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Dvasia ir berželiai Savaitės įvykiai
Lietuviui berželis nėra vien medis, augąs- nuošalumoj fr *riė* 

bojąs žmogaus rūpesčių. Jis savo šaknimis yra įaugęs, netiktai 
žemėje, bet ir lietuvio sieloje. Berželis yra jo gyvenimo palydo
vas, kuris liūdi kartu su juo, džiaugiasi ir verkia. “Ko liūdi, ber
želi ...”

Todėl nenuostabu, kad berželis lietuviui tapo kartu ir tiky- 
biniu;ženklu - simboliu. Sekminių proga atsiranda žali berželiai 
ties jo vartais, jo prieangiu, namais ir net pačiame dievnamyje. 
Šiuo atveju berželio kalba jau nebėra profaninė, o šventa kalba, 
nes ji išreiškia vieną didžiųjų krikščionybės misterijų — Šv. Dva
sią. Pastaroji yra antgamtinis dieviškasis pradas, gaivinąs žmo
gų dvasinėse jo gelmėse. Josios dėka žmogus pabunda augštesnei 
Tiesai, praregi tikėjimo akimis, sustiprėja savo svyravimuose, 
pasiryžta aukai ir tai netgi kruvinai aukai. Kristaus mokytiniai, 
kad ir ilgokai sekę savo Mokytoją, nebuvo dar pabudę sąmonin
gam ir besiaukojančiam tikėjimui iki šv. Dvasios atsiuntimo. 
Ir tiktai Sekminių ugnies paliesti bei atgaivinti jie tapo nepa
laužiamais dieviškos Tiesos liudytojais. Jie įėjo istorijon ne savo 
jėgomis, o šv. Dvasios vedami. Be jos jie būtų pasilikę nežinomais 
Genezareto žvejais ir baigę savo dienas prie pamėgtųjų tinklų. 
Be šv. Dvasios gaivinančios bei stiprinančios galios krikščiony
bės daigai, užgulti didelių sunkumų, būtų sunykę. Josios gi įta
koj jau pirmajame krikščionybės šimtmetyje iškilo visa eilė ti
kinčiųjų, kurie labai žemai lenkė galvas Kristui, tačiau išdrįso 
nelenkti jų savo persekiotojams. Žvelgdami į sunkiuosius krikš
čionybės laikotarpius regime su nuostaba paprasčiausius žmo
nes, nepasižymėjusius nei mokslu, nei ypatingu sugebėjimu ir vis- 
dėlto iškilusius didvyriška drąsa žiauriųjų valdovų akivaizdoje.

Tai vis to paties gaivinančio krikščionybės prado — šv. Dva
sios pėdsakai pilkame žmonių gyvenime. Jų yra daugybė ir labai 
įvairių. Jie yra įvairūs kaip ir patys žmonės. Kiekviename as
meny krikščionybė išsiskleidžia skirtingais keliais ir pavidalais, 
nors ji yra gaivinama tos pačios šv. Dvasios. Kaip tos pačios 
saulės spindulių įtakoj išsiskleidžia įvairiausi žiedai, taip ir šv. 
Dvasios veikimu iškyla skirtingiausi tikinčiųjų veidai.

Ryškiausi mūsų akims būna tie, kurie savo kelią krauju pa
liudija, tačiau netenka abejoti, kad kiekviena krikščioniškoji 
siela yra paliečiama gaivinančio prado. Kaip lietuviškas berže
lis, ji sužaliuoja, išsiskleidžia dvasiniu vešlumu jr pasineša giles- 
nio krikščioniškojo gyvenimo linkme. Deja, žmogui tenka susi- 

. durti su atšiauriomis gyvenimo negandomis, ir pradinis pakili
mas netenka savo polėkio. Gaivinanti jėga lieka sukliudyta bent 

'—laikiffai, ir - žrfRfgaf T§Ska~paKeIti' įvfdiiię kovąT^Ok Dvasiai 'Gai
vintojai, vėl atsidaro laisvi keliai. Ir juo didesnės kliūtys, juo di
desnio reikia Sekminių ugnies pūstelėjimo.

Lietuviškoji krikščionybė tą jaučia jau eilė metų. Nežiūrint, 
kad Lietuva yra katalikiška tauta, Sekminių ugnies jai labai 
reikia. Prof. St. Šalkauskis buvo paskelbęs Gyvosios Dvasios są
jūdį, užsimojusį išjudinti bei suaktyvinti slypinčias mūsų tautoje 
krikščioniškąsias pajėgas. Deja, sąjūdis nesuskubo įsisiūbuoti ir 
lietuviai buvo pašaukti būti naujaisiais kraujo liudytojais. Pri
reikė naujo tipo sąjūdžio— katakombinio, kurio stiprybė ne 
išoriniame aktyvume, o uždaroj ištvermėj. Mūsų tautiečiai Lietu
voj regi šioj dvasioj Sekminių berželius, girdi šventą jų kalbą ir 
stiprėja krikščioniškoj ištvermėj. Pr. G.

KAS NAUJO KANADOJE?
Naujasis parlamentas, kurį su-; m. bal. 1 d., t.y. 2.900 asmenų, 

daro 208 konservatoriai, 49 libe- į kol jie gaus pakėlimą arba pasi- 
ralai ir 3 CCF, gegužės 12 d. pra- j trauks pensijon. Atleisti buvo 
dėjo posėdžius. Vad. sosto kai-j jaunesni pečkuriai su pažadu I'x I* * v* t 4- i _: _ X 2 _1    Y 2 _ Oboj, kurią perskaitė gen. guber
natorius V. Massey, vyriausybė 
išdėstė šios sesijos programą. 
Joje numatyta: organizuoti dide
lio masto viešuosius darbus, nu
tiesti kelius i dar neišnaudota 
šiaurę, pratęsti nedarbo pašal
pos mokėjimą jos reikalingiems 
nuo geg. 15 d. dešimčiai savai
čių, perorganizuoti radijo vado
vybę, Įsteigti smulkiajam vers
lui remti įstaigą, duoti naujas 
paskolas namų statybai ir t.t. 
Parlamento pirmininku, išrink
tas tas pats — P. Michener iš 
Toronto.

Papildomuose rinkimuose į 
Ontario prov. parlamentą visose 
keturiose apylinkėse išrinkti 
konservatoriai, Toronto St. Ge
orge — A. Lawrence, Cochrane 
N. — R. Brunelle, Huron — Ch. 
Mac Naughton, Renfrew N. — 
M .Hamilton.

Imigracijos ir pilietybės mi- 
nisteriu paskirta Mrs. Ellen 
Louks Fairclough, buhalterė iš 
Hamiltono, anksčiau buv. vals
tybės sekretorė. Iš Quebec prov. 
paskirti du nauji ministerial: R. 
O’Hurley — kr. apsaugos gamy
bos, H. Courtemanche — vals
tybės sekretorium. Trečias min. 
iš Quebeco prov. bus paskirtas 
vėliau. Tuo būdu feder. vyriau
sybėje tuo tarpu yra 7 ministe
rial iš Ontario prov., 5 iš Que
beco, kiti iš kitų provincijų.

CPR geležinkelių pečkurių 
streikas po 3 dienų pasibaigė su
sitarimu. Jų unija sutiko su vy
riausybės komisijos sprendimu, 
kad pečkuriai dyzeliniuose gar
vežiuose prie prekinių traukinių 
ir stotyse nereikalingi, o gele- 
žink. b-vė sutiko neatleisti peč
kurių paimtų tarnybon iki 1956
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duoti darbo kitur. Gegužės 31 d. 
baigiasi darbo sutartis su unija 
ir reikės derėtis dėl naujos.

★ '

Nusižudžiusio diplomato E. H. 
Norman byla vėl iškilo aikštėn, 
kai JAV senato pakomisė iš 
naujo paskelbė vsao tyrinėjimų 
duomenis. Pagal juos, Norman, 
buvęs Kanados ambasadorius 
Egipte, buvo studijų metais 
Harvarde įsivėlęs į komunistinę 
veiklą; prieš nusižudymą kalbė
jęs su gydytoju ir pareiškęs,, kad 
tuometinis min. pirm. St. Lau
rent jo nėrėmiąs ir perduosiąs 
bylą specialiai komisijai, o tuo 
atveju būtų įvelta 60-70 kana
diečių ir amerikiečių; to pakelti 
esą jis negali ir todėl nusižudy- 
siąs. Negana to, JAV senato pa
komisė į tą bylą įvėlė ir kitą ka-" 
nadietį — Robert Bryce, Privy 
Council — kabineto sekretorių, 
kurio rankose yra visos vyriau
sybės paslaptys; esą ir jis pri
klausęs studentavimo laikais ko
munizmo studijų grupei. Kana
dos vyriausybė dėl "to pareiškė 
protestą Vašingtonui, kuris esą 
nesilaiko pažado tokiais atvejais 
neskelbti kanadiečių pavardžių 
be Otavos žinios.

JAV ambasadorius Kanadai T. 
Merchant, liudydamas JAV se
nato užsienio r. komisijoj, pa
reiškė, esą svarbu išlaikyti gerus 
santykius su Kanada. Nepasiten
kinimas amerikiečiais atsiradęs 
Kanadoj dėl nuolatinio prekybos 
deficito, dėl didelio’ JAV dole
rių investavimo pramonėje, kuri 
tuo būdu kontroliuojama, dėl JA 
V-bių eksporto politikos, kuri 
atimanti buvusias Kanados rin
kas. Senato komisija rado, kad 
JAV dėl to yra kaltos, neišski
riant ambasad. Normano, nors ir 
Kanada nesanti be kaltės.

TORONTO, Ontario, 1958 m. gegužės (May) men. 22 d.
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Kai ateis Ramintojas, kurį aš jums siųsiu nuo Tėvo, tiesos Dvasią, kuri iš Tėvo eina, ji liudys | pagrasino streikais, jeigu jis per-
apie mane. Ir jūs liudysite, mes nuo pat pradžios su manim esate (Jono 15, 26-27). -

, Ispanų dailininkas Velazquez šiame paveikąle vaizduoja netik šv. Dvasią, bet ir visą Švč. Tre
jybės misteri ją^karion yra įjungtas-ir^šganyioj^Motinos Marijos, vairųkavim^. ,Pastaroji šventė 
šiemet nukelta į birželio 2d. •

Grumtynės su lenkais
Labai būdingas ir Primo kąr-Į P. LUKAS (draugijos pirmininkas Juozas

dinolo Stepono Višinskio pasisa- i Mūsų korespondentas Lenkijoje! Maksimavičius, kuris turėjo pro- 
__-—_ ros pasikalbėti su Lietuvos ko- 

Kas ne Die- vyksta lenkiškai. Kovodami už partijos sekretorių
— kas nelen- savo teises punskiečiai savo vai-

kymas maldininkams mokyto
jams Čenstakave: 
vo, tas nelenkiška - 
kiška, tas ne Dievo

Prieš šį pasisakymą pasišiau
šė kone visa Lenkijos partinė 
spauda. Tačiau ne jos linkme 
vertiname kardinoliškojo žodžio 
prasmę. Pačią mintį pagilino ir 
išryškino prašančiai lietuviškojo 
žodžio bažnyčioje delegacijai 
Seinų parapijos klebonas Ven- 
žikas:

“Argi atsirastų neišmanėlis, 
kuris panorėtų Seinų bažnyčioje 
įvesti lietuvių kalbą?”'

Ne kitokiomis mintimis vado
vaujamasi Lomžos vyskupijos 
kurijoje, kuri negalėjo atlaikyti 
punskiečių ekonominio spaudi
mo ir nusileido.

Lietuviai gyvena vienok ne tik 
Punsko parapijoje. Seinų ir Sma 
lėnų parapijose kitataučiai su
daro nedaugiau 40%. Tačiau lie
tuviškas žodis iš sakyklų liko ad
ministraciniu būdu pašalintas 
ir lenkiškoji dvasinė vyriausybė 
nemato reikalo jį grąžinti. Rei
kalas atsirado vienok pačiuose 
lietuviuose, kurie jau nuo seno 
supranta ko lenkiškieji kunigai 
siekia ir pradėjo atkaklią kovą 
už savo teises bažnyčioje. Nema
lonus tai reiškinys — kovodami 
už savo teises bažnyčioje, lietu
viai piktnaudojami ir skelbia
mi Bažnyčios priešais. Juk “kas 
nelenkiška, tas ne Dievo...”

Prieš lietuviškas pamaldas
Seinų kunigai per savo užnu- 

garininkus renka parašus, kad 
Seinų bažnyčioje neįvestų lietu
vių kalbos. Taigi tikinčiųjų tar
pe kuriami du priešingi lageriai, 
nors, bendrai paėmus, lietuviai 
su kitataučiais Čia gana gražiai 
sugyvena. Smalėnų bažnyčioje 
iš eilės sakomi graudūs pamoks
lai apie bedievybės grėsmę, ku
rios parapijoje nėra. Pašnibždo* 
mis skleidžiami gandai apie 
krašto prijungimą prie Tarybų 
Lietuvos, kolchozų steigimą, ko 
esą lietuviškas aktyvas siekia. 
Visomis jėgomis stengiamasi pa
laužti Lietuvių Visuomeninės 
Kultūros Draugijos autoritetą, 
kuri Seinų ir Smalėnų parapijo
se įsteigė gausiausius skyrius, 
bibliotekas ir skaityklas.

Nežiūrint to, religijos moky
mas ir lietuvių vaikų katekizaci- 
ja Seinų ir Smalėnų parapijose 

kų į tokias pamokas neleido, o 
mokė namie. Ta pati akcija pra
sideda Seinuose ir Smalėnuose. 
Punskiečiai nedavė kalėdos ir 
kitų rinkliavų ir tuo padarė di
džiausią efektą; tas pat bus Sei
nuose ir Smalėnuose.

Keistai supranta lenkiškoji 
dvasiškija žmogaus teises Dievo 
atžvilgiu ir jo vietą Bažnyčioje. 
Netolerancija kitų tautybių at
žvilgiu tikėjimo nestiprina ir ne
ugdo. Lietuviai tai supranta ir 
dėi to, vadovaudameisi tikruoju 
Deivo žodžio supratimu, kovoja 
už savo kalbines teises Bažnyčio
je, kad galėtų Jį garbinti visa 
širdimi. Suvalkijos lietuviai ži
no, kad Dievas supranta ir myli 
dainingą lietuvių kalbą, lygiai 
kaip ir visas kitas pasaulio kal
bas.

Lenkų spauda apie lietuvius
Centrinėje Lenkijos spaudoje 

vis dažniau pasirodo prielankių 
lietuvių reikalams straipsnių. 3 
kartus savaitėje Varšuvoje ei
nantis laikraštis “Gromada-Rol- 
nik Polski” talpino gan įdomius 
straipsnius “Lietuvis ir lenkas 
— du broliai” ir “Gimtojo žodžio 
trokšta kaip alkanas duonos”. 
Žurnalas “Ponorama Polnocy” 
davė gražiai iliustruotą straips
nį apie lietuviškus Kūčių papro
čius ir nepašykštėjo jam 2 dide
lių puslapių. Varšuvoje einan
tis laikraštis “Argumenty” ne
perseniai davė straipsnį ”Ir už 
Cypliškių gyvena žmonės...” 
(žiūr. 3 psl. šio nr.), kurį per
skaitęs Kalėtniko klebonas atsi
sakė vykti į šv. Jurgio atlaidus 
Punske. Esą, “dar nepribrendo 
laikas, kad galėčiau Punske pa
sirodyti ...” Straipsnyje tarp ki
ta ko primenamas jam faktas, 
kada Suvalkų - Trakiškių trau
kinyje bejuokaudamas jis vie
nam lietuviui ant galvos bandė 
uždėti piestelę sakydamas, kad 
“Žiūrėkite, tai lietuvių vysku
pas!”.

Ryšiai su Lietuva
Sov. Sąjungos ambasadoje 

Varšuvoje balandžio 25 d. buvo 
surengtos Lenkijoje viešinčio 
maršalo Vorošilovo garbei vei- 
šės, kuriose ,tarp kitų ambasa
dos kviestų svečių, dalyvavo 
Lietuvių visuomenės kultūros

M

į partijos sekretorių 
Sniečkum.

Lietuvos kultūrinių ryšių su 
užsieniu palaikyti draugija iš 
Vilniaus Lietuvių visuomeninei 
kultūros draugijai prisiuntė ge
rai parinktų 250 kg. knygų siun
tą. Didesnę siuntą yra parengę 
Žemės ūkio akademijos institu
to studentai Kaune. Knygų d-jai 
siunčia ir kitos Lietuvos insti
tucijos bei privatūs asmens.

Punsko lietuviškos gimnazi
jos mokiniai palaiko labai glau
džius asmeniškus ryšius su Lie
tuvos moksleiviais. Punskiečiai 
daug rašo ir daug gauna laiškų. 
Mokinys Rimas Vaina metų bė
gyje iš Lietuvos gavo 183 laiš
kus. Nemažiau jų gauna ir kiti.

100.000 komunistų Kanadoje?
JAV Atstovų Rūmų priešame- 

rikinei veiklai tirti komisija pa
skelbė kanadiečio Milan Jaku- 
bec liudijimą, kaltinantį ypač 
buvusią liberalų vyriausybę už 
perdidelių laisvių davimą komu
nistams, kurių Kanadoj esą apie 
100.000. Jie esą nekliudomai lei
džia 23 laikraščius įvairioms kal
bomis, kuria visokiais nekaltais 
vardais prisidengusias draugi
jas — humanitarų, pacifistų, Ii-, 
teratų, labdarių ir pan.; jų esą 
apie 50. Per komunistinių drau
gijų - sovietų agentų rankas ei
na tūkstančiai drabužiu ir mais
to siuntinių į sovietų pavergtus 
kraštus. Už juos sovietai esą su
renka kasmet $30 mil. piešdami 
100-150% muito mokestį. Šios 
sumos, pasak Jakubec, panau
dojamos komunistinei propagan
dai. Šitokia būklė buvusi pra
nešta buvusiai vyriausybei, ta
čiau nesulaukta jokių žygių. Dėl 
šios priežasties tautinės grupės 
paragintos Mutual Cooperation 
League of Canada, per pastaruo
sius rinkimus balsavę už konser
vatorius, kurie parodę daugiau 
palankumo prieškomunistinėms 
pastangoms. Esą reikia didesnio 
budrumo Kanadoj ir kt. kraštuo
se. nes komunistų agentai, ypač 
su pabėgėliais, juose apsigyveno 
ir stengiasi suardyti patrijotines 
ateivių organizacijas.

M. Jakubec yra slovakas, 36 
m.. Slovakų Legijono pirm., tar
naująs Ontario prov. kelių de-

Kaina 100

Prancūzija bekovodama už Alžcrijos išlaikymą, subraškėjo sa
vo pamatuose. Ikišiol krito viena vyriausybė pO kitos vis dėl tos 
pačios’ Alžerijos, nes negalėjo rasti visus patenkinančios išeities. 
Kritus Gaillard vyriausybei, prezidentas Coty beveik ištisą mėn. 
negalėjo asti politiko, galinčio sudayti naują vyriausybę. Page
liau, kai MRP partijos vadui P. Pflimlin pavyko gauti daugumos 
partijų pritarimą, Alžerijos sostinėj. Alžyre prasidėjo sukilimas, 
kurio-.vadai pareikalavo sudaryti Paryžiuje tautinės vienybės vy
riausybę, vadovaujamą gen. De Gaulle. Tai betgi nesukliudė 
sudalyti Pflimlin vyriausybę, kuri gavo netik parlamento pasiti
kėjimą, bet ir specialius įgaliojimus 3 mėnesiams. Alžyro sukilė
liai atsisakė klausyti naujosios vyriausybės, sudarė visoj Alžeri- 
joj viešojo saugumo komitetus, 
vadovaujamus augštųjų kari
ninkų su parašiutininkų gen. 
Massųzpriešaky. Dar buvusios 
Gaillard vyriausybės pavedimu 
gen. Salan ėjo netik kariuome
nės viršininko, bet ir civil, gu
bernatoriaus pareigas. Pflimlin 
vyriausybė jam pavedė laikinai 
eiti tas pareigas ir toliau, tačiau 
generolas pareiškė esąs De Gaul
le pusėje, ir atsisakė paklusti 
naujajai vyriausybei. Esą jis per 
duosiąs tas pareigas tik gen. De 
GauQe vyriausybės atstovui. 
Patš"De Gaulle, pradžioje tylė
jęs, pareiškė esąs pasiruošęs per
imti respublikos valdžią. Jam 
paremti dešiniųjų sutelktos mi
nios žygiavo į parlamento rū
mus; bet gausios policijos buvo 
išsklaidytos. Vidurio ir kairės 
partijos pasisakė prieš De Gaul
le kaip diktatūros šalininką ir

imtų valdžią. Tokioj būklėj 
Pflimlin vyriausybė, pasinaudo- 

ėmė stiprinti, savo pozicijas: 'vi
cepremjeru pasikvietė socialis
tą G. Mollet, vidaus r. min. — 
J. Moch — stambias politines fi
gūras; Paryžiuje sutelkė stiprias 
policijos ir kariuomenės pajė
gas; panaikino revoliucines de
šiniųjų organizacijas; suėmė ei
lę įtariamų asmenų, jų tarpe du 
aviacijos generolu. Protestuoda
mas dėl jų suėmimo atsistatydi
no vyr. kariuomenės štabo vir
šininkas P. Ely. De Gaulle šali
ninkai tęsia spaudimą toliau kal
tindami respubliką nepajėgumu 
ir reikalaudami radikalių refor
mų. Stiprioji jų korta — suki
lusi Alžerija, kurios apie pusant
ro milijono kolonistų reikalauja 
stiprios Prancūzijos rankos, ga
linčios numalšinti arabų sukili
mą, trunkantį jau 3,5 metų. Ko
lonistai yra priešingi nuolai
doms, kurias Paryžius buvo ma
nąs duoti 9 mil. Alžerijos ara
bų. Vienas De Gaulle šulų, J. 
Soustelle, nors buvo policijos 
saugomas, paspruko ir atskrido 
Alžerijon, kur buvo sutiktas 
kaip didvyris. Pats De Gaulle 

partamente. Jis taipgi pirminin
kauja minėtai Tarpusavio Bend
radarbiavimo Lygai, apimančiai 
16 tautybių, jų tarpe ir lietuvių. 
Minėtas žinias, kaip jis pats pa-
reiškė, buvo perdavęs Kanados I tėjusių, jų tarpe JAV informa-
Teisingumo min. Fulton ir paštų 
min. Hamilton Otavoje 1957 m. 
gruodžio 13 d. Lankydamasis 
JAV, Jakubec balandžio mėn. 
perdavė tas žinias taipgi Atstovu 
Rūmų pakomisei, tiriančiai pries 
amerikinę veiklą.

Dėl 100.000 skaičiaus tektų 
suabejoti. Jų eilės pastaraisiais 
metais po Vengrijos įvykių ge
rokai praretėjo, o pati partija 
suskilo. Tiesa, jie veikia nevar
žomai, ypač propagandos srityje, 
tačiau krašte jų įtaka nežymi.

Pasaulio Lietuviu 
Seimas

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo Organizacinis Komi
tetas, pasirėmęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimo Laiki
nosios Konstitucijos nuostatais, 
kviečia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimą pirmosios sesi
jos š.m. rugpiūčio 28 d. 10 vai. 
rytą Niujorke Statler viešbučio 
patalpose.

(Pas) Prel. Jonas Balkūnas
Org. Komiteto pirmininkas.
(Pas) Vytautas Vaitiekūnas 

Sekretorius.

941 bandas St. Wl, Tarauta

yr ataip pat policijos saugomas 
savo namuose provincijoj.

Pamidorai JAV vice
prezidentui

Kai prieš porą metų lankėsi 
P. Amerikoj prez. Eisenhowerio 
brolis Milton, patyrė kylančias 
JAV nepalankias nuotaikas, ta
čiau nebuvo jokių incidentų. Šį 
kartą viceprez. Nixon teko jų ge
rokai patirti, ypač Peru ir Vene- 
zueloj. Caracas aerodrome, kur 
nusileido jo lėktuvas, laukė bū
rys policininkų ir didokas būrys 
smalsuolių, kurie ten pat iškėlė 
vėliavas su užrašais: “Go home 
Nixon, You donkey”. Kai oficia- 
los pagarbos ženklan pasigirdo 
kanuolių šūviai, pasipylė pami
dorai, kiaušiniai... Dar didesnis 
nemalonumas įvyko vykstant už 
dėti vainiko prie išlaisvintojo 
Bolivaro paminklo: sustojus au
tomobiliui demonstrantai išdau
žė automobilio langus ir vos ne
sužeidė paties viceprezidento su 
žmoną. Vainikas liko neuždėtas. ,

JAV ambasadoj, kuri buvo sau
goma ’ stiprių policijos dalinių. 
Niekur viešumoj jis nesirodė. 
Prez. Eisenhoweris susirūpinęs 
Nixon saugumu, buvo lėktuvais 
pasiuntęs 1.000 karių dalinį prie 
Venezuelos, . kuris būtų įsikišęs, 
jei Venezuelą valdanti karinin
kų junta būtų kreipusis. To bet
gi nereikėjo, ir Nixon grįžo sau
giai į Vašingtoną, kur buvo su
tiktas kaip karo didvyris. Iš jo 
vizito P. Amerikoj Vašingtonas 
padarė išvadas ir pasuko nesusi
pratimų šalinimo linkme, nors 
kartu buvo rasta, kad komunis
tų ranka P. Amerikoj yra aktyvi.

Sukilimas Libane
Libano kraštas, 1941 m. ta

pęs nepriklausomu, pergyvena 
krizę: prieš prezidento Šamun 
vyriausybę sukilo nacionalistų 
grupės, kurstomos Jungtinės 
Arabų Respublikos. Kairo ir Da
masko radijo stotys visai atvirai 
ragino Libano gyv. sukilti prieš 
vakariečiams palankią vyriausy
bę. Beiruto ir Tripolio gatvėse ’ 
vyko kruvinos riaušės beveik iš
tisą savaitę. Su riaušininkų gru
pėmis kvojo policija ir kariuo
menė. Tuo tarpu vyriausybė at
silaikė ir ištrėmė apie 1.000 ara
bų, atvykusių iš Syrijos ir Egip
to. Kartu ji pareiškė JAR pro
testą. kuris betgi buvo atmestas. 
Per riaušes buvo daug nuken- 

cijos įstaigos. JAV pasiuntė lėk
tuvus išgabenti iš Libano sa
viems piliečiams, o 6-sis laivy
nas, drauge su britų daliniais, 
manevruoja netoli Libano kran
tų Viduržemio jūroj. Libano vy
riausybei pasiųsta lengvųjų 
ginklų kovai su riaušininkais, 
kuriems ginklai ateina iš Syri- 
jos. So v. Sąjunga perspėjo JAV 
nesikišti į Libano reikalus.

Dirbtinį žemė spalydovą, jau 
trečią, iššovė Sov. Sąjungos 
mokslininkai gegužės 15 d. Jis 
yra raketos pavidalo ir sveria 
2.925 sv.

Š. Amerikos žemyno gynybai 
jau iš seniau yra įsteigtas spe
cialus karinis organizmas NOR 
AD — North American Defence. 
Jo centras yra Springfield, Col., 
vadas — amerikietis* padėjėjas 
— kanadietis. Pagal susitarimą 
tarp JAV-Kanados vyriausybių, 
NORAD galės staigaus puolimo 
atveju net be vyriausybių ži
nios smogti užpuolikui.

Maskva.—Pasklidus gandams, 
kad Molotovas sugrąžintas į 
Maskvą, TASS agentūra paskel
bė. kad jis tebesąs Mongolijoje.
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Pasitarimai dėl vienybės baigti
VLIKą SUDARANČIŲ GRUČIŲ PAREIŠKIMAS

Š.m. gegužės 10 d. įvyko VLI 
Ką sudarančiųjų grupių atstovų 
pasitarimas, kur buvo apsvars
tytas tų grupių specialios komi
sijos pranešimas apie išsiaiški
nimą su Lietuvos .Nepriklauso
mybės Talkos grupių ir Lietuvių 
Fronto Bičiulių įgaliotiniais, 
pravestą pagal Vyriausiojo Lie
tuvės*'Išlaisvinimo Komiteto (V 
LIKo) grupių atstovų 1957 m. 
kovo 30 d. vieningą nutarimą 
kviesti šias grupes įsijungti į VL 
IKą bendram, vienos vadovybės 
vadovaujamam, Lietuvos išlais
vinimo darbui.

VLlKą sudarančiųjų grupių 
atstovai pritaria komisijos lai
kysenai deiybų metu ir jos pa
darytiems žygiams siekiant su
sitarimo pašalinti ikišiolinius ne
susipratimus tarp LNT grupių ir 
LFB, iš vienos pusės, ir VLIKą 
sudarančiųjų' grupių, iš kitos, ir 
tuo būdu įgyvendinti visų akty
viųjų jėgų politinę konsolidaciją 
kovai už bendrą tautos idealą.

Pasitarimo dalyviai apgailes
tauja, kad VLlKo grupių gera 
valia padarytas pasilymas Lietu
vos Nepriklausomybės Talkos 
grupėms ir Lietuvių Fronto Bi
čiuliams įeiti į Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą vie
ningam Lietuvos laisvinimo dar

bui, nesurado kalbamų grupių 
vadovybių pritarimo:

Minėtos grupės vengė įeiti į 
VLIKą, kaip į Lietuvos laisvini
mo kovai vadovaujantį orgąpą, 
statė reikalavimus, kurie siekė 
VLIKą panaikinti ir 1957 m. 
gruodžio 30 d raštu formaliai 
pranešė, kad LNT grupes ir Lie
tuvių Frono Bičiuliai savo atsto
vų į VLIKą nesiųs.

Šiems derybų rezultatams pa
aiškėjus, VLIKą sudarančiųjų 
grupių atstovų pasitarimas nuta
rė: .

1. Laikyti,' kad komisija jai 
duotą uždavinį yra baigusi.

j 2. Duoti visuomenei galimybę 
susipažinti su derybų medžiaga.

3: Kviesti lietuvių visuomenę 
dar giliau įsisąmoninti politinės 
vienybės reikalingumą kovai už 
tautos išlaisvinimą iš sovietinės 
vergijos bei atkūrimui nepri
klausomos demokratinės Lietu
vos valstybės, ir tuo tikslu dar 
stipriau1 burtis į bendrą kovą, 
kuriai Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas vadovauja 
jau; 14 metų pagal vieningą visų 
lietuvių politinių grupių ir rezis
tencinių1 organizacijų įsipareigo
jimą lietuvių- tautai, pareikštą 
1944 m. vasario 16 d1; deklaraci
joje. Pasitarimo Prezidiumas.

Kalno viršūnė apsupama vis 
labiau nepermatomų miglų. Pir
mūnų pasitarimo reikalu tiek 
daug prirašyta ir prikalbėta, kad1 
vieni- kitų ima' nebesuprasti. Nū
dieną taikos rūmą bestatant de
dasi, kaip su Nojaus ainiais, ku
rie užsimojo pamūryti Babelio 
bokštą, kuris dangų siektų. Vie
nos šeimos paminklas nebuvo 
pastatytas, nes buvo sumaišyta 

; kalba. Ir ėmė jie vieni kitų ne
besuprasti ...

Ne pirmiena, kad šalys savaip 
kiekvieną žodį aiškina. Juk taip 
buvo Atėnų ir Spartos pasitari^ 
muose, kai netrukus kas sau 
skirtingai aiškino tą pačią są
voką. Bloga ne tai, kad du skir
tingi pasauliai savais keliais ei
na. Blogybė glūdi jog net patys 
vakariečiai tarpusavyje nesusi
gaudo, ką ištiesų daryti. Vaka
riečiai negali atsakyti į šiūos 
klausimus: kas turi kalbėtis, 
kaip ir apie ką?

Kopenhaga
Š. Atlanto santarvės užsienio 

reikalų ministerių pasitarimas 
š. m. gegužės 5-7 dienomis Ko
penhagoje buvo žymiai vaiskes
nis už visuotinį suvažiavimą pra
ėjusį gruodį. Anuomet europie
čiai buvo palankesni deryboms 
su Maskva, kaip šiomis dienomis. 
Pasitarimui pasibaigus išleista
me pranešime pavasaringomis 
varsomis kalbama apie santar
vės susiklausymą, sutarimą ir 
bendradarbiavimą. Ten liudija
ma, kad santarvė jau ne tik rū
pinasi gynybiniais reikalais, bet 
ir politiniais bei ūkiškais klausi
mais. Santarvės taryba labai at- 
šaldančiai pasisako dėl pirmūnų 
pasitarimo: “Pirmūnų pasitari
mų taryba nelaiko vieninteliu ir

net pačiu geriausiu būdu tarp
tautinei įtampai nimaiinti. Kiek 
vienu atveju ir tokiems pasita
rimams turi būti atitinkamai pa
siruošta ir parinkta atitinkama 
vieta palankiam nusiteikimui 
sudaryti'’. Iš šio aptarimo dar 
nedaug ką sužinome apie atsa
kymą į klausimus: Kas, kaip ir 
ką? •

mūnų pasitarimus iškeliant jau 
kitus taikos išlaikymo klausi
mus. Neva' besitariant dėl pir-

Kitą rytą tolimo susisiekimo 
autobusas riedėjo Miami gatvė
mis, veždamas kelioliką keleivių 
į šiaurinę Floridą, o mus keletą 
— namų link.

Dvi mano bendrakeleivės šei
mos sėdėjo autobuso priekyje — 
žemesnėje dalyje. Aš su keliolika 
kitų keleivių buvau toliau. Ke
leivių neperdaug, todėl buvau 
užėmęs dviejų keleivių sėdynes.

Gaila, kad nemušėm amerikiečiu,

bendrakeleivių šeimų vienas /vy
ras atėjo ir atsisėdo šalia manęs. 
Matyt, jie visi norėjo daugiau 
sužinoti apie mane, nes iki šiol 
trumpai kalbėdavomės tik bend
rais kelionės reikalais bei dalino
mės vasarviečių įspūdžiais. Jack
sonville je turėsime išsiskirti. Jie 
važiuoja toliau į Niujorką. Aš 
nakvosiu Jacksonville  j e, o kitą 
dieną pro Vašingtoną važiuosiu į 
Torontą.

Jis pasiteiravo mano tautybės, 
ar vedęs, kodėl vaižuoju vienas 
ir 1.1. Pasakiau, kad mano šeima 
likusi Lietuvoje už “geležinės už
dangos”. Neįmanoma atsikviesti 
savo artimųjų iš sovietų užgrob
tų kraštų.

— O kas ta “geležinė uždan
ga”? — pasiteiravo jis. — Esu 
girdėjęs apie ją daug kartų. Bet 
ar gali būti geležiniai stulpai ak
linai sustatyti prie valstybės 
sienos?

Nusijuokiau iš tokio klausimo. 
Kaip sunku žmogui įsivaizduoti 
komunistinę pabaisą ir jos pada
rinius, pačiam nemačius sovieti
nės tvarkos. O “geležinė uždan
ga” ir yra vienas sovietinių pa
darinių. .

— “Geležinė uždąnga”, — aiš
kinau jam, — yra Sovietų, Sąjųri-' 
gos . ir laisvojo pasaulio siena? 
Bolševikai ją laiko labai sutvir
tintą ir aklinai uždarytą. Jau už 
20 mylių nuo sienos prasideda 
ypatinga zoną, į kurią negalima 
be leidimd įeiti bei gyventi. To-

(iš Keliones užrašų)
kių zonų yra keturios. Paskutinė 
vadinama “mritieš zona” yra pu
sė mylios platumo. Joje žemė su- 
elektros srovė. Ir yra riba - grio
vys, Tą sieną saugo sargybiniai 
su kulkosvaidžiais sargybų bokš
tuose. Taip pat. palei tą sieną 
vaikšto ginkluoti sargybiniai su 
šunimis. Kiekvieną_asmenį, pa
sirodžiusį “mirties zonoje”, sar
gybiniai šauna be įspėjimo.
- — Koks- baisus skirtumas! Bol

ševikai skelbia; kad jų kraštas 
yra laimės' šalis, o pasienis ap
tvertas spygliuotų vielų tvora, 
kaip kokia koncentracijos sto
vykla, — stebėjosi jis.

— Sovietų Sąjunga ir yra išti
sa koncentracijos stovykla,—pa
tvirtinau aš. — Tenai laisvėje 
žmonės gyvena daug blogesnėse 
sąlygose, negu JAV kaliniai ka
lėjime; x

— Bet pas mus komunistar nė
ra tokie žiaurūs, kaip Sovietų Są
jungoje, — pastebėjo jis.

— Jie nėra tokie žiaurūs, nes 
neturi savo rankose valdžios, — 
aiškinau jam. — Jei jiems pa
vyktų nuversti JAV teisėtą vy
riausybę ir užimti jos vietą; ir 
jie parodytų savo nagus. Tik ko
munistai normaliais rinkimais 
į valdžią niekados negali patekti. 
Jie į valdžią ateiti gali tik jėga. 
Tą jėgą visokiais būdais komu
nistams duoda Sovietų Sąjunga. 
Tuo atžvilgiu didžiausias pavo
jus: yra Sovietų- Sąjungos kaimy
nams. Kai Sovietų Sąjungos ar
miją užimą kąimyuinį kraštą, jie 
vąįd^on" pąsšdiną vietos komu
nistus, kurie vykdo Maskvos vi
sus
mųjų išžudymo imamai. Dėl to 
komunistus laikau daug žiaures
niais sutvėrimais'Už gyvulius bei 
•žvėris, nors jie ir turi žmogaus 
prigimtį.

W3-8

Glaudžiai gulinčios, vėsios, patogios, 
švelnaus nėrinio iš šukuotos medvil
nės ... plokščių siūlių . . . Aplinkui 
visų elastinį juosmenį, dvigubų priekį 
ir angų stiprus opsiuvimai. Tinka prie 
Jersey.

Prancūziško 
stiliaus 

kelnaitės

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašmūė atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų, 

įvairiausiu medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.

■MM

— Argi? — nustebo jis.
— Taip. Visi gyvuliai ir žvė

rys atkakliai gina savo kaimenę, 
savo giminę nuo užpuolikų. Ko
munistai gi išduoda savo tautą 
priešui ir padeda žudyti savo tė
vus, brolius, seseris ir net vai
kus. Vaikų žudymu jie panašūs 
net į kaikuriuos šliužus, kurie 
kartais ryja savo vaikus. Bet ir 
tie biaurūs šliužai gina savo gi
minę nuo užpuolikų. Šiuo atveju 
komunistai stovi žėAiiau ir! už 
tuos šliužus.

Jis gardžiai nusijuokė dėl ma
no rodomos neapykantos komu
nistams. Jis tikrųjų — sovietinių 
komunistų — dar nepažįsta, tad 
ir juokiasi. Kurie sovietinius ko
munistus pažįsta praktiškai, tie 
jau nebesijuokia.

Mano bendrakeleivis kalbą pa
suko kita kryptimi — teiravosi 
.apie Lietuvą.

— Lietuva laisvės metais buvo 
respublika ar karalija?

— Respublika, — pasakiau, — 
nors paskutinis mūsų preziden
tas kraštą valdė kaip karalius, 
be tautos rinkto seimo. Tik mes 
jam negiedojom “God save the 
King”.

— O kaip giedojot?
Jam pažodžiui išverčiau Lie

tuvos himną.
— Ar lietuviai tebėra pago

nys? — nustebo jis.
— Kodėl?
— Kad jie savo himne kreipia

si ne į Dievą, bet į saulę. - 
; Šis klausimas man buvo neti
kėtas. Ką aš turėjau jam atsaky
ti? O atsakyti reikėjo.

— O, ne! Lietuviai krikščio
nys, beveik visi katalikai. Kodėl 
katąlįkiška - liętuv^ ^gujta himne 

*šauki£ši psgsiboš ne į Dievą, o į 
saulę, tiksliai atsakyti ir negalė
čiau, nes ir pas mus saulės garbi
nimas virtęs pajuokos objektu, 
hes lietuviams teko pergyventi 
visokių Stalino saulių garbinimo. 
Mūsų himne garbinama saulė, 
nęs tą himną parašė religiniu at
žvilgiu indiferentiško nusistaty
mo lietuvis.

— Ar negalima ta žodį pakeis
ti?

— Jei galima pakeisti visą 
himną, tai tuo labiau vieną žo
dį. Bet dabar mes to pakeitimo 
padaryti negalime. Tai galės pa
daryti tik mūsų tautos seimas, 
kai tauta vėl bus laisva. Bet ka
da tas bus, vienas Dievas težino.

Jis nutilo, susimąstė. Dabar aš 
pakeičiau kalbą.

— Gaila, kad lietuviai praeito 
karo mėtų neturėjo progos mušti 
amerikiečiu.

— Kodėl?
— Amerikiečiai mėgsta, kai 

juos kas muša.
Jis pastatė akis.
— Taip. Vokiečiai mušė ame

rikiečius, jie didžiumoje turi ne
priklausomybę ir gauna iš JAV 
bilijonines sumas paramos. Ja
ponai mušė amerikiečius, ir jie 
turi nepriklausomybę ir taip pat 
iš JAV gauna milžinišką para
mą. Mes lietuviai nemušėm ame
rikiečių, dėl to neturim nepri
klausomybės ir negavom iš JAV 
nė vieno milijono dolerių pašal-

Kas?
Rusai mėgsta mostus, lys sce

noje žiūrovams atitinkamam įs
pūdžiui padaryti. Anuomet Bul
ganin įnešė sąmyšį vakariečiuo
se, dabar gegužės 5 d. Gromyko 
raštu vakariečiai suraminti pa- 
kaltinimo kuo veikiausiai su
kviesti užsienio reikalų ministe- 
rius galutinai nutartį ką pirmū
nai turi spręsti. Gi N. S. Chruš- 
čev skatina pirmūnus susirinkti. 
Tačiau iki šio meto abi pusės dar 
nežino, kad ištiesų pirmūnų pa
sitarimuose dalyvaus.

Italija, remiama Danijos ir 
Norvegijos, pasiūlė, kad tik JAV 
turi tartis su Rusija. Anglija ir 
Prancūzija nėra linkusios likti 
tik stebėtojais. Nors buvo at
mestas Gromiko pažeminantis 
siūlymas, kad- ambasadoriai tik 
bendran posėdin būsią kviečia
mi, jei rusai turės atitinkamą 
atsvarą su čekais ir lenkais, ta
čiau Londonas ir Paryžius lin
kę eiti net į šias nuolaidas pirk
ti savo teisei dalyvauti pirmūnų 
pasitarime. Vidaus politikos su
metimais pagaliau panoro daly
vauti pasitarimuose Italija ir 
Turkija. Visai galimas dalykas, 
kad rusai tuomet pasiūlys bulga
rus ir rumunus prie savojo sta
lo pakviesti. Jei “socialistinių 
valstybių” pritrūks juk dar tu
ri savųjų “respublikų” išteklių. 
Kinija‘ pati veržiasi dalyvauti 
pirmūnų pasitarime. Šiuo reika
lu nesutarimas kiek atšaldė 
Maskvos ir Nankino santykius.

Kaip?
Erškėčiuotas Vakarų kelias pa

siekti prarastą galią, kad galėtų 
tinkamai atsikirsti rusams. Kaip, 
kuriuo būdu atsispirti? Reikia 
apgailėti, kad ne' tik Europos 
valstybės, bet ir JAV veikia lyg 
būtų praradusios pasitikėjimą 
savimi. Visi žino, kad ne vaka
riečiai stumia rusus, bet rusai 
vakariečius bruka; į aklagatvį. 
Tuo atveju niekas, net Vašingto
nas nenori imtis atsakomybės už 
derybų nesėkmę. Tik atsakomy
bės baimė neleido amerikiečiams 
anglams ir prancūzams užtrenk
ti Gromyko kambario duris.

Kopenhagos nutarimai nesais
to vyriausybių taip ar kitaip elg
tis, kam gi, pagaliau, toks nuta
rimas reikalingas Lyg ten no
rėta visai nusmelkti galimus pir-

ia peties priešingai pusei įgelti. 
Kai rusai užkirto kelią siauri
nio ašigalio priežiūrai; vakarie
čiai, ilgokai svyravę atsako: mes 
atmetame Rapackio planą, ku
riam pritarė ne tik prancūzai, 
anglų darbiečiai, bet ir N. Y. 
Times nelinksta jį- palaidoti. Pa
našioje padėtyje yra ir kiti, pvz. 
vakariečių ir Varšuvos santar
vės nepuolimo sutarties reika
las. Visa tai tėra tik jėgų ban
dymas šalia žaliojo diplomati
nio stalo. Nesusidaro įspūdis, 
kad šį bandymą vakariėčiai būtų 
laimėję.

Nejaukioje nuotaikoje vaka
riečiai taria ką gi, pagaliau, pir
mūnai, turi svarstyti? Nusigink
lavimo reikalu buvo galima kal
bėti iki rusai nėhuvo apsiginkla
vę, o vakariečiai nusiginklavę. 
Šioje Srityje yra apstybė išsisu
kinėjimų, kurie tarnautų vieni 
kitus apgauti. Jis yra vienas 
svarbiausių dabartinei lygsvarai 
išlaikyti. Nežiūrint didelio skur
do komunistinėje stovykloje šią 
naštą lengviau galės pakelti ry
tiečiai, kai jų ūkinė padėtis bent 
kiek gerėja, kaip vakariečiai jau 
nūdieną pergyvendami1 ūkinio 
sutrikimo pirmuosius ženklūs. 
Baimė netekti kas yra rankose 
yra žmogaus didžiausias priešas.

Kopenhagoje iškeltas vokiečių 
apjungimas jau ganėtinai įšaldy
tas. Todėl gerai surantame Hein
rich von Brentano, kad jis Ko
penhagoje nereikalavo jokių pir
menybių šį reikalą svarstant. 
Mostas gražus, nes nežiūrint nū
dienės didžiausios skubos jau pa
vėluota vokiečius apjungti. Jis 
yra ne vakariečių, o rusų krep
šyje, nors jie tik trečdalį vokie
čių tevaldo.

Kiti reikalai Kopenhagoje nu
tylėti. Rytų Europos pavergtų 
tautų išlaisvinimo reikalas yra 
jau nurašytas. Vakariečiams bū
tų didžiausia gėda sėsti lygiomis 
už stalo su maskviškių vadovau
jamais čekais ir lenkais. Tai tik 
praeities klaidų kerštavimas, bet 
ne jų išpirkimas.

Nūdienės nelaimės išugdytos 
nedovanotinų praeities klaidų. 
Jos ugdo, šio meto vakariečių 
nepasitikėjimą ir neša naktį. 
Net taikos skelbėjai jos nesuge
ba pašalinti. Neretais atvejais 
taikos verslininkai tik nakties 
nerimastį padidina. Ir ji, ramy
bės nešėja, gali būti blogio glo
bėja: Jos priedangoj, kaip vagis 
gali atslinkti kars®, fizinių žmo
gaus jėgų išbandytojas kas ge
resnis ateities pasaulį valdyti.

Ateina žinios, kad su Egiptu 
sujungtoje Syrijoje vis didėjanti 
įtampa ir kyląs nerimas ryšy su 
antplūdžiu egiptiečių. Ypatingai 
neramūs, net arti sukilimo, esą 
ūkininkai. O nepasitenkinimo 
priežastis—atgabenimas ir įkur- 
dihimaš Syrijoje viso milijono 
egiptiečių. Nasseris, mat, norė- 
damaS palengvinti Egipte nedar- 
'bo- problemą nusprendė iškelti 
’juos Syrijon, kur jiems įkurdin
ti jau suvalstybinti atitinkami 
plotai žemės, daugiausia Turki
jos pasieniuose. Syrijos ūkinin
kus labiausiai erzina, kad šito 
egiptiečių perkėlimo' vykdytojai, 
taip pat egiptiečiai, jų tėvynėje 
ėlgiąši lyg kolonijoje ir egipfie-

čiams ūkininkams atiduodą ge
riausias žemes. Bruzdėjimo aki
vaizdoje esą pastatytas ant ko
jų visas egiptiečių saugumo apa
ratas.

Ot'ava. — Kanadoje 1941 m. 
nuo džiovos mirė per 6.000 as
menų, o 1957 m. tik 1.183.

Otava; — Pereitais metais ga
vo Kanados pilietybę 95.462 at
eiviai.

! Toldb; ..
d. panaikino visame krašte vie
šuosius namus.

Japonija balandžio 1

įvairūs siuntiniai
i Latviją, Estiją, Ukrainą,

Lenkiją h* U.S.S.R.
IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų 
ič kitų reikmėhų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos
tiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių 
kitų prekių.

IŠ ANGLIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik
rodžius, stiklui’ piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas ir t.t ir t.t.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
1. žkosf. vilnohės medžiagos

1 paltui vilhonės medžiagos
1 suknelei vilh. medžiagos 

pamušalo 
Šerinės /klijonkės/

Iš viso už $79,90

2. 2 košt vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
L suknelei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm royono medžiagos 8 Vrd.

pamušalo 10 yrd.
Šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $124,60

7 yrd.
3 yrd.
3 yrtf 1
7 yrd.
3 yrd.

3. 2 košt orba lengv. mot. paltams vil
nonė medžiaga 6 yrd;

4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

pamušalo 18 yrd:
šerinės /klijonkės/ 8 yrd:
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $173,90

4 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

14 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

2.

3.

8.

Šv. Klara TV globėja
Kodėl Bažnyčia parinko šv. 

Klarą iš Asyžiaus dangiškąja te
levizijos globėja? Atsakant į šį 
klausimą reikia grįžti į 1252 m.

Buvo Kalėdų naktis. Šv. Kla
ra, jau seniai serganti, tą šven
tąją naktį buvo palikta viena li
gos patale, nes visos vienuolės 
buvo išėjusios į bažnyčią. Ir štai 
įvyko nuostabus dalykas.

Vidurnaktį, kada visas pasau
lis su džiaugsmu minėjo Kris
taus užgimimą ir šv. Klara savo 
skausmo patale mąstė apie Jėzų 
Kūdikėlį. Apgailėdama, kad ne
galinti dalyvauti pamaldose ir 
giedoti kalėdinių giesmių, su gi
liu atsidūsimu tarė: “Viešpatie 
Dieve, štai esu palikta, viena dėl 
Tavęs šiame kambarėlyje”.

Po šių žodžių, tuojau pasigirdo 
jai nuostabiai gražus giedojimas. 
Ji girdėjo visas pamaldas ir šv. 
Mišiųr giedojimą bei kalėdines

giesmes iš šv. Pranciškaus baž
nyčios, kas natūraliu keliu ne
įmanoma dėl nuotolio. Šv. Klara 
ne tik girdėjo, bet ir matė visas 
ceremonijas ir prakartėlę, ste
buklingu būdu dalyvavo šv. Ka
lėdų nakties pamaldose: . .

Kada rytmetį seserys nuėjo 
jos aplankyti,^ šv. Klara- pareiš
kė: “Tebūnie palaimintas Vieš
pats Jėzus Kristūs, kuris, jurrts 
pasitraukus, manęs nepamiršo! 
IŠ Jo malonės girdėjau ir ma
čiau visas ceremonijas šv. Pran
ciškaus bažnyčioje laikytas šią 
naktį”.

Taigi, prieš# septynis šimtus 
metų buvo įvykusį televizijos

Iš viso už $81,90 ■ 

(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalva ir vyrišką ar moterišką)

IŠ DANIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairų maistą, dviračius ir t.t. 

STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI:
VIENGUBA

Taukų ...........

Cukraus ........

Ryžių ......... .

Sviesto ..........

12. Taukai .........
Cukrus .........

Sviestos .......
Cukrus .......

14h Taukai .......
- Cukrus .......

Ryžiai .........

2E Cukrus
Kakao .........
Sviestos .......

23. Cukrus
Lašinukai
Taukai
Arbatos ....
Kavos .........

25. Cukraus .....
Sviesto ........
RWių .... ....
Kakao .......
Kovos .........

32. Cukraus .......
Sviesto .......
Pieno milt. ...
Kakao .........
Lašinukų .....
Pipirų ...........

3’6. šokolado plyt.
Kakao ..........
Kavos ..........

. Pieno jrijilt. ....

13

.. 10 kg. 

. 10 kg. 

. 10 kg. 

. 10 kg. 

.. 5 kg. 

.. 5 kg.

.. 5 kg. 

.. 5 kg.

:s i 5kg;, 
.2^ kg.
.2/2 kg. 

.. 8 kg.
1 kg.

.. 1 kg.

.. 3 kg.
3 kg.
3 kg.

.. 14 kg. 

.. >/2kg.

4 kg.
2 kg.

.. 2 kg. 
. 1 kg.

1 kg.

3 kg.
3 kg. 

. 16 kg. 

. I kg.
2 kg. 

. ¥2 kg.

T kg: 
. ¥2 kg . 
. Pž kg. 
. ’/a kg .

$21.70

$12.30

$14.45

$30.90

$17.60

$21.50

$18.90

$17.65

$24.60

$22.40

$25.20

pos, kad galėtume vesti nors 
moralinę kovą už mūsų tautos 
laisvę. Amerikiečiai davė ir bol- 
ševikams milžinišką paramą — 
vienuolika bilijonų dolerių — 
maistu, drabužiais, ginklais ir ki
tokiais dalykais. Reikia many
ti, kad ir bolševikai ateityje muš 
amerikiečius, nes už mušimą jau 
užmokėta.

Jis nusišypsojo ir ėmė aiškinti:
— Praeito karo metu JAV vy

riausybė buvo žydų ir komunis
tų apsėsta, dėl to ji ir padarė tiek 
daug ir didelių klaidų. Bet ką 
mes eiliniai piliečiai galime pa
daryti? Valdžia yra1 valdžia. Ji 
duodh įsakymus, o piliečiai juos 
vykdo. Dabar kraštą valdo res
publikonai su prezidentu Eisen- 
howeriu priešakyje. Daro ir jie 
klaidų, tik gal ne tokių didelių. 
Bet dabar taika. Nežinia kas bū
tų, jei kiltų karas. Gal ir jie pa
darytų ir didelių klaidų. Tą pa
rodys ateitis.

Mūsų autobusas suko į tarpi
nę autobusų stotį. Jis padėkojo 
už pasikalbėjimą ir nuėjo prie 
savų. Aš stebėjau#, kaip ame
rikiečiai mažai pažįsta pasaulio 
pabaisą — komtmizmą.

J. VaHeUūnas. j

nei1 sapnuote nesapnavo, o šv. 
Klara matė, kaip mes matome 
šiandien; savo vargingame kam
barėlyje ant sienos, kaip šian
dien televizijos ekrane, matė ir 
girdėjo įvykius Vykusius už po
ros kilometrą B. Mikalau&as.

Paryžius. — Čionykštė Vol
taire aikštė miesto tarybos nuta>- 
rirn perkrikštyta Leo Blumo 
vardu.., _______ - _ _____

Dėmesio Namų

Šildymas? alyva
Kod sumažinus gaisrų pavojų, spro- 

girnų ir kitokių nenormalumų, kod 
gauti geresnį Sildyrhg naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bumenoi tUrė* 
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.

Atlieku visut' ougščiau išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re- 
mbntb darbus, pakeičiu doth; sudo
roti alyvur sutartis.

Darbas gmntuotar ir apdraustas. 
.Prieinamas komos. Kad apsaugoti 
krosais ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 
įiiM —.valymus patartfaat anksti 
pav««brį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S« Ignotas 
LE. 6-4113 

86 Delaware Ave.

Cukraus 
Taukų

38. Sviesto 
Tautų* 
Kdvos

- šokoladas 
Kakao 
Ąmerik. ei 
Tabako

40. Cigarečių 5 kart. (1000 
čig.) ...................

4T. Tabako 5 dėt. 560 gr.

Vyriškos ar moter. dviratis

. 3 kg . 

. 3 kg .

2 kg. 
. 2 kg. 
. V kg. 
. 1 kg. 
. Į kg.

$28.77

$16.80

$12.95

$78 00

DVIGUBI:
42. Taukų ..........

43. Cukraus ....

44. Ryžių ............

49. Sviesto ..........

53. Taukai
Cukrus ..........

54. Sviesto .... .
Cukraus

55. Taukų ............
Cukraus .....
Ryžių ............

62. Cukraus ........ 
Kakao .....
Sviesto ........

64. Cukraus ........ 
Lašinukų .
Taukų ............ 
Arbatos ......
Kavos ............

66. Cukraus ........ 
Sviesto ...
Ryžių .........
Kakao ............
Kavos ............

73. Cukraus ........
Sviesto .........
Pieno milt. ...... 
Kakao ............
Lašinukų ........
Pipirų ............

77. Šokolado plyt. .. 
Kakao .....
Kovos ..........
Pieno milt.........
Nescafe, dėž. .. 
Sviesto ..........
Cukraus ........
Tauku ...... .....

79. Sviesto ..........
Taukų ........... .
Kovos ............
Šokolado ........
Kakao .......... .

20 kg.

20 kg.

. 20 kg.

. 5 kg. 

. 5 kg.

. 10 kg. 

.10 kg.

. 10 kg.
5 kg.

. 5 kg.

. 16 kg. 

. 2 kg. 

. 2 kg.

6 kg.
6 kg.
6 kg.

. 1 kg.
1 kg.

. 8 kg.

. 4 kg.
4’kg.
2 kg.
2 kg.

6kq.
6 kg.
1 kg.
2 kg. 
4kg. 
Ikg.

$38.80

$20.95

$24.65-;

$52.45

$31.05

$35.80

$31.90

$30.76

$44.95

$40.90

$45.90

1 kg.
1 kg.
1 kg.
1 kg.
2 kg.
6 kg .
6 kg.

4 kg.
4 kg.
2 kg.
2 kg.

......... ............ 2 kg.
Amerik. cigorėčių 4 kart <800 c.)
Toboko ...... 2 kg. $76.25

81. Cigarečių 10 kartonų
(2000 cigarečių) ........ $29.90

82. Tabako 10 dėž. 1120 _____
gramų ....................... 522.10

$54.60

Gyveną ne' Tėrbntė, prašbme savo sudarytus iki 17 svarą gryno 
svorib siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu1. 
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
CENTRINt IŠTAIGA:

849‘ College St, Toronto,- Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098
SKYRIAI:

10& Cannon St E., Hamilton, Ont Tel. JA. 84686 
ponia V. Juraitis.

ponia M. Venske vičlenė.

ryto atf? vrf. vakaro; Šeštadieniais—nuodvat ryto iki 5 vai. V.
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Punskiečiu kova dėl pamaldų
Punsko lietuvių kova dėl sa

vo teisių bažnyčioje gana plačiai
ayčioj buvęs paskaitytas jo laiš-

t

laikraščio “Argumenty” Nr. 5, 
š.m. kovo 15 d. Kiek galima 
spręsti iš mus pasiekusios to laik 
raščio iškarpos, atrodo, kad tai 
maždaug laisvamanybės ar ate
izmo skleidimo laikraštis. Apie 
Punsko parapijos reikalus čia 
išspausdintas gana ilgas tūlo 
Liudwik Rayski straipsnis “Žmo 
nės tegyvena tik iki Cypliškių”.

Autorius rašo gana gyvai ir su 
geroka doze humoro. Esą, Cyp
liškių tai tikrai nežinot, nes ir 
Punską ne visuose žemėlapiuose 
galima rasti, nors ten, priešingai 
Suvalkų klebono nuomonei, vis
dėlto žmonių gyvenama. Ir pa
siekti tą kampą esą nelengva. 
Iš Suvalkų pasiekti “lietuvių

kliūti į vieną iš dviejų per parą 
kursuojančių traukinių, kurie 
nuveža iki Trakiškių — 4 klm. 
nuo Punsko — nei kaimo, nei 
miesto. Jis pats ten vykęs veži
mu, rogėmis, o pagaliau pėsčio
mis. Radęs jau po kovų^— lietu
vių laimėta.

Buvęs; čia geras kunigas Ra
manauskas' kuris visus supratęs 
ir su kiekvienu kalbėjęs jo kal
ba. Šiame drėgname klimate jis 
negalėjęs išsigydyti reumatiz
mo, tad paprašęs vadovybės jį 
kitur iškelti.
Punske klebonas Kaminski, o 
vikaras Kwaterski ■

monstratyviai išėję iš bažnyčios. 
Bandas raminti atvykęs Smalė-

jęs kalbėti lenkiškai, visi išėję 
š bažnyčios. Tada tai prasidėję 

perspėjimai iš kaimyninių para
pijų sakyklų, o Suvalkų sakyk
loje buvęs ištartas sakinys: 
“žmonės tegyvena tik iki Cypliš- 
xiU, o toliau gyvena lietuviai.. ”

Tik pereitų metų • gruodžio 
mėn. Punską? pasiekė žinia, kad 
kun. Kaminskis išvyksta. Dabar 
naujojo klebono grąžinta senoji 
pamaldų tvarka ir Punske vieš- 
oatauja! ramybė.

Toliau. Rayski pasakoja, ką 
apie lietuvių lenkų santykius bei 
šią bylą girdėjęs iš liętuvių gim
nazijos direktoriaus bei veiklaus 
lietuvių draugijos veikėjo Juozo 
Vainos. Anuos įvykius jis pava
dinęs nuoseklia išvada iš tam 
tikros politinės lenkų linijos — 
pastangų lietuvius nutautinti. 
Bažnyčia visada buvusi panau
dojama’ lietuvių lenkinimui. Ir 
dabar dar, tiek čia, tiek tarybi
nėje Lietuvoje; esą nemažai 
žmonių, kurie lenkiškai moką 
tik maldas, o daugiau nieko. Ir 
po pastarojo karo vientisinės 
Lenkijos mito naudai tokioje

Ta^ atsiradęs Smalėnų parapijoje (tarp Puns- 
J ko “■ Seinų) hetuviskos pamal- 

viA.ai<u> ±xwawokl — pagrindi- ^os buvę panaikintos neva re
niai būsimos dramos bažnyčioje • miantis tuo, kad tai Sovietų Sąj. 
veikėjai. {pasienis. Kai Šernuose miręs

Gandui, kad naujasis klebonas j Pre|- Zlotkowski lietuviškos 
nemoka lietuviškai, žmonės iš i pamaldos buvę tuojau panaikm-

ko ir Seinų) lietuviškos pamal-

į tos ir prelatas nesivaržęs pagra
sinti saugumu. O tais laikais pa
sieny jis buvęs augščiausia val
džia.

Vaina- nurodęs.dar daug kitų 
faktų. Kaip lietuviams jaunuo
liams esą trukdoma įstoti į kuni
gų seminariją, kaip lietuviai ku
nigai iškeliami į Kielcų vysku
pystę. o į lietuvių parapijas ski
riami nemoką lietuvių kalbos.

Baigdamas Rayski apgailes
tauja, kad ramybė šiame kam
pely suardyta. Nerimo pagrin
das tautiniai nesutarimai, ku
rių anksčiau nebuvę. Dabar tas 
visur išlendą; Kaletnikų (tarp 
Punsko ir Suvalkų) klebonas 
kun. Sepko traukiny kartą nu
ėmęs nuo lentynos aguonoms 
grūsti piestelę uždėjęs vienam 
iš lietuviškai kalbančių valstie
čių- tardamas: “Tai lietuvių vys
kupas!”... Lietuviai minį tą su 
dideliu pasipiktinimu. Jie ap
skritai esą labai sujaudinti ir ne
ramūs, kad nepatirtų kokio nau
jo smūgio.

karto nenorėję nei tikėti. Kaip 
gi tai įmanoma, kad taip niekad 
nebuvo nuo Zigmanto Augusto 
laikų, kuris bažnyčios fundacijos 
aktu klebono vietą garantavo 
lietuviui arba mokančiam lietu
viškai kunigui. Parapija, kurios 
75% gyventojų yra lietuviai, ku
rių daugiau pusės lenkiškai vi
siškai nemoka, pirmą sekmadie
nį įsitikinusi, kad tai teisybė. 
Ėję gandai, kad lietuviškai mo- 
kąsis’ vikaras Kwaterskis. Tuo 
tarpu vieną sekmadienį paskel
biama, kad pamaldų tvarka pa
keičiama — suma būsianti jau 
Jtenkigka, o lietuvių pamaldos 
būsią 9 vai. rytą. Be to, klebo
nas paskelbia, kad pamaldų me
tu rožančiaus, kuris būdavo gie
damas lietuviškai, nebebūsią 
giedama. “Bažnyčia suūžė. Nie
kas .nieko neprikalbinėjo, bet kai 
atėjo metas, kada paprastai bū
davo giedama, lietuviškos gies
mės sugaudė. Kun. Kwaterski, 
kuris kaip tik ruošėsi sakyti pa
mokslą, nusiėmė stulą — kaip 
žmonės pasakoja — perdėjo ją 
per sakyklos atramą ir bandė 
suvaldyti giedančius. Nepasise
kė. Klebonui taip pat. Teko at
šaukti iš sakyklos nesėkmingąjį 
pamokslininką ... Šitaip tai vis
kas ir prasidėjo”.

Kitą sekmadienį kun. Kwa- 
terskio pamokslą vėl nustelbė 
lietuviškos giesmės. Kaimyninė
se parapijose į Punską buvę pra
dėta’ badyti pirštais, kaip į vie
tą, kur Dievo namai esą'išnieki
nami. Pradėję iš kaimyninių 
parapijų plaukti talkininkai len
kams, kurie bandę lietuviškas 
giesmes nustelbti lenkiškomis. 
Taip per Mišias giedoję abiem 
kalbom ■ ——- punskiečiai lietu- , kj0 aįk§tėie. Laimei, šalia šv. Jo-

ISTORIJA VIETOJE NESTOVĖS
Maskvos konferencijoj 1944 lis buvo komunistai arba buvę' — 17%. Kitur apsieita be 

m. Stalinas ir Chruščiovas suta- komunistai. Jie reikalavo, kadjsayimų. Uto « "
rė, kad Vakarai ir Maskva tuvė--4 krašto vpoh^Nės?^^wari ?̂'pa>i%^i:'''StaMncę*-^>a^tE: 
sią> po lygų balsą, pokarinį Veng- grindė stovėtų demokratinis ąor nes- jis ėmėįRytųgE.uropą> 
rijos likimą sprendžiant.' Todėl cializmas ir kad būtų pravesta ta” nuo"titoistinių elenfentų 
vehgrų vyriausybė, kuri su rau- žemės reforma. Sukilimo ni 
dbna armija į Budapeštą įžengė, iš anksto neorganizavo. Jis j 
buvo mažažemių, socialdemokra- stebino visus. Jį gal du dalykai' Sianskis. Bulgarijoj Kostevas, 
tų, komunistų ir valstiečių liau- paskatino. Pirma, žinia apie sėk-1 Vengrijoj Rajk. Lenkijoj Go- 
dininkų koalicija. Pramonė buvo ' mingą lenkų atospyrį Maskvai ■ mulka buvo areštuotas ir kan- 
suvisuomeninta ir įvykdyta spalių 19 d. Antra, vengrų ko-: kintas, bet nenužudytas. Matyti, 
.griežta žemės reforma (1930 m. įmunistų partijos ck pirmojo se- jau ir tada pas lenkus būta at- 
1.500 dvarponių valdė trečdalį * —’ ... • i ■ ...
vertgrų dirbamos žemės, o 71% 
gyventojų ūkininkų tik 11%). 
1945 m. lapkritį įvykdyti laisvi 
rinkimai, kuriuose mažažemiai 
gavo aiškią balsų daugumą — 
57%, Deja, jie buvo priversti ko- 
alicijon priimti komunistus, ku
rie, policiją valdydami ir raudo
nos armijos padedami, nežiūrint 
Vakarų protestų, “kaip* dešrą” 
supiaustė mažažemių, sd ir vi 
opoziciją. Toki/, būdu nuo 1949 
m; Vengriją jau kaustė gryna 
stalinizmo santvarka: kraštą 
vąldė viena diktatūrinė partija, 
ūkininkai buvo prievarta varomi 
į kolūkius, darbininkams “šmotų 
darbu” buvo apkapota algos ka
pitalų sunkiajai pramonei kelti, 
ypič “baltam drambliui” — Szta 
linvaros plieno kombinatui, nors !_i_____ ___  ____ j____,
krašte nėra nei geležies nei ang- čiau, sugriovė Kadaro pradėtoji 
lių. ' . "

1956 m. lapkritį sukilėliai iškė- {kričio 4 d. padėjo rusų kariuo- 
lė kraštui tinkamesnę progra- ■ menė. Ji užkorė Kadaro vyriau- 
mą: Šveicarijos pavyzdžiu neut- ' sybe, kuri neturi įrodymų, kad 
ralitetą, žemės reformą, darbi-1 krašto gyventojai jai pritartų, 
ninku tarybų kontrolę pramonei ; Sovietų ginkluotas įsikišimas į 
ir laisvą federaciją su Austrija, Į kito krašto vidaus reikalą yra 
kuri, gali būti, būtų buvusi pra- aiški agresija ir todėl tarptauti- 
džia būtinos ir dažnai apkalba- nio susirūpinimo dalykas, 
moš Rytų ir Vidurio Europos p0 t0 Aaron apžvelgia kaip 
tautų federacijos. Bet atėjo j Maskva uždėjo savo leteną Rytų 
rncii tanlrav ir vpI viską nasmau- n______ ■ t-_-i_________ t , ••

Dviejų partijų sistema Kanadoje
•v 1 -u . . . .■ 1: . I

žemės reforma. Sukilimo niekas rint vietos komunistus prigąs- 
i nu- dinti, Čekoslovakijoj nužudytas

Lenkijoj Go-

. kretoriaus, Erno Gero pareiški- Į sispyrėlių Stalinui. Šie valymai, 
mas, kad diktatūra neatsižiūrė- i aišku, komunistų sanvarką gy- 
sianti liaudies reikalavimų. So-; ven tojams meilesne padarė. La- 
vietų pareigūnai juto krašto ' biatr su pramonėj usioje Čekoslo- 
nuotaiką ir jau spalio 20 d. pra
dėjo ruoštis ginklu įsikišti. De
monstracijos spalio 23 d. pradžio
je buvo ramios; minios įtūžo tik 
kada slaptoji policija į jas šovė 
ties radijo stotimi. Netrukus 
gatvėse pasirodė ir sovietų tan
kai. Premjeru iškeltas Imre Na
gy, pamatęs, lead-kraštas tvirtai 
nori kitokios santvarkos ir rusų 
kareivių prašalinimo, atvirai pa
suko sukilėlių pusėn. Išdygusios

vakijoje sunkiosios pramonės 
puoselėjimas gyventojų neskur
dino tiek kiek žemdirbiškoje 
Vengrijoje.

Įvykiai Vengrijoje prasidėjo 
minių riaušėmis ir pasibaigė ne
girdėtu totalitarinėje santvarko
je dalyku: išvertė diktatūrą ir 
paėmė valstybes vairą. Tokiu 
būdu įrodė, kad ir totalitariniuo
se kraštuose revoliucijos gali
mos, lygiai kaip 19 a. prieš kara-

darbininkų tarybos pramonę pa-; Įius ar carus. Tokiai revoliucijai 
vedė darbininkų kontrolei ir pa- oavvkti tereikia ypatingo gerų 
naikinb nekenčiamas darbo kvo- ' - - - - -----
tas. Sukilėliai į kelias dienas 
atsikratė nekenčiamo policijos 
aparato. Visus laimėjimus, ta-

kontrrevoliucija, kuriai nuo lap-

tik
> ?r»

provinci- 
jos yra išrinkusios tik vieną par
lamento narį, kuris nepriklausė 
konservatoriams ar liberalams. 
Tai buvo Clarie Gillis, CCF par
tijos, išrinktas Nova Scotia pro
vincijos Cape Breton South apy
linkėje. Bet ir jis pastaruosiuoss 
rinkimuose nepraėjo.

Tarp dviejų didžiųjų partijų 
ten laimė svyravo. Stipriausi li
beralai ten- buvo vienu metu Mac 
kenzie King laikais, kai 1935 m. 
iš'ten tebuvo išrinktas tik vienas 
konservatorius. Tiesą sakant, pa
čių liberalų tarpe .ten yra buvę 
skilimų, kurių stambiausias įvy
ko I Pasaulinio karo metu.

Šiuose rinkimuose išsiskirian
čiai pabalsavo Quebecas. Tradi
ciniai liberališkai balsavusi pro
vincija šiuo kartu didžiąją balsų 
dalį atidavė už konservatorius, 
pravesdama jiems net 50 atsto
vų. Tokio laimėjimo konservato
riai neturėjo šioje provincijoje 
visoje jos istorijoje. Tai pralen
kia ir garsiojo Macdonaldo lai
mėjimą, kurį rėmė nemažiau gar 
sus quebekietis Georges Etienne 
Cartier.

Diefėnbakeris laimėjo Quebe- 
če du trečdalius atstovų. O bu
vo juk laikas, kai už Mackenzie 
Kingą ši provincija balsavo (1921 
m.) visu šimtu nuošimčių. Die- 
fenbakerio laimėjimas yra di
džiausias parlamentinių atstovų 
skaičiumi, bet balsų skaičiumi 
Quebece tiek konservatoriai 
(prie Macdonaldo), tiek liberalai 
yra turėję didesnių laimėjimų.

Konservatoriškasis Ontario 
šiuo kartu pravedė konservato
riams 68 atstovus, o liberalams 
6. Iš kitų partijų čia kartais pra
eidavo CCF atstovas, nors pava
sariniuose rinkimuose CCF pra
vedė tris ir išlaikė juos iki šiol.

Diefenbakerio laimėtos Onta
rio provincijoje 68 vietos prilygs
ta Arthur Meighen laimėjimui 
1925. Geresnių rezultatų yra pa
siekęs tik" Sir Robert Borden 
1911 m.

Prerijų provincijos balsavimo 
atžvilgiu yra labai svyruojan
čios. Pradedant 1917m. čia laimė
jimų yra turėję — progresyvie
ji, CCF, liberalai ir dabar kon
servatoriai. Liberalams pavyko 
užsikabinti tik Šiaurės Vakarų 
Teritorijose. Kitaip jie "būtų iš 
šio rajono nušluoti panašiai, 
kaip. 1921 m. čia buvo nušluoti 
konservatoriai.

' Apskritai paėmus, prerijos 
mėgdavo balsuoti už mažąsias 
partijas. Daugiausia stiprybės 
čia yra turėję CCF kandidatai, 
arba jų pirmtakai Progresyvieji. 
Šie pastarieji kartą čia turėjo 
net 40 atstovų. Dabar iš prerijų 
atvyks tik vienas CCF-ietis.

Prieš rinkimus kaikurie prana
šautojai spėjo didelę ateitį Social 
Credit partijai. Buvo net kalba
ma, kad ši partija gali tam tikra 
prasme valdyti Kanadą, neš Die- 
efnbakeriui nesurinkus reikia
mos daugumos, jis būtu privers
tas daryti koalicija su Social Cre 
dit. O tada ši mažiukė būtų bu
vusi labai galinga. Išėjo kitaip. 
Konservatoriai gavo visas S. Cr. 
vietas ir visai išmetė šią partiją 
iš oarlamento.

Britų Kolumbija ir Yukonas 
iš esmės yra giliai konservatoriš- 
ki. Tik prie balsavimo urnų ta 
nuotaika nevisad pasirodydavo. 
Dažniausiai ten pravesdavo at
stovus visos partijos, nors .kon
servatoriai ir daugiausia. Šiuo 
kartu Diefenbakeris išėjo pilnu 
laimėtųjų.

Apskritai pastarieji rinkimai 
parodo, kaip gali krašte pasikeis
ti nuotaikos, ir kaip niekas ne
gali tikrai atspėti rinkimų duo
menų.

■ • • ■' <:V T.

i^vend ^ryk|, kurio" 
tikėjo: naujieji rinkimą? atnešė 
parlamęntui dviejų partijų sis
temą. Po 40 su viršum metų ma
žosios partijos iš. parlamneto 
praktiškai kaip ir iškrito.

Tiesa, už CCF partiją balsavu
sių skaičius neatitinka jos nau
jųjų parlamentinių atstovų skai
čiui, bet pirmą kartą po 1911 m. 
dvi didžiosios partijos išėjo taip 
ryškiai.

Pagal Kanados rinkiminę sis
temą balsavusių už partiją skai
čius nevisad proporcingas parti
jos turinių’ parlamentinių atsto
vų- skaičiui. Pagal balsavusiųjų 
skaičių CCF būtų turėjusi apie 
vieną šeštadalį to, ką gavo kon
servatoriai. Dabar jie yra toli iki 
to..

Panašiai yra ir su Social Cre
dit: Pagal balsavusiųjų skaičių 
jie būtų turėję vieną dvyliktąją 
konservatorių skaičiaus, o da
bar, kaip žinome, jų į parlamentą 
nepraėjo nė vienas.

Tiesą sakant, niekas tokio 
konservatorių laimėjimo nesiti
kėjo. Visose provincijose jie ga
vo daugiau, negu turėjo. Atlanto 
provincijose jie iš 33 vietų gavo- 
25. Iš likusiųjų aštuonių vietų 
daugiausia’ liberališkas pasirodė 
Newfouridlandas, atiduodamas 
tai partijai penkias vietas. Gal 
būt', tuo buvo išlaikyta sena Ka
nados' tradicija, kad provincija 
ilgą' laiką balsuoja už tą partiją, 
kuriai valdant ji įsijungė į šio 
krašto šeimą.

Ši tradicija prasidėjo nuo pat 
konfederacijos. Ją įvedė Br. Ko
lumbija, įsijungdama į Kanadą 
konservatoriaus ministerio pir
mininko Sir John A. Macdonald 
laikais? Nuo tada ji atiduodavo 
konservatoriams visus savo bal
sus iki pat Macdonaldo mirties.

^alvgų susibūrimo. Būtina ypač 
dvieių: kad valdančios partijos 
viršūnėse būtų vadų norinčių 
eiti su liaudimi ir kad kariuo
menėje nebūtų noro šauti į su
kilėlius. Man rodos, šios dvi są- 
Ivgos prinokusios veik visoje R. 
Europoje, tik raudonos armijos 
buvimas jas prilaiko.

Vakaruose daugelis manė, būk 
Rytų Europos-jaunoj i karta jau 
palinkusi garbinti Lenino ir Sta
lino aiškinamą marksizmą. Ven
gru sukilimas šitą pažiūrą su
griovė. Žodis “laisvė”, matyt, 
reiškia tą patį abiejose geležinės 
uždangos pusėse. Tai troškimas 
turėti teisės ir progų protestuoti 
prieš tuos, kurie įkalbinėja, esą, 
reikią gyvėnimo reikalui nusi- 

(Nukelta į 7 psl.)

rusų tankai ir vėl viską pasmau
gė. Nuo tų dienų prabėgo dau
giau negu metai. Niujorko “The 
New Leader” žurnalas priedu iš
leido knygelę - vertimą žinomo 
prancūzų sociologo, ekonomisto, 
filosofo ir “Figaro” politikos rei
kalų aptarėjo Raymond Aaron 
pamfletą “Vengrijos įvykių pras 
mė”, kurio būdingiausios vietos 
seka žemiau.

Autorius pirmiausia prisime
na JTO specialiosios komisijos 
(iš Australijos, Cėylono, Darn
ios, Tunizijos ir. Urugvajaus at
stovų) raportą, kur neginčijamai 
nustatyti šie faktai: |viaį 1?% rusaf ir likuti ie

1956 m. spalio ir lapkričio įvy- <300 000 lenkai ir kt 81% visų 
' gyventojų yra katalikai, gi 2%% 
(išpažįsta stačiatikių tikėjimą.
Žinant, kad beveik visi rusai yra 
stačiatikiai ir kad iš 17% tik 2% 
% teprisipažįsta tokiais esą, ga
lima spręsti, kokios rūšies atei
vių Stalinas ir Chruščiovas pri
grūdo į mūsų katalikiškąją Lie
tuvą.

Iš duomenų paaiškėja, kad 
Vilniaus gyventojų skaičius ne
padidėjo, galbūt, dėl lenkų- re- 
oatrijacijos. Jis tebeturi savo 
200.000. Užtai Kaunas baigia jį 
prisivyti. Dabar jame priskaito- 
ma 195.000. Vilniaus gyventojai 
maždaug lygiai pasidalinę tarp 
lietuvių, rusų ir lenkų. Trečias 
pagal dydi miestas yra Klaipė
da su 47,200 gyventojų.

Dabartinis ministeris pirminin 
kas Motiejus Juozevič Šumaus- 
kas pernai “Izvestijoj” gyrėsi, 
kad dabar Lietuva išsivystė į 
pažangų žemės ūkio ir pramonės

vaimingas visos tautos sukili- > 
rnas, kurį iššaukė nepakenčiami 
įsisenėję negerumai, sukėlę žmo
nių nepasitenkinimą. Nuo pra
džios iki pabaigos sukilimui va
dovavo studentai, darbininkai, 
kareiviai ir inteligentai. Dauge-

Lenino paminklas Vilniuje
“Dziennik Polski” (Londone) >-----------------------------

vasario' 13 d. laidoje atsispaus- ; 
dino įspūdžius neseniai Vilniuje 
apsilankiusio lenko. Autorius 
pateikia tarp kitko tokią istoriją: 
Voronežo miesto komitetas savo 
laiku pas skultorių Tomskį buvo 
užsakęs Lenino paminklą. Kai 
dailininkas paminklą pagamino, 
Voronežo m. komitetas atsisa
kė jį priimti, nes paminklas iš
ėjęs nevykęs. Kaž kokiu būdu 
po to Tomskiui pavyko pamink
lą parduoti Vilniaus miesto ko- 

! mitetūi. kuris jį pastatė Lukiš-
■ . .- . ,v , , ,/ikio aikštėje. Laimei, šalia šv. Jo-

viskai, o ateiviai is kitur lenkis- kQjj0 gražios baroko stiliaus baž-

yra perdaug neteisinga. Kaip 
sako, galima, apdėti mokesčiu 
našles; kurių daugelis vyrų nete
ko kare? Vedybos, rašo moterys, 
priklauso nuo vyrų, tai kaip ga
lima dar apdėti mokesčiais mo
teris, kurios ir taip jaučiasi ne- 
visos jos ištekėti ir negalį, nes 
laimingomis, kad neištekėjo. O 
Lenkijoje 100 vyrų tenka 108 
moterys, o tokioje Varšuvoje 
net 117.

Europai. Išskyrus Jugoslaviją, 
visur padėjo raudonoji kariuo
menė. nes laisvi balsavimai Če
koslovakijoje komunistams te
davė trečdalį balsų, o Vengrijoj

Neseniai pasirodžiusiame 1958 
m. Britanikos metraštyje duoda
ma šiek tiek naujų statistinių 
žinių ir iš okupuotos Lietuvos.

LTSR dabar apima 31.200 kv. 
mylių plotą ir turi 2.700.000 
gyventojų. Iš jų 73% yra lietu-

Pavergtoji Lietuva skaičiais
kraštą. Tuo tarpu anksčiau ji te
buvusi atsilikusi agrarinė vals
tybė. Kiek teigime tiesos, parodo 
žemiau pateikiami skaičiai.
' Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos augščiausia taryba 
(neva seimas) turi 209 atstovus. 
Iš jų 165 yra lietuviai, 31 rusas, 
10 lenkų ir 3 žydai. Paleckis yra 
šios “tarybos” prezidiumo pirmi
ninkas. (Dabar jau nauja augšč. 
taryba (išrinktą. Red.).

Vyskupai
Kaip jau buvo rašyta, Kaišia

dorių vyskupui Teofiliui Matu-

Vidurinių mokyklų 1938 m. 
buvo 83, 1956 -— 110. Mokinių 
tais metais —- 19.539, 22.000. Mo
kytojų — 1.282, ?

Augštųjų mokyklų 1938 m. 
buvo 6. 1956 m. — 14. Studentu 
- 4.500, 24.000.

Amatų mokyklų 1938 m. buvo 
147 1956 m. — 230. Mokinių — 
11.200, 215,000. r

Mokytojų seminarijų 1938 m. 
buyo 5 su 605 mokiniais. Kiek 
dabar yra seminarijų ir jose mo
kinių, kalbamoji statistika ne
rodo. "

kai.
1956 m. spalio mėn. klebonas 

pirmą kartą parapijos istorijoje 
nepradeda kalėdojimo, nes bijo 
ekscesų. Du syk lietuvių delega
cijos vykę pas vyskupą prašyti 
lietuvio kunigo. Vyskupo vieti
ninkas kun. Koscicki atsakęs: 
“Laikykitės ramiai, nes galit bū
ti ištremti!” Matydamas, kad 
rinkliavų lėkštė tuščia, klebonas 
prieš 1957 m. Kalėdas tylomis 
grąžinęs senąją pamaldų tvar
ką. Pamokslą kun. Kwaterskis 
skaitęs iš lapo, bet visdėlto lie
tuviškai. Žmonės taręsi, kad jau 
laimėjo ir rinkliavoje sumetę 
per 1.000 zlotų. Bet po švenčių 
buvusi vėl grąžinta naujoji pa
maldų tvarka. Abu kunigai 
spausdami parapijiečius už gie
dojimą bažnyčioje lietuviškai 
pradėię neduoti išrišimo. Tuo 
tarpu kaimiečiai nutarę ieškoti 
teisybės augščiau. Atvykusi ko
misija iš pačios Varšuvos. Ji 
bandžiusi patikrinti ar kun. Kos- 
cickis tikrai grasinęs lietuviams 
ištrėmimu, bet tas išsigynęs. Baž

nyčios ’šitas paminklas savo 
“biaūria išvaizda” jokio efekto 
nedarąs. — Lenko pasakojimu, 
Vilniaus kaikuriose gatvėse daug 
statoma, tik esą gaila, kad namai 
statomi taip,. kad gręit gįriūnaK 
Žaliasis tiltas atstatytas’ gražiau* 
negu būvęsr. Nors sovietinės įstai 
gos tiltui davė Dzeržinskio var
dą, bet niekas jį tuo vardu neva
dina, o tik “Žaliuoju tiltu”. Len
ką sudominęs faktas, kad pa
grindinėje Vilniaus gatvėje ap
tikęs knygyną, kuriame buvę ga
lima nusipirkti ir lenkiškų kny
gų (“pigiau kaip Varšuvoje”) ir 
leidiniu prancūzų, anglų ir kito
mis kalbomis.

MOTERYS PRIEŠ 
VIENGUNGIU MOKESTI

Dabartinėje Lenkijoje nevedę 
vyrai ir netekėjusios moterys 
bei našliai-ės iki tam. tikro am
žiaus turi’ mokėti viengungio 
mokesti. Neseniai seimo biudže 
to komisijai pateiktas nevedusių 
moterų laiškas, kurios įrodinė
ja. jog iš jų reikalauti mokesčio

lioniui buvo leista grįžti iš Si-! Amatų ir augštesniųjų mokyk- 
biro į Lietuvą. Deja, palūžus lų išplėtimas yra vertas dėme- 
sveikata ir senas amžius (83-ji; šio. (Autorius, gaila, nepastebė- 
metai) nebeleidžia Jo Ekscelen- jo, kad 1938 m. neprikl. Lietuvos 
cijai eiti ganytojiškų pareigų J ir dabartinės sovietinės Lietu- 
(Ne dėl senatvės jis negali vai- vos plotai yra nevienodi. Juk 
dyti dijecezijos, bet, kad oku- prisidėjo Vilnius su visa sritimi, 
pantų valdžia neleidžia. Prieš Norint mokyklų padidėjimą įver 
Kalėdas J.E. vysk. Matulionis' tinti, reikėju pridėti Vilnijos 
buvo atvykęs į Kaišiadoris, at- mokyklas. Red.).
laikė pamaldas ir paskelbė pra- Sąmata, žemės ūkis 
dedąs pats valdyti vyskupiją, ir oramonė
tačiau jam buvo įsakyta grįžti į { Iš Tarybinės Lietuvos biudže- 
Birštoną, arba būsiąs vėl išvežtas to sprendžiant, ten vyksta' arba 
iš Lietuvos. Taip pat neleista ei- pinigu nuvertinimas, arba dide

lis ūkio plėtimasis, o tikriausiai 
abu. 1956 m. sąmata siekė vieną 
bilijoną 908 milijonus rublių, gi 
pernai ji pašoko net iki dviejų 
su puse bilijonų rublių. (Ar au
torius atkreipė dėmesį p tai, kad 
1957 m. visa eilė buvusių visasą
junginiu įmonių buvo paverstos 
respublikinėmis, tad ir jų sąma
tos perėjo nrie respublikinių 
biudžetų. Red.) .

Ariamos žemės yrš 2.249.000 
hektarai ir ji padalinta tarp 
1.900 kolchozu ir 94 valstybinių 
ūkių. (Teoretiškai sovchozas ar
ba valstybinis ūkis yra valsty
bės nuosavybėj, o kolchozas ūki
ninku). Ta žemė iki šiol buvo 
apdirbama 134 traktorių stočių 

(Nukelta į 7 psl.)

ti pareigų jo Įšventintam naujam 
vyskupui Slatkevičiui. Red.).

Taip pat Telšių vyskupui pa
galbininkui Pranciškui Rama- 
anuskui buvo leista grįžti į Lie
tuvą. (Ir jam neleidžiama val
dyti dijeceziią. Red.).

Mokyklos <
Komunistai labai daug dėme

sio ir lėšų skiria švietimui. Nors 
vien iš mokyklų, mokytojų ir 
mokinių skaičiaus ir negalima 
galutinai spręsti apie auklėjimo 
Ivgį, vistiek verta susipažinti 
bent su skaičiais:

Pradžios mokyklų 1938 m. bu
vo 2.335, 1956 m. — 3.200. Moki
nių 1938 m. buvo 298.400, 1956 
m. — 427.600. Mokytojų 1938 m. 
buvo 5.578 ,1956 m.

MEŠKIUKAS”

Kanados mėgiamiausi.

“Little b’ar”

ODK-57A
76M «
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boot
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DOW KINGSBEER
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai
■
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pasaulyjeHamiltono LSK Kovas š.m. gegužės mėn. 24-25 d. mini devynių 
metų gyvavimo sukaktį sekančia programa:

Juozas Sruoga, rašytojo Balio | viams ir specialiųjų mokyklų bei 
Sruogos brolis, gautomis žinio- Į technikumų mokiniams, 
mis yra miręs prieš keletą sa
vaičių Lietuvoje. Jis yra buvęs 
Lietuvos konsulu Tilžėje.

luž. Ant Graurokas, buvęs 
Kauno miesto burmistras, Lie
tuvos geležinkęlių dirbtuvių ve
dėjas, gautomis žiniomis, nese
niai yra miręs Lietuvoje.

Vyt Rimkevičius, romano 
“Studentai” autorius, Literatū
ros ir Meno” recenzento R. Lu- 
kinsko smerkiamas, kam jis vis
ką tik kritikavęs, nežiūrėdamas, 
kad toji kritika padėtų esamas 
ydas pašalinti. Jo romane niekur
nesą vietos, iš kurios būtų ma- Į kinės lietuvių dailės, muzikos, 
lyti, kad komjaunimo organiza-J teatro, kino meno, literatūros
eija būtų suvaidinusi teigiamą 
vaidmenį, kam nors būtų rim- 
tąi ir nuoširdžiai padėjusi. Vi
sur, kur tik kalbama apie kom
jaunimo darbą, kište prasikiša 
ironiškas, pašaįpus ne tik roma
no veikėjų, bet ir paties auto
riaus tonas”.

Autorius galįs kritikuoti, “bet 
tik viena sąlyga: kad kritika tar
nautų trūkumams pašalinti”. 
Knyga esanti talentingai para
šyta, bet jai “nemaža pakenkė 
tai, kad autorius pasidavė leng
vabūdiškai madai kritikuoti nei
giamus mūsų gyvenimo reiški
nius, giliai nepergalvojęs, iš kie
no pozicijos ir kokiu tikslu kri
tikuojama”.

Vadinasi, kad ir yra blogybių, 
bet jų nevalia liesti, jei tai lie
čia komjaunimą, nes blogybių 
nurodymas priešų darbas. Tai, 
mat, kodėl romanas “Studentai” 
neišleidžiamas į užsienį. Kaip 
tai primena lenkų rašytojo Hlas- 
ko bylą, kurio romanas pavaiz
duojąs sovietinę visuomenę Len
kijoje išviso nebuvo leistas spaus 
dinti, o kai jis išspausdino jį už
sieny, kilo baisus triukšmas, kad 
komunistinė santvarka išniekin
ta. į

Prof. S. Jankauskui, Vilniaus' 
un-to prorektoriui buvo sureng
tos pagerbimo iškilmės 60 metų 
sukakties proga. Pranešimą apie 
ji padarė gamtos mokslų fak. 
doc. M. Natkevičiūtė.

Kai nesiseka “visuomeninių 
namų statyba", pradėta propa
guoti privačių namų statyba. 
Šargėnų ■ plytinės darbininkams 
duota 100 sklypų ir jie štįtoši 
namukus. Kauno “Pirmyn” fab
riko darbininkams davė 50 sklv- 
pų. Leidžiama net nupirkti na
cionalizuotus namus. Pirmenybė 
duodama juose gyvenantiems.

(E) Įsakymas Lietuvos kom
pozitoriams. Lietuvos kp centro 
komitetas paskelbė viešą krei
pimąsi į Lietuvos kompozitorius, 
kuriame muzikos veikėjų pa
grindiniu uždaviniu minimas bū
tinumas “augštais idėjiškais ir 
meniškais kūriniais išreikšti ta
rybinio gyvenimo, kovos už ko
munizmą turinį”.

(E) Pirmasis “Moksleivio” 
žurnalo numeris Vilniuje išėjo 
30.000 egz. tiražu. Žurnalas skir
tas. vyresniųjų klasių mokslei-

S1UNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont.

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite .siusti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės. skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos. kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelįo įpilams ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vai. 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

KRONAS .
F VALEVIČIUS 
IteST'- l'Mlrtd . .

"Th« Cenh» ef R*ol E»le»e”

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).

Jams sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ J ST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE" SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 94341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas. ’ '

(E) Šiaulių mieste dabar vei
kia septynios autobusų linijos ir 
26 linijos susisiekimui su užmies
čiais. Neseniai gauti iš Maskvos 
keli nauji autobusai su atidaro
mais langais. Jie bus panaudoti 
vasarą susisiekimui su vasarvie
tėmis.

Krokuvoje esąs įsikūręs Tary
bų Lietuvos Bičiulių Ratelis, ku
rio uždavinys esąs “lietuvių liau
dies kultūros, istorinių, tradici
jų, Tarybų Lietuvos pasiekimų 
populiarizavimas, . lenkų visuo
menės supažindinimas su šiuolai- 

laimėjimais...” Ratelis taip pat 
norįs “padėti stiprinti ryšius 
tarp Krokuvos mokslo židinių ir 
Lietuvos TSR Mokslų Akademi
jos bei LTSR augštųjų mokyk
lų ..Lenkijos mokslo įstaigų 
rinkiniai “ir Vilniaus bibliotekų 
polonika” turį būti glaudaus 
mokslinio bendradarbiavimo lai
das ...

Liet, veterinarijos akad. para
zitologijos katedros vyr. asisten
tas V. Šarkūnas sukonstruavo 
“automatą kapsulėms su vaistais 
duoti gydant galvijus. Šis auto
matas buvo aūgštai įvertintas 
Maskvoje įvykusioje veterinari
jos specialistų konferencijoje. 
Jauno mokslininko išradimas 
priimtas serijinei gamybai”.

Naujamiesčio MTS partinės or
ganizacijos sekretorius Vaznonis, 
dirbą ten nuo 1955 m., esąs 
“morališkai smukęs žmogus, gir
tuoklis”. Jis “sistematiškai gir
tuokliauja su MTS darbuoto
jais”. Jis girtuokliaująs ir darbo 
metu, o jo pasikviestiesiems esą 
negalima padaryti pastabos, nes 
atsikerta, kad gerią su pačiu sek
retorių. Partiniame susirinkime 
jam buvęs pareikštas papeiki
mas, bet jis nepasitaisęs, nors 
žadėjęs.

Taip rašo “Tiesoje” jo bendra
darbiai: MTS direktorius Saržie- 
kas, gyvulininkystės fermų me
chanikas Liubinas, mechanikas 
kontrolierius Kačinskas ir vyr. 
agronome Plučaitė. Iš su Vazno- 
niu gėrusių paminėti suvirinto
jas Grigas ir ūkvedys L. Grince- 
vičius.

Varėnos kultūros namų vedė
jas Sigitas Pačesa nuolat girtuok 
liaująs. Jo “butelio bendrininkė” 
esanti kultūros skyriaus inspek
torė Keršienė. Skyriaus darbuo
tojai gavę algas turi “pamylėti” 
savo viršininką, “kad neužsi
trauktų jo nemalonės ir rūsty
bės".

Kauno miesto milicijos valdy
bos viršininkas yra papulkinin-

Šį savaitgalį Hamiltono spor
tininkai švenčia 9 metų gyvavi
mo sukaktį, į kurią atvyksta 
sportininkai iš JAV ir Kanados. 
Sporto rungtynės vyks Commer
cial High School dviejose salė
se, o vakare, Royal Connaught 
viešbutyje bus didelis sportinin
kų ir visuomenės susiartinimo 
balius - koncertas, kurio progra
mą išpildys Varpo choras ved. 
muz. St. Gaiievičiaus. Po prog
ramos, smagūs šokiai, grojant 
Benni Ferri orkestrui. Įėjimas 
Į šokius, kartu su koncertu su- 

f augusiems tik $1.50, mokslei- 
ivianis ir sportininkams $1. Sta- 
i liuku rezervavimo nėra, todėl 
svečiai prašomi dar prieš septin
tą atvykti i salę, nes programa 
bus pradėta punktualiai 7 vai. v. 
Plačiau šio pusi, skelbime.

Solistai V. Verikaitis, S. Ma
šalaitė ir V. Žemclytė atvyksta 
kartu su Varpo choru ir išpildys 
koncertinėje dalyje Šimkaus 
kantatą “Atsisveikinimas su tė
vyne”. . (

Su džiaugsmu ir didele padėka 
reikia priimti taures laimėto
jams žaidynėse, kurias paskyrė 
mūsų Hamiltono verslininkai: 
nekilnojamo turto pirkimo - par
davimo agentas VI. Antanaitis, 
Canada Meat Market sav. Alf. 
Kybartas, Artistic Stone direk
torius VI. Kažemėkas ir Tri Re
alty sav. A. Pranckevičius ir Z. 
Didžbalis. Ačiū labai! Mūsų tau- 

’ tiečiams patartina remti visus 
j lietuvius verslininkus, kurie re
mia lietuvišką veiklą.

Visus sveikinimus HLSK Ko
vo devynių metų gyvavimo su
kakties proga, prašoma siųsti 
pirm. K. Stanaičiui — 95 Dela
ware Ave., Hamilton. Svečiams 
iš kitų miestų informaciją teiks 
pirm. K. Stanaitis tel. JA.9-8460, 
arba sekr. K. Baronas, LI.5-0979.

K. B.
Pirmoji gegužinė. Hamiltono 

ateitininkai rengia birželio 8 d., 
sekmadienį, pirmąją gegužinę 
buvusiame V. Narušio ūkyje, 
Lake Medad. Hamiltono, Toron
to ir kitų^apylinkių lietuviai yra 
kviečiami atvykti į pirmąją šių

kis Abukauskas. Tarnautojų tar
pe yra: kapitonas H. Gradaus- 
kas, kriminal. skyr. dirba vyr. 
Įeit. H. Čialka, J. Petrauskas. St. 
Glemža, K. Babianskas, Įeit. Ma
nius, milicijos divizione dirba 
vyr. Įeit. J.Raižys, viršila H.Nau- 
baras, seržantas A. Savickis, eis
mo tvarkyt, seržantas L. Pajau
jis. Įeit. St. Andrijauskas.

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

Šeštadienį, gegužės 24 d.
Commercial High School (Sanford Ave. N. 
ir Barton g-vių kampas) salėse \

Krepšinio ir stalo teniso
žaidynės

dalyvaujant Detroito Kovo, Ročesterio Sa
kalo, Toronto Aušros, Toronto Vyčio ir 
Hamiltono Kovo sportininkams.

10 vai. žaidynių- pradžia

12 vai. sprtininkų paradas, žaidynių 
atidarymas.

HAMILTON, Ont
HAMILTONAS SVEIKINA DETROITO, ROČESTERIO, TO
RONTO SPORTININKUS, VARPO CHORĄ IR JO VADOVĄ 
MUZIKA ST. GAILEVIČIŲ, SOLISTUS V. VERIKAITĮ, S. 
MAŠALAITŲ, V. ŽEMELYTŲ, VISUS SPORTO MĖGĖJUS 
IR SVEČIUS, ATVYKUSIUS I DEVYNIŲ METŲ HLSK KO
VAS GYVAIMO SUKAKTIES MINĖJIMĄ, LINKĖDAMI 
DAUG DŽIAUGSMO SVETINGAME MŪŠŲ MIESTE IR 

GRAŽIOS KOVOS SPORTO SALĖSE.

Žemely tė.

3 vai. baigminiai susitikimai.

Sekmadienį, gegužės 25 d

Taurių įteikimas laimė
tojams, turtinga loteri
ja, smagūs šokiai, gro
jant Benni Ferri orkest
rui.

12 v. 30 min. pusiaubaigminiai susitikimai.

AV .Hamiltono lietuvių parapijos salėje, 
tuoj po pamaldų, Kanados šachmatų meis
teris P. VAITONIS DUODA SIMULTANĄ.

Įėjimas suaugusiems $1.50, 
moksleiviams ir sportininkams $1.

HLSK Kovas valdyba.

metų gegužinę, kur kiekvienas 
gražioje pavasario gamtoje tu
rės progos smagiai praleisti sek
madienio popietę., P.

Lietuvių Namai per savaitę 
gavo 4 naujus narius, paskyru
sius po $100: Januševičių Joną, 
Baršį Antaną iš Kitchener, Ont., 
ir du iš Preston, Ont. — Matą 
Nevidonską ir J. Z. Šiems ge
riesiems tautiečiams, o ypač kai
mynams iš Kitchener ir Preston, 
v-bos vardu gražiai dėkojame!

LN akcinis kapitalas padidėjo 
$200. Po $100 įnešė Sakalas Pra
nas ir Murauskas Juozas iš Hes- 
peler, Ont. Nuoširdus ačiū!

Pakartotinai kreipiamės į vi
sus LN v-boš narius su dideliu 
prašymu: kiekvienas kas mėnesį 
gaukime bent po vieną narį. Ne
palikime šios sunkios pareigos 
vienam ar keliems - v-bos na
riams. Iki Naujų Metų reikėtų 
išmokėti $15.000 skolą bankui ir 
po to telkti pinigus remontams. 
Tad poilsi atidėkime, kada Lie
tuvių Namai bus pilnai išbaigti.

Staiga susirgo ir, berods, ket
virtą savaitę gydosi Nora Fran
cis ligoninėje Liet. Namų didy
sis rėmėjas Uikis Stasys. Lin
kime nuoširdžiausiai šiam mie
lajam Žemaitijos sūnui greitos 
sveikatos!

Po dviejų metų intensyvaus 
darbo hamiltoniečiai gegužės 3 
d. gražiai atžymėjo savo atsiek
tą didelį pradinį laimėjimą — 
įsigijimą puikių Tautos Namų— 
jaunimo koncertu. Jo metu pro
gramą atliko gražiai pasirodęs 
Vyt. Babecko akordeono’ studi- 
jos orkestras, susidedąs iš 11 pa
čių mažųjų orkestrantų, veda
mas paties mokytojo. Solo .akor
deonu girdėjome Gabr. Dalan- 
gauskaitę ir Vyt. Bcniušį, due
tus Ed. Krištolaitį ir R.'Dalan- 
gauską bei Vyt. Benius su G. 
Prunsku. .

Pijaninu solo paskambino C. 
S. Brainardo “Starlight Waltz" 
Marg. Klcvaitė, laimėjusi Kiwa- 
nis festivalyje aukso medalį. Vi
si šie mažieji menininkai yra V. 
Babccko muzikos studijos mo
kiniai.

Toliau svečiai turėjo progos 
pasigėrėti J. Kanevaitės, puikios 
ir toli pažengusios akordeonistės 
pasirodymu, kuri pirmame išėji
me davė “Home on the Range” 
ir antroje programos daly Waltz 
in C sharp Minor. Jos muzikinis 
talentas šių metų pavasariniame 
Kiwahis klubo festivalyje buvo 
atžymėtas aukso medaliu.

jaunosios išraiškos šokio šo
kėjos iš Toronto, vadovaujamos 
Jonės Kvictytės - Urbonienės, — 
J. Dailydaitė, L. Vasiliauskaitė, 
G. Karasiejūtė. N. ščepanavičiū- 
tė, V. Tamulaitytė, V. Kizytė ir 
D. Kviccinskaitė pašoko pen-

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA" 

Avgifi procentai ui indėliu*. Sumažinti procentai ui paskola*.
^^^l*k^^l^*s ®r ^torr^) HT—o^*^lr^n**to.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vok. iki 8 vol. vok., notaro A. Lh>- 
džious įstaigoje (II ougJtos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundam St. N.
SusiroSinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

šeštadienį, gegužės 24 d. 7 v.v. 
reprezentaciniame Hamiltono Royal Con
naught viešbutyje (King ir John g-vių 

kampas) DIDELIS VISUOMENES IR 
SPORTININKŲ SUSIARTINIMO

BALIUS
kuriame meninę programą išpildys Toron
to Varpo chroas, ved. muz. St. Gaiievičiaus 
ir solistai V. Verikaitis, S. Mašalaitė ir V.

kis šokius, kurių paskutinį “Ta
rantella”, publikai prašant, tu
rėjo pakartoti. Šis J. Kvietytės 
išaugintas išraiškos šokio viene
tas, svečius nustebino savo suge
bėjimais.

Programai pasibaigus visiems 
jauniesiems menininkams ir. jų 
vadovams padėkojo v-bos pirm. 
St. Bakšys, pažymėdamas, kad 
ši programa simboliškai atitinka 
Liet. Namų paskirčiai — padė
ti mūsų priaugančioms kartoms 
išaugti gerais lietuviais. Ta 
mintis ir paskatino v-bą pirmąjį 
namus nupirkus koncertą paves
ti mūsų jaunimui. Atsidėkodami 
už šį gražų koncertą, rengėjai 
programos dalyvius apdovanojo 
gėlėmis. Torontietėms šokėjoms 
per jų vadovę J. Kvietytę ir 
akordeonistei įteikta raudonų 
rožių, o Vyt. Babeckui gražių gė
lių puokštė. v

Namų Fondo v-bą b-nės vardu 
ugningai pasveikino jos pirm. 
Bagdonas, pažymėdamas kokį di
delį lietuvišką darbą ji atliko. 
Jis čia pat dar paprašė visų tau
tiečių, kad jei kas dėl kurių nors 
asmeniškų išskaičiavimų ir ne- 
sijungiame į tą didelį Tautos 
Namų Įsigijimo darbą, bent bū
kime tiek padorūs, kad savo nei
giamomis kalbomis jų negriau
kime.

Po koncerto sekę šokiai, gro
jant Vyt. Babecko meksikoniš- 
komis uniformomis 8 asmenų or
kestrui, buvo reto nuotaikingu
mo. Šis parengimas skyrėsi nuo 
kitų dar ir tuo, kad jame buvo 
matyti daug mūsų ankstybesnių
jų ateivių ir jau čia gimusių 
tautiečių. ’

NF v-ba ir NF nariai 2-jų me
tų laimėjimą — Tautos Namų 
įsigijimą — atžymėjo tikrai pa
kilioje lietuviškoje dvasioje. Be
reikia tik palinkėti, kad ta nuo
širdi ir jaudinančiai graži tau
tinė dvasia užkrėstų visus tau
tiečius ir sutrauktų į Lietuvių 
Namų narių eiles mus visus 
“kame nėra nei graiko nei ro
mėno, nei juodo nei balto ir nei . 
plcbejaus nei patricijaus”, o vi
si esame tik vienos mūsų mielo
sios tėvynės Lietuvos vaikai.

Sk. St.

Toipogi gili padėto

Padėka
KLB Homiltono opylinkės voldybo 

nuoširdžiai dėkoja gerb. kun. dr. J. To- 
doro’uskui už atlaikytai pamaldas ir pri
taikinto pamokslo, Icidimg veltui pasi
naudoti parapijos sale ir kitokio paramo, 
ruošiant Motinos Dienos minėjimo. Di
delė padėka dr. J. Songailai už itin turi
ningo paskotiq.
muzikui kun. B. Jurkšui, šeštadieninės 
mokvklos vedėjui J. Mikšiui, mokytojai 
A. Grojouskaitei už taip grožiai paruoš
to ir mokytojo St. Juozapavičiaus ir mo
kyklos mokinių suvaidintq voidinimq.

Dėkojome visoms lietuviškoms orga
nizacijoms apdovanojusioms Motinas. 
Lygiai taip pat dėkojome lietuviams vers
lininkams poskyrusiems Motinoms dova
nas: nekilnojamo turto pardavimo ben
drovių savininkams — pp. Kronui - Va
levičiui, pp. Didžbaliui - Pronckcvičiui, 
VI. Kybartui, VI. Kožemėkui ir Alf. Ky
bartui. Ačiū p. Lotouskoitci ir Bartkutei 
už. talkininkavimo renkant prie įėjimo 
aukos ir V. Kesiūnicnci už paruošima 
valdybos svečioms vaišių.

Galutine nuoširdi podėko visiems taip 
skaitlihgoi atsilankiusiems minėjime ir 
tuo pačiu pagerbusiems Motinas.

Apyl. Voldybo.

IA VALSTYBĖS
Genocido pradžios ir Pabalti

jo kraštų okupacijos minėjimą 
Niujorke šiemet organizuoja Pa
baltijo- Valstybių Laisvės Ko
mitetas: pirm. dr. A. Trimakas, 
sekr. J. Audėnas, ižd. S. Briedis, 
vicepirm. A. Mei — estas, ir Ch. 
Stankevics — latvis. Minėjimas 
įvyks sekmadienį, birželio 15 d., 
Town Hall patalpose, Kalbės tik 
vienas kalbėtojas, amerikietis. 
Koncertinėje dalyje pasirodys 
estų, latvių ir lietuvių muzikai 
ir daininkai.

Lietuvos diplomatų suvažiavi
mas numatomas Niujorke PLB 
Seimo metu.

Frabangingam Los Angeles 
rajone viena naujųjų gatvių bus 
pavadinta “Lithuania Drive”. 
Šiuo reikalu tarpininkavo A. 
Gustaitis ir didmiesčio savival
dybės tarybos narys Ernest 
Debs, birželio 3 d. kandidatuo
jąs vietiniuose rinkimuose.

Dąriaus - Girėno paminklo 
Niujorke statyba jau pradėta. 
Komitetas turi lėšų paminklui 
pastatyti, bet dar trūksta bron
zinėms lakūnų graviūroms, ku
rios taip pat jau pradėtos ga
minti. Dėl to aukų telkimas dar 
vis tęsiamas.

Jonui Vilkaičiui gegužės 11 d. 
suėjo 70 metų. Tai žinomas so
cialdemokratų veikėjas ir publi
cistas. Gyveno Tauragėje, kur 
mokytojavo ir reiškėsi savival
dybių darbe, 1926 m. buvo savi
valdybių departamento direk
torius iki po perversmo, 1928 m. 

. išrinktas ligonių kasų direktorių, 
bolševikų okupacijos metu buvo 
valstybinio draudimo įstaigos 
valdytoju, kurį laikąįbuvo Liet. 
Tremtinių Bendruomenės pirm. 
Vokietijoje, 1949 m. sir šeima— 
žmona ii’ dviem sūnumis — at
vyko į JAV. 1953 m. žmonai mi
rus gyvena prie sūnaus. Daug 
rašo. Naujienose, Keleivy, Darbe.

Dr. Regina Salemonaitė - Sal- 
daitienė perėmė dr. O. T. Rosenn 
dantų gydymo kabinetą. Ji dan- 

itų gydytojos mokslus baigė 1950 
m. Tuebingeno universitete, o

A. t A.

Izidoriui Lesevičiui tragiškai žuvus Lietuvoje

jo vyresnįjį brolį, gyvenantį Hamiltone,

PRANĄ LESEVIČ1U

nuoširdžiai užjaučiame!

PRESTON, Ont
Ilamiitono Lietuvių Namai su 

kiekviena savaite susilaukia pa
ramos iš naujų vietovių. Pres
ton, 10.000 gyv., miestas yra apie 
30 mylių į vakarus nuo Hamil
tono ir turi vos 4 lietuviškas šei
mas — 3 naujųjų ateivių ir vie
ną jau čia gyvenusių. Čia iš Ha
miltono keliasi Angcl Stone 
bendrovė, kurioje superinten
dentu dirba Z. Laugalys, o jo 
brolis Antnas jau dabar važinėja 
kasdien iš Hamiltono Į Prestoną. 
Jam yra pavesta šios b-vės nau
jų darbų priežiūra. Brolių Lau- 
galių dėka šioje b-vėje dirba ke
liasdešimt lietuvių, kurių dalis, 
persikėlus fabrikui j naują vie
tovę, žada apsigyventi Prestone.

Gegužės 10 d. HLN atstovai 
VI. Stabingis ir SL, Bakšy s, pa
sinaudodami Br. Steponavičiaus 
mašina, pasuko į šį miestą. Pir
miausia aplankėme jau čia gi
musį Nevidonską Matą. Jo tė
vai kilę nuo Vištyčio ir į Ameri
ką atvykę 1889 m. Lietuvai atsi
kūrus Matas su tėvais 1922 m. 
grižo į tėvynę, kur pagyveno ke
letą metų ir vėl išvyko į Ame
rika.

Matas Nevidonskas Kanadęje 
apsigyveno prieš 27 m. Prestone 
turi Commercial Hotel, kuris jo 
šeimai duoda puikų pragyveni
mą. Nevidonskiai išaugino sūnų, 
kuris šiuo metu gyvena Presto- 
nc. o duktė dar studijuoja To
ronto universitete visuomeni
nius mokslus.

Supažindinus p. Matą su Lie
tuvių Namų reikalais, jis tuojau

Atidaryta nauja lietuviška

moterų kirpykla
NELLE BEAUTY 

SALON
. 1496 Main St. E.

(netoli Kenlworth)
Hamilton, Ont. Tel. LI. 4-9898

Sav. A. RUČINSKIENĖ

1953 m. įstojo į Niujorko uni
versitetą, kurį baigė 1957 <m. 
Po to dar specializavosi Memo
rial ligoninėje dantų chirurgijos 
srityje.

Pulk. Adolfas Birontas, gyve
nąs Clevelande, labai sunkiai 
serga ir jau yra kelis sykius ope
ruotas. Jis guli Mount Sinai li
goninėje.
D. BRITANIJA

DBLS centrinis skyrius balan
džio 20 d. korespondenciniu bū
du išrinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. T. Vidugiris, 
vicepirm. Br. Daunoras, izdin. 
V. Akelaitis, sekr. R. Baublys 
ir narys K. Stirbys. Rev. kom.:
V. Zdanavičius, K. Jurka ir G. 
Glatkauskas. •

Brit. lietuvių suvažiavimas ir 
šiemet įvyks per Sekmines. Jis 
organizuojamas pirmiausia kaip 
jaunimo sąjūdis.

Į Liurdą Anglijos lietuvių 
ekskursijbn, kuri išvyks rugsė
jo 13 d., o grįžta rugsėjo 18 d„ 
užsirašė jau per 100 asmenų. 
Ekskursija kainuos apie 22 sva
rus. Ją organizuoja kun. P. 
Dauknys.
VOKIETIJA

Buvusių Kcuipteno stovyklos 
gyventojų mirusių artimųjų ka
pai šiais metais yra panaikina
mi (suėjus 10-čiai metų). Kam 
rūpėtų, kad kapai nebūtų panai
kinti tučtuojau turi rašyti vie
tos kapų administracijai šiuo ad
resu: Die Katholische Friedhof 
Verwaltung, Kempten / Allgau,
W. Deutschland - Germany. Ka
pų administracija laukia atsaky
mo. Kapai, kuriems gresia pa
naikinimas, yra: Pilinka, St. Tu
mas, Girdvainis, Šneideris, Za- 
gorskis, Penikas Saulius ir Ro
manas, Sofiia Klimanskienė, Al^ 
fonsas Smilingis, Arius Pulmaį 
nas, Vytukas Kankevičius ir kt5 
ARGENTINA 1

Susivienijimas Lietuvių Ar* 
genimoje Buenos Aires gavo ju^ 
ridinio asmens teises, valdžioš 
Įteisintas kaip vieša organiza?

G. ir VI. Stabingiai, 
VL Bartininkas, 
A. Mulhiolis, .
J. Karaliūnas ir 
Fel. Krivinskas.

pabrėžė, kad objektas vertas sa
vo kainos ir šiam tikslui jis ski
riąs šimtinę. Mielajam mūsų 
tautiečiui nuoširdus ačiū.

Toliau hamiltoniečiai užsuko į 
J. Z. naujųjų ateivių šeimą. Tik 
peržengus namų slenkstį, jau 
matyti, kad patekome pas lie
tuvius, tėvų šalies patrijotus. 
Kampe didelė spinta, pilna lie
tuviškų. knygų. Maža trispalvė 
liudija, kad šiame jaukiame vie
nos šeimos naujame name gyve
na taurūs lietuviai.

Patyręs, kad atvykusieji yra 
iš Hamiltono, šeimininkas pats 
pirmas atspėjo kelionės tikslą. 
“Jau seniai galvojau prisidėti 
prie Lietuvių Namų ir šimtinę 
buvau atskyręs, bet kažkam vėl 
išleidau ir dabar, lyg tyčia, ne
turiu atliekamos. Bet būkite tik
ri poros mėnesiu bėgyje aš pats 
jums nuvešiu”, — nuoširdžiai 
dėstė J. Z. Jis taip pat pažadėjo, 
kad šiuo reikalu, pakalbėsiąs su 
savo pažįstamais lietuviais gy
venančiais Prestone ir Kitche
ner.

Mieliesiems Prestono tautie
čiams M. Nevidonskiui ir J. Z., 
taip maloniai sutikusiems HLN 
“kalėdotojus”, siunčiame nuošir
džiausią lietuvišką ačiū! Sk. S,t.
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Gimsta- kas ?
ALMAUS, 

mūsų bendrabarbio Niujorke

šų “išmislas”...
Motto kartojo NYTimes cita

vęs kolega Galva, lyg nebetekęs 
vilties, kad Vakarų demokrati
nis pasaulis išvis kada besusi- 
gaudys savose “laisvėse?.

Patarlę kartojo ir Lietuvoj — 
kur nežiūrint įvairiapusiškos 
‘broliškos tautos” paramos, “so
vietinės Lietuvos” gimdymas vis 
nėjo kaip reikiant. Tuo metu, ka- 

____ ___  _ , . da “Laisvę, Brolybę, Lygybę”— 
mą”, tai “revizionizmo“* jėgos Demokratiją pasauliui pagim- 
Sovietijoje juk tebuvo tik prie-1 džiusi Prancūzija tąsėsi polittnė-

Iš sena gimsta nauja — pra
ėjusią savaitę kartojo abiejose 
pasaulio pusėse. “Tiesa”, cituo
dama “Pravdą”, didžiavosi: 
“Šiuo metu pasaulis pasiekė to
kį istorinį posūkio tailOL kĮd 
Rytų vėjas įveikia vėją iŠ Va
karų”. “Vėjais” “Pravda” aiški
no neramumus Vakaruos, “revi
zionistines” nuotaikas pas save. 
Jei Libąnone, Alžire tautos pasi
sakė prieš “supuvusį kapitaliz
mą”, tai

se konvulsijose gimdydama ben- 
kartuką - totalitarizmą, Lietu
voj kūrėjai tebešaukė sau lais
vių — “revizionizmo” — kultū
rinės nepriklausomybės.' Toron
to “Liaudies Balsas“ saviškai 
supratęs straipsnį “Laisvųjų at
sakymas” tikrino, jog Lietuvoj 
tik “tarybinė santvarka paliuo- 
savo visas kūrybines jėgas. Gy
venimas verda visose srityse. 
Nematytu spartumu auga rašy
tojai, aktoriai, dailininkai, kit.” 
ir vylės, kad “jaunų jėgų susi
dūrimai su sunkumais” praeisią. 
“Tai tik laikinas pasireiškimas” 
guodės. “Laikui bėgant, viskas 
bus nugalėta...”

Nugalėta, kas?
Problema buvo sunkesnė, nei 

atrodė “Liaudies Balso”, “Drau
go” komentatoriams, rašiusiems

apie taip komplikuotą Lietuvos 
problemą. Painesnė nei naiviai 
įtikinėja Eleonora Rooseveltie- 
nė. jog I960 metų rinkimais pa
šalinus iš valdžios siauraprotiš- 
kus respublikonų biznierius“ ei
liniai amerikiečiai atgausią nor
malų gyvenimo būdą”.

Kurkas ryškiau gimstančios 
naujos gadynės bruožus įžiūrėjo 
išminčių konferencijoj Harri
man, N.Y, žinomas psichoana- 
listas dr. Erich Fromm: “Eilinis 
masių žmogus pasiduoda totali- 
taristų - biurokratų tinklui, jei 
lis tik patiki iliuzija apie savo 
laisvę, ir tuo, jog jis pats esąs 
savo likimo vairuotojas”. Dr 
Fromm apgailestavo, kad žmoni
ja vis nenori suprasti, jog taikai 
įgalinti būtina ūkinio, kultūri
nio, politinio ir dvasinio gyveni

ni segmentų visapusiška inte
gracija”.
. Gal .todėl, tai, Vakarais vis 
daugiau bodėjosi kitos ne tiek 
privilegijuotos tautos, gal todėl 
tai daug kas Lebanone, Alžire 
įžiūrėjo arabų nacionalistų pa
stangas išsivaduoti iš Vakarų 
eksploatatorių - kolonistų, kaip 
“demokratiško“ bebūtų, jungo.

Kas Lietuvai?
JAV-bių lietuvių išeivių poli

tiniai veiksniai be skrupulų tęsė 
realios, esamos Lietuvos igno
ravimą. Ne be šių veiksnių įta
kos JAV vyriausybė tarytum 
tebemanė, kad patogiausias ir 
geriausias ^Lietuvos bylos spren
dimas .— tyla. Tuomi, Vašingto
nas puikiai sutarė su Maskva. 
Tylėti ir ignoruoti visą. Pabal
tijo bylą iki “Sovietinė Litva”

i

ONTARIO

Visiems Ontario gyventojams 
ONTARIO LIGONINĖS DRAUDIMO

Pranešimas
Onatrio ligonių draudimo planas įsigalioja 1959 nu sausio 1 d. Pagal tą 
planą bus sumokama už gydymą bendrose ligoninėse Ontario gyventojams, 
KURIE BUS APSIDRAUDĘ PAGAL ŠĮ PLANĄ.
Galima bus pasinaudoti patvirtintose Ontario ligoninėse tiek dienų, kiek 
žmogui BUS REIKALINGA MEDICINIŠKOS PAGALBOS. Į patvirtintas 
ligonines įeis visuomenės bendrosios ligoninės, sveikstančiųjų ir chroniškai 
sergančiųjų ligoninės, džiovininkų sanatorijos ir provincinės psichinės 
ligoninės. Ambulatorinis patarnavimas po nelaimingų atsitikimų Ontario 
provincijoj bus suteikiamas greitosios pagalbos reikalingais atvejais ištisas 
24 valandas. .
Taip pat bus galima pasinaudoti ligoninės patarnavimu ir UŽ Ontario 
provincijos ribų NETIKĖTŲ SUSIRGIMŲ AR NELAIMINGO ATSITIKI
MO ATVEJAIS.

VISI ONTARIO GYVENTOJAI TURI
TEISĘ PASINAUDOTI
Įsirašymas bus prieinamas kiekvienam Ontario 
gyventojui — nežiūrint amžiaus ar sveikatos sto
vio grupėmis arba individualiai pagal tiesiog 
mokėjimo planą.
Ne Ontario gyventojai neturės teisės įsirašyti.

KAIP ĮSIRAŠYTI
šyti leidimo surinkti savo narių ligo
ninės draudimo įmokas.

(c) Tiesioginių mokėjimų. Jeigu jūs nega
lite įsirašyti grupėmis — galite prašyti 
tiesioginio mokėjimo komisijai. Žiūrė
kite žemiau skyrių “Kada įsirašyti”.

(d) Gaunantieji valstybinę paramą, kurie 
'priklauso Ontario Viešosios gerovės
ministerijos Medical Welfare planui, 
taip pat turės teisę gauti ligoninės 
draudimo patarnavimą. Jiems nereikės 
nei įsirašymo, nei mokėti jokio mokes
čio.

VIENINTELIS PAGRINDINIS LIGONINĖS 
DRAUDIMAS — Nuo ir po 1959 m. sausio 1 d. 
Ontario Hospital Service Commission bus vie
nintelė agentūra pasiūlanti standartinės palatos 
draudimą visame Ontario. Jokia privatinė kompa
nija ar kitas mokėjimo planas neteiks standarti
nės palatos ligoninės patarnavimo ’po gruodžio 31 
d. 1958 m. . -z ■

SUMOKĖJIMAI
Toks žemas mėnesinis mokestis — po $2.10 pa
vieniui asmeniui ir $4.20 į mėnesį šeimai (vyrui, 
žmonai ir vaikams iki 19 m.) yra įmanomas dėka 
federacines* ir 'provincinės val^Tbs Iihanširieš' pši-' 
ramos.

PRIVALOMAS PRISIRAŠYMAS — Jeigu esi 
Ontario gyventojas,, dirbąs įmonėje, kur yra ne
mažiau 15 apmokamų darbininkų (įskaitant darb
davį) jūs priklausote privalomam įrašymui per 
jūsų darbovietę.
SAVANORIŠKAS PRISIRAŠYMAS — Jeigu esi 
Ontario gyventojas ir nesi tokioje darbovietėje, 
kur yra 15 ar-daugiau gaunančių atlyginimą, turi 
teisę įsirašyti sekančiais būdais:

(a) Savanoriškos grupės. Asmenys, kurie 
dirba kur yra 6-14 apmokamų darbinin
kų (įskaitant darbdavį), gali prisirašyti 
kaip grupė, jeigu darbdavys prašys lei
dimo sudaryti Mandatorinę grupę, jeigu 
visi tarnautojai joje dalyvaus.

(b) Bendrų įmokų grupės. Tokios organi
zacijos, kaip profesinės sąjungos, medi
cinos kooperatyvai, amatininkų sąjun
gos, kredito bendrovės ir t.t. gali pra-

KADA ĮSIRAŠYTI
Norint turėti draudimą galiojantį nuo 1959 m. 

sausio 1 d. ir galiojantį du mėnesius veltui:
GRUPĖS turi pristatyti Komisijai sąrašus iki 1958 
m. rugpiūčio 31 d. ir pradėti mokėjimus 1958 m. 
gruodžio mėnesį?
Darbdaviams žinotina: Šią savaitę komisija Jš- 
siuntinės Ontario firmoms su 6 ar daugiau tar
nautojų, reikalingas formas ir instrukcijas tar
nautojams užregistruoti.
KIEKVIENAS DARBDAVYS SU 6 AR DAU
GIAU APMOKAMŲ TARNAUTOJŲ, NEGAVĘS 
ŠIŲ FORMŲ IKI BIRŽELIO 1 D. TURĖS TUO
JU PRANEŠTI KOMISIJAI. (

DRAUDIMO
Visos grupės turės mokėti komisijai kas mėnesį 
vienu mokėjimu, pradedant 1958 m. gruodžio mėn. 
Asmenys pasiųsdami į komisiją pagal Tiesioginių . 
Įmokų planą, turės mokėti šitaip:

Vieno mėnesio mokestį, paduodant prašymą 
1958 m. rugsėjo 30 d. ar prieš tai — ir po to 
ketvirčio metų mokėjimo būdu, pradedant 1959 . 
m. sausio mėn.

Įmokas “iš anksto” — Pirmas mokėjimas už vie
ną mėnesį grupėms ir individualiai užsiregistra
vusiems prieš paminėtą viršuje uždarymo datą, 
padengs trijų mėnesių draudimo perijodą nuo 1959 
m. sausio mėn. 1 d. iki kovo mėn. 31 d.
Tuo būdu bus įvestas “sumokėjimo iš anksto”

INDIVIDUALŪS, prašą Tiesioginiai Įmokų — įsi
rašymui, turi paduoti prašymą iki 1958 m. rugsėjo 
30 d., — sumokant kartu vieno mėnesio mokestį.
TIESIOGINIŲ ĮMOKŲ PRAŠYMŲ FORMOS, 
ŠIUO LAIKU DAR NĖRA IŠDUODAMOS — Vi
soje provincijoje įsirašymo vajus bus vykdomas 
rugpiūčio ir rugsėjo mėnesiai, tuomet ir tos for
mos bus plačiai dalinamos.
PRAŠOME NEPRAŠYTI TIESIOGINIŲ ĮMOKŲ 
ĮSIRAŠYMO FORMŲ IKI PATS VAJUS PRA
SIDĖS.

ĮMOKOS
perijodas, kad būtų įgalinta žmogui pasinaudoti 
draudimu laike paleidimo iš darbo, keičiant dar
bą ar laikinai apleidus provinciją.

TIEMS, KURIE UŽSIREGISTRUOS PO 
UŽDARYMO DATOS
Grupės ir asmenys neužsiregistravę iki paminė
tos skyriuje “Kada prisirašyti” uždarymo datos, 
netik negalės pasinaudoti dviejų mėnesių drau
dimu veltui, bet iki jų draudimas įsigalios dar 
turės išlaukti tris mėnesius po prašymo pada
vimo dienos. Pavyzdžiui, gyventojas, prašydamas 
t.y. prašymą įteikdamas vasario mėn., neturės ga
liojančio draudimo iki gegužės mėn. 1 d.

KAD PASINAUDOTUMĖTE TURITE BŪTI UŽSIREGISTRAVĘS

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION 
HOSPITAL INSURANCE DIVISION 

TORONTO 7, ONTARIO

bus užtikrintai pagimdyta.
Kuom gi paaiškinsi pabaltie- 

čių net vardų išmetimą iš Briu
selio parodoj minimų JAV-bių 
tautų? Kodėl gi JAV spaudai 
(NYTimes ir Free Europe — 
Dirva jau seniai oro paštu gau
nant LTSR spaudą) niekas ne
randa reikalo pranešti, kad “Tie
sa” net ir gegužės 11, priešingai 
“Liaudies Balso” tvirtinimams— 
puolė lietuvius kūrėjus dėl ne
noro ’’meistriška forma išreikš
ti marksizmo - leninizmo idėjos”, 
tarytum skundžiantis, kad visos 
tos nacionalinės operos, baletai, 
romanai komunistams tėra pilki, 
siauro skambėjimo, meniškai 
silpni kūriniai. Kaip Hitleriui 
su Stalinu, taip šiandieniniams 
Lietuvos valdovams, lyg terūpė
jo, jog lietuvių kūryba “menas, 
literatūra, mokslas tebūtų ašt
rus ginklas prieš išnaudotojų 
pasaulėžiūrą ir jos liekanas žmo
nių sąmonėj”.

Jei vadovaują Amerikos žmo
nės, užklausti, manė esant būti
na sudaryti sąlygas “draugiškai” 
lietuvių tautai išeiti pasaulin^ 
tai Sovietų - JAV kultūrinį ben
dradarbiavimą tvarkančio am
basadoriaus W. S. B. Lacy var
du, Valstybės Departamentas, 
po dviejų mėnesių delsimo, kar
tojo, kad “esamomis sąlygomis, 
Departamentas nėra pasiruošęs 
šiuo metu drąsinti kultūrinį ap
sikeitimą su Lietuva, kaip suges- 
tijonuojama Jūsų laiške”.

Kitaip sakant, . Jungtinėms 
Valstybėms neva plėtojant “tai
kingą išlaisvinimą” nėra įdomios 
ir vertos dėmesio Lietuvos kū
rėjų pastangos užsitikrinti nors

kultūrinę nepriklausomybę, su
minint ir pakartotiną profesio
nalų prašymą paremti juos Ame
rikos mokslo literatūra.

DĖL RYTŲ EUROPOS 
NESUTARĖ

Europos Tarybos Patariamasis 
Seimas, į kurį įeina visų ET da
lyvaujančių kraštų parlamentų . 
atstovai, posėdžiavo Strasbur^e 
maždaug tuo pačiu laiku, kai po
sėdžiavo ten ir Pavergtųjų Tau
tų Seimas. Pastarojo įtakoje ET 
Patariamajam Seime buvo iškel
tas Rytų Europos pavergtųjų 
tautų klausimas. Buvo atstovų, 
kurie pasisakė už tai, kad būtų 
reikalaujama, jog ruošiamoje di
džiųjų konferencijoje į darbo
tvarkę būtų įrašytas Rytų Eu
ropos klausimas. Bet buvo nuo
monių, kad tai reikštų konferen
cijos palaidojimą. Dėl to, nors jie 
nesą nusistatę prieš pavergtąsias 
tautas, tačiau siūlymo palaikyti 
negalį. Nebuvo prieita taip pat 
vieningos nuomonės ir Vokieti
jos apjungimo klausimu. Dau
guma atstovų ir šio klausimo ne
norėjo įrašyti į baigiamąsias re
zoliucijas.

Kardinolą Strich, kuriam prieš 
tris savaites amputuota dešinė 
ranka, pirmadienio rytą ištiko 
naujas smūgis — kraujo krešu
lys pažeidė smagenis ir dalinai 
paralyžavo. Iki pirmadienio po
piečių kardinolas buvo be są
monės. Jo sveikatos padėtis kri
tiška. Gydytojai tuo tarpu sako
si negalį pasakyti dėl ateities 
nieko.

Lietuvos piliečiu žudikę byla Ulme
(Elta). Kaip jau pranešta, ba

landžio 28 d. Ulme (Wuertem- 
- berge) prasidėjo didelė byla 

prieš 10 asmenų, kaltinamų dau
giau 5.500 Lietuvos piliečių nu
žudymu. Numatoma, kad byla 
tęsis maždaug 3 mėnesius.

Centrinė bylos figūra yra 
Bernhard Fischer - Schweder, 54 
m., buv. Klaipėdos policijos di
rektorius (po to, kai kraštą oku
pavo hitlerinė kariuomenė), ku
ris po karo ilgą laiką gyveno sve 
tima pavarde, ėjo pabėgėlių sto
vyklos Ulme viršininko parei-: 
gas ir po ta prašėsi Wuertember- 
gb valdžios skiriamas policijos 
tarnybon. Jis kaltinamas daly
vavęs 711 asmenų nužudyme. 
Net jo paties Įstaigos buvę tar
nautojai ne' kaip api? j|v atsiliė* 
pią. Jis save rodęs 150-nuošimčių 
nacionalsocialistu ir visiems bu
vę aišku, kad jo karjera buvusi 
paremta tik jo nacionalsocialis
tiniu partijiškumu. Fischer - 
Schweder organizavo specialias 
komandas, kurios karo pradžioje 
(1941 m.) Lietuvos pasienyje tu
rėjo sunaikinti “žydus, komunis
tus ir kitus gyvybės nevertus 
asmenis”. Jis netik kitiems įsa
kinėjęs, bet ir pats žudymuose 
dalyvavęs. Žudomiesiems nebu
vo suruošta jokio teismo, nepa
skelbta jokio tikro nusikaltimo. 
Patsai Fischer - Schweder pa
skelbęs savo surašytą sprendi
mą: “Jūs sušaudomi fiurerio 
vardu už prasižengimus vokie
čių vermachtui”, nors kariuome
nė su tais reikalais nieko bendro 
neturėjo. Jis vyko į egzekucijos 
vietas ir patsai šaudęs į tuos, ku
rie po egzekucijos dar rodė gy
vybės žymių. Vaikai buvo šaudo
mi motinų akivaizdoje, viena ei
lė žudomųjų turėjo prižiūrėti,’ 
kaip kita eilė kasė sau duobes ir 
į jas griuvo. Fischer - Schweder 
buvo žiauraus būdo.

Fischer - Schweder ir teismo 
posėdžiuose kartais įžūliai lai
kosi, jau pirmąją teismo dieną 
jis susikirto su teisėjais dėl sa
vo vaidmens SS formacijose. 
Prokuratūra laiko įrodyta, kad 
jis, eidamas pareigas Klaipėdo
je, įsakė tam tikram skaičiui sa
vo policininkų dalyvauti Lietu
vos piliečių žudynėse, ir pats jo
se dalyvavo.

Vienas vyriausių kaltinamųjų 
yra Hans Joachim Boehme, 49 
m. amžiaus, buvęs Tilžės gestapo 
viršininkas, kurio žinioje buvo 
specialios žudymo komandos. Jis 
ir jo kolegos įsakymus gavę iš 
(jau mirusio) .SS brigados vado 
dr. Stahlecker. Pagal kaltinamą
jį aktą jis yra atsakingas už vi
sus tų Tilžės komandų įvykdytus 
žudymus. Nacionalsocialistų par 
tijai priklausė jis jau nuo 1933 
m., gestapo tarnybon įstojęs 1938 
m., Tilžės gestapo viršininku bu
vęs paskirtas 1940 m. Tas parei
gas ėjo jis iki 1943 m. rudens. Jis 
kaltinamas dalyvavęs 5.186 žmo
nių nužudyme. Kaltinamasis ne
prisipažįsta prie pilnos kaltės. 
Girdi, ne visose žudynėse jis 
jats dalyvavęs ir ne apie visas 
jis žinojęs. Buvę žudynių, su ku
riomis jis nieko bendro neturė
jęs.

Slaptas įsakymas: naikinti 
politinius priešus

Teisme klausinėjamas Boehme 
paaiškino, kad jo (Tilžės) gesta
po įstaigai priklausę keturi ko
misariatai: Tilžės, Klaipėdos, Eit 
kūnų ir Suvalkų. Be to, buvę 9

pasienio punktai ir specialūs 
skyriai Gumbinėje ir Įsruty. Su 
SD (saugumo tarnyba) gestapo 
bendradarbiavo taip pat artimai, 
viena įstaiga kitai padėdavo. 
Gestapo vadovybė Tilžėje, anot 
Boehme, galėjo įsakinėti Tilžės 
ir Klaipėdos policijos direkci
joms,

SS brigados vadas ir egzekuci
jos komandų viršininkas dr. 
Rash jau keletą savaičių prieš 
karo pradžią, uždarame tarnybi
niame pasikalbėjime aiškinęs, 
kad būsimi įvykiai būsią nepa
prastos reikšmės. Būsimam kare 
jau nebūsią } galima tenkintis 
įprastiniais kovos būdais. Boeh
me pasakojo, kad jis pirmąją ka- 

ąnkępiftį^.duotą 
įsakymą, atidaręs užantspauduo
tą voką su slaptu įsakymu. Tame 
iš Berlyno duotame įsakyme bu
vę pabrėžta, kad reikią išnai
kinti visus “potencialius priešus 
tuose kraštuose, kuriuos užims 
vokiečių kariuomenė. Tais “prie
šais” buvo laikomi netik sovie
tų valstybinių ir politinių įstai- ' 
gų darbuotojai, netik komunis
tai, netik žydai, bet ir šiaip “gy
vybės neverti” asmens. Jau ant
rą karo dieną (1941 m. birželio 
23 d.) buvę duoti įsakymai or
ganizuoti egzekucijų komandas, 
kurios vokiečių okupuotoje Lie
tuvoje, 25 kilometrų buvusio pa
sienio ruože, turėję vykdyti žu
dymus. Boehme dabar aiškinasi, 
kad ir jam tas reikalas pasirodęs 
baisus. Jis net atsiklausęs Ber
lyno, ar tikrai tuos įsakymus 
vykdyti. Iš ten gavęs žaibo te
legramą, kad egzekucijas reikią 
vykdyti. Kai dėl žydų, tai neli
kę abejonių, kad buvę įsakyta 
išžudyti visus, be jokios išimties.

Iš Boehme aiškinimų dar pa
žymėtinas vienas svarbus faktas. 
Jis patvirtino, kad okupuotos 
Lietuvos ir kitų kraštų žmonės 
buvę naikinami t.k. dėl tokio 
motyvo: reikią sunaikinti vado
vaujančius, inteligentinius sluo- 
gsnius, kad jie negalėtų organi
zuoti pasipriešinimo sąjūdžių.

Viena pirmųjų egzekucijų 
įvykdyta Gargžduose

Boehme pasakoja teisme, kad 
jis karo pradžios dienomis krei
pėsi į dr. Stahlecker, specialių 
tomandų viršininką, klausda
mas, kuriai komandai perduoti 
sugautus Gargžduose asmenis, 
kurie, kaip jam esą pranešta, su 
ginklu pasipriešinę. Stahlecker 
atsakęs, kad juos visus reikią su
šaudyti. Tam reikalui Tilžės ge
stapo šefas Boehme privaląs su
daryti komandą iš gestapininkų 
ir SD įstaigos vyrų. Kai buvęs 
keliamas sušaudomųjų kaltės 
klausimas, Stahlecker trumpai 
pareiškęs: čia kaltės klausimas 
nieko nereiškia, čia svarbu įgy
vendinti principą... <

Apie masines žudynes Gargž
duose teismo posėdžiuose papil
domai paaiškėjo, kad pirmieji 
masiniai šaudymai čia įvyko 
1941 m. birželio 24 d. (dvi die
nos po karo pradžios). Kaltina- . 
nasis Boehme patvirtino, kad į 
egzekucijas atvyko iš Klaipėdos 
ir Fischer - Schweder. Gargž
duose buvo sušaudyta 201 Lietu
vos gyventojas, daugiausia žydai 
ir komunistai. Šaudymus įvykdė 
Klaipėdos Schutzpolizei koman
da. šaudyta grupėmis. Patys 
šaudomieji turėjo sau duobes iš
sikasti. Kai viena grupė buvo su- 

(Nukelta į 10 psl.) ',



DABARTINĖS LIETUVOS RAŠYTOJAI APIE SAVE
(Pabaiga).

Rašytojas Juozas Macovi- 
čius: “Su Antanu Jonynu išgy
venome viename kambaryje tris 
metus... 1950 metais kartu pa
rašėme “Laišką vadui”. Gailiuo
si, kad iki šiol nieko neparašiau 

’ apie darbininkų klasę...” Bro
nius Mackevičius: “Mokykloj 
buvau komjaunuolis. Todėl vyk
ti į tolimą miškų apsuptą kaimą, 

« kur tuo metu siautė nacionalisti
nių Banditų gaujos negalėjau ... 

“Kariuomenėje pažinau tikrą mo
kyklą ...” Justinas Marcinkevi
čius: “Jeigu kiekvienam eilėraš
ty yra dalis poeto biografijos, lai 
ją papasakoja eilėraštis...” Ka
zys Marokas: “Esu komjaunuo
lis, renku medžiagą knygai apie 
mano kartos jaunystę, meilę, 
svajones, kovą už geresnį gyve- 

' nimą...” Anzelmas Matutis: 
“Ieškau vaikams patrauklių siu
žetų ...” Eugenijus Matuzevi- 
čius: “Vasaromis daug keliauda
vau po Lietuvą... Nuo to laiko 
ypač pamilau Lietuvos gamtą, 
neužmirštamus kupinus grožio 
peisažus, geraširdžius paprastus 
žmones.,. Nuo poeto kūrybinio 
santykio su gyvenimu, su pasi
rinkta tema, nuo jo kūrybinio 
potencialo įr jėgos pareina kū
rinio likimas”. Eduardas Mieže
laitis: “... Namo, kuriame gimė
me ir užaugome, kvapas mums 
visada lieka mielas ir savas. Bet 
tai dar nereiškia, jog reikia lai
kytis ranka įsikibus senienos ar
ba, susėdus ant slenksčio ir nie
ko neveikiant dejuoti dėl pūvan
čio namo sienojaus. O. kodėl, ky
la klausimas, nepastačius sau dar 
geresnio, dar gražesnio ir pato
gesnio namo? Žmonių, kaip bro
lių, suartėjimo idėja yra augš- 
tesnė ir pranašesnė už visus dip
lomatų melus, už naujausias grio 
vimo mašinas... Poezija turi 
griauti bloga ir statyti gera... 
žadinti buko gyvulio jausmus — 
tai ne mūsų reikalas ...

Vincas Mykolaitis - Putinas: 
“Svarbų vaidmenį rilano gyveni
me suvaidino V. Krėvė. Paveikė 
ir P. Šalčius, Maironis, Vaižgan
tas, Herbačiauskas. kiti. “Altorių 
šešėlyje” jau sugadino mano 
daug kraujo ir iki šiol tebegadi- 
na. Tik jau dabar apsipratau ... 
Daugelio skaitytojų nusivylimui 
ranka ant širdies pasidėjęs pasa
kysiu, jog Liucės, nei baronienės, 
mano gyvenime nebuvo^ Takios 
Auksės,-kaip pavaizduota gyve
nime, taip pat nebuvo .... Nė vie
ną momentą nesigailėjau ir da
bar nesigailiu pasilikęs Lietuvo
je”. Viktoras Milūnas: “Kaiku- 

■rios mano komedijos saviveikli
ninkams yra išverstos į daugelį 
kalbu ...”; Vladas Mozūriūnas: 
“1948 metais buvau komandiruo
tas į Leipalingį. Čia tebesiautė 
nacionalinių banditų gaujos. Per 
trumpą laiką buvo nužudyti trys 

. partorgai ir pats miestelis api
plėštas ... Kiekvienas rašytojas 
mano nuomone, turi būti savo 
laikų augštumoje. turi suprasti 
gyvenimo vystymosi dėsnius ir 
teisingai suprasti jo perspekty
vą ...” Antanas Pakalnis: “Nea
pykanta klasiniam priešui — 
štai kas mane paskatino dirbti 
literatūrini darba ...” Juozas

Rašo A. ŠALČIUS, N.Y.

Paukštelis: “Gyvenimas yra sun- 
’ kaus darbo, didelių pastangų, ko- 
i vos, ištvermės ir kantrybes ke- 
. lias...” Algirdas Pocius: “Atei- 
. tyje kurdamas stengsiuos pavaiz

duoti mūsų kaimo žmonių kovą 
dėl duonos be naminės ir žiovu
lio, dėl plačialangės trobos”. B. 
Pranskus-Žalionis: “Rašau “Ar
timieji Toliai”, kuriuose prisi
minsiu pažintis su Kapsuku, Po
žėla ir t.t.” Vacys Reimeris: “Kū
ryba, tau vienai dabar priklauso 
mano gyvenimas”. Vytautas Ru
dokas: “Gyvenime man patinka 
herojinės temos, paprastų pilkų 
žmonių didvyriškumas, ir aš no
riu būti perlų, arba, anot Vaiž
ganto, “deimančiukų ieškotojas 
žmonių širdyse...” Kazys Saja: 
‘Kūrybai reikia nerimo, degimo, 
kančios ... Pagrindinė mano kū
rybos tema yra ir pasiliks lietu
vių artojų tema ...” Ieva Simo
naitytė: “Mūsų žmonelių tarpe 
jau nuo seno yra įsivyravęs keis
tas paprotys — pasigirti ar pasi
skųsti, kad kiaules ganę. Padū
kęs heroizmas! O aš .ganiau žą
sis... Ir neprašoma parašiau 
knygą, kaip aš atradau naują že
mę ...” Vytautas Sirijos Gira: 
‘Buvau pašalintas iš medicinos 
fakulteto už tinginiavimą, bet vis 
dėlto jį baigiau — išleidau 17 
jriginalių knygų ...” Mykolas 
Sluckis: “Pamilau lyrikus Biliū- 
ią - Cvirką; juos skaitydamas 
raudojau ... Mes vaikų rašytojai 
laimingesni, nes vaikų auditorija 
pati šilčiausia, pati įspūdingiau
sia, pati masiškiausia ... Trokš
tu, kad jų širdyse degtų meilė 
tarybiniams kariams sugniuž- 
džiusiems patį baisiausią fašiz
mo slibiną (kuris nužudė jo tė
vus Kauno ghetto) ...” Marceli
nas Šikšnys: “Dirbau lenkų oku
puotam Vilniuje pedagogo dar
bą, o pasenęs užsiėmiau verti
mais. Pasirašinėdavau anksčiau 
Šiaulėniškio slapyvardžiu. Taigi 
— feci quod potui, faciant me- 
liora potentes”. Jonas Šimkus: 
“Rygoje gimęs, latviškai tebekal
bąs. Mokytojas Untulis, užėjęs 
1940 m. pas jį “Tarybų Lietu
vos” redaktorių. pagrasino: “Po
nu daraisi — pas tave vis sun
kiau įeiti darosi”. Jis nebepada- 
vė rankos ... Kažko pasidarė ir 
sunku, ir gaila, griaudu ir labai 
šviesu,.. Paulius Širvys: “Drau
gai priekaištauja, kad mano dai
noj daug liūtiesio . ’..” Petras Ta
rasenka: “Padėti jaunimui ieško
ti senovės paminklų, suprasti is
torinę reikšmę, įsivaizduoti jų 
kūrėjų gyvenimą — laikau savo 
rašinių pagrindiniu tikslu ...” 
Eugenija Tautkaitė: “1920 m. su
kūrėme su K. Požėla šeimyninį 
gj^venimą. Maskvoj dirbau Ko- 
minforme. LTSR vyriausybės iš
kviesta grįžau Lietuvon...” Te
ofilis Tilvytis: “Sakoma, jei au
torius suranda‘vis naujas klai
das, jis auga. Aš jas matau, bet 
ir tai reiškia, kad aš augu?” Jo
nas Usačiovas: “Buvau komjau
nimo Jonavoje sekretorium ... 
parašiau “Nemunas laužia le
dus”, mokausi Gorkio literatūri
niam institute Maskvoje”. Pet
ras Vaičiūnas: “Buvau revoliu
cionierius... Ir kas, kad kūnui

Kultūros ir knygiĮ pasauly
darosi vis sunkiau ir sunkiau, jei Kanadiečiai lietuviai kviečia-'rodos Rengimo Komisiją iš gar- 
^eismas liepia kurti amžinybės mi dalyvauti konkurse. ALRK bės pirmininko Adomo Galdiko,
preliudiją, tikėti, kad žmogus ' Federacija labai gražioje ir Lie-1 pirmininko Viktoro Vizgirdos, 
savo dvasios dideliais darbais tuvą primenančią vietoje yra I vicepirmininkų Vytauto K. Jo-V V F* ** * ****** V J ♦

galų gale pasieks taikos kapitolį, į įsteigusi jaunimo stovyklą. Miš- 
sukurs ant žemės rutulio visų kai ir kloniai, kalvos .nuosavas 
tautų brolišką komuną.'..” Ka-. ežeras, atokiai nuo amerikinių 
rolis Vairas - Račkauskas: “Kaip! didmeisčių, bet šiaip jau pato- 
bebūtų, jaučiuosi galįs pasaky-I gioje vietoje, arti pagrihdinių 
ti: “Feci quod potui”, vadinasi, plentų, geležinkelių ir oro linijų 
per savo 75 metus padariau kiek Amerikos Vidur Vakarų regio- 
pajėgiau ...” Antanas Venclova: ne, stovykla nesunkiai pasiekia- 
‘Galvojau apie -savosios tautos; ma iš visų šio kontinento kam-
likimą artėjančio 1939 metų ka
ro išvakarėse ir supratau, kad, 
jeigu mes norime išlikti kaip tau
ta, už viską labiau branginanti 
laisvę, savo kalbą, papročius, 
kultūrą, o ne buržujų įgytus na
mus, dvarus ir privilegijas, tetu
rime vieną kelią — su sovie
tais ... Būsiu laimingas, jei jau-

pu. Ji randasi pietrytinėje Mi
chigan© valstybės dalyje, prie 
Manchester miestelio, maždaug 
geografinio Čikaga - Detroitas - 
Clevelandas trikampio vidury.

Š.m. liepos 27 d. rengiama di
džiulė stovyklos šventė ir krikš
tas. Siekiant rasti galimai tinka
mesnį, skambų, reikšmingą ir

siu, kad bent dalis mano jaus- Įįe|UVj§ką vardą, yra skelbiamas 
mų, pergyvenimų, džiaugsmų ir ---
sielvartų per rnano knygas pasie- vauti jaunimas ir senimas. Suin- 
ke žmonių sir is .. n an s teresuotįejį kviečiami atvirlaiš- 
Y16”“0115 ^?lre Yi5.?. I ”T?)ni kius su siūlomu stovyklavietės 
cio 17 d.). Vincas Žilionis: Tuoj ir cawv ' ir

mų, pergyvenimų, džiaugsmų ir konkursas, kuriame gali daly-

po karo bandžiau išspausdinti 
tris, knygas. Kas* čia kaltas, kad 
neišspausdino — čia ne vieta 
kalbėti. Tada aš pirmą kartą su
pratau, kaip svarbu rašyti tiesą 
ir tik tiesą ... Netrukus išlei
džiu romaną apie 1905 m. revo
liuciją”.

Ištraukos nurodo nuotaiką žmo 
nių, kurie šiuo metu formuoja 
tautos sąmonę. Jos pažinimas bū
tinas bandant suprasti lietuvių 
tautos laikyseną ir viltis. Būdin
ga ir tai, kad jaunieji, dažnai 
agitatorių tipo rašytojai veržte 
veržiasi rusų kalbon — partijos 
supratimu rusams betgi visai ne
įdomus Putinas — nei viena jo 
knyga neišversta, nei Vaičiūnas, 
nei eilė kitų žinomų ir ryškesnių 
lietuvių rašytojų.

pavadinimu ir savo pavarde ir 
adresu, siųsti šiuo adresu: L. Ba- 
jorūhas, 16210 Ilene, Detroit 21, 
Mich. Asmuo, kurio siūlomas 
vardas bus priimtas stovyklos 
pavadinimui, kaip premiją gaus 
vienos savaitės atostogas su visu 
išlaikymu pačioje Jaunimo sto
vykloje. Laiškučiai turėtų būti 
gauti ne vėliau liepos 15 d. Jei 
kas‘ turėtų kokių nors abejonių 
dėl vardų, kaip pavyzdį būtų ga
lima nurodyti, kad ir sekančius: 
“Alkuva”, “Gija”, “Vilnija” ir 
pąn.

P LB Seimo proga Niujorke Ri
verside muzėjaus patalpose 
įvykstančiai reprezentacinei lie
tuviškojo meno parodai rengti 
PLB Seimo Org. Kom. sudarė ši
tokią organizaciją: _

1. Reprezentacinės Meno Pa-

Motina sovietiniame rojuje
Vergijos pančiais surakinta 

Lietuvos motina, pasruvusi krau 
jo ašaromis, budi savo tautos 
sargyboje, saugo savo gimto-' 
sios žemės kampelį, alkana, 
skarmalais prisidengusi, panie
kinta į kampą nustumta, nes ji 
jau nedarbinga.

Motina didvyrė, kuri pagimdė 
dešimtį vaikų, visus juos išau
gino, ant kojų pastatė, jau nė 
vieno neturi prie savęs: vienų 
kaulai mėtosi šalto Sibiro miš
kuose. kitų savos tėvynės lau
kuose, treti yra atsidūrę laisva
jame pasaulyje. Ji vienų viena, 
atimtas ūkis, namas, paliktas jai 
mažas tik kampelis tėvų tėvų 
puoselėtoj sodyboj. Tyras tėviš
kės oras ir Dievas liko jos pa
guoda. Ji per dešimtį metų ne
gavo jokios žinios apie savo vai
kus, gyvenančius laisvajame pa
saulyje. Jai neleidžiama susira
šinėti — 80 metų senutė “pavo
jinga” darbininkų “gynėjams”. 
Ji gali nuversti valdžią!...

Laisvojo pasaulio vaikai jai 
siunčia rūbelių, apavo. Bet ir 
čia kliūtys. Tie siuntinėliai ap
kraunami didžiausiais mokes
čiais. visaip grasinama už susi
rašinėjimą. O dažnai tie siunti
nėliai yra apiplėšiami, neįteikia-

mi 5-6 mėn. adresatui arba pasi
savinami tų “darbininkų gynė
jų” pareigūnų. Mat, gavus rūbe
li ar apavą gali nueiti į bažny
čią pasimelsti Dėl visų tų skriau 
du ir nieškingų žygių ji niekam 
negali pasiskųsti, bijo net savo 
mylimam vaikui parašyti.

Tau. brangi Motiną,, plyšta iš 
į skausmo širdis, tyli, kenti ir pa
guodos lauki tik iš amžino gy
venimo ... Sūnus.

W3$>¥x<

Redakcijai prisiųsta
Lietuvių Dienų naujausiame 

Nr. randame W. M. Chase — Ga-. 
jumo balsas; V. Noreikos — 
Fausto opera Čikagoje; VI. Butė
no — Aktoriaus Stasio Pilkos te
atrinio darbo sukaktis; E. Skuje- 
nieko novelė — Besočiai nuo pa
sienio; St. Pilkos—Poezijos pos
mai; C. Angoff novelė — Jero
nimas; B. Babrausko — Lietuvių 
premijuotoji literatūra; dr. Z. 
Ivinskio — The Role of Lithua
nia in Europe; I. Joerg romano 
ištrauka — Dance in the Valley 
ir kt.-

Žurnalas gausiai iliustruotas 
nuotraukomis iš lietuvių gyve
nimo visame pasaulyje. Iš meni
ninkų atžymėtas skulptorius Pet 
ras-Rimša. Duota net du pusla
piai jo kūrinių nuotraukų, iš ku
rių ypač dailiai atrodo Mąstyto
jas. • Skausmas, Lietuva ir kt. 
Žurnalo, viršelį puošia Fausto 
vaidintojų ketvertukas: Bara
nauskas, Augaitytė, Vaznelis ir 

i Valiukienė; užpakaly — kilime 
i išsiuvinėtas šv. Pranciškus.

nyno ir Povilo Puzino, sekretą- 
rėš Aleksandros Kašubienės ir 
narių: Vytauto Kašubos, Prano 
Lapės, Romo Viesulo Kazimie
ro Zoromskio ir PLB Seimo Org. 
Komiteto atstovo Jono Pakai- 
kos;

2. Parodos jury sekciją iš A 
Galdiko, V. Kašubos, P. Puzino, 
R. Viesulo ir V. Vizgirdos;

3. Parodos ekspozicijos sekci
ją iš V. K. Jonyno, V. Kašubos ir 
V. Vizgirdos;

4. Parodos katalogo sekciją iš 
V. K. Jonyno, A. Kašubienės ir 
R. Viesulo;

5. Parodos informacijų sekci
ją pavesta sudaryti A. Kašūbie- 
nei, pasikviečiant talkon lietu
viškosios spaudos atstovus.

Parodos rengimo komisija sa
vo darbą jau pradėjo.

PLB Seimo org. kęm. pasirašė 
sutartį su Carnegie Hall chorų 
koncertui seimo metu.

“Draugo“ romano konkurso 
jury komisija gegužės 3 d. pasi
skirstė pareigomis: pirm. dr. J. 
Kaupas, sekr.. Tėvas dr. T. Žiū
raitis, OFP, nariai A. Astašaitis, 
dr. J. Pikūnas ir rašyt. Alė Rūta.

Jubiliejinė Marijos šventė 
Putname rengiama gegužės 25 d. 
11 vai. šv. Mišias atnašaus J. E. 
vysk. V. Padolskis. Po pietų 3 
vai. bus Marijos garbei procesi
ja, kuriai irgi vadovaus vysk. V. 
Padolskis. Taip pat bus vaini
kuojama Šiluvos Marijos statu
la. Šv. Valandos metu pamokslą 
sakys svečias iš Romos kun. dr. 
V. Balčiūnas.

Nek. Pr. Švč. M. Marijos kop
lyčiai Putname, Šventoji Apaš
tališkoji Pentitenciarija (Atlai
dų įstaiga) suteikė šiais Marijos 
apsireiškimo metais šiuos atlai
dus:

1. Pilnus (visuotinius) atlai
dus, visiems, kurie atliks išpa
žintį, priims šv. Komuniją ir pa
simels šv. Tėvo intencija —

a. per kiekvieną Švenčiausios 
Mergelės Marijos šventę pažy
mėtą bažnytiniame kalendoriuj,

b. per kiekvieną maldininkų 
kelionę į šia Marijos šventovę.

2. Dalinius t.y, penkerių metų 
atlaidus tiems, kurie tokį bažny
čios aplankymą pamaldžiai at
liks sužadindami bent gailestį.

Taigi šią vasarą visi maldinin
kai lankydami šią Marijos šven
tovę galės laimėti daug Dievo 
malonių.

Juozas Novickas, gyv. Hart
forde, Fordhamo universitete 
pas prof. Hildebrant apgynė di
sertaciją ir gavo filosofijos dak
taro laipsnį.

VI. Mingėla, žurnalistas det- 
roitietis ruošia kun. A. Miluko 
monografiją.

Melbourne veikia lituanisti
niai kursai su žurnalistine klase. 
Jie turi 24 klausytojus ir paren
giamąją klasę.
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PHILLIPS
MAGNESIA

Nuo vidurių užkietėjimo

4 uncijos .30<
12 uncijų .601

Milk of Magnesia teikia ir kitoniškos 
naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji 
palengvina užkietėjimą ir taip pat pa
deda virškinimui.

PHILLIPS
MILK 0F

MAGNESIA

"Gulbės — kelią. Gervės —: kelią. 
Vieškeliu pačiu didžiuoju.
Aš važiuoju ... K. Binkis.

Tada gyvenome viename kam
bary keturiese: Kazys _— suda- 
Vietis, Alfonsas — < 
Leonardas (dabar Amerikoje) 
— šatrijietis ir aš — vytietis. Vi
si neturtingi, bet plačių norų ir 
užsimojimų. O jaunystės spar
nai nepalaužti. Mes buvome al
kani ne tik duonos, bet ir moks
lo. Kartą į dieną apgaudavom 
skilvį “karališkoj” valgykloj už 
60 centų ir patenkinti lindėdavo- 
me auditorijose arba bibliotekoj. 
Galų gale “saulelė vėl atkopda
ma budino svietą” ir mums pa
sidarė neramu. Nemuno ir Ne
ries pakrantės, ąžuolynas, Mic
kevičiaus šlėnis buvo pilnas pa
vasario ir mūsų. Kiekviena ži
butė, kiekvienas pumpurėlis lik
davo mūsų apžiūrėtas. Kuo to
liau už miesto, tuo geriau pajun
ti pavasarį. Mes kaimo vaikai 
norėjome numesti miesto varž
tus, pajusti pilną ganyklų laisvę.

Vieną šeštadienio rytą pabu
dau ankstokai. Atsikėlęs, tyliai 
išslinkau pro duris. Pasukau 
prie Nemuno prieplaukos, nors 
žinojau, kad niekur nevažiuo
siu, nes niekas manęs nekviečia 
ir nelaukia. Rijau gaivų pavasa
rio orą, bet skilvis pakėlė savo 
reikalavimus. Lakias mintis nu
traukdavo sukilęs apetitas. “Į 
Pieno Centrą” — trumpas nuta
rimas. Už paskutinį litą papuo
tausiu: rūgštaus pieno su ap
keptomis bulvėmis ir blynai. Ne 
pasijutau kaip atsidūriau prie 
“Pieno Centro”. Prie “Pažan
gos” rūmų pažinau dr. K. Am- 
brozaitį (mirusį Sibire kankinio 
mirtimi) iš jo palto ir skrybėlės. 
Jis pamojo man. “Kur lakioji?” 
“Į Pieno Centrą”. Užėjome. Jis 
pasiėmė bonką “Gaivos”, o aš 
vykdžiau savo sprendimą. Pa
valgęs, norėjau sumokėti sąskai
tą, bet daktaras užmetė dešim
kę ir sako: “Grąžą studentui”. 
Buvau sotus ii* turtingas. “Paly-

Kartą pavasarį
dėk mane pas Kazimierą (Bin
kį). Nors jis ir dvarponis — juo
kėsi daktaras, — bet už žemės 
reformą nepyksta”. Visi žinojo 
Kaune priežodį: “Valdo, kaip

Justicijos, Binkis Stolypino dvarą”.
• i • ___ n_____ _Pas K. Binkį radome poetą A 

Miškinį. Daktaras visus pakvie
tė pas save į “Kęstučio” viešbu
tį. Antanas paminėjo, kad žadė
jęs ateiti Jonas (Aistis), bet bu
vo nutarta, kad jis mus surasiąs.

Daktaro kambarys kuklus. 
Prie lovos ant staliuko Šv. Raš
tas, atversta J,. Aisčio “Imago 
Morti” ir A. Miškinio ’’Varnos 
prie plento”. “Kur nukišai ma
no “100 pavasarių”, lyg užsiga
vęs. sušuko K. Binkis. “Persiun- 
čiau, Puškine, į Kėdainių biblio
teką. Perskaičiau ir mintinai iš
mokau”. Juk tave, Kazy, visas 
mūsų kaimas mintinai moka. 
Kėdainiuose girdėjau net len
kuojantį šunbajorį “Tamošių Be- 
kepurį” deklamuojant. Greit su
lauks tokio likimo ir tavo, Anta
nai, “Varnos prie plento”. Veik 
jau išmokau” — ir pradėjo foks
troto taktu deklamuoti: “Gal būt 
ir austi nebemoki, Kasdien keis
tesnė vis darais; prašoki dalį su 
berniokais tyliais nedėlios vaka
rais”. Visi juokėsi. “Tik su Jonu 
sunkiau. Negreit įkandu. Rytais 
paskaitau Dovydo psalmes, Braz 
džionį ir Joną” — lėtai kalbėjo 
daktaras, _ ruošdamas vaišėms 
stalą. Prasidėjo bendras pasi- 
kablėjimas,' paplaunant gomurį 
skaidriąja. Man pastūmė bonką 
“Gaivos” ir ungurį. “Neapsi
gauk, blaivininke, į “Gaivą” įpy
liau kelius lašus vyno”, juokėsi 
daktaras.

Išėjau į Laisvės Alėją sotus ir 
turtingas. Žjau “Laisvės” vidu
riu palengva, šypsodamasis, ne
rūpestingai, kaip daro visi stu
dentai apsirūpinę rytojaus die
na. Šypsojosi pavasaris su ma
nimi, šypsojosi “Laisvė” ir visi 
praeiviai. Jaunystė šaukė pava
sarį lenktynių. Aš buvau laimin
gas ir smagus! R. Medelis.

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos..

Skautų Aidas, 1958 m. gegu 
žės mėn,, Nr. o, 28 psl.

Lietuvių Eenciklopedijos Lei
dykla pradėjo.rinkti Aleksandro 
Merkelio parašytą Vinco Kudir
kos monografiją. Ji bus 400 psl. 
ir tokio pat formato, kaip LE 
leidžiami Vinco Krėvės raštai. 
Monografiją numatoma išleisti 
dar šį rudenį.

Monografija leidžiama minint 
jo 100 m. gimimo sukaktį ir bus 
plačiausia apie šį mūsų didįjį 

' tautos žadintoją, kokia tik kada 
buvo išleista. AL Merkelis yra 
taip pat autorius J. Tumo - Vaiž
ganto monografijos, kuri nese
niai buvo perspausdinta ir išei- 

, vijoje.
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Jūs esate pasirengę pirmajai didelei išvykai. Tankas pilnas benzino. Radia
torius pripildytas vandeniu. Pripūstos padangos. Bet ar ištikrųjų esat pasi
ruošę? Atsiminkit, kad trūkumas mašinoj ar jos įrengimuose gali jums 
daug vargo pridaryti. Gali sugadinti jūsų išvažiavimą — ar net privesti 
prie didelės kelio nelaimės. Būk tikras. Patikrink stabdžius ir vairavimo 
sistemą. Patikrink padangas ar nenusidėvėję ir ar nėra pažeidimų. Pa
tikrink priekines ir užpakalines šviesas. Patikrink dujų vamzdį ar nėra 
pavojingu prakiurimu. Padaryk tai tuojau pat. Nes jūsų visas vasaros va
žinėjimų malonumas priklauso nuo atsargumo. Jūs negalite būti tikri savo 
saugumu, jeigu nesat tikri savo mašina. Ontario Department of Transport 
ragina jus patikrinti savo mašiną — važiuoti atsargiai — išvengti nelaimių.
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GRAMERCY
744 Broad Street 

Newark 2, New Jersey

leista Bankų Dept. ■
ir apdrausta.

Visą žmoniją, nežiūrint rasės, spalvos, 
bei tikybos skirtumų, jungia žemės mei
lė ir žemdirbio gyvenimas.

Tie, kurie dirba žemę, yra arčiau gam
tos ir jos paslapčių; jos nepertraukiamo 
produktingumo. Nuo pat pradžios žmo
gus priklausė nuo žemės duosnumo. Be 
didžiosios dovanos, kurią gauname iš 
žemės, žmogus negalėtų egzistuoti. Mū
sų miestai, miesteliai ir kaimai sunyk
tų ir mirtų.

Tad mes, su protinga žemės naudojimo 
praktika, apsaugokime savo palikimą ir

DIDŽIOJI
ARTOJU
BROLIJA!

Minister of AgricuHvra.

kurie gyvens po

ji atsilygindama

jį perleiskime tiems, 
mūsų.
Duokime žemei, kad 
galėtų mums duoti.
Ontario žemės ūkio departamentas yra 
Ontario ūkininkų patarnavimui. Jų ty
rimų ir kitokios tarnybos yra pasiruošę 
patarnauti iškilus betkokioms proble
moms.
Kreipkitės j vietos žemės ūkio atstovą, 
jei tik jums reikalingas betkoks pata
rimas.
Jis yra pasiruošęs jums mielai padėti.

THE ONTARIO DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Hon. W. A. OoodMIow 
MMSTR HMHM*



Atimkim brolius tėvynėje
■ Ir po keliolikos metu beviltiš
ko gyvenimo, lietuviu tauta li
ko gyva, tiek išblaškyta po pla
čiuosius Rusijos plotus, tiek tė- 

j neprarasdamas savo pa-vynėjeį
pročių ir dvasinių savybių, bet

broliai - sesės laisvėje gyvenan
tieji, šventa pareiga tas žaizdas 
gydyti, kiek -galima daugiau 
duoti gyvybės savajai tautai.

BALFui yra didelis ir sunkus 
uždavinys, be mūsų paramos jis 
liks bejėgis. Neaukodami BALF 
žudysime savo kraujo brplius - 
seses Sibire, tėvynėje ir kitur.

Lai birželis būna mūsų tautos 
šalpos mėnuo.

■ Grebiamieji mūsų Dvasios va
dai, skelbkite rinkliavas bažny
čiose. Įvairios draugijos, organi
zacijos, klubai ir visi kiti geros 
.vąlibs lietuviai nepagailėkite

cento, ištvermingai žaizdotai 
mūsų tautai. (Tiesa, daugelis iš 
mūsų paaukojam tūkstančius sa
vo gfininėms, draugams tr pažįs
tamiems, bet nevisi yra tokie lai
mingi. Daugel žmonių iš Lietu
vos tiesioginiai prato BALFo 
Centro įvairių vaistų). KUr ran
dasi daugiau lietuvių, darykit 
birželio minėjimus ir surinktas 
aukas skirkit kilniam šalpos dar
bui. Lai nelieka nė vieno lietuvio 
-lietuvės neprisidėjusio-sios sa
vo skatiku. Parodykim saviems, 
kad mes esam nepalūžę, giliai 
atjaučią skaudžią tautos neda
lią. Siųskim savo aukas BAL 
Fo Centrui, tiesioginiai ar per 
skyrius. Adresas: United Lithu
anian Relif Fund of Amerika, 
Ine... 105 Grand Street, Brooklyn 
11, N.Y., USA.

Zanavykas.

Bėdos dėl atsiskaitymo
Š.m. “Neprikl. Lietuvos” Nr. 

17 Montrealio’Liėt. Seimelio po
sėdžio aprašyme mihiht pirm. S. 
Kęsgailos pranešimą sakoma, 
kad “buvęs nesusipratimas su 
Kr. Valdybos iždininku, kuris po 
4 metų sumanęs išieškoti $10 už 
į Metraštį įdėtus aprašymus. 
■Kadangi ši skola buvusi seniai 
likviduota, todėl Torontui buvu
si pateikta kohtrsąskaita su $3 
balansu Montrešlio naudai 
: Toks pirm. Kęsgailos pasaky
mas yra neįsigilinimas į reikalą, 
nelogiškas ir klaidinantis, todėl 
reikalingas paaiškinimo.
* Visų pirma Kr. Valdybos iž
dininkas J. Mikšys, gyv. Hamil- 
-tone, čia nieko nedėtas. Mini
mos skolos’ ieško ne jis; bet To
ronto apylinkes valdyba. 1954 m. 
leidžiant Toronte Liet. Dienos 
metraštį, buvo atsiklausta visų 
apylinkių ir organizaciją pra
šant prisidėti prie šio leidinio 
išleidimo (kainavo apie $1.200), 
apmokant už* įdėtus tekstus po 
$10 už puslapį: kurios organiza
cijos sutiko apmokėti, tų tekstai 
buvo patalpinti ir joms pasiųs
tos sąskaitos. Tik kultūrinių, 
švietimo, labdaros, sporto, me
no organizacijų tekstai buvo tal
pinami nemokamai.

Dauguma apylinkių ir organi
zacijų savo sąskaitas seniai ap
mokėjo ir reikalas užmirštas, 
bet liko pora apylinkių ir kele
tas organizacijų, kurios, nežiū
rint keleto priminimų, pateiktų 
sąskaitų neapmokėjo iki šiol. Pa
starųjų tarpe buvo ir Montrea- 
lio apylinkė, kuriai teko mokėti 
$25. Dalį — $15 — sumokėjo tuo
jau, ' liko $10. 1955 m. Toronto 
apyl. revizijos komisija, tikrinu
si šį reikalą, nustatė, kad valdy
bos skolos turi būti ieškomos ir 
tik valdybos nutarimu gali būti 
skola sumažinama arba dovano
jama. Valdyba šio nuostato ir 
laikosi.

Vėliau, ruošiant Lietuvių Die
nas Montrėalyje, Windsore ir 
Niagara Falls, buvo taip pat iš
leisti metraščiai, bet iš anksto 
buvo nutarta už tekstus jokio 
mokesčio nebeimti, todėl dabar 
Montrealio apylinkės pristatyta 
Torontui kontrsąskaita už teks
tus $45 yra visiškai nepamatuota 
(žinoma, jei iš anksto dėl to ne
buvo nutarta ar susitarta). Ne-

svarbu, kuri, apylinkė kuriai sko- 
liriga,* bet svarbus pats principas 
teisingo ir logiško atsiskaitymo.

Atsiskaitymas tarp organizaci
jų ir Bendruomenės valdybų yra 
gana opus reikalas. Niekas nesi
skubina sąskaitą mokėti, daugu
mas stengiasi atsiskaitymą už
tęsti, atsikalbinėti, kontrsąskai- 
tas rašyti, bet gi visi žinome, kad 
nuo pasitikėjimo ir tikslaus atsi
skaitymo priklauso visa mūsų 
bendruomeninė struktūra ir or
ganizacinis gyvenimas.

Toronto apyl. iždininkas.
P. Lelis.

PADĖTIS NE BE VILTIES
riams. Ypatingai Anglijoje ir 
Prancūzijoje, aišku, ir JAV gink- 
lavimasis buvo begaliniai apleis
tas, o naciškoji Vokietija, kaip 
dabar Sovietų Sąjunga, ginkla
vosi pilnu tempu.

Ir šandien ne kitaip
Pažvelkime, ką galvoja vokie

čiai apie Vakarų ginklavimosi 
pajėgumą. Jų akimis žiūrint, va
kariečių gynimasis turįs daug 
silpnų vietų: “Amerikos sausu
mos kariuomenės ginklavimasis 
pasenęs ir iš viso silpnas. Anglija 
mažina kariuomenę Vokietijoje, 
taipogi smarkiai demobilizuojasi 
namie. Bendrai anglai dabar ne
turi aiškios nuomonės kaip gyni
mąsi vykdyti. Tame krašte dabar 
pasireiškia defetizmo ženklai: 
kastis po žeme su raketų laidyk- 
lomis ir tūnoti — panašu į Magi
not linijos statymą Prancūzijoje 
prieš II Pasaulinį Karą”.

Anglai karinę menkystę paro
dę Suezo kanalo veiksmuose. 
Pėstininkų ir artilerijos ginkla
vimas' apibūdinamas kaip prieš
tvaninis. Tačiau anglų kareivius 
vokiečiai vertina augštai.

Prancūzija yra perdaug užim
ta Afrikoje. Dabar esantieji pran

Šiandieninė padėtis Vakaruo
se labai panaši į 1930 m. padėtį, 
kada pradėjus kilti pacifistinėms 
idėjoms buvo pasėta II Pasauli
nio Karo sėkla. Ar ne tas pat yra 
ir šiandien? Juk demokratinio 
pasaulio politikai tarytum nieko 
nebedaro, visiškai atleido va
džias. galutinai prarado savo ini
ciatyvą, o pradėjo veikti eiliniai 
krašto gyventojai, dažnai pilkie
ji visuomenės nariai. Pasinaudo
dami demokratinio pasaulio špau 
dos ir žodžio laisve, vieni iš nai
vumo, kiti — puoselėdami sąmo
ningas tendencijas, ėmė šaukti 
vadinamus “taikos kongresus”, 
rašyti savo vyriausybėms pro
testus prieš ginklavimąsi, bran
duolinių ginklų bandymus, siun
tinėti “taikos peticijas” ir t.t. ir 
t.t. Taigi, mašina pilnai užsukta 
prieš ginklus ir prieš karą. Krem 
liūs tą dar pakursto. Iš tenai šau
kiama, jog reikią nusiginkluoti, 
reikią nebedaryti atominių ir 
hidrogeninių bombų bandymų, 
bet... be jokios nusiginklavimo 
kontrolės...

Ir anuomet, prieš ketvirtį šimt 
mečio, padėtis buvo panaši. Sa
koma. jog Anglijoj, prie Oxfor- 
db universiteto, kažkurio bend
rabučio studentai tada buvę išsi- cūzų kariuomenės daliniai Va- 
kabinę netgi didžiulę iškabą, jog • • •  ----- «—•
jie nesutinką kariauti nei už 
karalių, nei už gimtąjį kraštą...

Tada Vakarų pasaulis buvč ap
raizgytas tankiu “taikos” organi
zacijų” .tinklu. O demokratinių 
kraštų vyriausybės,7 bijodamos 
prarasti balsus, buvo paklusnios 
toms organizacijoms ir jų na-

kieti j oje esą visai nenaudingi. 
Vokiečiai patartų prancūzams, 
susitvarkius Alžyre su arabais, iš 
dabar turimų 800.000 vyrų 300. 
000 demobilizuoti. Tada vokie
čiai galėtų naudoti dabar pran
cūzų užimtas kareivines ir mo
kymo aikštes, kurias dabar pran
cūzai iš tikrųjų užėmę, bet ne-

Pajamy pasiskirstymas tarp dominijas ir provincijų
(CSc) Kai beveik prieš šimtą 

metų Konfederacijos Tėvai sura
šė Britų Šiaurės Amerikos Aktą, 
jie nenumatė, o gal ir negalėjo 
numatyti, kokį didelį vaidmenį 
ateities Kanados gyvenime vai
dins provincijos.

Kas- tada galėjo atspėti, iki ko- 
kio; mąsto išsišakos per šimtmetį 
Kanados plentai ir kiek daug pi
nigo reiks provincijoms į juos- 
įdėti? (Pavyzdžiui, Ontario kas
met išleidžia plentams sumą, ku
ri lygi pusei viso federalinio biu
džeto 1938 m.). Kas tada galėjo 
atspėti, kad. uždėjimas provinci
joms šalpos naštos — pigiųjų bu
tų; senelių šalpos, ligoninių ap
rūpinimo, bedarbių šalpos, vie
šosios sveikatos reikalų ir 1.1. — 
pareikalaus iš provincijų tokių 
didelių sumų? Kas galėjo spėti," 
kad elektros pareikalavimas bus 
toks didelis; jog Hydro reikalams 
reikės išleisti milijonus dolerių 
į metus iš provincijos kasos?

Tie patys palyginimai liečia ir 
fedėralines išlaidas. Kas tada ga
lėjo spėti, kad palyginamai ne
tolimoje ateityje reikęs pergy
venti du karus, didžiausius ir 
kruviniausius istorijoje, kurie 
kaštuos federalinei valdžiai de
šimtis bilijonų dolerių? Nebuvo 
taip pat galvota, kad centro val
džiai reikės ir pačiai plačios šal
pos programos, kuri pareikalaus 
šimtus milijonų dolerių.

Besikeičiantis gyvenimas neiš
vengiamai darė įtakos į domini
jos ir provincijų mokestinį pasi
skirstymą. Antrajam pasauli
niam karui prasidėjus, federali-

Saugesniam važiavimui!
Daįar pats laikas patikrinti savo mašiną —

» PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma
šiną dar šiandien!

> RATŲ BALANSAVIMAS
Ė PILNI PERDAŽYMO 

DARBAI
» Vairų patikrinimas

• SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI

• STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, 
kiti darbai.

ir

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

(pusantro bloko j pietus nuo St. Clair Ave.)
TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis

nei valdžiai pritrūko savų paja
mų: ji turėjo “pasisavinti” kai- 
kūriuoš mokesčius, legaliai pri
klausančius provincijoms. Karui 
pasibaigus, atsirado daug nenu
matytų federalinių išlaidų, „taigi 
centro valdžia tą mokesčių dalies 
“pasisavinimą” pasilaikė, sutik
dama mokėti provincijoms už tai 
tam tikrą nuomą. Provincijos 
tuoj apskaičiavo, kad gaunamo
ji suma toli nesiekia to, ką jos 
gautu pačios tuos mokesčius 
rinkdamos. -

Taip prasidėjo nesutarimai tuo 
reikalu tarp centro ir provincijų. 
Tiems nesutarimams dideliu aks
tinu buvo ir vis didėja pačių pro- 
vincijų finansiniai reikalavimai.

Karui pasibaigus, jau nekartą 
buvo Otavoje posėdžiaujama tuo 
reikalu, tačiau pakankamo susi
tarimo tarp centro ir provincijų 
valdžių vis nepasiekta, nors vie
nas kitas pagerinimas ir buvo pa
darytas? Konservatoriai, būdami 
opozicijoje, nuolat prikaišiodavo 
valdantiems liberalams, kad jie 
nesugeba su provincijomis susi
tarti, o rinkiminėje kampanijo
je žadėjo tuoj, laimėjimo atve
ju, sušaukti naują konferenciją. 
Šituos pažadus vykdant, Domini
jos - Provincijų konferencija mo
kesčių reikalu jau įvyko Otavo
je lapkričio mėn. pabaigoje.

Provincijų atstovai, naudoda
mi bendrą derybininkų taktiką, 
atvažiavo su didesniais reikala
vimais, negu tikėjosi gauti. Visos 
kartu provincijos prašė skirti 
toms $1.5 bilijono mokestinių pi
nigų daugiau, negu iki šiol. Nesi
ginčijo jos tik dėl to priedo for
mos: jis galįs būti atiduotas arba 
padidinant dabartinę “nuomą”, 
arba pavidale pašalpos, arba per- 
leidžiant provincijoms dalį mo
kesčių iš dabartinių federalinių 
pajamų: asmeninių mokesčių, 
korporacijų ar palikimų mokes
čiu.

Min. pirm. Diefenbaker kon
ferencijos metu buvo nuoširdus 
ir linkęs susitarti, bet nebuvo vi
siškai perblokštas. Pabaigoje 
provincijų premjerai išsivažinė
to išsiderėję iš centro $32.500.000 
dar aniems fiskaliniams metams 
priedo. Iš tos sumos didžioji da
lis — $23 milijonai — teko Atlan
to provincijoms, o likę $9,5 mil. 
padalinta tarp kitų, skirti nedar
bo šalpai, šalia’ to, centro valdžia 
pasižadėjo paskubinti pašalpos 
išmokėjimą provincijų sveikatos 
draudimo schemoms paremti.

Dabartinėje būklėje provinci
joms priklauso iš centro iždo 
$632 milijonai: “nuomos pavidale 
(ši suma' paskirstoma atitinka
mai provincijose surenkamiems 
asmeniniams mokesčiams), 9% ’ 
iš korporacijų mokesčių ir 50% 
paveldėjimo mokesčių. Trys pro
vincijos reikalavo, kad ši suma 
būtų padidinta dar $400 milijo
nų. Nors dėl to galutinai nesusi
tarta, bet manoma, kad bus pa
darytas kompromisas: provinci-

jos gaus papildomai $200 milijo
nų, pakeliant visą jų gaunamą 
sumą iki $832 milijonų.

Ką visa tai reiškia mokesčių 
mokėtojui? Provincijos skelbia, 
kad, j ei negaus daugiau pinigų iš 
centro, jos turės jų gauti tiesio
giniai iš mokėtojų, paskelbdamos 
atskirus mokesčius greičiausiai 
pardavimo mokestį (sales tax) 
vėl įvesdamos ar padidindamOs. 
Gavusios iš Otavos, provincijos 
mokesčių nekels, bet tada centro 
valdžia nebegalės sumažinti mo
kesčių, ką konservatoriai yra ža
dėję rinkiminėje kampanijoje. 
Šiaip ar taip versi, daugiau pini
gų neatsiras, tik klausimas, per 
kokius šaltinius tie pinigai bus 
surenkami ir kokiais išleidžiami.

Londonas. — D. Britanijoj jau 
yra 190.000 spalvotųjų ir kas sa
vaitę jų atvyksta apie 2.000. Juos 
traukia Britanijos socialinė sis
tema, o įvažiavimas iš Common
wealth kraštų yra laisvas. Britai 
pradeda dėl to spalvotųjų ant
plūdžio susirūpinti.

Vašingtonas. — JAV į atomi
nių bombų bandymus, kurie 
įvyks liepos ar rugpjūčio mėn. 
Pacifike, pakvietė 14 valstybių 
atstovus. Buvo pakviesti ir so
vietai, bet tie atsisakė.,

JAV norį parodyti kaip toli 
jos pažengusios mažindamos 
bombų radioaktyvumą.

Lisabona. — Portugalija iškil
mingai atšventė savojo prezi
dento Salazaro 69 metų amžiaus 
ir 30 metų valdymo sukaktį.

Vatikanas. — Šv. Tėvas pa
skyrė Lenkijai du naujus vys
kupus: Gniezno ir Kielcų vys
kupijų sufraganus.

Vašingtonas. — Nuo š.m. ru
dens pradės eiti lenkų kalba 
žurnalas “Amerika”, skirtas pla
tinti Lenkijoje. 50.000 egz. bus 
skiriama pardavimui ir 2.000 
ambasadoriaus veltui išsiuntinė
jami.

New Delhi. — Indijos sostinės 
burmistru išrinkta moteris — 
Aruna Asaf Ali, buv. ambasado
riaus JAV našlė.

naudoja. Be to, tuo pačiu laiku 
sumažėtų prancūzų karių šeimų, 
kurįose neretai yra iki septynių 
asmenų vienam prancūzų kariui. 
(Iš “Kario” Nr. 3, š.m.). Tai ka
rinė pusė.

Žvilgterėkime dar į politinį 
sektorių

Prieš II Pasaulinį Karą, du 
diktatoriai — Hitleris ir Musso- 
linis — matydami Vakaruose 
smarkiai plintant pacifistines 
idėjas, nutarė, jog Anglijoje ir 
kitose jos valstybėse gyvenama 
dekadenso žmonių rasių, kurių 
bijotis netenka...

Atrodo, jog ateina laikas, kada 
ir sovietai taip pradės galvoti 
apie vakariečius. Čia viešoji opi
nija spaudžia vyriausybes prie 
vienašališko nusiginklavimo, o 
tuo kaskart didinamas raudonų
jų pirmavimas branduolinių gink 
lų ir raketų srityje.

Kaltinkime ar nekaltinkime 
Vakarų pasaulio visuomenę ir 
įvairiausius čia gyvenančius “tai
kos apaštalus”, daug kaltos ir 
Vakarų pasaulio vyriausybės, 
prie tokios padėties privedusios. 
Ypač JAV-bių vyriausybė. Dėl 
jų politinio neapdairumo pasida
rė tąkia baisi padėtis. Ypač Ame
rika labai klaidingai jau gana 
riuo seno pasirinko tik gynimosi 
kelią, atiduodama puolimo ini
ciatyvą raudoniesiems. Todėl ir 
susidarė šiandieninė tragiška pa
dėtis.

Žinoma, dar nėra viskas pra
rasta. Dar nėra pervėlu. Reikia 
Vakarams tik smarkiai susigrieb
ti ir — kas prarasta — atgauti, 
ypač politinę iniciatyvą. Krem
lius taipogi turi daug sunkumų 
ir savo gyvavimo silpnųjų pusių. 
Mes žinome,, kad diktatoriai vis- 
tiek kaip jie vadintųsi, einą ir 
praeina gyvenimu, nors palikda
mi daug kraujo ir ašarų, bet jie 
dingsta. Dings ir nūdienė Krem
liaus tironija, tik Vakarams rei
kia atbusti... Pr. Alšėnas.

Pavergtoji Lietuva...
(Atkelta iš 3 psl.) 

su 19.400 mašinų ir traktorių. 
Neseniai Chruščiovui, matyt, 
prireikė pinigų, ir jis nutarė 
trakotrių stotis likviduoti, par
duodamas jų nuosavybę savo 
baudžiauninkams, taip vadina
miems kolchozininkams. Čia iš
kyla klausimas, kaip valstybė 
įsigijo tuos traktorius ir maši
nas? Ar . ne dalinai iš tų pačių 
kolchozininkų sumokėtų mokes
čių? Jei taip, tai tie vargšai dvi
gubai išnaudojami.

Gana įdomu palyginti nepri
klausomos Lietuvos gyvulių ūkį 
su dabartiniu. Nors dabartinės 
Lietuvos plotas ir padidėjo 25%, 
gyvulių skaičius ne tik nepakilo 
vienu ketvirčiu, bet dar šiek tiek 
sumažėjo.

1938 m.
1.103.600
1.117.000

1.223.00

1958 m.
T.052.000
1.227.000

798.000

Allflex Company Ltd.
Aluminium screen windows and doors.

Wanted Representative
Please call Mr. P. BAUMANS, PL. 7-0232. 

ii Manville Rd., Scarborough, Ont.---..... .- ... .. — .. .

ISTORIJA VIETOJE NESTOVĖS
(Atkelta iš 3 psl.) 

lenkti, nes kitaip būti negalį. Vi
si pasakojimai* apie sukilimą pa
brėžia, kad krašto gyventojai, 
seni ir jauni, komunistai ir ne- 
komunistai, katalikai ir jiekata- 
likai, socialistai ir valstiečiai vi
si sukilo prieš prieštaravimą, 
kurį pastebėjo tarp skelbiamos 
ideologijos ir gyvenimo tikro
vės. Jie pasidarė revoliucionie
riais norėdami įkūnyti idealus, 
kuriuos diktatūra skelbė, bet 
gyveniman nevykdė.

Sovietinio pobūdžio santvarka 
krypsta galią sukrauti į mažu
mos rankas. Bolševizmas sugrio
vė trumpą Rusijoj laisvės lai
kotarpį (1917 m. vas.-sp.) ir kraš 
to gyvenimą pasuko atgal į kietą 
despotizmą. Rusams toks pavi
dalas gal priimtinas, nes jie ilgus 
amžius panašiai gyveno, bet ne 
Rytų Europos tautoms, kurias 
per amžius veikė Vakarų civili
zacija, linkusi sielos ir politikos 
nemaišyti, kuri išgyveno Rene
sanso (žmoniškumo) laikus, ku
ri gerbia protą bei demokratiją. 
Galima, tačiau, pasiklausti, ar 
ilgai ir rusai tokį dalyką pakęs? 
Ar gi galima pramonėjantį kraš
tą rytietišku despotizmu valdy
ti? Gyvenimo tikrovė gal pri
vers rusus pasiklausti, kur gi tas 
vis žadamas rojus? Kada liaudis 
pradės reikalauti geresnių gy
venimo sąlygų, o privilegijuotas 
luomas laisvės protauti, neiš
vengiamai pakils ideologinis ne- 
susiklausymas, kuris pridarys 
atmainų totalitariniame ir biu
rokratiškame despotizme. Bet — 
tai ateities dalykas.

Ar Vakarai galėjo kuo nors 
Vengrijai padėti? Ar galėjo su-

laikyti rusų leteną? Bijau, čia 
turiu atsakyti — ne. Tie, kurie 
Vakarus kaltina, nepasižiūri fak
tams į akis, arba dangstosi de
magogija. Nerašytuoju atominės 
gadynės įstatymu yra — SS .gali 
daryti ką nori savo juostoj. Ven
grija — jos juostoj. Aišku, Vaka
rai neturi noro kariauti su SS 
— net karu rizikuoti — Rytų 
tautoms išlaisvinti.

Gryniausia mūsų laikų revo
liucija — vengrų — pasibaigė 
nesėkmingai. Sugrįžo stalininė 
reakcija. Laiku sustojusi lenkų 
revdliucija pasiliko Maskvos 
nepritvota. Pamoka aiški: pa
vergtų tautų (ir Vakarų) inte
resas yra laisvinimo žygius pa
likti komunistinei opozicijai. Ka
dangi Vakarai nei nori nei gali, 
o SS ir nori ir gali įsikišti, vie
nintelė viltis—jei neskaityti ru
sų ir amerikiečių pasitraukimo— 
glūdi vidaus permainose rusų ir 
Rytų Europos komunizmo san
tvarkose. Sovietų santvarką, 
kaip ir visas kitas, veikia eko
nominių permainų spyrimas, 
žmonių troškimai ir sapnai, ir 
įtakos iš kitur, ypač Vakarų. 
Kas ypač svarbu — ją kerta vie
na vidaus silpnybė, kurios ikišiol 
joks rytietiškas despotizmas ne
turėjo: ją pjauna jos ideologijos 
idealų dvasia. Vengrų sukilimas 
buvo lemiamas sovietinės san
tvarkos pasmerkimas socializmo 
idealų vardu. Tai pergalė pra
laimėjime, kurios niekas neiš
brauks. Vyt. Sirvydas.

Maskva. — Sovietų spauda gi
riasi, kad jie turį 800.000 inžinie
rių, esą, dvigubai daugiau kaip 
JAValstybės.

JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS

DĖL STATYBINIU MEDŽIAGŲ
kreipkis i lietuviška firma

MODERN STONE 00.
NORTH QUEEN ST., ISLINGTON (prie Ontario Hydro) 

Telefonas BE. 3-1911
Turime įvairių spalvų dirbtinių akmenų, palangių, 
kaminams viršų, cemento, kalkių (Sealbond), smėlio 
ir kit. medžiagų. •

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 
«■ ■■ ■Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINA PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
Galvijų 
Kiaulių 
Avių 
Pramonė teikia jau žymiai ge

resnį vaizdą. 1956 m. Lietuvoje 
buvo pagaminta 227.000 tonų 
cemento, maždaug tiek, kiek bu
vo planuota nepriklausomoje 
Lietuvoje. Per tuos pačius me
tus fabrikai Lietuvoje pagami
no 11.400 tonų dirbtinų trąšų, iš
audė 12.800.000 metrų audinių 
ir pasiuvo 5.462.000 porų batų. 
1956 m. cukraus fabrikai išleido 
į rinką 47.500 tonų cukraus. 1937 
m. Lietuva sunaudodavo apie 15 
tūkstančių tonų cukraus. Elekt
ros energijos gamyba per užpra
eitus metus siekė 305 milijonų 
kilovatinių valandų.

Nežinia, kiek tie duomenys 
atitinka tikrovę, bet kiekvienu 
atveju įdomu, kad rusai pradėjo 
skelbti absoliučius skaičius, o 
ne procentus, kaip kad anks
čiau. V. Z.

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei jvairius medžioklinius foutuvus.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIClUS

High Park rajone 
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 I

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

ir'

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisokykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t. 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

Skambinkite ar rąžykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo
O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 ... EM. 6-9488
- V - ' *' - - - t - - »___ - . ■_______ZJE____ _____________2____ v T____ •

Pasinaudokite didžiausiais kelionės
patogumais...

♦ - r .

anfi/ienta/ onf/nenfa/
Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien 
j Rytus ir į Vakarus — aptarnaudami:

MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - WINNIPEG 
SASKATOON - EDMONTON - JASPER - VANCOUVER 

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.

Norėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite apie CNR'o “suplanuota 
MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
j Canadian National atstovus.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

* 
*
*

KROSNYS 

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI 

JVAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

B

VIBNIMTEUS GELEŽI N Kais APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS
CANADIAN NATIONAL RAILWAYS

Vaistai Lietuvon!
illllllMiįlHli Raugams

( SoiyKite, anuokite atvykite Viw informtKijes vdtnv -

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST; W„ Owngton kampoj (prie* Lietuviu Hemui)

TEl EFONAS Lė. «.2I 39
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SPORTAS
-CMOLKA

; -Sas. 11MI T.EO:
1199 Bloor St. W. . ■ Telef. LE. 4-8481

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant {mokėjimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Dundas - Sorauren
* $3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, su 2 virtuvėm, nepereinami

Alk
4/ Ijidian Rd,-* Annette 

$3^5wO’įmokėti, -7 kambariu mūrinis 
narnos, 2 virtuvės. Alyva apšildomas, 

žas. Lengvos nyBkėiirgp sąlygos.

Bathurst - Queen 
8 kambariai — 2 augštai 

$1.500 įmokėti, garažas, vandeniu 
olyvo šildomos, geros pojomos. TZ 
no kaina $14-500.

Pil-

r

899 BLOOR ST. W. . TEL. LE. 4<6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

no
000 įmokėti, kambarių mūro 

s įū 2 moderhEkom virtuvėm, 
re i narni kambariai.

s- St. Clair - Vmona 
SdLOOOJmokėti, 6 ^ambonų mūrinis 
namas su 2 modemiškom virtuvėm, 
garažas, alyva šildomas.

' T Indian Grove - Annette 
$17.500 pilna kaina, 6 kambarių at- 
kkos mirinis namas su garažu, 2 

jpodemįškos virtuves, nauja apšildy
mo sistema su gazu.

Bloor - Delaware
$4.500 įmokėti, 9 kambarių mūro 
namas, 2 moderniškos virtuvės, aly
va šildomas, 2 garažai, dideli kamba
riai. Viena skola balansui.

Roncesvolles - Constance 
$17.900 pilna kaina, 8 kambariai, 
mūrinis namas su garažu, 3 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai.

* Bloor - Beresford 
$5.000 įmokėti, 6 kambariu mūrinis 
nqmas su garažu, moderniška virtuvė, 
Olyva apšildomas, užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas. Tuoj galima užimti.

High Park - Quebec 
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas su 
garažu, vandeniu alyva apšildomas, 
2 moderniškos virtuvės, dideli kamba
riai. Tuojau galima užimti.

St. Clair - Lauder 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių per du 
augštus mūrinis atskiras namas, van
deniu alyva šildomos; garažas, 2 mo
derniškos virtuvės. Viena skola balan
sui.

St. Clair - Glenholmc 
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiros, mūrinis namas su 
garažu. Vandeniu alyva šildomas, 
viena moderniška virtuvė.

Bathurst - St. Clair 
$9.500 įmokėti, 15 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, vandeniu 
alyva šildomas, 4 moderniškos vir- 
tuvs, 4 vonios, $420 mėnesinių pa
jamų. Tuojau galima užimti.

Bloor • High Pork Ave.
Dupleksas — 7 kambariai 

$4.500 įmokėti, atskiros, mūrinis, 2 
virtuvės, 2 vonios, geri morgičioi. 
Pilno kaina $17.900.

Roncesvalles - Westminster 
9 kambariai

$6.000 įmokėti, mūrinis, dvigubas 
garažas, vandeniu alyva šildomas, 2 
vonios. Pilna kaina $20.900.

Beatrice - College
1 atvira skola 10 metų 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, vandeniu alyva Šildo
mas, dvig. garažas. Kaina $17.900.

Bloor - Indton Rd. Cres. 
$2.000 įmokėti

8 kambariai, mūrinis, 2 virtuvės, Įva
žiavimas mašinai pastatyti, geri mor- 
gičiai. Pilna kaina $17.900.

Dundas - Bloor • Indian Grove 
Savininkas nusipirko

$4.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių, dvigub. garažas. Kaina $18.900.

/ St. Clair - Oakwood
$4.500 įmokėti, 7 kambariai per du 
augštus, garažas, šoninis Įvažiavimas, 
Kaina $17.900.

Bloor - Jane
$5.000 įmokėti, rauplėtų plytų, at- 

< skiras, 6 gražių kambarių namas, 
garažas^ 1 atvira skola balansui 
na $17.900.

St. Cloir - Oakwood 
3 butų - 12 kambarių

$7.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
12 kambarių namas, padalytas į 3 
atskirus butus. NuomosA gaunama 
$3.780 metams. Garažas. Turi būti 
parduotos dar šią savaitę.

Jone - Bloor*
2 butų - 10 kambariu

$6.900 įmokėti, atskiras mūrinis, 2 
pristatyti garažai su privačiu Įvažia
vimu, 2 vandeniu alyva šildomos kros
nys, 2 modernios virtuvės, 2 vonios. 
Savininkas keliasi iš Toronto. Gera 
proga Įsigyti 2 butų namo, labiausiai 
pageidaujamoje vietoje.

Kai-

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS V

Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tel. LE. 6-1410

T« STANULIS
1264 St. Cloir Ave. W.

Darbo tcl. LE. 1-5781 
Namu tcl. RO. 2-5543 

skambinti po 10 vai. vok.

Priscilla Ave. - Jane - Annette 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas, olyvo šildomas, pilna ' kaino 
$8.500, prie gero susisiekimo, romio
je vietoje. Nomas gerom stovy.

St. Clair - Jane 
$2.000 įmokėti, 9 omkbarių blokinis 
atskiras narnos, dvi virtuves, privatus 
įvažiavimas, geros susisiekimas, arti 
mokyklos, geros pajamos iš namo, il
giems metams išsimokejimas.

Bloor - Ossington 
$2.000 įmokėti, atskiras namas, 7 
kambariai, dvi virtuves, alyva apšil-- 
domos, geras susisiekimas. Narnos 
geram stovyje. Koina $12.000. Geros 
pajamos iš namo.

Lansdowne - Dundas 
$2.500 įmokėti, 8 kambariai, mūrinis 
namas su dvigubu garažu. Aylva ap
šildomas. Viena skola atdara. Namas 
gerame stovyje.

Major - Bloor 
$2.900 įmokėti, 6 kambarių, dviejų 
virtuvių, arti susisiekimo. Geros mo
kėjimo sąlygos, viena skola. Gerame 
stovyje ir geros pajamos iš namo. 

Wallace Ave. - Bloor
$2.900 įmokėti, 6 kambarių su dviem 
virtuvėm mūrinis namas, gerom sto
vyje, ramioje vietoje, galima rūsyje 
Įrengti pora kambarių.

Emerson - Bolor 
$2.900 įmokėti^ 8 kambariai, dvi vir
tuvės, mūrinis namas. Gazu apšildo
mas, su garažu Prie gero susisiekimo, 
Geros pajamos iš namo taip geram 
stovyje.

Eglinton - Keele 
$4.500 įmokėti, 6 kambarių ir vienas 
rūsy, galima Įrengti ir virtuvę. Nau
jas, labai gražioje vietoje, dvigubas 
garažas; atskiras Įėjimas. Geros mo
kėjimo sąlygos. Pilna koina $16.900. 

Indian Rd. - Annette
$3.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas, dvi virtuvės, lengva išnuomo
ti, prie gero susisiekimo. Alyva ap
šildomos, romioje vietoje.

Delaware - Dupont 
$3.500 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis atskiros namas, dvi virtuvės, pri
vatus Įvažiavimas, geros mokėjimo 
sąlygos Su mažais procentais. Pui
kios nuomavimo sąlygos.

Rusholme Rd. - Bloor 
$1^.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas.su dideliu gražiu 
sklypu. Viena skola balansui, lengvos 
mokėjimo sąlygos.

Suinteresuoti pirkti namus prašomi 
kreiptis pas mus, galėsite nematyti ir 
pasirinkti gerų namų. Dabar laikos.

Aleksas 
KAZANAVIČIUS

Darbo telef. LĖ. 4-8481

8-jų Š. AM. LIET. SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 2-sis RATAS 
(FASKo pranešimas Nr. 21)

ir

1. Varžybos įvyks liepos 4-5 d. 
Niujorke.

2. Žaidynes vykdo Rytų Spor
to Apygardos komitetas.

3. Žaidynių programa:
Lengvoji atletika:
Vyrams: 100, 200, 400, 800

1.500 m; 4x100 m estafetė; 3.000 
m ėjimas; į tolį, augštį, trišuolis, 
į augštį su kartimi; rutulys, dis
kas, ietis.

Moterims: 50 ,100 m; 4x60 m 
ėst.; į tolį, augštį; rutulys, dis
kas, ietis.

Jauniams: 100, 200, 1.000 m.; 
4x100 m ėst.; į tolį, augštį; rutu
lys (12 Ibs.), diskas (jaunių), 
ietis (jaunių).

Mergaitėms: 100, 200, 1.000 m.;
4x100 m ėst.; į tolį, augštį.

Jaunučiams: 60 m.; į tolį, augs 
tį; rutulys (8 Ibs.), diskas (mo
terų), 4x60 m estafetė.

Plaukimas:
Vyrams: 100 yd. laisvu stiliu

mi, 400 yd. 1. st., 100 yd. krūtine, 
100 yd. nugara.

Moterims: 50 ir 100 yd. laisvu 
st., 50 yd. krūtine, 50 yd. nuga
ra. ■

Jauniams: tas pats kas mote
rims.

Lauko tenisas: vyrų vienetas, 
vyrų dvejetas, moterų vienetas, 
moterų dvejetas, mišrus dveje
tas, jaunių vienetas^

Futbolas (soccer): vyrams ir 
jauniams.

4. Žaidynėse turi teisę daly
vauti kiekvienas lietuvių spor
to vienetas ar pavienis sporti
ninkas per atitinkamą .sporto 
apygardą atlikęs metinę sporti
ninko. registracijos prievolę, kva

lifikavęsis iš apygardinių pirme
nybių (jei numatyta) ir tvar
kingai atlikęs registracijos for
malumus.

5. Jaunių ir mergaičių gimi
mo datos riba 1940 m. sausio 1 d. 
Jaunučių — 1943 m. sausio 1 d.

6. Dalyvių skaičius futbole ap
ribojamas iki 4 komandų (2 iš į 
Vid. Vakarų Sporto Apygardos,; 
po 1 iš Kanados ir Rytų Apygar
dos). Reikalui esant šioms ko
mandoms išaiškinti turi būti 
pravedamos apygard. pirmeny
bės.

Taipogi dalyvių skaičius bus 
apribotas lauko tenise, pagal 
B'ASKo nustatytą sistemą pa
grindu imant apygardinių pir
menybių davinius. .

Lengvojoje atletikoje ir plau
kyme dalyvių skaičius neapribo
jamas, tačiau yra nustatytos mi
nimalios normos, kurių neatsie
kę dalyviai žaidynių metu nebus 
kvalifikuojami,, nežiūrint kokią 
vietą jie beužimtų.

7. Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus užpildant 
atitinkamus degistracijos lapus 

.ir juos prisiunčiant iki š.m. bir
želio 25 d. šiuo adresu: A. Vak- 
selis, 112-09, 95 Ave.; Richmond 
Hill 19. N.Y.

Klubams nepriklausą sporti
ninkai registruojasi tiesiai pas 
rengėjus.

8. Registracijos lapai kartu su 
smulkesnėmis informacijomis 
yra išsiuntinėti visiems sporto 
klubams. Žaidynių nuostatus 
galima įsigyti FAŠKe prisiun
čiant 24c pašto ženklais.

FASKas.
SUKAKTIS HAMILTONE

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambin
kite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną daug naujų nuoso- 
vybių.

Joseph A. PE1ERS Ltd.
R E A L T O R S 

Narys Toronto Real Estate Board.

* 1162 ST. CLAIR AVE. WEST
i Runnymede - Annette
♦ $2.500 įmokėti, 6 didelių kambarių, 

labai gerame stovyje namas, Alyvos 
šildymas, vieta garažui.

Bloor - Hovclock
$7.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 modernios virtuvės, 
2 vonios kambariai. Dvigubas gara
žas. Netolimoje ateityje požeminis su
sisiekimas.

St. Cloir - Oakwood
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras namas. 3 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vandens ir alyvos šildymas.

TELEFONAS LE. 2-3321
High Park 

$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių atski
ras namas. 2 virtuves, 2 vonios, gra
žus kiemas, garažas. Vandens ir aly
vos Šildymas.

Oakwood - Eglinton 
$1.500 įmokėti, atskiras 5 kambarių 
vienos šeimos namas. Vienos atviras 
morgičius 1.0 metų. Vieta garažui.

Roncesvolles - Howard Pork 
$3.000 įmokėti, 6 gražūs kambariai, 
2 didelės virtuves, dvigubas garažas. 
Alyvos šildymas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIUOSIUS
Įstaigos tcl. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerosite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgameti biznį su geromis 
firmomis ir jų pilnų pasitikėjimų. Mūsų biznis remiasi geru ir sųžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrų Jūsų reikalų supratimų 
ir sprendimų perkant ar parduodant namus ir biznius.

A.HtIIlS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. - - - Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Namų tel. WA. 1-7672 Nome tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

B. SERGAUTIS, Realtor
817 BLOOR ST. W. 355 DANFORTH AVE.

Tel. LE. 4-2351 Tcl. HO. 1-7515

Didelis namų pasirinkimas su mažu įmokėjimu. Kreiptis į 
Danforth (office) įstaigą.

a Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

PABALTIEČIU LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBĖS
(FASKo pranešimas Nr. 22)
1. 1958 m. Š. Amerikos Pabal- 

tiečių Lengvosios Atletikos Pir
menybės įvyks š.m. birželio 21- 
22 d.d. Čikagoje.

2. Vykdo JAV Latvių Sporto 
Apygarda.

3. Lengvosios atletikos pirine- 
nybių programa: vyrams: 100, 
200, 400, 800, 1.500 ir 300 m.; į to
lį, augštį, trišuolis, su kartimi, 
rutulys, diskas, kūjis, ietis, 4x 
100 m estafetė, 4x400 m. estaf. 
Moterims: 60, 100 m., į tolį, augš
tį, rutulys, diskas, ietis, 4x60 m 
estafetė.

4. Pirmenybėse gali dalyvau
ti kiekvienas pabaltietis, tačiau 
jo dalyvavimas turi būti apro
buotas atitinkamos taut, sporti
nės vadovybės. (Lietuviams — 
FASKo). Dalyvių skaičius ne
apribojamas.

5. Pirmenybės bus grynai in
dividualinio pobūdžio ir jokie 
taškai ar kitokie komandinio 
principo atžymėjimai paskiroms 
tautybėms nebus suteikiami.

6. Dalyvių registracija atlie
kama užpildant atitinkamus re
gistracijos lapus ir juos prisiun- 
čiant iki š.m. birželio 7 d. FAS 
Kui šiuo adresu: Algirdas Biels- 
kus, 12700 Speedway-Overlook 
St., East Cleveland 12, Ohio. 
Tel. LI.T-4612. Registracijos la
pai gaunami kiekviename lietu
vių sporto klube, sporto apygar
dų buveinėse arba tiesioginiai 
FASKe augščiau minėtu adresu.

7. Lietuviai lengvaatletai ska
tinami atkreipti tinkamą dėmesį 
į šias pirmenybes ir gausiu da
lyvavimu reprezentuoti lietu
vius. FASKas.

i 1949 m. iš miškų, kasyklų ir 
geležinkelio darbų atvykę į Ha
miltoną jaunimas, nusprendė 
įkurti sporto klubą, suburiant į 
jo eiles visus sportininkus ir 
sportą mėgstantį jaunimą. Šian
dien, žiūrint į nueitą kelią tenka 

Į su džiaugsmu sušukti: visi tiks- 
j lai atsiekti! Hamiltonas gali di- 
Idžiuotis turėdamas savo eilėse 
i Kanados šachmatų meisterį P. 
Vaitonį, neurinčią sau lygių 
mūsų mieste stalo teniso koman
dą, vyrų ir moterų krepšinio ko
mandas, ne kartą laimėjusias 
prieš kanadiečius ar lietuvių 
sporto klubus. Tiesa, kaip kiek
viename organizaciniame gyve
nime, taip ir Hamiltono sporti
ninkų, buvo liūdnų valandų, 
skaudžių pralaimėjimų, tačiau 
po trumpos bendros depresijos 
hamiltoniečiai vėl pakildavo nuo ' susitiks su Toronto Vyčiu, pas- 
skaudaus smūgio ir tą patį lai- i kutiniųjų ŠA žaidynių Clevelan- 
mėtoją priversdavo jiems nusi-Jde laimėtoju, į aikštę išbėgs: N. 
lenkti. To priežasčių netenka to-; Stanaitytė, A. Meškauskaitė, A.

Gurgždytė, D. Prunckytė, R.Pet- 
rušaitytė, V. Miniotaitė, A. Že
maitytė, L. Virbickaitė, L. Ba- 
kaitytė (komandos kapit.). Vyrų 
komandą sudarys broliai Biliū
nai, Č. Žilionis, Liškąuskąs, J. 
Geidraitis, Z. Stanaitis, E. Pet- 
rušaitis, A. Trumpickas, Jan
kauskas ir kt. Kadangi komandų 
susitikimai vyks vieno minuso 
sistema, vyr. žaidynių teisėjas J. 
Biulionis, imdamas pagrindu 
paskutinius susitikimus Cleve- 
lande, suskirstė klubus į dvi 
grupes, kaip pav., išskirdamas 
vyrų Vyčio ir Detroito Kovo, 
sportininkus, kuriems varžovai 
bus arba Hamiltono Kovo arba 
Ročesterio Sakalo tenisininkai

Reikia palinkėti hamiltonie- 
čiams gražios veiklos žengiant į 
dešimtmetį, o visiems atvyku
sioms į žaidynes sportininkams 
— gražios kovos, parodant mūsų 
visuomenei, kad jaunimas, nors 
toli gyvendamas nuo savo tėvy
nės, tačiau neužmiršo gražių lie
tuviškų tradicijų, mokėdamas 
pagerbti savo priešininką - pra
laimėtoją aikštėje ir laimėtas 
taures, išsivežti iš Hamiltono, 
kaip prisiminimą bendradarbia
vimo JAV ir Kanados lietuvių 
sportininkų. Viso to linki svetin
ga Hamiltono lietuvių kolonija. 
Gero vėjo visiems!

K. Baronas.
Gegužės 25 d. tuoj po pamaldų 

Hamiltono AV parapijos salėje 
rengiamas simultanas, kurį duos. 
Kanados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis, kelia didelio susidomė
jimo. Jis mūsų meisterio bus 
duotas pirmą kartą šioje koloni
joje. Dalyviai prašomi atsivežti 
su savimi figūras ir lentas.

11 ieškoti. Klubo geresni žaidėjai 
“lenkiami” greitai bėgančių me
tu, turėdavo trauktis i rezervą 
arba tik administraciniam dar
bui, tuo tarpu prieauglio sun
ku buvo surasti, nes Hamiltonas 
gyventojų skaičiumi negali susi
lyginti su Torontu ar Montrea- 
liu. Tačiau ir čia padarytas žings 
nis pirmyn: jau šį rundeį numa
toma išleisti į aukšte, jaunučių 
komandas, kurie pradėjo pama
žu įsijungti j klubo eiles.

Su viltimi Hamiltono LSK 
Kovas žengia į dešimtuosius me
tus. Jie savo darbą ir jėgas ski
ria mūsų tėvynei Lietuvai, ly
giai kaip ir žaidynes gegužės 24- 
25 d.d., Į kurias suplauks apie 
100 sportininkų iš JAV ir Kana
dos. Norint jas dar daugiau iš
garsinti angliškame pasaulyje ir 
tuo pačiu Lietuvos vardą, jos yra 
skiriamos ir mūsų krepšininkų 
pergalėms Rygoje ir Kaune 1937 
-1939 m. atminti..Atvykę radijo 
ir spaudos bei televizijos atsto
vai sužinos ne tik apie mūsų iš
eivijos sportininkų veiklą, bet 
taip pat ir klestėjusį neprikl. 
Lietuvos gyvęnimą.

Trumpas žaidynių tvarkaraš
tis: rungtynės įvyksta Commer
cial High School dviejose salė
se (Sanford ir Barton gatvių 
kampas) 10 vai. ryto. Po parado
12 vai. Kanados, JAV ir Lietu
vos himnų ir žaidynių atidary
mo, rungtynės bus tęsiamos to-

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų deiel, sienoms 
perieris, įvairios teilte ir kiti reikmenys- DAŽAMS NUOLAIDA 15 %— 25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sev. A.* F. GALDIKAI. . 351 JANE ST. (prie Annette).

I. Mawrodin
REALTOR

Narys Toronto Reel Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ NUOSAVYBIŲ. Sudaro
me paskolas, perkame morgičius, bei parūpiname pinigų {mo

kėjimui. GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

na- 
ga-

no-

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Wright Ave. - High Park
$2.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis 
mas, 2 virtuves, alyva šildomas, 
ražas, namas be skolų.

Jane - Annette
$2.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis
mas, mod. ^virtuvė, alyva šildomos, 
žaidimų kamb. rūsyje, garažai su pri
vačiu Įvažiavimu.

Runnymede - Annette
$3.600 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, alyva šildomas, 
garažas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Windermere - Bloor
$5.000 įmokėti, 6 kamb. otsk. mū
rinis nąmas, 2 mod. virtuvės, alyva 
šildomas, grąžys didelis kiemas, pilna 
kaina tiktai $15.700.

Humberside Ave. - High Park
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mū
rinis nomas, 2 mod. virtuves, 2 vo
nios, naujos šildymas, garažas, 10 
metų skola.

Quebec Ave. - High Park
$5.500 įmokėti, 12 kamb. otsk. mū
rinis nomas, 3 virtuves, alyva šildo
mas, privatus ivažiav. did. kiemas.

Indian Rd. Cres. • Bloor
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, privatus 
Įvažiavimas, garažas.

SwanseaWindermere
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, mod. virtuvė, vand. 
alyva šildomas, šoninis Įvažiavimas, 
garažas, viena skola 10-čiai metų.

Geoffrey St. - Roncesvolles
$6-000 įmokėti, 12 kamb. mūrinis 
namas,3 vonios, 3 virtuvės, alyva 
šildomos, namas be skolų. Skubus 
pardavimas.

Dorval Rd. - Bloor - High Pork
$7.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis nomas, 2 

* virtuves, vand. alyva šildomos, pri-« 
vatus įvažiavimas, garažas, didelis 
puikus kiemas. *

Runnymede - Bloor
$7.500 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis, namas, 2 mod. virtuvės, 2 
vonios, alyva Šildomas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, 10 metų skola.

Westminster Ave. - High Pork
$10.000 įmokėti, 13 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 2 vonios, 4 virtuvės, 
vand. alyva šildomos, šoninis Įvažia
vimas, garažas. Šeimininkas išvyksta.

Apartamentai
$12.000 įmokėti, 4 butų apie $500 

mėn. nuomos.
$20.000 įmokėti, 9 butų, opic 

$12.500 nuomos.
Wosaga Beach

$4.000 įmokėti, benzino stotis, res
toranas - krautuvė, 19 kabinų, gali 
keisti į namų.
$2.500 įmokėti, maisto produktų, 
krautuve su didžiuliu kampiniu skly
pu, galima statyti motelius bei benzi
no stotį. \
$1.000 įmokėti, 6 kamb. vasarna
mis su visais baldais.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

TAUTOS FONDUI AUKOJUSIŲ
SĄRAŠAS

Wellando, Port Colborne ir Niagara

AUŠROS ŽINIOS 
Toronto gimnazijų apygardi 

nėse lengvosios atletikos pirme- Falls apylinkių lietuviai Tautos Fondui 
nybėse veik visi aušriečiai išsi- aukojo: 
laikė pirmosiose eilėse ir keletas i $10 — Wellondo Medžiotojų Klubos; 
kvalifikavosi baigminėms pirme $5,J° ~ K- Stanevičius;
nybėms, kur bus kovojama dėl į p Naiduškevičius, V. Morkūnas, G. Sin- 
Toronto miesto nugalėtojų titu- ; kUS/ F Baronaitis, J. O. Staškevičiai, J. 
lų. Baigminės rungtynės įvyks Šį Paužuolis, Janušonis ir Balsas; 
trečiadienį 1 vai. p.p. CN Exhi
bition parke. ' . ; . ; rw _ r oiicu,s

Vakarų apygardos pirmenybe- p. Adomynės, V. Šurko, K. Sungaila, 
i susitikimai Praėjusią savaitę varžėsi 6 J. Žukauskiene, B. Luomanas, V. Kara- 

stalo tenise ivyks i geriausi lengvaatle-
- _ I tai. A. Žaliauskas paėmė I-ją vie-

' i tą šuolyje į tolį ir antrąsias vie- 
’ tas į augštį ir trišuolyje. A. Ma

jauskas trečiąsias vietas į tolį ir 
440 jardų bėgime. J. Laurinavi
čius antrąsias, . vietas šuolyje į L __
augštį ir trišuolyje. R. Burdulis i J. Miškinis, P. Ipretkus/ v. Mocikū- 
pirmąją vietą ieties metime i nos, O. Jonaitis, V. Nausėda ir B. Miš- 
(154 jardai!). Š. Petravičius (15 kinįsY R , ..
metų) iššoko į augštį 5’4”. . _ ' ZZ j bIuST"

Bėgimų ir šokimų treniruotės Pordupta 2 pasai po $1 
perkeliamos į Varsity stadijoną. kouskui ir S. Ulbinienei. Išviso suauko- 
Tikslus treniruočių laikas bus7° $,33-15. .. ..

i Toutos Fondo Atstovybe Kanadoje sir- pranestas asmeniškai. Renme ; dingoi dėkojo visiems už gausias aukas 
parke paliekami visi metimai, o A. žinaiciui, tf Įgaliotiniui, už jų 
Treniruotės vyks kiekveiną sek- ; surinkimų. TFA Kanadoje. .
madienį 3 vai. p.p. _ _ į —

Ši ketvirtadienį krepšinio _tre- Į PARTINIAI ADMINIST
RATORIAI

Kokių vaisių duoda bolševiki
nis principas visur vadovybę 
atiduoti komunistams, nežiūrint 
ar jie ką apie reikalą išmanoy 
gražiai parodo Lenkijoje pagar
sėjusios Laucutos pilies likimas.

17 amž. Lubomirskių pastaty
ta, pastaruoju metu priklausiu
si Potockiams, Laucutos pilis iki 
pastarojo karo buvo puošniau
sias magnatų dvaras visoje Len
kijoje. Po karo komunistinė Len 
kijos valdžia dvarą nacionaliza-. 
vo. o pilį pavertė muziejumi. O 
dabar jau spaudoje rašoma, kaip 
tas muziejus kurdas. Per 8 metus 
perėjo 9 administratoriai, į tą 
vietą patekę dėl to, kad buvo par 
tiečiai, kitų kvalifikacijų netu
rėję jokių. Pilies puošnumas ir 
didžiuliai meno turtai juos visiš
kai apglušino. Jie pradėjo da
ryti kvailystes. Vienas iš jų vi
soje Lenkijoje karsėjusį savo re
tais medžiais bei krūmais pilies 
parką išarė ir užsodino burokais. 
Kitas pilies salėse pradėjo ruošti 
liaudies šokius, nuo ko visiškai 
sugedo parketas. Dar kitas nu
sprendė, kad pilie» freskos nesi
deriną su jos paskfrfimi ir jas 
uždažė. Ketvirtasis pilies užkam
piuose pradėjo ieškoti Potockių 
brangenybių, o penktasis buvo 
sučiuptas nakties metu per lan
gą išgabenąs meno brangenybes, 
nes... Poznanėje turėjęs anti
kvarinę krautuvę. Tik 1952 m. 
buvo paskirtas reikalą supran
tąs administratorius, iš eilės jau 
dešimtas, kuriam tenka užgydyti 
partiečių ir sukčių padarytas 
žaizdas. Dabar Laucutos pilis 
virstanti viena iš labiausiai lan
komų vietovių Lenkijoje.

liau. Baigminiai 
krepšinyje ir : 
vienoje salėje, kad žiūrovai ga
lėtų stebėti mūsų j aupų sporti
ninkų stiprią kovą. į žaidynes 
yra pakviesti FASKo pirminin
kas, Kanados ir Vakarų Sporto 
Apygardų vadovai, Hamiltono 
LB valdyba, parapija ir jos kle
bonas kun. dr. J. Tadaraskas ir 
daug kitų.

Be abejo, hamiltoniečiai, įdėję 
daug darbo į šią sporto šventę, 
tikisi ir laimėjimų, kaip “slap-' 
tai“ kalbama — daugiausia sta
lo tenise, išstatydami stipriausią 
sąstatą vyrų komandoje — G. 
Paltaroką, A .Grajauską, Z. Sta
naitį ir atsarg. A. Tėvelį; mote
rų — Z. Rickienę ir L. Virbic
kai tę, atsarg. R. Petrušaitytę. 
Moterų krepšinio komanda, kuri

Po $4—H. Ročkouskas, V. Bieliūnas;
Po $3 — M. Staigys, B. Simonaitis;
Po $2 — F. Briedis, P. Marčauskas,

J. Žukauskiene, B. Luomanas, V. Kara
lius, A. Stankevičius, A. Vadakojis, S. 
Ulbiniene, St. Mocikūnas, M. Meškaus
kas, S. Gudaitis;

Po $1 — J. Butkus, A. čepukas, J. 
Mašauskos, J. Baliukas, A. Baltus, P. 
Bersėnos, J .Kutka, A. Kalvaitis, M. Bal
čiūnas, V. Zinaitis, G. Šimkūnas, A. Abo- 
movičius, K. Žukauskas, S. Baguševi- 
čius, P.?Šidlauskas, J. Paurys, J. Cepo-

55 c — B. Andrušis;
50 c -— J. Blužas.

— H. Roė-

niruotė vyrams. T. P.
Tarptautinės stalo teniso var

žybos įvyks gegužės gale Kaune.
Kauno dviratininkai balandžio 

17 d. surengė sezono atidarymo 
varžybas.. Jose dalyvavo apie 50 
dviratininkų. Nugalėtojais at
skirų distancijų išėjo: Kučins
kaitė, Justaitė, Simoniukštis ir 
Čelkys — pirmosios dvi “Dina
mo”, antrieji du “Spartako”.

Krepšinio Lietuvos moterų 
rinktinė balandžio 14 d. Mask
voje žaidė su Sovietų Sąj. rink
tine ir prakišo 72:39, nes dvi ge
riausios lietuvių žaidikės — Tu- 
levičiūtė ir Daktaraitė — žaidė 
prieš jas, {terptos į So v. Sąj. 
rinktinę. Jos abi taip pat žaidė 
Sov.- Sąj. rinktinėje balandžio 
25 d. Maskvoje rungiantis su JA 
V-bių moterų' rinktine. Ameri
kietės tada pralaimėjo 61:46. Tuo 
tarpu vyrai amerikiečiai laimė
jo 74:68.

PIGIAUSI

$14.75
$23.20

siuntiniai
K

į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. Toronto 
Tel. EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt . '

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

TAISAU RADIO • TELEVIZIJOS aparatus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. S1MINKEVIČIUS 386 Durie SL

r
Degtinei daugiausiai išleido
Įsidėmėtini duomenys skelbia

mi iš Stetino vaivadijos 1957 m. 
gyvenimo. Pasirodo ten per me
tus išgerta 1.228.000 literių svai
ginamųjų gėrimų, daugiausia 
įvairių rūšių stiprios degtinės. 
Vidutiniškai kiekvienam šios 
vaivadijos gyventojui išgertos 
degtinės tenka už 452 zlotus, kai 
mėsos sunaudota asmeniui už 
374. riebalų už 219, rūkalų už 
183, cukraus už 171 ir autuvo už 
101 zlotą.

t

namas.su


1958. V. 22. ~ Nr. 21 (437).

V. VAŠI S
REAL ESTATE 

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4805
Didelis pasirinktas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

V. VASILIAUSKASJ. GUDAS

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME | NAMUS.

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V. BLOC KIS

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje WANDOS 
ŽUKAUSKIENĖS, kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1700 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside) 
Telefonas LE; 5-6686

Dėmesio vasarnamiy savininkai!
Artinasi laikas, kada keliausite į savo vasarnamius (cottages) 

poilsiui. NEPAMIRŠKITE:

1.9 Apdrausti pastatą nuo gaisro, audrų ir kit. nelaimių.

2^ Pasiimti Comprehensive Personal Liability draudimą, 
kuris apsaugos jus atsakingume prieš kitus asmenis dėl 
galimų nelaimingų atsitikimų ant jūsų nuosavybės.

Skubus 
patarnavimas

Žemos 
kainos.

PRANAS BARAUSKAS INSURANCE SERVICE
Visų rūšių draudimai

LE 4-3608
83 WESTMORELAND AVE., TORONTO, ONT.

RESTORANAS “ROTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. AtiOa 
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai vok Visi maloniai kviečiami atsilankyt»

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

t

9 PUSI*

WINDSOR, Ont
Vasario 1$ švaatės proga Windsor© ir ' 

apylinkės lietuviai aukojo Tautos Fondui: 
/Po $10 — Pr. Dumčius, inž. S. Noi-! 

kauskas. Ukrainiečiu Tout. Federacija; Į 
W Po $5 — B. Baftaišis, V. Ciuprinskos,

Giedrtūnos, P. Janušką, A. Juškous- 
kos, J. Kairys, Pr. Kairys, L. Leparskos, 
A. Paulait.s, F. Švobouskos, E. Zatorskis;

- J. Andrijauskas, J. Juk*

B. Badikonis, A. Butavičius,
nys, J. Sinkus;

Pu $2
L. Cinkevičlus, R. Dumčius, V. Kačins
kas, J. Linkevičius, "Orbis" Export - Im
port Co., V. Pundzius, kun. V. Rudzms- 
kos, J. Rožauskos, M. Žilinskas, A. Skei- 
veris, J. Šventikas;

Po $1 — F. Baltulis, M. Banionis, 
A. Bernotas, V. Dumčius, P. Eidukos, 
V. Ignatavičius, M. Janoskis, V. Jana
vičius, V. Jonušas, G. Kapteinos, A. Ko- 
zulis, D. Krąniauskienė, Z. Mistautos, B. 
Morkevičius, J. Morkūnas, P- Mudrys, 
R. Puida, J. Pociūtė, Pr. Rudokos, J. So- 
doitiš; I. StatkeviČius, M. Sikutė, V. Tau- 
rinskas. Ant. TautkeviČius, K. Vitkaus
kas/N. N.;

25 et. — E. Ilgutienė.
Iš viso suaukota $147,25. šios aukos 

yra lietuviškojo solidarumo ženklas ir su
sipratimo liudytojos. Tautos Fondo nuo
širdi padėka visiems Windsor© ir apylin
kės geros volios lietuviams už aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalams, tuo pačiu 
ir aukų rinkėjams E. Pakauskienei, A. 
Juškouskui, B. Morkevičiui ir L. Lepors- 
kui.

P. Januška, TF įgaliotinis.

Tegul Dievas išklausoNoro Bėra, bet... ’ i Tegul Dievas išklauso...
— Ar ištikrųjų mes turime ten Į restoraną Prahoje užeina ru-

šiandien eiti?Pas juos taip nuo- j sas karininkas. Vos tik jis atsisė- 
bodu. Aš neturiu jokio noro, —|J~----■*— •
sako vyras žmonai, kuri jau bai- > 
gia rengtis. ri i

— Aš taip pat neturiu noro, tai jokio dėmesio, bet kai ji ša- 
Pet kai pagalvoji, kaip jie 
dž^aitjtųsi, kad mes neateitu
me ...

da, papūga sušunka:
— Mirtis bolševikams!
Karininkas iš karto nekreipė į

Vietoje vyro
Vienoje krautuvėje buvo iš jū

rininkų įsigyta papūga, kuri ne
paprastai keikėsi. Kas tik ją nu
pirkdavo, sekančią dieną vėl 
grąžindavo į krautuvę. Pagaliau kasTare 
ią nupirko viena nebejauna pa
na. Praėjo visa savaitė, o papū
ga vis dar negrąžinta. Po savai
tės pirkėja užėjo į krautuvę pa
pūgai maisto nupirkti. Krautu- 
ininkas ir klausia:
— Na, kaip laikosi papūga?
— Nieko, gerai. Tiesa, ji blau

siai keikiasi. Bet kai aš netekė
jusi, tai ji kaip ir primena vyrą 
namuose...

vo šūkį pąkartojo dar kelis kar
tus, jis pastebėjo šeimininkui, 
kad tai gali liūdnai baigtis.

Susirūpinęs šeimininkas va
kare nunešė papūgą• pas savo 
kleboną ir atsinešė jo papūgą į 
restoraną. Kitą dieną karininkas 
vėl atęjo. Papūga tylėjo. Norė
damas ją prakalbinti, karinin-

Britų Tautų Bendruomenė
Šių dienų Britų Tautų . Bend- saulinio karo: Indija 1947 m., 

ruomenėje gyvena apie 650 mill- Burma — 1948 (išstojo iš Bend- 
jonų žmonių 14.5 milijono kv. momenės) Ceilonas 1948 Gha-

... i * xt • j i- ■ - na, esanti Afrikos vakaru kran-myhų plote. Nemaža dalis jų yra fe 1Q57 m
spalvotieji. . J galia viso to, Britanija atsisa-

Britų Tautų Bendruomenė ne- kė eilės kitų valstybių teritori- 
turi jokios rašytos konstitucijos, |ų: gražino Tautų Sąjungos man
sei atskiras tautas ir valstybes datą Jordano (1946) ir Palesti- 
riša bendri idealai, daug bendrų nos (1948) valdymui. Tie kraš- 
interesų, kylančių iš ilgai truku-; ‘ai gavo nepriklausomybes. To
sios bendros praeities ir tos prą- : liau Sudanas, kartu valdytas 
rities paveldėjimų. Visi tos ben-; Britų ir Egipto, gavo nepriklau- 
druomenės nariai turi panašias somybe 1956 m.
konstitucijas: tai yra parlamen- Karibijos arba West India Fe- 
tarinės demokratijos, kur augš-: kos, Trinidado. Tobago, Barba- 
čiausias įstatymų leidimo orga-i deracįja, kuri įsikūrė iš Jamai- 
nas yra laisvai rinktas parlamen- dos. Windward Salų, Leeward 
Jas, o krašto valdžia yra rankose Salų, nepriklausoma valstybe 
vyriausybės, turinčios parlamen-j paskelbta š.m. balandžio 22 d.
to daugumos pasitikėjimą. į Taip pat Singapūras ir Nige-

Šiuo metu į Bendruomenę įei- rija, dabar likusi didžiausia Bri- 
na vienuolika nepriklausomų tų nuosavybė, sparčiais žings- 
valstybių: D. Britanija, Kanada, niais eina nepriklausomybės 
Australija, Naujoji Zelandija,: keliu.
Pietų Afrika, Indiia, Pakistanas,!

— Mirtis bolševikams!
— Tegul Dievas išklauso ta- 

i vęs, sūneli!... — atsakė papūga.

Brangus sūnelis
Juk teisybė, mamyte, kad tau 

svarbiausia vaikutis, svarbiau- i 
šia, kad jis sveikajs ... Pavyz
džiui, geriau jau kelnytės per
plėšto" rei vaikas nesveikas ...

— Teisingai, sūneli, mamytei 
brangiausia yra vaikučio svei
kata.

— Tai nesirūpink, mamyte, aš 
nesusižeidžiau... tik perplėšiau 
kelnytes...

>
Biauri diena

Lauke audra siaučia, lietus 
pila, perkūnija trankosi. Septyn
metis sūnelis klausia mamą:

— Mamyte, ar laišką, kurį pa
rašei dabar nešti į pašto dėžutę?

—Kur čia, vaikeli! Tokiuo oru 
niekas ir šunies nevaro iš namų. 
Už kokių 10 minučių pareis iš 
darbo tėvelis, jis ir. nuneš laiš- 
ką-- -

Saugi priebėga
Į policijos nuovadą įbėga už

dusęs vyriškis ir šaukia:
J — Pone-viršininke, uždarykit 
j manę į daboklę — aš tėškiau sa

vo žmonai į galvą elektrinį ly
gintuvą! .. ..

— Ar tamstos žmona nebegy
va? ■

— Ne, ji atsiveja mane čia!...
Pietų Afrika, Indiia, Pakistanas,! Rhodesijos ir Nyasaland Fede- Lietsargį pametus
Ceilonas, Ghana, Malaja ir Vak. racija, esanti pietinėje centro Išsiblaškęs profesorius skun- 
’ ”Č. į Afrikoje, jau turi dalinę nepri- džiasi savo draugui:

Kanada yra pirmoji, kuri išėjo ; klausomybe. nes turi federalinį _ žinai nelaimė Pamečiau
š kolonijų tarpo ir gavo nepri- parlamentą, leidžiantį daugumą j Įįetsargį ’

Indija.

klausomybę jau 1867 m. Po to se- įstatymų. —
kė Australija, gavusi nepriklau- Maltos sala Viduržemio juro- pametęs lietsargį?

— Kada jūs pajutot, kad esate 
klausia

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

- Motery it- voikų K®o$. gimdymo
' pagalba.

41 HEWITT AVE.
(prie Roncesvalles • Dundas St.)

Kabineto telefono* LE. 5-1551 

Priima »u»itoru» telefonu.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.,

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
, telefonu

Tel. WA. 3-2003

Raštinė: LE. .4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir iežtadionioh 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

i

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

■■ 1 .......... "f
—... ...... ............. v, ■

AKIŲ SPECIALISTAI

L LUNSKY. RA ,t

/Ou.X

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
įtrina akių nervus, 

noi sukelia g^Jvos skaudėjimą ir ner
vingumą. . Kalba slavų kalbomU.

Tekt WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - '

BEJNAR, R.O: 
WIKTOR1A

. BUKOWSKA, ftO. ’ 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v; 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie-

w
Teisininkas — 

Advokatas —- Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. (M 1X2
Toronto

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

ROSE HEATING 
844 Broadview Ave.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

_ VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI

- 723 Gerrard St. E
TINSMITH CO. 

Krautuvė

kė Australija, gavusi nepriklau
somybę 1901 m., Naujoji Zelan- je siekia statuso panašaus į šiau- draugas
dija—1907, Pietų Afrika — 1909. rėš Airiją. Kipro salos savivalda* . _____ __ ___
Po ilgesnio tarpo naujos valsty- taip pat svarstoma, žodžiu sena- sjrūpin^ ’profesorius.'—* kai He
bės vėl atsirado po Antrojo Pa- sis imperijos veidas keičiasi. / tųs nustojo lyti. Aš pakėliau ran

ką suglaustą lietsargį, žiūriu — 
jo jau nebėra ...
T3CT5532;

— Nagi, tuomet’ — aiškino su-

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA - * 

NEIMAN, BISSETT

ODOS IŠPARDAVIMAS
Jei jūs siunčiate siuntinius savo giminėms į tėvynę, pirkite 
odos dabar ■.— laike pavasarinio išpardavimo — tik ŽIŪRĖKITE: 

SPECIALIAI — 20 pėdų juodo chromo tik .... $7.00
SPECIALIAI — 3 poros batų su visais priedais $20.00

Pasiųskite pašto perlaidą su užsakymu į:
ENCHIN LEATHER SUPPLIES LTD.

466 BATHURST ST, TORONTO, ONT.
Atidaryta visą dieną šeštadienį. Kalbame ukrainietiškai. 

Telefonas WA. 4-3804.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

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

x Pranešu savo naująjį adresą:

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

Dvilypis miestas
(CSc) Albertos miesto Lloyd- f tačiau dar nėra pilnai išnykę tei- 

minster pagrindinė gatvė eina I sės srityje. Ketvirtuoju meridi- 
pagal ketvirtąjį meridijaną, ku-Į j anų dabar čia eina pagrindinė 
riuo eina Albertos ir Saskatche- gatvė, turinti penktosios vardą, 
vano provincijų siena. Į vakarus nuo jos veikia Alber-

Lloydminster savo pradžią ga- j tos provincijos teisė ir įstaty- 
vo iš vadinamųjų Barr k’olonis- į mai. į rytus — Saskatchewan! 
tų, kurie 1903 m. įsikūrė abiejo-i teisės ir įstatymai . .
se meridijano pusėse. Kai vė- Gyventojų yra apie 2.500 kiek-, 
liau buvo vedamos Albertos ir vienoje pusėje. |
Saskatchewan provincijų sie
nos, skirianti linijo ėjo ketriv- 
tuoju meridijanu. Tuo būdu 
Lloydminster liko padalintas 
tarp dviejų provincijų. .

Iš to gavosi daug nepatogu- 
nų. Vietovė gavo Albertos pro
vincijos kaimo tęsęs 1906 m., o 
Saskatchewan© provincijos mies 
to teises sekančiais metais. Ir 
taip per daugelį metų čia buvo 
dvi savivaldybės, dvi ugniagesių 
komandos, dvi policijos ir po dvi 
visų kitų įstaigų.

Pagaliau abi provincijos su-
sitarė sujungti šią administraci- burv Qnt

t r 4 rtnnici '     * L—     _

Paieškosimai , 
Vyras 34 metų ieško 3 vaikams ■ 
motinos. Moteris, kuri myli vai
kus, prašoma rašyti šiuo adresu: 
S. Gronskis, Wells, B.G., P.O., 
Canada.

Kučas Juozas, kilęs iš Šedu
vos valsčiaus, Daukantų kaimo, 
j Kanadą atvykęs apie 1927 m. 
ir 1942 m. gyvenęs Forshee, Al
berta. ieškomas žmonos iš Lietu
vos. Prašomas atsiliepti ar žiną 
apie jį pranešti šiuo adresu: K. 
Rimas. 254 Riverside Dr., Sud-

nę keistenybę į vieną vienetą. ; 
Lloydminster vienu metu įgavo 
Saskatchewan© ir Albertos mies
to teises ir sujungti į vieną 1930 
m. gegužės 20 d. Po eilės metų ' 
Lloydminster (1958 m.) gavp iš 
abiejų provincijų didelio mies
to teises (city) ir tapo dešimtuo
ju Albertos provincijos didmies
čiu.

Senojo padalinimo pėdsakai

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

f

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

_ _ __________ ar

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS '

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Vairinu vasarnamius. 
Tel. LE. 3-1080 

44 Gwynne Ave., Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

i

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
■. r. -f ' - ■ ;

Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St W.. Toronto

Telefonai: LE.,4-8431 ir LE. 4-8432

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

A. P. GARAŽAS
1339 OUHOAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute radio >« telev«zi|OS skyrių.

TELEVIZIJOS
RADIO APARATOS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mus veltai. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS i 

(Notary Public) ? 
Advokatas iš Lietuvos. -

Visi notariniai reikalai ir tęi-į 
į

• I
siniai patarnavimai, 

mdrgičiat

91 Roncesvalles Ave^ Toronto 
Telef. LE. 6-5613

I
 DAŽAI IR SIENOMS 

POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas

Sky’s Paini & Wallpaper , 
891 DUNDAS ST. W: 

Toronto, Ont '
TeL EM. 4-2715

■ ■ ■

Maisto produktu krautuvė 
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

Tel. LE. 3-9911
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE. 
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS 
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1229 Dundas St. W. (tarp Do vercourt Rd. ir Lisgar). Toronto, Ont.

Mes siundome tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli ar pralakite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100% .

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, voikų tr 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Taranto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

I

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neon iškabų valymas. 
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

YANA FABRICS
693 QUEEN ST, W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Pats laikas padaryti pavasarinį mašinos pagrindinį patikrinimą.

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

• /prie r
Sav. VL. TARVYDAS

e Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Nauju stabdžiu idėiimas tik H8.00

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.

DĖMESIO!

Tel. RO. 6-4063

Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.
TEL NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA.1-9541

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

I

Visi-elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO JSTAIGĄ < 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Po ik ola 1 osm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

♦ DARBO VALANDOS;

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vol. ryto uždaryto.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LB. 2-8723

Bsimitilatė'- tetiki joj I 
r su savo giminėmis . 
/’■ten' .ayyendftjidiš

į 'tebesi. Nc-scxoniniu la ik u n ūda i- J
I I
■■. Užs<»ol<yLite WM :

ipMiM |W' j

FOUR SEASONSI B TRAVEL 
ik. i

1
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TORONTO, Cnt
Šv. Jono Kr. (fturapijos žinios
— Šį sekmadienį švenčiama 

Sekminių—Šv. Dvasios atsiunti
mo šventė. Pamokslai kun. P. 
Ažubalio “Šv. Dvasios pavasa
ris”.

— Per visas pamaldas daroma 
rinkliava Toronto šv. Augustino 
seminarijos išlaikymui. Kaip ži
nome, Kanadoje seminarijose 
mokslas ir išlaikymas yra veltui, 
arba kainuoja labai pigiai. Vi
są seminarijos išlaikymo naštą 
neša vyskupija ir tikintieji. Būtų 
gera, kad ir parapija palaikytų 
šią rinklivą, kuri daroma visoje 
vyskupijoje.

. —Gegužinės pamaldos vyks
ta kas vakarą 7.30 vai., o sekma
dieniais — po 9.30 vai. pamaldų 
rytą-

— Vaikučių katekizacija vyk
doma pirmadieniais ir ketvirta
dieniais 6.45 vai. vak., o sekma
dieniais po 11 vai. pamaldų.

— Wasagos vasarvietėje vyk
domas pasiruošimas vasaros se
zonui. Pamaldos vasarvietėje 
prasidės nuo birželio vidurio.

— Toronto liet, radijo valan
dėlei, “Tėvynės Prisiminimai” 
Čikagos lięt. operos “Rigoletto” 
į Torontą atkvietimo proga susi
dariusioms išlaidoms, dengti šv. 
Jono Kr. parapija paaukojo $100. 
Parapijos vadovybė yra nuomo
nės, kad Toronto liet, radijo va
landėlė, vadovaujama J. R. Si
manavičius, tiek savo linija, tiek 
turiniu yra universali, tad verta 
pelnyto dėmesio ir visų tautiečių 
paramos.

— Sutuokta: Juozas Zavys ir 
Stasė Karaziejūtė, Antanas Be
resnevičius ir Ona Yčaitė - Ja- 

. nik., ■. .
— Pakrikštyta: Silvija Violeta 

Kalpokaitė, Ričardas Jonas Lin- 
kūnaitis, Joana Elzbieta Rossi- 
ter. - ■

Prisikėlimo parapijos žinios
— Motinos Dienos No venos 

Mišios laikomos kiekvieną rytą 
8 vai., o gegužinės pamaldos — 
7.30 vai. v. Kviečiami visi pas
kutinėse novęnos ir gegužinių 
pamaldų savaitėse : w
dalyvauti bendroje maldoje.

— Šį šeštadienį, geg. 24 d. yra 
Sekminių vigilija, kurioje užlai
komas dalinis pasnikas - mėsiškų 
valgių valgoma tik vieną kartą, 
o kitus du kartu tik užsikanda
ma, bet ne mėsiškų.

— Šiais metais,- kaip ir kitais 
pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasagojc bus dvi stovyklos: lie
pos 19-27 d. — ateitininkų, o rug
pjūčio 2-17 ■—vaikučių. Į ateiti
ninkų stovyklą priimamas jau
nimas nuo 13 metu, o i vaikučiu 
tarp 7 ir 14 metų. Registracija į 
abi stovyklas jau pradėta. Kreip 
t is i kleboniją.

i— Šį sekmadienį, per Sekmi
nes, po kiekvienų Mišių bus da
roma speciali rinkliava vysku
pijos kunigų seminarijai. Jo Em. 
Kardinolas prašo visų tikinčiųjų 
būti dosniems. Raginame naudo
ti specialiai tai rinkliavai išda
lytus vokelius.

— Praėjusiame “TŽ” numery 
neoficialiomis žiniomis paskelb
ta nauja liet, pranciškonų vy
riausia vadovybė Amerikoje ofi
cialiai pasitvirtino ir yra sekan
čios sudėties: provincijolas — T. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM, To
ronto kolonijai gerai pažįstamas 
ir paskutiniu laiku buvęs Brook- i 
lyno vienuolyno viršininkas; ta- • 
rėjai — T. Benediktas Bagdonas, 
OFM, cksprovicijolas, paskuti-i 
niu laiku buvęs Brooklyno vie-' 
nuolyno viršininko pavaduotojas 
ir ekonomas; T. Justinas Vaškys, 
OFM, cksprovincijolas, 1. pran
ciškonų provincijos t Amerikoje 
steigėjas ir paskutiniu laiku, 
.Grceno vienuolyno viršininkas;.
T. Jurgis Gailiušis, OFM, ekspro 
vincijolas, paskutinius 6 metus 
vadovavęs liet, pranciškonų pro
vincijai ir kurio rūpesčiu buvo 
Įkurta Prisikėlimo parapija; ir 
T. Gabrielius Baltrušaitis, OFM, 
pranciškonų gimnazijos Kenne- 
Bunkporte studijų prefektas. 
Pirmas naujosios vadovybės po
sėdis bus gegužės 27 ir 28 d.d. ■ 
Kcnnebunkporto vienuolyne, ku ! 
rio metu bus daromi ir nauji ku
nigų bei brolių paskirstymai. Pa- į 
rcigų perėmimai ir pasikeitimai 
atskiruose vienuolynuose ir pa
rapijose bus atlikti jau šio mė
nesio gale ir birželio pirmoje pu
sėje.

— KLK Moterų D-jos Prisikė
limo parap. skyriaus narių susi
rinkimas bus šį sekmadienį, ge
gužės 25 d., tuoj po 11 vai. Mi
šių muzikos studijoje. Šis susi
rinkimas bus paskutinis prieš 
vasaros atostogas, todėl visos 
narės ir prietelės kviečiamos 
skaitlingai dalyvauti. Be to, ir 
dvasios vadas, gal jau paskutinį 
karta, norėtų pamatyti galimai 
daugiau narių, kurios su tokiu 
pasišventimu ir pasiaukojimu ne 
nuilstamai dirbo mūsų parapijos 
gerovei.

— Pakrikštyti: Gėris Jonas 
Buchta, Vida Marija Ona Remei- 
kaitė ir Viktoras Saulius Gorys.

KLK Moterų Draugijos
Prisikėlimo parapijos skyriaus 
susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, gegužės 25 d., tuojau po 11 
vai. pamaldų, muzikos studijoje.

Skyriaus nares ir prijaučian
čias kviečiame dalyvauti. V-be.

Šalpos parengimas
KLB Toronto apylinkės Šalpos 

Fondo parengimas įvyks kitą 
šeštadienį, gegužės 31 d., šv. Jo
no Kr. parapijos salėje. Tai, be
ne, bus paskutinis pobūvis, prieš 
vasaros sezoną ir savaitgaliais 
isvažinėjant Į vasarvietes.

Vad. Monte Carlo Karnava
las šiemet Įvyks gegužės 22-24 d., 
šį ketvirtadienį - šeštadienį, Pa
rodos aikščių automobilių pavil
jone. Rengėjai žada Toronte dar 
nematytų prašmatnybių. Pelnas 
karnavalo skiriamas visiems sce
nos menams paremti. Įėjimo bi
lietas duos teisę dalyvauti lote
rijoje su daugeliu laimikių.

JAV socialistų buvęs kandida
tas į prezidentus Norrrtan Tho
mas gegužės 23 d. 8;15 vai. vak. 
Unitarian Church 175 St. Clair 
Ąve. W. skaitys paskaitą “Tai
ka ir koegzistencija”. Įėjimas 
$0.75. Vakarui vadovaus Ontario 
CCF lyderis D. C. MacDonald.

Šv. Jono Kr. parapijos salėje, 
Jūros ^Skaučių Rėmėjai 
daro jaukų pavasarinį

PARENGIMĄ
padengti “Šikšnosparnio” ope

retės nuostoliams.
Programoje baletas, turtingas 
bufetas ir kita. Gražus orkest
ras. Bilietai $1. Pradžia 
vai. vak.

7.30

Maloniai kviečiame 
atsilankyti !

Rengėjai.

TLChoras “Varpas” gegužės 13
skaitlingai j naujųjų piliečių pagerbimo

vakare išpildė meninę progra 
ma.

“Įspūdingiausias parengimas 
Toronto istorijoje1’!

Kanados DRAMAI — OPERAI — BALETUI paremti 
THE ALLIED ARTS.RUOŠIA

Monte Carlo

Kas naujo Kanadoj?
Atlyginimai gydytojams On- 

ario prov., pagal jų Ont. Medical 
Association nustatytą naują kai- 
naraštį, gali būti pakelti: gim
dyvių pagalbos atveju nuo $65 
iki $85, už vizitą nakties metu— 
nuo 11 vai. v. iki 7 v. ryto — nuo 
$7 iki $10; už patarimą telefonu 
— $1 ir 1.1. Naujasis kainąraštis 
nėra privalomas.

MONTREAL, One

AUTOMOTIVE BUILDING — PARODOS RAJONAS 
PASIPARKINIMAS VELTUI

KETVIRTADIENĮ, PENKTADIENĮ ir ŠEŠTADIENĮ 
gegužės 22,-23, 24 d.d., 1958 m.

Pradžia ketvirtadienį ir penktadienį 5 v. pp., šeštadienį—1 v. pp.
SU ĮĖJIMO BILIETU GALITE LAIMĖTI $5.000 ir $1.500 arba 

gražų vasarnamį ir maudymosi baseiną, be to, dar 
daugybę kitų laimėjimų. ,

Iš Kanados gyventojų 35.00.000 
yra gimę ne Kanadoje. Iš šiųjų 
1.700.000 atvyko į Kanadą jau 
po pereitojo karo. Be to, Kana
doje yra 1.000.000 vaikų, gimu
sių iš ateivių tėvų. Tuo būdu 
daugiau. 25% Kanados gyvento
jų priklauso vad. neokanadiečių 
kategorijai. Prie šio skaičiaus 
reikia pridėti dar trečios kartos 
ncokanadiečius — ateivių vaikų 
vaikus. Kiek jų yra, statistika 
nerodo.

įėjimas tik 1.00
KABARETAS — KLAUNAI — KELIAUJĄ DAINININKAI 

BINGO — LAUKO KAVINĖS — ŽAIDIMAI.

Pasinaudokite vienintele proga, kurią teikia 
Alaus daryklų — Destilcrių — Vynuogių augintojų Sąjunga.
BILIETAI GAUNAMI: The Box Office — Automotive Building

Parodos rajone.

Čikagos Liet. Opera 
pereitą šeštadienį aplankė To
rontą su Verdi opera Rigoletto, 
Tai pirmas operos išvažiavimas. 
Torontas buvo pirmoji kolonija, 
kuri išdrįso tokį didelį kolekty
vą pasikviesti. Torontiečiams tai 
buvo didelė šventė, patraukusi 
taip pat nemažai svečių iš kitų 
kolonijų — artimųjų, kaip pav. 
Hamiltonas, Niagaros pusiasalis 
ar tabako augintojų rajonas ir 
gana tolimų, kaip Montreališ, 
net Neranda, o taip pat iš JAV 
kaip Rochester, Buffalo ir kt. 
Žiūrovai operos kolektyvą pri- r c 
ėmė labai šiltai ir su pasididžia-j 
vimu.. kad lietuviai gali operą pa :
statyti net išeivijoje. Operos 
kvictėjjai betgi nusivylė, nes sa
lė nebuvo perpildyta ir, sakoma, 
pajamos būsią gerokai mažesnės 
už išlaidas, teks ieškoti šaltinių 
nuostoliams padengti.

Operos pastatymas yra Čika
gos V. Choro pastangų vaisius. 
Rigoletto buvo pirmoji jų pa
statyta operą. Po to sekė Faus
tas, ,o dabar ruošiama Carmen. 
Bendras pastatymo įspūdis buvo 
žavus, ir ne vien dėl to, kad lie
tuviškoje operoje jau seniai bu
vo betekę būti. Organizatorių su
kaupta tikrai pajėgių dainininkų 
ir visu gerokai padirbėta. To- 
rontiečiams jie paliko geriausių 
prisiminimų.

Pnstatymą palankiai Įvertino 
ir ‘ The Globe and Mail” muzi
kinis kritikas John- Kraglund. 
Jis geriausiai vertina Algirdą 
Brazi—Rigoletto. Palankiai ver
tina Moniką Kripkauskienę — 
Gildą, nors ir padarydamas ke
letą pastabų, toliau hercogą — 
Šalną, St. Čitvarą — Montero- 
ne. J. Vazneli — Sparafucile ir 
Sal. Valiukienę — Maddaleną.

užbaigiant metus Toronto Kara
liškojoj Muzikos Konservatori
joj pripažinta turinti didelį ir 
ypatingą balsą, kokių retai gali 
pasitaikyti.

Vienoje Toronto vidurinėje 
mokykloje—-North Toronto Col
legiate Institute — įvedamas ru
sų kalbos kursas. Tai būsiąs tik 
bandymas ir mokiniams nepri
valomas dalykas.

Skautų vyčių sąskrydis 
įvykęs praėjusį savaitgalį To
ronte; buvo pirmas tokio pobū: 
džio. Į jį suskrido sk. vyčiai, 
kurių daugumą sudaro aktyvūs 
vienetų vadovai, iš Montrealio, 
Hamiltono ir kitų liet, kolonijų. 
Didesnę darbotvarkės dalį už
ėmė diskusijos bendrais skauti- 
jos ir vyčiavimo klausimais. Pa
grindinę paskaitą skaitė s. O. 
Gešventas, o viešoje iškilmingo
je sueigoje v.s. St. Kairys supa-! The Telegram kritikas G.Kidd 
žindino svečius su organizacijos ; pastatymą vertina panašiai, taip 
tikslais. Sąskrydis baigtas bend-į pat pirmoje vietoje statydamas 
ra arbatėle su vyr. skautėmis, į Brazį - Rigoletto, dar teigiamiau 
kurios posėdžiavo T. Liet. Na-1 j vertindamas Kripkauskienę -

i muose. ! Gildą.
•W Miknin ' Abu kritikai augštai vertina

, 1Z ĄLKOJO dirigentą Kučiūna. Pasak Kidd.
i, CtrbG^.Preni^r?3l0’’;lk: ^' ijo 'rankose Toronto simfonijos 
tas Toliušis - $15, B. Matulevi-1 orkestras tUrėjęs vieną geriau.

.' j - • - j- , i siu savo pasirodymu. ■'TZ leidėjai nuoširdžiai de- ' '
koja. ~

d.)

PASKUTINĖ PROGA 
užsiprenumeruoti Į I fr1 F 
žurnalą ® ""
70 savaičių tik už $7.70 arba 

, 44 savaitėms už $4.84.
(Prenumerata pakyla nuo birž. 1
Tik už H c. j savaitę gausite megia- 
miausię Amerikos žurnalo tiesiai į 
savo namus. Be to, jei dar neprenu- 
meruojate, galite užsakyti :

"NEWSWEEK'7, 44 sav. tik $3.37, 
"TIME*', 39 sav. už $3.87 arba 78 
sav. už $7.87, ir "SPORTS ILLUST

RATED", 65 sav. už $6.87.

Priimu ir pratęsiu visą laikraščių 
žurnalų prenumeratas

V. AUŠROTAS,

Glcnholmc Avc., Toronto, Tcl.
LE. 5-0527, Sekmadieniais: šv. Jono 

Kr. parapijos knygyne.

180

ir

Naujų namų statyba šiais me
tais pakilo 22%. Kovo mėn. pa
baigoj buvo statoma 64.000’nau
jų namų — daugiausia Ontario 
prov., net 26.958, t.y.-42%. .Lė
čiausia statyba šiose provincijo
se: Prince Edward Island, N. 
Scotia, N. Brunswick.

Gimnazijos išleistuvės
Praėjusį sekmadienį šv. Petro 

bažnyčioje, Bathurst St.,. įvyko 
Įspūdingos mergaičių Loretto 
High School išleistuvių apeigas, 
kuriose dalyvavo ir būrys lietu
vių, atvykę pasidžiaugti Aldonos 
Ša'pokaitės viduriniojo mokslo 
pabaigtuvėmis. Šioj laidoj ji bu
vo vienintelė lietuvaitė. Po iškil
mingo akto jos tėvelių, namuose 
Įvyko jaukus priėmimas, kurio 
metu abiturientei buvo pareikš
ta daug sveikinimų, Įteikta gra
žių dovanų ir gėlių.

Pereitą ilgą savaitgalį Kana
doje žuvo 79 asmenys — 35 ant 
kelių, 32 nuskendo, 4 sudegė ir 
8 žuvo kitokiose nelaimėse. Dau
giausia, žuvo Quebec prov. —- 25, 
Ontario — 16, Br. Kolumbijoj 
15, Albertoj 6, Saskatchewan 
5, Manitoboj 5, Nova Scotia ir 
Newfoundlande po 2.

Sveikatos draudimo planą On
tario provincijoje pereitą pirma
dienį televizijoje išdėstė John 
Yąremko, ministeris be portfe
lio, tuo būdu pradėdamas oficia
lų apsidraudimo vajų. Pats pla
nas prSdės veikti nuo 1959 m. 
sausio 1 d. Įmokos bus: vienam 
asmeniui $2.10 mėnesiui, šeimai 
— $4.20. ’ ’

Augštesniųjų lit. kursų baigia
mieji egzamenai pradedami ge
gužės 24 d. Tą dieną bus antrojo 
kurso klausytojams rašomasis 
darbas, o gegužės 31 d. atsako
mieji egzaminai iš šių dalykų: 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
Lietuvos istorijos, Lietuvos ge
ografijos, tikybos ir prancūzų 
kalbos.

Birželio 7 d. 7 vai. vak. įvyks 
mokslo užbaigimo aktas ir bai
gusiųjų išleistuvės, birželio 8 d. 
11 vai. mokslo metų užbaigimo 
pamaldos. ,

Gegužės 17 ir 24 d. įvyks ke
liamieji egzamenai iš pirmojo į 
antrąjį kursą.

Montrcalia Liet. Dramos Teat
ras gegužės 31 d. ruošia vakarą 
su turtinga įdomia programa. 
Vakaro, pelnas skiriamas Balio 
Sruogos “Milžino paunksmėje” 
pastatymui. Vakaras įvyks AV 
parapijos salėje.

Sunkiai operuotam A. Kalvai
čiui buvo padaryta kraujo trans- 
fūzija. Ją reikės dar pakartoti. 
Kas norėtų ir galėtų mūsų tau
tiečių padėti pipildant ligoninės 
kraujo banką, informacijos pra
šoma kreiptis į AV parapijos 
kleboną.

Kad paminėjimai montreališ- 
kiuose tebėra populiarūs Įrodė 
kad ir aną sekmadienį D’Arcy 
McGee mokyklos salėje sureng
tas Motinos Dienos minėjimas, 
j kurį susirinko apie 400 žmonių. 
Minėjimas pradėtas seselės Fe
licijos kreipimusi atsistojimu 
pagerbti žuvusias ir kenčiančias 
lietuves motinas ir sugiedant 
“Marija, Marija ...” Po to pa-

drugeliams su atskirai atlieka
momis partijomis ir dalyvaujant 
individualiems dėklam uoto jams 
-solistams. Dainoms ir šokiams 
pianinu akompanavo A. Bulo
ta, o visą programą parengė AV 
mokyklos mokytojai: J. Jakūbo- 
nytė, S. Baršauskienė, A. Blauz- 
džiūnas.

Į bankelį “Litas” nuo pradžios 
metų jau Įdėta indėlių $60.000, 
o indėlių išimta $20.000. Bendras 
indėlių balansas yra $160.000.
Kostas ir Stasė Mila&ai atšven

tė vedybinio gyvenimo sidabri
nį jubiliejų.

ATVYKO 23 LIETUVIAI
Kanados imigracijos ministe

rial kas trys mėnesiai paskelbia 
smulkius duomenis . apie imi
grantus. Tik pereitą savaitę bu
vo išsiuntinėtas biuletenis pa
teikiąs šių metų pirmųjų 3 mė
nesių duomenis.

Išviso į Kanadą per tuos 3 mė
nesius atvyko 21.243 imigrantai, 
kai pernai per tuos pačius 3 mėn. 
įtvyko net 62.460, t.y. veik tris 
syk dagiau. Daugiausia atvyko 
britų ir italų. Toliau seka ame
rikiečiai, vokiečiai, graikai, ven
grai, jugoslavai, olandai ir t.t. 
Lietuvių teatvyko vos 23 (pernai 
per pirmus tris mėn. atvyko 37). 
Jų tarpe 13 Lietuvos piliečių. 
Vieno paskutinė gyvenamoji vie
ta užrašyta Lietuva. Ar jis lie
tuvis, biuleteny nepaaiškinama. 
Iš Estijos per tuos 3 mėn. atvy
ko taip pat vienas, o iš Latvijos 
nei vieno. Iš viso per tuos 3 mė
nesius atvyko 6 Sovietų Sąj. pi
liečiai, bet tik vieno paskutinė

skait- skaitė AV‘parapijos kle- gyvenamoji vieta užrašyta So- sKaitų sKaiie a v parapijos Kie 
bonas J. Borevicius, S J, motinas 
sveikino seimelio prez. pirm. J. 
Malaiška ir įvairaus amžiaus vai 
kučiai šakė eilėraščius. Antroje 
dalyje įvyko Aušros Vartų mo
kyklos pasfaty tas simpatiškas 
montažas: “Lietuvos laukuose ir 
pievose”, pasirodant berniu
kams, grėbėjoms, zuikiukams,

Lietuvos piliečių žudiku byla Ulme
( Atkelta iš 5 psl.) j ir Lietuvoje, sunaikinti visus i ras su Sovietais, buvo Šmalinin- 

šaūdyta, sekančioji grupė turėjo ‘ “politinius priešus” ir “gyvybės į kų pasienio policijos punkto vir- 
pirmykštės grupės lavonus mes- nevertus” asmenis. Reichsicher-i šininkas. Jis aiškinasi buvęs na- 
ti Į duobę ir po to pati stoti mir- heitshaupamte Berlyne buvusi rionalsocialistų partijon įrašytas 
ties grandinėm Teisme buv. ge- nuomonė, jog iš pačių gyvento- be savo prašymo. Panašiai pate- 
stapo viršininkas Boehme buvo jų nesą ko laukti, kad jie suruoš- kęs jis ir Į SS. Jo svarbiausias 
klausiamas, ar visa ta masinio į tų pogromus prieš žydus. Kitaip! uždavinys buvęs rinkti gestapui 
šaudymo eiga 'nepasirodė jam Įtariant, Berlynas spėjo, kad Lie- žinias apie įtariamus asmenis ir 
žiauri, nežmoniška. Boehme šal-!’’’Vos gyventojai patys žydų ne- T.iPtnvos nasienio ewventoius. be 
tai atsiliepė, kad tokia tuomet. žudys, 
buvusi “bendra padėtis”. Buvę j 
stengtasi tuos masinius sušaudy-1

tūkstančius Lietuvos gyventojų.
Kiti kaltinamieji

: Werner Schmidt - Hammer, 51 
rm., kilęs is Rytų Prūsijos, tada 
buvęs Klaipėdos viešosios poli
cijos vyr. leitenantas, priklausęs 
komandai, kuri šaudė Lietuvos 
gyventojus, tikriau sakant šau
dymams net vadovavęs, nes nuo 
jo priklausę, kada paleisti ugnį 
Į šaudomuosius:

Edwin Sakuth, 49 m., SS-haupt 
sturmfiureris, SD viršininkas 
Klaipėdoje nuo 1/^ m. liepos 
iki 194 Im. Spalio mėn. Vėliau jis 
buvo-perkeltas Į Norvegiją, bet 
i karo pabaigą vėl grąžintas ir 
vykdė specialius pavedimus: Ry
tų agentų paruošimu ir jų pa
siuntimu i Rytus. Nunacinimo 
teismas po karo ji nubaudė 2 me
tais kalėjimo.

Werner Kreuzmann, 48 m., 
1938 m. rudenį buvęs atkeltas į 
Tilžę ir ėjo pareigas gestapo iš
taigoje. Priklausė taip pat SS 
formacijoms.

Gerhard Cairsten, 49 m. amž., 
1941 metais, kada prasidėjo ka-

ti į duobę ir po to pati stoti mir- heitshaupamte Berlyne buvusi rionalsocialistų partijon Įrašytas

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
1KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir 
moderniausius namų dažymo darbus. Tel. ; 
RO. 9-7044.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visų 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu
LE. 5-4247.

BR. STONČIUS

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

mus atlikti “kuo didesniu grei- V • yy C1U .
Nužudyt?. 132.000 Lietuvos 

gyventojų
Kitas kaltinamasis, Werner 

Hersniann, 53 m. amžiaus, buvo 
Tilžės SD įstaigos viršininkas. 
Nacionalsocialistų partijai ir SS 
priklausęs jau nuo 1930 metų. 
1941 m. perėmęs Tilžės SD Įstai
gą. Teisme stengiasi jis nuduo
ti “mažą žmogelį”, kuris tik kitų 
Įsakymus vykdęs. Kai gavęs Įsa
kymą organizuoti egzekucijos 
komandas Lietuvos piliečiams 
šaudyti, jis pirma taręsis su 
Boehme. Jie abu buvę vienos 
nuomonės, kad isakvmus reikia 
vykdyti. Iš Hcrsmanno veiksmų 
tada ir į karo pabaigą matosi, 
kad jis nebuvo jau toks nekaltas 
įsakymų vykdytojas.

Hersmann dabar sakosi jau 
tuomet jautęs sąžinės griauži- 
mą, bet fiurerio įsakymus rei
kėję vykdyti. Ir jis patvirtino, 
kad instrukcijose buvę numaty
ta okupuotuose kraštuose, taigi
TABAKO ŪKIUI, susirgus savininkui, 
skubiai reikalingas graveris - pusinin
kas, arba patyręs žmogus samdymui. 
Tabako sodinama 37 akrai. Kreiptis: 
R.R. 2, Port Burwell arba Toronte tele
fonu EM. 4-7446.

’ Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II a. 
. (frontinis) ir garažas. Skambinti po 6 v.v. 
Ll. 2-9030.

Išnuomojami du kambariai, virtuvė ir 
veranda be baldų. Yra garažas. Tclef. 
RO. 2-8496. 50 Mountview Avė.

Išnuomojamos kambarys II augšte vie
nom asmeniui su maistu ar be maisto. 
Yra vieta mažinai. RO. 7-0775.

Ižnuomoįomi du kambariai ir virtuvė su 
baldais ir šaldytuvu. Yra garažas. Td. 
LE. 4-8575. 22 Havelock St.

Išnuomojami du kambariai III augšte, 
Bloor - Dovercourt rajone. Yra ąaražas. 
Td. LE 6-5918.

6 kambarių vasarnamis Lake Simcoe ra
jone (orti Krilavičiaus vasarvietės) išnuo
mojamos visai vasarai ar savaitėms, šil
tas ir šaltas vanduo, pilnai įrengta virtu
vė ir kiti patogumai. Skambinti 
CH. 1-3159.

PARDUODAMAS geram stovy gaxinis 
pečius. RO. 9-5866.

Lietuvos pasienio gyventojus, be 
to, vykdyti “specialius uždavi- 

; Iš bylos dar aiškėja, kad iki nius”.
|:941m; spalio 15 d. vokiečių spe- Franz Behrend savo laiku tar

navo pasienio policijos koman
doje Klaipėdoje. Ir jis aiškinasi 
buvęs Į partiją ir SS priimtas 
be savo prašymo.

Visi kaltinamieji sakosi šaudę 
Lietuvos gyventojus arba daly
vavę tų šaudymų organizavime 
ne savo iniciatyva, bet “pagal 
Įsakymą”.

Teismui Ulme pirmininkauja 
Stuttgarto apygardos teismo di
rektorius Edmund Wetzel. Kal
bina vyr. valst. gynėjas Schuele, 
kartu su Ulmo valst. gynėju dr. 
Schneider. Kaltinamuosius gi
na eilė advokatų netik iš Ulmo, 
bet ir kitų miestų. Kaltinamieji 
iki teismo buvo laikomi arešte. 
Juos saugoja keliolika polici
ninkų. Kaltinamajam lietuviui 
Pranui Lukiui, 58 m. amž., buv. 
Kretingos saugumo policijos vfr-

cialioS komandos išžudė apie 132

B A LTIC MOVERS
Baldy parvežimai Tarauta ir tolimom!* : 
dntonciįomit. Vitai vežamai tartai op- ; 
draustai. Važiuojam kai taraitę i Mont- ! 
raalį, Londone, Windtorg, Hamiltone, 
North Boy, $udbury ir kitur.
30 DEW5ON ST. TIL. LE.4-1403 

TORONTO

vietų Sąjunga.
Jau vien šios lentelės ‘rodo, 

kad Kanados imigracijos minis-, 
terija užrašant paskutinį gyve
namąjį imigranto kraštą nei Lie- , 
tuvos nei Estijos neužrašo Sovie
tų Sąjunga. -

KAS LAUKIA KANADIEČIŲ?
Ontario provinc. gen. prokuro

ras A. Kelso Roberts savo pa
skaitoje Toronto moterų tarybai 
nagrinėjo dabartinę imigracijos 
būklę, padarydamas išvadą, kad 
kanadiečių laukia graži ateitis. 
Du trečdaliai ateivių nuo 1953 
n. jau tapo piliečiais. Imigraci
jos ministerija teikia paramą at
eiviams pirmaisiais atvykimo 
metais, jeigu ji reikalinga. Sė
dančiais metais pagalbos teiki
mas tokiais atvejais tenka Svei
katos ir viešosios gerovės minis
terijai. Toronte Imigracijos mi
nisterija išlaiko butų biurą ir ap
moka du tarnautojus. Darbo su- 
adimas pastaruoju metu page

rėjęs ir. atrodo, pasieks 1957 m. 
. y gi’. Sausio 9 d. buvo 2.900 atei
vių, gaunačių paramą iš Imigr. 
min., o balandžio 3 d. jų tebuvo
l. 500. Tai rodo, kad gausiau ima 
rastis darbų, ir tai ne be pastan
gų planavimo tarybos — Social 
Palnning Council. Visa tai reiš
kia, kad Ontario dabar turi treč
dalį visų Kanados gyv., 1980 m/ 
turės 9-10 mil. Torontas turįs 
ketvirtadalį Ontario gyv., 1980
m. padvigubės. Jei pasaulio neiš
tiksianti katastrofa, viso krašto 
pažanga nenustos klestėjusi.

LAIMĖJO PREMIJAS
Kanados romano premiją, skir

tą gen. gubernatoriaus, laimėjo 
rašytoja Gabrielė Roy, gyv. 
Montrealy. Premijuotasis roma- 

Šinikurteismo"'pa“ski7^ prancūzų k. pavadintas “La
jas, kuris pirmame posėdyje bu-,^ue Deschambeault — Desam- 
vo prisaikdintas. Fotografams į gatve, anglų k. — Street of 
buvo leista daryti nuotraukas • • Rašytoja yra^ gimusi ir
tik prieš posėdžių pradžią. Po- augusi prancūziškoj. St. Bomfa- 
šėdžiu metu fotografuoti drau- S? kolonijoj Manitobos prov 

Pirmas jos premijuotas romanas 
(“Bonheur d’occasion” — Pripuo- , 
į lama laimė — buvo išleistas 1947 
m. Be to, ji yra parašiusi roma
nus: “Vandens višta” ir “Alek
sandras Šenevert”.

Kitas premijas laimėjo: T. H. 
iRaddal už akademinį veikalą 
“The Path of Destiny”, B. Hut
chison už “Tomorrow’s Giant”, 
J. Macpherson už poeziją “The 
Boatman” ir K. Wood už apysa
ką vaikams “The Great Chief”. 
Premijos bus įteiktos birželio 6 
d. Montrealy per Kanados rašy
tojų pokylį.

SOVIETINėŠFkarinės 
PAJĖGOS

Pastarojoje Š. Atlanto Sąj. 
konferencijoje buvo nurodoma, 
kad Sovietų Sąjunga su sateli
tais turį 6 milijonus karių, o ka
ro atveju galį būti sumobilizuo
ta 25-30 milijonų.

Pirmajam smūgiui į Vakarus 
Sovietų Sąjunga turinti paruoš
tas 22 divizijas. Sovietų oro pa
jėgose esą 800.000 vyrų ir 20.000 
vartojimui tinkamų 'lėktuvų. 
Skaičius aerodromų, kuriuose 
gali nusileisti sprausminiai lėk
tuvai. pastaruoju metu esąs pa
trigubintas.

Sovietų karo laivynas turįs 7tW 
povandeninių laivų. Konferenci
joje buvo keliama nuomonė, kad. 
Sovietų Sąj. betgi turinti dvi 
silpnas puses, tai prastus tran
sporto kelius ir užnugario suki
limo pavojus.

džiama.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve u L IT A S ”

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, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St- W- - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais H U. 9-1543

GLENLAKE -INDIAN RD.

$22.500, atskiros <k»rlcksos, 
diedelis darios, olvs-o šildomo:

11 komtxwhj, 2 rnodemK&os virtuvės, 2 vonios, 
įmokėti $8 000.

BABY POINT

$ 18.700, ntsLiros ronvis, 6 komi 'nun ♦ if iokhmo VomMrys rūsyje, von- 
dcniu • olyvo šildomos, tjotožos, imoketi $8.000.

RUNNYMEDE - ANNETTE

$16.900, 7 kombariai, ousiou atskiras, gerom stovyįe, alyva šildomas, Gara
žas, įmokėti $5.000 ir vienos morgičius 10 metų balansui

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

/


