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Liaudies seimas
Šį šeštadienį sueina 16 metų kaip bolševikiniai rusiškieji 

okupantai pradėjo pasauliui skelbti suklastotą lietuvių tautos 
valią. Esą, 1940 m. liepos 21 d. vadinamasis Lietuvos liaudies' 
seimas nutaręs paprašyti Kremlių priimti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungos respublikų šeimą kaip lygiateisę narę. Šitą klastotą 
melą ir dabar dar girdime ne kartą kartojamą sovietinių diplo
matų iš tarptautinių tribūnų, tą skaitome bolševikinėje propa
gandinėje literatūroje. O ir mes ir pasaulis žino, kad tai baisus 
melas. . .

Juk vadinamieji rinkimai vyko okupacinės kariuomenės 
priežiūroje, rinkimų būstinėse esant bent po keletą rusų karių, 
vyko teroro grėsmėje, kai jų išvakarėse, liepos 12 d. naktį, daug 
tūkstančių buvusių įvairiausių pareigūnų staiga buvo suimti ir 
sugrūsti į kalėjimus. Balsuotojai neturėjo jokio pasirinkimo — 
tik komunistų partijos parinktus kandidatus. Ir jų buvo tik tiek, 
kiek reikia. Nei vieno daugiau. Dabar jau visada taip daroma, 
bet tada tai buvo biauri visus erzinanti nujovė. Bet išeities juk 
jokios nebuvo. Koks nors psipriešinimas ar protestas buvo be
prasmiškas, nes visiems“ buvo aišku, kad tai jokie rinkimai, bet 
tik vaidinimas komedijos, nuo kurios eigos niekas nepriklauso.

Liaudies seimo atstovų dauguma į posėdį Kauno Valstybės 
teatre atvyko dar nežinodami, ką turės nubalsuoti. Gero jie ne
laukė, bet nelaukė ir inkorporacijos, vylėsi, kad Maskva jau 
praregėjusį ir nenorėsianti to vien dėlto, kad tai reikštų sugrio
vimą klestinčio Lietuvos ūkio. Esą, juk duonos jiems taip reikia! 
Bet argi yra pasaulyje kokių priežasčių, dėl kurių bolševikas 
atsisakytų progos pajungti sau kurį kraštą. Susodinti teatro par
tery sumišai su iš visur suverbuotais komunistais ir enkavedis
tais, apsupti triukšmingų komjaunuolių ir kompartijos delega
cijų su komunizmo šventųjų paveikslais bei plakatais, atstovai 
jautėsi užglušinti ir lyg pametę galvas. Išgirdę siūlymą, gal ne 
vienas iš jų ruošėsi šokti protestuoti, bet jų nuomonės niekas 
nei neklausė. Jų balsas būtų buvęs vistiek nustelbtas komunistų 
ir enkavedistų agentų džaugsmingų šauksmų. Tai ir buvo visas 
posėdis ir visa sesija. Šitas begėdiškas pasityčiojimas iš demokra
tijos buvo apskelbtas tautos valios pareiškimu.

Bet vieną kartą ir pats Kremlius pasakė tiesą — kad Lietuva, 
kaip ir Latvija su Estija, buvo paprasčiausiai užimtos raudono
sios armijos. Kai JAV su D. Britanija 1947 m. paskelbė Vokietijo
je atrastus dokumentus, įrodančius Maskvos bendradarbiavimą 
su Hitleriu, tarp kitko nušviečiančius ir Ribbentropo-Molotovo 
paktą bei rytų Europos pasidalinimą, prie Sovietų Sąj. ministerių 

- kabineto veikiąs informacijos biuras paskelbė atsakymą'43stoii- 
jos klastotojai” -— rusiškai, angliškai ir vokiškai, — kuriame 
Pabaltijo okupavimo neginčija, bet aiškina, jog tai buvę būtina 
norint sudaryti prieš Hitlerį “antrą frontą” ir iš anksto paruošti 
įtvirtinimus. Girdi, Anglijos ir Prancūzijos politikai tą vadinę 
Pabaltijo užpuolimu, lyg nežinodami, kad šitas užėmimas pozi
cijų arti Vokietijos sienos ir toli nuo Sovietų gyvybinių centrų 
nulėmęs karo išeitį: “Jie nesuprato, kad reikalas ėjo ne apie 
Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinių 
teisių pažeidimą, bet apie tai, kad būtų suorganizuotas laimėji
mas prieš hitlerinius fašistus... Kas būtų įvykę, jei Sovietų 
Sąj. jau prieš Vokiečių puolimą nebūtų suorganizavusi “Rytų 
fronto” toli į vakarus nuo' savo senųjų sienų, jei šitas frontas 
būtų ėjęs ne Viborgo-Kauno-Balstogės-Brastos-Lvivo linija, bet 
paliai senąją sieną: Leningradas-Nąrva-Minskas-Kievas?”...

Taip Maskva teisinosi prieš Vakarų visuomenę besidžiau
giančią dėl laimėto karo. Tada tai galėjo daryti ir įspūdžio. Bet 
jau ne šiandien. Pagaliau šiandien joks frontas nebereikalingas. 
Tai kodėl į Pabaltijį pasiųsta sovietų armija vis nepasitraukia?

NEGRĮŠ VLIKo SUDĖTIN

JAV LĖKTHVAI VIRŠ KAUNO?
Sovietų ambasadorius Vašing

tone G. N. Zarubin atsilankė pas 
JAV užsienio r. ministerį J. F. 
Dulles ir įteikė protesto notą, 
kurioje apkaltino JAV vyriau
sybę, esą ji siuntusi špionažo 
tikslais lėktuvus į Pabaltijo 
kraštus ir Lenkiją. Tuoj po įtei
kimo Maskvos radijas paskelbė 
notos turinį. Joje sakoma, kad 
lėktuvai atskridę nuo Baltijos 
jūros žvalgęsi virš Kaliningrado 
— Karaliaučiaus, Kauno, Vil
niaus, Minsko, Pinsko, Barano
vičių, Brastos, t.y. įskridę so
vietų teritorijon 200 mylių. Tai 
įvykę liepos 4, 5 ir 9 d., kai ame
rikiečių generolas N. F. Twi
ning, aviacijos šefas, lankęsis 
Maskvoje, buvo sustojęs V. Vo
kietijoj. Taip pat notoje sakoma, 
kad skridimai buvę ne atsitikti
nio pobūdžio; tai buvusi “apgal
vota kaikurių JAV sluogsnių 
akcija, siekianti pabloginti san-

tykius tarp Sovietų Sąjungos ir 
JAV”. Sov. vyriausybė laikanti 
JAV vyriausybę i visiškai atsa
kingą už galimus 
prašanti ją “nute 
kus..., kad atet 
vengta panašių pa

padarinius ir 
tusti kaltinin- 
;yje būtų iš- 
tžeidimų”.

pabrėždamas, 
. , imtuvai skrai

dę “virš Kauno, buvusios Lie
tuvos sostinės“. Kąikurie lėk
tuvai skraidę net pustrečios va-

nią pranešė ypa 
kad amerikiečių-’

Protesto notą sovietai pasiun
tė ir Jungt. Tautoms, matyt, no
rėdami atkreipti paskubo dėme
sį į' teritorinius pažęidimus, ku
rie galį sukelti rimtų nesusipra
timų.

JAV Baltųjų Rūmų pareigū
nai pareiškė, kol kas nieko ne
galį tuo reikalu pasakyti. Valst. 
Departamentas pranešė, esą, šis 
reikalas priklauso gynybos mi-

nisterijai ir todėl sovietų pateik
ti dokumentai jai perduoti iš
tirti. Girdėti, kad atsakymas į 
sovietų notą rengiamas JAV 
aviacijos štabe ir bus persiųs
tas Valst. Departafnentui oficia
liai įteikti Sovietų Sąj. vyriau
sybei.

Lietuvos įgaliotas ministeris 
Vašingtone liepos 11 d. pasiuntė 
JAV Valstybės Departamentui 
notą, kurioje “lietuvių tautos 
vardu” pareiškia, kad “Sovietų 
ambasadoriaus protestas neturi 
juridinio pagrindo”. Notoje sa
koma:

“Tarptautinės teisės požiūriu 
Sovietų Sąjunga neturi teisės 
Lietuvos respubliką laikyti So
vietų Sąjungos dalimi. Savini- 
masis šių abiejų miestų (Kauno 
ir Vilniaus) rodo, kad dabartinė 
Sovietų Sąj. vyriausybė visiškai 
palaiko stalininę imperialistinę 
užgrobimų politiką ...”

Savaitės įvykiai
Poznanės sukilimas nuskambėjo plačiai, bet nesuskubo iš

judinti nei plačiųjų Lenkijos sluogsnių, nei kitų kraštų, velkančių 
komunistinį jungą. Visdėlto tai atkreipė valdančių komunistų 
dėmesį į rūgstantį nepasitenkinimą darbininkų masėse netik Len
kijoj, betrir visuose sovietų valdomuose kraštuose. Pačioj Len
kijoj buvo pakeista visa eilė ministerių bei augštųjų pareigūnų; 
oficialiai “parlamente” buvo kritikuota ekonominio planavimo 
komisija. Esą ji įvedusi'perdaug centralizacijos ir biurokratijos; 
vyriausybė pasiskubino grąžinti*

Sukilimų paraštėse
Lėktuvai virš Lietuvos

Zarubinas, Sovietų pasiunti
nys prie JAV vyriausybės lie
pos 10 d. įteikė protesto notą 
Vašingtonui. Esą Amerikos lėk
tuvai buvę įlėkę į Sovietų teri
toriją net kelis kartus ir buvę 
pasiekę tarp kitko ir Kauną ir 
Vilnių. Amerikos laikraščiai ta 
proga buvo įsidėję žemėlapius, 
nurodydami, kur. tie miestai 
j^a^įškjąfe
Katmcfcrir^Vfhif 
miestai.

Atrodo, JAV, galvos nereiktų 
laužyti kiek tai liečia Lietuvos 
teritorijos “pažeidimą”. JAV 
Lietuvos aneksijos neprinažino, 
’cks Lietuvos teisėtas valsty
binis organas neprotestuoja, tai
gi ir Amerikos lėktuvai nėra pa-

Pakeitus VLIKo statutą, jo 
pirmininkas pranešė savo noru 
pasitraukusioms grupėms, kad 
nuo šiol jos galinčios grįžti la
bai paprastu būdu — vien pra
nešdamos apie tai raštu VLIKo 
pirmininkui. “Lietuvių Fronto” 
vadovybė oficialaus savo nusi
statymo, rodos, nėra pareiškusi. 
Tautininkų grupės, kurias at
stovauja vad. “Nepriklausomy
bės Talka”, atsiliepė specialiu 
komunikatu su aštriu “ne”! Jos 
tebekaltina VLIKą už visas atsi
radusias negeroves. Esą, toks 
VLIKo statuto pakeitimas skirs
tąs grupes į geresnes ir bloges
nes. Girdi, kuo blogesnis “Liet. 
Atgimimo Sąjūdis” arba “L. Re
zistencinė; Santarvė”, kad jiems 
tas kelias netaikomas? (Mat, 
šios grupės neįeina į buvusių ir 
“savo noru” pasitraukusių gru
pių kategoriją). Tai esąs naujas 
visuomenės skaldymo pabrėži
mas, o ne žingsnis į jos vieniji
mą. ' K

Kaltina tautininkų grupės 
VLIKo žmones, kad jie, svarsty
dami statuto pakeitimą, jas iš
vadinę “antidemokratinėmis — 
fašistinėmis ir įtarinėję, esą jos 
užsimojusios brautis į bendrą 
darbą tik “su bomba”. Kaltina 
jos VLIKą, esą, jisai pareiškęs. Į ninkas Paleckis, jam įteikė vie- 
kad turįs pasilikti koks buvęs ir ną tos tiesiog pribloškiančios 
todėl tuo pačiu atmetąs pačią1dokumentacijos egzempliorių: 
sutarimo mintį. Komunikate sa- bet sovietinis atstovas pašaipiai 
komte: “Pareiškimai, jog VLIK- besižvalgančių Liuksemburgo ir 
as turi pasilikti koks buvęs, o;užsienio žurnalistų akivaizdoje 
taip pat ir perredaguotasis VLI (atsisakė dovaną priimti, aiškin- 
Ko statutas drauge su eile 
tarųjų jo nutarimų 
kad VLIKo vardu lęsuunvji 
veikla ir toliau pasilieka prisiri
šusi prie visuomenę bei pačią 
laisvės kovą skaldančių pagrin- pasiteiravo, ar rusų valdžios vy- 
dų. Dėl to visą lietuvių visuome-. rams yra žinomas “Raudonosios 
nę jungiančio organo sudarymo knygos” turinys, arba bent jos mą. (URT).

galimybės tuo tarpu pasilieka 
užblokuotos”.

Visuomenė gerai žino, koks 
buvo VLIKas nuo pat savo veik
los pradžios ir kokios buvo ir 
tebėra tautininkų grupės, pre
tenzingai besišiaučiančios prieš 
bendrą darbą. Jos pastaruoju 
laiku lozoraitiųes tendencijas 
kelia augščiau už patį laisvini
mo darbą, tuo būdu kenkdamos 
ne tiktai laisvės kovų vieningu
mui, bet ir diplomatų šefo auto
ritetui, padarydamos jį tik savo 
partijos šefu. • .

HOMO POLITICOS 
Mūsų bendradarbis Niujorke

(uvo įkurta

Lietuvišku požiūriu, tai yra 
išdavimas visų tų žmonių, kurie 
kovoja prieš tiraniją, kurie au
koja savo gyvybes kovoje už 
pasaulio laisves.

Lietuviški veiksniai juda
Nors užpuolė vasaros karščiai, 

ir žmonės rūpinasi tik atostogo
mis, bet visi veiksniai veiksnė
liau dar kruta, juda.

Min. Lozoraitis kaip piligri
mas. važinėja Jš^viencsJsoįonįms

darbininkams “nelegaliai” pa
imtus mokesčius nuo 1954 m. 
liepos 1 d. Tardymo komisija 
jau apklausinėjo šimtus suimtų 
sukilėlių; dalį jų paleido, liku
siųjų likimas dar nežinomas. 
Vengrijoj, nors ir buvo sustip
rintas vyriausybės budrumas, 
tačiau kartu paskubėta paleisti 
11.000 kalinių, matyt, siekiant 
sumažinti vidaus įtampą.

Dar nežinia, kaip atsilieps 
Poznanės įvykiai į Kremliaus 
užkulisius. Rytų Berlyno darbi
ninkų sukilimas pareikalavo to
kių aukų kaip Berija ir kt. Ar 
nepareikalaus Poznanės sukili
mas dabartinių Kremliaus vadų 
galvos? Anglų “Daily Mail” ra
šo turįs žinių, kad Kremliaus 
užkulisiuos vykstanti kova: sta
linis tų grupė, kuriai priklauso 
Molotovas, Malenkovas ir Kaga- 
novičius, esą norinti Chruščio
vą išstumti, nes jo politika su- 
bankrutijusi. Be to, pastebėta, 
kad Chruščiovo laikysena pasi
keitusi — jis pradėjęs girtauti 
ir viešame priėmime aviacijos 
šventės proga netgi išplūdęs už
sieniečius svečius. Sov. laikraš-

Autonomija kipriečiams
Nesiliaujant teroristiniams 

veiksmams Kipro saloje, D. Bri
tanijos vyriausybė ėmėsi nau
jos iniciatyvos: ji pasiuntė vie
ną žymiausių britų teisės žino
vų lordą Radcliff į Kiprą ir pa
vedė jam paruošti autonominę 
konstituciją. Tai esąs pirmas 
žingsnis į krašto autonomiją, 
kuri būsianti suteikta, kai apsi
raminsią gyventojai. Graikijos 
vyriausybė ir patys kipriečiai šį 
britų ėjimą laiko netiksliu, nes 
jis nepaiso pagrindinio kipriečių 
reikalavimo — laisvos apsi
sprendimo teisės. Turkai irgi 
nepatenkinti: jie raikaįauja salą 
jiems grąžinti.

Atbėgo 8 vengrai
Prie Ingoldstadto, Vokietijoj, 

nusileido ’ dvimotoris vengrų 
lėktuvas su 19 keleivių. 8 jų pa
prašė Vokietijos vyriausybę pri
imti juos kaip polit. pabėgėlius. 
Lėktuvas iš Budapešto turėjo 
skristi į pietvakarius — į Szom- 
bathely, bet septyni susibaudė- 
liai puolė lėktuvo nepatikimuo
sius keleivius ir įgulą, perėmė jo 
vadovybę pavesdami vairus vie
nam savųjų, buvusiam II D. Ka-

•vo sužeista.' Pabėgėliai buvo 
ginkluoti gelžgaliais ir .vienu 
pistoletu. Komunistinė vengrų 
vyriausybė laiko juos nusfkaltė- 
liais ir reikaLuia išduori, nors

čius nevien biudžetą. Atidaro- prieglaudos teisę. Likusieji pasi-

prašytil vyriausiąjį Sovietų “so
vietą” ją inkorporuoti į rusų au
tonominę respubliką. Tai prane
šė Bulganinas, atidarydamas 
Sovietų “parlamentą”. Reiškia, 
taip ir bus. Čia dabar eina tik 
surežisuota komedija, kas fak- 
tįnąi jau nutartąjį

publika Rusų federacijoj. 1940 
m. atimtos žemės iš Suomijos 
buvo priskirtos prie šios respub
likos ir visa sritis ta]So paversta 
atskira sovietine respublika 
krip ir Lietuva. Joje buvo apie 
600.000 gyventojų daugiausia 
rusų. Dabar einama atgal.

žeidę jokio suvereniteto; lietu- Ar sovietai grąžins atimtas iš 
viai ir jų organai nemato nie
ko blogo, jei net ir kariniai Ame rosi visai aktualus klausimas, 
rikos lėktuvai skraidytų virš 
Lietuvos.

Suomių-Karelų respublika 
panaikinama

Daug buvo kalbų, straipsnių 
ir žinių apie Pabaltijo valstybių
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos
— pervedimą iš sovietinių į sa
telitinių respublikų padėtį. Šiuo 
metu jos yra tarpe kitų 16 so
vietinių respublikų. Satelitinės 
respublikos, kaip Lenkija, Ven
grija, Rumunija ir kt., skaito
mos savarankios, bet tik iš var
do. Ir jas valdo toji pati komu
nistų partija, diriguojama iš 
Maskvos, nors oficialiai jos skai
tomos Savistoviomis respubliko
mis su savo atstovybėmis užsie
niuose.

Dabar vieton to, kad respubli
kas atpalaiduotų bent iš vardo 
nuo sovietų inkorporacijos, ei
nama visai priešinga kryptimi: 
Suomių - Karelų respublikos 
augščiausias “sovietas”

Suomijos 1940 m. žemes — da-

nutarė

Paleckis nepriėmė dovanos
J. Paleckis, kaip žinia, vado- egzistavimas, Paleckis 

vavo Sovietų Sąjungos augš- jog apie tai jis neturįs žinių. Į 
čiausios tarybos delegacijai Liuk eilę jam ne visai malonių pa- 
stmburge. Įtalų_ žinių agentūra klausimų apie religinę padėtį 

“ satelitiniuose kraštuose, o ypač 
Lietuvoje, iš kurios Paleckis yra 
kilęs, šis atsakė, kad “ten vieš
patauja didžiausia laisvė”, kad 
“ten nėra jokių priešingybių 
tarp valstybės ir religinių ben
druomenių”; vis dėlto reikią su
tikti, jog kartais pasitaiką “tarp 
įstatymo ir tų, kurie to įstatymo 
nesilaiko...”

“Italia” 1956. VI. 30 perdavė iš 
Ženevos žinią, kad sovietai ne
nori skaityti “Raudonosios kny
gos”. Minimojo žinioj skelbia
ma: “vienas iš “Raudonosios 
knygos” apie religijos persekio
jimą už geležinės uždangos au
torių, Rev. dr. Bernard, laikraš
čio “Luxemburger Wort” redak
torius, per spaudos konferencią, 
kurią Liuksemburge suruošė 
Augščiausiojo sovieto vicepirmi-

uwvauq į-»a iuiivi, niorsui- 
Idamasis. jog delegacija, kuriai 
jis priklauso, neturi įpročio pri
iminėti dovanas ar komplimen
tus.

Vienam iš žurnalistu, kuris

atsakė,

ŠEPILOV APIE 
PABALTIJĮ

Prispirtas graikų žurnalistų, 
naujasis Sovietų Sąjungos užs. 
reik, ministeris Šepilovas pa
tvirtino, jog Sov. Sąjunga iš 
principo pripažįstanti viešai de
klaruojamą apsisprendimo teisę 
ir Pabaltijo respublikoms.

URT Valdytojas per Graikių 
ambasadorių Bonnoje paprašė 
autentiško Šenilovo pareiškimo 
teksto, išreikšdamas draure 
graikų žurnalistams padėką už 
aiškų Pabaltijo reikalo pastaty

Suomiai to tikisi. Tai paaiškės 
gal Vorošilovo vizito metu Suo
mijoj, kurion jis vyks rugpjūčio 
mėnesį. ' .

Kuo tiki Mr. Dulles?
Liepos 11 d. Mr. Dulles tarp 

kitko analizuodamas Sovietų vi
daus padėtį yra išsireiškęs:

“Aš tikiu, kad jėgos ten (So
vietuose) veikiančios bus nepa
laužiamos. Tai nereiškia, kad 
tai įvyks ryt ar poryt... Aš sa
kiau, kad greitos permainos ne
gali būti. Tai nėra reikalas šių 
ar kitų metų. Bet. aš tikiu, kad 
sekantis pokarinis dešimtmetis 
pamatys šias jėgas suimančias 
padėties vadeles į savo rankas. 
Mes galime tikėtis pakitėjimo ir 
tarptautiniame gyvenime”.

Daug pasakyta. Pirmas daly
kas, tai viskas sudedama į pačių 
pavergtųjų rankas. Naujos jėgos 
kyla Rusijoj ir pavergtose tau
tose. Badas, teroras, laisvių ne
turėjimas, beteisis žmogus pra
deda daryti savo politiką. Tą 
įrodė ir vokiečių sukilimas 1953 
m., tą įrodė ir sukilimas vergų 
stovyklose, tą pagaliau dar aki
vaizdžiau parodė ir Poznanės 
darbininkai. Ir tai vis pavergtie
ji! Pavergtieji nuogomis ranko
mis sukyla prieš ginkluotus če
kistus ir krinta masinėmis auko
mis! O Vakarai? Vakarai gali 
laukti dar ir sekančio dešimt
mečio! Juk neskubu. Vakarai 
gali susitikinėti Ženevose su 
Bulganinais, Chruščiovais ir ki
tais budeliais ir įtikinėti, kad 
jie ir nemano kariauti, kad jie 
trokšta taikos. Vakarai beveik 
norėtų duoti garantijas, kad 
bolševikai gali ramiai likviduoti 
ir pavergtas tautas, ir visus ki
tus kitaip galvbjančius. Vakarai 
nori beveik užtikrinti taiką 
“mylinčius” čekistus, kad jie 
nesikiš į jų “vidujinius” reika
lus, kada tie šaudys darbininkus 
išėjusius reikalauti duonos ir 
laisvės!

Krinta į akis Vakarų pasiren
gimas ' laukti įvykių. Jie save 
braukia iš aktyviųjų vaidmens, 
tampa tik įvykių stebėtojais. 
Kai pokarinė būklė atidavė pir
maujančią rolę Amerikai, ji pa-

■ Į- kitą. fiatfirrmdširn 
mijas. Vietos adjutantai sten
giasi iš paskutiniųjų parodyti 
savo ištikimybę ir sumobilizuoti 
kuo daugiau “pritariančiųjų”. 
Juk kiekvienas atsilankęs į su- 
tiktuvet, į puotą ar pranešimą 
tuo pačiu traktuojamas kaip 
pritariąs šefo politikai, o tuo pa
čiu ir “Talkai”. Įdomu, kad ir 
mūsų valstybinių organų liku
čiai aktyviai jungiasi į šitų “pa
radų” rengimą ir mobilizuoja 
žiūrovus. Turima galvoje kon
sulai. Ar po to galima juos trak
tuoti kaip nepartinius ir nesiki- 
šančius į' partinius reikalus?

VLIKo žmonės irgi juda. Po 
VLIKo sesijos abu pirmininkai, 
ir VLIKo ir Vykdomosios Tary
bos, irgi pasileido į keliones. 
Aplankė Vašingtoną, kur pasi
matė su ministerių p. Žadeikių, 
dalyvavo ištisai Čikagos paren- 
gimuose-Dainų Šventėj ir Kul
tūros Kongrese, tarėsi su ALTo 
Vykd. Komitetu ir su atskiro
mis polit. grupėmis. Dabar ir 
vėl intensyviai posėdžiauja. Lo
zoraitis su VLIKo žmonėmis dar 
nesutiko. Tam esą priešinasi 
ir LNTalkos žmonės, nes bijo, 
kad tie kartais nesusitartų. Ko
kioj padėty tada jie atsidurtų?

L. Frontas atakuojamas talki
ninkų ir konsulų, kad tik nepasi
duotų pagundai grįžti į VLIKą.

—’ Bulganiną ir Chriišciovą.' ‘ 
t Augšč. Sovieto posėdžiai

Maskvoj susirinko posėdžio 
augšč. ir tautybių sovieto atsto
vai — 1300. Spauda laiko jį is
teriniu ta prasme, kad buvo leis-
ta svarstyti klausimus, liečian-.V. Vokietija jau suteikė polit.

mą ją kalbą pasakė Bulganinas; 
Chruščiovas atidaryme nedaly
vavo. Darbotvarkėje numatyta: 
dekretų patvirtinimas, pensijų 
įstatymo priėmimas, suomių 
Karelijos respublikos “prašy
mas” įsijungti į rusų soviet, res-

prašė grąžinami Vengrijon.

Susiorganizavo Lenkijos 
ukrainiečiai

Birželio 16-18 d. Varšuvoje 
įvyko pirmasis Lenkijos ukrai- 

publiką ir kt. Svarstant pensijų1 niečių delegatų suvažiavimas, 
klausimą pasireiškė ir M. Ged- Jo tikslas, pasak Varšuvos radi- 
vilas, pasiūlymų komisijos pirm. I jo, buvęs priėmimas Ukrainie- 

Neutraliųjų blokas įčių kultūros draugijos statuto ir 
Į Belgradą atskrido Egipto aptarimas ukrainiečių padėties 

prez. pulk Įeit. Nasser tartis su ’ Lenkijos 1. respublikoje. Posė- 
Jugoslavijos diktatorium Tito.'džiai užtruko dvi dienas. Buvo 
Jų tikslas netiktai aptarti Vid.! ir meninė programa. 
Rytų padėtį, bet ir imtis inicia- “ 
tyvos organizuoti neutraliųjų 
bloką, kurio uždavinys būtų: 
laikyti pusiausvyrą tarp Rytų 
ir Vakarų blokų. Ta mintis yra 
labai artima ir Indijos min. 
pirm. Nehru, kuris šiuo metu 
lankosi Europos sostinėse ir tu
ri taip pat atvykti į Jugoslaviją, 
kur prisidės prie Nasser-Tito 
pasitarimų. Manoma, kad ši tri
julė nustatys pirmąsias gaires 
neutraliųjų blokui.

Buvo kalbama, kad draugija 
rųpinsis ukrainiečių kultūriniu 
auklėjimu, kartu palaikant loja
lumą liaudies respublikai. Tam 
bus leidžiamas ir laikraštis. Bu
vo taip pat kalbama, jog būsią 
dedama pastangų plačiai išsi
blaškiusius ukrainiečius apgy
vendinti viename paviete.

Kiek ukrainiečių yra dabarti
nėje Lenkijoje, yra nežinoma. 
Iki šiol jie buvo visiškai nemi
nimi.
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Vad. “liaudies seimo” prezidiumas “posėdžio” metu Kauno valstybės teatro scenoje 
suorganizuotų komjaunuolių su bolševikinių dienraščių paveikslais ant lazdų.

apstotas.
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Naikinamas Stalino vardas
Nuvertinus Staliną, susidurta 

su visa eile painių problemų, 
nes dabar tenka pavadinti kitais 
•vardais visą eilę miestų, kolcho
zų, gatvių, aikščių ir jėgainių. 
Taip pat neturima kur kišti nu
vainikuoto Stalino paminklų ir 
biustų. Dąr blogiau, kad tiesiog 
juokingu virsta pagrindinis par
tijos principas, ligi tol saugo-, 

‘ tas “kaip akies vyzdys”: “Par
tiją visuomet skelbia tiesą’’...

Kadaise Ukrainoje Jelizavet- 
gradas buvo pavadintas pagal 
tuometinį kominterno pirminin
ką Zinovjevą — Zinovjevsku. 
Paskiau teko jį pakrikštyti Ki- 
mvogrądu, nes Zmovjevas buvo 
likviduotas. Likvidavus Rykovą, 
Rykovo vardo miestas paskum 
vėl atgavo senąjį vardą — Jena- 
kijąvo. šiaurės Kaukaze nedi- 
dutis Baltapašinsko miestas bu
vo po revoliucijos perkrikštytas 
į Sųlįmovą —pagal rusų sovie
tinės respublikos ministerio pir
mininko pavardę. Tačiau tą lik
vidavus, jis buvo perkrikštytas 
į Ježovo, o kai dingo ir tas, tai 
miestas buvo paprasčiausiai pa
vadintas neutraliu Čerkesko 
-vardu. Stalino laikais buvusis 
Oąrycinas buvo pakrikštytas 

' Stalingradu, o 3 svarbiausieji 
pramonės centrai, būtent: Ju- 

"sovka Donbase pakrikštytas 
Stalino; buvusis Kuzneckas — 
Stalinsku, o buv. Džužambė — 

"Stalinabadu. Panašiu būdu iš? 
-dygo Staliniras Gruzijoje, Sta
lino miestas Uzbekistane, kitas 
•Stalino — Turkmėnijoj, Stalino- 
gorskas — centrinėje Rusijoje 

"Stalinskas etc. Ir vis buvo skel
biama, kad tai padaryta “pačių 
‘gyventojų pageidavimu”. . 
• Panašiai visa eilė vietovių ar 
centrų buvo pavadinti Stalino 
Vardais ir satelitinuose kraštuo- 

, se. Stalino vardų buvo pakrikš
tytas ir pats augščiausias kalnas 
centriniame Pamyro kalnų ma-

kimą” kaip nors likviduoti. Vie
nur tai padaroma tyliai, nežy
miai pašalinant jo paveikslus ar 
paminklus, kitur — triukšmin
giau. Trečiur tenka rasti kito
kias priežastis, įgalinančias Star 
lino paminklus kaip nors “nu
vainikuoti”. Didžiausias Stalino 
paminklas yra Prahoje. Jis sve
ria daugiau kaip 18 mil. kg. čią 
Stalino statula buvo užrioglinta 
ant .15 m. augščįo pastato. Iš čia 
diktatoriui žvelgė išdidžiai į vi
są čekų sostinę. Paminklas buvo 
su didelėmis iškilmėmis ati
dengtas 1955 m. gegužės 3 d. Ta
čiau dabar'jį ten palikti pasiro
dė nepatogu ... Todėl surasta 
tokia išeitis. Kadangi milžiniška 
Stalino statulą iš granito labai 
sunki. Paminklą grasinanti pa
plauti požeminė vandens srovė. 
Todėl, kad jis nesugriūtų, tenka 
jį pašalinti...

Taip įr kitur palengva likvi- 
dųpjamąs kadaise sukurtas di
dingas “Stalino mitas”, kurio 
bolševikai laikėsi griežčiau ne
gu 10 Dievo įsakymų...

spauda ir radijas, okupuotoje 
Lietuvoje labai intensyviai at
renkami “savanoriai” studentai 
ir šiaip jaunuoliai atostogų me
tu, sakoma, porą mėnesių padir
bėti prie derliaus'nuėmimo dar
bų pernai ir užpernai įsteigtuo
se sovchozuose.

prasidėjo birželio 22. Vilniaus 
universitete per pirmą dieną su
registruota 80 studentų. Toliau 
•tas skaičius didėjo jau gana lė
tai, nes ir liepos 1 buvo dar tik 
“daugiau kaip šimtas”. Bet Vil
niaus geležinkelių stoties apy
linkėje esančiose įmonėse jau 
buvę suregistruota apie 500, 
Kaune vien iš “Metalo” fabriko 
50, iš politechnikumo 10, be to, 
nenurodytas skaičius iš Poli
technikos bei Medicinos insti
tutų, Veterinarijos akademijos 
ir Duonos kombinato (buv. “Pa
ramos” kepyklos). Šiauliuose 
“atostogininkų” brigados orga
nizuojamos Pedagoginiame in
stitute ir keliose įmonėse. Išvy
kimas numatomas, buvo sako
ma, tuojau pasibaigus egzami
nams aųgštosiose mokyklose, tai 
yra liepos pradžioj.

Liepos 1 d., sekmadienį, iš Vil
niaus išėjo pirmasis Lietuvos 
jaunuolių transportas į “penk
mečio statybas” į Pavlodarą. Iš
vyko 90. Daugiau kaip 100 turi 
išvykti liepos 8 d. Artimiausiu 
laiku vien į Pavlodarą iš Lietu-

Jau

Pavli

nuo 
naujas 
Pavlo

nuoliai 
pasilikti 
žiu...

Pirmojo 
benti

nai. įmones 
yra iš anks 

. tenai ir di:

pastatę jau- 
pasmerkti 
visą am-

valovas, 
girdi,

niaus

ojo transporto nusiga 
buvo atvykęs “jUiumi- 
roi” tresto atstovas Ču- 
i,' kuris pareiškė, kad

Ču- 
kad,

ę" dirbti naujojoje* blumi 
kombiaato statyboje.

Komunistinė spaudą paskelbė 
instrukciją ir kitą “informacinę 
medžiagą, kas žinotina vykstan
tiems dviem mėnesiams padėti 
nuimti derliais dirvonų ir plė- 
šininių žemių rajonuose”. “Kom 
jaunimo “Tięsa” su pasididžia
vimų skelbią-kad tokiu būdu 
verbuojami darbo vergai ar ta
riamieji “savanoriai” bus tikrie
ji “T. Lietuvos jaunimo pasiun
tiniai”.

Iš Lietuvos, išsiunčiamųjų 
skaičius neminimas, nors parti
jos bei komjaunimo organai jį 
tiksliai žino, nes yra nustatyti 
kontingentai ne tik visai Lie
tuvai, bet ir paskiriems rajo
nams. Vienam Vilniaus miesto

Trumpo istorija
(Tęsinys iš praeito nr.)

ANT. BERNOTAS

-Bulgarijoje pavadinta Stalino 
viršūne, o Tatrų kalnyno augš- 
čiausioji viršūnė — Stalino kal
nu. Stalino vardą turėjo visa 
eilė pramonės įmonių visoj Sov. 
Sąjungoj ar jos kontroliuoja
muose kraštuose. Darbo vergų 
pastatytas kanalas tarp Baltijos 
ir Baltosios jūrų — taip pat pa
vadintas Stalino vardu; ten jų 
yra kritę tūkstančiai.

Tačiau dabar, kai Stalinas 
Chruščiovo yra apšauktas be
pročiu;-diktatorium ir pan. var
dais, tenka visą tą “Stalino pali-

Paeikime prie bažnyčios mū
ro. Čia labai šilta ir neužpučia 
vėjas. Po pamaldų žmonės, kai 
išeina iš bažnyčio, susirenka 
čia pasikalbėti. Bet rūkyti čia 
negalima — šventa vieta: Baž
nyčios gale mažas geležinėmis 
grotomis užtvertas langelis į po
grindį. Pažvelkime į vidų, kas 
čia įdomaus? Iš pogrindžio dvel
kia pelėsiais ir šiurpumu. Po
grindžio dugne ant medinių ežių 
sustatyti karstai: dideli ir ma
žučiai. Vieno karsto gabalai guli 
pogrindžio pašonėje. Karstai bu
vo nudažyti juodai ir rudai. Tai 
ponų karstai: kai kas nors nū?' 
miršta iš pono giminės, jį čią 
palaidoja. Prasčiokus laidoja 
tik kapinėse.

Pirmo pasaulinio karo metu 
vokiečių kareiviai atidarė po
grindžio duris iš bažnyčios ir, 
įėję į pogrindį, išvartė karstus. 
Ieškojo brangenybių. Ar jie ką 
rado, niekas nežino. Paskui kaž
kas surinko kaulus ir vėl uždarė 
karstus. Tegul ilsisi ramybėje!

Pasižvalgykime aplinkui po 
kapines. Štai, senas medinis kry
žius. Jis visai pakrypęs į šoną. 
Ąžuolinis kryžiaus medis su-

pleišėjęs ir apaugęs mažomis 
kerpių garbanėlėmis. Kryžiaus 
skersinio viena pusė nupuvusi ir 
nukritusi žemėn. Dievo Mūka 
nebesilaiko savo vietoje: ją pri
tvirtinusios vinys nurūdyjo ir ji 
kabo tik viena savo ranka. Štai 
kitas, geležinis kryžius. Kalvio 
įmantriai iš geležinės juostos iš
raitytas. Kryžiaus spinduliai 
duobutėmis rūdžių išėsti. Ant 
kryžiaus užmautas senas meta
linis vainikas: jis kadaise buvo 
labai gražus. Greičiausia, iš Ry
gos pargabentas, Lapų koteliai 
išraityti - iš_vielos,' o’-pa^ys-dapar 
iškarpyti iš žalios skardos. Tarp 
lapų kekėmis kabo raudonos uo
gos. Dabar iš vainiko belikę tik 
surūdyję likučiai. Stipresniam 
vėjui pučiant vainiko lapai gū
džiai barška.

Kapinės aplinkui paliai mūro 
tvorą iš vidaus apsodintos me
džiais: kaštanais, klevais ir šer
mukšniais. Šermukšniai vėlai 
rudenį apsikabinę j a kekėmis 
tamsiai raudonų uogų. Tačiau 
šermukšnių uogos negardžios — 
karčiai rūgščios. Reikia palaukti, i nutūpdavo ant mūrų pasilsė- 
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jau čia buvo nauji viešpačiai — 
vokiečiai. Bažnyčios belikę tik 
aprūkę mūrai: sudegė. Vokiečiai 
iš tolo ją apšaudė ir padegė. Kad 
rusai, įsilipę į bažnyčios bokštą, 
nestebėtų, ką jie daro. Kapinėse 
užkastus bažnytinius i*ūbus ir 
indus rado, bet rūbai nuo van
dens vietomis buvo parudavę. 
Nebuvo vietos, kur Mišias laiky
ti, nebuvo vietos, kur žmonėms 
sueiti melstis. Klebonas Įrengė 
klebonijos -svečių kambaryje 
mažą altorėlį-.ir ten. laikė Mi
šias. O žmenių sekmadieniais 
-attsirmkdavoy sausakimšai: —pil
nas kambarys, pilnas prieangis, 
pilna lauke. Ir lauke. Kartais 
net ir lietui lyjant.

Slinko metai. Klebonijos sve
čių kambaryje laikė mišias, 
krikštijo, atnešdavo mirusius, 
giedojo liūdnus Requiem... O 
bažnyčios mūrai stovėjo vieni
ši ir nykūs. Šaunusis bokštas 
buvo pavirtęs pelenais, neapka
binamos kolonos gulėjo žemėje, 
tik vėjas švilpavo per kiauras 
durų ir langų angas, tik varnos

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNČIA Iš ANGLIJOS

Veistus ir standortinius maisto siuntinius žemiausiomis kainomis. Turbūt visiems 
yra žinoma, kęd ypatingai vaistus pigiausiai yra si^tti tik ii Anglijos.

Baltic Exporting Co. tikslas buvę išaiškinti ir galimai atpiginti vaistų kainas, 
kad mūsų žmonės galėtų pigiau ir daugiau pasiųsti vaistų savo artimiesiems, 
kurie jų taip reikalingi ir laukia. Tad, jeigu Jūs vertinate mūsų tikslą ir pa
stangas ir norite sutaupyti savo sunkiai uždirbtus dolerius sekančiam siuntiniui, 

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

Apdraustas ir garantuotas pristatymas. 
Galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

CENTRINĖ ĮSTAIGA 849 College St. (prie Ossington), Toronto, 
Telefonas UE. 1-3098.

SKYRIUS 105 Canmm E. HAMILTON, pas p- A. Juraitį, 
Telefonas JA. 8-6686.

Darbo valandos nuo 9 iki 7.
Gyvenę ne Toronte goli užsakymus siųsti mums paštu. 

Apmokėsite gave mūsų pranešima.

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo (Užaugamo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba • Koerting > Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC KXPORT - IMPORT CO.
*2* Dunda* St W, Toronto - EM. 44*33

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ

Skyriai bei Agentūros visuose

kol jos pašals, tada skinti. Apie 
Visus Šventus. Bet nevisi nori 
valgyti šermukšnių uogas, skin
tas nuo kapinių: sako — numi
rėliu atsiduoda.

Štai volas, skiriąs Senąsias ka
pines nuo naujųjų. Iš pietų pu
sės volas apaugęs žemuogėmis. 
Ant Volo Velykų antrą dieną 
mes susirenkame lošti trilistą. 
Iš kiaušinių. Dėdė Ignas jau iš 
anksto žino, kad visi susirinks 
pilnomis kišenėmis kiaušinių, 
todėl jis, eidamas į bažnyčią, ne
pamiršta įsidėti į kišenę kortas. 
Bet reikia saugoti, kad per spūs
tį bažnyčioje kiaušinių nesu
traiškytų. Ant volo kortomis 
lošti labai patogu: prieš saulutę 
šilta ir niekas nereikalingas ne
mato. Netgi klebonas.*

Penkioliktais metais atėjo ka
ras. Siaubas sklido visais kraš
tais. Niekas nesusigaudė, kas ir 
kur ėjo. Daug jaunų vyrų kara
lius pašaukė į kariuomenę. Ba
landžio mėnesį pasklido gandas, 
kąd vokiečiai jau prie Dubysos 
krantų. Kaikas buvo juos jau 
matęs. Visi aplinkiniai kaimai ir 
sodybos prigąrmėjo rusų kazo
kų. Kaip Sąrančių. Tyliomis die
nomis vakaruose jau buvo gir
dėti lyg ir perkūno dundėjimas. 
Nuo Dubysos krantų atveždavo 
sužeistų rusų. Gegužės mėnesį 
apylinkėje pradėjo kristi svie
diniai. Vienas jų nukrito ant ke
lio netoli ąžuolo ir išmušė dide
lę duobę. Kalvis rado aštriais 
kraštais granatos skeveldrą ir 
visiems ją rodinėjo. I^abai įdo
mu pačiupinėti tokį daiktą. Zmo 
nės pradėjo kastis rūsius ir ten 
slėptis. Kazokai raiti jodinėjo po 
kaimus ir visiems įsakinėjo ko 
greičiausiai pasimti savo daik
tus ir keliauti į rytus: ateina vo
kyčiai. Kas neklausė — gavo 
nagaikiĮ. Klebonas liepė iškasti

tus indus ir užkasė. Lyg naujai 
supiltą kapą. Paskui užrakino 
bažnyčią ir per pelkes išvažiavo

Kai už poros mėnesių sugrįžo,

ti.... Nebuvo kam nė iš ko baž
nyčią atstatyti: ponas liko ne
turtingas, o vargšai taip pat nie
ko neturėjo. Tik senoji sulinku
si varpinė vis tebestovėjo savo 
vietoje, tik graudulingas var
pas, traukiamas kuprotos Roza- 
lis, vis tebesiuntė tas pačias 
skambias melodijas po plačiuo
sius laukus.

Galop iškėlė kitur ir kleboną: 
nebeliko kam nė Mišių laikyti, 
nė mirusius laidoti. Žinokitės... 

1 Ir subruzdo žmonės: kas da
ryti? Lėkė vienas pas kitą, ieš
kojo patarimų. Buvo ir pas vys
kupą. Vyskupas pasakė: kuni
gą duosiu, bet jis gyvena netoli 
Kauno, parsivežkite jūs patys.

Susirinkimas. Reikia nutarti, 
kaip šį kunigą parsigabenti. 
Traukinių nėra, paštas neina, 
galų gale niekas nė nežino, kur 
tas kunigas gyvena. Reikia siųs
ti žmogų jo ieškoti. Kažkas pa
siūlė mažažemį Praną. Jis žmo
gus buvaunas: buvo Amerikoje, 
svieto matęs, yra valsčiaus ta
rybos narys, turi galvą. Tegu 
keliauja ir visą reikalą ištiria. 
Štai kelionei sumetė ir keletą 
markių. O kaip jis nukeliaus, 
tai jau jo reikalas.

Susidėjo žmogelis į terbą duo
nos, lašinių, džiovinto sūrio, pa
siėmė išeiginius batus, skroblo 
medžio lazdą, atsisveikino žmo
ną ir vaikus ir iškeliavo per pel
kes į rytus. Kunigo ieškoti... 
Grįžo tik po poros savaičių. Su
vargęs, barzda apžėlęs, bet lai
mingas: kunigą surado, tik rei
kia siųsti vežimus ir parsivežti. 
Netoli Kauno, tolimas kelias, 
reikia daug dienų keliauti... 
Tegul važiuoja turtingesni, ku
rie turi po du arklius: Pranas 
teturi tik vieną menką kumelę, 
jam vokiečių kareivių dovano-

rajone buvo minėta užsirašiu
sių “savanorių” 400, kitam net 
500, Klaipėdoj — 300, kituose 
miestuose "dešimtys”. Viešai 
nusiskundžiama, kąd tik Naujo
joj Vilnioj “savanorių parinkta 
žymiai daugiau neąu numatyta 
plane” ir tik Vilniaus Stalino 
rajone bei Radvilišky uždavinys 
esąs atliktas gerai. Bet labai ne
daug jaunuolių esą atrinkta 
Kaune, apsileidęs Panevėžys 
(Šiauliuose jau išduota 37 kelia
lapiai), ir visai apsileidę esą 
kaimo rajonai, kur atrinktųjų 
esąs “visai nežymus skaičius”.- 
Alytaus rajonas ligi liepos pra
džios nedavęs dar nei vieno jau-, 
nuolio.

Iš 152 viešai paminėtų “sava
norių” pavardžių, 71 buvo rusiš
ka, 68 lietuviškos, 13 lenkiškos 
ar kitokios. Tačiau tatai neparo
do, kokia tautybių proporcija- 
yra visoje išsiunčiamųjų masė
je.

‘Tiesa” Nr. 127/1956 skelbia, 
kad daug siunčiamoja jaunimo, 
turės vykti į Rytų Sibirą. ‘Ten, 
kur nebuvo įžengusi žmogaus^ 
koja, nusities plieniniai keliai: 
Mągnitogorsko - Abdulino, Sta- 
linsko - Abakano, Barnaulo - 
Omsko geležinkelių linijos”. 
Jau iš anksto įspėta, kad “jau
nieji entuziastai sutiks daug sun 
kurnu”. Tačiau, “Tiesos? pareiš
kimu, “ir daugelis T. Lietuvos 
komjaunuolių ir jaunuolių taip 
pat pareiškė norą vykti ten, kur 
jaukia partija ir vyriausybė”. 
Girdi, komjaunimo Kauno mies
to komitetas “jau gavęs dešim
tis jaunų patriotų pareiškimų”, 
Rokiškyje trečiosios vid. mo
kyklos abiturientai, iš viso 19 
žmonių, “padavę kolektyvinį pa
reiškimą, prašydami pasiųsti 
juos į Pavlodaro sritį statyti 
aliumininio kombinato” etc. 
Seniau , ir naciai, rinkdami prie
varta žmones į darbus, taip pat 
panašiu būdu skelbė apie taria
mą jų “savanoriškumą”.

Sovietai rūpinasi Sibire su
kurti naują pramoninę imperi
ją, o pačią Sov. Sąjungą padary
ti, anot Chruščiovo, “dar turtin
gesnę net už JAV-es”. Centri
niame Sibire stengiamasi su
kurti vieningą centro Sibiro 
elektrinės energijos sistemą, o 
ypač elektros jėga aprūpinti -No- 
vosibi^cą ir Irkutcką.x^Wtms 
tiems didžiuliams projektams 
vykdyti Sovietams reikia dide
lio skaičiaus žmonių. Apskai
čiuojama, kad tiems milžiniš
kiems planams realizuoti, nesi
skaitant su žiauriomis darbo ir 
gyvenimo sąlygomis, reikės ne 
mažiau kaip milijono jaunų 
žmonių. Chruščiovas jau dabar 
iš komjaunimo, savo eilėse, ofi
cialiais duomenimis, turinčio 
apie 18,5 milijono narių, parei
kalavo duoti šiam reikalui apie 
400-500.000. Tačiau ir patys bol
ševikai gerai žino, kad jauni
mas, iš esmės, nepaisant visokių 
propagandinių šūkių ir tariamai 
skelbiamo “savanoriškumo”, to
li gražu nesidžiaugia pasiuntimu 
į “plėšinines žemes” arba ten 
kur randa geriausia juos pasiųs
ti partija. Ir tai stengiamasi pa
teisinti “objektyviais sunku
mais”, ypač gyvenamųjų būstų 
stoka. Dabar pasiryžta pirmoj 
eilėj tą stoką šalinti — ieškant 
vis naujų f “entuziastų”, kurie, 
jei tikėti bolševikų pasigyri
mais, mėgina tiesiog “veržte 
veržtis” į Rytus. .

mirė visame pasauly išgarsėjęs 
rašytojas ir mintytojas Giova
nni Papini, kurio vardas gerai 
žinomas it lietuviams. Gimė jis 
1881 to. Florencijoj, kur pralei
do didžiąją savo gyvenimo dalį. 
Jaunystėje buvo karštas netikė
lis, savo raštais puolęs daugelį 
to meto garsenybių. 1921 m., ap
gailėjęs savo klaidas, grįžo į ka
talikybę ir parašė bene svar
biausią savo veikalą — “Kris
taus Istorija”, kuris greitai iš
kėlė jo vardą. Be to, jis parašė 
visą eilę kitų stambių veikalų: 
“Gyvasis Dante”, “Michelange
lo”, “Šv. Augustinas” ir kt. Lie
tuvių kalba turime A. Mačiulio 
vertimus: “Kristaus Istorija” ir 
“Celestino laiškai”.' Visuose sa
vo " 
ma

kaip aštrus kritikas, pliekiąs ne
geroves netiktai netikėlių sto
vykloje, bet ir tikinčiųjų. Jo 
raštai daugeliui padėjo rasti 
naujus kelius į religinį gyveni
mą. Jis rašė iki paskutines va
landos. J gyvenimo pabaigą bu
vo beveik visai apakęs, ir savo 
kūrintus diktavo anūkei Onai 
Paskowski, kuri viena tegalėju
si suprasti jo švebeldžiojimą. 
Paskutinis Papini veikalas bu
vo “Ji Diavolo”, kurio K Baž
nyčią negulėjo rekomenduoti, 
nes autorius jame išreiškė here- 
ziją, pasireiškusią jau pirm, 
krikščionybės amžiais, esą prie
šingybė tarp demono ir Dievo 
amžių pabaigoje pasibaigsianti 
susitaikymu. Taip esą jaučianti

veikaluose, kurių - priskaito- Į 3° širdis. Veikalas betgi nebuvo 
bene §5, G. Papini pasirodo I įtrauktas. indeksam

KAS NAUJO KANADOJE?
• Parlamento pirm. L. R. Beau- 
douin savo pareiškimą atsista
tydinti atsiėmė. Min. .pirm. L. 
St. Laurent, kuriam , priklauso 
teisė skirti parlamento pirm., 
pareiškė parlamentui, kad vi
siškai pasitiki dabartiniu pirmi
ninku ir neranda reikalo priimti 
jo atsistatydinimą.

Ontario prov. vyriausybė nori 
pakelti alaus mokesčius, bet 
alaus gamyklos spiriasi moty
vuodamos, kad negulėsią išsi
versti bei reikalaudamos leidi
mo pakelti alaus kainas. Kas 
mėnesį Ontario vyriausybė gau
na iš alaus mokesčių $1.000.000, 
t.y. 8,7%, už kiekvieną galioną 
vietinio alaus, ir 9,5% — įvežti
nio.

Mac Gregor, feder. apdraudų 
intendantas, pareiškė parlamen
to bankinei komisijai, kad kaž
kurios finansinės bendrovės 
ima .(pernelyg aųgštą paskolos 
nuošimtį; pvz. “Merchants Fi
nance” esą ima’ 2-5% už mėnesį, 
t.y. apie 85% už metus. Pana
šiai esą daro “Century Credit” 
ir “Fairway Finance”.

Bankų sąjunga nutarė nuo 
rugpjūčio 1 d. padidinti palūka
nas iki dviejų ir vieno ketvirta
dalio procento savo klientams,

Išvažiavo vežimai ir kunigą 
parsivežė: su visu jo turtu. Ne 
tik kunigą, bet ir zakristijoną: 
su jo žmona ir dviem dukterim. 
Gražios buvo zakristijono duk
terys — ne vienas kaimo bernas 
laižydavosi'į jUS žiūrėdamas. Ir 
chore giedojo (Bus daugiau)

Nauji mokesčiai 
kolchozininkams

Visoje Sovietų Sąjungoje nu
matomi* įvesti nauji mokesčiai 
tiems, kurie privačiai naudoja
muose sklypeliuose laiko gyvu
lius. Priežastis — esą “privati
ninkai” naudoja duoninius grū
dus ir net duoną gyvuliams šer
ti, tuo nuskriausdami žmones...

Nuo privačiai laikomo arklio 
(reta kas arklius privačiai be
laiko) mokestis bus 1500 rublių 
metams, nuo karvės — 500 rub
lių ir 400 litrų pieno (buvo tik 
100 litrų), nuo kiekvienos kiau
lės —.20 kilogramų gyvo svorio 
mėsos (buvo 30 kg. nuo viso 
ūkelio, vistiek kiek bebūtų ja
me išlaikoma gyvulių) ir tt. Tie 
mokesčiai Lietuvą ypatingai 
skaudžiai palies, nes privačiuo
se sklypeliuose išlaikomi gyvu
liai daugumai gyventojų yra pa
grindinis prasimaitinimo^ šalti
nis.

Melstuose iš viso numatoma 
uždrausti laikyti gyvulius. Kas 
neparduos mieste turimų gyvu
lių, bus baudžiamas 500 rb. Kai
muose, jei bent vienas darbin
gas šeimos narys neatliks darba
dienių kolūkyje, mokesčiai ir 
duoklės bus didinamos 50%, o 
naudojamas sklypas kitais me
tais mažinamas pusiau arba iš 
viso bus atimta teisė naudotis 
sklypu bent dvejus metus.

turintiems taupomąsias sąskai
tas bankuose. Nuo 1936 m. ban
kai mokėjo 1,5%, o nuo 1953 m. 
— 2%. Per pastarąjį dešimtme
tį sutaupos bankuose padvigu
bėjo pasiekdamos $5.700.000.000. 
Turinčių taupomąsias sąskaitas 
bankuose yra apie 8 mil. Mano
ma, kad padidintos palūkanos 
sutrauks dar daugiau kapitalo, 
kurį bankai galės gausiau sko
linti pramonei ir prekybai.

Jungtinė senato ir seimo ko
misija, nuo 1954 m. tyrinėjusi 
rykštės bausmę, pasiūlė parla
mentui ją panaikinti ir atitin
kamai pakeisti kriminalinį ko
deksą, pagal kurį teismas, gali 
prie kalėjimo bausmės pridėti 
ir rykštės bausmę. Komisija 
betgi pasiūlė palikti rykštės 
bausmę kaliniams, nesilaikan
tiems kalėjimo drausmės.

Loterijų bei bingo klausimu 
ši komisija savo nuomonės dar 
nepareiškė.

Bonna. — Nehru, Indijos min. 
pirm., lankėsi pas kancl. Aden- 
auerį. Ta proga jis vienoj savo 
kalbų, kritikavo vokiečių politi
ką, nors pareiškė, kad sateliti
niai kraštai turėtų atgauti lais
vę.

NELAIKYKITE NAMUOSE 
PINIGŲ.... MOKĖKITE 
SĄSKAITAS SAUGIU BODU 
ČEKIAIS

Niekuomet nesinešiokite didesnės sumos pinigų su 
savimi. Jūs įsitikinsite, kad daug saugiau laikyti pi
nigus einamojoje sąskaitoje The Canadian Bank of 
Commerce, o sąskaitas patogiau mokėti čekiais. Če- ‘ 
kius galite be rizikos siųsti paštu, tuo pačiu šutau-« 
pysite sau keliones po miestą.
Kitas patogumas turint einamąją sąskaitą banke — t 
naudoti čekiai yra jums sugrąžinami atgal kiekvieno 
mėnesio gale. Kartu pridedamas banko balansas. 
Naudotus čekius galite .laikyti kvitų vietoje. Tokiu 
būdu jūsų asmeniniai finansai visą laiką bus tvar
koje. j
Pinigai padėti The Canadian Bank of Commerce yra 
visuomet saugioje vietoje. Mūsų kapitalas siekia virš 
$2.000.000.000. v
The Canadian Bank of Commerce mielai priima visas į . 
sumas, nesvarbu ar mažas ar dideles. Aplankykite 
jums artimiausią mūsų skyrių ir atidarykite sąskaitą 
dafr šiandie. Mūsų tarnautojai mielai padės jums. \

THE CANADIAN 
BANK OF COMMERCE

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS 
VIRŠ 700 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE
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Ilgai mes laukėme 
žinutės iš tolimojo Sibiro. Ai- 
manavom, kad nieko negalime 
padėti nelaimingiesiems, ken-

Stalinui mirus varžtai po trupu
tį atleidžiami, ir mus pasiekia 
žinios, kad ir dar negausios, apie 
beviltiškai taigose skurstančius 
brolius ir seses. Tuo pat atsidaro 
durys į platesnį ir planingą šel
pimą vargingiausiųjų lietuvių. 
Niekas neginčys, kad reikalas 
labai svarbus ir nereikalingas 
jokių įrodinėjimų. Pribrendo 
laikas šią jautrią darbo sritį dar 
labiau suaktyvinti. Atrodo, bū
tų tikslu pirmoj eilėj imtis suda
ryti išvežtųjų sąrašus, kiek tai 
dabar yra įmanoma. Yra žmo
nių, kurie dar nedrįsta spaudai 
duoti viešai skelbti pavardes ir 
adresus savo artimųjų ir pažįs
tamų, bet jie mielai juos galėtų 
nurodyti Centriniam Šalpos 
Fondui. Kiti pagaliau paieško 
savo giminių, draugų ar gimtos 
apylinkės žmonių. Jie mieliau 
norėtų tuos asmenis betarpiškai 
šelpti. Be didelių pastangų jie 
juos gal jau rastų šF sąrašuose 
Taigi daugeliu atvejų tokių są
rašų sudarymas pasitarnautų 
šiam opiam reikalui. Aplinkraš
čiais bendruomenių valdyboms 
ir kt. organizacijoms ir skelbi
mais spaudoje būtų galima su
daryti pradinius sąrašus. Juos 
dar galima papildyti mūsų laik
raščių turimais duomenimis. 
Balfas sakosi jau nemaža pavar
džių turįs savo sąrašuose. Taigi 
bendram reikalui abejus sąrašus 
būtų galima sujungti. Išvežtojo 
gyvenamosios vietos Lietuvoj 
nustatymui iš dalies galėtų pasi
tarnauti savo laiku L. Raud. Kr. 
sudaryti išvežtųjų sąrašai. Jie 
buvo numatomi atspausdinti. 
Deja, nežinau, koks jų dabarti
nis likimas. (Jie buvo išspausdin 
ti, o dabar tie sąrašai yra multi
plikuoti L. Gen. Kons. Niujorke 
arti 20.000 vardų. Red.). Paga
liau Lietuvoj gyventos vietos 
nustatymas svarbus tik išimti
nais atsitikimais, ir šalpos rei
kalui kol kas galima pasiten
kinti tai daviniais, kurie dabar 
įmanomi. Viena, kas tikrai aiš
ku, — sąrašai būtini. Išnaudoki
me labdarybei dar staigmenos 
būklėj tebesančias tautiečių 
nuotaikas! Darbas dabar duos 
daug daugiau vaisių, negu tada, 
kai nuotaikos atvės ir kai ryšiai 

» su Sibiru pasidarys kasdienišku 
reiškiniu. Ne vieną girdėjau sa
kantį: “Aš duosiu 20-30 dolerių 
tam, kas tik pirmas ateis aukų 
rinkti .Sibiran išvežtiesiems. Jei 
rasiu pažįstamų ar bent mano 
apylinkės žmonių, visą siuntinį 
aš jiems pasiųsiu ...” Rinkliavo
mis ir parengimais paskubėkime 
ateiti pagalbon tiems, kuriems 
atiteko skaudžiausioji likimo da
lis. Juos šelpti pirmoj eilėj yra 
mūsų, gyvenančių Amerikoj ir 
Kanadoj, pareiga, nes mes pri
klausome prie laimingiausios 
tautiečių grupės. Šalpos Fondas, 
reikia manyti, išsiaiškins ir ap-

TfcVIBKtS ŽIBURIAI 8 RUSU

su juo bendradarbiauti: 
siųsti turimus duomenis Apie Si
bire esančius asmenis, remti 
juos aukomis ir atsilankymu į 
tam tikslui rengiamas pramogas, 
{rodykime, kad mūsų ankstesnės 
kalbos — “Sibiran išvežtiesiems 
tikrtai daug aukočiau, jei tik 
jiems būtų galima pasiųsti” — 
nebuvo tuščias žaidimas' žo
džiais. Būtų pageidautina^ kad 
Šalpos Fondo adresas rastų nuo
latinį kamputį vietos kiekvie
nam ar bent kas antram (ypač 
prieš mėn. pabaigą išeinančiam) 
lietuviško laikraščio numery. 
Žmonės — užimti. Ilgiau tran
kąs adreso ieškojimas silpniau 
apsiprendusį atbaido ir nuo pa
ties aukojimo ar adresų siunti
mo. Ne vienas dar susilaiko, bi
jodamas pakenkti siuntinių ga
vėjams. Bet... jau ateina garsai 
iš anapus geležinės uždangos: 
nebijokite! Pagaliau išvežtieji 
nedaug kuo beturi ir rizikuoti: 
jei jie nerizikuos priimti siunti
nius — jie mirs šiandien iš bado, 
o surizikavę — gal atsidurs pa
vojuje vėliau. Bet juk kiekvie
nas nori mirti geriau rytoj, o ne 
šiandien. Pagaliau ir patiems ru
sams ši nevaržymo politika'daug 
naudingesnė: jie ne tik dolerių 
iš muito prisimedžioja, bet iš
lošia ir tuo, kad siuntiniais par 
sistiprinęs išvežtasis jiems "gali 
geriau' dirbti. Vakarų pasaulis 
apie juos jau tiek daug žino,: kad 
išnešimas “paslapties” apie dar
bo stovyklas ir gyvenimą,-“ro
juj” nedaug ką begali jiems pa
kenkti. Kartais tie laiškai jiems 
gali į naudą išeiti: “gyvenimas 
pagerėjo”... ir tt.

Nuoširdumas, svetingumas, pa 
galba varge, — garsios ir švie
čiančios lietuvių tautos ypaty
bės. Jei mes to dar nežinome,

pasiklauskūne vokiečių karių, 
kurie po karo slapstėsi Lietu
vos miškuose ir savo gyvybes iš
gelbėjo tik dėka mūsų gailes
tingųjų motulių. Tegul mūsų 
birželio įvykių minėjimai, kal
bos ir pasižadėjimai dabar būna 
įprasminti realiais darbais! Mie
las broli lietuvi, paskubėk išties
ti nuožirdžią pagalbos ranką sa
vo sesei ar broliui, išėjusiems 
Golgotos kentėjimus ir atsidū- 
rusiems mirties šešėlyje. Aukok 
šiandien, nes rytojaus auka jau 
gali būti pavėluota. Kiekvienas 
duonos kąsnis, tavo dabar pa
rūpintas badmiriaujančiam tau
tiečiui — to pat kraujo lietu
viui (gal. net giminei), gali iš
gelbėti jo gyvybę. Kas įsivaiz
duos dėkingumą tų, kurie po 
tiek kančios metų sulauks pir
mos tavo dovanėlės?! Aukok — 
nepraloš! nei čia nei ten anapus 
karsto. Evangelija sako: Palai
minti gailestingieji, nes jie lai
mės gailestingumą!

E. F. Daniliūnas.
Red. pastaba. Sumanymas la

bai kilnus ir jau daugelio svars
tytas. Aukas tam, beabejonės, 
būtų daug lengviau telkti, bet 
prieš tai dar būtų daug išsiaiš- 
kintinų klausimų. Ir pačius ad
resus juk nelengva būtų gauti, 
o ne asmeniškos siuntos bent 
tuo tarpu neįmanomos, nes jo
kios siuntinius paskirstančios 
organizacijos bolševikai netole
ruos.
- Mums atrodo, kad pirmiausia 
dar reikėtų per visą pasąulį pa
kelti triukšmą dėl nežmoniško 
siuntėjų išnaudojimo, kai Sovie
tų valdžia išplėšia -sau daugiau 
negu dvigubai tiek, kiek siunti
nys vertas. Reikia reikalauti 
laisvų siuntinių. Reikia sukelti 
viso pasaulio opiniją prieš šį bai
sų nežmoniškumą, neleidžiantį 
vargstančiam padėti.

Išlaisvinimas ir išsilaisvinimas
Daug vilčių pavergtųjų buvo 

dėta į Vakarų demokratijas, 
ypač JAV dėl jų tėvynainių iš
laisvinimo. Deja, nūdien tos vil
tys sudužusios. Vakarai naiviai 
praleido visas išlaisvinimo pro
gas ir jie patys atsidūrė tokioj 
padėty, tarytum medžiotojas, 
vilkų gaujos užpultas. Jis .nebe
galvoja, kaip nušauti bent vieną 
vilką, bet rūpinasi, kaip savo 
sveiką kailį ..išnešti.. .^ •

Pavergtųjų išlaisvinimo' pro
gų — buvo daug. Ir buvo galima 
tai padaryti be jokio šūvio, be 
karo. Kaip tai buvo padaryta iš
prašant bolševikus iš Irano.

Deja, JAV-bės, nors būdamos 
pačios galingos, turtingos ir. stip 
rios, vienok dar nepriaugo prie 
to, kad galėtų proporcingai di
dumo ir politinių vadų turėti.

Ar jau pamesti visas viltis?
Atrodytų, kad ne. Dar liko 

viena galimybė — tai pavergtų
jų pačių išsilaisvinimas. Štai, 
buv. JAV-bių prezidentas, H. 
Trumanas, grįždamas iš Euro-

REIKIA ŽINOTI
GERŲ FIRMŲ 

ŽENKLUS .

Pirkdami žiūrėkite šių 
ženklų. Jei kas nors jums 
reikalinga, galit būti tik
ri, kad ant to daikto ra
site vieną iš šių ženklų. 
Pirkit pasitikėdami

— tai geros rūšies.
— tai vertinga.

. . . tai pas

EATON’S

pos, pasakodamas savo įspūdžius 
tarp kita ko, apie Sovietų pa
vergtuosius šitaip teigia: “... 
Reikia tikėtis, kad tie žmonės, 
pagaliau, patys pastatys savo 
reikalavimus, nurodydami, kad 
jie nori turėti laisvai išsirinktą 
valdžią, kuri jiems leistų laisvai 
galvoti, laisvai kalbėti, laisvą 
spaudą skaityti ir 1.1.”.

Žinoma, tokie pareiškimai, 
pirmiausia naivumų, atsiduoda. 
Žmogus nori pagalvoti: “Kai 
jau nebepajėgia išlaisvinti, tad 
miglas pučia į akis, skiepydami 
tuščias viltis, kad, esą, paverg
tieji patys išsilaisvins” ...

Vienok, pasvarsčius reikalą iš 
antros pusės, ypač nūdien, su
siklosčius specifinėm aplinky
bėm, tokia galimybė visdėlto 
yra galima. Pavergtųjų išsilais
vinimo didelis pagelbininkas — 
yra šiandien bebraškanti Krem
liaus valdžia.

Kaip ten bebūtų, tačiau reikia 
pripažinti, jog dar niekad nebu
vo Sovietuose tokio netikrumo 
vaildžioj, kaip šiandien. Chruš
čiovo nuvainikavimas Stalino 
buvo ne kas kita, kaip despera- 
cinis žygis, nes jis, paskelbda
mas Staliną žmogžudžiu, dege
neratu, išsigimėliu ir kitokiu — 
tuo pačiu tarytum pasakė: jis 
buvo didelis banditas, o mes, jo 
pašonėj sėdėjusieji, taip pat esa
me banditai, tik kiek mažesnio 
kalibro...

Visuomenė' tai supranta
Pavergtieji Sovietų Sąjungos 

žmonės tai gerai supranta. Juk 
jie žino, kad ne kas kitas, o tik 
Chruščiovas išžudė apie 15 mil. 
Ukrainos gyventojų, kolchozų 
kūrimo dienomis. Taip lygiai jie 
žino, kad kaip nekalbėtų ir kaip 
nesmerktų Staliną, negeresni už 
jį yra nė Chruščiovas, nė Bulga
ninas, nė 
tovas, nė 
buvę jo 
biai.

Žodžiu, 
ne vienas 
nėms valdyti, nežiūrint kokio
mis teisėmis, nes per jų rankas 
yra nutekėję perdaug nekaltų 
žmonių kraujo.

Tą tiesą žino ne tik Sovietijos 
liaudis, bet ir jaunesnieji val
džios pareigūnai, karo vadai. Pa 
galiau, žino tai ir Krašto apsaug. 
ministeris Žukovas kurio gyslo
mis teka visdėlto kitoks kraujas, 
negu Chruščiovo ar Bulganino, 
nes Žukovas — gana daug per
sekiojimų yra pernešęs nuo “tė
velio” Stalino ir jo bendrininkų. 
Taigi galimas yra dalykas, kad 
vieną kartą gali pribręsti laikas, 
kada to krašto kariuomenė, o 
taip pat ir visuomenė spontaniš
kai sukils ir pasakys, kad gana 
kraugeriams mūsų kraują ger
ti,..

Reiškiniai jau matosi V
Štai, rašydamas šiuos žodžius, 

matau spaudoje dideles antraš
tes apie įvykusias riaušes Poz
nanėj, raudonojoj Lenkijoj, kur 

(Nukelta į 6 psL)

Mikojanas, nė Molo- 
Vorošilovas, nei kiti 
artimieji bendradar-

visi gerai žino, kad 
iš jų nebetinka žmo-

Montrealiečiai baigę mokytojų kursus. Pirmoje eilėje sėdi iš kai
rės: Marija Danutė Stankaitytė, Jadvyga Baltuonienė, Vytautas 
Birieta, Joana Blauzdžiūnienė ir Viktorija Gučinienė. Stovi: Ju
lija Jakubaitytė, Nijolė Kličiūtė ir Regina Seniūtė. Trūksta Janės 
Rimkevičiūtės. . _

NATO delegatai keliauja
Šiaurės Atlanto Sąjungai pas

kiausiu metu ėmus braškėti, tą 
žinią didžiu rimtumu sutiko kai 
kurios Vašingtono galvos, ku
rios nieko gilesnio negebėjo su
galvoti, kaip tik pakviesti Są
jungos narių delegacijas apsi
lankyti Jungtinėse Valstybėse. 
Atrodo, jog ši viešnagė galėtų 
kokiu nors būdu vėl sucemen
tuoti atskiras NATO tautas ir 
suderinti ar bent priartinti tų 
valstybių bendruosius interesus. 
Vargu ar amerikinis įsitikini
mas — “Pamatyk Ameriką ir 
toliau sau ramiai gyvenk!” — 
galės duoti apčiuopiamų rezul
tatų.

Na, bet mums bent kiek įdo
mu, kokių minčių pabėrė tie vi
si įmantrūs turistai, kurie vel
tui buvo pavežioti po kraštą, pa
vaišinti, apdovanoti ir panašiai 
pralinksminti. Žinoma, kaip ir 
galima buvo laukti, daugiausia 
tai gryni komplimentai šeimi
ninkams, o kas gi nežino, kaip 
labai komplimentai ir šaunūs 
žodžiai yra mėgiami ir laukia
mi JAV. Bet, tekalba patys at
stovai, kurie kiekvienos dienos 
rytmetį paprastai renkasi įvai
riems posėdžiams ir pasitari
mams, nes visą^NATO kraštų 
delegaciją sudarė atitinkamų 
valstybių, parlamentų nariai.

Percy Daines, darbietis iš 
Londono, Anglijos, pareiškė: 
“Aš esu daug kartų dalyvavęs 
įvairių delegaoijų sąstate, bet 
nei vienoje nebuvo jaučiama 
tiek darnios nuotaikos ir pasiti
kėjimo. Ir jei mes, delegatai, ga
lime čia tarpusavy taip gražiai 
sutarti, tas pats turėtų galioti ir 
valstybinėje plotmėje, spren
džiant svarbiuosius dienos klau
simus”. Ji be to pastebėjęs, jog 
net ir dr. George Katsafados, 
Graikijos atstovas ir dr. Kasim 
Kufrevi iš Turkijos, ir tai radę 
bendrą kalbą, nors juos visus 
tris veikia paskiausi įvykiai 
Kypro saloje. Toks Erhard Ja- 
kobsen, danas, žavėjosi: “Ame
rikiečiai stengiasi ir toliau išlai
kyti augštą gyvenimo lygį ir mo 
ka išlaikyti savąjį moralinį stan
dartą ir atskirti gera nuo blo
go”. Puikus diplomatinis, bet 
nieko nesakąs pareiškimas. Gir
di, jis manąs, kad ir daugiau eu
ropiečių turėtų atvykti į Jungti
nes Valstybes ir patirti tiesą 
apie tą kraštą.

Katsafados, graikas, Atėnų 
chirurgas, kuris lankėsi JAV- 
ėse 1949 m. rado, kad amerikie
čiai per tą laiką padarę žymią 
pažangą ir pasiekę žymių nau
jų laimėjimų įvairiose gyveni
mo srityse. Norvegas, parlamen
to narys Paul Ingeretson, susi
jaudino tardamas, kad JAV yra 
tokia didžiulė ir įvairi šalis, kad 
ją sunku kartais ir suprasti ir 
jis. todėl bijąs pareikšti savuo
sius įspūdžius. Gi turkas Kufre
vi, gailėjosi kad turėjo per ma
ža laiko pakankamai giliai pa
žinti ir išstudijuoti amerikinį 
gyvenimo būdą ir papročius. 
Pasak jo, sunku būtų rasti kitą 
tokią dinamišką ir greitą savo 
darbuose ir nutarimuose tautą. 
Gaila tik jog pasaulis iš ameri
kinių filmų susidaro labai ne
tinkamą ir netikslų įspūdį apie 
tą didelį ir gražų kraštą. Jis siū
lo, kad JAV pradėtų naudoti 
tam tikrą savo reklamos siste
mą, kuri įgalintų visus pasaulio 
žmones gauti tikrą ir nesužalo
tą JAV vaizdą.

Vokietis krikščionis demokra
tas Stefan Dittrich, 4 metus ko
vojęs prieš sovietus Rytų fron
te, teigia, kad Vokietija nieka
dos negalinti likti neutrali, bet 
visomis jėgomis turėtų remti 
NATO ir likti ištikimu JAV są
jungininku. Jo nuomone, pats 
NATO pakta%xturėtų būti pra
plėstas įpinant (į jį pasaulio pre
kybos, pramojęs ir.,kultūriniusir., kultūrinius

reikalus ir kartu stiprinti savąjį 
gynybos pobūdį. Henry Fayat, 
belgas, anksčiau buvęs savo 
krašto delegacijos nariu prie 
Jungtinių Tautų, dėkojo šeimi
ninkams už puikią progą pama
tyti plačiau- Ameriką, nes anks
čiau-j am netekę toliau Niujorko 
niekur išvykti. Jis pats, darbie
tis, teigė, kad šiuo metu didžiau
sios problemos Europoje būtų Į 
darbų užtikrinimas visiems no
rintiems dirbti ir toliau išlaikyti 
vis gerėjantį - gyvenimo lygį, 
kaip lygiai tinkamai išnarplioti 
visas politines problemas.

Delegacijoje dar dalyvavo 
Andre Colin, prancūzas, Celes
tino Pereira ir Alberto Pacheco 
Jorge, portugalai ir Frank En
field, kanadietis. Šie, tikriausiai, 
kiek rezervuočiau laikėsi ir pi
giai negyrė amerikiečių, tad ir 
jų nuomonė buvo nutylėta.

. Al. Gimantas.

B “Literatūros ir Meno” .tarybinių puslapių

Atmušė sparnelius į sausą eglelę...
Tušti penki šimtai

,Š.m. gegužės 26 d. savaitraš
tis “Literat ir Menas” išleido 
penkiašimtąjį numerį, kartu at- 
švęsdamas dešimt metų darbo 
sukaktį. Ankstyvesniuose straips 
niuose teko kalbėti apie tikrąjį 
šio tarybinių rašytojų savaitraš
čio uždavinį — pajungti lietuvį 
rašytoją komunistų partijos

> propagandinei tarnybai. Laik
raščio inciatoriumi buvo Petras 
Cvirka, kuris pirmąjame nume
ryje mėgino dangstytis patrio
tizmo šydu: “Stovėti nuošaliai 
nuo savo tautos, kada ji su to
kiu pasiaukojimu ir šviesiu ti
kėjimu kuria naują, laiminges
nį gyvenimą, reiškia atsisakyti 
nuo savo tautos, nuo jos rašyto
jo vardo”. Cvirkos lūpomis kal
bėjo komunistinis patriotizmas, 
išplaukiantis iš naivaus karje
risto Širdies. Apžvalginiame 
straipsnyje — *Dešimtmečio 
pėdsakais” kitas komunizmo 
karjeristinis garbintojas — J. 
Šimkus atvirai prisipažįsta: “Ne 
visada laikraštis atsiliepdavo į 
pačius aktualiausius literatūros 
ir meno klausimus, ne visada 
pastebėdavo ir teisingai įver
tindavo naujus mūsų kultūrinio 
gyvenimo reiškinius. Bet jis vi
suomet mokėsi iš padarytų klai
dų ir gerino savo darbą. Jis vi
sada laikėsi Komunistų partijos 
nurodymų”... Tuo pačiu žino
ma drg. Šimkus pripažįsta, kad 
šio laikraščio redaktoriai buvo

Į ir tebėra tiktai paprasti komu
nistų partijos įsakymų perteikė-: 
jai rašyti mėginančiam lietu
viui. Minėtojo savaitraščio už
davinį drg. Šimkus apibūdina 
šitokiais žodžiais: “viskas šia pri 
valo turėti patį glaudžiausią ry
šį su mūsų gyvenimu, su jo nau
jais uždaviniais ir reiškiniais, 
turi tarnauti pačiam svarbiau
siam tikslui — ugdyti naujos 
komunistinės pasaulėžiūros žmo 
gų” ... Kitais žodžiais tariant — 
lietuvi rašytojau, negaišk laiko, 
kurdamas vertingus meno kū-

MIRĖ VIKTORAS GAILIUS
VII. 7 d. tremtyje Vak.

1893.
Pagė- 
baigė

1956
Vokietijoje mirė žinomasis vei
kėjas Viktoras Gailius. 1956.
VII. 10 d. jį į Pfullingeno kapi
nes palydėjo žmona, sūnus, V. 
Tarybols bendradarbiai ir kiti 
mūsų tautiečiai.

V. Gailius yra gimęs
VIII. 27 Berštininkuose, 
gių apskrityje. 1914 m.
Tilžės gimnaziją, 1918 m. teisės 
mokslus Berlyno un-te. Mobi
lizuotas į vokiečių armiją ,tiems 
bepučiant Kauno tvirtovę, buvo 
sunkiai sužeistas ir iš kariuome
nės atleistas. 1920. V. 1 — 1922. 
VII. 1 Lietuvos atstovas Vokie
tijoje, o vėlaiu, ligi 1923. II. 6 — 
Lietuvos atstovas Estijoje. Visa 
savo veikla velionis yra ypač su
sijęs su kova už lietuvišką pa
jūrį ,už Mažąją Lietuvą. Klai
pėdos kraštui prisijungus prie 
Lietuvos, V. Gailius sudarė ant
rąją Klaipėdos krašto direktori-

ją ir jai pirmininkavo iki 1925. 
VIII. 1. Vėliau — “Klaipėdos 
Žinių” ir “Memelzeitung” vyr. 
redaktorius, Klaipėdos krašto 
direktorijos juriskonsultas, uos-, 
to reikalų vedėjas, uosto direk
cijos narys, gubernatūros pata
rėjas miesto seimelio narys, 
Klaipėdos burmistras, pirmasis 
“Ryto” b-vės direktorius, Klai
pėdos krašto gubernatorius — 
1938-1939 m.

Nuo 1941 m. tremtyje. Čia iš
leido antrą leidimą vokiečių - 
lietuvių žodyno. Aktyviai daly
vavo lietuvių bendruomenės gy
venime. Nuo 1946 m. įsijungė į 
VLIKo darbą, kur ėjo ligi pas
kutinio meto įvairias pareigas: 
VLIKo reikalų vedėjo, LF antri
ninko VLIKe, Tautos Fondo 
valdybos pirmininko ir kt. Jo 
brolis, Klaipėdos sukilėlių ad
jutantas, buvo nacių nukankin
tas koncentracijos stovykloje.

• E. ■

rinius, bet skleisk komunistinę 
propagandą ir žiūrėk, kad visi 
tavo tautiečiai pasidarytų ko
munistais, išmokyk juos atėjū
nams iš Maskvos klusniai lai
žyti padus, ką jau seniai yra iš
mokęs drg. Jonas Šimkus...

Petro Cvirkos tragikomedija
“Literatūra ir Menas”, ap

vaikščiodamas P. Cvirkos de
vintąsias mirties metines, at
spaude keletą jo laiškų, 1932 m. 
rašytų jaunystės dienų draugui 
Jonui Veličkai Amerikoje. Pet
ras Cvirka tuo laiku studijavo 
Paryžiuje. Pasiklauskūne — ką 
tada giedojo neramios prigim
ties Petras Cvirka: “Baisi reak
cija ir teroras toj Lietuvoj, tai 
barbarų šalis. Rašyt- galima tą, 
kas patinka policininkui ir cen
zoriui” ... Kitame laiške prieš 
grįždamas į Lietuvą jis prašo J. 
Veličką perduoti jo kūrinius ko
munistiniam dienrašč.— “Lais
vei”:- “Rašydamas visokius daly
kus komunistų amerikiečių laik
raščiams, aš greičiausiai nepri
dėsiu jokios pavardės, o tik sla- 
pyvardę. Na, .žodžiu, jei aš tau 
ką siųsiu iš Lietuvos,, tai paaiš
kinsiu. Ir jei tokį laišką gausi 
visai be parašo, — suprask, kad 
tai mano. Žvalgyba Lietuvoj to
kius dalykus labai kontroliuoja. 
Buržuazijos agentų ir šnipų 
kiekvienam tarpdury Lietu
voj” ... Gaila, kad šiandien 
Cvirkos jau nebėra gyvųjų tar
pe — galėtų palyginti buržuazi
nę “priespaudą” su dabartine 
komunistine “laisve”, kurioje 
galima rašyti tik pagal komu
nistų partijos receptus ir nuro
dymus, kai tuo tarpu nepriklau
somoje Lietuvoje rašytojas nie
kada nebuvo verčiamas tarnau
ti politinėms partijoms ir jų la
bai nepastoviems idealams. Lie
tuvis rašytojas galėjo laisvai 
siųsti savo kūrinius į kitus kraš
tus. Šiandien lietuviai rašyto
jai nuo užsienio atitverti mūri
ne siena. Jeigu kuriam leidžia
ma paekskursuoti, net ir to
kiam, kuris jau moka laižyti ko
munistų partijai batus, ekskur
sijos visada pasibaigia komunis
tine Kinija arba komunistine 
Rytų Vokietija, kai tuo tarpu 
Cvirka anomis dienomis pasiek
davo net Paryžių...

Neaiški mirties priežastis
Oficialiais komunistiniais duo 

menimis.P. Cvirka mirė 1947 m. 
Mirties priežastis nebuvo pra
nešta. Žinome tiktai, kad jis bol
ševikiškai buvo palaidotas Vil
niaus Rasų kapinėse. Laidotuvių 
išlaidas padengė vyriausybė. 
Panašių laidotuvių yra susilau
kusi ir Salomėja Nėris. Ką gi — 
panašiai kadaise buvo palaido
tas ir poetas Majakovskis, kuris, 
savo laiku iš peties garbinęs so
vietinį komunizmą, vėliau tiek 
juo nusivylė, kad pats paleido 
kulipką sau į galvą... Ar nebus, 
ko gero, ir Petras Cvirka atmu- 
šęs sparnelius į sausą komuniz
mo eglelę — daug sausesnę ’už 
tą, Icurią jis savo laiku mėgo 
prikišti nepriklausomos Lietu
vos laikotarpiui? .. .* .

Vyt’ Kastytis/

senieji KANADOJ papročiai
*

old Vienna
mmitbo

3145

iliustravo O'Keefe's užsakymu ■ 
Andries Emmink, Olandijoje gimęs 

Kanados dailininkas.

Ši šventė pirmą kartą švęsta 1869 
metais. Piliečių šventė įvesta Toronte 

specialiu miesto tarybos nutarimu.
Vėliau tuo pasekė daugumas 

kitų vietovių, šiendien ši šventė virto 
visos Kanados papročiu, šiais 

metais Piliečių šventė bus švenčiama 
rugpiūčio šeštą dieną.

r
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MILTO* Ott

Iš Sibiro grįžo į Lietuvą advp- nalistinė likvidatoriška Lietu- 
‘ ‘ * \ vok socialdemokratų partijos va-

šimčio.
Skar

katas Juozas Žagrakalys, kur 
žmoną rado neseniai mirusią.

Pulk. Silvestras Leonas^ bu
vęs kariuomenės teismo pirmi
ninkas ir vidaus reikalų minis- 
teris grįžo į Lietuvą

Juozas Urmonas, gautomis ži
niomis, yra miręs Sibire Irkuts
ko rajone.

Ir patys bolševikai ne per 
daug tiki; kad, “įgyvendinus 
naują partijos ir vyriausybės 
nutarimą nacionalinės respub- 

'■■■ likos turės bendrųjų ūkio planų 
/ nustatytose ribose pačios spręsti 

konkrečius- vienų ar kitų savo 
•• ekonomikos šakų vystymo klau- 

rimus”. Skelbiama, kad “tai dar 
labiau sustiprins kiekvienos res- 

’ publikos suverenumą; bendra
darbiavimą tarp respublikų, pa
dės kuo pįaeiausiai reikštis kū- 

•• rybinei iniciatyvai panaudoti 
vietinius resursus”. Bet faktiš
kai, kaip ir anksčiau, viską vis 
tiek diriguos Maskva, tik pagal 

’ ■ “vietinę iniciatyvą’’ turės būti 
įvykdyti visi- Maskvos skirtieji 
uždaviniai ir nustatytosios py
liavos.

Kauno Medicinos instituto 
chirurgijos katedros dėstytojas 
Jonas Jocius birželio pradžioje 
“pirmasis Pabaltijy pradėjo tai
kyti naują ligonių ' apmarinimo 
metodą, vadinamą hipotermi- 
ja”. Tai laipsniškas ligonio šal
dymas specialioje ledų vonioje. 
Tuo būdu kūno temperatūra su
mažinama iki 26 laipsnių. Skel- 

’biama, kad- po tokio apmarinimo 
■‘ pacientas nenustoja jėgų ir po 
” operacijos žymiai geriau jaučia-
• 'iri. Chirurgas su savo asistentais

Žygeliu ir Mikalausku pradės 
laikyti hipotermiją plačiau, o 
ligoninėje numatyta atidaryti 
“pirmasis Pabaltijy krūtinės 
ląstos operacijų skyrius”.

/ 16-18 metų- darbininkams So-
' vietų Sąj. augšč. tarybos prezi- 
■ diumas nutarė nuo š.m. liepos 

1 d. įvesti 6 vai. darbo dieną, 
' apmokamą betgi kaip už pilną 

darbo'dieną.
Leningrado miesto etnografi-

• jos muziejuj vyksta Pabaltijo 
tautų liaudies meno paroda. Jo
je žymią vietą užimą eksponatai 
iš Lietuvos. Ypač turtingas eks-

Bulaitis', M. Biržiška^. Jie ge
rokai prieš karo pradžią nutrau
kė ryšius su- darbininkų judėji
mu ir galutinai perėjo į buržu
azijos pusę. Tas pats įvyko ir su

Bolševikinės tvarkos pavyz-

dindama nusiskundimų laiškus. 
Apie Dotnuvos- raj. Bartkuškio 

MTS parduotuvę rašo: “Parduo
tuvė darbo metu dažnai būna

je vistiek maža ko nusipirkti. 
Čia dažnai nebūna druskos, ži
balo ir kitų- prekftį”.

Navaraiščio durpyno darbi
ninkams Kazlų Rūdos koopera
tyvų Sąji neįrengiant jokios 
krautuvės, kur darbininkai ga
lėtų nusipirkti net tokių dalykų 
kaip degtukų ir druskos. Jie turį 
važiuoti- į- Kauną

Del Jonavos kooperatyvo ra
šo: “Ne tik kad cemento, tolio, 
šiferio; kalkių sunku gauti... 
nėra net langų- bei- durų apkaus
tymų- ir kitų smulkmenų”...

“Vilniaus mokymo kombi
nato valgykloje gaunami pyra
gaičiai apkepti tik iš viršaus, o 
viduryje- žalia- tešla. . Maisto 

1 produktai pristatomi į‘ valgyklą 
pietų metu, o- mokiniai priversti 
stovėti eilėse po 1-1,5 vai. kol 
bus priimti- maisto' produktai. 
Bufete- visiškai nėra šaltų už
kandžių”. ..

Verkiuose yra gyvulininkys
tės technikumas.

Rodo ir bažnyčias. Birželio vi
dury Vilniuje lankėsi švedų fut
bolo komanda. “Tiesa” rašo, kad 
birželio 12 d. svečiai apžiūrėję 
Gedimino pilį ir “vieną iš gra
žiausių respublikos sostinės ar
chitektūrinių paminklų — Pet
ro ir Povilo bažnyčią”. Ten’pat 
ir nuotrauka fuftbolininkų baž
nyčios viduje. Berods tai pirmas 
atsitikimas, kad “Tiesoje” iš
spausdinta nuotrauka iš bažny
čios.

Pašarų gamyboir- šiemet įjun
giamas ir jaunimas. Sovietų Sąj. 
Komjaunimo Centro komitetas 
įpareigojo visų kraštų komjau
nuolius sudaryti specialias bri- 

darbuose ruo- 
kuku- 

kt. pa
šarines kultūras arba statant si- 
losavimo įrengimus. Visa tai tu
rį vykti lenktyniavimo būdu, o 
paskatinimui organizuojamos 

■ premijos.' . .......

slant pašarus; prižiurai 
rūzus, šakniavafisius^ir

Visus maloniai kviečiame, į stovyklą, bus nuvežti ir par-

kestis visam stovyklavimo lai

praneša Hamiltono ir apylinkių 
Kolonijų lietuviams, kad sekan
tis mūsų parengimas - šokiai 
įvyks rugpiūčio 6 d Sky Club' - 
Brant fnn, Bhrlingtone, visiems

arantės vietovėje.
Čia Kiekvienas atvykęs galės

Hamiltoniečiai tėvai, norin
tieji leisti į šią stovyklą vaikus,

tum J. Trečioką JA. 8-2682, A. 
Laugalį, JA. 9^-5695 arba V. Ver-

Skautų iškyla numatoma atei

viai skautai-ės renkasi 9“ vai ry

maldoms, o tuojau po jų lengv. 
mašinomis važiuoja į užmiestį. 
Su savim pasiimti sumuštinių. 
Kava ir sriuba bus verdama iš- 
kylavimo vietoje.

Į šią iškylą kviečiami lietuviai 
vaikai ir ne skautai. Jos metu 
skautų vadai praves eilę įdomių 
žaidimų, supažindins su stovyk
lavimo tvarka. Iškyla baigiama 
skautų laužu.

Skautų vadų posėdy liepos "8 
d. dalyvavo J.. Trečiokas, A. 
Laugalys ir V. Verbickas. Iš sk. 
rėmėjų k-to — St. Bakšys.

Šiuo metu Hamiltone yra apie 
75 skautai-ės, kas sudaro apie 65 
proc. viso čia esamo jaunimo. Į : 
skautų stovyklą jau buvo įsi
registravusių 18 berniukų (kiek 

ta su Dow ir Kingsbeer alaus mergaičių — žinių dar nebuvo 
.gauta), kai ankstyvesniais me
tais į stovyklą vykdavo 4-6 ber
niukai. Tikimasi, kad berniukų 
skaičius pasieks 30.

Skautų veikime, kaip paaiškė
jo, „ didžiausią problemą sudaro 
finansai. Hamiltoniečiai skautai 
turi tik 2 palapines, o jų reikės 
mažiausia 6. Yra neapmokėtų 
s-tų $30, nes kasa tuščia. Skautų 
vadai daug vilties deda į susi
organizavusį skautų rėmėjų ko
mitetą. Šiek tiek paramos duos 
rėmėjų vykdomą rinkliava, bet 
vargu ar ji patenkins degančius 
reikalus.

Malonu buvo stebėti didelį 
minėtų 3 skautų vadovų atsida
vimą jaunimo reikalams. Ne tik 
kad jiems neatlyginamos benzi
no išlaidos, bet jau nemaža jie 
yra pridėję kiekvienas savo as
meniško pinigo ,visai nesitikė
dami kada nots juos atsiimti.

Linkime J. Trečiokui, A. Lau- 
galiui ir V. Verbickui ištvermės 
šiame gražiame jaunimo auklė
jimo lietuviškoje dvasioje dar
be, o i lietuvišką visuomenę ; 

i kreipiamės su prašymu, skautų j 
I veikla visokerienai remti.

sėti po sunkių dienos darbų gra
žioje aplinkumoje, prie gražios 
muzikos ir kitokių malonumų. 
Groš Beni Ferri orkestras pilna
me — 10 žmonių sąstate. Veiks 
įvairus bufetas, loterija — nau
jai laimei išmėginti. Pertraukų 
metu bus įvairi programa.

Savo atsilankymu ne tik ma
loniai ir smagiai praleisite laiką, 
bet ir prisidėsite prie mūsų tė
vynės- laisvinimo darbų.

Tad visus, visus kviečiame at
silankyti. Iki malonaus pasima
tymo

TF skyriaus valdyba.
Pranešimas Namų Fondo val

dybos nariams ir visiems Ha
miltono lietuviams. Yra susitar

gausko 
netikslumas. Jam po 
kasa neišimta (gyd.-----------
tvirtinimu, žmogus be kasos ne
galėtų išgyventi ilgiau 48 va
landų). Šiuo metu Reimunduko 
sveikata visai gera. Sk.St.
VAV PARAFUOS SKOLŲ PADENGIMO 

VAJUI AUKOJO:
$66 Verbickai;
pa $44 — Oeliauskai O. K., Celkus 

i.;
$30 — Paulauskas A.;
po $25 — Stanaitis K., Jonikas A.. 

Andriukaitis J., Borusos L., Juozapavi 
čius A., Olšauskas K., Gudinskai P. L, 
Kožemėkos V.;

po $22 — Juozaitis J., Kalmatavi- 
čius A., Gutauskas. L., Antanaitienė E., 
Baranauskas J.,- Dėrvaitis J., Juozaitis 
A., Kaminskas A, Kaminskas Alb.,. 
Raupėnai, Antanaitis V., ..Ramanauskas 
J., Ramanauskaitė R., Kilienė G., Šeš
tokas A., Vitkevičius V., Jackūnas J., 
Breichmanas P., Volungė P., Faikauskas 
T., Vaina J.;

po $20 — Stonkus Z.t Rainys P.z La
pinskas P.;

$15 — Rimkus F.;
po $T> — Bungorda K., Olšauskai 

E;
po $10 — Orvydas B., Vinerskis A.# • 

Grabošaitė L, Kybartienė E., Kuzmic
kas A., Kriaučiūnas D., Petraška A., 
Juodgalvienė L, Petrušaičiai, Telyčėnas 
J.;

po $6 — Navickas 
N.;

po $5 — Giedraitis 
E. .

Visiems aukojusiems

Lietuviai pasaulyje
IA VALSTYBES

HALF birželio mėn. aukų ga
vo $5.451.71, nario mokesčio 
$138 ir pabėgėlių jūrų transpor
tui $215.J

Drabužių, avalynės ir kt. daik 
tų gauta 2293 svarai

Vasario 16 gimnazijai per
siųsti gauta $2.933.25. Tame tar
pe iš Kanados $227.50 — KLB 
Šalpos Fondo c.k. $202.50 ir J. B.

Lietuvių: Dienų metinis pikni
kas įvyksta rugpiūčio 12 d. Re
seda Parke, Calif. Pikniko me
tilą bus traukimas LD metinės 
loterijos, kurio pelnas skiria
mas LD tobulinti.

Jau pasirodė Lietuvių Dienų 
birželio numeris, skiriamas Lie
tuvos rezistencijai. Viršelį puo- 

, šia Lietuvos diplomatas St. Lo- 
tzoraitis, o turiny randasi visa 

• eilė įdomų straipsnių: Juozas 
Brazaitis rašo apie rezistenciją 
tremty, A. Devenienė apie lietu
vius Sibire, St. Santvaras apie 
Lietuvos Valstybinę Operą.

ta apie 100 namų apyvokos reik- 
’ rrusnu, padargų ir įrankių, iš
margintų liaudies ornamentais. 
Daug -drcžinių iš medžio, ginta
ro, taip; pat molio, metalo dirbi- į
nių bei meninių audinių. Iš vi- j 
so. parodoje esą eksponuota apie į 
400 atskirų lietuvių liaudies me-; 
no pavyzdžių.

Liet. kom. partijos ck leidžia
mas žurnalas “Komunistas” Nr. 
5/1956;- aprašęs, kaip išsyk so
cialdemokratai bendradarbiavę 
su, komunistais, betgi vėliau iš
siskyrė; užsipuola tuos socfelde- 
mokratų veikėjus, kuriems lie
tuvių tautos reikalai pasirodė 
svarbesni už bolševikų siūlomus į 

- internacionalus: “Pirmojo pa-: 
saulinio karo metais galutinai j 
uclitiškai sūbankrotavo nacio- i

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU
i

DR.OETKER

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

Telefonas EM. 8-6812
Savininkas — imigrantas iš Pabaltijo.
, . ,,, .J uilĮL...

Kelvin a tor.
Specialus pavasario išpardavimas, 

Žemiausios kainos, 
Geros išsimokėjimo sąlygos.

GERIAUSIAS NAMO IR ĮSTAIGOS BALDŲ PASIRINKIMAS

ir kiti elektros reikmenys.
RADIO IR TELEVIZIJOS APARATAJ

darykla-, kad- ji mokės Namų 
Fonaui tam tikrą komisą, jei lie
tuviai1 užsakinės šį alų per mi
nėtą organizaciją; Namų Fondas 
gauna po 25č nuo kiekvienos 
(didelės ar mažos) per jį užsa
kytos dėžės ir po $2 nuo kiekvie
no nuolatinio kiijento, užsisa
kančio nemažiau pusės dėžės 
kas savaitę ir ne trumpiau 3-jų 
mėnesių:

Nepasiaptis, kad daugumas 
mūsų, ypač vasarą, alų varto
jame. Jei jo pirkimą nukreipsi
me per-Namų Fondą, mums vi
sai nejuntant, ši operacija me
tų bėgyje duos didokų pajamų.

Tautos Namų pastatymas yra 
begaliniai sunkus darbas. Tik 
visų mūsų vieningas prisidėji
mas prie įvairių pinigų sukėli
mo būdų, duos Fondo v-bai ga
limybę sutelkti reikiamas lėšas.

Šia proga maloniai prašau vi
sus hamiltonįečius alau? pirki
mą nukreipti per Namų Fondą. 
Skambinkite kasdien St. Bak
šiui, JA. 9-4662 nuo 4 iki 8 vai. v.

Visi Namų Fondo v-bos na
riai prašomi surasti bent po 5 
nuolatinius klijentus; Galėtų su-1 veikią visokeriopai remti, 
sidėti 2. ar 3 šeimos ir sudaryti' 
vieną klijentą. Jei visi v-bos na
riai šį prašymą išpildytų, tas iš 
karto duotų NF $260. Alus ben
dra tvarka pristatomas prašytą 
dieną į namus ir sumokama pri
statytojui kiekvieną kartą.

V., Sadauskaitė

R. ,Meškauskas Rietuvių Dienų metinė prenu- 
nuoširdus ačiū!

Komitetas*
Padėka

Liepos 2 d. TFA Hamiltono skyriaus 
vaidybos ruoštas parengimas Brant Inn 
puikiai pasisekė. Viena valdyba nebūtų 
to atsiekusi, jei nebūtų buvę- plačiosios 
lietuvių visuomenės aiškaus pritarimo ir 
paramos. Tai pasėkos gražaus sugyve
nimo ir nuoširdaus bendradarbiavimo.

Šia proga reiškiame- giliausią padėkų 
visiems parengime dalyvavusiems ne tik 
homrltoniečiams, bet ir atvykusioms iš 
kitu kolonijų, kaip Toronto, St. Cathari
nes, Wellondo, Niagara Falls, Oakvilles, 
JAV ir kitur.

Ypatingai didelė- padėka priklauso 
kun. dr. J. Taddrauskui už skelbimą — 
paraginimus gausiai dalyvauti parengi
me, už paties paaukotus ir iš kitur su
rinktus daug loterijai fantų ir už visą ki^ 
tokią paramą.

Nuoširdus ačiū priklauso Kazimierui 
Mikšiui, kuris padėjo daug darbo loteri
jos parengime ir jos pravedime ir dau
giausiai fantų paaukojo.

Maloni padėka Edvardui Galiniui už 
paaukotą, iškeptą ir gražiai papuoštą 
kalakutą, kuris loterijos metu atiteko 
vienam torontiškiui. x

Širdingai dėkojame: pp. Sakalienei, 
Z., Vainauskienei Z., Mikšytei O. už taL 
kininkavimą loterijos paruošime ir jos 
pravedime; pp. Skripkutei G., Sasnaus
kui VE, Staliui P. už talką bilietų parda
vinėjime ir patarnavimą bufete; pp. 
Martinkams, Breichmanams, Murei- 
kams, Ambraziejams už paaukotus lo
terijai fantus; už paauktotus loterijos 
reikalams pinigus: pp. Sakalui P., $2> 
Pieiniuj. J. $ Lt Šeštokui A.x $ h,-Griniui 
B'. $<1, Žvirbliui J. II ir J. M. $5.

Reiškiame visiems savo širdingą padė
ką, kartu turime viltį, kad ir ateityje 
mus visi suprasite, ir kaip moraliai taip 

‘ ir materialiai visuomet paremsite. Vi- 
• siems su geriausiais linkėjimas

Jūsų
I TFA Hamiltono sk. valdyba.

EDMOHTON Altą.
Birželio įvykių bei visų depor- jdžioji fantazija, E. Brepsant, — 

tacijų minėjimas įvyko birželio . duetas, išpildė klarnetu A Du- 
il7 d. Lietuviu Namuose. Minė- i^onis ir pianinu kun. B. Jurk- 

Ši proga yra pirmoji parodyti j imą suruošė vises trys Pabalti- 
mūsų solidarumą. Užtenka tik jo bendruomenės — lietuviai-, 
paskambinti atėjus reikalui tel. latviai ir estai. Kun. B. Jurkšas 
JA. 9-4662 ir tuo pačiu jau įmeti atlaikė tai dienai pritaikytas pa- 
Į NF kasą 25ė, kurie kitu atve- maldas. Dienos minėjimo kalbė

tojas A. Dudaravičius anglų kal
ba skaitė paskaitą kurioje dar 
kartą nušvietė faktus, susijusius 
su tomis siaubingomis dienomis, 
kurios ištiko ramius Pabaltijo 
žmones aną nelemtą pavasarį. 
Po paskaitos sekė trijų Pabal
tijo bendruomenių pirmininkų 
žodis.

Meninę dalį atliko visų trijų 
tautybių meninės pajėgos. Lie
tuviškoje programoje, kurią pa
rengė kun. B. Jurkšas, dalyva
vo: Karvelėlis, J. Žilevičiaus — 
solo dr. R. Juodelis, Sėdžiu prie 
langelio — solo A. Rimkūnaitė, 
Plaukė sau laivelis — kun. B. 
Jurkšas ir dr. R. Juodelis, Di-

Į NF kasą 25č, kurie kitu atve
ju, Jums perkant betarpiai, nu
eina į svetimą kišenę.

Tikėdamasis visų lietuvių re
alios NF paramos, visiems iš 
anksto nuoširdžiai dėkoju.

Jūsų
St Bakšys, NF v-bos pirm.

Tautos Namų idėja Hamilto
ne vis daugiau simpatijų susi
laukia. Jau kelintą savaitę iš ei
lės susilaukiame vis naujų na
rių; Vėl įnešė po $100: Pakštie
nė Sofija, Kriaučiūnienė Lai
ma— abi iš Fruitland; Bacevi
čius Lucijonas ir Melnykas Ge
diminas — hamiltoniečiai.

Fondo v-ba šiems tautiečiams 
nuoširdžiai dėkoja ir džiaugiasi,

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
n e kilnoja m o turto (Real Estate) 
pirkimo • pardavimo įstaiga

šas. Gerai paruošta programa 
sutraukė didėlį būrį svečių. Pri
sirinko pilnutėlė salė. pb.

%

St. Catherines, Ont.
Rugpiūčio 18 d. Niagaros Pu

siasalio Ramovėnų skyrius ren
gia viešą su bufetu gegužinę St. 
Catharines priemiestyje, Port 
Welen, Garden City Beach, On
tario ežero krante. Ten pat ga
lima ir maudytis arba ilsėtis 
gražiam miškelylio pavėsyje.

Rengiamos gegužinės tikslas 
sudaryti pajamų skyriaus vėlia
vos įsigijimui.

Apylinkės organizacijos pra
šomos tą dieną parengimų, ne
daryti, bet dalyvauti ramovėnų 
rengiamoje gegužinėje.

Skyriaus v-ba.
Tėvai Juvenalis Liauba ir Mo

destas Stėpaitis liepos 6 d. at
šventė savo kunigystės 15 metų. 
Juodu buvo įšventinti 1941 m. 
Italijoje.

merata $5. Visais reikalais 
kreiptis: Lietuvių Dienos, 9204 
S. Broaęhvay, Los Angeles 3, Ca
lif.

Pasaulio Lietuvių Žinyno 
naujosios laidos talkininkai: 
bibliografas A. Ružancovas su
tiko paruošti alfabetinį’ sąrašą 
“Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
Mokslininkų ir Rašytojų Kūry
ba 1950-1956” ir taip pat laisvo
jo pasaulio lietuvių leidinių ap
žvalgą-. Kun. Raila davė vertin
gų sugestijų angliškajam kny
gos skyriui, kun. dr. Prunskis 
paruošė anglišką straipsnį apie 
Romos Kat. Bažnyčios persekio- 
jimą. Lietuvoje bolševikų oku
pacijos metu. Vincas Rastenis 
ruošia straipsnį apie Lietuvos 
valdymą ir administracinį pada
linimą bolševikų okupacijoje, 
J. Šlepetys — apie Pas. Lietu
vių Bendruomenę, Ligija Bie- 
liukienė — apie Pabaltijo Mote
rų Tarybą ir liet, moterų veiklą 
tarptautinėse organizacijose. J. 
Audėnas — apie Liet. Taut. 
Sandarą ir Tėvynės Mylėtojų 
D-ją. Taipgi gauta eilė straips
nių apie Argentinos, Australi
jos, ir kitų šalių lietuvius. JAV 
didesnėms kolonijoms pakviesti 
atskirų miestų redaktoriai, ku
rie renka žinias ir ruošia sraips- 
nius apie tų miestų lietuvius: 
visuomenininkus, profesionalus, 
biznierius ir tt.

Berniukų stovykla Kenne- 
bunkporte prasidėjo liepos 7 d. 
ir tęsis iki rugpiūčio 5 d.

Naujas kunigas Liudvikas Jo
nas Vėželis, OFM, birželio 24 d. 
atlaikė pirmąsias šv. Mišias Ro- 
chesterio šy. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Kun. Ant. M. Švedas, MIC, 
yra kariuomenės kapelionas 
pulk. Įeit, laipsny. Pereito karo 
metu jis buvo.32 mėn. pietų Pa- 
cifike ir Japonijoje, nuo 1954 m. 
yra Alaskoje 10 oro divizijos ke- 
pelionas, kur laiko šv. Mišias 
kas sekmadienį vis kitoje vie
toje.

Dr. K. Girtautas, profesoriau
jąs Newton kolegijoj Bostone, 
birželio 13 d. išvyko Vokietijon, 
kur Koelno univęrsitete skaitys 
paskaitas iš pedagogikos srities 
vasaros semestre. Ten išbus 6

ti į JAV. Todėl atsidėjus rūpi
namasi, kad juo daugiau pabė
gėlių galętų emigruoti į JAV 
pagal dabar veikiantį emigraci
nį įstatymą.

Ir BALFo pirm. kan. dr. J. B. 
Končius gavo iš Vokiečių Pabė
gėlių ministerijos patikinimą, 
kad jokiu atveju Sovietų parei
gūnams nėra leidžiama asmeniš
kai lankytis pabėgėlių stovyklo
se arba kituose būstuose ir vesti 
pasitarimus, raginant, kad “grįž 
tų namo”. Tik tuo atveju, kai 
kas nors pats iš pabėgėlių pa
reiškia norą susisiekti su sovie
tine įstaiga, tas jo noras paten
kinamas, savaime suprantama, 
drauge dalyvaujant Vokiečių 
atitinkamos ministerijos ir JT 
Komisaro Pabėgėlių Reikalams 
atstovams.

Vasario' 16 d. gimnazijos tau
tinių šokėjų grupė dalyvavo 
Rytprūsių vokiečių pabėgėlių 
suvažiavime Goettingene, kur 
labai gražiai užsirekomendavo. 
Apie jų. gražų pasirodymą šiltai 
atsiliepė taip pat vokiečių spau
da.

Sargybų ir darbo bei techni
niai daliniai prie JAV' armijos 
Vokietijoje. 1956 m. gegužės 28 
d. pasirašytas ir paskelbtas nau
jas atlyginimo tarifas, veikiąs 
nuo gegužės 1 d. Atlyginimai 
žymiai pakelti, ypač žemesnėms 
grupėms. Pradinis atlyginimas 
mėnesiui yra 300 DM brutto, 
kurį gauna įstojantieji. Vėliau 
pagal ištarnautą laiką atlygini
mas keliamas. Specialistai (šo
feriai, mechanikai, krano ope
ratoriai, kalviai, staliai, dažyto
jai virėjai ir tt.), esant laisvų 
vietų, tuoj pervedami į augš- 
tesnę atlyginimo grupę ir gali 
gauti iki 370 DM. Be to, nemo
kamai duodamas visas aprūpi
nimas: patalpos gyventi, mais
tas, rūbai, avalynė, baltiniai ir 
kiti reikmenys.

Lietuvių daliniuose yra lais
vų vietų, ypač techniniuose da
liniuose, kur reikalingi įvairūs 
specialistai, taip pat paprasti 
darbininkai, kurie turi progą 
išmokti ten amato. Lietuviški 
daliniai yra Kaiserslauterno ra* 
jone ir Schwetzingene prie Hei
delbergo. Priimami vyriai nuo 
18 iki 50 metų amžiaus (taip 
pat vedusieji), gyvenantieji Vo
kietijoje ir turintieji galiojan
čius asmens dokumentus. Išim
tinais atvejais priimami ir per 
50 metų.

PRANCŪZIJA
Prancūzijos LB krašto valdy

ba birželio 17-18 d.d. Paryžiuje 
sukvietė apylinkių pirmininkų 
bei atstovų suvažiavimą. Per
siorganizavus Šalpos Draugijai 
į bendruomenę, tai pirmasis 
įoks platesnio masto apylinkių 
atstovų pasitarimas bendruome
nine plotme. Pamaldas už Sibi
re kenčiančius bei mirusius at
laikė kun. J. Petrošius. Jų metu 
solo giedojo karys legionininkas 
Br. Vrublevičius. Posėdžius ati
darė krašto valdybos- pirm. O. 
Bačkienė, krašto valdybos var
du pranešimą padarė vicepirm. 
kun. J. Petrošius, apie padėtį 
Paryžiaus darbovietėse painfor- 

... , . .rnavo sekret. E. Vaicekauskas,
mėn. ir vėl grjs į JAV. Paskaitų Lietuvos atstovas Paryžiuje dr. 
skaityti jį išsiuntė profesorių1 Baikis nušvietė politinius ir 

emigracinius reikalus, taip’ pat 
mūsų krašto dabartinę padėtį.

draugija, kuriai pavesta pasi
keisti profesoriais tarp JAV ir 
Vokietijos.

Steadman
Kronas

V alevičius
Limited

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

25 patyrę pardavėjai Jūšų patarnavimui.
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Vilnious Krašto Lietuvių Sqjungos St. 
Catharines skyriaus valdyba reiškia nuo
širdžių padėkų visiems prisėdėjusiems ir 
parėmusiems rengiant birželio 23 dienų 
Wellonde Jonines.

Įpatingai dėkojame vietos klebonui 
tėvui Juveniliui Liaubat, OFM, ir apy
linkes vietovių klebonams, už paskelbi
mų. Lietuvių spaudai o ypač "Tėviškės 
Žiburiams" už talpinimų tuo reikalu 
korespondencijų ir skelbimų. Visiems 
prisėdėjusiems ir sųžiningai atlikus dar
bų, kai J. ir A. Alšauskams, J. ir P. 
Skeivelams, P. ir P. Polgrimams, P. Dau
ginai, V. DoraŠkai, J. Girevičiui, K. Dai
norai, A. Dauginoitei, A. Grynoitei, p. 
Stankevičienei iš Merritton'i ir pė Stan
kūnienei iš Buffalo. .

Dideliai nuoširdi padėka priklauso 
p-lei Salomėjai Narkel tūnaitei padariu
siai tokių tolimų kelionę be jokio hono
raro ir Hamiltono "Aukuro" aktoriams 
P. RaceviČienei, I. Gaižauskaitei, A. 
Juozapavičiui, V. Babeckui ir kitiems, 
prršokyje su vadove E Dauguvietyte- 
Kudobiene padėjusioms tiek daug dar
bo ir laiko pasiruošti taip puikiai pri- 
taikintai ir tiesiog žavinčiai Joninių pro
gramai.

Visiems kitiems, čia neišvardintiems, 
bet prisėdėjusiems ar padėjusioms ir taip 
pat visiems atsilankiusiems svečiams, 
ponjfTHJSrerns ithjsų CMnorp reiKOK?, k as 

privedė prie gera pasisekimo ir atnešė 
gražaus pelno, dar kartų tariame nuo
širdžiausių vilnieti&ų ačiū.

URT valdytojas 1956.VI.23-24 
dd. buvo pakviestas Hohenhei- 
mo1 akadėnrijos (prie Stutįgar- 
to) dalyvauti pravedamų pa
skaitų cikle: “Sovietų ūkis — ar 
jis sudaro Vakarams pavojų?” 
Pagrindinis referentas buvo dr. 
V. Hofftnann iš Augštosios so
cialinių mokslų mokyklos Wil- 
helmshavene. Dr. P. Karvelis 
turėjo progą trimis atvejais iš-- 
samiai išdėstyti Lietuvos ir kai
mynų pabaltiečių patirtį su So
vietais, taip pat išryškinti Sov. 
Sąjungos kp 20 suvažiavimo 
planus; nukreiptus prieš laisvą
jį pasaulį. Iš susirinkusių aka
demijos dalyvių dr. P. Karvelio 
pastabos susilaukė didelio prita
rimo.

Prie Tarptautinio Komiteto 
Krikščioniškai Kultūrai Ginti 
birželio 20 d. įsteigta Pabaltijo 
sekcija. Kaip žinoma, šio komi
teto vokiečių sekcija jau kelinti 
metei gyvai domisi mūsų prob
lemomis ir visaip mums padeda

laisvinimo populiarinimo vokie
čių politiniuose ir visuomeni
niuose siuogsniuose.

Phbčjčfiią emigracijo” > JAV 
įstatymo- galiojimas baigiesi Š.m. 
gruodžio 31 d; Neatrodo, kad 
jis būtų pratęstas. Nemažas 
skaičius, ypač ligonių, dėl įsta-

įstatymo

BRAZILIJA
Kun. P. Ragažinsko 25 metų 

kunigavimo ir 2D metų darbuo
tės Brazilijoje jubiliejus- birže
lio 24 d. praėjo labai iškilmin
gai. Pradėta buvo šv. Mišiomis 
V. Zelinos bažnyčioje, kuriose 
dalyvavo S. Paulo vyskupas 
Dom Antonio Siqueira Alves ir 
visa eilė brazilų- ir lietuvių dva
siškių. Pranciškiečių gimnazi
jos salėje įvyko iškilmingas ak
tas. Po sveikinimų meninę da
lį atliko seselių Pranciškiečių 
gimnazijos ■ ir pradžios mokyk
los mokiniai bei lietuviškos mo
kyklos lankytojai. 14-tos valan
dos radijo lietuviškas kultūrinis 
pusvalandis taipogi skirtas ju
biliatui ir savo vyriausiam va
dovui pagerbti. 20 vai. toje pat 
salėje įvyko bankietas.

Sao Paulo savaitraštis “Mū
sų Lietuva” skyrė specialų nu
merį pagerbimui savo steigėjo 
ir vyr. redaktoriaus kun. P. Ra
gažinsko. šį numerį redagavo 
kun. J. Šeškevičius.

Iškilmės praėjo dalyvaujant 
skaitlingai mūsų tautiečiams* ir 
V. Zelinos parapijiečiams. Gau
sūs ir nuoširdūs sveikinimai pa
rodo, kad kun. P. Ragažinsko 
asmens nuopelnai pripažinti 
tiek dvasiškių tiek pasauliečių 
visuomenėje.

S. Paulo lietuviai didžiuojasi . 
turėdami tokią garbingą asme-
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Miti, ki«k susilauksiu vtaf 
paramoa.

J. Kapočių*, Liotuviy Enciklope
dija* leidėjas /L.E. Pirmoje tomo 
priedas, 3 pel./.

Vėl viena vasara. Kai prade
di skaičiuoti kiek vasarų praėjo 
nuo anos atmintinos vasaros, 
nustembi ir nuliūsti. Dvyliktoji 
vasara svetur, pažymėta tomis 
pačiomis nevilties ir kaitros žy- 
mėmis, klejonėmis ir mintimis 
žmogaus, kuris dairosi į visus 
dangaus kraštus, laukdamas kaž 
ko naujo ir netikėto. Gaivaus ir 
gero vėjo: Šiaurės vėjo. Vėjo, 
nesančio žalios .žalios ir pažįsta
mos, niekad neužmirštamos žo
lės kvapą. Žalia yra vilties spal
va. ' ‘ >

Kultūros kongreso ir Dainų 
- •' šventės išvakarėse lietuviškieji 

laikraščiai daug rašo apie išeivi
joje blėstantį tautinį sąmonin
gumą, apie gyvą ir būtiną rei
kalą prikelti prisnūdusius ir už- 
migusius, apie mūsų dailės, dai
nos ir žodžio reprezentacijos ga
limumus, apie dvasinių vertybių 
reikšmę ir tt. ir tt. Tai vis tau
rios ir teisingos mintys, daug 
jose širdies ir gerų norų. Daug 
valandų . nemiegota Čikagoje, 
daug durą varstyta, kad toks su
važiavimas įvyktų. Ir tikrai, la- 
bar norėtųsi, kad- toji šventė pa
vyktų, kad suvažiavę lietuviai 
išjudintų tuos registruotus tūks
tančių tūkstančius mūsų tautie
čių, kuriuos apima apatija, ku
riuos svaigina supamųjų šio 
krašto kėdžių lingavimas pavė
siuose, kuriuos liūliuoja nauiu 
mašinų lingės ir maloniai kute
na klausą šlamančių pinigų sau
jos' Tai būtų stebuklas, vertas 
plunksnos ir celofaninių filmų 
ir garsų užrašinėtojų juostelių.

kryptį etc. Ir šiandien dar yra 
tokių, kurie gana įmantriai nu
rodo, kad svetimos enciklopedi
jos esančios daug svaresnės. Šių 
pastabų raštininkui atrodo, kad 
.taip kalba dažniausia žmonės, 
kurių lentynose (greitakalbių 
agentų įpirštos) svetimos enci
klopedijos yra naikinamos dul
kių ir kandžių. Nes jeigu jie at
siverstų tų tomų puslapius ir pa
lygintų su mūsosios, imtų kalbė
ti kitaip. Tai yra paprasta tiesa. 
Tai nėra koks nors savo krautu
vėlės gyrimas bet rimtas ir tik
ras konstatavimas: LE yra ver
ta kaimynė visų didžiųjų enci
klopedijų. Dar daugiau: lietu
viui ji yra vienintelis savo že
mės, kalbos, ūkio, kultūros, 
mokslo, papročių, visuomenės; 
valstybinio gyvenimo ir dar 
šimtų sričių žinynas. LE yra 
vaizdus dokumentas kiek per 22 
laisvo gyvenimo metus esame 
pajėgę atsiekta įvairiose gyveni
mo srityse, kiek esame įstengę 
sukurti savų vertybių, kiek esa
me sugebėję išsiauginti kultūri
ninkų ir mokslininkų, kiek esa
me perpratę ir permąstę savo 
tautos savumus ir kitų tautų at- 
siekimus, kiek giliai ir plačiai 
esame įaugę Europos šimtame
tė© kultūros ir civilizacijos tra
dicijom LE yra, iš tiesų tiek pla
ti, gili ir išsami, kiek mes esa
me. Pastarąją mintį yra pasakęs 
vienam pasikalbėjime, šį pava
sarį, LE redaktorius dr. J Gir
nius, ir ji pasiliko atmintyje. Ją 
turėtų permąstyti kiekvienas, 
kuris šiandien tebestovi nuoša
liai ir kritiškai žiūri į LE darbą: 
LE yra visų mūsų bendras rei
kalas, pats stambiausias ir 
reikšmingiausias sutelktinis dar 
bas, kurį išeivija šiandien gali 
atlikti Lietuvai. LE yra netiktai 
mūsų brandumo, potencialumo 
ir intelekto kodeksas, bet taip 
pat ir mūsų laisvės troškimų tei
sėtumo konkretus įrodymas.

Birželio 18 d. K. J. Čeginskas 
apgynė disertaciją “Lietuvių

•tės istorijos bandymas” ir gavo 
Strasbourg© universiteto dakta
ro laipsnį. Disertacija paruošta 
sociologijos ir moralės profeso
riaus G. Duveau vadovybėje. 
Šalutiniais gynimo klausimais 
taip pat buvo parinktos lietuviš
kos temos: pas literatūros fa
kulteto dekaną, religijų istorijos 
profesorių, M/ Simon “Bažny
čios vaidmuo lietuvių tautos pra 
eityje” ir pas šlavistą profeso
rių Triomphe “Lietuvių pasi
priešinimas rusinimo politikai 
carinėje Rusijoje”. Disertacija 
įvertinta labai gerai (pažymiu 
“trės honorable").

Džiaugdamasis šiuo nauju 
lietuvio laimėjimu mokslo sri
tyje kreipiausi į naująjį daktarą 
su keletu klausimų;

— Kas paskatino rašyti lietu
viška tema?

— Disertaciją rašyti lietuviš
ka tema ne tik pats norėjau, bet 
tam mane ragino tiek fakulteto 
dekanas, tiem mano darbui va
dovavęs profesorius. Pasirinkau 
mūsų tautinį; atgimimą visų pir
ma todėl, kad jį' panagrinėti yra 
įdomu ir naudinga ne tik mums, 
bet ir svetimiems. Čia glūdi šian 
dieninės lietuvybės raktas. Be 
to, šiuo klausimu* iki šiol neturi
me išsamesnio istorinio darbo. 
Bene' vienintelis platesnis dar
bas šiuo klausimu yra M; Roe- 
merio lenkų kalba parašytas 

i veikalas “Litwa” (1908), tačiau 
ir jame ntišvengta išankstinių 
(aprįorinių) aiškinimų. Krinta į 
akis ir tai, kad visų rašiusiųjų 
nuomonės, ilečiančios tautinio 
atgimimo periodą, labai skiriasi: 
kai vieniems jis prasideda su 
“Auszrą” (1883), tai kiti jį nuke
lia į Vilniaus universiteto lai
kus (1803-1831). Visa tai mane 
paskatino bandyti prieiti prie

Tačiau yra darbų, kurie dirba
mi tyliai. Be plakatų, be salių, 
be tribūnų. Iš šalies jie atrodo 
netokie efektingi, kartais net 
pilki. Vienas tokių darbų, dirba
mų tyliai ir atkakliai, yra Lietu
vių Enciklopedijos leidimas. Ir, 
drįstame tvirtinti, šio darbo ver
tė nemažesnė už kongresus ir 
suvažiavimus. Nesakome, kad 
kongresų: nereikia — atvirkščiai: 
jų reikėtų kiek^ įmanoma dau
giau; Bet pasirinkome šią progą, 
kad Kultūros kongreso paraštė
je įbrėžtame nepamirštamą 
ženklą: Lietuvių Enciklopedija 
išleido šią vasarą aštuntąjį to
mą. Įpusėjo I raidę, tryliktąją 
mūsų raidyne. Trečdalis kelio 
nueita.

Prisimename be abejonės, vie
ną kitą triukšmelį, vieną kitą 
straipsnelį vieną kitą užuominą 
ir abejonę, lydėjusius LE pir-

Jeigu dar bent penketas šim
tų tokių asmenų,, apie kuriuos 
LE-joje buvo ir dar bus rašoma, 
ją užsiprenumeruotų, finansinė 
padėtis būtų pakenčiama. Tai 
dar viena mintis, tarta leidėjo 
J. Kapočiaus šio pavasario pasi
kalbėjime Bostone, kurią reikė
tų kartoti kasdien mūsų laikraš
čiuose. Mūsų enciklopedija šian
dien finansiniai remiama daugu
moje pilkojo lietuvio, to papras
to mūsų žemės žmogaus, kuris 
nesako prakalbų ir neužėmęs 
augštų postų. Tie gi, kurie rū
pestingai saugoja, kad jų vardas 
būtų kiek galima dažniau ir pla
čiau linksniuojamas spaudoje ir 
pačioje LE-oje, toli gražu nevisi 
ją skaito. Štai kur galima kalbė
ti apie sąžinės ir gėdos stoką! 
Būtų tikrai įdomu ir verta, bai
gus paskutinįjį LE tomą viešai 
surašyti tokių stambiųjų vardus 
ir pavardes, po klaidų atitaisy
mo, paskutiniajame tomo pusla
pyje (arba, deja, puslapiuose).

Jeigu jau palikti ateinančioms 
Kartoms ir savo žemei dokumen
tą, tai pilną; Su šviesiaisiais 
ženklais ir su dėmėm.'..

Dar viena smulkmena. LE lei
dėjas kiek skundėsi, jog Kana
dos prenumeratoriai gerokai ne
paslankūs ir uždelsią tomų ap
mokėjimą. Tad pabaigai: padė
kime žmogui kuris tikrai lobių 
nesusikraus. Padėkime jam iš
tesėti šitą milžinišką darbą. Ir 
vėl prisimena leidėjo J. Kapo
čiaus paprastai, nuoširdžiai pa
sakytas sakinys: “Kad tik ištver
čiau iki paskutiniojo tomo, o ta
da jei ir krisiu...” ir numojo 
liūdnai ranka. Kiekvieno .žmo
gaus jėgos yra ribotos. Ryžtin
gų žmonių mūsuose, spausdi
nančių savą žodį, taip nedaug — 
nepalikime jiems vieniems neš
ti mūsų visų naštos.

Vienas iš serijos Ontario vyriausybės parengtų straipsnių.

ONTARIO ŽEMĖS
IR MIŠKŲ MINISTERS
PRANEŠIMAS

Miškų pramonė yra vienas iš pagrindi
nių mūsų pramonės ramsčių, todėl ne
svarbu kur uždirbate sau pragyvenimą, 
gyvenate mažame ar dideliame pramo
nės mieste, prisiminkite, kad didžiausia 
jūsų pajamų dalis kyla iš provincijos 
miškų.

rie vasaros laiku dažnai kyla dėl neat
sargumo ar nerūpestingumo, paliktų 
neužgesintų laužų ar numestų cigarečių 
nuorūkų.

Toliau, kadangi Ontario provincija yra 
turtinga neaprėpiamais miškais, upe
liais ir ežerais, čia yra daugybė galimy
bių stovyklavimui, žvejybai ir 
džioklei.

me-

Norėčiau taip pat priminti, kad, jei no
rite, kad jūsų vaikai ir jų vaikai galėtų 
naudotis žvejojimo ar medžioklės ma
lonumais, privalote laikytis žvejybos ir 
medžioklės įstatymų, kurie yra išleisti 
žuvų, paukščių ir medžiojamų žvėrių 

* apsaugai nuo visiško sunaikinimo.

mūsų poilsio vietos 
miškais, kurie yra 
gyventojų nuosavy-

Kadangi 
remiasi 
Ontario 
be, kiekvienas iš mūsų asme
niškai atsakingas, kad juose 
neįvykstų gaisrų—gaisrų ku-

Informacijų apie miškų gais
rus bei medžioklės ir žvejy
bos įstatymus galite gauti: 
Department of Lands and 
Forests, Parliament Build
ings, Toronto.

ONTARIO DEPARTMENT OF LANDS AND FORESTS
Hon. Clare E. Mapiedoram Leslie M. Frost

Minister Prime Minister
;---- 1------------------------------ , I A

šio klausimo moksliškai. Sovie
tinis inykimas vertinti visus 
lietuviškus klausimus marksis
tinės metodologijos šviesoje 
man davė akstiną ieškoti tokio 
metodo, kuris atitinka objekty
vų reiškinio pobūdį. Vadova
vausi sociologiniu metodu, to
dėl ir savo darbą pavadinau so
ciologinės istorijos bandymu.-

— Kokių sunkumų teko sutik
ti ir kur radote medžiagos?

— Ruošiant darbą teko susi
durti šu įvairiais sunkumais. 
Pirmiausiai dėl to, kad nebuvau 
specialiai studijavęs lituanisti
kos, į ją atėjau iš teorinių moks
lų srities. O ir be to šiandieni
nėse sąlygose lietuviškas moks
linis darbas užsienyje sutinka 
žymių sunkumų. Juk mes vis 
dar stokojame bendro pobūdžio 
sintetinių veikalų. Reikia daž
nai pasitenkinti palaida, spra
gėta, daugiausia perijodikoje iš
barstyta medžiaga, kuri neleng
vai prieinama, jeigu iš viso dar 
prieinama. Savo darbui medžia
gą rinkau Romoje (žymia dali
mi Tėvų Marijonų bibliotekoj), 
Strasbourg© miesto archyve ir 
universiteto bibliotekoje, daug 
pasinaudojau Laisvosios Euro
pos Kolegijos įsigytu min. P. 
Klimo rinkiniu. Taip pat turė
jau laimės pasinaudoti lietuvių 
profesorių dr. J. Griniaus ir dr. 
Z. Ivinskio vertingais patari
mais.

— Kur studijavote?
— Augštąjį mokslą pradėjau 

1946 metais Hamburge, Pabalti
jo un-te; dar tais pačiais metais 
persikėliau į Eichstaetto Fil.- 
Teol. augštąją mokyklą, kur po
rą metų studijavau filosofiją; 
tas pačias studijas užbaigiau 
1950 m. licenciato laipsniu Ro
moje, Popiežiškame Grigaliaus 
un-te; ten pat 1952 m. pasiekiau 
teologijos bakalauro laipsnį ir, 
gavęs L. Europos Kolegijos sti
pendiją, persikėliau į Strasbour- 
gą, kur mokiausi prancūzų kal
bos ir klausiau sociologijos pas
kaitų.

— Kas daugiau iš lietuvių stu
dijavo ar studijuoja Strasbour-

— Jau XVII-XVIII amžiais į 
Strasbourgą atvykdavo lietuviai 
studentai semtis mokslo šviesos. 
Jų būta ir po šio karo. Tiksliau 
su šiuo klausimu nesu susipaži
nęs. Man daugiau žinomi lietu
vių studentų LĖK stipendinin
kų mokslo pasiekimai. Jau 1952 
m., čia baigė medicinos studijas 
dr. B. Kvietelaitis, 1954 m. poli
tinių mokslų diplomą įgijo dr. 
J. Norkaitis. Kiti lietuvių gru
pės studentai, baigę ar jau be
baigiu, kaip dr. Z. Brinkis, K. 
Jasutytė, M. Macevičiūtė gilino
si ir tobulinosi savo srityse. Nuo 
1955 m. vasaros L. Europos Ko
legija yra likviduota, tačiau sti
pendijos ir toliau teikiamos. 
Šiuo metu Strasbourge beliko 
lik vienas lietuvis studentas.

— Žinau, kad Lietuvių Fronto 
sąjūdyje turite augštas pareigas. 
Ką galėtumėte papasakoti apie 
Jūsų artimą- ryšį su šiuo sąjū
džiu?

— Su Lietuvių Frontu esu su
sirišęs dar nuo vidurinės mo
kyklos suolo. Dalyvauti pasi
priešinime laikau savaime su
prantama lietuvio patriotine pa
reiga ir ją visuomet stengiausi 
atlikti, kaip mokėjau. Neatsisa
kau jos ir dabar. Pernai Europos 
LF Bičiuliai man patikėjo val
dybos pirmininko pareigas ir už 
tai neužilgo turėsiu duoti apy
skaitą šiemetinėje konferencijo
je. ‘

— Malonus Daktare, nuošir
džiai dėkoju už suteiktus atsa
kymus, bet turiu- dar vieną, jau 
paskutinį, klausimą: kokie Jūsų 
ateities planai?

— Primum vivere klausimas 
yra aršus kiekvienam humani- 
tarifi tremtyje. Be to, esu šei
mos tėvas ir-turiu rūpintis jos 
ateitimi. Galimas dalykas, jog 
būsiu priverstas pasinaudoti 
einigracija. Tačiau ir ateityje 
nemanau mesti į šalį tų studijų, 
kurias pradėjau. Atėjęs iš teore
tinių mokslų srities, pamėgau li
tuanistiką ir, kiek sąlygos leis, 
jos neapleisiu.

• M. Musteikis (ELI).

Dvynukės Holiywoodo žvaigždės
JUOZAS KARIBUTAS 

Los Angeles
Dvi italų aktorės, Peer Angeli 

ir Marisa Pavan, pasiekusios pa
čias- viršūnes ir laikomos- pavyz
dingomis žvaigždėmis Holly
wood© filmų pasaulyje, yra vie
nos italu kataliku šeimos dvv- 
nukės. Jų tėvas Pierangeli buvo 
architektas, kovų prieš vokiečius 
dalyvis.

Keliomis minutėmis vyresnė 
Peer Angeli jau kiek anksčiau 
pradėjo būti žinoma mūsų vi
suomenei, bet jaunesnioji Mari
sa; (vardas keistas iš Marija) tik 
dabar ėmė stipriau reikštis vai
dindama pirmaeiles roles. Šių 
metų “Oskarų” įteikimo metu ji 
buvo rasta geriausiai vaidinusi 
dukters rolę “The Rose Tattoo” 
filme. Jos abi filmų karjerą yra 
pradėjusios Italų filmų bendro
vėse. Jos debiutas įvyko jau 1951 
m; filme “What Price”, toliau 
“Glory”, “Down Three Dark 
Streets”, “The Rose Tattoo” ir 
“Diane” MGM. kur ji vaidino 
pirmaujančią rolę.

Pasimatymas
Sukant paskutinį filmą “Di

ane” MGM studijoje įvyko pasi
matymas. Jos vaidinuo tame is
toriniame filme Prancūzijos ka
ralienės Katarinos de Medici 
(dėl jos, man atrodė, Marisa 
buvo per kukli). Pradėjus pasi
kalbėjimą, aš buvau nustebintas 
mūsų akcento panašumu. Už
klausus kiek laiko kaip šiame 
krašte, atsakė, kad tik penki me
tai.

Kalbos atsirado labai daug. 
Ypatingai iš praėjusio karo.

— Italija toks garsus ir gra
žus kraštas. Ar nebuvo gaila pa
keisti į Hollywoodą?

— Kaip tai. Aš Italijos nesu 
atsižadėjusi ir tas kraštas dabar 
dar. brangesnis. Italijos į jokį 
kraštą nemainyčiau.

— Vadinasi, esate didele patri
ote! Ar visi jūsų krašto intelek
tualai tokie? 4

— Žinoma, kad ne, yra ir iš 
jų visokių, bet man ... 
baigė.

— Kaipgi patekote į šį taip gar 
sų Hollywoodą. Kiek mari žino
ma, Į jį kelias labai sunkus?

— Mano tėvas mirė 1950 m. 
Tais pačiais metais mano sesuo 
Peer pasirašė kontraktą su 
MGM studija, o su ja visa mūsų 
šeima atvažiavom. Po kiek laiko 
ir man laimė nusišypsojo — įbri
dau į tą garsųjį Hollywoodą ir 
štai dabar vargstu. Mano mažo
ji seesutė taip pat galvoja patek
ti tik kažin?...

— Keista, kad ir čia reik už
nugario. Jei jau vienas iš šei
mos įkėlė koją — kitiems nebė-

kio užnugario, kad ir būsi iš ge
riausių geriausias — neįeisi.

■— O mūšų- žmonės galvoja vi
sai kitaip. Jei' būsi geras tai ir 
lengvai pateksi' į filmų pasaulį?

— Negi jau tokie naivūs žmo
nės?

— Ne, anaiptol nevisi, bet dau
gumas tų, kurie mažai orentaoja 
si šiame reikale; ries- jiems ar
čiau' nėra tekę tą reikalą pastu
dijuoti.

-—Man labai įdomu; kaip Jūsų 
sesuo įkėlė pirmąją koją į Hol
lywood^?

— Tuo laiku ji jau dirbo Italų 
filmuose. Ją pastebėjo vienas iš

ne-

Iš ksHūros ir
Nauja L. Rašytojų D-jos val

dyba, išrinkta korespondenciniu 
būdu: Ben. Babrauskas, A. Ba
ronas, P. Gaučys, V. Ramonas ir 
S. Pipiraitė - Tomarien.

Jaunimo rašinių konkurso, 
skelbto Amerikos lietuvių Klo- 
vo ir šnapšaičio jury komisija, 
įvertinusi darbus, pirmą premi
ją pripažino Vasario 16 d. gim
nazijos mokiniui Rimvydui šlia- 
žui, antrąją — lietuvių Salezie
čių Instituto Castelnuovo D. 
mantui Svoteliui, o trečiąją — 
Vasario 16 d. gimnazijos moki
nei Rūtai Kiulkaitytie. Be to, 
oagyrimo vertu pripažintas dar 
Vasario 16 gimnazijos mokinio 
Petro Cibičio rašinys. Komisiją 
sudafė pirmininkas dr. A; Rukšs 
ir nariai A. Giedraitis ir A. 
Venclauskas. Klovo ir šnapšai
čio pavedimu konkurso sąlygas 
paskelbė VLIKo VT Lietuvybei 
Išlaikyti Tarnyba.

Ateities nr. 6 išsiuntinėtas vi
siems ateitininkams, atseit ir 
tiems, kurie iki šiol dar Ateities 
neprenumeravo. Kartu Ateities 
administracija išsiuntinėjo ir 
laiškus, prašydama, kad užsisa
kytų Ateitį, primindama Fede
racijos Valdybos nutarimą, kad 
kiekvienas ateitininkas ar atei-

knygf pasaulio
tininkiška šeima turėtų Ateitį 
prenumeruoti ir visokiais bū
dais remti. Likusį šių metų pus
metį Ateitis tekaštuos tik 2 dol. 
Užsakymus siųsti: Ateitis, 916 
Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
N. Y.

“Viešpaties Angelas” 
kan. A. Sabaliausko maldakny
gė, gražaus formato, labuti gra
žiai išleisti. Kas ją užsisakys per 
ateitininkų kuopų vadovybes ar 
kapelionus gaus papiginta kai
na. Visi ateitininkai prašomi šia 
proga pasinaudoti.

Ateities skaitytojus adminis
tracija labai prašo pakeitus gy
venamą vietą, naują adresą tuo
jau pranešti administracijai. 
Ypač daug studentų ke&ia gy
venamas vietas nuo naujų jnoks 
lo metų pradžios. Kad nesitruk- 
dytų kito Ateities numerio iš
siuntimas bei gavimas, prašo
ma naują* adresą tuojau siųsti 
administracijai — 916 Willough
by Ave., Brooklyn 21, N.y.

K. B;. Kriaučiūnas, senosios 
imigracijos veikėjas ir poetas, 
prieš kelis metus išleidęs savo 
eilėraščius, taip pat buvęs, diri
gentas ir režisierius, atidavė 
spausdinti savo atsiminimus 
“Siauruoju takeliu”. ..

Prisiųsta
Pulk. A. Birontas, Vardan tei

sybės. Trys atsakymai mane 
puolusiems priešams, 32 psl. 
Leidimo vieta ir metai nenuro
dyti.

Kotryna Grigaitytė, Širdis 
pergamente. Lyrika. Išleido 
Venta, dailininkas V. K. Jony
nas, tiražas 500 egz., 1956 m. 
Schongau, 74 psl. Kaina nepažy
mėta.

Giovani Guareschi, Don Ka- 
miliaus mažasis pasaulis, II-ji 
dalis, sulietuvino A. Sabaliaus
kas, 1956. Išleido “Tėvų Kelias”, 
Caracas, Venezuela, 224. psl. 
Kaina nępažymėta. ' .

Knyga gaunama: Salesmans of 
St. John Bosco, Crown Point, 
Ind. USA.

Lietuva, politikos žurnalas 
1956 m. Nr. 8, 96 psl.

Turiny: J. Brazaitis, Rezisten
cija Lietuvoje; L. Dambriūnas, 
Lietuvių kalbos sovietinimas; 
B. Mačiuika, Okupuotos Lietu
vos pramoninimas; J. Grinius,

Šiaip labai sunku, o ypač jei ne
si'...

— Kas nesi? Ar tam' tikros 
tautybės?

— Taip. Tai ne vienas žino, 
nors tylima.

— Kiek man žinoma, esate iš 
religingos katalikų šeimos, ka
dangi čia praktikuojamos sky
rybos, ar nesibijosite vesti?

— Ne. — Juokdamosi dar pri
dėjo: — Aš pasirinksiu vyrą, ku
ris man bus viskas, o aš jam taip' 
pat. Juk mano sesuo, kuri vedu
si filmų aktorių Vic Damone, 
gražiai, gyvena ir yra labai pa
tenkinta.

Baigus pasikalbėjimą Marija 
man padėkojo ir sakėsi esanti 
labai patenkinta galėjusi susi
tikti žmogų iš Europos. Tikrai, 

, kad jos visa laikysena bei švel
nus elgesys, jos švelnus taktiš
kas mandagumas nuteikė mus 
kitaip, negu su kai kuriais ame- 
rikos aktoriais susitinkant. Ji 
daug ko teiravosi bei domėjosi 
kas lietuviška, o ypatingai kai 
“Lietuvių Dienose” pamatė mū
sų moterų tautinius rūbus.

Marisž vedė .
Štai neseniai praskambėjo vie

tos laikraščiuose žinia, kad Ma
risa vedė. Jos religinės vestuvių 
ceremonijos bus Romoje. Jos vy
ras, kilęs iš prancūzų religingos 
šeimos, yra taip pat filmų ak
torius Jean Pierre. Jų jungtu
vės buvo itin kuklios: jaunųjų 
giminės ir tėvai, siauras šeimos 
ratelis. Vietos laikraščiai buvo 
nustebinti, kad vestuvėse nebū
tų nei vieno pašalinio svetimo 
žmogaus. Kada Marisa buvo iš
kviesta paimti “oskaro” dėl ita
lės aktorės Magnani, kuri buvo 
laimėjusi už filmą “The Rose 
Tattoo”, juokdamosi paėmusi 
dovaną kalbėjo: “Aš žinojau, ką 
turėsiu pasakyti, bet dabar taip 
susijaudinau, kad visa užmir
šau”. Televizijos žiūrovams tas 
suteikė skanaus juoko>

Jaunavedžiai planuoja grįžti 
vėl į Hollywoodą ir tęsti filmų 
karjerą toliau.

Lietuvių menas sovietinėje tar
nyboje; Juozas Audėnas, Kol
chozų krizė okupuotoj Lietuvoj; 
apžvalgos, dokumentų, recenzi
jų skyriai.

Aidai, 1956, Nr. 6.
Šiame Nr. rašo: V. S. Vaidys 

— Žvirzdys, J. Brazaitis,.. P. 
Gaučys, P. Butėnas, Z. Ivinskis, 
A. Merkelis, iš grožinės liter, L. 
Andriekus, V. Bogutaitė, R. Ta
gore, R. Spalis. Platūs apžvalgos 
skyriai. .

Moteris, Nr. 3(4) Liepa*.- rug- 
jis, 1956, 28 psL

Šiame nr. rašo: P. Abromai- 
tienė, U. Jauniškienė, A. Tamo
šaitienė, S. Prapuoleriytė, dr. A. 
Prunskienė, dr. E. Jasevičiūtė, 
St. Stasienė, eilėraščiai, apžval
gų skyreliai. -- '■ .

Kibirkštėlės, XIII-tos mergai
čių stovyklos leidinys Nr. 1,1956 
m. birželio mėn. Nr. 2, 1956 m. 
liepos mėn. Nekalto Pras. vie
nuolyne, Putnam, Conn., po 8 

'puslapius.

3 INFORMACIJŲ KREIPTIS 

arta f miesto raštvedį. 

Auto registracijos jstaigon

CARMNG'S 
, . 4REWEKY LIMITED

BLACK LABEL (tariama blek leibel)

APIE LICENCIJAS
IR LEIDIMUS

Jei turite automobilį, 
sunkvežimį ar 

motociklą
Norint važiuoti automobiliu, savu ar skolintu, , 
privalu turėti šoferio liudijimę. Prieš gaudami į 
šį liudijimą privalote išlaikyti atitinkamus egza
minus. Norėdami verstis komercinio šoferio
amatu, privalote išsiimti komercinio šoferio į
liudijimą. Jam gauti tenka laikyti sunkesnius * 
egzaminus. Abiejų rūšių liudijimai tinka tik 
vienietns metams ir privalo būti atnaujinami 
prieš baigiantis jų galiojimui. . ■



TtVTBKtB 2IBUR1AI

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

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

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas. 
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

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

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

30 metų valymo patyrimas

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

Į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.
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1072 Bloor St W
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į itą lietuviam* gerai žinomą firmą. Sukeliami morgižioi be» 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų Ir tt. visuose Toronto rajonuose.

CONCORD AVE. - BLOOR, 
$1.500 įmokėti, 6 grožių neper- 
ein. komb. namas, naujas šildy
mas, didelė moderni virtuvė, geros 
kietmedžio grindys, didelis kie
mas, garažas. Geros mokėjimo są
lygos.

EVELYN AVE. - ANNETTE,
$3.000 įmokėti, 6 gražių komb., 
tikro ir gero mūro namas, alyvos 
šildymas — nauja krosnis. Moder
ni virtuvė, švarus iš lauko ir vi
daus, gražus kiemas, garažas.

JANE - ANNETTE,
$3.000 įmokėti, 6 didelių komb., 
rupuotų plytų naujos statybos na
mas, naujas "air condition" šil
dymas, moderni virtuvė, geros 
kietmedžio grindys, švarus, ougš- 
tos rūsys, gražus kiemas, garažas.

INDIAN GROVE - HIGH PARK, 
$13.000 pilna kaina, 6 komb., 
presuotų šviesių plytų, gero mūro 
narnos, švarus iš lauko ir vidaus, 
didelis gražus kiemas, garažas su 
pločiu įvažiavimu iŠ gatvės.

GEOFFREY ST. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 10 didelių komb., 
kvodrotinio plano, visai atskiros, 
gero mūro namas, vandens - aly
vos šildymas, 2 mod. virtuvės, 2 
po 3 gabalus vonios, gražus kie
mas, vieta garažui.

WESTMINSTER AVE. - HIGH PARK, 
$7.000 įmokėti, 14 grožių komb., 
visai atskiras, gero mūro, ‘lobai 
pelningos namas, vandens - aly
vos šildymas, 5 gražios virtuvės, 3 

, tualetai, švarus, gražus didelis 
kiemas, mūrinis garažas.

P. MALIŠAUSKAS
« Btamfo HM.s U. 1*2471. 

tMf.: U. 3-7421.

Pigiausioj kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Telefonas LE. 1-2471

HAVELOCK ST.,
$2.000 įmokėti, 1 1 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 vonios, 4 virtuvės, van
deniu alyva šildomas, kietmedžio 
grindys, švarus viduje, garažas su 
gražiu kiemu, geros išsimokėjimo 
sąlygos.

GLADSTONE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, alyva šildomas, moderni 
virtuvė, garažas, lobai gražus — 
didelis' kiemas, netoli parko, viena 
skola likučiui, loboi skubus parda
vimas, šeimininkas išvyksta.

EVELYN AVE.,
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, 2 vonios, van
deniu alyva šildomas, garažas, di
delis kiemas.

HAVELOCK,
$4.500 įmokėti, 8 komborių, mū
rinis namas, karštu vandeniu šildo
mas, moderni virtuvė, kietmedžio 
grindys, gražus — didelis kiemas, 
garažas.

GEOFFREY - RONCESV  ALLES, 
$6.000 įmokėti, 9 komborių, at
skiros mūrinis narnos, kvadratinis 
plonos, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, didelis kiemas, vieno 
skola likučiui.' 

JANE - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 7 komborių per 
du ougštus, atskiros, mūrinis na
mas, kvadratinis plonos, vandeniu 
alyva šildomas, garažas su priva
čiu įvažiavimu.

P. KERBERIS
Biznio tofcf.: U. 1.2471,

Kanados Sporto Apygarda 
skelbia:

' 1. K.S.A. sporto komitetas, at
sistatydinęs iš einamųjų pareigų 
nuo šių mėtų liepos 1 d., F.A.S. 
K-to prašomas, pasilieka tose 
pačiose pareigos iki rugsėjo 15 
d.

2. Šių metų atviros Kanados 
lietuvių lauko teniso pirmeny
bės pavedamos ruošti LSK Vy
čiai Tpronte. Datą šioms pirme
nybėms rengėjai parinko rug
pjūčio 18-19 d. Tolimesnius pra
nešimus pirmenybių reikalu 
tieks LSK Vytis. K.S.A.

Vyčio futbolas
Praėjusį šeštadienį Millan 

stadione Vyčio futbolo komanda 
žaidė pirmąsias British Consols 
Cup rungtynes susitikdama su 
mūsų x amžinu priešu latviais. 
Abi šios komandos žaidžia Con
tinental lygoje ir yra skaitomos 
maždaug vienodo lygio. Prasi
dėjus rungtynėms atrodė, kad 
bus sunki kova, tačiau mūsų 
puolimas, staigiai prasiveržda
mas ir kietai kovodamas, pirma
me puslaikyje įkirto 3 įvarčius.

Antrame puslaikyje mūsiš
kiai, nors ir prie didžiausių lat
vių pastangų rezultatą išlyginti, 
be pasigailėjimo įkirto dar 5 
įvarčius ir rungtynės baigėsi vi
siška Vyčio pergale 8:0, Ypatin
gai gražiai sužaidė J. Žukas, J. 
Vėlyvis, R. Vėlyvis ir V. Biliū
nas. Nesant vartininko, vartus 
laikė nuolatinis komandos cent
ras Romas Preikšaitis. Įvarčius 
įmušė: Jonas Vėlyvis 5, Jonas 
Žukas 2, Romas Vėlyvis 1.

Šias rungtynes stebėjo visas 
Continental lygos komitetas, 
kas mūsų priešui labiausiai ne
patiko.

Sekančios rungtynės įvyks 
liepos 20 d., 7 vai. pp. Millan sta
dione su Mt. Carmel. P.B.

Argentinoje, Čilėje ir Urug
vajuje lankėsi Sovietų krepšinio 
komanda. Iš lietuvių joje buvo

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

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

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

veltui.

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. Peer! St., Denver, Colo., USA 

Motelis ST. CATHARINES rajone.
$15.000 {mokėti, 14 kambarių /20x24/, blokų-stucco statybos, modernios vo
nios, tile grindys, sklypas 300x600 pėdų, restoranas, praeitais metais apyvartos 
$16.000, plius pajamos už motelį. 6 kambarių apartamentas savininkui. Tai 
nepaprastos vertės pirkinys tik už $50.000 /pilna kaina/.Tai proga įsigyti pel
ningą verslą. Skubiai kreipkitės pas

Mr. BOB NEIMAMAS 
lietuvis, kalba lietuviškai.

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

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 Q0.
835 Queen St. W., Toronto, Ont - Telefonas EM. 4-4025

SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.
HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas U. 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: Buffalto, N.Y., Chicago, III., Cleveland, Ohio, Min
neapolis, Minn., Newark, N.J., New York, N.Y., Philadel
phia, Pa., Pittsburgh, Po. ir kitur.

treneris V. Kulakauskas, kapi
tonas K. Petkevičius ir Stonkus 
su Lauritėnu. Be to, trys latviai 
ir vienas kaukazietis. Krepšinio 
kritikų nuomone,- komanda žai
džia gerai ir gražiai, o geriau
sieji iš jų — tai Stonkus su Pet
kevičium ir latvis Kruminš. Bet 
Montevideo Sovietų pasiuntiny
bei ir komandos vadovams visi 
pabaltiečiai — tai tik “rusos”. 
Su lietuviais Sovietų komando
je Montevideo kai kurie lietu
viai bandė suartėti, tik, išsky
rus komunistus, negalėjo su- jais 
laisvai pasikalbėti. Pastebėtas 
prastas jų apsirengimas ir bai
lus atsargumas. Ko paklausti, 
pirmiausia vis pasižiūrėdavo į 
savo trenerį Kulakauską, o tas 
į rusus... Be rusų leidimo taip 
pat negali niekur išvykti etc. 
Buenos Aires mieste rungtynių 
pasižiūrėti buvo nuėję ir nema
ža lietuvių, kurie saviesiems 
plojo kaip lietuviams, bet ne ru
sams, nors tie ir priversti ginti 
okupantų spalvas...

Buenos Aires mieste su lietu
viais sportininkais pavyko susi
tikti kai kuriems mūsų tautie
čiams. Tačiau šiaip spaudos at
stovams rusai politrukai su 
krepšininkais neleido sueiti, pa
žymėdami, kad “jie esą pavar
gę ’’.Apskritai, lietuviai dau
giausia laikydavosi kartu. Bet 
per treniruotes nebūta to lais
vumo, kurį įprasta matyti lais
vųjų kraštų sportininkų koman
dose. Visi daugiausia tyli di
džiausia drausmė ir baimė. Į tai 
yra atkreipę dėmesį ir vietos 
žurnalistai, pastebėdami, kaip 
kiekvieną žaidėjų žingsnį seka 
politrukai. Argentinos dienraš
tis “Critica” yra pastebėjęs, kad 
rusai į Argentiną su savo krep
šininkais yra atsivežę ir geleži
nę uždangą. Argentinos spauda 
betgi labai palankiai įvertino

Dėmesio vasarotojams
(C Sc) Kai vasara pasibaigs, 

nemažas skaičius dabar gyve
nančių kanadiečių bus nusken
dę. Jei jūs paskaitysite, kas že
miau -rašoma ir pagalvosite apie 
tai, gal tai padės išlikti gyvam.

Jūs manote: retai einate mau
dytis ir visai nesinaudojate lai
veliu. Jūs esate geras plaukikas 
— ne koks ypatingas čempio
nas, bet pakankamai mokantis 
ir stiprus. 4

Visa tai gerai. Bet paklausy
kite: kasmet nuskęstančių jų są
rašuose yra didelis skaičius “ge
rų plaukikų”, o taip pat ir tų, 
kurie tik pirmą kartą buvo iš- 

! plaukę su laiveliu. Tame skai
čiuje ypač daug naujųjų kana
diečių.

Kanados ežerai ir upės sutei
kia puikių progų pailsėti ir pasi
naudoti vandens sportu. Bet bū
kite atsargūs. Džiaukitės van
deniu, bet vis turėkite galvoj, 
kad esate pavojaus zonoje. Pa
galvokite apie žemiau duoda
mus patarimus ir paskaitykite 
juos savo šeimai.

Laiveliuose. Niekad neper
kraukite laivelio, didelio ar ma
žo. Neplaukite mažu laiveliu to
li nuo kranto. Mokate plaukti 
ar nemokate, vistiek turėkite 
gelbėjimosi ratus kiekvienam 
asmeniui. Vaikai turi plaukti 
laivelyje gelbėjimosi priemones 
iš anksto užsidėję. Nelaimės at
veju laikykitės arti laivelio. Net 
apvirtęs laivelis' gali išgelbėti 
jūsų gyvybę.

PREMUA SUOMIŲ FILMUI
Berlyne įvyko tarptautinis 

filmų festivalis, kuriame buvo 
parodyti geriausi nauji filmai 
Tarptautinė katalikų organiza
cija šių metų premiją paskyrė 
suomių filmui “Nežinomasis ka
rys”. Jame vaizduojamas karas 
su užpuolike Sov. Sąjunga, nar
siai kovoją suomių kariai, kurie 
pavojų metu meldžiasi.

VOKIETIJOS KATALIKŲ 
KONGRESAS

Tradicinis Vokietijos Katholi- 
kentag, šaukiamas kas antri me
tai, .vyks rugpiūčio 29-rugsėjo 
2 d. Koelne. Pasiruošimo dar
bai pradėti sausio mėn. Pagrin
dinė kongreso tema: “Bažnyčia
— Dievo ženklas tautose”. Ta 
proga bus atidaryta garsioji 
Koelno katedra, kuri buvo ap
daužyta karo metu. Kongrese 
dalyvaus žymiausios vokiečių 
katalikų jėgos, kardinolai —
— Micara, Piazza, Frings ir 
Wendel. Jau pranešė, kad daly
vaus taip pat — Suomijos, Šve
dijos, Danijos, Norvegijos ir Is
landijos vyskupai.

Frankfurtas. -«• Bu v. Vokieti
jos cheminės pramonės koncer
nas- IGFarben, kuris dabar lik
viduojamas, paskyrė 50.000.000 
DM atlyginti buvusiems kaceti- 
ninkams už darbą koncerno fab
rikuose, kuriems tada nebuvo 
nieko mokama. Kiek tokių dar
bininkų yra buvę, niekas nežino.

lietuvius žaidėjus. Radijo stoties 
“El Mundo” sporto komentato
rius Stasį Stonkų yra pavadi
nęs nuęstabiausiu žaidėju, koks 
ligi šiol yra buvęs Argentinoje. 
“Laikas”, rašydamas apie lietu
vių susitikimą su jais, pastebi, 
kad iš žaidėjų nuotaikos ir elg
senos buvo matyti, kokia prie
spauda viešpatauja pavergtoje 
tėvynėje, jei brolis broliu nepa
sitiki.

Maudantis. Nesimaudykit vie
nas. Neikite į vandenį pavalgę 
(iki poros valandų), nes tai gali 
būti paralyžiaus priežastis. Ne
nardykite nežinomoje vietoje. 
Nesistumdykite vandenyje.

Išmokite sukelti kvėpavimą 
dirbtinu būdu — galėsite išgel
bėti kito gyvybę.

OAKVILLE, Ont.
Šioje apylinkėje gyveną lietu

viai savo vaikus stengiasi leisti į 
mokslus. Pereitais metais vietos 
gimnaziją lankė būrelis lietu
viško jaunimo: Ancevičius Jo
nas, Krygerytė Irena, Rimkutė 
Betė ir Ramanauskas Vikto
ras. Visi jie buvo perkelti į augs 
tesnes klases su pažymėtinais 
pagyrimais. Linkėtina šiems 
mūsų ateities žiedams sėkmės 
ir toliau. Taip pat linkėtina ne
nutolti ir nuo savo tautos ka
mieno. /' Teir.

LONDON, Ont.
Šį sekmadienį, liepos 22 d., 12 

vai. šv. Juozapo bažnyčioje J. E. 
vyskupas V. Brizgys laikys pa
maldas ir pasakys pamokslą 
Londono ir apylinkės lietu
viams. Visi prašomi atsilankyti 
į pamaldas.

T.T. Pranciškonai.

ir

Išsilaisvinimas...
(Atkelta iš 3 psl.) 

visuomenės kantrybė išseko 
■ji drįso pasipriešinti dėl perne
lyg sunkaus gyvenimo raudo
nųjų valdžios valdomiems. Ma
tome, kad laisvuose kraštuose 
egzistuojančios komunistų par
tijos jau drįsta kelti klausimą: 
“Kodėl Chruščiovas ir Co. nie
ko nedarė tada, kai Stalinas ši
taip siautėjo?” Žodžiu, Stalino 
nuvainikavimo afera gali išeiti 
pačiam Chruščiovui į nesveika
tą - - -

Šiuo metu yra visiškai sukrės
ti ne tik senieji komunistai, bet 
ir jaunieji komsomolcai — fa
natikai, kurie buvo įpratinti ak
lai Staliną dievihti ir garbinti. 
Nūdien jie gavo persigalvoti ge
rą progą. Juk kiekvienoj, net 
naiviausioj, fanatiškiausioj žmo 
gaus galvoj — turi kilti klausi
mas: “Jeigu Stalinas buvo toks 
žmogžudys, toks banditas, tai 
kaip tu galėjai būti geresnis, iš
tikimai jam tarnaudamas?”...

Tuo labiau kiekvienas mato, 
jog nors nūdieniai Kremliau:! 
vadai Staliną smerkia, bet sta
linizmo, kitaip sakant, jo veik
los padarinių, nenaikina. Atseit, 
visam Stalino banditiškų darbų 
kompleksui pritaria.

Taigi, giliau pagalvojus, jau 
pati logika žmogui sako, jog ne
gali taip pasilikti. Sovietuose vi
sokių staigmenų tenka laukti. 
Vieną gražią dieną gali netik 
Chruščiovo galva nusiristi nuo 
pečių, bet ir viso senojo Polit- 
biuro sąstato nebelikti...

Pr. Alšėnas.

NIAGARA PUSIASALIS
St. Catarines, Wellando, Port 

Colborne, Niagara Falls, OntM 
bei Buffalo lietuvių parapijinė 
šventė ir šiemet įvyksta Wel- 
lande, Švento Stepono vadina
moj Ungarų salėj. Ir tai jau šeš
tadienį. Salę surast labai leng
va. Važiuojant Queen Elizabeth 
keliu Buffalo link Niagarą pali
kus kairiam šone, už dviejų my
lių pasukt dešinėn, pro Bieliūnų 
ūkį tiesiai prie Wellando- ke
lias bus nurodytas tautiniais 
kaspinėliais. Betkokiu keliu 
vykstanta Wellande lengva su
rast didžiąją gatvę Main East ir 
Port Robinson kampą, taipgi at
žymėtą juostelėm. Pradžia 2 v. 
po piet. Oficialioji dalis prasi
dės 5 vai. Ją išpildys Rocheste- 
rio choristai, menininkai. Cho
rui vadovaus Petras Armonas. 
Programon įeina kompozitorių 
J. Žilevičiaus, Br. Budriūno, A. 
Kačanausko, J. Kačinsko, St. 
Šimkaus, J. Talat-Kelpšos, Gu
davičiaus bei Mendelsono kūri
niai. Taipgi deklamacijos. Šo
kiams gros visų mėgiamas Ben
ni Ferri orkestras nuo 3 vai. pp. 
Veiks įvairus bufetas, valgyk
la, įdomi loterija bei įvaireny-

Pelnas skiriamas vieninteliai 
visam pasauly lietuvių baigia
mai statyti St. Catharinėj kop- 
lyčiai-salei.

Mielas lietuvi, atvykęs sutiksi 
savo brolius iš plačios Ameri
kos, praleisi gražiai laiką ir kar
tu paremsi mūsų sunkų,, gražų 
darbą. Rengėjai.

Nors šiek tiek pavėluotai, bet 
pro tokį svarbų dalyką kaip 
Joninės negaliu praeiti nepasi
dalinęs mintimis.

Niagaros pusiasalyje prie svar 
besnių įvykių priklauso birželio 
2 d. suruoštos Wellando Joni
nės. Jų siekiamas tikslas bei da
lyvių gausumas — sutraukti 
500 dalyvių, šioje padangėje yra 
retenybė. Aišku turėjo likti ir 
pelno, kuris, rengėjų pasisaky
mu, būsiąs sunaudotas Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Pagal programą pradžia tu
rėjo būti 5 vai. p.p., bet tuo me
tu salė dar apituštė buvo. Ta
čiau po pusvalandžio visi stalai 
ir kėdės užsipildė ir vėliau at- 
vykusiems teko pristatyti papil
domų. Matėsi žmonių iš Hamil
tono, Oakvilės, Toronto, Kitche
ner, Londono ir net iš tolimos 
Norandos ir Sudburio. Ameri
kiečių atsilankė iš Buffalo, Ro- 
chesterio, Cleveland© ir Niujor
ko, o gal ir iš kitų vietovių.

Oficialioji pradžia prasidėjo 
apie 6-tą vai. specialiai iš Niu
jorko atvykusios žurnalistės Sa
lomėjos Narkeliūnaitės paskaita 
apie spaudos reikšmę Lietuvos 
bylos gynime. Be to, ji dar pa
pasakojo savo įspūdžius iš susi
tikimo su prof. Matuliu ir apie 
telefoninį pasikalbėjimą su Lie
tuva — ministeriu Šumausku. 
Po paskaitos prelegentė apdo
vanota gėlėmis ir gausiais aplo
dismentais. Vėliau daugelis su
sirinkusių jai spaudė ranką dė
kodami už paskaitą ir daugelis 
kreipėsi įvairių patarimų bei 
klausimų, kad visą vakarą vie
noj ar kitoj vietoj ji būrelio 
žmonių apsupta.

Gražiausioji vakaro progra
mos dalis Hamiltono mėg. teatro 
“Aukuro” aktorių paruoštas 
“Literatūrinis juoko šiupinys”. 
Vaidino pati režisorė, E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė, P. Racevi- 
čienė, A. Juozapavičius ir I. 
Gaižauskaitė. Muzikinę dalį at
liko' V. Babeckas. Nepaprastai 
puikiai buvo Joninėms pritai

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

suvenlrą Ir įvairią reikmenų krautuvftn

įmoUNMS ftL LA-9547
J. Beržinska&

Vasarvietė “MERCURY LODGE”
LAIVELIAI • KABINOS • KAMBARIAI

109 Orchard Beach randasi rytinėj Lake Simcoe pusėj, 1 mylia 
į šiaurę nuo Keswick, Ont. Autobusai privažiuoja prie vietos. 
Sav. L. P. Krilavičiai. Telefonas: Rochers Point 184M.

kinta antroje dalyje ištraukos 
iš K. Inčiūros “Joninės” ir iš A. 
Gustaičio “Sekminių vainikas”. 
Tenka tik pritarti Romberg’o 
žodžiams: “Brangusis sugrįžk... 
ir dar kartą pamatyk”, nes šis 
teatrinis vienetas savo egzami
nus (yra seniai išlaikęs, todėl 
visų mielai laukiamas. Ir šį kar
tą jis su kruopščiai paruošta ir 
joninėms pritaikinta programa 
neapvylė, o parodė savo augan
čią vertę. Už tai visi vaidintojai 
apdovanoti gėlėmis.

Po programos tarė žodį Nia
garos pusiasalio klebonas Juve
nalis Liauba, OFM. Vėliau iki 
12-tos valandos tęsėsi šokiai pa
įvairinami lietuviška muzika. 
Laimingoji šokėjų pora apdova
nota tautinė vėliavėlė su įrašu: 
“Laimingajai porai — 56. V. 23 
— VKLS”. Loterijoje sukėlė 
smalsumą, kas tokie daiktai yra 
tie fantai pavadinti “Joninių 
rasa” ir “Aukuro dūmai”. Di- 
džiausį įspūdį įnešė Jonų sveiki
nimas įteikiant kiekvienam vai
niką

Apskritai Joninės buvo vienas 
iš geriausių parengimų ir jos pa
sibaigė geroje ir įspūdingoje 
nuotaikoje. Už taip gražų paren
gimą vilniečiams reiktų tik pa
dėkoti ir palinkėti kitais metais 

Apvainikuotasis.

Tillsonburg, Ont
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų klubas liepos 22 d., sekma
dienį, 2 vai. pp. ruošia visų apy
linkių lietuviams didelę gegu
žinę, kuri įvyks St. Augustina- 
vičiaus ūkyje, prie 19-to kelio. 
Programoje: šokiai, žaidimai ir 
dainos. Pelnas skiriamas Lietu
vių Namų Fondui.

Rengėjai.

Atlikite vienos 
dienos kelionę 

"CAYUGA” 
garlaiviu.

Kursuoja kasdien į 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.

S-S. CAYUGA
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Dr, J, URBAITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622

V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

872 BLOOR ST. W. /prie Orsinptan/ - TORONTO - Telef. LE. 1-4405

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Boara

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
te 5 kambariai, atskiras, Šoninis 
jvaž i avimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.0C0 įmo- 
keti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai dideli kamba* 
riof, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš >50, geros 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius norias, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5:900.

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

; Iš Argentinos į Sovietų Sąjungą
Sau trečias Argentinos atei

vių trąnsportas 
menų j
vių trąnsportas — apie 1000 as
menų — grįžta Sov. Sąjungom 

. Su pirmais dviem transportais 
grįžo <2200 asmenų.-Tai daugiau
sia senosios išeivijos rusai, len
kai,, čekai ir kt. Jų tarpe buvo 
ir keletas lietuvių. Jie patikėjo 
sovietų vilionėm ir. pasiryžo 

jį grįžti, nežiūrintį kad kaikurie 
anksčiau grįžusieji apgailestavo 
savo žygį. Argentinos vyriausy
bė į tai atkreipė savo dėmesį, 
juoba, kad Argentinai reikia 
darbininkų medvilnės ir vynuo
gynų srityse. Ji sulaikė laivo 

7 "Salta” /išplaukimą, ątsisakyda- 
: ma ^udti'išvykimo viząL160 re-

■ patrijajitų dėj formalinių kliū-
■ eių. Laivas- tuti plaukti į Juodo- 
I sios jūros uostą Odesą. Jo kelei

viai, žurnalistų' -klausiami, pa
reiškė nieko negalį pasakyti — 
nei savo -pavardžių, nei kur bus 
įkurdinti, tai esą jiems.uždraus
ta. Daugumas, jų. buvo jau pri
ėmę Argentinos pilietybę.

Popiežiaus laiškas 
persekiojamiems

,?ijus XII paskelbė ganyt.

— J. Mindszenty, A. Stepinac. 
St. Wyszynski,... arkivyskupams 
bei vyskupams,’ kunigams, tikin- 

, tiesiems šių kraštų: Albanijos, 
' Bulgarijos, Čekoslovakijos, Ju- 
; gdslavijos, Lenkijos, Rumunijos, 
‘ Vengrijos, R. Vokietijos “ir ki- 
I tiems Europos katalikams, per- 
• sekiojamiems ' dėl jų tikėji- 
į- mo ... •

' Laiške išdėstoma K. Bažny- 
.. čios vargai tuose kraštuose per 
i pastarąjį dešinątmetį ir tikintie

ji raginami drąsiai pakelti smū- 
: giųs: “jokia auka- nebus perdi- 
’ dėlė perteikti šventam tikėjimo 

palikimui būsimoms kartoms”. 
Popiežius atkreipia dėmesį į

I laišką, ? adresuotą kardinolam:

1

į

*

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys 
qONVE^SION BURNERS — gazo ir ąlyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.,

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

i

įĮML.Tj t ?VJ

VIENYBĖJE — GALYBĖ 1 f

Taupyk savo Kredito Kooperatyve 
“PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos: 

įPirmądieniais, antradieniais, tseciadieniais ir penktadieniais 
jfttto lu iki 12 Vai. prieš piet ir nuo 7 iki 9 vai. vakare, šeštadie- 
’niąis nuo 2Jįęi 4 vai. po pietų.
’ BŪSTINĖ: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė.,

L . Koronto, Ont - Telefonas LE. 3-3027...........-•

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

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jos 6-šių ętskirų butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

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

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

klaidingos pažangos šalininkus, 
norinčius iškreipti Evangeliją. 
Laiškas baigiamas kreipiniu į 
visus tikinčiuosius jungtis bend- 
ron maldon už persekiojamus 
brolius.

ATSAKĖ Į PRIEKAIŠTUS
Popiežius Pijus XII priėmė 

Vienos un-to teisių fakulteto 
profesorius ir studentus ir ta 
proga palietė priekaištus dėl 
Bažnyčios kietumo moterystės 
klausimu: “Dažnai peikiama 
Bažnyčią už kietą gynimą nesu- 
ardomumo santuokos, priimtos 
bei atliktos nustatytą forma. 
Bažnyčia šiuo klausimu elgiasi 
vaduodamas! ne teisiniu griež
tumu, lyg jai nerūpėtų dažnos 
sutuoktinių dramos, bet ištiki
mai taikydama santuokos teisę, 
kurią paliko dieviškasis jos įstei
gėjas ir kurios ji negali pakeis
ti”. Toliau Pijus XII priminė 
kad bažnyt. teisė per ištisus 
šimtmečius gerokai išaugo, nes 
apaštalų laikų nuostatų nebeuž
teko plačiai išsišakojusiai Baž
nyčiai.

Laisvės balionas Danijoj
Danijoj, Jutlandijos Srity, nu

sileido balionas su spausdintais 
lenkų ir rusų k. atsišaukimais, 
pasirašytais “Laisvosios Euro
pos”. Atsišaukimuose įdėti po
piežiaus, kardinolo Wyszynski 
ir pabėgusio į vakarus “Batory” 
laivo kapitono atvaizdai.

NORIU SUSIRAŠINĖTI 
su lietuviais vyrais vedybų tiks
lu, nejaunesniais'kaip 45 m. Ra
šyti: “Tėviškės Žiburiai” Nr. 19, 
941 Dundas St. W., Toronto, 
Ont., Canada.

’-į

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

SIUNTINIUS
PER

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

HAMILTONE: 65 GORE ST., TEL. JA. 9-5695
Muitas apmokamas pas mus. 

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

, T blefo na s LE. 6-2139 ' ' - ; > ■ . * ‘

ŽEMAIČIOJJORYBĖS 
Kantrybė

Sukilimo metu, caro kazokai 
pakorė žemaitį. Po trijų .dienų 
Kaimynai nuplovė virvę ir že
maitis pasipurtė, it šuva iš ba
los išlipęs, ir pratarė: “Tpfu, jei
gu dar vena dėna — būč neišlai- 
Kęs...”

Apsukrumas
Užėjęs lietuvis pas žemaitį, 

rado aną lėkštes beplaunantį, o 
jo žmoną su kaimynka beple
pančią. Lietuvis ir sako: “Na, 
jau, brolau, aš tiek moteriai ne- 
nusileisčiau!” “Aš, nežinau, kad 
turėčiau skųstis, — atšovė že
maitis, mata, man žmona pa
deda skalbinius skalauti...”

Drąsumas
Karo metu sėdėjo parke ant 

suolo žemaitis ir lietuvis. Už
skrido lėktuvai ir staiga netoli 
jų sprogo bomba. Lietuvis liko 
sėdėti išbalęs, sustingęs iš bai
mės. Atsipeikėjęs dairos žemai
čio. Gi tas. begulįs ant pilvo, no
sį įžemę įspaudęs. Pakilo žemai
tis nuo žemės, nusipurtė pur
vus ir, paniekinančiai pažvelgęs 
į lietuvį, pašaipiai pratarė: “Tai 
ką, pats tiek būva nusigandęs, 
Kad bijoįa pasijudinti?”

Gudrumas
Žemaitis dirbo' prie statybos. 

Visuomet jis buvo susiraukęs, 
bet vieną dieną draugai nustebo, 
matydami jį linksmą.

— Kas gi tau pasidarė? — su
sidomėjo jie.

— Ot tata, o kodėl man nebūti 
linksmam, — atšovė žemaitis, — 
veizėkit, aš suradau būdą, kaip 
dešimtininką apgauti!

— Na, na, kaip tai? — pradėjo 
jie klausinėti.

— Gi aš visą dieną nešioju tą 
patį cemento maišą į viršų ir 
apačion štai tomis kopetėmis, o 
anas mano, kad aš dirbu...

Vikrumas
Važiavo keliu lietuvis. Žiūri 

— žemaičio sodyba dega. Paliko 
žmogelis arklius ir vežimą ir 
skuba tekinas prie gaisro. Gi 
žiūri — sėdi ant kelmo žemaitis 
ir spokso į degančias triobas. 
“Ko gi tu nieko nedarai, kodėl 
negesiiji?” — sušuko lietuvis. 
“Kaį tata neko nedara? —- nu
stebo žemaitis^ — aš jau dvi va- 
londos meldžiuosi į Poną Dėvą, 
kad lietaus dutu...”

Garantuoti siunti- 
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maištas, saldainio? ir kt. da
lykai.

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas E^ 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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

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

Sov. V. DUNDYS

Nebūtų skirtumo
— Tamsta taikstaisi vesti ma

no dukterį tik dėl to, kad ji pa
veldi dėdės turtus.

— Nieko panašaus! Ją vesčiau 
vistiek, kad ir kieno kito turtus 
paveldėtų.

Vyrų vertinimas
— Tiesą sakant, tai viso pa

saulio moteris galima suskirstyti 
į dvi rūšis: visad kalbančias ir 
niekad netylančias.

Paieškojimai
Elta prašo atsiliepti Alfonsą 

Pačiulį, gimusį 1909 m. Vilniuje, 
Antaną Pačiulį, gimusį 1921 m. 
Ukmergės apskrityje, Zigmą Si- 
darą, Jono sūnų, greičiausiai gy
venantį S. Paulo mieste ir Ge- 
nowe Wazkiewicz, spėjamai gy
venančią Brooklyne.

Alekso Klimavičiaus, .. gyv. 
Žem. Naumiesty, 1944 m., ieš
ko motina Ona Klimavičienė 
gyvenanti Lietuvoje. Rašyti V. 
Tutlys 7347 S. Richmond, Chi
cago, Ill. U.S.A.

Teodorą Galilionį bei kitus 
lietuvius, gyvenusius 1946-7 m. 
DP stovykloje Arnsberg (Bri
tų zonoje) prašau atsiliepti: S. 
DagySį General Delivery, Kiti- 
mat, B.C. Ieškoma svarbiu rei
kalu. 1

Jonės Žukauskaitės, iš Kauno 
išvykusi 1938 m. į JAV, ieško 
Valė Kubilienė. Atsiliepti ar 
apie ją žinančius prašome pra
nešti Senkevičiui Petrui, 253 
Montrose Ave., Toronto, Ont., 
Caanda.

Kazio Majausko, sūn. Augus
tino, kil. iš Joniškio, Šiaulių ap.; 
Petro Kurmino, sūn. Jono, kil. 
iš Utenos apskr., Skudutiškio m. 
Paskutiniu metu gyvenusio Či
kagoje ir Vlado Žiedo, sūn. Vla
do, gim. 1920 m., ieško giminės 
Lietuvoje. Atsiliepti arba žinan
tieji apie juos pranešti: B. Niu- 
niava, 262 Crawford St., Toron
to, Ont., Canada.
' Alfonsas Jasiūnas, s. Kazio, iš 

Užugojų km., Panevėžio apskr., 
prašomas atsiliepti arba žinan
tieji apie jį suteikti žinių šiuo 
adresu: Marytė Miškinytė, 1 
Parr St.,Toronto 3, Ont.,Canada.

Degutis Eduardas, s. Zigmo, ir 
Klimauskaitė Vjda, d .Kazio, iš
vykusi su teta. Kerpienė Maria," 
prašo atsiliepti' Mrs. V. Čiup-. 
linskienė, 106 Wiltshire Ave., 
Toronto, Canada.

General Insurance
AL. DUDA 

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

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

TAISO 

TELEVIZIJOS
ir

RADIO APARATUS< •

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

nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstertau:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visįj paskirčių automa
tus. Kintamos orT tiesioginės srovės 

motorus.
•e to, apimu namus pilnom Instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNB AVL, TORONTO

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kompas Boy & Richmond/

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos
Raštinė

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 4511.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE-—EEE dydžio.

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

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

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

, greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. tE. 5-7714 

Toronto

ir

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didetis importuotų medžiogų vyrų 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis koino- ’ 

mis. Duodame išsimokėjimui.
1299 Dundas St W., Toronto 
(tarp Do vercourt ir Lisgar)

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. 
Duodu išsimolcėjimui 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. L E. 4-6123
ANT. JUOZAPAITI8.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

baigusi Kauna 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.

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.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Priėmimo valandos: 1 T-l vai’, p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo liepos 1-mos iki 

liepos 22 dienos.

Dr- ^N.Novošickis*
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St W. Toronto
. prie Gladstone

Dr. WILLIAM J. ZINCHE9ĮN
BA, M.D., LM.C.C. -

Gydytojas ir chirurgas^
Priėmimo volondos: 10-12

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. «•
606 BATHURST 5TREET * 

Toronto.
Telofonos LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistes. 

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

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

pagal susitarimą.
TeL WA 1-6614 arba WA 2-t<1B

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

' 1393 DUNDA^ $t. WEST1 j 
**** Toronto j

<tarp Gladstone ir' Rusholme^**

Priima ligonius, gįmdyves ir moterų 
^ijonvs^iejggn^ias/jiosdien nuo l-l ir 
nub 6-S vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą. • • . .

Telefonas LE. 4-6851 |
"1~l 1 ...........T-"

Dr. John REKAI
Chirurge, U j

Dr. Paul REKAI
Vijau, ligg ^ėcialhtos, » 

X RAY (Rentgeną,) į*
219 St. Clair Ave. W., Toronto*

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett •
Gydytojas ’

ir 
chirurgas • i

Priėmimo valandos 2-3 ir :
7-9 po pietų , ;

11 Gore Vale Ave. Toronto ’ 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. 0KUN1
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampas Euclid Ave. •< .
Priima vakarais oagol susitarimą;

Telef. EM. 8-9822 . *

Akių specialistas'
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)
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Šv. Jono Kr, parapijos žinios
— Nežiūrint gana lietingos 

vasaros, į lietuvių vasarvietę 
Springhurste prie Wasagos sa
vaitgaliams atvyksta daug lietu
vių, kurių dauguma sekmadie
niais dalyvauja nuotaikingose 
lietuvių pamaldose. Tenka pasi
džiaugti, kad vis didesnis lan
kytojų skaičius pradeda atvykti 
ir į 9 vai. ankstyvąsias pamal
das. Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldose vasarvietėje Toron
to jūrų skautės, kurios savaitga
lį turėjo savo iškylą, organizuo
tai dalyvavo pamaldose ir gra
žiai pravedė giedojimą.

— “Tėviškės Žiburiams” ir 
spaustuvei skirtose patalpose 
baigiami vidaus įrengimai. Ma
noma, kad liepos gale, laikraš
čiui turint atostogas, spaustu
vės mašinas bus galima perkelti 
į naująsias patalpas.

— Liepos 24 d. sueina metai 
nuo a.a. op. sol. Kosto Orento 
mirties. Mirties dieną 9 vai. ry
tą šv. Jono Kr. bažnyčioje už 
gražios atminties velionio sielą 
velionio žmona yra užsakiusi 
gedulingas pamaldas. Toronte 
susidaręs velionio gerbėjų būre
lis organizuoja pastatyti ant ve
lionio kapo antkapį.

— Kun. B. Pacevičius išvyko 
dviems savaitėms atostogų į 
JAV.

— Sutuokta: Viktoras Petrai
tis, T. Lietuvių Namų adminis
tratorius, ir Prudencija Danutė 
Žilinskaitė.

— Pakrikštyta: Vida Ona Žal- 
nierūnaitė.

Prisikėlimo parap. žinios
— J. E. vysk. V. Brizgys mūsų

JAUNIMO STOVYKLA
Tpronto ateitininkų ruošiama 

jaunimo stovykla prasidės lie
pos 21 d., šeštadienį. Stovykla
vimo mokestis torontiečių turi 
oūti sumokėtas prieš vykstant į 
stovyklą, t.y. iki liepos 21 d., 
Prisikėlimo p-jos raštinėje. Sto
vyklautojai iš kitų Kanados vie
tovių galės užsimokėti, atvykę 
į stovyklą.
, Vykstantieji į stovyklą pasi- 
ma šiuos daiktus: pagalvę; pa- 
.loaes, 2 ar 3 šiltas antklodes, 
ližamą, baltinių ir kojinių pa
keitimui, šiltą megztinį, sporti-, 
.liūs batukus, maudymosi kos
tiumą, keletą rankšluosčių, mui
lo, dantinis valyti priemones, 
nedūžtamą lėkštę ir puoduką, 
šaukštą, peilį, šakutę, kišeninę 
elektros lemputę su naujomis 
baterijomis, rašymui priemones, 
maldaknygę. Kas turi, prašomi 
pasiimti sporto įrankius: svie
dinius, ping-pong raketes ir kt., 
o taip pat žaidimus, pavyzdžiui, 
šachmatus, šaškes ir kitus tinka
mus kamabaryje žaisti žaidi
mus, esant lauke blogam orui.

Visus daiktus gerai supakuoti 
ir prie lagamino ar ryšulio pri
tvirtinti kortelę su savininko 
vardu ir pavarde. Bagažą prista
tyti į Prisikėlimo p-jos kleboni
ją ne vėliau liepos 19 d. vakaro, 
nes liepos 20 d. daiktai bus iš
vežti į stovyklą.

Stovyklautojai iš Toronto su
sirenka liepos 21 d. 8 vai. ryto 
prie Prisikėlimo p-jos kleboni
jos. Iš čia lengvomis mašinomis 
jie bus nuvežti į stovyklavietę. 
Mielus tautiečius, galinčius sa
vo automobiliais pagelbėti nu
vežti į stovyklą jaunimą bei jų 
bagažą, maloniai prašome pa

Visi j Niagaros Pusiasalio parapijos metinę lietuvių šventę
Ji Įvyks ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 2 vai. pp. WELLANDE

St Stephens (vengrų) Hali
(Main East St ir Port Robinson kampas)

Nuo trečios valandos gros lietuvių mėgiamas BENNY FERRY orkestras 5 vai. turiningą prog
ramą, susidedančią iš mūsų kompozitorių bei Mendelsono kūrinių, išpildys Rochesterio, vado
vaujamas p. Petro Armono, choras. Veiks įvairus bufetas, valgykla, loterija, įvairios pramogos 
ir tt. Pelnas skiriamas statomai lietuvių koplyčiai Št. Catharinėje. VISI MALONIAI KVIEČIAMI.

Parapijos Komitetas.

LIEPOS 22 L, SEKMADIENI,
2 V AL. P.P., V. NARUŠIO ŪKYJE, 

LAKE MEDAD, ĮVYKSTA

DIDŽIULĖ GEGUŽINĖ
VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS. 
GROS GERAS ORKESTRAS.

Esant blogam orui gegužinė nukeliama į sekantį sekmadienį.
Rengėjai.

MONTREAL, Que

# e e VA VA A-A-A VA VZ A A A VA X VA

parapijoje sutvirtinimo sakra-! skambinti klebonijon teief. LE. 
mentą teiks rugsėjo 9 d. Tėvai 3_0621 ar LE 3.0977 iki H s 
nedelsiant turi registruoti vai- j7 j

Stovyklos uždarymo progra- 
x i mėlė, bus liepos 29 d., sekmadie

nį, 2 vai. p.p. Į ją kviečiami at
silankyti visi tautiečiai. Jei su
sidarytų pakankamas skaičius, 
iš Toronto į stovyklą bus galima 
nuvažiuoti specialiais autobu
sais. Kelionė į abi puses kainuos 
$3.33 vienam asmeniui. Norin
tieji vykti autobusais, prašomi

koms. Taip pat ir suaugę, kurie 
iki šiol dar neturėjo progos pri
imti sutvirtinimo sakramento, 
asmeniškai ar telefonu registru© 
jasi klebonijoje.

— Toronte viešėjęs min. St. 
Lczcraitis ir ponia, lydimi gen. 
konsulo V. Gylio, lankėsi pran
ciškonu vienuolyne. Ministerio 
šeimos bičiulystė su pranciško
nais yra ilgametė, kada kartu 
buvo dirbta BALFe, visuomeni
niame darbe Romoje ir ypačiai 
globojant mūsų belaisvius.

— Moterystėn sujungti Vy
tautas Jučas ir Valentina Dieli- 
ninkaitytė.

Išganytojo 
liuterionių bažnyčioje,

1691 Bloor Str. W. ir Indian Rd. 
kampe, liepos 22 d. lietuvių pa
maldos su konfirmacija, išpažin
tim ir šv. Komunija prasideda 
punktualiai 8.15 vai. ryto.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pakrikštytas — Išganytojo 

liut. bažnyčioje, lietuvių parapi
joje, Rimantas Danielius Gird
vainis.

Dr. Kavolis liepos 23 d. iš
vyksta į bažnytinę augštąją mo
kyklą Pennsyvanijoje. Ten jis 
dalyvaus diskusijų prezidiume 
(panel) tema “Misijonieriai ypa 
tingose kunigo pareigose”. Tuoj 
po to jis vyksta 2 savaičių atos
togoms. Jų metu rugpiūčio 5 d. 
laikys pamaldas Čikagoje. Na
mo grįžta rugpiūčio 11 d. ir rug
piūčio 12 d. vėl pradės pamaldas

šios savaitės bėgyje registruotis I Toronte.
Prisikėlimo p-jos klebonijoje ?Taramcs« kredito koperatyvo 
asmeniškai arba telefonu. Auto
busas į stovyklą išvyktų nuo 
Prisikėlimo bažnyčios po 8 vai. 
Mišių. Esant blogam orui, sto
vyklos uždarymo programa ne
įvyks. Stovyklos rengėjai.

SKUBU!!
Didelis išpardavimas

Honest Ned’s
Self Service Bargain House

1176 Bloor W. and 1192 Queen W.
(prie Duffer in) (Pr’e Gladstone)

Didelės galimybės: ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį

šia savaite 1
SUKNELĖS MOTERIMS 

TIK 99c

Vyr. sporto baltiniai 
trumpom rankovėm 
Reg. kaina — 69< 
dabar — tik 29c

Moterų naktiniai balti
niai. Reg. kaino—$2.29 

dabar — tik 99c

Didelis išpardavimas šia savaitę!

Medvilninės medžiagos 
moterims 3 jardai dabar 

už $1.00

Vaikų T-bakiniai 
Reg. 59c už vienų 

dabar — 4 už $1.00

SPECIALUS PASIŪLY

TAS SIUNTINIAMS 

EUROPON: 

Angliška medžiaga kos
tiumams. Reg. $13.00. 
Dabar $7.95 arba 2 už 

$15.00.

Vyriškos kelnės ir kom- 
binzonai tik už 99c

Pirmos rūšies nailono 
kojinės, visų dydžių. 

Reg. 99c 
Dabar 2 poros tik už $1.

balansas viršija $200.000. Na
rių skaičius vis didėja. Sąskaitų 
laikytojų patogumui nuo liepos 
30 dienos įvedama čekių siste
ma, taip kad taupytojai galės iš
rašinėti čekius panašiai kaip da
roma turint santaupas kituose 
Kanados bankuose.
T. Liet. Namų šėrininkų pobūvis 
ruošiamas liepos 27 d. su meni
ne programa, šokiais ir vaišė
mis. Ta pačia proga šėrininkams

Paskutiniame “Dainos” susi
rinkime pas pirm. Br. Žiobienę 
ir p. Empakerienę, buvo praneš
ta apie įvykusį birželio 9 d. va
karą ir pasidižaugta, kad pelno 
gauta virš 100. Tas papildė iždą 
vasaros kelių mėnesių tuštes- 
niam laikotarpiui.

Padaryta keletas paskyrimų 
piniginėms dovanoms tremtin ir 
nutarta vasaros mėnesiais susi
rinkimų nedaryti, bėgamuosius 
reikalus paliekant valdybai 
spręsti.

Susilaukta naujos narės — 
Janina Kulikauskienė pareiškė 
noro įsijungti šalpos veiklon. 
Džiaugiamės. /

Sekančiam susirinkimui visas 
maloniai užkvietė mūsų darbš
čioji ilgametė vicepirmininkė 
W. Kundrotienė, 226 Shaw St., 
rugsėjo 30 d., sekmadienį, 3 vai.

Dėkojame abiems šeiminin
kėms — Br. Žiobienei ir p. Em- 
pakerienei, už malonų priėmi
mą. Iki pasimatymo ankstyvą 
rudenėlį. . M. F. Y-nė.

P. P. Orkestro ekskursija
Praėjusį sekmadienį apie 320 

torontiečių dalyvavo Prisikėli
mo p-jos orkestro surengtoje iš
kyloje į Niagarą. 9 vai. ryto ke
lionė prasidėjo ekskursiniu lai-

Ukrainiečių nacionalistų or
ganizacijos (MUN) pastaroji 
birželio 29 d. konferencija Win- 
nipege išrinko naują valdybą, 
kurios pirmininkas Mich. Oro- 
chivskij ir didžioji dalis narių 
yra iš Toronto. Tuo būdu cent
ras yra perkeltas į Torontą, nors 
ukrainiško gyvenimo širdimi 
Kanadoje yra laikomas Winni- 
pegas.

Toronto universitetas paskel
bė, kad jis ištiktųjų neturi nie
ko bendra su asmenimis ar as
meniu, kuris per keletą pereitų 
savaičių telefonu skambino dau
geliui moterų neva mokslinio 
tyrimo reikalu pateikdamas eilę 
labai intymių klausimų, kurių 
kaikurios moterys jau net nebe
galėję atsakyti ir nutraukę pa
sikalbėjimą. Universitetas jokių 
tokių tyrimų nedarąs ir jokios 
medžiagos netenkąs. Į tą reikalą 
įsikišo policija. Jai patariant 
viena ponia su “mokslininku” 
paskyrė pasimatymą, bet vietoj 
jos nuėjo į sutartą vietą policija. 
Pasirodė, kad visa tai darė sek- 
sualis iškrypėlis. Jis suimtas.

Skautų ir skaučių stovyklos 
yra įsikūrusios labai gražiame 
miškelyje šalia St.-Donat mies
telio prie Beauchamps - Mous- 
seau ežero. Skautų-čių tėvai, rė
mėja; ir visuomenė yra širdin
gai kvieęiami aplankyt stovyk
lautojus ir pasidžiaugt gražia 
Laurentian kalnų gamta. Sto- 
vyklon galima atvykt šeštadienį 
ir likt iki sekmadienio. Sekma
dienį pamaldos bds laikomos 
10.30 vai. rytą.

Į stovyklavietę iš Montrealio 
važiuoti 18-tu keliu link St.-Do
nat iki 30 kelio kryžkelės, 1,5 
myl. prieš St.-Donat. 30-tu ke- 
'iu sukti kąįrėn ir važiuoti ly
giai vieną mylią. Stovyklos ran
dasi kairėje kelio pusėje, ūki
ninko Charbonneau žemėje ir 
yra atžymėtos lietuviškom vė
liavėlėm.

Iki pasimatymo stovyklose!

yra 205 
paskolų 
iki šiol

Pasitikėjimas banku “Litas”

Išnuomojamas butas 4 kambarių ir vir
tuvės su visais patogumais. 225 Huron 
Str.

Ičnuomojamas kambarys ll-me augšte 
prie patogaus susisiekimo, arti High 
Park. Galimo naudotis virtuve. Nuolat 
karštas vanduo. RO. 9-1687.

ieškoti šeimininkės darbo pas viengun
gi tabako formoje. Telef. LE. 2-4793- 
Toronto.

"EUROPOS" RESTORANUI, 756 QUEEN 
W„ TELEF. EM. 6-0091, NUOLATI
NIAM DARBUI REIKALINGA: 1. VIRĖ
JA, 2. VIRĖJOS PADĖJĖJA ir 3. MO
TERIS VIRTUVĖS DARBAMS. <

Ieškomi 2 kambariai ir virtuvė l-me ar
ba ll-me augšte su -balkonu. Skambinti 
RO. 9-6884.

Išnuomojamas 1 didelis kambarys su 
baldais, l-me augšte, tinka 1 arba 2 
vyrams arba moterims. 695 Dovercourt 
Rd. Tel. LE. 6-7358.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll- 
me augšte be baldų ir 2 kamb. su bal-

bus išduodami serai. Visi namai 
bus rezervuoti šiam pobūviui.

Visos skystos gėrybės, o taip 
pat ir užkandžiai šiam pobūviui 
iš tam tikrų įmonių gaunami 
veltui, todėl ‘šėrininkams ir jų 
šeimoms įėjimas ir vaišės bus 
teikiamos veltui.

Nešėrininkai į pobūvį nebus 
įleidžiami. Pradžia 7 vai. vak.

Tautieti, jei dar neturi Liet. 
Namų šėrų, neatidėliojant jų 
įsigyk. Tenelieka nei vieno lie
tuvio neparemiančio lietuvybės 
tvirtovės — Lietuviu Namų.

Liet. Namų didžiąją salę no
rima papuošti Lietuvos dides
nių miestų herbais, kuriuos ap
siėmė nutapyti mūsų- žymusis 
menininkas T. Valius. Jis savo 
patarimais taip pat daug prisi
dėjo prie Liet. Namų pagraži
nimo.

Lankėsi redakcijoje
p. Šneideraitis J. iš Brooklyno. 
P, Šneideraitis Niujorko mieste 
verčiasi graverių darbų preky
ba ir yra Concord Stamp Co. da
lininkas. Ta pačia proga p. Šnei
deraitis užsisakė “T. Žiburius”.

“Canadian Register”, Ontario 
katalikų diecezinis savaitraštis 
18 nr. ilgokoj žinioj pirmame 
pusi, atpasakojo lietuvių kan
čias Sibiro darbo stovyklose. 
Ypač iškeltas didvyriškas lietu
vių religingumas, jų slaptos pa
maldos kasyklose ir tt.

VU CayGUga , kuriame be lie-i^ojs Diliame augšte. 53 Delaware Avd- 
tuvių buvo ir nemažas skaičius Tel. LE. 6-7039. 
kanadiečiu. 12 vai. laivas sustojo , 7 7 r k u -■_ — , , . v. Išnuomojamas 1 kambarys, su baldais,Queenston prieplaukoje. Is čia High Parko rojene. Te|. R0. 2-5011 /pa 
autobusais keliautojai buvo nu
vežti prie Niagaros krioklio. Tu
rintieji reikalingus dokumentus, 
nuėjo pasivaikščioti į JAV pusę, 
kiti gi pasipylė Niagaros Kana
dos pakrantėmis. Pasigrožėję di
dingais gamtos vaizdais ir pasi
stiprinę savo atsivežtais ar vie
toje pirktais užkandžiais bei gė
rimais, 17.v0 vai. ekskursantai 
autobusais išvyko į Queenston, 
o iš čia tuo pačiu “Cayouga” iš
plaukė į Torontą. Kelionės metu 
dalis Prisikėlimo p-jos choro su
dainavo keletą dainų. Į namus 
sugrįžta apie 10 vai. vak. Ke
lionė buvo įdomi, nuotaikinga ir 
ekskursantams paliko malonių 
įspūdžių.

Išnuomojomi 2 kambariai ir virtuvė li
me augšte ir garažas. Tel. LE. 2-8266.

Torontas prieš 50 metų
1905 m. į Torontą atvykęs len

kas imigrantas laikrodininkas 
lenkų savaitrašty “Glos Polski” 
rašo:

Kanada tada buvusi neturtin
gas kraštas, teturėjęs apie 7 mil. 
gyventojų ir gyveno daugiausia 
iš žemės ūkio bei miškų. Imi
grantai paprastai vasarą dirbda
vo žemės ūky, o žiemą vykdavo 
į miškų darbus. Uždarbis vi
dutiniškai tesiekęs $12 per mė
nesį ir išlaikymas. Padėtis ėmus 
gerėti tik po I Pasaulinio Karo.

Torontas 1905 m. buvęs plato
kai išsiplėtęs miestelis, lyginant 
su Europos miestais. Tik kelios 
centro gatvės buvę grįstos, o ki
tose vežimai rausę smėlį, sukel
dami debesis dulkių. Šaligatvių 
visai nebuvę. Nebuvę taip pat 
prekybinių gatvių — krautuvės 
buvę tarpe gyvenamų namų. 
“Bloor gatvė baigėsi susikirtus 
su Dundas — toliau į vakarus 
ėjo siauras lauko kelias per 
tankų ąžuolyną, kuriame paliai 
kelią buvo eilė namukų. Per 
Humber upę buvo medinis til
tas, kuris veik kasmet pavasa
rio potvynių būdavo sunaikina
mas. Miestas nebuvo suglaustas 
— visur buvo tuščių plačių plo
tų (ten buvo imamas molis, ver
čiamos šiukšlės). Miestas atma
tas vežė į Sunnyside ir jomis ly
gino geležinkelio pylimo pašo
ne. Gyvenamas namas viduti
niškai kainavo $3.000”.

“Torontas tuomet buvo jį su
pančios ūkininkų apylinkės pre
kybinis centras. Pramonė dar 
tik mezgėsi. Didžiausia pramo
nės įmonė buvo Baldwin gele
žies gaminių fabrikas, daugiau
sia gaminęs geležinkelio reik
menis. ir O’Keefe fabrikas”.

Didesnė statyba prasidėjusi 
tik po I P. Karo. Iš pradžios 
miestas plėtėsi į rytus (Dan
forth Avė.). Po 1920 m. aptvar-

auga. Prieš pusantrų metų įsi
steigęs lietuvių savitarpio kredi
to bankelis “Litas”, turėdamas 
rimtą ir veiklią vadovybę, vis 
plačiau skverbiasi į vietinius lie
tuvių sluogsnius. Bankelis nuo
lat plečia savo veikimą, apyvar
ta didėja ir jis lietuviškoj pub
likoj įgyja vis didesnį pasitikė
jimą. šiomis dienomis vienas 
pilietis įdėjo į bankelį net $4.000 
savo santaupų.

Bankelyje šiuo metu 
nariai, indėlių $40.300, 
išduota $37.000. Jomis 
pasinaudojo 51 narys.

Stovykla nauj. ateiviams
Montrealy suorganizuotas jau 

nimo centras “La Cordėe” (7852 
Rue St Andrė St.) kurio tikslas 
— organizuoti jaunimui sociali
nę, sportinę ir kultūrinę veiklą. 
Jo direktorius — Gilles Beaure
gard. Rugpjūčio 12-19 d„ šis 
centras organizuoja naujį kana
diečiams stovyklą prie Ouareau 
ežero, Montcalm comtė, Lau- 
rentidų kalnuose. Joje gali da
lyvauti visų tautų jaunuoliai, 
turį nemažiau 18 m. Programoje 
numatyta visa eilė paskaitų apie 
imigraciją, Kanados teisę, auk
lėjimą, gamtą, sportą, kalbas ir 
tt. Taip pat bus rodoma keletas 
filmų. “La Cordėe” centro ati
darymas — birželio 16 d. Nuo 
birželio 23 d. iki liepos 1 d. buvo 
rodomi filmai apie įvairius Eu
ropos kraštus.

Lankosi amerikonai. Prasidė
jus vasaros atostogoms Montre-- 
alis susilaukia nuostabiai daug 
vasarotojų ir, atostogautojų iš 
kaimyninių Jungtinių Valsty
bių, lankančių savo gimines bei 
pažįstamus. Bepiga ameriko
nams. Beveik visi jie turi ilgoms 
kelionėms tinkapius, patvarius 
automobilius ir daug benzino 
tankuose! Kanadiečiai dar nega
li plačiau tokiu liuksusu naudo
tis ir atsirevanšuoti savo lanky
tojams. J. P.

Vašingtonas. — Prez. Eisen- 
howeris pasirašė potvarkį, ku
riuo leidžiama JAV pašto minis
terijai naudoti štampą su įra
šu: ‘‘Melskitės už taiką”.

Padėka 
dėkojame visiems mūsų 

kurie suprato dabartinę
Nuoširdžiai 

geradariams, 
sunkię mūsų padėtį ir suaukojo Vaikų 
darželio remohto išlaidoms padengti 
$48 50.

Gerasis Dievas visiems teatlygina.
Nekalto Pr. Švč. M Marijos Seserys.

College-Ossington g-vių rajone ll-me _
augšte išnuomojamas kambarys vienam kvta Bloor g., išvesta St. Clair, 
vyrui. Galima virti. Teirautis 286 Rox
ton Rd. LE. 5-5730.

Išnuomojamos vasarnamis Springhurste 
gretima gatvė nuo liet, bažnyčios. Kreip
tis telef. LE. 1-1602.

Parduodamas pianinas "Heinzman" ge
rame stovyje, pigus. Kreiptis tel. RO.2- 
5011.
Ramus kampelis vasaroti. Netoli Wasa- 
ga Beach /pusantros mylios/, ūkyje. 
Kambarys 10 dol. savaitei. Adresas: Mr. 
W. Kunkis, Allenwood, Ont., P.O. Tel.: 
70 Ring 34.

LIETUVIŲ APŠILDYMO IR 
VANDENTIEKIŲ B-VĖ 

įrengia gazo, alyvos ar vandens apšil
dymus. Vamzdžių darbai; sinkai - vo
nios - klozetai ir t.t.

ŽEMOS KAINOS. 
LENGVAS IŠSIMOKĖJIMAS.

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

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).

Geriausiasv

išgrįsta Roncesvalles. Tuo pat 
metu pradėję atvykti daugiau 
imigrantų. Ypač jų padaugėja 
1926-1928 m. Tada pradėję sta
tyti ir centro dangorėžius. Tuo 
pat metu pastatyta Union Sta
tion, parlamentas ir kt. pastatai.

Pinigai laikiniems 
mergišiams

Poskolos stotybininkams -— 
betkokio dydžio.

Kreiptis: Mr. Davidson, * 
tel. EM. 4-6421.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldy pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į Mont
real), Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

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:

SERGAUTIS, Realtor 
Telef. LE. 4-2426

pasirinkimas.statybomsDidelis žemės’ bei sklypų

Moteriškos bliuskutės

kanadiečiuDabar — 79c

dviratis

Vaikų ir moterų trum
pos vii non. kojinės siun

timui užsienin. Reg. 
$1.19. Dabar tik 79<

Išpardavimas gabardino 
medžiagos vyrų kel

nėms. Rcg. $6.00. 
Dabar $2.99

Moteriški nertiniai, vil
noniai, visų dydžių. Reg. 

$3.00, dabar $1.99.

Maudymosi kostiumai 
mergaitėms ir berniu

kams. Reg. $1.89 
dabar — 99C

Vyriški odiniai sandalai

Reg. $5.00, 

Dabar —- $3.79.

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak., penktadienį ir šešta
dienį iki 9 vai. v. Didelis žieminių rūbų pasirinkimas siunti
niams į užjūrius. Pigūs švarkai. SPECIALIOS KAINOS TIK

ŠIĄ SAVAITĘ!


