų. Sumažintos sąmatos: 36.5 mil. ginkluotų pajėgų ir 14 mil. civilinės apsuagos.Buvo manoma, kad praeitą trečiadienį prasidėjusioje Com-

plebiscito keliu pasisakyti ar likti toliau Britų Commonwealthe ar prisijungti prie Graikij'os. IPrieš planą betgi stoja turkai, kurie neprileidžia iš viso jokios galimybės įsijungimo į Graikiją, o be to, savivaldoje nori lygių teisių'su graikais — pusės atstovų parlamente, nors jų tik penktadalis visų gyventojų.Kipro graikai, kurie buvo pa- . ■ liesti kolektyvinių baudų, pereitą šeštadienį apskundė jas., teismui. Byla bus nagrinėjama šį penktadienį . , ....Prez. Eisenhoweris pereitą šeštadienį ■ išfjigoninėą išvyka baigti sveiki £ savo ūkį Gettys- burge. Vislią-tebedomina klausimas ar jis suriką kandidatuoti naujai kadencijai, tačiau tuo rei- - kąlu jis nepasisako. Gubernatorių suvažiavimas, kaip ir laukta, nšsisiakp ii -
monwealtho* premjęrų konfe- vais. | K°ks tą&g| ręncijojė . - bendros laikysenos komunistinio pavojaus atžvilgiu. Bet šitas klausimas kaip tik ir parodė Commonwealtho junginio silpnumą, nes ne visi jo nariai yra vienodos tuo reikalu nuomonės. Trip pav. Indija su Ceilonu mano, kad iš ten visai nesą pavojaus, Australija su Zelandija ir P. Afrika mano, kad ant jų atominės bombos vistiek nekris, o Kanada galvoja — tik jau pirmosios kris ant Amerikos miestų. Dėl to pasiekti kokių nors benrų žygių yra visai neįmanoma. Be to, yra didelių nesutarimų ir pačių C. narių tarpe, ypač tarp Indijos ir P. Afrikos. Kiekvienas eina savais keliais. Taip kad jau klausiama ar Commonwealth yra realybė ar tik fikcija?
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Naras Crabb MaskvojeVokiečių laikraštis Bild Zeit- ung rašo, kad garsusis naras Crabb, kuris dingo Portsmouth uoste ten stovint sovietų laivui atvežusiam Bulganiną su Kruš- čiovu, esąs Maskvos kalėjime. Tai papasakojęs vienas sovietų karininkas prancūzų politikui banketo metu Maskvoje. Crabbą rusai sučiupę prie savo laivo ir išsivežę kaip sugautą šnipą. Jam buvę pasiūlyta pereit rusų tarnybon su metine $34.000 alga, nors buvę garantuojama, kad po 10 metų galėsiąs grįžti į Angliją. Bet jis atsisakęs. Jis esąs laikomas Lefortavo kalėjime Mask voje. Galimas dalykas, kad jis | Baiminamasi, kad šiuo būdu būsiąs teisiamas. _________________ I Maskva tik norės surinkti sau

Kaip pranešama iš Australijos, Sovietai Australijos vyriausybei atsakė, kad suinteresuotiems asmenims būsią leista išvykti pas savo gimines Australijon ir D. Britanijon, taip pat nebūsią daroma kliūčių “naujiesiems australams” aplankyti savo artimuosius Sov. Sąjungoje. Tuo būdu, tikimasi, kai kuriems pabėgėliams būsią galima, tarpininkaujant australų vyriausybei, atsiimti savo gimines iš Sov. Sąjungos į Australiją. Bet abejojama, ar tai bus įmanoma padaryti platesniu mastu.

reikalingų informacijų apie politinius tremtinius. Gal ir išleis pas gimines vieną kitą senelį, tuo būdu stengdamiesi pasaulyje išsigarsinti savo “humaniškumu”, tačiau netikima, kad galėtų išvykti visi, kurie norės. Juo labiau, kad paskutinė praktika rodo, kokių priemonių bolševikai imasi terorizuodami svetur gyvenančius artimuosius ar gimines.

PAVERGTOSIOS JT KREIPĖSI 1 JTBirželio 21-22 d. Niujorke įvy ko Pavergtųjų Jungt. Tautų sesijos paskutiniai posėdžiai. De klaracijoje dėl laisvinimo prob lemų atsišaukiama į laisvąją pa šaulį, kad jis nesitenkintų pusiau sprendimais, bet pavergtųjų išlaisvinimo klausimą įtrauktų į JT darbotvarkę. To paties reikalaujama atsišaukime.Dėl deportuotųjų — kreipia-

us klausimą įtrauktų į savo darbotvarkę. Priimta rezoliucija eikalaujanti, kad būtų panai- inti visokių rūšių priverčiamie- i darbai, nutrauktas priversti ūs darbininkų siuntimas į dykas ir Sibiro pramonės plėtimo tarbus. Apskritai pasisakoma už Styrimą darbininkų padėties S Rusijoje. 'Nauja PJT sesija prasidės ru-

Laužo eksteritorialumąV. Vokietijos atstovas Maskvoje Haas pareiškė protestą Sovietų Sąjungos vyriausybei, kad jau ne kartą ambasada yra patyrusi trukdymų ir eksteritoria- lumo laužymų. Taip ir pastarąjį kartą atbėgę du MGB-istai ambasados patalpose suėmę du asmenis. Esą, prieš rūmus nuolat stovi du milicininkai. Anie du įsmenys jų buvę praleisti, bei tuojau pat atbėgę kiti du MGB istai ir išsitempę tuos du nelaiminguosius į gatvę. Tie nespėję net pasakyti savo pavardžių, tik sušukę: “Mes vokiečiai, padėki' mums!”Ambasadorius mano, kad tai buvo vokiečiai, kurie nori repatrijuoti į Vokietiją, bet Sovietų valdžia neleidžia.

Kipro rezistentų kovotojų va
das pulk. Įeit George Grivas 
Už jo galvą britai yra paskyrę 
premiją.Kipro laisvės kovotojai graibai pereitos savaitės pirmadie- lį peršovė teisėją B. Shaw, kuris buvo nuteisęs 6 graikus. Šiaip žymesnių įvykių pereitą savaitę čia nebuvo. Britai savo plane Cipro savivaldai vis dar nepa- kelbė. Iš vienos pusės jie gal lorėio jį dar aptarti premjerų konferencijoje Londone, o iš intros dar tebesitaria su Turkija ir Graikija, norėdamj tą planą padaryti priimtinu visiems Britai nori duoti Kiprui plačiątuotųjų grąžinimo į savus kraš-

prasti, k: deninio laivyno pranašumas nebesąs bauginantis. O JAV- vykdančios programą statyti atominius povandeninius laivus. Priešraketinės gynybos viršininkas pulk W. Sigley taip pat ramino parlamentą, kad prieš- ginklis* prieš tarpkontinentines ir kitokias raketas būsiąs baigtas 1960-1961 m. Ekspertas gen. Medaris paguodė, kad JAV riuomenė būsianti pirmoji šaulyje turėsianti balistines ketas.Valst. Sekretorius Dulles tenkintas, kad su Chruščiovo kalba pasisekę įvaryti kylį tarp Maskvos ir kitų kraštų komunistų, mat, kritikos ir atsiribojimo nuo Maskvos pareiškimų jau pasigirdo ne tik iš Italijos, Prancūzijos, Anglijos, bet ir Rytų Vokietijos, JAV ir Kanados komunistų.Kinijos Čou En-lai pirmą kartą prakalbėjo apie “tradicinę bičiulystę su Amerika”, o Čiang- kai-Šekui pasiūlė apgalvoti būdus, kaip “išlaisvinti” Formozą taikiomis priemonėmis. Iš šiojo pusės buvo atsakyta, kad jų už-? davinys ne Formozos, bet kontinento išlaisvinimas nuo komunistų. Peipinge buvo labai iškilmingai sutikta Brazilijos parlamentarų delegacija, kurios pirmininkas net kalbėjo “Liaudies parlamente”.Tuo tarpu iš Tibeto ateina žinios, kad ten vyksta 'sukilimas prieš kinus. Jis malšinamas net su lėktuvais. Jis prasidėjęs po to, kai komunistinė valdžia su- * ėmė delegaciją įteikusią peticiją tik ką grįžusiam iš Kinijos Dalai Lamai.Pietų Amerikoje pereitą savaitę bent keliose valstybėse pasireiškė neramumų bei sąmokslų. Guatemaloje pirmadienį policija susikovė su kairiasiais studentais, demonstravusiais prieš naskelbimą išimtinos padėties. Trys studentai užmušti ir 17 sužeista, iš policininkų užmuštas 1 ir sužeisti 3. Vyriausybė aiškina, jog konstitucinės garantijos buvę atšauktos dėl to, kad buvę gauta žinių, jog kairieji pabėgėjai ruošiasi įsibrauti į kraštą ginkluoti ii BĮ ‘Salvadoro ir Nicaragua. Dabartinė valdžia yra;<^’^ taip pat perversmo keliu atsisto- •usi — prieš 2 metus įsibrovė JŠ Hondūro.Brazilijoje buvo susektas są- -nok«las nužudyti prezidentą Kubitschek, Kubos Havanoje nweHas sąmokslas nužudyti prezidentą F. Batista. Perversmų kraštai, mat, tęsia savo tra- dicijas.
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Tautu bendruomenės idėja
f. WILLSON WOODSIDE

(C Sc) Neseniai vienas mano karo metu: įnirti vidurio Ęųro- 
sųnų 11 metų berniukas, papra- pos tautų bendruomenę, vokie- 
šė paaįškinti mane sakinį iš jo čių vadovybėje. ’ Jei vokiečiai 
tjirimos knygos: ‘Kanada yra anuo metu tikrai būtų sugebėję 

i sukurti laisvų tautų bendruome
nę ir jai vadovauti, kokių dide
lių nelaimių būtų išvengta toje 
Europos dalyje, kokio gerbūvio 
pasiekta?

Šiuo metų Rusija daro tą pa
čią klaidą: bando kurti tautų 
bendruomenę kolonijalinės prie
spaudos priemonėmis. Dabarti
nių laikų dvasioje tai neįmano^ 
ma padaryti ir turi privesti prie 
visiško nepasisekimo.

Visu tuo.- nenorima įrodyti, 
kad Britų Tautų Bendruomenė
je viskas yra tvarkoje visu šim
tu nuošimčių arba, kad jos pa
sirinktas kelias yra vienintelis 
teisingas. Tarp kai kurių atski
rų Bendruomenės narių ir dabar 
tebėra labai blogi santykiai. Tu
rime galvoje Indiją ir Pakista
ną, arba Indiją ir Pietų Afriką. 
Buvo laikas, kada atrodė, kad 
Britų Tautų Bendruomenė per
gyvena mirtiną krizę. Tai buvo 
tada, kai į tą Bendruomenę buvo 
priimta pirmoji Afrikos juodųjų 
dominija Aukso Krantas.

Pietų Afrika grasino tuoj pat 
pasitraukti. Bet, laimei, to ne
padarė. Gal būt pabijojo, kad 
iškritę iš Bendruomenės pasilik
tų vieniši pasaulyįe^ ypač, kad 
ir Jungtinėse Tautose jie dažnai 
yra nepatenkintųjų vaidmenyje.

Visdėlto šis Pietų Afrikos pa
vyzdys, kaip teisingai pažymi 
įtakingas laikraštis London'Eco
nomist, rodo silpną B. T. Bend
ruomenės pusę — nesutarimą 
dėl pačios bendruomenės idėjos. 
Rasinė diskriminacija, taip, iš
bujojusi Pietų Afrikoje, gali su
žlugdyti, B. T. Bendruomenę, 
nes Ši Bendruomenė turi būti 
virš rasių. Į^airiarašes Bendruo
menės tautas turi jungti politi
niai, ekonominiai ir strateginiai 
interesai. Jei to nebus, bus pa
neigti patys Bendruomenės pa
grindai.

Malonu pasakyti, kad rasinė 
diskriminacija šiuo metu Bend
ruomenės sluoksniuose neturi 
pritarimo. Juodieji atžygiuoja į 
ją plačiu vieškeliu. Dėl Aukso 
Kranto priekaištų nebegirdėti. 
Malajai ir Singapūras, atrodo, 
įsijungs 1957 m. Po to ateis Va
karų Indija. Dar toliau yra Ro- 
dezijos Federacija ir Nigerija. 
Daugumas iš šių naujųjų domi
nijų yra Afrikoj. Britų Tautų 
Bendruomenei tenka garbė už 
atidarymą juodiesiems 
nepriklausomybę.

Ideologinis klausimas 
komunizmo klausimas, 
riuo jau tenka susidurti Indijai. 
Šis kraštas galėjo pasilikti B. T. 
Bendruomenėje, nors išvirto į 
respubliką. Nekenkia tam reika
lui ir Indijos neutralumas, bet ji 
turės iškristi, jei taps komunis
tinė.

Britų nuosavybė, turinti savo 
vyriausybę”. Su savotišku susi- 
jaudinimu paaiškinau jam, kad 
įbes, nesame nei Britai nei jų 
nuosavybė. Taigi, kaip matome, 
praėjus jau net 25 metams po to 
kai Britų Tautų Bendruomenės 
(kurioje Kanada yra vyresnyr 
sis dalyvis) sąvoką buvo aiškiai 
ir tiksliai. nustatyta Wesminste- 
rio Statuto, dar vis atsiranda ka
nadiečių, kurie nežino, ką ta są
voki tikrai reiškia.

Giliau į reikalą pažiūrėjus, 
gal ir netenka stebėtis, nes Brį- 

• tų Tautų Bendruomenės sąvoka 
ilgainiui kinta. Tai nėra sąjunga, 
kaip NATO. Tai nėra Britų nuo
savybė, tiesioginė imperijos da
lis. Ypatingai minimoji sąvoka 
pasikeitė'po to, kai gavusi ne
priklausomybę Indija* panoro 
būti hespublika, bet pasilikti 
Tautų Bendruomenėje, kurią 
jungia Karūna. Indijos persi
tvarkymo proga Nehru pareiškė, 
kad jie norį “pasilikti tautų klu
be”. Gal būt, tuo būdu buvo 
rastas naujausias šios sąvokos 
varijantas: tautų klubas.

Dabar jau aišku, kad didžioji 
dalis buvusių kolonijinių tautų, 
palaipsniui gaunančių nepri
klausomybes, nori pasilikti “klu
be”. Šitoks naujas sąvokos išaiš
kinimas kai kuriems britams ke
lia susirūpinimo. Jie neretai 
klausia: “Kaip toli eisime? Kur 
paskutinė riba, kurią peržengus 
Britų Tautų Bendruomenė gali 
subyrėti?”

Sutinku, kad griežto ir kieto 
galvojimo žmonėms šitoks są
vokos išaiškinimas gali atrodyti 
nelogiškas. Bet kas. pasiūlys gę-. 
,®esnį ;p^adiw^*^aisvų'.-xtautu: 
sąjungai? '

Prisimenu vieną prancūzų 
žurnalistą, sū kuriuo teko susi
tikti tuoj po karo. Jis studijavo 
Britų Tautų Bendruomenės 
Struktūrą, norėdamas kai ką pri
taikyti kuriamai Prancūzų Uni
jai. Iš jo ir kitų toliau matančių 
prancūzų studijų buvo paruoš
tas atitinkamas projektas ir pa
teiktas Prancūzų parlamentui. 
Projekte buvo stengiamasi rasti 
praktiškus kelius, kurie paten
kintų ir prancūzus ir kolonijali- 

.nes tautas. Nuo to meto jau yra 
praėjęs tam tikras laiko tarpas. 
Matome, kad tiek Britai tiek 
Prancūzai neteko arba netenka 
savo kolonijinių imperijų. Bet 
Britų Tautų Bendruomenė, nors 
ir neturi ilgos konstitucijos, yra 
laisvas tautas jungianti realybė; 
ko negalime pasakyti apie Pran
cūzų Uniją.

Arba imkime kitą pavyzdį. 
Tautų Bendruomenę bandė kur
ti ir dar viena labai talentinga 
tauta, bet be rezultatų. Turime 
galvoje vokiečio Naumann idė
ją, iškeltą Pirmojo Pasaulinio

kelių Į

yra ir 
su ku-
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LENKAI NĖRA VISIŠKAI PAKLUSNŪS MASKVAIi

es

LENKAI SIBIRE
Sekant tariamuosius ar bent AL. GIMANTAS

je orbitoje, kažkodėl dėmesys dabar, kai iš Kremliaus buvo 
krypsta dabartinės Lenkijos pu- duotas pirmasis Stalino nuver- 
sėn. Pasinaudojant amerikinės tinimo ženklas, lenkai ar tik ne 
radijo — televizijos žiniomis, patys pirmieji iš visų satelitų 
spaudos komentarais ir kitais ryžosi atsiskaityti su bet kurios 
šaltiniais .jau galima susidaryti rūšies stalinizmo kulto liėkano- 
šiokį tokį bent apytikrį vaizdą mis ir dvasia jų dabartinėje san- 
šiandieninio gyvenimo Lenkijoj, tvarkoje. Ir tas sąjūdis, sponta-

Kai kurių Vakarų valstybių 
gabesnieji diplomatai savųjų 
žinybų yra įspėti įvykius Lenki
joje sekti visu rimtumu ir 
kruopštumu ir kiekvieną, nors 
ir mažiausią detalę pranešti ati
tinkamoms savo įstaigoms. Len
kija, kurios dabartinis plotas su
daro 120.255 kv. mylių ir turi 
26.500.000 gyventojų, yra pats 
didžiasuias sovietinis satelitas, 
todėl ir visi įvykiai liečiantieji 
lenkus, Vakarų yra sekami ir 
registruojami, vėliau bandant 
daryti ir kai kurias bendras iš
vadas. Kai kurių vakariečių gai
vos dar gerai prisimena, jog ži
nant gilų lenkų patriotiškumą ir 
jų kietą nusistatymą rusų at
žvilgiu, net Džiugašvilis ir tas 
buvo kiek išsigandęs iš kart per
daug neįžeisti lenkų jausmų ir 
toje pat Lenkijoje, kai kuriais 
atvejais buvo toleruojami tokie 
reiškiniai, kurie kitų . satelitų 
tarpe buvo jau iš pirmųjų oku
pacijos dienų visiškai sunaikin
ti. Štai, dėka to, šiandien dar 
maždaug 80% visų lenkų ūki
ninkų gyvena ir dirba savo že
mėje. Tuo metu kai kitų sate
litų kariniai daliniai savo kepu
rėse būtinai turėjo įsidėti rau
doną žvaigždę, lenkai ir šiandien 
ramiausiai dėvi savąjį sidabrinį 
erelį. Palyginus su kitais katali
kų kraštais anapus uždangos, so
vietai gana pamažu stengėsi nu
galėti katalikų Bažnyčios įtaką 
tame krašte, nes žinojo, kad tai 
bus tikrai kietas ir sunkiai įka
binamas riešutas. Nežiūrint aiš
kios priešreliginės akcijos, buvo 
tyliai pakenčiama, jog net uni
formuoti kariai ar civiliai admi
nistracijos pareigūnai lankyda
vosi ir tebesįlanko į bažnyčias, 
aktyviai dalyvauja religiniame 
gyvenime, tikybinėje praktiko
je, o bažnyčia ir dabar dar prak
tikuoja viešas procesijas net 
miestuose.

Pagaliau, yra žinoma atvejų, 
kuomet net tikri ir neabejotini 
lenkų komunistai, mokėdavo . , ,
žvelgti į reikalus ne vien tik per į tik du: vicepremjeras Hilary 
Maskvos akinius, bet norėdavo Mine ir sovietinis maršalas Kon- 
veikti taip, kaip patiems len- stantinas Rokossowsky, einąs 
kams atrodė geriausia. Tad ir gynybos ministerio pareigas.

tvarkoje. Ir tas sąjūdis, sponta
niškai tęsiasi ir plečiasi vis gi
liau ir plačiam Tokios bent nuo
monės priėjo aktyvūs Vakarų 
stebėtojai.

Štai, raudonieji lenkų laikraš
čiai vis garsiau šaukia, jog Sta
lino vardo suniekinimo dar ne
užtenka. Reikalaujama iš parti
jos eilių išvalyti tokius, kurie ir 
toliau turi ir tebelaiko vieno as
mens diktatūrinius polėkius ,ir 
kurie dar ramiausiai tebetūno 
partijos eilėse. Moteris rašytoja 
Kamila Chyūnska neseniai rašė 
Varšuvos laikrašty “Žycie War- 
szawy”: ../“Nuo tam tikro mo
mento partijoje buvo užsibaigus 
laisvo žodžio praktika. Discipli
na buvo paversta į prievartą, 
administracinis valstybes apara
tas pasidarė' despotu, saugumo 
organai buvo tikro, teroro įran
kis”.

Taip pat, gana vaizdžiai gali 
liudyti ir jų seimo narių viešai 
tarti žodžiai, einant jau taip to
li, jog -buvo prabilta apie reika
lą turėti tikrai laisvai išrinktus 
atstowus, kurie būtų tikrasis 
tautos balsas valstybiniame apa
rate. Lenkų premjeras Cyran- 
kiewicz buvo prispirtas viešai 
pripažinti, jog net ir lenkų ne
komunistinio pogrindžio nariai 
kovoję prieš vokiečius, buvo 
šaunūs kariai ir narsiai kovojo 
pačioje Lenkijoje ar vėliau Va
karų pusėje prieš nacius.' Vėliau, 
jie be jokio reikalo dabartinės 
raudonųjų valdžios buvo perse
kiojami ir ujami. Tas pats tai
koma ir Varšuvos sukilimo gy
nėjams, kurie dabar jau ir vėl 
pradedami apšaukti didvyriais, 
nors lenkų tautos akyse jie to
kiais buvo visą laiką.

Jei tikėti komunistų žodžiams, 
naujoji amnestija paleido iš ka
lėjimų ir stovyklų 30.000 kalinių 
ir kitiems 50.000 buvo sumažin
tos bausmės laikas. Iš buv. pen
kių vyriausiųjų šulų (su B. Bie- 
rutu priešaky, neseniai miru
siu), kurie vaMė Lenkiją Stali
no laikais, gito metu bėra "likę

na, gali būti pašalinti ar bent 
nustumti į užkulisį.

Ieškant v žinių apie Lenkijos 
karines jėgas, atsivertus “The 
1956 World Almanac”, randame: 
“Karinė prievolė pratęsta nuo 
20 iki 50 m. amžiaus. 1950 m. ka
riuomenė buvo perorganizuota 
pagal sovietinį planą. Karinin
kai privalo mokėti rusiškai. Ka
riuomenės, kaip spėjama, lenkai 
turi 500.0000 vyrų”. Žinoma, pa
grindinis klausimas būtų, kiek 
toji jėga yra lenkiška ir kiek 
grynai lenkiško supratimo yra 
išlaikiusi Jei kareiviai laikosi 
taip, kaip ir civilinė lenkų tau-, 
tos dalis, vargiai ar sovietai gali | 
perdaug pasikliauti, nežiūrint 
visos savo turimos įtakos ir šni- 
pukų.

Ir taip,, kai kurie amerikiečių 
komentatoriai galvoj a, jog stip
rus antirusiškas nusistatymas 
lenkų tautoje yra perdaug gilus 
ir per amžius, puoselėtas, tad ir 
dabąr netenką laukti kokio pasi
keitimo ta prasme, jog lenkai 
pradėtų mėgti savo rytų kaimy
ną, kuris tiek daug skriaudų yra 
amžių bėgyje jiems suteikęs. Ne 
be to, jog dar labai gyvas visų 
lenkų širdyse ir protuose sovietų 
įvykdytas lenkų kariuomenės 
elito išžudymas Katyne, kaip ly
giai ir ilgąi buvęs persekioji
mas ir represijos gen. Bor-Ko- 
marowskio (Varšuvos sukilėlio) 
armijos karių. Visais .atvejais 
šiuo, metu būtų labai pravartu 
sekti savotiškai naujas nuotai
kas šiandieninėje Lenkijoje ir • 
stebėti, kaip toli joms bus leista 
nueiti.

Laisraiu
lenkų huvo deportuota į Sov 
Sąjungą apie 900.000. Dalį jų 
repatrijavus atgal į Lenkiją ar 
išleidus į laisvuosius Vakarus, 
apskaičiuojama, kad dabar dar 
tebelaikoma įvairiose Sov. Są
jungos vietovėse lenkų bus apie 
pusę milijono. Mažesnė jų da
lis laikoma' įvairiuose Sovietų 
kalėjimuose ir darbo stovyklose, 
o didžioji dalis yta “laisvai įkur
dinti”, pirma iš jų atėmus lenku 
pilietybę. Kai kurie lenkai pa
skelbti Sovietų piliečiais arba 
“žmonėmis be pilietybės”, o to
kiu atveju jie neišleidžiami nei 
į Lenkiją, nei į Vakarus. Pasi
rodo, Sovietai sąmoningai sten
giasi primesti didesniam skai
čiui sovietinę pilietybę, kad tik 
tokie piliečiai nebūtų išleisti į 
laisvę ir negalėtų liudyti apie 
sovietinius žiaurumus. Tokių 
lenkų nemaža yra tarp tų, kurie 
buvo suimti anapus Bugo lini
jos.

Grįžusieji į laisvę lenkai pasa
koja, kad įvairiose darbo vergų 
stovyklose sutiko taip pat visą 
eilę kilusių iš Vilniaus krąšto 
lenkų partizanų, kovojusių prieš 
bolševikus ir net prieš lietuvius. 
Omsko invalidų namuose laiko
mas Vilniaus un-to prof. Lu- 
komskis, kuris buvo deportuo- 
tas į Rusiją su savo žmona ir 
dukra Danute. Vorkutoje yra 
laikomas kilęs iš Lietuvos len
kas St. Volskis. Ten taip pat lai
komas lenkų buvusis karininkas 
A. Volnickis, kuriam buvo pa
vykę pasprukti į Persiją. Bet ten 
jį rusai areštavo ir 1944 m. nu
teisė 20 metų už “špionažą”.
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Dgbar jis Vorkutoje jau “laisvai 
įkurdintas”. Nors ne vieno lenko 
giminės .yra Vakaruose, bet jų 
vis tiek neišleidžia į Vakarus. 
Kai kurie lenkai iš Rusijos pa
leidžiami į Vilniaus kraštą.

NUŽUDYTA
30.000 KOMUNISTŲ

Lenkijoj, kaip ir kituose kraš
tuose “taikingoji” sovietų poli
tika, bandanti susitaikyti su bu
vusiais savo priešais, turi šali
ninkų, bet netrūkstą ir priešų 
ypač žemesniuose kompartijos 
sluogsniuose. Antai provincinis 
laikraštis “Glos Koszalinski” pa
skelbė straipsnį klausdamas, kas 
gi dabar bus kaltinamas už ko
munistų žudymą, jeigu anksčiau 
paskelbtos bausmės pogrindžio 
armijos nariams dovanotos? Jis 
kartu priminė dar niekur ne
skelbtą dalyką, esą nuo II D. 
Karo lenkų partizanai nužudę 
30.000 komunistų.

Čekoslovakijos vaidmuo kyla
Sovietai šiuo metu savo svar

biausiu partneriu Europoje lai
ko Čekoslovakiją, ji yra jiems 
labai reikšminga kaip karinė ba
zė — Bohemijos pietvakariuose 
yra įtaisyti raketoms laidyti po
stoviai, galintieji nusviesti iki 
1.800 km, o pasieniu išdėstyta 
atominė artilerija. Prahoje ato
miniu tyrinėjimus prižiūri ir 
jiems vadovauja rusų profeso
riai Zavelj ievas ir Bachmačinas. 
Nuo pereitų metų rugsėjo mė
nesio Egiptas yra gavęs iš Če
koslovakijos 175 karinius lėktu
vus.

Maištas Pietu^ juroje

šimtasis gimtadienis
(C Sc) Už vienuolikos metų, 

šimtąjį 
šimtas

ji tapo

1967, Kanada švęs savo 
gimtadienį: bus praėję 
metų nuo to laiko, kai 
federaline valstybe.

Faktiškai, Kanados
daug senesnė: ji siekia 1600 me
tus. Šimtas metų bus praėję nuo

istorija

to laiko, kai išmintingi Šiaurės bus įvykdyta. 
Amerikos vadai, konfederacijos 
tėvai, įkūrė šioje vietoje naują 
valstybę. Vienuolika metų, tiesa, 
tebėra didelis laiko tarpas, bet 
su pasiruošimu tokiam dideliam 
minėjimui negalima per daug 
delsti. Kartais delsiama tiek, 
kad nebelieka laiko net geram 
baliui suruošti.

I. Norman Smith, žinomas Ot
tawa Jurnal bendradarbis, už
klausė vieno augšto valdininko, 
kas numatoma šioms iškilmėms? 
Pasirodo, esą tokių projektų:

Speciali parlamento sesija Do
minijos Dieną 1967, atidaroma 
Jos Didenybės Karalienės.

NATO (ar tos organizacijos, 
kuri ją pakeis) posėdis Kanado
je.

Britų Valstybių Bendruome
nės ministerių pirmininkų posė
dis Kanadoje. “

Jungtinių Tautų plenumo se
sija Kanadoje.

Britų Imperijos žaidynės ar 
Pasaulinė Sporto Olimpijada

tais metais vykdoma Kanadoje.
Britų Valstybių Bendruome

nės didžiųjų laikraščių redakto
rių posėdis Kanadoje.

Kiekvienasiš čia suminėtų 
įvykių jau- atskirai paimtas at
kreips viso pasaulio dėmesį į 
Kanadą, o juo labiau, jei viskas

Priešamerikinės veiklos tyrinė
jimo komiteto nauja knyga 
Vašingtonas (LAIC). — JAV 

Kongreso sudarytas komitetas 
tyrinėti priešamerikinę veiklą 
gegužės 19 d. išleido knygą “The 
Great Pretense’’, (Union Calen
dar No. 815- 84th Congress, 2nd 
Session, ouse Report No. 2189).

Knygai įvadą parašė to komi
teto pirmininkas Francis E. Wal
ter. Jis, tarp kitko sako, kad ko
mitetas, surinkdamas žymių as
menų huomones apie dabarties 
komunistų veiklą, nori parodyti 
tikruosius Sovietų Sąjungos tiks 
lūs ir jo snaują kryptį. Knygoje 
rašo asmenys gerai pažįstą So
vietų Sąjungą ir jos tikslus/

Kaikurie knygoje skelbiamų 
straipsnių autoriai buvę Sovietų 
Sąjungos pareigūnai ir stebėję 
patį Staliną ir.jo įpėdinius iš ar
ti. Kiti autoriai buvę svarbūs 
įrankiai ekorhunistų aparat 
Amerikoje.

VAISTAI IR MAISTAS J LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus! 

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING ČO.

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

Po penkių dienų visa bend
ruomenė susirinko išleisti bran
gių svečių. Laivui išnykus to
lumoje Smith susimąstė. Jis gal
vojo, kaip toliau išlaikyti laimę 
ir ramybę saloje, nes vaikai 
daug ko klausinėjo, o vieną die
ną turės ir daugiau laivų atvyk
ti. Iš lengvo jis pasikėlė ir pasu
ko į taką tarp uolų, kuris vedė 
į sodybą.

(Pabaiga)
Iškilo žemės pasiskirstymo 

klausimas. Iki šiol tai buvo 
bendra nuosavybė. Quintal, ku
ris turėjo nesusipratimą dėl že
mės su Minant; sukurstė kitus, 
jog žemę turi baltieji pasidalin
ti, nieko neduodant polinezie- 
čiams. Christian protestavo, nes 
jautė, kad dėl to įvyks daug ne
susipratimų ir galimas kraujo 
praliejimas. Bet dauguma buvo 
ųž tai, kad polineziečiai žemės 
neturėtų ir eitų dirbti pas bal
tuosius." ’.—‘X- ■

Patyrę apie, tai polineziečiai 
atėjo pas Christian pasiaiškinti. 
Šužinoję, kad daugumas baltųjų 
taip nori, neklausydami Chris
tian paaiškinimų, supyko ir jį 
paliko. Atsikeršydamas už Mi- 
narii reikalavimą lygių teisių vi
siems Quintal sudegino jo namą.

Polineziečiai susirinkę nutarė 
saloje išžudyti visus baltuosius.

Pirmosiofftis aukomis krito 
Martins ir Mills. Po to Minarii 
sutiko Christian ir jį mirtinai 
sužeidė. Brown buvo nušautas 
matant jo žmonai Jenny. Mote
rys įspėjo Smith, jog saugotųsį, 
o tas savo ruožtu Young. Bet ir' 
Smith tapo sunkiai sužeistas. 
Tuo tarpu Christian namuose 
Maimiti po gimdymo gulėjo lo
voje ir laukė grįžtančio vyro. 
Kai parnešė Christian į namus, 
jis buvo prie mirties. Maimiti, 
vos paeidapia atsikėlė iš lovos 
ir atėjo prie savo vyro, kurį ne
paprastai mylėjo. Jis mirė.

Minarii surado Quintail ir im
damasis su juo pats žuvo. Liku
sius tris polineziečius miegan
čius užklupo žuvusiųjų žmonos 
ir visus išžudė.

Sekantis mėnuo buvo nepap
rastai liūdnas. Maimiti atrodė 
nei gyva nei mirusi ir tik rei
kalas padėti kitiems palaikė ją 
ant kojų. Smith pamažu sveiko 
ir palaikomas iš šalių jau galėjo 
vaikščioti. Quintali ir McCoy, 
kurie buvo labiausiai kalti dėl 
įvykusios tragedijos, save ra
mindami be paliovos gėrė. Po 
kurio laiko,, ieškodami užsimir
šimo, ir Smith su Young ėmė 
gurkšnoti McCoy pagamintą 
grogą.

Trijų mėnesių laikotarpyje 
gyvenimas saloje atrodė nepa
kenčiamas. Moterys ėmė bijotis 
likusių vyrų, su vaikais susi
kraustė pas Maimiti ir užsiba
rikadavo. Ir ne be reikalo!

Vieną naktį Quintail prisigė
ręs iki pamišimo ėmė laužtis 
į Maimiti namą, nes ten dabar 
gyveno jo žmona Sarah. Mote
rys grąsino jį nušauti. Ir tik at
skubėję Smith, McCoy ir Young 
jį suvaldė. Nors vyrai pasiža
dėjo pasitaisyti, bet žodžio neiš
laikė. Trims po žudynių metams 
praslinkus, kantrybės neteku
sios moterys, pasiėmusios gink
lus, maistą ir visą mantą per
sikėlė į kitą salos kampą. Tam 
jos parinko laiką, kada vyrai 
nuo girtumo buvo visai apsvai
gę. Išsipagirioję ir sužinoję tai 
Quintal! su McCoy įsiuto ir puo-

dar labiau pamišo. Girti vyrai 
sugavo dvi moteris ir jas pri
mušė. Tik kai jie visai apsvaigo, 
joms pavyko pabėgti. Po to Ma- 
imiti pasikvietė Young, kuris 
labai kentėjo nuo astmos ir pra
nešė, kad ji duodanti tris die
nas trims vyrams — Quintali, 
McCoy ir Smith — apleisti salą. 
Young sakėsi irgi kartu vyksiąs.

Kitiems trims atsisakius Mą- 
imiti reikalavimą išpildyti, 
Young parėjo į savo namus^ o 
Quintal McCoy ir Smith užsi
barikadavo McCoy namuose. Po 
trijų dienų moterys apšaudė jų 
namus ir padegė. Quintal vėl ta
po sužeistas ir pabėgo į mišką. 
McCoy ir Smith nuėjo gyventi 
pas Young, tačiau pastarieji ne- 
pakęsdami Me Coy girtuoklia
vimo iki pamišimo, persikraus
tė į tuščią Christian namą. Mc
Coy iš tikrųjų pamišo ir nusižu
dė nušokdamas nuo uolos.

Palaidojus McCoy, Smith su
naikino visus degtinės varymo 
įrengimus' ir nutarė vėl būti 
žmogumi. Dabar ėmė valyti ir 
taisyti savo ir kitų namus, be to 
rūpinosi Young. Moterys dova
nojo vyrų nusikaltimus, pakvie
tė grįžti atgal ir pačios persi
kraustė Į buvusius jų namus.

Vėl atgijo bendruomeninis gy
venimas. Namai nebestovėjo 
tušti, apžėlę takai liko nuvalyti, 
daržai vėl užsodinti. Smith ypa
tingai susirūpino vaikų auklėji
mu.

Bet nelaimės dar nesibaigė — 
Quintal vėl pasirodė. 'Jis buvo 
visai pamišęs ir Smith turėjo 
nuo jo bėgti. Po poros dienų jis 
užpuolė sodybą, išgąsdino vai
kus ir moteris. Jo paties žmona, 
jo vejama, nušoko nuo augštos 
uolos ir mirtinai prisitrenkė. 
Niekb kito neliko,' kaip Quintal 
pašalinti. Smith užtikęs jį-jni'e- 
gantį pažadino, tas jį puolė ir 
Smith gindamasis turėjo jį nu
šauti-. .

Po' Quintal mirties senai lauk
ta ramybė ir taika grįžo į salą. 
Dabar Young ir Smith apgailes
tavo, kad Christian nebebuvo 
gyvųjų tarpe. Jeigu jis būtų gy
venęs tokia tragedija salos ne
būtų ištikusi.

Young sveikata vis menkėjo. 
Bet jis dar spėjo išmokyti Smith 
skaityti ir rašyti. Prieš mirda
mas jis paprašė Smith, kad tas 
papasakotų viską, jei kada at
vyktų laivas su padoriais žmo
nėmis.

Devyni ‘metai praslinko nuo 
Young nrirtiės. Per tą laiką 
Smith mokė vaikus skaityti ir 
rašyti, ;o visus tikėjimo tiesų. 
Vienintelė knyga, kuriją jis ture-

Bounty laivo palikuonys ir da
bar toje saloje tebegyvena. Sala 
yra turistų mėgiama vieta.

Kapitonas Bligh ■ pasižymėjo 
karuose ir buvo pakeltas į ad
mirolus. ’ Aplinkybėms susidė
jus jis gavo paskyrimą į Aus
traliją, kur ėjo Naujojo Pietų 
Valeso guberantoriaus pareigas. 
Atrodo, kad iš praeities jis nieko 
nepasimokė.' Ir ten įvyko prieš 
jį maištas. Maištininkai laikė jį 
suėmę kol atvyko naujas gu
bernatorius. . -

Atlikite vienos 
dienos kelione 

“CAYUGA” 
garlaiviu.

Kursuoja kasdien j Niagara - 
on - the - Lake ir į Queenston. 
Susisiekia su Buffalo ir Nia

gara Falls autobusais.
Tvarkaraštis:
Rytais: 9 vai. kasdien.
Po pietų: 2.55 vai., trečiad., 

penktad., šeštad. ir sekm.
Vakarais: 6.15 vai., pirmad., 

antrad., ketvirtad., 
9.45 v., penktad., šeštad., 
ir šventadieniais.

Bilietų kainos:
Suaugusiems ten ir atgal* — 

$3.25, į vieną pusę $1.80.
Vaikams ten ir atgal — $1.50, 

į vieną pusę $0.85.
Puikios galimybės pikni
kams prie upės,

• Maudymasis prie puikaus 
Lions Beach,

• Šokiai ant denio kas vaka
rą.

INFORMACIJŲ KLAUSTI 
telef. EM. 3-5155.

M

SIUNČIA Iš ANGLIJOS
Vaistus ir standartinius maisto siuntinius žemiausiomis kabiomis. Turbūt visiems 

yra žinoma, kad ypatingai vaistus pigiausiai yra siųsti tik H Anglijos.
Baltic Exporting Co. tikslas buvo Haižkinti ir*galimai atpiginti vaistų kainas, 
kad mūsų žmonės galėtu pigiau ir daugiau pasiųsti vaistų savo artimiesiems, 
kurie jų taip reikalingi ir laukio. Tad, jeigu Jus vertinate musu tikslų ir pa
stangas ir norite sutaupyti savo sunkiai uždirbtus dolerius sekančiam siuntimui, 

siųskite vaistus tik per Baltic Exporting Co. Toronte ir Hamiltone.

Apdraustai it garantuotas pristatymas.čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ

lė moterų gyvenvietę. Bet mote
rys budėjo, juos apšaudė ir 
Quintail sužeidė. Quintail žaizda 
po poros mėnesių apgijo, bet jis

sąlygomis.
bei Agentūros visuose

>*
*'*

■*
'>
 M

in
i CENTRINĖ ĮSTAIGA 849 College St (prie Ossington), Toronto, 

Telefonas LE. 1-3098.
SKYRIUS 105 Cannon E. HAMILTON, pas p. Ą. Juraitį, 

Telefonas JA. 8-6686. *7 .
Darbo valandos nuo 9 iki \ | 

Gyveno ne Toronte goti užsakymus siųsti mums paštu.

ruomenės nariai surado’ kelią* } 
Dievą, taiką ir laimę.

Lauktoji diena atėjo atplauk 
kus laivui Topaz. Kapitonas M. 
Folger atsidėjęs išklausė pasa
kojimą apie Pitcairn salą. Sve
čius pirmasis pasitiko Ketvirta
dieni Spalis Christian kartu su 
kitais jaunuoliais. Jis buvojau

AL. DŪDA 
Visų rūšių draudimas.

WA. 4-8539
i ' » s
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Dėkingi šalpai DŪMAI BE UGNIES
viams, aukojusiems per KLB nr. (žr. “Dvi politikos: savie

siems ir svetimiesiems”), nenu-Jei gyvenant normalinėse są
lygose, savame krašte, vargas ir 
nedateklius yra neišvengiami 
žmonių lankytojai, tai ką jau 
kalbėti apie bėdas ir nedatek
lius, kai žmogus svetimame 
krašte, nustoja sveikatos ir dar
bingumo. Vargas tremtyje yra 
dar tuo didesnis, kad be rūpes
čių kasdienine duona, nuolat 
jauti moralinę depresiją, kad esi 
tarp svetimųjų, kuriems tavo 
vargas nerūpi. ■ ■

Visi žinome, kad dar daug mū
sų tautiečių (apie 8 tūkst.) tebe
vargsta Vokietijoje — stovyklo
se arba įsimaišę tarp nesvetin
gų to krašto gyventojų. Daugu
ma jų yra nesveiki, pasenę ir ne
pajėgūs sau geresniam gyveni-į štai Luebeck-Meesen ApyL 
mui užsidirbti Jie gauna Vo
kietijos valdžios pabėgėlio pa
šalpą, bet toji pašalpa yra per 
maža, kad galėtum pragyventi ir 
perdidelė — badu numirti Dėl 
sveikatos ir senatvės, jiems iš
emigruoti nėra galimybės ir 
bendrai mažai vilties kaip nors 
savo gyvenimą pakeisti.

Visa jų paguoda yra, kad jų 
neužmiršta savi tautiečiai įsi
kūrę užjūriuose, kurie sudarę 
šalpos organizacijas stengiasi 
įvairiais būdais savo nelaimin
giems tautiečiams padėti.

Šalpai surinktos aukos paten
ka šelpiamiems tautiečiams per 
Balfo įgaliontinį Vokietijoje p. 
Rugienių, kuris aukas ir gėry
bes paskirsto per vietos, t.y. apy
linkių šalpos komisijas, nes tik 
jos geriausiai žino, kam labiau
siai reikalinga šalpa.

Čia turime atkreipti dėmesį, 
kaip yra svarbus šalpos centra
lizavimas. Veikiant palaidai gali 
susidaryti padėtis, kad viena 
šelpiamųjų grupė gautų pašalpą 
iš kelių vietų, o kitai grupei rei
kėtų laukti “laimingųjų eilės”. 
Apylinkės Šalpos Komitetas ar 
Šalpos įgaliotinis, Šalpos Fon
das, Balfas ir jo įgaliotinis Vo
kietijoje ir yra to centralizavimo 
gradacija, kurią turi pereiti vi
sos šalpai skirtos sumos, kad pa
siektų jų racionalų paskirstymą 
ir panaudojimą.

Kai šių metų pradžioje buvo 
pradėta spaudoje judinti šalpos 
reikalas, o ypatingai šalpos cent
ralizavimo būtinumas (TŽ Nr. 8,

Nr. 10), tai tas kiek padėjo su
telkti daugiau lėšų į Šalpos Fon
dą, kuris tuo būdu galėjo dau
giau pasiųsti Vokietijon pagal
bos reikalingiems tautiečiams.

Kai Šalpos Komiteto aukų 
rinkėjas atsilanko pas mus į na
mus rinkti aukų, mes nepagalvo
jame tuomet, kiek mes savo do
leriu suteikiam mūsų vargingam 
tautiečiui džiaugsmo ir morali
nio pastiprinimo. Šalpos Fondas 
gauna iš Vokietijos daug padė- 
kos laiškų Kanados lietuviams, 
kurių keletą aš čia, ŠF sutikus, 
paskelbsiu, nes jie parodo mūsų 
tautiečių Vokietijoje materialinį 
skurdą ir jų dvasinę pusiausvy
rą.

Balto šalpos Komisija š.m. bal. 
mėn. rašo:

Didžiai gerbiama p. Indrelie- 
ne, nuoširdžiausiai dėkojame už 
per Balfo įgal. Rugienių gautą 
550 DM auką mūsų vargo mo
kyklai, ligoniams ir seneliams 
sušelpti.

Labai džiaugiamės Tamstų 
duosnumu ir parama, kuri pa
lengvina mums savo skurdą bei 
ligos vargus sumažinti. Taipgi 
Tamstų rūpesčiu mūsų tautos 
atžalyno gelbėjimu ir jo paruo
šimu mūsų tėvynės naudai.

Mes su dideliu džiaugsmu se
kame Amerikos Balfo ir Kana
dos Šalpos Fondo pastangas 
mums padėti. Mums tikrai malo
nu, kad mes nesame dar visai 
pamiršti ir, kad galime turėti 
vilties, jog ir ateityje nebūsime 
apleisti. Negalėdami niekuo ki
tu Jums, brangūs Kanados lietu
viai atsilyginti už Jūsų huma
nišką artimo meilės darbą, mes 
prašome Dievo malonės visiems, 
kurie mums gera daro. Prašome 
perduoti mūsų jautrią padėką 
Kanados lietuvių B-nės Šalpos 
Fondo Centro Komitetui ir vi
siems geraširdžiams aukoto
jams.

Pasirašė: I. Pyragas, M. Del- 
kus, G. Gelscheit, A. Kulikovski, 
M. Pluschkat. Šalpos skirstymo 
komisijos nariai.

Hanaverio Apyl. Balfo Šalpos 
Komisijos laiškas:

Didžiai gerb. p. Indreliene, 
leiskite, tiek Tamstai, tiek 

bendrai visiems Kanados lietu-

CARUNG'S
BREWERY L I M I T E O

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel”) DR.OETKtR

DM 200, pareikšti didžią lietu* 
višką padėką.

Mes tiesiog turime stebėtis 

pastangomis mus remti moraliai 

kų pastangų dėka mes galime 
dar jaustis neapleisti, nepalikti 
vieni čia tarp dantimis kalenan
čių MichaUovų, Serovų ir Chruš 
čiovų.

Sunki yra elgetos dalia, o dar 
sunkiau, kada tuo elgeta žmo
gus būna priverstas būti be pa
šaukimo. Kas turėjo raumenis ir 
nesugadintas dumples, išemigra
vo, o mes likome priverstini el
getos tarp svetimųjų, norinčių 
mumis kiekvienu akimirksniu 
atsikratyti. „

Nenoriu perdaug liaupsinti ir 
Jums aiškinti Jūsų atliekamų 
kilnių darbų-svarbą. Tą Jūs ži
note patys geriau. Tik noriu pa
prašyti nepavargti mus ir to^ 
liau globoti materialiai ir mora
liai.,

J. Stankaitis, pirmininkas.
Gauta daug ir atskirų asme

nų padėkos laiškelių, kurių ta
čiau nėra galimybės visų čia pa
talpinti, gal tik porą dėl pavyz
džio. A. Bendikas rašo:

Mieli tautiečiai Kanadoje,
Širdingai dėkoju už piniginę 

dovaną — 7 DM, kurią man įtei
kė mūsų vietos Šalpos Komite
tas. Po 'sunkios operacijos visai 
nebegaliu dirbti.

G. Gindulytė:
Mieli tautiečiai Kanadoje,
Širdingai dėkoju už dovaną 

10 DM, kurią man įteikė mūsų 
Šalpos Komitetas. Esu TBC ser
ganti ir per tai negaliu jokio 
darbo dirbti. Iš vietos socialinių 
įstaigų gaunamų pinigų sunkiai 
galiu išsiversti, tuomi už kiek
vieną šalpos dovanėlę širdingai 
dėkoju.

Kitų asmenų padėkos ilgesnės. 
Visi skundžiasi savo vargais ir 
bėdomis. Kaip iš pavardžių ma
tyti, dauguma dėkojančių yra 
mažlietuviai: Oskar Grynas, 
Renke Gustav, Anna Krause, P. 
Monsienė, Bendiks ir pan.

Šie laiškai parodo dalies mūsų 
tautiečių, nors ir laisvajame pa
saulyje, skurdų gyvenimą ir ne
laimes. Tai mums visuomet turi 
priminti mūsų tautinę pareigą 
padėti saviesiems. Jie mūsų tau
tiečiai ir mums artimi, o pagalba 
artimui yra didelė dorybė

P. Lelis.

KAPITALIZMAS BOLŠEVIKINĖJE VALSTYBĖJE
Būdamas gyvas, šiandieną 

klusniausių savo tarnų taip kei
kiamas, Stalinas, o taip lygiai ir 
besi taikstąs įšokti į jo batus 
Chruščiovas mėgo ir tebemėgsta 
pasišaipyti iš Vakarų pasaulio 
kapitalizmo. Tačiau puodas kati
lą vanoja, nors abu juodi. Iš tik
rųjų, gal nėra pasauly didesnių 
kapitalistų, kaip bolševikiniai 
vadai ir nėra didesnės kapita
listinės valstybės, kuri taip žiau
riai išnaudotų dirbančiuosius, 
kaip raudonoji imperija. Tenai 
dabininkai, kaip žemiausios kla
sės vergai, dirba sunkiausiai ir 
nieko negali uždirbti sau — nei 
geresnio maisto, nei padoresnio 
rūbo, — viskas eina valstybei.
Uniformos auksinėmis sagomis

2-rojo Pasaulinio Karo metu, 
vienuolikos bilijonų JAV-bių 
paskola sušelpti, apie kurios grą
žinimą raudonieji šiandien nė 
girdėti nenori, ir bepradedą at
sigauti frontuose, Kremliaus 
magnatai pradėjo elgtis tikrai 
daug kapitalistiškiau, negu ame
rikonai. Kuomet grįždavo iš 
frontų kuris nors maršalų po 
pergalės: Žukovas, Rokosovskis, 
Vasilevskis, Sokolovskis, Konio- 
vas ar dar kuris kitas — jam 
Maskvoje būdavo surengiamos 
vaišės, kurių metu valgoma ir 
geriama iš auksinių indų. Be to, 
kiekvienam iš jų b.uvo padova
nojama uniforma auksinėmis 
(ne paauksuotomis!) sagomis 
bei laipsnių ženklais ir suteikia
mas užimtos frontinės vietovės 
herojaus vardas.. .Ar apdova
nojo kas nors gen. Eisenhowerj 
panašiais auksiniais dalykais po 
pasiektų didžiųjų pergalių? Ma
nau, ne. Tad kas gi didesni ka
pitalistai — amerikonai ar Krem 
liaus oligarchija?...

Nūdienis “kolektyvinis” 
Kremliaus kapitalizmas

Anuomet, be abejonės, la
biausiai nutukusi aruodo pelė — 
buvo Stalinas, bet netrūko tur
tų ir jo ištikimiesiems pakali
kams. Šiandieną gi prie to paties 
lovio prisigrūdo bent keli, kaip: 
Chruščiovas, Bulganinas, Miko- 
janas, Nikitos švogeris Malenko
vas, kuris, -nors iš pirmos eilės 
buvo išstumtas, vienok dar tebe
silaiko raudonosios hierarchijos

TlVIBKtS ŽIBURIAI

konkrečiai “bjauriojo”, “dergė 
“su purvu du trečdaliu nepri
klausomo gyvenimo” sumaišė, 
įtaigoja visą Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį laikyti tik 
“šviesuliu ir idealu, nežiūrint 
visų buvusių netobulumų”.

Neturiu pagrindo abejoti au
toriaus intencijų taurumu, bet, 
kaip neretai atsitinka, taip ir 
šiuosyk, atrodo, bus atsitikę, kad 
ir idealistas tiesą linkęs aukoti 
naudai. Jei Lietuvos laisvinimui 
naudinga Lietuvą vaizduoti 
šviesuliu, tai, nežiūrint jokių 
dėmių ir šešėlių, vaizduokime 
šviesuliu. Toks tiesos palenki
mas naudai, manyčiau, iš prin
cipo atmestinas. Tiesos vertybė 
augštesnė už naudos vertybę. 
Bet autorius klysta ir dėl tokio 
tiesos palenkimo naudai prak-' 
tiško rezultato, laikydamas to
kią politikos linkmę mūsų rei
kalams šiandien naudingiausia. 
Kaip tik, palenkdami tiesą nau
dai, atidarytume Sov. Sąjungai 
plačiausias galimybes savo ag
resiją naudos vardu pateisinti. 
Mūsų laisvės bylos vienintelė 
tikra garantija yra teisė ir tiesa. 
Naudingumas, tikslingumas te
gali būti teisės ir tiesos funkci
ja. Be abejojimo, ne kiekviena 
tiesa privalo būti skelbiama, 
ypač, jei apie tai niekas ne
klausia. Čia jau tikslingumo 
klausimas. Bet šio klausimo 
gerb. Al. Gim. visai nesvarsto. 
O jei pasvarstytų, kas per prie
žastis verčia mus vadistinį Lie
tuvos laikotarpį aiškintis, tai pa
matytų, kad tuo atžvilgiu pa
dėtis tragiškesnė, nei iš pavir
šiaus atrodo.

Padėties tragiškumas eina iš 
to, kad vadistinis Lietuvos lai
kotarpis nėra tik praeitis, kaip 
gerb. Al. Gim., atrodo, linkęs 
laikyti. Mūsų nelaimei, vadisti
nis laikotarpis yra pratęstas iki 
pat šių dienų, tą pratęsimą 
dangstant valstybiniu kontinui- 
tetu. Kad valstybinis kontinui- 
tetas tėra priedanga vadistiniam 
kontinuitetui, matyt iš to, kad 
tas “kontinuitetas” pradedamas 
ne nuo paskutinės Lietuvos vy
riausybės, pastatytos tautos vie
ninga valia ir 40QP sukilėlių gy
vybės aukomis, bet nuo prieš
paskutinės, taigi būtinai nuo va- 
distinės, kuri savo dienas baigė 
tikrai negarbingai. Ačiū Dievui, 
po jos, kad ir trumpą laiką, Lie
tuva turėjo jau ne tautos vado, 

Molotovas, Kaganovičius — krin liami iš lovų ir išvežami į nepa- 
ta iš svarbiųjų postų, o tai rodo, keliamų gamtinių sąlygų sritis, 
jog kova dėl lovio dar tebevyks- | tolimojon šiaurėn, kur turi dirb
ta. Žodžiu, netrūksta kandidatų' ti sunkiausius darbus, sunkiau- 
į bolševikinius kapitalistus...

Vadinamas “persiorientavi-, 
mas” ir nusigręžimas nuo Stali
no Sovietų Sąjungoje laisva
jam pasauliui yra daug pavo
jingesnis, negu buvusioji padė
tis.

Šiandien sovietinės valstybės 
kapitalizmas, galima sakyti, per
žengė tam tikrą fazę ir įžengė į 
labai pavojingą padėtį (Vakarų 
pasaulio atveju).

Nelabai seniai tos fazės per
žengimą labai teisingai buvo 
apibūdinęs senas bolševikas Mo
lotovas, pareikšdamas-, kad, gir
di, “mes dabar pradedame dėti 
socialistinius pamatus savai 
valstybei”...

Žinoma, labai greitai tą savo 
išsireiškimą Molotovas turėjo 
atšaukti, pataisant, jog Sovietai 
socialistinius pamatus, esą, jau 
seniai padėję ...

Žodis “ socializmas” Sovieti
joj turi labai apgaulingą sąvoką. 
Juk Sovietų ekonominė sistema 
— yra ne kas kita, — kaip vals
tybinis kapitalizmas...

Sovietų Sąjungos kapitaliz
mas skiriasi nuo kitų kapitalis
tinių kraštų tik tuo, kad tenai 
valstybė, o ne privatūs asmehys 
disponuoja didžiaisiais kapita
lais ir gauna didžiausį pelną, 
netgi ir dirbantiesiems neduo
dama užsidirbti pragyvenimo 
minimumo.
Kada bolševikinis kapitalizmas 

prasidėjo
Ogi lygiai tada, kuomet Stali

nas paskelbė pirmąjį vadinamą 
penkmečio planą, t.y. 1928 m. 
Stalinas ir laikytinas Sovietų 
Sąjungos pramoninės revoliuci
jos, o taip lygiai ir tos milžiniš
kos šalies valstybinio masto ka
pitalizmo tėvu. Nuo to laiko ir 
prasidėjo Sovietijoj negirdėto 
masto darbininkų išnaudojimas, 
verčiant juos dirbti ilgiausias 
valandas, neleidžiant keisti dar
boviečių, mokant jiems ma
žiausi atlyginimą ir tt. Tai — 
žvilgsnis į vadinamuosius “lais
vus” Soviertų Sąjungos darbi
ninkus. O kas dėjosi ir kas nū
dien dedasi su tais, kurie, be jo
kių, teismų, nepadarę jokių nu-

bet tautos vyriausybę. Tad ir 
Lietuvos valstybinis kontinui- 
tetas tiek teisės, tiek ir tikslin
gumo sumetimais tegali atsirem
ti paskutine Lietuvos vyriausy
be. Neteisėtas ir dirbtinis mėgi
nimas pratęsti vadistinį Lietu
vos laikotarpį kaip tik ir sukelia 
neišvengiamas reakcijas to lai
kotarpio atžvilgiu. Kol truks va- 
distinio laikotarpio kontinuiteto 
pastangos, tol truks ir to laiko
tarpi vertinimas, nors ir kaip jis 
būtų kaikam nemalonus ir pa
čiai laisvės kovai žalingas. Ir 
tuščios pastangos šiauštis prieš 
pasekmes, užsimerkus prieš jų 
priežastį.

Netikslūs yra ir gerb. Al. Gim. 
vartojami terminai. “Dergti”, 
“bjaurioti” galima tik, kas šva
ru. Tiesos skleidimas, net ir ne
malonios tiesos, nėra dergia. O 
kad tas tiesos skleidimas ir pa
čiam Al. Gim. tuo atžvilgiu rei
kalingas, matyt iš jo teigimų, 
kad “be pavojaus galėjai tarti 
aštresnį žodį valdančiųjų pu
sėn, be pavojaus galėjai atvirai 
prasitarti laiške ir telefoniniame 
pasikalbėjime”.

Klaidinga ir gerb. Al. Gim. 
prielaida, kad vadistinio Lietu
vos laikotarpio tikrovė pasauliui 
nežinoma arba kaikuriais progi
niais diplomatinio mandagumo 
pareiškimais neperregimai už
tušuota. Taip nėra. Užtenka pa
studijuoti Lietuvos vadistinę 
konstituciją, spaudos, draugijų, 
susirinkimų įstatymus ir per 
akis aišku, kiek ir kokios demo
kratijos būta, kiek ir kaip pa
grindinės asmens teisės buvo 
vykdomos. Ir studijuojama. Ir 
prieš II-jį pasaulio karą ir po jo. 
Va, ir neseniai išėjęs B. Meis- 
snerio kapitalinis veikalas “Die 

(nukelta į 7 psl.)

Sibiras “laimės šalis’
Michailovo laikraštukas “Už 

sugrįžimą į tėvynę” balandžio 
numeryje apšviečia mus, kad Si
biro, kur kenčia ir žūna tūkstan
čiai lietuvių ir kitų nekaltų bol
ševikų aukų, esą, nereikia bijo
ti, nes tai gerbūvio kraštas. Bol
ševikinės propagandos užkvar- 
šintas A. Sedychas ieško už save 
kvailesnių rašydamas:

“Kadaise iki revoliucijos Sibi
ras buvo trėmimo’vieta, įvary
davo baimę žmonėms. Tarybi
niai žmonės atgaivino šį nuosta
bų kraštą... Nebepažinti Sibi
ro. Tačiau dar didingesnė jo ryt
diena — netolima ateitis”.

siose sąlygose ir, dargi, negau
dami už tai jokio atlyginimo... 
Gi tokių vergų Sovietijoj buvo 
ir tebėra tarp 15-20.000.000.

Tiesą pasakant, ir Vakarų pa
saulio kapitalistai, ypač seniau, 
kada darbininkija, toli gražu, 
nebuvo taip organizuota, kaip 
nūdien, smarkiai išnaudodavo 
darbininkus. Vienok darbinin
kai kovojo už savo teises. Jiems 
padėjo darbininkijai palankūs 
laikraštininkai, bažnytiniai va
dai — kunigai ir 1.1. Už tą kovą 
jų niekas netrėmė į Sibirą. Gi 
Sovietijoj — darbininkai nega
lėjo to daryti, nes Stalino vienas 
žodis buvo privalomiausias įsta
tymas.

Ir ne vien tik darbininkija bei 
pramonė Sovietuose pajungta 
valstybiniam kapitalizmui. Te
nai ir ūkininkų žemė buvo mo
nopolizuota valstybės, suvarant 
ūkininkus į kolchozus. Pasiprie
šinusieji jungtis į kolchozus bu
vo sunaikinti be jokio pasigailė
jimo. Ypatingai buvo justa dide
lio pasipriešinimo žemės kolek
tyvizacijai Ukrainos ūkininkų 
tarpe, kur iš tikrųjų yra visos 
Sovietijos grūdų aruodas. Ta
čiau tas pasipriešinimas kainavo 
milijonams ukrainiečių gyvy
bes. Gi svarbiausiu ekzekutoriu- 
mi anuomet Ukrainoj buvo ne 
kas kitas, kaip nūdienis “gera
sis” Nikita Chruščiovas...

Pr. Alšėnas.

Vasarvietė “MERCURY LODGE”
109 Orchard Beach randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia 
į šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja prie vietos. 
Laiveliai, kabinos, kambariai. Sav. L. P. F

Telefonas: Rochers Point 184-M.
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B “Literatūros ir Meno” tarybinių puslapių

Mesk, broleli, rašyti...
Turėjome progos susipažinti 

su gyvenimo nuotrupomis ku
rias mums pateikia Lietuvos ko
munistų partijos oficiozas — 
“Tiesa”; Pagrindinėmis jos te
momis būdavo kukurūzai, penk
mečio planai, pasiruošimas sė
jai, pasiruošimas derliaus nu
ėmimui, traktorių remontas, iš
sigimusių valdininkų (vietinių 
ir sovietinių) raudonasis biuro
kratizmas gegužės pirmoji, spa
lio revoliucija ir komunistų par
tija, komunistų partija, komu
nistų partija...

Vilniuje eina 4 puslapių sa
vaitinis tarybinių rašytojų są
jungos laikraštis — “Literatūra 
ir Menas”, kurį redaguoja V. 
Reimeris, padedant redakcinei 
kolegijai — E. Balsiui, J. Dovy
daičiui, V. Galiniui, J. Gustai
čiui, A. Jonynui, V. Mackevičiui, 
V. Radaičiui, A. Spelskiui, J. 
Žiugždai. Šį kartą pamėginkime 
pažvejoti “Literatūros ir Meno” 
tarybiniuose puslapiuose.

Nuo visų šalių proletarų 
iki KP(b)

Ir rašytojų savaitraščio vin
jetę vainikuoja įprastinis įrašas 
— “Visų šalių proletarai, vieny
kitės”. Pirmasis laikraščio pus
lapis ištisai skiriamas komunis
tų partijai garbinti, vadinasi, 
nuo visų šalių proletarų tuojau 
pat šokama prie geriausios pa
saulyje komunistų partijos.

Jeigu kuris rašytojas ar jau
nasis literatas suabejotų komu
nistų partijos gerumu, tokiam 
tuojau pat pacituojama drg. Ni
kitos Chruščiovo kalba, pasaky
ta KP XX suvažiavime: “Tary
bų Sąjungos komunistų partija 
savo pasiaukojančiu tarnavimu

Nupasakojęs, kad ten vykdo
mos didelės statybos, jis tęsia: 
“Taip gyvenimo tikrovė sugriau 
na emigrantinių vadeivų ir jų 
globėjų šmeižtus, kurie stengiasi 
mūsų tautiečiams vaizduoti Si
birą kaip ištrėmimo vietą. Juo
kinga ir kvaila gąsdinti žmones 
kraštu, kuriuo teisėtai didžiuo
jasi tarybinė liaudis ir kuris ne
tolimoje ateityje dar prašmat
niau suklestės; pasidarys galin
giausia mūsų didžiosios tėvynės, 
pramonės ir žemės ūkio bazė”.

Bolševikinis propagatorius ne
supranta, kad Sibiro vardas 
siaubą sukelia ne dėl to, kad jis 
baisus, bet, kad baisioji bolševi
kų santvarka ten žmones paver
tė vergais prie tų didžiųjų sta
tybų ir kankina žiauriausiose 
sąlygose nepavalgydintus, neap
rengtus, be medicin. pagalbos 
ir be žmogui gyventi tinkamos 
pastogės, sugrūdę į lagerius sau
gomus ginkluotų sargybinių su 
šunimis. Į šitokį Sibirą tevažiuo
ja pats Sedychinas.

Smulkiųjų miestelių vargai
Komunistinėje Lenkijoje vis-' 

dėlto ne vien klausoma partijos 
vadovybės įsakymų, bet kartais 
ir pati visuomenė bando reikšti 
savo nuomonę. Taip dabar jų 
spaudoje pasirodė straipsnių 
apie mažųjų miestelių. gyvento
jų vargus. Skaičiuojama, kad 
Lenkijoje yra 804 miesteliai turį 
mažiau kaip 5000 gyventojų. Se
niau jie vertėsi smulkia prekyba 
ir amatais. Dabar viskas suvals
tybinta, prekėmis gyventojai 
aprūpinami tik keleto ar kelio
likos krautuvių, taip pat labai 
sumažėjo kaimiečių turgų reikš
mė. Dėl to gyventojai tų mieste
lių neranda pragyvenimo šalti
nių. Nemažai gyventojų išsike
lia ir miestelių gyventojų skai
čius mažėja. Kiti darbo ieško 
didesniuose centruose, bet gy
venti lieka miesteliuose, nes 
miestuose negali gauti butų. Tuo 
būdu į darbovietes daugelis va
žinėja net po kelias dešimtis ki
lometrų.

Apskritai miestelių gyveni
mas ūkiškai darosi nenormalus.

Roma. — Popiežius Pijus XII 
liepos 5 d. priims kanclerį Aden- 
auerį, o po to išvyks poilsio į 
Castel Gandolfo.

autoritetą ne tik mūsų šalies 
darbo žmonių tarpe, bet ir tarp
tautiniame komunistų ir darbi
ninkų judėjime, Vakarų ir Rytų 
liaudies masių tarpe...” Kal
bant apie autoritetą, rodos, bū
tų pravartu priminti — komu
nistų partija, tarnaudama liau
džiai, per ištisus dešimtmečius 
net nepastebėjo, jog tėvas ir 
mokytojas Stalinas liaudį ir visą 
komunistų partiją savo nuolati
niu teroru į kapines varo, šlo
vingoji kompartija atsikvošėjo 
ir pradėjo keikti Staliną tiktai 
tada, kai šio uzurpatoriaus jau 
gyvųjų tarpe nebeliko. Jeigu KP 
kam nors tarnavo, jos tarnyba 
nebuvo skirta liaudžiai, bet kar
tuvių šefui — Stalinui... Ne
veltui, tur būt, dabar Italijos ir 
kitų kraštų komunistai muša 
telegramas į Maskvą, reikalau
dami garantijų, kad Stalino epi
zodas nebūtų pakartotas... 
Apie tokio turinio telegramas 
“Literatūra ir Menas” tarybinių 
rašytojų neinformuoja. Jos juk 
Skirtos naujai iškilusiems ko
munistų partijos vadams — 
Chruščiovo ir Bulganino akcinei 
bendrovei.

Kaip lietuvis rašytojas 
privalo rašyti

J. Macevičius, recenzuodamas 
J. Požėros apybraižų knygą — 
“Žemė pakeitė veidą” stipriau
sia knygos vieta laiko kolchozi- 
ninkų delegaciją partijos rajono 
komitete. Recenzentas, pasigar
džiuodamas iš naujos knygos 
puslapių cituoja kolchozininkų 
žodžius: “Sakom, kurgi daugiau 
eit, jei ne partijon... Gi ji — 
tikroji motina, vis nepaliks, iš
ties pagalbos ranką...” J. Ma
cevičius priduria savo komen
tarą: “Tokiais žodžiais “Tarybų 
Lietuvos“ kolūkiečiai išreiškia 
milijonų žemdirbių jausmus ;ir 
pasitikėjimą savo mylimąja Ko
munistų partija. Ir J. Požėra 
gyvenimiškai paprastai ir giliai 
meniškai atskleidė šiuos nuošir
džius kolūkiečių jausmus.. 
Jeigu tokius pigius padlaižiavi
mo žodžius galima laikyt me
nu, tokiu atveju Nobelio premi
ją reikėtų paskirti visoms svei
kinimo telegramoms, kurios sa- 
^6' laikti' TiiM^^šltthči^d^- 
vui ir mokytojui Kremliaus sos
te...

Duoklė naujiesiems 
penkmečio planams

Propagandinę duoklę naujie
siems penkmečio planams ati
duoda ne vieni ūkininkai, darbi
ninkai, bet ir rašytojai. “Litera
tūros ir' Meno” puslapiai mirga • 
jų propagandiniais atsidūsėji
mais penkmečio garbei.

Iš paprasto enkavedisto iki ta
rybinio rašytojo dasikrapštęs A. 
Gudaitis - Gruzevičius šaukia: 
“Mes rašytojai, turime sukurti 
mūsų liaudžiai tokią literatūrą, 
kuri būtų persunkta kovos ųž 
komunizmą dvasia, kuri įkvėp
tų ryžtą ir narsą, įsitikinimų 
patvarumą, vystytų socialistinį 
sąmoningumą ir draugišką 
drausmę, mes turime sukurti to
kius kūrinius, kurie dar labiau 
pakeltų mūsų kultūrą — nacio
naline savo forma, socialistine 
savo turiniu, kuri išblaškytų 
bet kokias buržuazinės ideologi
jos liekanas ir dar labiau stip
rintų tautų draugystę — mūsų 
tarybinės tėvynės laimėjimų pa
grindą ...” Įdomu — kokiomis 
priemonėmis drg. Guzevičius to
kią literatūrą . žada kurti — 
plunksna ar rusišku naganu?... 
Lig šiol jis geriau valdydavo na
ganą, negu plunksną...

Atsakymą į drg. Guzevičiaus 
karingus šūkius duoda labai 
taikli J. Dociaus karikatūra: 
prie rašomojo stalo sėdi rašyto
jas, o už jo nugaros stovi trys 
vaikučiai. Tekstas po karikatūra 
šitaip skamba: “—Dėde rašyto
jau, parašyk mums ką nors... 
— Imkite saldainiuką ir paliki
te mane ramybėje. Aš galvoju 
apie didelius darbus...” Tie di
dieji darbai, be abejo, geriausiai 
suregistruoti liaudies dainoje — 
mesk, broleli, rašyti, imk grėb
lelį taisyti, nes juk, iš tiesų, ko
munistinėje santvarkoje geriau 
grėblius taisyti, negu pataikū
niškas knygas pagal užsakymą, 
rašyti... Vyt Kastytis.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU
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Trakus, Vilnių. Vėliau numatyta 
_____ _ išleisti albumų seriją ir vadovus,

Pabaltiečių spaudoj nurodo- ^arpe jų apie Pažaislio vienuo- 
„ -------------------- Įyną, Petro ir Povilo bažnyčią,

Vilniaus miestą, Kuršių marias. 
Lietuvos ežerus, Zarasų kraštą 
ir kt. •

Kaimo stiklo fabriko “Alekso
tas” darbininkai J. Lingevičius 
ir V. Budnikas, dirbą prie kūre
nimo krosnių, pagaliau viešai 
skundžiasi, kad jiems priklauso
mus specialius drabužius gavę 
tik 1954 m. Augštoje tempera
tūroje drabužiai greitai susidėvį, 
bet naujų jie negauną. “Fabriko 
direktorius, į kurį mes daug kar
tų šiuo klausimu kreipėmės, mū
sų teisėtų reikalavimų nepanei
gia, bet jų ir nepatenkina. Jis 
aiškina, kad didžiausias kalti
ninkas yra tresto bazė, kuri 
specdrabužių neduoda”.

Klaipėdos katalikų bažnyčia 
buvo 1945 m. sugriauta bombų. 
Kas buvo dar likę— išsprogdino 
rusaite akmenys -ir kita staty
binė medžiaga buvo sunaudota 
molų, ir uosto krantinių statybai. 
Taip apie buvusią/bažnyčią šian
dien neprimena nė vienas ak
muo, kuris būtų iš jos išlikęs.

Individualių ūkininkų Lietu
voje dar yra, nes finansų min. A. 
Drobnvs Tiesoje primena, kaip 
apskaičiuojamos duoklės iš to
kių ūkių: “Natūralinių ir pini
ginių prievolių apskaičiavimas 
bei lengvatų suteikimas indivi
dualiniams ūkiams daromas re
miantis Tarybinių ūkinių knygų 
įrašais sausio mėn. 1 d. stoviui: 
apie šeimos sudėtį, žemės plotą, 
esantį asmeniško ūkio naudoji
me, gyvulių skaičių ir tt. Tačiau 
pasitaikydavo atvejų, kada eilė 
respublikos apylinkių Tarybų 
šių duomenų surašymą į ūkines 
knygas atlikdavo neatidžiai, pa
viršutiniškai, nepažymėdamos 
metų eigoje įvykusių ūkiuose 
pasikeitimų. Dėl to apskaičiuo
jant natūralines ir pinigines 
prievoles valstybei atskiriems 
ūkiams buvo padaroma nemaža 
klaidų, kas sukeldavo pagrįstus 
piliečiu nusiskundimus, o nere
tai pažeisdavo ir valstybės inte
resus. Apylinkių Tarybos turį 
skirti šiam darbui rimtą dėme
sį, Ištaisyti esamus trūkumus ir 
jų nekartoti ateityje”.

Buv. Parodos aikštėje Kaune 
esą numatyta Įrengti “įvairius 
atrakcijonus, vandens baseiną, 
kultūros rūmus, šokių, foto, pa
rodų ir žaidimų paviljonus, mu
zikinę estradą ir kt.”. Ąžuolyną 
numatoma paversti “poilsio par
ku” su kavine, vasaros teatru, 
sporto paviljonu, slidžių baze ir 
tt.

Lietuvius dar daugiau 
terorizuos

ma, kad rytiniame Belyne perei
tų metų rudenį buvo suorgani
zuotas spec, lietuvių MGB sky
rius, kuris veikia prie Sovietų 
karo policijos Karlshorste. Šio 
skyriaus vedėjas -Viktoras, buv. 
sovietinio saugumo viršininkas 
Vilkaviškyje. Prireikus, nekartą 
pasinaudojama lėktuvais tarp 
ryt. Berlyno ir Vilniaus. Lietu
vius ruošiamasi dar daugiau te
rorizuoti. Michailovo leidžiamas

sugrįžimą į tėvynę” Amerikoje 
įtrauktas į juodąjį sąrašą.
Vilniaus radijo pranešimu, “Ten 
kur siunčia partija”, — į darbus 
Rytuose ir šiaurės rajonuose 
taip pat išvyko grupė soviet 
Lietuvos lengvosios pramonės 
įmonių komjaunuolių ir jaunuo
lių. Apskritai, per radijus ir 
spaudą mėginamas sudaryti įs
pūdis, tartum parenkamieji pa
tys visur veržte veržtųsi...

Įveda bolševikinę “darbo tar
nybą”. Į kolchozus numatoma 
šiemet vasarą pasiųsti per 35.000 
žmonių-. Tokia privaloma “dvie
jų savaičių žemės ūkio prakti
ka” įvedama vyresniųjų klasių 
moksleiviams; šiemet ją atliks 8- 
jų ir 9-jų klasių mokiniai. Pats 
K. Preikštas, “LTSR Ministerių 
Tarybos pirmininko pavaduoto
jas”, prisipažįsta, kad iš beveik 
22.000 mokytojų, dirbančių šiuo 
metu mokyklose, apie 6.500 žmo
nių neturi atitinkamo pedagogi
nio išsilavinimo, o 3.000 iš tų 
pačių net niekur nieko nesimo
ko. įmonės galvoja: ir "kam 
jiems mokytis, jei jie, kaip parti
niai, turi “įsisavinę mokslų 
mokslą” — ir gali tik kitus visur 
varinėti, komanduoti, skirti vi
sokioms “darbo tarnyboms”...

zAngarietis reabilituotas
Per Vilniaus radiją VI.14 pa

skelbta: “Visą savo gyvenimą 
paaukojęs už šviesesnę Lietuvos 
darbo žmonių ateitį Z. Angarie
tis-Aleksa nesulaukė jų perga
lės dienos: jis mirė 1940 m. ge
gužės 22 d.”. Kad jį nukankino 
Stalino budeliai:;tylima net 
ir dabar, tik pasitenkinta prane
šimu, kad jis “rehabilituctas”.

Išleisiu visą seriją albumų 
apie lietuvių liaudies meną. Al
bumą “Medžio raižiniai” paruo
šė prof. P. Galaunė. Ruošiamas 
albumas “Tekstilė” ir kitas — 
apie lietuvių liaudies architek
tūra. Tikintis pagausėsiant tu
ristų, šiemet išleidžiami leidiniai 
apie Druskininkus, Palangą,

VIENYBĖJE — GALYBE!

Taupyk savo Kredito Kooperatyve 
“PARAMA”

INDELIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. - Telefonas LE. 3-3027.

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

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

TTTO
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fi.

Kelvinator
Specialus pavasario išpardavimas, 

žemiausios kainos, 
Geros išsimokėjimo sąlygos.

GERIAUSIAS NAMO IR ĮSTAIGOS BALDŲ PASIRINKIMAS

Visi Į Niagaros Pusiasalio Parapijos 
Metinę Lietuvių Šventę -

GEGUŽINE.
Ji įvyks šeštadienį, liepos 21 6.2 vai. ppM

WELLANDE, ST. STEPHENS HALL
(Main East St ir Port Robinson kampas)

Turiningą programą užpildys Rochesterio P. Armono choras.
Gros lietuvių mėgiamas BENNY FERRY orkestras. 

Loterija, įvairios pramogos etc.
Pelnas skiriamas statomai lietuvių koplyčiai St. Catharinėje.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI.
Parapijos Komitetas.

HAMILTON Ont
Nauja TF Hamiltono sk. va

dovybė. Birželio 16 d. buvęs TF 
vietinio sk. pirm. St. Bakšys per
davė naujai paskirtajam Jonui 
Mikšiui Tautos Fondo kasą, 
$453,17, turtą ir bylas. Perėmi
me dalyvavo naujasis skyriaus 
iždininkas Alfonsas Vainauskas. 

’ Prieš perdavimą senoji v-ba 
pasiuntė Centrui į Montrealį 
(gegužės mėn.) $500.
, Linkime naujajam TF v-bos 

pirm. J. Mikšiui ir visai valdy
bai ištvermingai tęsti sunkų lė
šų telkimą Lietuvos laisvinimo 
darbui su nemažėjančiu pasise
kimu.

Liet. Namų Fondo v-ba ilgai 
nutęstą namų įsigijimo reikalą 
ėmėsi vykdyti visu energingu
mu. Ir reikia pripažinti, kad pir
mųjų šio reikalo entuziastų re
miama, ji padarė jau gražią pra
džią. Praėjusią savaitę į Namų 
Fondą nariais įstojo įnešcĮami 
iš karto savo įnašus: Uikienė 
Magdalena $200, Jurgely  s Kle
mas $200, Palčiauskas Leonas 
$100, Rakauskas Pranas $100.

Malonu atkreipti dėmesį, kad 
M. Uikienė yra iš mūsų senosios 
išeivijos tarpo. Iš šiuo metu 
esančių 32 narių — 2 yra senie
ji ateiviai arba jų vaikai, gimę 
jau čia Kanadoje. M. Uikienė, 
įstodama į Namų Fondą, pareiš
kė: “Tautos Namai privalo būti 
visų lietuvių namai. Politinis ar 
pasaulėžiūrinis momentas čia 
turi būti išjungtas. Šiame-darbe 
mes esame visi vienos Lietuvos 
vaikai, nežiūrint kokių Įsitikini
mų bebūtume”.

Šiems naujiems nariams val
dyba taria giliausią padėką ir 
prašo visus lietuvius pasekti jų 
pėdomis. Su jų Įstojimu Fondo 
kapitalas birželio mėnesio pa
baigoje pasiekė $5.500.

TV dirbtuvė. Pirmasis ir vie
nintelis radijo ir televizijos spe
cialistas Hamiltone lietuvių 
tarpe yra Rakauskas Pranas, 
gyv. 35 Bay St. S. Jis gegužės 10 
d. išlaikė egzaminus ir gavo pa
žymėjimą, suteikiantį teisę ati
daryti televizijos aparatų taisy
mo ir pardavimo dirbtuvę.

Pr. Rakauskas, nors jau vyres
nio amžiaus, pasiryžo įsigyti šią 
specialybę, priimdamas dėme
sin, kad dar labai maža lietuvių 
nukreipia savo gabumus į šią

to pasisekimo:
1. Koncerto programos HpNdytoiems 

— sol. V. Verikoieiui ir kvarteto doini- 
ninkams J. Zubrickui, V. Biganskui, A. 
Brėžiui ir H. Rozaižiui. Solistėms V.«Po- 
navoitei, L šturmoitytei ir L Šukytei. 
Htamstui E. Debusmon.

menyje ras mandagų ir sąžinin
gą patarnavimą.

Namų Fondo v-ba džiaugiasi 
turėdama Pr. Rakauską savo 
pirmųjų narių tarpe, įnešusį 
šiam dideliam tikslui $100.

Išvyko į Vokietiją. Hąmilto- 
nietis Žilius Juozas birželio 22 
d. išvyko ilgesnėms atostogoms 
į Vakarų Vokietiją, kur žada 
praleisti keletą mėnesių. Jis prie 
progos žadėjo apsilankyti Vasa
rio 16 gimnazijoje ir parvežti 
Hamiltono lietuviams, kurie 
taip skaitlingai šią lietuvišką ži
dinį remia, betarpių žinių ir įs
pūdžių. Sk. St.
t Nuoširdžiai dėkojame

Imdamiesi tikrai sunkaus darbo — 
sutelkti lėšų Tautos Namų įsigijimui Ha
miltone — mes visas viltis ir pasitikėji
me? sudėjome į Jus, Gerieji Hamiltono ir 
apylinkės lietuviai. Valdyba viena be vi
suotinės Tamstų paramos ir labiausiai 
stengdamasi šio pasiimto reikalo atsiekti 
negalės. Ne šimto kito tautiečių, bet vi
sų iki vieno lietuvių prisidėjimas, duos 
mums galimybę įsigyti Namus, kurie bus 
ne tik mūsų, bet ir mūsų vaikų pelny
tos pasididžiavimas.

Š.m. gegužės 21 d. surengtas pirma
sis Namų Fondo atidaromasis koncertas 
kaip tik ir buvo mūsų nuotaikų išban
dymas. Ir kokia maloni ir mums visai 
nesitikėta staigmena: ' koncertą atvyko 
4C6 svečiai ir iš jo gauta $857,88 pelno.

Priimant dėmesin, kad parengimas 
įvyko pirmadienį — šie rezultatai pui
kiausi iš puikiausių. Pelno atžvilgiu tai 
yra istorinis koncertas mūsų kolonijoje. 
Tik I Lietuvių Diena jį pralenkia. Po šio 
pirmojo mūsų bandymo v-ba atsistojo 
ant tvirto pagrindo, ir mes pilnai įsitiki
nę, jog mūšų darbas Tamstoms padedant 
nebus veltui. Už šią pirmąją didelę Na
mų • Fondui paramą mes visiems atsilan
kiusiems siunčiame gražiausią padėka.

Maloniai dėkojame gerb. kun. dr. J 
Todarauskui už pakartotiną kreipimąsi 
į parapijeičius, prašant jų skaitlingai 
koncerte dalyvauti. Taip pat už $10 
auką ir sveikinimus programoje. Labai 
dėkingi TFA Haėiittono sk. v-bai už 
$10, Hamiltono ateitininkams už $5, 
socialdemokratų kuopai už $5 aukas ir 
visoms šioms o-joms, parapijos k-tui ir 
Bendr. Valdybai už gražiausius linkėji
mus mūsų darbe.

Šia proga mes labai dėkojame visiems 
skelbimų j koncerto programą davėjams 
ir prašome kiekvieną homiltoniečių juos 
aplankyti. •

Maloniai dėkojame visiems mūsų lo
terijai fantų aukotojams ir šiems mielie
siems talkininkams savo darbu prisidė
jusioms prie geresnio baliaus - koncer-

X. ręu^fuiintv ponumcniu OtStOVUI p. 
Russel A. Reinke už sveikinimą ir $5 
auką. Mielojai p. Edith Hyder už grožius 
lihkėjjmus.

3. Daug prisidėjusiai prie loterijas 
ooruošimo p-lei O. Mikšytei. Radėju 
siems baliaus metu — pp. Raupėnienei, 
j. breichmonienei, M. Apanevtčiūtei, 
Rocevičienei, J. Bajoriūnui ir Linai Ver 
bickaitel.

4. A. Šimkevičiui už dovanas Spot 
Dance premijoms. J. Steibliui, K. Mik
šiui ir E. Saliniui už vertingus loterijai 
fantus. VI. ir G. Kažemėkams už dalyva
vimą dovaną paskirstymo komisijoje.

5. Lobai dėkojame Benni Ferri ir jo 
orkestrantams, net lX)-ties sąstate, gro
jusiems baliuje šokiams veltui.

Tikėdamiesi ir ateityje visą liefyvią 
visokeriopos paramos, mes esame visiems 
giliai dėkingi.

Jūsų
Hamiltono Liet. Namų Fondo v-ba.

HamtUono Lietuvią Namų atidaromojo 
koncerto 1956 m. gegužės. 21 d. Brant 

Inn, Burlingtone, apyskaita

Pajamos:
1. Už 391 jėjimo bil. po$1.50 $586.50
2. Už 15 bil. moksl. po 50c ... 7.50
3. Už • programas ................... 35.50
4. Bufeto pelnas .................... ’ 168.00
5. Loterijos pelnas ................. 187.37

Viso koncerto pajamų $984.87

Išlaidos:
1. Salės nuoma ir scenos apšv. $155.00
2. Kvartetui už programą
3. Vietinėms solistėms uz prg.

» 4. Composers & Co. už letdim.
5. Spaustuvei už prg. ir bil.....
6. Už prg. virš, nupiešimo ......
7. "TŽZ/ už skelbimą . ...........
8. "NL" už skelbimą ..........
9. progr. dal. ir ork. pavaišin.

10. Važinėj, išl. ir telef. ..........

90.00
30.00 
10.00

185.29
10.00
15.00
10.00
7.05

17.65

Viso koncerto išlaidų $529.99 
Koncerto pelnos $454.88 

Surinkto skelbimų program, už $390.00 
Brent Inn aukojo ...................... 8.00
Russel A. Reinke- aukojo ........ 5.00

Gauta viso už sektb. ir aukų .... $403.00 
Koncerto pelnos ........................ 454.88

Viso $857.88 
St. Bakšys, pirmininkas.

V. Kazlauskas, iždininkas.

A. ir D. Kochankų šeima bir
želio 27 d. šv. Juozapo ligoninėje 
susilaukė pirmojo įpėdinio — 
sūnaus. J. M.

MAZAR TRADING CO, per
siunčiant! siuntinius į Lietuvą ir 
kt. kraštus, atidarė savo skyrių 
Hamiltone: 65 Gore St.,- kampas 
John Str., telef. JA. 9-5695.

LONDON, Ont
Londono ir apylinkės lietu

viams pamaldos bus laikomos 
ateinantį sekmadienį, liepos 8 d. 
12 vai. šv. Juozapo bažnyčioje.

TT. Pranciškoūai.

Bruselis. — Belgijos m miste
ris pirm. Acker ir užsienių r. 
min. Spaak rudeni vyks su ofi
cialiu vizitu i Maskva.

Lietuviai paša u ly ie
JA VALSTYBES

Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąj. suvažiavimas įvyko bir
želio 30 d. Lituanica Tavern sa
lėje.

z^awrence, Mass. šv. Pranciš
kaus parapija prel. Pr. Juro rū
pesčiu įsigijo namą pradinei mo
kyklai. Tuo būdu šį rudenį ati
daromas vaikų darželis ir I pra
dinės mokyklos skyrius. Toliau 
kasmet bus pridedamas naujas 
skyrius iki pilnos pradinės mo
kyklos. Mokytojauti pakviestos 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys iš 
Brocktono.

Kan. J. Paškauskas birželio 17 
d. atšventė 40 m. kunigystės su
kaktį.
VOKIETIJA

Memmingeno LB apylinkės 
valdybos pirm. kun. A. Bungos 
rūpesčiu' suruošta ekskursija į 
Šveicarų tautines šventoves Ma
ria Einsiedeln ir Sachseln, kur 
buvo atlaikytos pamaldos už 
Lietuvą ir uždegtos Tėvynės 
žvakės. Pontifįkalinės mišias at- 

I laikė vysk. V. Padolskis, o įspū- 
I dingą pamokslą pasakė didelis 
lietuvių bičiulis vokietis abatas 
Vilis Maier. Ta pačia proga at
laikytos pamaldos už persekio
jamas pasaulyje Bažnyčias. Vė
liau sporto salėje lietuviams 
ekskursijos dalyviams, kurių bu
vo išvykę apie 250, ir šveicarams 
buvo suruoštas bendras birželio 
tragiškųjų įvykių minėjimas. 
Jame trumpą žodį lietuviškai ir 
vokiškai tarė vysk. V. Padolskis, 
o pagrindinę paskaitą skaitė 
prof. J. Eretas.
BRAZILIJA

Kun. Pijaus Ragažinsko jubi
liejus. Šiemet sueina 20 metų 
kun. Pijaus Ragažinsko pasto
racijos lietuvių kolonijoje Bra
zilijoje ir 25 metų kunigavimo 
jubiliejus. Jubiliejus pradėtas 
švęsti pasirengimo tridieniu, ku
rio metu jubiliato intencija buvo 
laikomos šv. Mišios, o vakarais 
pamokslus sakė neseniai iš Čilės 
atvykęs kun. J. Kardauskas.

Birželio m. 17 d. 6 vai. p.p. 
gimnazijos salėje Seselėms 
Pranciškietėms vadovaujant bu
vo suruošta meninė programa, 
kurią išpildė Sao Miguel Arcan- 
jo gimnazijos ir pradžios mo
kyklos mokiniai portugališkai. 
Scenos vaizdely buvo pavaiz
duoti kun. Pijaus gyvenimo 
svarbesnieji momentai.

Sekantis pagerbimas ruošia
mas lietuviškų katalikiškų orga
nizacijų birželio mėn. 24 d., pra
dedamas iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis V. Zelinos bažnyčioje, 
kuriose dalyvaus S. Paulo vys
kupas J. E. Dom Antonio Siquei- 
ra Alves. Po to iškilmingas ak
tas su sveikinimais ir menine 
programa, vakare — iškilminga 
vakarienė gimnazijos salėje.

Kun. K. Miliauskas persikėlė 
į St. Andre. Dirbs Santo Andre 
vyskupijos kurijoje.

Liūdnojo birželio minėjimas 
S. Paulyje pradėtas birželio 
mėn. 10 d. popietiniu radijo pus
valandžiu. Buvo perskaitytas 
VLIKo atsišaukimas ir perduo
tas išvežimų vaizdelis nuotaikai 
pritaikytos muzikos fone.

Birželio mėn, 14 d. vakare lie
tuviškos mokyklos mokiniai, va- 
davaujami savo mokytojų, pa
gerbė žuvusius ir kenčiančius 
nuo raudonojo teroro, V. Zelinos 
bažnyčioje. Uždegtomis žvakė
mis kalbėdami rožančių sudarė 
procesiją aplink bažnyčią, po to 
padėjo vainiką prie kryžiaus ir 
kiekviena klasė atskirai balsu 
atkalbėjo maldas. Pabaigai buvo 
sugiedota “Marija, Marija”...

Birželio 16 d. vakare įvyko iš
kilmingas minėjimas surengtas 
lietuvių, latvių ir estų kolonijų ! 
Brazilijoje, globojant tų šalių 
konsulatams. Iškilmingą posėdį 
atidarė konsulas P. Ozolins. Kal
bėjo kun. Aleksandras Arminas 
jautriai nušviesdamas didžiąją 
Baltijos valstybių tragediją. Iš 
brazilų kalbėjo deputatas dr. 
Franco Montoro, pažadėdamas 
Pabaltijo klausimą iškelti par
lamente.

Meninėje dalyje pasirodė lat
vių vhoras, estai padeklamvo 
eilėraštį, solo dainavo Kazys 
Ambrazevičius ir V. Laurinavi
čius, LKB choras ved. maestro 
J. Strolios padainavo tris dainas.

Latviai parodė dokumentarinę

filmą, kurioje publika galėjo pa
matyti Nepriklausomą Latviją, 
jos prijungimą prie Sovietų Są
jungos ir to prijungimo pasek
mes. Ypatingai atkreipė publi
kos dėmesį faktas, dokumenta
liai patvirtintas, kai vienas as
muo nepriklausomybės laikais 
nuteistas už žmogžudystę ilga
mečiu kalėjimu, atėjus komu- 
-nistams tapo paleistas ir paskir
tas policijos vadu.

Birželio 17 d. rytmetinis ir po
pietinis lietuviško radijos pus
valandis taipogi skyrė savo pro
gramą tai liūdną j ai datai pami
nėti.

Sao Paulo. — Villa Zeli
nos mokykla, remiama seselių 
Pranciškiečių, yra pasiekusi la
bai gražių rezultatų. Daugelis 
vaikučių atėję į šią mokyklą te
mokėdami vieną kitą lietuvišką 
žodį šiandien laisvai skaito, de
klamuoja ir mintinai moka lie
tuviškas daineles.

Mokytojų tarpe turime gabią 
improvizatorę ponią Antaniną 
Gudavičienę, kanklininkę p. M. 
Kindurienę, taipogi talkininkau
ja p. J. Guiga tautinių šokių mo
kyme. H. D.

ARGENTINA
Arnaldo Barsanti, 10 metų at

stovavęs Aregntinai Lietuvoje, 
dabar yra augštas pareigūnas 
Argentinos užs. reik, ministeri
joje. Jo kūriniuose su pagarba 
minimas ir Lietuvos vardas. Jo 
parašytas scenos veikalas “La 
Vida Frente a la Ley” pirmą 
kartą buvo suvaidintas Buenos 
Aires teatre Boedo. Dabar šį vei
kalą stato Lietuvių Centro jau
nimo teatro artistai. Lietuvių 
Centro jaunimo teatras VI.16 
pastatė komediją “Pleputė”.

Argentinoje vėl yra leista iš
kelti Lietuvos vėliavą švenčių 
progomis.

Martynas Ziminskas sukūrė 
prekybos bendrovę. Jis stam
biais kiekiais superka avių kai
lius su vilnomis visoje Aregnti- 
ųoje ir eksportuoja į JAV. Zi
minskas yra ilgametis veikėjas.
URUGVAJUS

Prieš Komunizmą Kovojančių 
Tautų Komitetas Urugvajuje, 
kurio organizatorius ir pirmi
ninkas yra didelis lietuvių bičiu
lis J P. Martinez Bersetche, pa
siuntė Sir Anthony Edenui te
legramą, prašydamas svečiams 
iš Kremliaus priminti jų paverg
tas Rytų ir Centro Europos tau
tas, kurios reikalauja nepriklau
somybės ir laisvų rinkimų JT 
kontrolėje. Šiame 14 tautų ko
mitete lietuviams atstovauja 
Bendruomenės pirm. M. Svečiu- 
lis ir veiklus jaunuolis J. Vaš- 
takas.

Montevideo liet kolonijoje su
sidomėjimo sukėlė žinios, kad 
tarp besirengiančių į “tarybinę 
tėvynę” esąs ir “daktaras” Pr. 
Šačikauskas, savo laiku triukšr 
mingai garsinęsis kaip Gabrio 
įgaliotas ministras visai P. Ame
rikai. Paskutiniais metais Pr. Š. 
dirbo prie tam tikro laikraštuko 
ir, kaip agentas, laiškais varė 
propagandą “už grįžimą į tėvy
nę” ... Taip pat, tvirtinama, dir
bąs prie žinomųjų įstaigų Urug
vajuje. Šio “daktaro” veikla at
skleidžia vieną svarbią šaką 
griaunamojo veikimo tarp P. 
Amerikos lietuvių. Skaldymas, 
padorių lietuvių šmeižimas 
spaudoje ir laiškais, raginimas 
grįžti į komunistinę vergiją įei
na įx Lietuvos okupantų progra
mą visame pasaulyje.
AUSTRALIJA

Sydnejaus lietuviai nuspren
dė pastatyti namus, bet nesuta- 

(ria, kurioje vietoje statyti. Vieni 
nori, kad būtų statoma Strath- 

. fielde, kiti kad Brankstowne, 
kurio lietuviai anksčiau yra nu
tarę statyti savo atskirus namus, 
bet tokiam atvejy jungtųsi prie 
tų pačių. Gegužės 20 d. tą sunkų . 
klausimą puspenktos valandos 
svarstė namų akcininkų susirin
kimas. Pagaliau nuspręsta tą 
klausimą išsiaiškinti atsi- 
klausiant kiekvieno nario, t.y. 
referendumu. Sydnejaus Liet 
Namų narių yra 243, susirinki
me gi dalyvavo 105, kurie atsto
vavo 60% įnašų.

Iš Sydnejaus birželio 1 d. iš
vyko į JAV teisininkas Kaz. 
Griškevičius su ponia. Paskuti
nius du metus p. Griškevičius 
ėjo Liet Kat. Kult. Draugijos 
sekretoriaus pareigas ir buvo 
taip pat ALB vietos apylinkės 
valdybos narys.

H. Šalkausko — A Šimkūno 
meno parodą Sydney mieste ati
darė Contemporary Art Society 
of Australia pirmininkas Wea
ver Hawkins, pasidžiaugęs šių 
dviejų lietuvių dailininkų dar
bais. Paroda truko iki birželio

Sovietiškas žodis Kanados 
šiaurėje

Kandos ministeris šiaurės rei
kalams pareiškė susirūpinimo, 
kad Šiaurės Kanados gyvento
jus vis labiau ir labiau patraukia 

programos. 
Maskva transliuoja specialias 
programas, skirtas šiems regi- 
jonams, ypaš Yukonui, kai Ka
nada specialių programų šių sri
čių gyventojams neturi. Ypač 
nemalonus faktas, kad Maskvos 
žiniomis ir kitokia programa pe
nimi taip pat kariškiai ir visi 
šiaurės gynybos sistemos tar
nautojai. Jie mielai klauso 
Maskvos pranešimų, nes savieji 
jų nepasiekia. 1

Svarstomos galimybės šiai ne
gerovei pastoti kelią.

nauja sritį. Jis metus ištvermin- ii, , ...oai ionti Ra4in Maskvos radijogai lankė Radio and Television 
Electronic School ir dabar pel
nytai džiaugiasi savo darbo gra
žiais rezultatais. Jo planuose 
kaip nors išvykti į Niujorką ir 
toliau mokslintis šioje šakoje. 
Be abejo šis noras, jo žodžiais 
tariant, turįs šiuo metu didelių 
piniginių kliūčių, bet jis tikisi 
jas nugalėti.

i Pr. Rakauskas turi didelius 
• namus, kurių tvarkymas ir prie- 
j žiūra paima jo visą laiką ir yra 
jo pragyvenimo šaltiniu. Baigęs 
minėtą mokyklą, jis mielai pa
tarnauja savo specialybės srity
je ir taiso įvarių rūšių televizi
jos ir radijo aparatus. Lietu
viai, turį kokių nesklandumų su 
savo televizijos aparatais, jo as-

mo, kuris jjems esąs nepriimti
nas. Prieš dvejis metus jų vai
kai — virš 75 —- buvo prievarta 
surankioti ir išvežti į New Den
ver mokyklą, kuri yra 275 myl. 
nuo Vancouverio. Dabar grupė 
duchoborų — 30 moterų ir kele
tas vyrų — susirinko pas E. 
Gulley provincijos pareigūną 
duchoborų reikalams, prašyti, 
ka'd būtų paleisti jų vaikai iš 
mokyklos. Tai jau nebe pirmas 
toks žygis. Vargu ar jis bus sėk
mingas.

Duchoborai protestuoja
Britų . Kolumbijos prov. du- 

choborų sektos nariai yra nusi
statę neleisti vaikų mokyklon, 
nes esą ten mokoma militariz-

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

Steadman,
Kronas,

Valevičiuj
L imi te d

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

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipėtės į« 
mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITJ ir p. S. SAVICKĄ
.... - -- .......   i - r lufi-------------;------------------

Palengvinta pašalpa
Kanados darbo min. Gregg 

pranešė parlamentui, kad nedar
bo pašalpos gavimas po 1955 m. 
įstatymo pakeitimų buvo pasun
kėjęs, nes pareikalauta kitokių 
kvalifikacijų. Anksčiau bedarbis 
galėjo gauti pašalpą, jei nedarbo 
fondui buvo įmokėjęs atitinka
mą sumą ir dirbęs 180 dienų. Pa
gal naująjį įstatymą gi reikalau
jama nebe dienų, bet 30 savaičių, 
Apskaičiuojant bedarbio pašalpą 
paprastai sudedamos jo darbo 
drenos ir dalinamos iš B. Dauge
lis bedarbių tuo būdu gauna ma
žiau savaičių, nes dirbta savaitės 
dalis nebelaikoma savaite. Da
bar tas apskaičiavimas esąs pa
keistas bedarbio naudai: jeigu 
jis dirbdamas dalį savaitės uždir 
bo bent $9, bus laikoma pilna sa
vaite, jeigu mažiau nei $9, puse 
savaitės. Tokie nuskriausti be
darbiai esą gausią išmokėjimus 
už praeitą laiką, jei įrodysią ati
tinką naujus reikalavimus. Ma
noma, tokių esama apie 30.000.

Cat-Mackewicz,Varšuva.
kaip pranešė Varšuvos radijas, 
ten atvykęs birželio 14 d.

lyva - AnglysKrosnys - Gazai - Alyva - Anglys 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN-' 
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai

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

Savininkai ZALECKIAI
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(Atkelta iš 1 psl.)
liūs. “Vadovas” pasiliks kaip is
torinė medžiaga lietuvių muzi-> 
kinėje literatūroje. Ženkleliai 
tai jau nevykę. Ir projektas — 
piešinys nieko nesako ir paga
mintas... pernelyg jau panašu 
į ‘ Coca-colla” bonkų kamščius.

Pavalgę ir apsižvalgę renka
mės į koncertų salę repetici- 

. joms. Salėje virš 8.000 vietų.
- (Jau šeštadienį bilietų parduota 

už 7.500). Viename salės gale 
suolai kyla į viršų (kaip pap
rastai stadionuose). Ši “galior- 
ka” atlieka scenos funkcijas. 
Pirmiausia susirenka moterų 
choras. Jų didelis pulkas. Prie 
pianino prof. Jakubėnas. Diri
guoja pasikeisdamos sesuo Ber
narda ir A. Stephens. Choras 
skamba gražiai. Gal būt, per 
daug dominuoja sopranai, nebe
duodami pajusti pilnos harmoni
jos grožio. Pianinas irgi nelabai 
reikalingas, bet... jeigu taip 
valdžia nutarė... šššš. Vienas 

' dalykėlis nemaloniai krito į 
akis. Suvažiavo lietuvaitės, dai
nuojama lietuviškai, o dirigen
tė daro paaiškinimus bei pasta
bas angliškai! Nuėjus su ja pasi
kalbėti pasirodė, kad puikiau
siai kalba lietuviškai. Koks čia 
reikalas?!

Žiūri į moteris ir nejučiomis 
ima baimė. Jeigu jau jų tiek 
daug, tai kur tilps bendras cho
ras? Apie 1 vai. prasideda bend
rojo choro repeticija. Choras su
sispaudęs, bet telpa. Ačiū Die
vui! Diriguoja muz. Steponavi
čius. Galingai sugraudžia “Mo- 
tuš, motuše”. Sudreba žemė. 
Garsas didžiulis ir ... nesupran
ti nei žodžio. Salė tuščia, tad 
girdisi tik vienas didžiulis har
moninis ūžesys. Suprantama, sa
lei prisipildžius ši problema iš
sispręs. Dirigentas diriguoja aiš
kiai, energingai. Matosi tuojaus, 
ko jis siekia ir žino, kaip išgauti 
pageidaujamus rezultatus. Pir
mas įspūdis pritrenkiantis. Vė
liau išeina mūsų dainos vetera
nas, simpatingasis prof. Žilevi
čius. Taip vienas po kito dirigen
tai bando savo rankas su mūsų 
jungtiniu choru. Vieni jų san
tūrūs, kiti šokdami baletą vistik 
chorą suvaldo. Tiesa, dinamikos 
ir ,spalvingumo trūkstąj bet ką 
tu gali padaryti su tokia grupe, 
treniruota įvairių dirigentų, per 
toki trumpą laiką.

Atvyksta instrumentalistai į 
" talką. Mano supratimu, ši talka 

visai nereikalinga. Choras skam
bėjo be jų labai gražiai, su jais 
jau ne taip. Vaizdas irgi nekoks. 
Jų nedaug ir dar nusikraustę į 
augštvbes. O kai dar neina kartu 
su choru, užmuša kaikuriuos 
chorų balsus (jiems grojant te
norų negirdėti), (tada žmogus 
galvoji ar vertėjo tą orkestrą čia 
atsivadinti? Ypač pagailo Gruo
džio “Op, op kas ten...” ... bet 
valdžia nutarė, tai... ššš.

3 vai. turi atvykti autobusai 
pavėžinti po lietuviškąją , Čika
gą, bet man netenka to malonu
mo, kitiems reikalams atsiradus.

Muzikų suvažiavime , susiren
ka visi muzikai iš visos Ameri
kos. Ir ko čia nėra! Žilevičius, 
Jakubėnas, Budriūnas, Gailevi- 
čius, Armonas, Bertulis, Baltru
šaitis, Mikulskis, Sodeika ir tt. 
ir tt. Įdoųiios paskaitos. Vėliau 
sielotasi įvairiais muzikiniais 
reikalais. Neapsieita ir be mažų 
ginčelių.

Nuo 5 vai. vėl prasideda dar
bas su chorais. Jaučiamas nuo
vargis. Choras kartais detonuo
ja. Kai kurie dirigentai nori per 
daug... “Negerai,... negerai... 
ir negerai”. Choristai alpsta ... 
keletas pasitraukia nesulaukę 
dainos galo. Bijosi to paties liki
mo. Nuovargis savo daro .Repe
ticijos baigiasi 9 v.v. Visi kvie
čiami maloniųjų šeimininkų su
sipažinimo vakaran. Nelabai 
daug norinčiųjų ten vykti. Skirs 
tomės po Čikagą lankyti draugų 
ir pažįstamų. Laiko nedaug — 
rytoj sunki diena. Reikia gerai 
pasilsėti. V. Verikaitis.

rie pirmininkavo pakaitomis.
Buvo išleistas Kultūros Kon

greso vadovas,
Svarbiausias pasisakymas tau

tinės kultūros problemomis bu
vo gili ir turininga dr. Juozo 
Girniaus paskaita: ‘Tautinė kul
tūra — tautos išlikimo pagrin
das”, kelianti šiuos klausimus: 
a) kokiu būdu keičiama tauty
bė, b) koks pagrindas išlikti tė
vų tautoje, c) kaip suprasti tau
tinę kultūrą.

Paskaita pasižymėjo aukšto
mis ir , giliomis filosofinėmis 
problemomis ir labai nuosaikiai 
.šdirbtu stiliumi. Auditorija bu
vo labai rimtai nuteikta dėl ori
ginalių ir gyvybinių mūsų tau
tos kultūrinių problemų.

Sekcijos posėdžiavo po pietų 
nuo 2-5 vai. ir naudojosi labai 
puikiomis Sherman viešbučio 
patalpomis su puikiu vėsinimu.

Labai skaitlingai dalyvavo 
akademinis jaunimas, kad net 
netilpo posėdžio salėje, virš llM) 
asmneų.

Antrasis plenumo posėdis įvy
ko 6 v.v. Paskaitą skaitė KLB 
Kultūros Fondo pirm. Iz. Matu- 
vičiūtė tema: “Būdai ir priemo
nės tautinei kultūrai išlaikyti”.

Paskaitoje buvo nagrinėjami 
klausimai: 1) šeima, 2) vaikų 
darželiai, 3) pradinės mokyklos, 
4) vasaros stovyklos, 5) augštes- 
nysis lituanistinis švietimas, 6) 
akademinis lituanistinis švieti
mas, 7) vaikų ir jaunimo pramo
gos, skaityba ir kt. Lituanisti
nio auklėjimo- ir švietimo orga
nizavimas. Prelegentė daugiau 
gilinosi į praktinius būdus, kaip 
organizuoti lituanistinį švietimą 
ir išlaikyti .jaunąją kartą, kad 
sudarytų sąlygas plėtotis lietu
viškajai kultūrai.

Paskaita sukėlė daug naujų 
klausimų. Diskusijose pasisakė: 
dail. Rūkštelė, dail. Jonynas, 
kun. dr. Prunskis, dr. Pajaujis ir 
viena seselė.

Kongresas buvo sveikintas VL 
IKo ir daugybės organizacijų bei 
sambūrių ir atskirų asmenų. 
ALTo buvo viešai pranešta, kad 
iš Vašingtono gautas praneši
mas, jog laisvinimui tautų už ge
ležinės uždangos kongresas pa
skyrė 20 mil. doL, iš kurių dalis 
teks ir lietuviškiems reikalams.

Kultūros Fondo finansų klau
simais kalbėjo finansininkas 
Kvetkus ir Stasys Gabaliauskas, 
pateikęs savą planą lėšoms 
telkti.

Kun. dr. Prunskis paskyrė 
$50(T premiją religinio turinio 
bažnytinei giesmei parašyti.

K.Kongresas praėjo labai dar
bingoje dvasioje ir buvo aptar-

KULTŪROS KONGRESAS
Kultūros Kongrese dalyvavo 

vien registruotų svečių 632 as
mens, o su svečiais apie 1200.

Pirmasis plenumo posėdis įvy
ko 9.30 vai. Jį atidarė JAV LB 
Čikagos apygardos pirm. dr. J. 
Bajerčius. Sveikinimo žodį tarė 
Kanados LB Krašto Valdybos 
pirm. B. Sakalauskas, iškelda
mas kongreso reikšmę tolimes
nei kultūrinei veiklai. Š. Ameri
kos žemyne. Ilgiau kiek apie LB 
tikslus kalbėjo JAV LB CV pir- 
min. St. Barzdukas. Iškilmingą 
invokaciją skaitė prel. Ignas Al- 
bavičius ir kun. A. Trakis.

Susikaupimo minute pagerbus 
mirusius ir žuvusius kultūrinin
kus, sudarius rezoliucijų komi-

ir priimta įsidėmėtinų rezoliu- 

leisti kultūros žurnalas “Aidai”.
Pamaldos liepos 1 d. 10 vai.

Gtedojo mišrus choras, diriguo- 

delė žmonių minia, kad nebetil- 

ivasią nuteikė stiprus augšto ly- 
’io giedojimas.

J.E. vysk. Brizgys, vystė min
tį, kad žmogaus kūryba parodo 
žmogaus dievišką prigimtį. Kiek 
viena tauta turi ir savitą kul
tūrą.

DAINŲ ŠVENTĖ
Nors oras buvo nepaprastai 

karštas — 103° F, žmonių į Coli
seum suplaukė didžiausios mi
nios apie IG.000, taip kad visos 
vietos buvo užimtos ir dar dau
gybė stovinčių. Buvo išleistas 
gražus vadovas su programa, di
rigentų bei chorų nuotraukomis.

Estradoje stovėjo apie 1.500 
dainininkų — moterys tautiniais 
rūbais, vyrai vasariniais baltais 
marškiniais.' Vaizdas buvo labai 
malonus ir didingas. . •

Vietoj invokacijos buvo sugie
dota Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė, JAV ir Lietuvos him
nai.

Dirigavo I Dainų Šventės 1924 
m. Kaune organizatorius Juozas 
Žilevičius. Po to kalbėjo Dainų 
Šventės k-to pirm. A. Stephens, 
šventę pravedė komiteto narė 
Juzė Daužvardienė. Ilgesnę ati
daromąją kalbą pasakė JAV LB 
C Valdybos pirm. Stasys Barz
dukas.

Moterų chorui dirigavo Alice 
Stephens, kuriame dalyvavo Či
kagos Maria High School mer
gaičių choras ir 'pačios dirigen
tės vadovaujamasis. Jos atliko 4 
dainas, išpildydamos subtiliai, 
tik tiko salei, o ne milžiniškai 
halei ir didžiulei miniai. Choras 
masėje paskendo.

*Chorų junginiams dirigavo 
prof. Žilevičius, Budriūnas, Mi
kulskis ir Steponavičius.

Didžiausio entuziazmo susi
laukė muz. Budriūnas. Jo diri
guotos dainos buvo atliktos su' 
didele ekspresija ir subtilumu, 
taip kad ilgai nerimo didžiulė 
.auditorija. Jis gavo daug gėlių.

Vyrų chorui dirigavo Baltru
šaitis. Galinga dainų harmonija 
pagavo klausytojus ir skambė
jo didingai ir skardžiai. Dainų

Važiavimo kainos nuo 1956 m. liepos 1 d.

ŽENKLELIAI (TOKENS): 4 už 50< suaugusiems.
Parduodami tik požeminio trmavajaus stotyse ir 
pas TTC vadovus (guides). Jie tinka visuose TTC 
ruožuose

GRYNAIS: Kaina grynais suaugusiems I-moje ir II-roje zo- • 
nose — po 15#. Už kiekvieną III - VII zoną — po 10#.

. VAIKAMS: (ne augštesniems kaip 53% colių) — I-II zonose 
—5č grynais už zoną.

III-VI zonose — grynais už kiekvienas 2 iš mi- 
• nėtų zonų.

MOKSLEIVIAMS: 10 bilietėlių už 75# iš ar į bet kurią mo
kyklą visame Metropolitan rajone.
10 bilietėlių už 75# bet kur už Metropolitan rajono 
ribų. » ■

TRANSFERIAI: transferiai veltui į bet kurį susisiekiantį 
ruožą vienos zonoszribose.

TORONTO TRANSIT COMMISSION

BILIETĖLIAI:
Suaugusiems — 12%# — 4 už 50#. Knygelė — 24 
bilietėliai už $3.00. • 
7%# bilietėliai — 4 už 30#.

išpildymas buvę nuostabus, su- 

pasigėrėjimo. Dirigentas susi
laukė daug plojimų ir raudonų 
rožių puokštę.

Po vyrų chorų pasirodė Alfon
sas Mikulskis. Jam buvo sunku 
nuraminti įsisiūbavusią ir ištroš 
kusią minią po pertraukos.

Dainos jo buvo labai lyrišai 
išpildytos nuostabiu ramumu ir 
švelnumu. Mikulskis ir Dainų 
šventėje palieka prie lyrizmo ir 
vidinės harmonijos. Jis taip pat 
gavo gėlių ir susilaukė ovacijų.

Programą baigė chorų jungi
nys, diriguojamas muz. Stepo
navičiaus. Buvo įjungta ir Čika
gos simfoninio orkestro dalis. Ji 
betgi didelio efekto dainų har
moningumui nesuteikė, o pučia
mieji instrumentai primušė mo
terų balsus. Pučiamieji instru
mentai nesiderina prie subtilių 
liaudies dainų.

Dirigentas savo ekspresmgu 
dirigavimu iš chorų išspaudė 
galingą dainų skambėjimą. Pro
grama buvo baigta iškilmingai 
ir skambiai ypač paskutine Ži
levičiaus “Laisvės daina”.

JAU DABAR - ĮSIGYKITE NAUJU TTC 
BILIETĖLIU IR žENKLEUy (TOKENS) 

VISAI SAVAITEI
Taupykite laikę - Padėkite greičiau jus aptarnauti

NAUJI BILIETĖLIAI PRADEDAMI NAUDOTI NUO LIEPOS 1 D. 
SUAUGUSIEMS: 12 % ^bilietėliai (oranžinės spalvos) — 4 už 50č. 24 bilie

tėlių knygelė už $3.00. 7%e bilietėliai (balti) — 4 už 30c. 
VAIKAMS: Bilietėlių nėra. Viskas mokama grynais.

KUR JŲ GALIMA ĮSIGYTI? •
1. TTC bilietų įst. — 35 Yonge St., 8.30 iki 4.30 v.v. (išskyrus šešt. ir sekm.)

ATIDARYTA KASDIEN VISĄ DIENĄ:
1635 Danforth Ave. (prie Coxwell) 76 Wychwood Ave. (St. Clair)
1433 Queen East (prie Connaught) 586 Lansdowne Ave. (į šiaurę nuo
2170 Yongę St: (į pietus nuo Eglin- Bloor)

ton)' , 1754Queen W. (Sunnyside).
2. Pas visus TTC vadovus (guides).
3. Visuose tramvajuose, autobusuose ir troleibusuose bei požeminio tram

vajaus stotyse. , • -
ŽENKLELIAI (TOKENS) — 4 už 50<

Parduodami tik požeminio tramvajaus stotyse ir pas TTC vadovus (guides), 
tačiau jie tinka visuose TTC ruožuose.

Apie tuos “senuosius” TTC bilietėlius
“Senieji” 7% ir 12% č bilietėliai galioja toliau ir naudotini, kur ir dabar 
.prįjąikinta ta pati kainą. . ‘ ■
Nuo liepos 1 iki liepos 15-tos “senieji” 10ę bilietėliai galioja, primokant 
prie jų 5c grynais prie suaugusių bilietėlio I-mpje ir II-roje zonoje. 
Nepanaudoti “senieji” bilietėliai nebus pakeičiami į naujus bilietėlius. 
Vėliau atskirame skelbime bus pranešta, ką daryti su nepanaudotais “se
naisiais“ bilietėliais.

ZONES t

Dainų šventės dirigento laz- 

buvo perduota I-sios Dainų 
Šventės organizatoriui Kaune 
prof. Žilevičiui, kad ją parvežtų 
į Lietuvą, į sostinę Vilnių.

BANKETAS
Dainų šventė ir Kultūros 

Kongresas buvo baigti didžiuliu 
banketu Sherman viešbutyje.

Bankete be garbės svečių da
lyvavo 834 svečiai Tai pirmas 
toks didžiulis banketas Šiaurės 
Amerikos kontinente Lietuvių 
Bendruomenės gyvenime.

Kultūros Fondo Čikagos apy
linkės pirm. dr. Bajerčius ir Dai
nų Šventės k-to pirm. Alice Ste
phens parodė nepaprastos ener
gijos ir sumanumo, suruošdami 
tokias milžiniškas šventes.

Banketo komitetą sudarė: J. 
Daužvardienė — garbės pirm., 
Jonas Jesaitis, pirm., Albina 
Poškienė, Faustina Manelienė ir 
Sofija Toliušienė.

Garbės svečiais buvo: Jo Em. 
Čikagos kardinolas S. Stritch, 
vysk. V. Brizgys, VLIKo pirm. 
J. Matulionis, VT pirm. Deve- 
nienė, min. St. Lozoraitis, Lie- 

vardis su ponia, prel. L Albavi- 
čius, prel. J. Balkūnas, abiejų 
kraštų bendruom. pirmininkai 
ir kt.

Banketo garbės pirm. J. Dauž- 
vardienė pristatė žymesnius ban 
keto svečius ir banketo vedėju 
pakvietė kun. dr. J. Prunskį.

Vaišių metu pagrindinę kalbą 
pasakė Jo Em. Čikagos kardino
las Stritch. Jis pasidžiaugė, tu
rėdamas savo vyskupijoje tiek 
daug lietuvių katalikų. Ameri
kos kultūrą sudaro atsineštinė 
senoji kultūros tradicija iš Eu
ropos. Todėl ir lietuviai, suva
žiavę į Ameriką, o ypač į Čika
gą dideliu skaičiumi, neturėtų 
išsižadėti savo senosios kultūros 
tradicijų, bet praturtinti Ameri
kos kultūrą, kaip Europos kul
tūros tęsinį. Priminė reikalą sa
vo kultūra prisidėti prie paverg
tų brolių vadavimo. Jis savo kal
boje daug šiltų žodžių lietu
viams pasakė.

Užbaigiamąsias Kultūros Kon
greso ir Dainų Šventės kalbas 
pasakė dr. J. Bajerčius ir muz. 
Alice Stephens, Dainų Šventės 

rengimo komiteto pirmininkė.
Lietuvių visuomenė parodė 

didelio entuziazmo ir kongreso 
ir Dainų Šventės reikalais. Kul
tūriniuose reikalauose tauta vie
ninga, to linkėtina ir politiniuo
se baruose. L M.

Redakcijai prisiųsta
Albinas Baranauskas, Sniego 

platumos, Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 12, 1955, London W. 
10, 274 psl.

The Lithuanian Situation, VoL 
XI, No.10 (142), May-June, 1956, 
Lithuanian Legation Washing
ton, D.C., 50 psl.

ACEN News, A monthly re
view of the activities of the As
sembly of Captive European 
Nations, April-May, 1956, Nos. 
13-14, 54 psi.

Lituanus, Lithuanian Colle
giate Quarterly, June, 1956, Nr. 
2(7), 32 psl.

Turinys: St. Žymantas. Lithu
ania militans; V. Rastenis, Three 
Years'"after Stalin; St. Lozorai- 
tisjr.; W. Lovett; VI. Viliamas, 
Lithuania’s Geografic Position 
in Europe; P. Jurkus, The New 
Lithuanian Graphic Arts; Com
munism in Practice.

Genocido Sovietico, 16 annos 
de tragedia dos paisęs Balticos 
Lituania - Letonia - Estonia 1940 
-1956, išleido M. Laupinaitis, Sao 
Paulo, Brasil, 20 psl.

Laiškai Lietuviams, 1956 m. 
birželis, Vol. VII, No. 6, 161-192 
psl. i

Vytis, Nr. 5, vol. 42, gegužės 
m., 1956, 24 psl.

Jaunimo Žygiai, 1956 m. Nr. 
2(77,'32 psl.

Pelėda, Nr. 2(23),. 1956 mi va
sara, VII perėjimo metai, 20 psl., 
Welland Ont.

Kultūrinė kronika
Sp. B-vė “Žiburiai” šiuo metų 

baigė rinkti žurnalą “Moteris”, 
kuris išeis dar šį mėnesį ir renka 
IV Lietuvių Dienos “Metraštį”. 
Metraštį leidžia IV LD rengėjai 
KLB Windsoro apylinkės valdy
ba, redaguoja Vyt. Barišas,. J. 
Urbonas ir V. Kačinskas.

“Lithuanųs” tarp JAV mokslo 
personalo, studentų ir kultūri
ninkų turi gerą pasisekimą. JAV 
Liet. Bendruomenė įsipareigojo 
apmokėti apie 60% visų “Litu- 

metus siekia apie 2.500 doL Li
kusius 40% bandoma surinkti 
aukų pavidalu.

Arėjas Vitkauskas parašė vei
kalą “An Immigrants Story”, 
kurį išleido Philosophical Libra
ry, Niujorke. Knyga 192 pusla
pių. Apie šį veikalą jau atsiliepė 
eilė Amerikos laikraščių, kurie 
nurodo, kad A. Vitkauskas, imi
grantas, savo knygoje pasakoja 
apie visą ką jis dar Lietuvoje 
girdėjo apie Ameriką ir ką jis 
nuo 1933 m. pergyveno šiame 
krašte.

Adelaides universitete šiud 
metu studijuoja R. Reisonienė, 
A. Navakas ir L. Urmonas,ar
chitektūrą; J. Arminas ekono^ 
minius mokslus; A. Bajoriūnas 
farmaciją; A. Navakienė fiziote-į 
rapiją; A .ir D. Dundai, A. Gala- 
tiltis, V. Navakas, I. Reisonas, 
A. Snarskis, R. Urmonas ir T? 
Žurauskas inžineriją.

Daugumas studijas jau baigia.
Adelaides Kujt. Fondo sk. or

ganizuoja medžio dirbinių ir 
įdeginimo kursus.

Skyrius taip pat organizuoja 
30 lietuviškų meno kūrinių lote-/ 
riją, kurioje pirkęs daugiausia 
bilietų gaus savo paties portre
tą, pieštą dail. St. Neliubšio. :

Sydney un-tas Pajautai Dau- 
kutei suteikė B.A. laipsnį. Ji yra 
baigusi humanitarinių mokslų 
fakultetą, kuriame pagrindiniu 
dalyku studijavo germanistiką, 
o šalutiniais — istoriją bei psi
chologiją ir prancūzų k. Dauku- 
tė uoliai reiškiasi Šviesos sam
būryje, Santaros spaudos komi- , 
sijoje ir apskritai lietuvių veik
loje.

Sydney m. un-tą baigė, gau
damas statybos inžinieriaus 
laipsnį Alfredas Olšauskas. Šiuo 
metu inžinierium dirba valdinėj 
įstaigoj. *

Advokato teises neseniai yra‘ 
gavęs vilnietis Stasys Čibiras, 
kuris taip pat sėknrfngai reiškia
si lietuv. veikloje. ■

- Radio
DČMESIO!
Lietuvis Elektros < 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Totem* eotekrim, prijungta e* 
perctatau:

•uraptatHkus ir viotintas radijo spora 
tut, pctofonus, visų paskirčių outomo 
su*. Kintamos ar tiosioginOs sravtes 

motorus.
•• to, aoimu namus pilnam instaRo* 
rimui ar pakeitimui srovta, duodą 

patarimus.
ftl lilsit HM. IX Moto 
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Mann & Martel
nugalėjo petnyk

A. MORKAS

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus. 1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

L Siūlome piačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
priklausąs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Reel Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

TtVISKĖS ŽIBURiAI

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORRIS, teL LE. 4-8459. B. BUDKEIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, teL EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujoi otidorytos ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 10.30 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

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

.. .... ""I ■ '

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

Garantuotas saugojimas. 
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome. 

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

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

Cleaners

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Pcrstato apšildymą iš anglių 

i alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Vyčio futbolas
■ Liepos mėn. tvarkaraštis 

nepasikeis, nebent liepos 7 d.— 
vietoj pirmųjų gal būt bus ant
rosios rungtynės. Tai paaiškės 
savaitės bėgyje.

— Rugpjūčio mėn. tvarkaraš
tis, atrodo, šiek tiek pasikeis. 
Daugiausia pasikeis rugsėjo mė
nesį, kada miesto valdyba atima 
tris sekmadienius rugby ir beis
bolo rungtynėms. Dėl to bus at
spausdinta . nauja tvarkaraščio 
lentelė.

— Liepos 9 d. turime rungty
nes dėl consol’s taurės su lat
viais.

— Rugpiūčio 15 d. mūsų lyga 
ruošia metinę nakties iškylą lai
vu (annual moonlight cruise) 
S. S. Cayuga. Jos metu bus šo
kiai, įvairūs prizai ir taipgi įvai
rios atsigaivinimo priemonės. 
Laivas gali sutalpinti arti tūks
tančio žmonių. Kviečiame visus 
lietuvius po dienos prakaito atsi
gaivinti šioje iškyloje ant ežero. 
Sudarykite savas kompanijas su 
draugais ir draugėmis — užtik
riname, turėsite didelį malonu
mą. Bendrai tokios iškylos yra 
labai mėgiamos, todėl patekti į 
jas pavieniui, nekalbant apie 
sekmadienius, bet ir šiokiomis 
dienomis beveik neįmanoma. 
Todėl nepraleiskite progos. Iš
vykstama ■ 8.30 v.v. ir užtruks 3 
vai., todėl miego daug nesusi- 
trukdys. Bilietus galima gauti 
pas v-bos narius. Kaina $1.25.

Klubo valdyba.
Mūsų pretenzijos futboleTorontas turi dvi taip vadinamas lietuvių futbolo komandas, tačiau jos yra su priemaišomis, ypatingai viena. Nors ir su kitų paspirtimi, komandos nėra pasigėrėtino ar lauktino lygio. Abi lošia toj pačioj lygoj. Viena yra pirmųjų trijų, kita yra paskutinių trijų eilėje. Jau iš to galima galvoti, kad mes negalime turėti dviejų komandų grynai lietuviškų, kurios galėtų atsistoti tinkamoj lygos augštumoj. Žinoma, klubų laisvės daryti, kas jiems atrodo naudingiau, nieks negali paneigti, bet ar tai duoda ganėtinų vaisių, tenka abejoti. Mūsų klubų vardai skamba se laikraščiuose, tik iš to tyti, kas už juos žaidžia.Galime pažiūrėti ir į

visuo- nema-

Pigiausios kainos. •Darbas atliekamas gerai ir sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui*

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

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

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

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

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

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

“J išvyksta iš Toronto.

P. MALIŠAUSKAS
LLWW

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

CONCORD AVE. - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių 
rinis namas, išilginis planas, 
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-’ 
mas, moderni virtuvė, kietmedžio 
grindys, gražus didelis kiemas, ga
ražas, viena skola 10-čiai metų.

PEARSON - RONCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras mūrinis narnos, kvadratinis 
planas, karštu vandeniu šildomas, 
2 modernios virtuvės, kietmedžio 
grindys, gražus kiemas, dvigubas 
garažas, skubus pardavimas.

GLENLAKE - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūrinis narnos, kvadratinis 
plonas, moderni virtuvė, alyva šil
domos, kietmedžio grindys# gara
žas su šoniniu jvoziovimu, vieno 
skola 10-čioi metų.

JANE - BLOOR,
$7.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
ougštus, atskiras šiurkščių plytų 
namas, kvadratinis pianos, moder
ni virtuvė. Moderni vonio, karštu 
vandeniu alyva šildomas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena sko
la 10-6ioi metų. Grotus narnos, la- 
bot skubus pordovimos.

P. (CERBERIS
Biznio tcM.: LE. 1-2471,

10-

mu- 
mo-

mūsų žaidėjus. Jų mes neturime daug; neturime tiek, kad galėtume operuoti su dviem komandom. Ar iš turimų žaidėjų galime sudaryti pakankamai gerą komandą? Ir taip ir ne. Galime sudaryti tik Išeivijos lietuvių futbolo plotmėje, tačiau negalime lyginant su kitų tautybių lygiu. Ir tai dėl to, kad mūsų žaidėjai, koks silpnas kuris bebūtų, apie save galvoja perdaug gerai. To išdavoje nėra jokios pažangos — koks kurio lygis buvo prieš keletą metų, toks jis ir dabar. Žinoma žaidėjai gali pasiteisinti neturėjimu patikimų arba jokių trenerių. Darbas — treningas galėtu daug padėti, tačiau to noro dirbti labiausiai ir trūksta. Neįvertinamas ir bendras sportiškas kultūringumas: prisipažinimas prie klaidų bei kultūringas priėmimas pastabų, pataisymų bei pamokymų iš labiau nusimanančių žaidėjų. Taip ir kyla klausimas ar mūsų komandos gali ir ar turi galimybių kilti ir tobulėti?... A. B. C.

okup. Lietu
vos futbolo čempioną — Kauno 
“Limos” komandą. Per teniso 
varžybas pirmąją vietą, kaip ge
riausias tenisininkas, laimėjo; 
kaunietis Aniulionis, antrąją — 
kaunietis Liubartas, trečiąją — 
vilnietis Paltarokas. Iš moterų 
pagal gerumą laimėjo kaunietės
l. Sližytė, 2. Levjnienė ir 3. vil
nietė Beresnevičiūtė. Vyrų dve
jeto laimėtojai išėjo Aniulionis- 
Paltarokas, mišriame Sližytė- 
Aniulionis.

Canberoje vyrų krepšinio są
jungos 1956 m. finalines rung
tynes vėl laimėjo lietuvių sporto 
klubas “Lithuanians”, šis lietu
vių sporto klubas per 6-ris me
tus Canberoje dar nė karto 
nebuvo nugalėtas.

Sovietų krepšinio komanda 
atvyko žaisti į P. Ameriką ir 
kurioje dalyvauja keturi lietu
viai, Sao Paulyje žais birželio 
mėn. pabaigoje. Komandos tre
neris — V. Kulakauskas, koman
dos kapitonas — Kazys Petkevi
čius ir pagrindiniai komandos 
žaidėjai — S. Tomkus ir Lau- 
rentas. H. D.

Melbourne pasiruošimai 1956m. olimpiniams žaidimams vyksta smarkiausiu ir plačiausiu mastu. Australija tikisi apie 50.000 užsieniečių bei svečių žaidynių metu. Šiems svečiams plius dalyviams - sportininkams patalpinti reikia ne betkokio stadijono ir ne betkokio vešbu- čio nakvynėms. Melbournas baigia statyti už 9 milijonus stadi- joną, be to sportininkams apsigyventi baigiamas statyti specialus už 5 mil. dol. olimpinis kaimas, geriau pasakius, naujas miestas, kuris talpins 6-7 tūkstančius dalyvių. Melbourne 1.5 mil. miestas ruošiasi sutalpinti svečius. 18 tūkstančių turimų vietų viešbučiuose nepakaks; statoma daugybė motelių. Bet ir jie nepajėgs sutalpinti numatomų svečių. Dėl to miesto gyventojai spaudžiasi ir siūlosi priimti atvykėlius nakvynei.IŠ visko peršasi išvada, kad ne be reikalo kiekviena valstybė stengiasi iš paskutinių gauti suruošti olimpinius žaidimus, nes tai nepaprastas biznis kraštui, o ypač tam miestui. Kanada, t.y. Torontas, irgi stengiasi išsikovoti 1960 ar 1964 metų žaidynes.Žaidynės Melbourne prasidės lapkričio 22 d. ir tęsis 16 dienų.
Sovietijoje 200.200.000 

gyventojųNuo pat 1939 m. karo pradžios Sovietų Sąjunga jokių statistinių duomenų neskelbė. Tik šiemet pasirodė “Sovietų Sąj. valstybės ūkis” tomas, pateikiąs kai- kurių statistinių duomenų. Gyventojų surašymo ten nėra buvę. Bet pagal mirimų gimimų apskaičiavimus gyventojų skaičius yra 200.200.000, kai 1939 m. buvo 170.600.000. Gyventojų tuo būdu yra apie 20 milijonų mažiau, negu vakariečių buvo spėjama. Gyventojų prieauglis yra labai sumažėjęs. 1940 m. buvo 31.7 tūkstančiai, o dabar vos 25.6, o 1953 m. tebuvo vos 24.9.Maskvoje be priemiesčių yra 4.839.000 gyventojų, Leningrade 3.176.000.
Įsigykite motelį. Nereikia jokio, patyrimo. Tai- pelningiausias 
biznis. Mes turime daugybę motelio Ontario ir Quebeko provin
cijose, mes NEPARDAVINĖJAME namų. Mes veržiamės tik 
prekybos pastatais. Mūsų firma šios rūšies didžiausia Ontario 
provincijoje .
JEI NORĖTUMĖTE įsigyti ar parduoti motelį ar kitos rūšies 
biznį, skambinkite ar atvykite asmeniškai pas

Mr. BOB NEĮMANĄS
kalba lietuviškai.

JOHN R. MARSH CO. LTD.
1139 Bay St - Toronto • Tel. WA. 3-0933

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

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colo., USA

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

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

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

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

$17.200, atskiras mūrinis, 8 kamba
rių namas, kvadratinio plano, įva- 
žiovimas iŠ kiemo. Randasi High 
Parke.

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

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusto 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.

Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$2.900 įmokėti. Bloor -Indian Rd., 
mūrinis, 7 didelių kambarių per 2 
pugštus, 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 ir butas šeimininkui, vie
na atvira skola 10 metų.

$4.500 jmokėti. St. Clair - Atlos. 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, 
pilnas rūsys, didelis kiemas, ga
ražas.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

VISOJE EUROPOJE TRŪKSTAEuropos kraštuose jąučiama didelė butų stoka. Butų trūkumas sudaro Europos socialinę problemą Nr. 1. Vak. Vokietijoje 1953 m. buvo pastatyta apie 470.000 butų, 1952 m. — apie 440.000, o 1954 apie 550.000. Nuo valiutos reformos įvedimo iki šiol yra pastatyta daugiau kaip 1,7 mil. butų. Per tą laikotarpį vien socialinei butų statybai išleista 22 mil. DM, iš tos sumos 10 mil. skyrė fed. Vak. Vokietijos respublika. Ir vis dėlto V. Vokietijoj dar trūksta apie 4 mil. gyvenamų butų.Butų trūksta ir kituose kraštuose. Štai Anglija kasmet pastato vidutiniškai apie 200.000 butų. O vis dėlto ir ten trūksta > dar apie kokis 5 mil.. Italija per karą neteko 2 mil. gyv. butų. Nors ten ir statoma, bet gyventojų prieauglis yra iš esmės didesnis, negu kasmet pastatoma butų, todėl šiandien Italijoj trūksta apie 3 mil. butų. Prancūzijoje butų trūkumas taip pat skaičiuojamas milijonais, Olandijoje trūksta 200.000, Austrijoje ir Norvegijoje — po 150.000. Nors ir keista, bet butų trūkumas jaučiamas net ir karo nepaliestoj Švedijoj. Po antrojo pasaulinio karo nuomininkų padėtis žymiai pagerėjo. Šiuo metu tik Šveicarijos piliečiai turi skirti penktą dalį savo pajamų butui, tuo tarpu kitur nuomų kainos yra mažesnės. D. Brita-

nijoje darbo partijos vyriausybė per 6 ir pusę mėtų pastatė 1,3 mil. butų, dabar ten jų pastatoma kasmet apie 200.000. Anglų koncepcijoj originalumą sudaro tai, kad ten planuojama visiškai naujai pastatyti 12 naujų miestų, kad tuo būdu būtų galima didmiesčiuose smarkiai didėjantį gyventojų perteklių nukreipti kitur. Pirmoj eilėj norima sumažinti tuo būdu Londono gyventojų skaičių. Kol galutinai visas projektas bus įvykdytas, praeis apie 15 metų. Kiti kraštai neturi žymesnių konstruktyvesnių planų butų stokai pašalinti. Daugiausia kas ten padaroma, tai nebent paskiriamos kasmet tam tikros pinigų sumos naujų butų statybai finansuoti ar paremti. Planingai naujų butų statyba vykdoma Vak. Vokietijoj.Prie naujų butų įruošimo ir naujų namų statybos aktyviai prisideda taip pat įvairios profesinės ar konfesinės organizacijos. Pvz. tik vokiečių katalikų vad. “Siedlungswerk” Vak. Vokietijoje nuo valiutos įvedimo pradžios pastatė 75.000 naujų butų, tuo būdu jais aprūpindami apie 300.000 žmonių. Panaši akcija vedama ir kitų organizacijų. -Nauju butų trūkumą ypač jaučia vokiečių pabėgėliai, o ypač svetimšaliai, vad. “Heimat- lose Auslaender”. Tačiau, deja,

BUTUne visi vokiečiai juos kaip reikiant supranta ir jų reikalus užtaria, nors yra labai gražių savitarpio bendradarbiavimo pavyzdžių. Taip Vokietijos vyriausybės ministeris pabėgėlių reikalams prof. Oberlenderis ir svarbiausiųjų vokiečių pabėgėlių bei tremtinių organizacijų pirmininkai prieš kiek laiko paskelbė atsišaukimą, ragindami vokiečius daugiau atsižvelgt į pa bėgėlių reikalus, juos suprasti ir užjausti. Prisiminus 10 metų sukaktį, kai tremtiniai buvo išvaryti iš savo senųjų tėvynių arba patys pabėgo nuo raudonojo sriauto, ypač buvo raginama atsiminti tuos, kurie turi gyventi bunkeriuose ir įvairiose stovyklose. Vokiečiai gyventojai buvo paskatinti ’pirmoj eilėj kviestis atostogų pas save pabėgėlių vaikus, juo labiau, kad bolševikai visokiais būdais vilioja vykti praleisti atostogų į rytinę zoną iš Vak. Vokietijos jaunimą, įvairios vokiečių organizacijos metė šūki,, kad, priešingai, juo daugiau vokiečių iš rytinės zonos vaikų turėtų praleisti normaliai atostogas vakarinėse zonose. Rytinėje zonoje paprastai iš jų stengiamasi padaryti bolševikų simpatikus arba kandidatus į bolševikinio jaunimo eiles. 1955, deja, į ten buvo pasukę iš Vak. Vokietijos 55.000 vaikų.

VELTUI!
Visiškai veltui kaip dovana

VISIEMS NAUJIESIEMS KANADIEČIAMSI

be jokių įsipareigojimų
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mėgiamiausio Toronto dienraščio
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PASIŲSKITE S| 
KUPONĄ ŠIANDIEN

835 Queen St W., Toronto, Ont 
SKYRIAI:

TORONTO 
DAILY

Paskutinės žinios, — Sportas 
Daug iliustracijų 

Jau dabar parduodama kioskuose

PIRKITE **** 
naują “4-STAR FINAL” laidą

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

JANIQUE TRADING CO.
Telefonas EM. 4-4025

WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonas 927695. 
HAMILTON, ONT., 652A Borton 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 Mercer St., Tel. CL 6-3866.
ir JAV: Btiffollo, N.Y., Chicago, III., Clevetond, Ohio, Min
neapolis, Minn., Nework, NJ., fje* Yprk, N.Y., Philodel- 
phio, Pa., Pittsburgh, Po.- ir kitur.

* Daugiausia darbo pasiūlos skelbimų,
* Daugiausia butų pasiūlos skelbimų,
* Daugiausia namų pardavimui skelbimų,
* Sporto žinių.

Please send me FREE entirely without ob
ligation ONE MONTH SUBSCRIPTION /home 
delivery/ of TORONTO DAILY STAR.

Key No. 403
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kėjus! O šiandien kuo tai paaiš-

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti,, 5 kombarioi, otskiros, šoninis 
{važiavimas, 2 garažai.

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

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

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

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

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jos 6-šių atskirų butų pastatas, 
ddis kiemas ir garažai, geras pir
kinys. ‘

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

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

atsakė vyras.

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

DŪMAI BE UGNIES
z (Atkelta iš 3 psl.) 

Sowjetunion, die baltischen Sta- 
aten und das Voelkerrecht” 
mokslinės tiesos vardu apie tai 
visai objektyviai kalba.

Tarp kita ko, kultūriniai ir 
ūkiniai krašto pasiekimai vadis- 
tinio režimo nedaro demokrati
niu, ir teigiamas pasisakymas 
dėl pirmųjų dar nėra sąlyga tei
giamai pasisakyti ir dėl pasta
rojo, kaip lygiai neigiamas pa
sisakymas dėl pastarojo negali 
būti sąlyga neigiamai vertinti 
ir kultūrinę bei ūkinę pažangą. 
Suum cuique. Be to, nereikia pa
miršti, kad Estija nuo 1937.9.3. 
buvo grįžusi į demokratinį kelią.

J. Maž.
Redakcija norėtų manyti, kad 

abiejų mūsų bendradarbių pa
žiūros nėra labai tolimos ir kad 

• ši replika bus atsiradusi tik dėl 
to, kad į tą patį dalyką abiejų 
pažiūrėta kartais iš ne to pa
ties taško. J. Maž., turbūt, taip 
pat sutiktų, kad ir mūsų spau
doje, ir šiaip gyvenime pasitaiko 
jau per garsaus tų ydų akcenta
vimo, kai tam nėra net jokio 
reikalo. Tiesa yra brangi, tačiau

argi visada ir visur mes ją skel
biame? Yra juk daug dalykų, 
kuriuos mes • žinome, bet apie 
juos nekalbame, yra daug da
lykų, kuriuos nutylime, nors tai 
nebūtų melas. Nutylime, jei apie 
tai kalbėti jokio reikalo nėra, jei 
to iškėlimas padarytų kokios 
nors žalos, jei kam šlovę nuplėš
tų, jei ką sukiršintų ir tt. Many
tume, kad ir AL Gimantas šitaip 
pasisakyti buvo paakintas ne 
noro režimą ginti, bet bijoda
mas, kad šitokie priekaištingi at
siliepimai neigiamai atsiliepia j 
visuomeninius santykius, trukdo 
jaunuomenės patriotinį auklėji
mą, o kartais prasiveržia net už 
lietuviškos visuomenės 
darydami nepalankių 
ir laisvės kovai.

— Mano vyriausioji duktė iš
tekėjo už menininko, antroji už 
poeto, o jauniausioji už banki
ninko.

— Na, ir kuri laimingiausia?
— Abi vyresniosios, nes Jos 

gyvena pas jaunėlę...
Nebegalėjo

Kalbus Hermanas svečiavosi 
pas draugą. Gerai privaišintas 
Hermanas atsisveikindamas pa
žadėjo šeimininkui prisiųsti iš 
savo ūkio žąsį.

Praėjo nemažai laiko, bet bi
čiulis žadėtosios žąsies vis nesu
laukė. Kartą jis vėl susitiko Her
maną ir užvedė kalbą apie pa
žadą:

— O žąsies tai negavau...
— Teisybė. Bet, matai, kai pa

rėjau namo žąsis buvo jau 
sveikusi...

Padėkojo
Jonukas buvo svečiuose pas 

savo draugus. Vakare jo parsi
vesti ’ mamytė. Ątsisveikinant 
mamytė pamokė,; kaip reikia pa
dėkoti. Jonukas priėjo prie na
mų šeimininkės ię,^ako:

— Mamytė man liepė pasaky
ti, kad man čia buvo -labai ma
lonu ir linksma... '

Dr.J. URBAIHS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DČNDAS ST. W.

Telet 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

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

. Gydytojas ir 
Priėmimo volondos:

. Z1NCHESJN
LM.C.C
chirurgas Z

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

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

pa

Atitaisymas 
“TŽ” Nr. 22, Al.

ribų, su- 
nuotaikų

Yra kuo skųstis
Pirmadienį jižeina vyras į _ 

licijos nuovadą ir susinervinęs 
sako:

— Pone viršininke aš turiu 
pasiskųsti policininku Mikaičiu.

—Iš tikro? Nejaugi jis pasi
elgė su tamsta nemandagiai?

— Ne, ne tas. Priešingai, jis 
buvo mandagus. Bet kai aš va
kar rytą grįžau iš klubo, jis ma
ne vietoj daboklės nuvedė sta
čiai pas mano žmoną...

Nauja linija
Kolchozo pirmininkas kalba 

kolchozininkų susirinkime:
— Draugai, individo kulto lai

kai jau yra praėję. Dabar drau
gai kritikuokite kolektyvą, ne 
mane...

po-

Gimanto 
straipsnyje “Dvi politikos” įsi
brovė nemaloni , spaudos klaida. 
Išspausdinta: “Čia turima gal
voje Nepriklausomos Lietuvos 
vadavimą...” Turėjo būti 
. /. vaizdavimą. //■

AR SULIEPSNOS VID. RYTAI?
/ . *

Sovietai ir toliau veža karo 
medžiagą į artimuosius Rytus, 
ypač į Egiptą. Egipto karininkai 
apmokomi Lenkijoje. Sovietai 
arabams pasiūlę karui su Izra
eliu 50.000 “savanorių” iš Uz
bekistano, kur gyvena daugiau
sia mahometonai.. Egiptas nori 
sunaikinti Izraelio valstybę su 
Sovietų pagalba ir sudaryti Ara
bų Sąjungą, kurioje Egiptui tek
tų vyraujantis vaidmuo. Egipto 
vyriausybėje visa eilė žymių 
veikėjų yra prokomunistiškai 
nusiteikę. Nepaisant to, Egipto

mln. pirmininkas Nasser politi
nėje policijoje laiko apie 80 bu
vusių, gestapo valdininkų. Pava
sarį Artimuosiuose Rytuose lau
kiama karo, nes Sovietai yra 
tvirtai nusprendę dar šiais me
tais paimti Artimuosius ir Vidu- 
riniuosius Rytus savo kontrolėn. 
Tam tikslui jie nebijos leistis į 
karo aferą.- Šiuo metu Maskva 
veda didelio stiliaus “taikos 
ofenzyvą”, tikėdamasi Europą 
padaryti neutralią, o Ameriką — 
izoliuoti.

Suraminta nusiramino
Keleivinis laivas šiaurės van

denyse atsidūrė miglose. Kelei
viai nervinasi, ypač senyva po
nia. Ramumo sumetimu teirau
jasi jūrininko: — Sakykit, kas 
įvyktų, jei susidurtumėm su di
deliu ledo kalnu?

— Nieko, — aiškino jūrinin- 
kaš, ’— kainas kaip plaukia, taip 
ir plauktų.

— Ačių už gerą žodį, dabar 
esu visai rami.

NAUJI VAISTAI NUO 
CUKRAUS LIGOS

Atrodo, kad insulino injekci
jų nuo cukraus ligos gadynė bai
giasi.

Išrastos naujos piliulės, kurios 
gali pakeisti minimas injekcijas. 
Pagamintos iš sulfa gaminių 
tabletės sumažina kraujo cuk- 
ringumą. Tuo tarpu tabletės dar 
neparduodamos: tebeina bandy
mai, ar jos nekenkia sveikatai.

Rūkymas mokyklose
Švedijos mokyklose, “kad ne

būtų varžoma jaunimo laisvė” 
rūkymas nėra uždraustas ir 61% 
mokyklas baigiančių berniukų 
59% mergaičių rūko. Pagal sta
tistiką net 50% visų mokinių 
berniukų iki 15 m. amžiaus pra
deda rūkyti, o reguliariai rūko 
22%, taip pat prieš 15 metų pra
deda rūkyti 35% mergaičių, o 
12% jau reguliariai rūko.

Dabar Švedijos švietimo mi
nisterija visdėlto jau svarsto rū
kymą mokyklose uždrausti.

Burtininkai
Vienas Burmos burtininkas, 

norėdamas įrodyti savo sudvasė- 
jimą, šoko iš 17 pėdų augščio 
žadėdamas paskristi, tačiau nu
krito kaip akmuo ir nuvežtas li
goninėn.

Kenijoje atsitiko kitas “prieš- 
dvasiškas” įvykis. Kareivis nu
šovė burtininką, kuris pats skel
bėsi ir minių buvo pripažįstamas 
.nemirtingu.

Vašingtonas. — JAV armijos 
ministerio apskaičiavimu, ko
munistiniai kraštai turį daugiau 
kaip 8 mil. karių. Sausumos ka
riuomenės esą .405 divizijos. 
Vien kinai turį 2,5 mil. karių.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Boy & Richmond/
” TELEFONAI:

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

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

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

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

Toronto, Ont.

M

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

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

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

pagal susitarimą.
TeL WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

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

Advokatas — Notaras

Dr. Aleksas Vaiadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone 1/ Rusholme)

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

Telefonas LE> 44i851

100 Adelaide St W.
Room 107

Nuo liepos 1 iki 15 dienos 
išvyksta atotogų.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

* v

’’ ir Vaidybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 
Telefonas: Pacific <451L

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

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

Kitu laiku pagpl susitarimą.

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto

Telef. EM. 8-3754

SUJUNGTI “PROGRESISTU” 
SAVAITRAŠČIAI

Lenkijoj susidarė vadinamų 
katalikų “progresistų” grupė, 
palanki komunistinei valdžiai ir 
atsiskyrusi nuo Romos. Ji leido 
savaitraščius “Dzis i Jutro” ir 
“Tygodnik Powszechny” neva 
“katalikiškoj dvasioj”, iš tikro 
betgi’ Kremliaus dvasioj. Kad 
nebūtų klaidinami tikintieji, šv. 
Sostas pirmąjį tuojau pasmerkė. 
Jo tiražas labai smuko, įtaka vi
sai sumenkėjo, ir todėl tėko ieš
koti išeities. Ji buvo rasta: abu 
savaitraščiai susijungė ir išleido 
naują vardu “Kierunki”. Vad 
“progresistų” atstovai atvykę 
Romon ieškoti ryšio su šv. Sos
tu. -

dvaro patarnautojos. Dėl to jis 
ėmė ir padovanojo keletą suk
nelių karalienės kambarinei bei 
jos seseriai, kuri yra princesės 
Margaritos kambarinė. Šitas 
princo žygis sulaukė didelio pa
sipriešinimo dvaro sferose ir dar 
neaišku ar neliks galioje senasis 
paprotys nenešiojamus rūbus 
deginti. > '

7

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusija 
ir užimtus kraštus

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO
' Telefonas EM.' 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iŠ Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Paieškojimai
Leopoldas Algimantas Vait

kevičius, gyveit^' 1947-8 itt.- 
Long Lack, Ont. Pulp and Piper 
Co. Ltd. Camp 21a ieškomas 
motinos iš Lietuvos. Atsiliepti į 
TŽ redakciją.

Jadenkienė Justina, d. Jono, 
ieško savo dukters Aldonos Ja- 
denkūtės Grundienės (ar Grem- 
dienės), prieš karą gyvenusios 
Kaune Šančiuose Estų g-vėje. 
Atsiliepti šiuo adresu: K. Ali
šauskienė, 240 Rusholme Rd., 
Toronto, Ont., Canada.

Pečeliūno Juozo, iš Linkuvos 
miest., Šiaulių apskr., ieško žmo
na ir dukros Sibire.

Švambario Prano, s. Jono, iš 
Lygumų valse., Šiaulių apskr., 
ieško brolis Sibire.

Skupeikos Vinco, iš Jakiškių 
km., Joniškio valse., Šiaulių ap., 
ieško svainis Sibire.

Ieškomieji bei žinantieji apie 
jų likimą rašykite: St. Norvai
šas, 334 Runnymede Rd., Toron
to, Ont., telef. RO. 2-8989.

Sorakai Antanui, s. Adomo, iš 
Miškinių km., Lazdijų rajono, 
yra gautas laiškas iš Sibiro. 
Kreiptis į Juozą Goberį, 1848 
Davenport Rd. Toronto, Ont.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepos 1-mos iki -.9 

liepos 22 dienos.

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

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

Dr. N.^Novosickiš
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko "akinius, 
jei reikalinga r

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

(at' Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O
DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Pritaiko akinius visiems akių defek-
Ištiria akių nervus, kurie daž 

nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto į 

Telef. WA. 1-3924

UPHOLSTERING

Ar deginti suknias?
Jungtinės Karalystės karalie

nei aprėdams, neįskaitant puoš
menų, yra skirta po 7.000 sva
rų per metus. Ar visą tą sumą 
išnaudoja Elzbieta II, neskelbia
ma, bet dabar Anglijoje daug 
kalbama apie tuos karalienės 
aprėdus kita prasme.

Pagal seną paprotį nebenau
dojami karalienės rūbai turi bū
ti sudeginti. Jų niekas kitas ne
gali nešioti. Bet Elzbietos II vy
ras Philipas kitaip mano, jis 
nesupranta, kam gerus rūbus de 
ginti, jei juos pav. gali sunešioti

Kuriamas imigracijos 
muzėjus

Niujorkas (LAIC). — Birželio 
d. Baltimore viešbutyje Niu

jorke buvo gausus įvairių tautų’ 
atstovų susirinkimas, kuriame 
AFL - CIO vice pirmininkas D. 
J. McDonald įstojo į Amerikos 
Imigracijos’Muzėjaus komitetą. 
Jis kartu su Pierre S. Du Pont, 
trečiuoju, pirmininkaus tam ko
mitetui.

Tuo būdu muzėjaus komitetui 
vadovaus stambus Amerikos pra 
monininkas ir darbininkų unijų 
vadas.

Susirinkime abu pirmininkai 
padarė bendrą pareiškimą, ku
riuo ragino Amerikos žmones 
savo aukomis prisidėti prie to 
muzėjaus statybos. Muzėjus bus 
statomas Laisvės Statulos papė
dėje.

Susirinkime lietuvius atstova
vo prel. Jonas Balkūnas.

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

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

Sov. V. DUNDYS

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

TAISO

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

nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

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

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

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

I LIETUVA

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- .

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

immmDASBTw.
„ . J. Beržinskas.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

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

SIUNTINIUS *
PER J

MAZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. EM. 3-5520

Muitas apmokamas pas mus.
Gavėjas nemoka nieko!

Skubus ir garantuotas pristatymas! 1
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. i 
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33.
Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

VYRU IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didens. importuotų medžiagų vyrų

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

K. TUBA
77 Fuller Ave.. Toronto 

Telef. LE. 1-6244

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN -

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

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

ir 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

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

STANLEY SHOE STORE
Augičiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų. '

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JŪOZAPAITIS.

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau j 
91 Roncesvalles Ave., Toronto^

Įstaigos direktorius
A. LICDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem-! 
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras.

damiesi į šią Įstaigą Jūs 
i sutvarkyti visus savo 
inius ir kitus reikalus.
Telef. LE. 6-5613—>

Kreipdamiesi 
galite 

' teisinius ir



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

TORONTO. Out
nacjuoiu , šiuo metu yra Čikagoje, iš kur

tuvių pamaldose Wasagoje vasa-1 pranešė, kad Toronte bus liepos 
rotojai nebesutilpo pastate, dalis 
jų buvo susispietę lauke. Nuo 
šio sekmadienio vasarvietėje lai
komos dvejos šv. Mišios: 9 ir 11 
valandomis. Manoma, dalis ti
kinčiųjų ateityje pasinaudos 
ankstybosiomis 9 vai. pamaldo
mis, kai dar vėsesnis oras.

— Šį šeštadienį vasarvietės 
patalpose įvyks pobūvis-šokiai.

— Šį penktadienį, liepos mėn. 
pirmąjį penktadienį, įprasta 
tvarka 7.30 yąl. vakare parapijos 
bažnyčioje įvyks vakarinės šv. 
Mišios. Prieš pamaldas klauso
ma išpažinčių.

— Sekmadienį par. bažnyčioje 
laike abiejų pamaldų antroji 
rinkliava daroma bažnyčios re
monto skoloms mokėti.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasarą sekmadieniais lai

komos šv. Mišios: 6, 8, 9, 10 11 ir
11.30 apatinėje salėje.

— Šį penktadienį vakarinės 
Mišios 7 vai. v. Švč. Jėzaus Šir
dies garbei.

— Šį šeštadienį pirmas mėnę- 
sio šeštadienis, skirtas Nekal
čiausios Marijos Širdies garbini
mui. Mišios 8 vai. ryto. Po Mišių 
prie išstatyto Švenčiausio rožan
čius už pasaulio taiką, Rusijos 
atsivertimą ir Lietuvos laisvę.

— Nekalto Prasidėjimo Sese
lės, kurios veda liet, vaikų dar
želį, labai prisideda prie parapi
jos darbo, ruošdamos vaikučius 
pirmai komunijai, pravesdamos 
katechetines pamokas, padėda
mos jaunimo organizacijose ir 
aptarnaudamos bažnyčias alto
rius. Paskutiniu metu vaikų dar
želyje vyksta dideli remontai, 
susiję su nemažomis išlaidomis. 
Tuo tikslu šį sekmadienį po visų 
šv. Mišių, išeinant iš bažnyčios 
bus rinkliava remonto išlaidoms 
padengti.

. — Prašomi registruotis, kurie 
nori priimti Sutvirtinimo Sak
ramentą, kurį suteiks Jo Eksc. 
Vysk. V. Brizgys rugsėjo 9 d.

— Parapijos salės grindys per
tvarkytos, uždėjus naujai išras
tą laką, apsaugoti parketą nuo 
drėgmės, skysčių, išbraižymo ir 
tinkamą visokeriapam salės 
naudojimui. Salėje baigta įvesti 
“Seeburg” garsiakalbių sistema 
su automatiška IČO plokštelių 
dėže. Sistema galima naudotis 
pagal reikalą iš keturių salės ir 
kavinės vietų.’

— Einą į College teatrą gali
įsigyti klebonijoje ar pas p. V. 
Tasecką, kuris teatre stovi prie 
bilietų kontrolės. Nuo kiekvieno 
ten pirkto bilieto parapijai eina 
20%. . .

— Pakrikštyti: Ronaldas Pau
lius Vismantas ir Viktoras My
kolas Algirdas Slapšys.

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje,

1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, liepos 8 d. lietuvių pa
maldos įvyks vasariniu laiku —
8.30 vai. rytą. Pamaldi} metu 
bus suteiktas šv. krikštas ir tik
rinama, ar kandidatas konfir
macijai žino krikščionių moks
lo tiesas.

Kun. dr. M. Kavolis.
Sutuokti — Išganytojo liut. 

bažnyčioje, lietuvių parapijoje, 
Augustinas Sukauskas su Alvi
na Lorenčaite.

Važiavimo greitis padidintas
Toronto paežerėj, Mount Plea

sant Rd. ir University Ave. daly
se leidžiamas maksimalinis va
žiavimo greitis kiek padidintas: 
iki 40 mylių per vai. bus leidžia
ma važiuoti Lake Shore Blvd, 
nuo Parkside Dr. iki Bathurst 
St., Fleet Str. nuo Bathurst iki 
Cherry St., Keating St. nuo 
Cherry' Str. iki Woodbine Ave, 
taip pat Mount Pleasant nuo 
Jarvis St. iki Inglewood Dr.

35 myl. p. val. bus leidžiama 
važiuoti University Ave. tarp 
Front ir College St.

Nuostatai jau priimti, bet jie 
galios nuo tada, kai bus gatvėse 
pastatyti atitinkami ženklai.

14 d. Tą dieną jam ruošiamas 
pnėmimas-pietūs Royal York 
viešbuty. Priėmimas ruošiamas 
savo tarpe, t.y. dalyvaujant vien 
lietuviams. Bilietai į priėmimą 
gaunami pas T. Liet. Namų ad
ministratorių.

Priėmimui suorganizuoti yra 
susidaręs lyg ir komitetas, kurio 
sudėtis tuo tarpu neskelbiama.

Ekskursija ežeru Niagarą
Prisikėlimo parapijos orkest4 

ras liepos 15 d. ruošia ekskursiją 
per Ontario ežerą į Niagarą lai
vu Cayuga. Sustojus Niagara-on 
-the-Lake, bus plaukiama upe į 
Queenston, o iš ten autobusais 
iki Niagara krioklio. Laive or
kestras ir choras išpildys pro
gramą.

Visa kelionė kainuos suaugu
siems $2.85, vaikams nuo 5 iki 
12 metų $1.95. Vaikams iki 5 m. 
kelionė nemokamai. Užsirašyti 
galima pas Tėvus Pranciškonus, 
pas orkestro vadovą V. Verikai- 
tį, o sekmadienį po kiekvienų 
pamaldų pas budinčius orkestro 
dalyvių tėvų komiteto narius.

Toronto skautų-čių stovykla 
įvyks nuo liepos 28. d. Ugi rug
pjūčio 6 d. (10 d.), Inglewood, 
Ont. stovyklavietėje.

Stovyklos mokestis $13. Va
žiuojant iš šeimos daugiau ne
gu vienam asmeniui, daroma 
nuolaida.

Į stovyklą priimami ir neskau- 
tai. Norintieji važiuoti regis
truojasi pas p. Kalendrienę telef. 
LE. 2-3080, p. Kerševičienę tel. 
LE. 6-2781, p. F. Mockų OX. 9- 
0977 bei kitus vienetų vadovus.

Nedelskime registruotis, ka
dangi šiais metais stovyklautojų 
skaičius yra ribojamas.

Tuntininkai.
Žuvų Balius

Toronto Lietuvių Medžiotojų 
ir Žuklautojų klubas 1956 m. 
liepos 7 d. 7.30 vai. Lietuvių Na
muose ruošia tradicinį klubo 
Žuvų pobūvį. Visi svečiai bus 
pavaišinti žuvų vakariene. Pa
kvietimai į pobūvį gaunami pas 
visus klubo valdybos narius.

Klubo Valdyba.
KF parėmė jaunimo stovyklas
KLB-nės Švietimo Komisija 

1954 m. vasarą yra suruošusi de
šimties dienų vasaros stovyklą 
Lake Medad p. Narušio -ūky vi
siems Toronto, Hdmiltono ir 
apyl. vaikams mokyki, amžiaus.

Stovyklavo virš šimto vaikų, 
pabaigoje prisijungė ir skautai. 
Stovyklą visuomenė gausiai pa
rėmė, kad dar liko pinigų ir se
kančių metų stovyklai.

Kadangi savo stovyklas kas

želio 27-dL prasidėjo Britų Com
monwealtho konferencija, Ka
nados premjeras St Laurent ka
ralienę Elzbietą II pakvietė at
vykti atidaryti Jūrų keliom Jos 
Didenybė, žinoma, tuojaus pat į 
kvietimą neatsakė, nes tą spręs 
D. Britanijos kabinetas. Kadan
gi Jūrų kelias statomas abiejų 
valstybių, tai jo atidaryti turės 
būti pakviestas ir JAV prezi
dentas.

St. Laurent į Bulganino laišką 
dėl nusiginklavimo dar neatsakė 
nieko. Atsakysiąs grįžęs iš 
Commonwealtho ministerių pir
mininkų konferencijos. Matyt, 
ten bus aptarti kaikurie Bulga
nino liečiami klausimai arba bus 
sutarta dėl 
sakymui.

bendros minties at-

netrukus pasirašysKanada
sutartį su Indija pagal Colombo 
planą suteikti jai iki $20.000.000 
paramos elektros jėgainės ant 
Kundah upės įrengimams. Ka
nada numato pasiųsti turbinų, 
generatorių ir kt. reikmenų.

Ir Kanados komunistai pareiš
kė nepasitenkinimo Kremliumi. 
Partijos vykdomasis komitetas 
pareiškime spaudai pareiškė, 
kad jo nuomone Chruščiovo kal
boje pateiktas paaiškinimas, kad 
dėl visko atsakingas vienas Sta
linas, nesąs pakankamas. Sovie
tų komunistų partijos vadai pa
saulio darbininkijai ir socialis
tams dar turį paaiškinti, “kaip 
ir kodėl socializmo kūrimo lai
kotarpy galėję atsirasti tai, kas 
dabar vadinama vieno asmens 
valdymu, aiškiai laužant darbo 
klasės vyriausybės »socialistinius 
demokratinius principus”. Rei
kią užtikrinti, kad tas nebepasi
kartos ir įtikinti socialistiškai 
galvojančią liaudį, paaiškinant,

KANADOJE?
kaip buvo tai palaikoma taip 
daugelį metų. Kanados Darbo 
progresyvi partija neturinti pa
grindo netikėti Stalino apkalti
nimu, bet Sovietų kom. partija 
turinti duoti daugiau paaiškini
mų.

Parlamento paskirta 27 asme
nų komisija baudžiamajai teisei 
peržiūrėti, priėjo išvados, kad 
mirties bausmė paliktina ir tai
kytina žmogžudžiams, tačiau 
vietoje pakorimo reikią įvesti 
elektros kėdę ar gazų kamerą. 
Mirties bausmė betgi turinti bū
ti taikoma ne jaunesniems kaip 
18 metų amžiaus, o 18-21 m. tar
pe tik išimtinais atvejais.

Kanada nuo birželio 30 d. su
mažino kaikurįų iš JAV ir Ku
bos importuojamų prekių mui
tus. Tų prekių importuojama už 
apie $180.000.000. Savo rėžtu 
JAV sumažino muitus Kanados 
kaikurioms prekėms, kurių eks
portas siekia apie $300.000.000. .

Tegyvuoja biznis
Birželio 26 d. CP paskelbė pa

sikalbėjimą su tik ką grįžusiu iš 
Maskvos Royal Bank of Canada 
prezidentu James Muir, kuris 
ciniškai biznieriškai pasisakė už 
išplėtimą prekybos su Rusija ir 
atsisakymą rūpesčių, kad, “Ru
sija išlaisvintų savo satelitus”. 
Ešą, Rusijoje visur jaučiamas 
troškimas pakelti gyvenimo ly
gį, padidinti gamybą ir jau vien 
tai rodą, kad netrokštama karo. 
Kalbos apie tai, kad Rusija turi 
išlaisvinti savo satelitus esą tuš
čias burnos aušinimas. O susidū
rimai su “Rusijos sąjunginėmis 
tautomis” jį įtikinę, kad tautos 
ten jaučiąsi laisvos, nepriklauso
mos ir esą patenkintos ūkiniu 
bendravimu su Rusija.

Šitam biznieriui rusai, matyt,

ALDONAI ir ALBINUI TOTORAIČIAMS ir 
M. LEGIENEI,

jų motinai ir uošvei mirus Sibire, gilią užuojautą reiškia

Švedų šeima.

Gražiai atrodo Lietuvių Namai
Pristačius priestatą L. Namai 

padidėjo jaukia saliuke apie 80 
sėdimų vietų ir visus namus at
remontavus gavosi visai kitas 
vaizdas. Jei anksčiau patalpos 
savb niūriu vaizdu atbaidydavo 
geresnius klijentus — pokylių 
rengėjus, šiandieną nebėra sun
kumų jas išnuomojant. Staty
bos bei remonto darbai buvo at
likti ūkio būdu, kurių priežiūros 

metai organizuoja ateitininkai ir j didžiausią naštą nešė pirm-kas
skautai, KLB Kultūros Fondas 
nesiima daugiau iniciatyvos or
ganizuoti vasaros stovyklų, tik 
prisideda prie jų pinigine para
ma. Tuo būdu, 1955 m. vasarą 
ateitininkų ir skautų stovyklos 
gavo paramas po $100.

Kultūros Fondas šios tradici
jos laikosi ir toliau ir šiais me
tais plenumo posėdyje birželio 
14 d. vėl paskyrė finansinę para
mą:

1. Ateitininkų Federacijos or
ganizuojamai vasaros stovyklai 
Tėvų Pranciškonų sklype prie 
Wasaga Beach vasarvietės $100.

2. Skautų organizuojamai sto
vyklai taip pat skiriama $100.

Susitarus šių organizacijų va
dovybėms, į šias stovyklas yra 
priimami mokyklionio amžiaus 
vaikai ir nepriklausą šioms or- 
joms.

Kultūros Fondas reiškia šių 
or-jų vadovybėms nuoširdų ačiū 
už šį svarbų darbą jaunimo auk
lėjime, nes su stovyklavimu yra 
prayedamas ir lituanistinis švie
timas su gausiomis programomis 
bei sportu. Kultūros Fondas.

Atlantic restorano savininkai 
Bleizgiai išvažiavo dviem savai
tėm poilsiui. Tuo metu restora
nas uždarytas. Jis vėl atidaro
mas liepos 11 d.

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. KAŠKELIS ir J. PREIKŠAITIS 
Telefonas Toronte — LEnox 2-1306 (Preikšaitis).

J. Strazdas. Jis asmeniškai ir jo 
vadovaujama statybos firma 
“Talka” nemaža suma pinigų 
kreditavo, apmokant už medžia
gas ir darbininkams.

Praplėstoje ir pagražintoje 
apatinėje didžiojoje salėje vėl 
veikia penktadienių alučiai. Vir
šutinė buvusi pokylių salė pa
vesta grynai kultūriniams bei 
visuomeniniams reikalams. Čia 
vyksta choro “Varpas” repetici
jos, tautinių šokių pamokos, 
skautų sueigos ir visuomeninių 
organizacijų posėdžiai.

Viso namo remontas, įskaitant 
ir statybą atsėjo virš $10.000. 
Namo skola dabar yra apie 
$33.000, o Šerų kapitalas siekia 
iki $16.000. Namų dabartinė ver
tė siekia apie $80.000. Taigi, na
mai nors įvairioms visuomeni
nėms organizacijoms duodama 
veltui naudotis patalpomis (ver
tinant apie $4.000 į metus) gerai 
verčiasi, 
nemaža 
daugiau iš L. Namų pinigo iš
spausti, 
mums opių visuomeniniai kultū
rinių reikalavimų. Vargiai mes 
šiandien didžiuotumės “Varpas” 
choru, tautinių šokių grupe ir 
kitais veiksniai, kurie nuolati
niai L. Namų patalpomis nau
dojasi, jei tų namų nebūtų. Lie
tuvybės išlaikymo reikalas yra 
visų lietuvių reikalas ir kiek
vienas iš pareigos turime, pa
gal išgales, prisidėti.

Lietuvių Namų Valdyba, at
naujindama naujų šerininkų 
verbavimą, per visą liepos mė-

Bet, visdėlto palyginti 
skola verčia galimai

kartais, atsisakant

MONTREAL, Cue
, savo Ktuuneje tu

rėjęs kontaktų tik su bankinė
mis sferomis, jis drįsta spręsti 
net apie tautų nuotaikas. Pasi
kalbėjęs su komunistiniais va
dais, Kremliaus paskirtais val
dyti satelitinius kraštus, jis jau
čiasi galįs pasakyti, kaip jaučiasi 
tos tautos. Kaip “laisvi ir nepri
klausomi” jaučiasi pav. lenkai, 
pono Muir beabejo neįtikino ir 
poznaniečių pralietas kraujas...

Canadian Labor Congress į 
savo tikslus įsirašė 30 valandų 
darbo savaitę,. įvesdamas tokią 
savait savo įstaigoje Otavoje.

★

Kelionę lėktuvu per Atlantą 
iš Kanados į Europą žadama at
piginti 20% arba $100. Taip pra
nešama iš tartautinės oro trans
porto konferencijos Prancūzijo
je. Naujos kainos būsią nuo -se
kančio balandžio mėnesio. Da
bar pigiausia turistinė kaina iš 
Toronto į Londoną ir atgal su 2 
savaičių ekskursija kainuoja 
$551, o tada bus apie $450. Ne tu
ristinio sezono metu $425, dabar 
$511.

Naujasis Toronto vyskupas 
pagelbininkas F. A. Marrocco 
yra italų imigrantų sūnus. Tai 
bus pirmas vyskupas Kanadoje 
iš mažumų. Pastebėję tai len
kai, kurių taip pat dauguma yra 
katalikų ir Kanadoje yra arti 
pusės milijono, jau kelia klausi
mą, kad būtų paskirtas kurioje 
nors dijecezijoje, kur gyvena 
daug lenkų, vyskupas lenkas.

ApyL seimelio prezid. ;

p. J[. Kardelis, mūsų pakviestas 
sutiko nuo š.m. birželio 20 die 
nos perimti Kultūros Fondo įga
liotinio pareigas Montrealyje.

Mūsų pakviestas p. Pr. Lau- 
rušonis sutiko perimti Tauto: 
?ondo Montrealio Skyriaus Pir
mininko pareigas nuo š.m. liepo;

kytoju Kursoi, kurie Montrealiui dovi 
9 naujus mokytojus.

Giliai įvertindami Jo pasiaukojime 
bendruomenės labui ir lietuvybės išlai
kymui, reiškiame Jom nuoširdžią padėką 
ir linkime geros sėkmės Jo ateities dar- 
buose.

Liet. Seimelio Prezidiumas.
Birželio 14-15 trėmimų minėjimo 

apyskaita
Surinkta Tjž tautinių spalvų 
ženkliukus ir ^programas ...... $105.65
kleista:

a/ Vainikas, prie Nežinomojo
Kario paminklo Domi
nion sg. .........................

b/ Salės nuoma .................
c/ Programos atspausdin......

z Nuoširdžiai dėkojame p. A. Ališaus
kui, Seselei M. Felicijai, p. J. Kardeliui, 
kun. dr. J. Kubiliui, SJ, p. Br. Lukoševi
čienei, p. dr. H. Nagiui, p. I. Rimkevi- 
čienei, p. A Rinkūnui iš Toronto ir p. dr. 
Ag. Šidlauskaitei iš Ottawos, kurie dės
tė savo specialybės dalykus Montreoly- 
įe suorganizuotuose Mokytojų Kursuo
se.

Jūsų pasiaukojimo lietuvybei išlai
kyti Montreolio lietuvių bendruorpenė 
nepamirš.

31.5C
25.00

5.29

Viso .......... , $.61.79
Likutis $43.86 pasidalintas lygio
mis tarp lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenių po ....................  $14.62
Iš šios sumos išleista:

1. Tout. kospin. prie vainiko .... 1.37
2. Taut, ženkliuk. medžiaga .... 2.21

Garantuotas pasisekimas,

MAŽAS IMOKtJ'MAS .INFORMACIJŲ KLAUSKITE:

Jvs kn«*ei ųalite HmokH namuose U h v u hiku raivft mo- 
Fnėle. Kodėl neužtTrbti daugiau ir lengviau? Specialus jūsų

vtiuaviuiq, v zocj, u iv. .aviu v.

nesį skelbia Šerų vajų ir kviečia * d. — 
lietuvių visuomenę paremti L.' 
Namus ir jų užsibrėžtą tikslą, 
perkant L. Namų Šerus. Bs.

Liet. Namų Šerus galima įsi
gyti pas Namų Valdybos narius 
ir L. Namų raštinėje kiekvieną 
dieną. Vienas Šeras $25, mokant 
iš karto arba dalimis.

Tenelieka nei vieno lietuvio 
neisigijusio Liet Namų Šerų.

Liet. Namu šerininkams, nuo- 
muojant L. Namų patalpas įvai
riems pokyliams, daroma 
nustatytos taksos

Teisingai atsakyta
Pereitame “T2” numeryje pa

minėtam B. Hi' Šito, užsipuolu
siam pabaltiečius, taip pat laišku 
Toronto “The Telegram” atsakė 
B. Stundžia, mūsų bendradar
bis, kurio paruoštą “Maištą Pie
tų jūroje” spausdiname jau per 
eilę numerių. Dėl Šito citatos iš 
knygos jis pirmiausia primena, 
kad juk net amerikiečių karei
viams skirtame vadovėly argi 
nebuvę rašoma, kad Stalinas yra 
gerutis tėvelis, o Rusijos ir Kini
jos komunistai yra demokratai. 
Tai ir pabaltiečius liečiąs anos 
knygos posakis ar tik nesąs ko
munistinės propagandos įtakoje. 
Esą teisybė, kad demokratinių 
institucijų veikimas Pabaltijo 
kraštuose buvęs 10 metų suspen
duotas siekiant didesnio atspa
rumo prieš Rusijoje iškylantį 
komunizmą. Tai buvę klaida. 
Bet argi už tai pabaltiečiai turį 
būti baudžiami ištremiant į ver
gų darbus Sibiran? Anglija bu
vo valdoma Cromwellio, Italija 
Mussolini, Argentina Perono. 
Argi dėl to tos tautos jau never
tos nepriklausomybės?! Kai ko- 
lonijalinės tautos gauna nepri
klausomybę, senos Europos tau
tos virsta kolonijomis! Autorius 
negalįs suprasti, kaip pabėgėliai 
socialdemokratai, krikščionys de 
mokratai ar liberalai galį trokš
ti fašizmo. Rusai visus tikrus de
mokratus vadiną fašistais. Pa
gal rusų naująją enciklopediją 
Kanadoje nesą demokratijos.

B. Stundžia baigia: “Įdomu 
būtų žinoti, kieno įsakymu B. H 
Šito parašė savo laišką apie pa
baltiečius?”

Kanados tautų dainos
Šitokiu vardu per tris sekma

dienius — liepos 15, 22, 29 d. — 
Straforde yra ruošiami trys kon
certai, kurių programą išpildo: 
liepos 15 — Estų vyrų choras ir 
Hamiltono lenkų choras; liepos 
22 d. — Kitchener Schneider 
— Orpheus vyrų choras ir Wind 
soro Columbia choras; liepos 29

• Toronto Latvių mišrus 
choras ir Kitchener Concordis 
choras.

Visi koncertai vyks vad. Con
cert Hali 3.30 vai. pp. Įėjimas ne 
mokamas. Organizatoriai: “The 
Canadian Council of Christians 
and Jews” ir The Straford 
Shakespearean Festival of Dra
ma and Music”.

Įdomu kodėl nėprisidėio prie 
šito festivalio lietuviai? Ar ne
buvo kviesti?

Canadian all programa 
transliuojama kas šeštadienį 8 
v.v. CFRB stoties, pripažinta ge
riausia šių metų radijo progra
ma. Jai paskirta vad. Beaver 
premija. Radijo stotis ta proga 
šį šeštadienį ruošia didelį balių, 
kurio programa bus transliuoja
ma ir per radiją. Iš lietuvių į ba
lių pakviesti apyl. pirm. J. R. Si- 
monavičius ir sol. V. Verįkaitis 
su poniomis. Sol. V. Verikaitis 
taip pat dalyvaus programoje.

3-8 metų vaikams vasarojimui 
grynas oras ir šviežias farmos 
maistas su pilnu išlaikymu. Tik 
$10 savaitei. Informacijų kreip
tis W. Šukys, R.R. 2, Grand 
Valley, Ont.

Toronto ukrainečiai praeitą 
sekmadienį buvo suruošę jų ži
nomo poeto Ivan Franko gimi
mo 100 metų sukakties paminė
jimą. Minėjime kalbėjo opozici
jos lyderis Drews.

Čekoslovakai praeitą sekma
dienį Massary-towne iškilmin
gai atšventė metinę Čekoslova- 
kų Dieną, kurioje dalyvavo ir 
imigracijos ministeris Pickers- 
gill. Jam buvo įteikta rezoliuci
ja, prašanti vyriausybę derėtis, 
kad iš Čekoslovakijos būtų iš
leisti Čia gyvenančių asmenų 
žmonos, motinos ir vaikai. Pats 
ministeris patvirtino savo nusi
statymą neįleisti į Kanadą iš už 
geležinės uždangos svečių, ku
riuos kviečia komunistinės or
ganizacijos.

Viso ............ $3.58
Grynas pelnas $11.04 užpajamotas ka- 
sosknygoįe.

Pastaba I: Tautinius kaspinus prie 
vainiko ir ženkliukams medžiagą pir
ko kiekviena tautinė bendruomenė at
skirai.

Pastaba II: Šįmet minėjimą rengė lat
viai, o kasą tvarkė lietuviai.

Seimelio Prezidiumas.

Padėkos
Ponas St. Kęsgailo, visu pasišventi

mu ir rūpestingumu metus su viršum 
dirbęs Kultūros Fondo Įgaliotiniu Mont- 
realyje, dėl susidėjusių aplinkybių nuo 
š.m. birželio mėn. 16 dienos iŠ pareigų 
pasitraukė.

Pažymėtina, kad grynai Jo pastango
mis buvo suorganizuoti ir pravesti Mo-

Montrealio Apylinkes Lietuvių Sei
melio Prezidiumas dėkoja Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. dr. J. Kubiliui, 
SJ, atlaikiusiam gedulingas Mišias už 
Baisiojo Birželio tremtinius, p-lei N. 
Aleksiūnaitei, prisidėjusiai $3 auka prie 
šv. Mišių, bei šių trėmimų minėjimo pro
gramos dalyviams: p. A. Norkeliūnui, 
p. A. Ambrozaičiui ir jo vedamam Mont
reat io Lietuvių Bendruomenės chorui, p- 
1ėms A. Gaurytei, N. Kličiūtei ir L Šipe- 
lytei, už talkininkavimą minėjimo metu, 
M. Siniūtei už pagaminimą tautinių 
ženklelių ir'visiems atsilankiusiems į mi
nėjimą.

Verduno Šeštadieninės Mokyklos Ve
dėjai p. Br. Lukoševičienei ir Longueil 
Šeštadienines Mokyklos Vedėjui p. P. Be
leckui, paaukojusiems po $20 Montre
olio šeštadieninių mokyklų bibliotekos 
įkūrimo fondui, reiškiame nuoširdžių pa
dėkų. Seimelio Prezidiumas.

¥4 nuo

Toronto 15, Ont

Išnuomojamas II augšte butas be baldų 
iš 2 kambariu ir virtuvės. 315 Brock 
Avc. Tol. LE. 6-8835. 

REIKALINGA virėjos padėjėja restorane. 
Kreiptis 994 Dundas St. W. Tel. LE. 6- 
4393.

Padėka
Toronto Lietuvių Maironio Vardo Šeš

tadieninei Mokyklai paremti aukojo:-
$8 — kun. P. Ažubalis;
po $5 — J. Beržinskas, E. Čuplinskas, 

S. Dapkus, J. Demikis, J. Dvilaitis, V. 
G., F. Jonynas, E. Kazlauskas, D. Ma- 
šalaitytė, K. Motušis, A. Pabedinskas, 
dr. A. Pacevičius, J. Račys, P. Razgaitiš,
J. Strazdas,’ dr. A. Valadka ir J. Žiurins- 
kas;

$4 — Atlantic valgykla;
po $3 — V. Bečėnas, V. Eižinas, A. 

Garbenis, D. Kušelevičienė, V. Užupis ir 
S. Zubrickaitė;

po $2 — A. Arlauskas, J. Baltrušaitis,
K. Beržanskis, S. Čepas, K. Gečas, P. 
Jankauskas, S. Ignatavičius, D. Kdunoi- 
tė, A. Kiršonis, J. Liepa, A. Liudžius, 
J. V. Margis, J. Mickus, J. Miliušas, J. 
Ožalienė, Riekus, Roncesvalles Grocerry 
ir J. Tumosa;

$1.50 — V. Švedienė;
po $1 —- L. Adomavičius, J. Balta- 

kys, S. Banelis, P. Berneckas, S. Berži
nis, J. Bitkis, J. Bučys, V.- Butrimas, 
S. Čepas, M. Dailydė, K. Dalinda, A. 
Dūda, J. Gataveckas, J. Jagėla, ‘M. Ja- 
seliūnienė, V. Judošius, J.- Ignatavičienė, 
J. Karalius, L. Karbūnas, S. Kazėnas, 
M. Kiršonienė, J. Kozeris, L. Kybartie
nė, P. Lelrs, E. Liorencienė, J. Mockus, 
J. Martynaitis, J. Morkūnas, B. Nema- 
čiūnas, Nežinomos, J. Paulikaitis, F. 
Penny, V. Petraitis, J. Petrauskas, J. 
Punkerienė, V. Ramanauskas, G. Rau
lį na i t is, H. Siaurys,. A. Sirhonavičius, V. 
Simanavičius, V. Stanevičius, V. StoSč- 
kus, L. Šalna, A. Šarūnienė, J. Šarūnas, 
M. Šenferienė, Tamošiūnas,M. Telyčė- 
nas> T. Vaitiekaitienė, J. Žagimas, Zįer- 
žinskas, L. Žukauskas ir P. Žulys.

po $0.50 S. Dūda, J. Mickeliūnas, 
B. Pakštas, Pūkas, J. Tamulaitis ir J. 
Vilkas;

$0.25 — S. Vosylius.
Iš viso suaukoto $208.75.
Mokyklos Tėvų Komitetas visiems au

kotojams reiškia nuoširdžią padėką.
St. Joseliūnas.

Komiteto Iždininkas.

Tikybos pamokos Ontario 
mokyklose

Ontario pradinėse valdinėse 
mokyklose švietimo vadovybė 
nutarė leisti įvesti tikybos pa
mokas. Joms įvesti reikia atitin
kamos vietos. švietimo tarybos 
sutikimo.

Šiuo metu yra ruošiamos tai
syklės, pagal kurias tikybos pa
mokos galės būti įvestos ir vidu
rinėse mokyklose, tačiau ne dau
giau kaip 1 vai. per savaitę. Ti
kybos pamokos bus kiekvienos 
religijos atskirai, dėstomos ati
tinkamos tikybas dvasininko ar
ba jo paskirto asmens.

Švietimo vadovybė, taip pat 
leido vidurinėse mokyklose 
įvesti automobilių vairavimo 
pamokas, tačiau tik ne normalių 
pamokų metu.

Halifax. Pabėgęs Lenkijos 
“Batory” laivo kapitonas Cwik- 
linski dabar vadovauja laisvųjų 
lenkų įsigytą laivą “Wolna Pols
ka”, kuris birželilo 29 d. atplau
kia į Kanados Halifaxą.

RODNEY, Ont.
KLB Radeny apylinkės val

dyba rengia antrąją gegužinę 
liepos mėn. 15 d. 3 vai. po pietų 
St. Zavackio ūkyje, Back St. pu
sė mylios nuo ’Rodney West 
Lome link, kairėje pusėje, pir
mame miškelyje.

Gros geras vietinis džazas. 
Veiks bufetas.

Kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

P. S. Paskutinioji — priešar- 
vestinė gegužinė numatoma rug
pjūčio mėn. 5 d.

Rodney apylinkės v-ba.

Išnuomojomas 1 kambarys /su ar be 
maisto/. Tel. LE. 1-3250.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldų, ll-me augšte. Arti nauja bažnyčia 
ir lietuviškas vaiku darželis. Tel. LE. 5- 
8310.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė li
me augšte, be baldu Bloor-Dovercourt 
rajone. Tel. LE. 4-1372 po 5 v.v.

Išnuomojama frontinis kambarys ir 
virtuvė ll-me augšte su arb'a be baldų; 
yra garažas ir TV antena. Netoli Liet. 
Namų. Tel. LE. 4-2979.

Išnuomojami 2 erdvūs kambariai su bal
konu ir virtuve ll-me augšte, su ar be 
baidų, prie Prisikėlimo parapijos baž
nyčios. Tel. LE. 1-7017 po 6 v.v.

PARDUODAMAS sklypas Springhurst va
sarvietėje, prie pat ežero. Informacijų 
-‘•intis tel. LE. 5-1944.

.LIETUVIU APŠILDYMO IR 
I VANDENTIEKIŲ B-VĖ 
' įrengia gazo, alyvos ar vandens apšil- 
. dvmus. Vamzdžiu darbai; sinkai - vo-

nios - klozetai ir f.f.
ŽEMOS KAINOS.

LENGVAS IŠSIMOKtIIMAS.
35 BROCK AVE., TORONTO.

Tel. LE. 2-7275, klausti Domo.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte i* tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežime 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite j Mont-

Rev, Sudbury k kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TOHOHTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

SKUBIAI PARDUODAMAS
50 pėdų pločio sklypas netoli Bloor gatvės.

KREIPTIS:

B. SERGAUTIS, Realtor 
Telef. LE. 4-2426

Didelis žemės bei sklypų statyboms pasirinkimas.

REAL ESTATE KLAUSIMU,
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 

- mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

PRAŠAU KREIPTIS Į •

AL GARBENS
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Reikalingi namai pardavimui


