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^Lygsvara
Ir pavienis žmogus ir bendruomenė visada turi savų tikslų, 

siekimų, užsimojimų, ir daug vilčių. Jei vilčių nebeliktų, žmogui 
nė gyventi nesinorėtų. Tačiau žmogus niekad nežino, kaip ilgai 
jam teks gyventi tik viltimis. Sveikos prigimties žmogui laiko 
klausimas nėra didelė problema. Bet bendruomenėje visada atsi
randa tokių narių, kurie savo viltis sieja su numatomomis da
tomis. Joms praėjus ir viltims ‘neišsipildžius, tokie žmonės kren
ta į nerimą, jei dar ne į visišką desperaciją, ima dairytis kalti
ninkų, pradeda viską kritikuoti, visiems priekaištauti, visus kal
tinti, smerkti.

Tokių reiškinių, deja, pastebime ir mūsų lietuviškoje vi
suomenėje. Dažnai kaip tik tie patys žmonės, kurie prieš keletą 
metų šaukė į kovą ir svajonių pilių bokštus pynė, šiandien, žiū
rėk, jau vaikščioja desperacijos kiaurymių pakraščiais, visus 
kaltindami ir nei matydami, nei nebeprisimindami nieko gera. 
O kiek mes jau turim kaltininkų! Tai mes nemokame, tai mums 
kas trukdo tinkamai susitvarkyti. Žiūrėk* ten kažkur koks pa
saulinis politikas ne taip išsireiškė, kaip mes būtume laukę, tai 
kurios valstybės propagandiniai ar informaciniai organai pasi
sakė ne taip, kaip mes būtume norėję, tai kuri valstybė visą savo 
politiką suktelėjo mums nepageidaujama linkme. Kaltininkų dėl 
to atrandama paprastai ir mūsų lietuviškuose organuose arba 
tuojau šaukiama, - kad viskas veltui, nes mes nieko negalime. 
Tarytum mes kada nors būtume tikėję, kad galime pasukti sau 
tinkama linkme tarptąutinę politiką ar pagreitinti jos raidą. 
Pamirštama, kad tfies niekad neturėjome kito uždavinio kaip tik 
budėjimą, kad išnaudotume pasitaikančias progas, kad tam nuo
lat ir be paliovos ruoštumėmės.

Nerimo, kaip ir baimės, akys plačios. Ypatingai dažnai už
kliūva įvairūs savi visuomeniniai organai. Gal būt, dažnai jie 
tikrai yra toli nuo idealo, gal būt, gera būtų matyti jų veiklą 
daug vaisingesnę, tačiau dar dažniau puolimas vystomas grynai 
teoretinėje plotmėje, visiškai nesiskaitant su gyvenimiškomis 
sąlygomis, bei su mūsų organų padėtimi^ užmirštant, kad daž
niausiai joks organas šiose sąlygose nieko nepaveiktų, kad nuo 
mūsų niekas nepriklauso.

Tiesa, jau per dažnai Sutinkame nemalonių reiškinių, ta
čiau argi gali čia ką pagelbėti mūsų savitarpinis erzelis? Tas 
nerimas ir praradimas lygsvaros tik blaško dėmesį, eikvoja taip 
reikalingas jėgas. Vietoje dirbę ką pozityvaus, ir tie organai ir 
visa lietuviškoji visuomenė įsivelia į amžinus ginčus, kurie ne
duoda ir negali duoti jokios naudos.

Apsivylimas, nuovargio ir nesusigaudymas veda pjšė ;^^a- 
dimo lygsvaros, kuri dabar ar tik nebus beiškylanti pagrindine 

tos blogybės nesunku būtų išvengti, jei visada atsimintume savo 
padėtį, tinkamai įvertintume savo jėgas ir vieną kartą nuošir
džiai įtikėtume, kad gero savajai tautai bei savajam kraštui ne 
mes vieni tetrokštame, kad to trokšta kiekvienas doras lietuvis, 
kad suprastume, jog niekad nesame tikri ar mes kitų vietoje ką 
geriau padarytume.

Atstatyta lygsvara grąžintų mums daug laisvos energijos 
ir taip lauktino bendradarbiavimo noro.

Montrealio Augšt. Lituanistikos Kursų 1958 m. abiturientai su savo mokytojais. Iš kairės į dešinę, 
.sėdi: istorijos mokyt. V. Zubas, tėvų. komitvpirm. E. Navikėnienė, seimelio prezjd. pirm. I.- Ma- 
laiška, pranc. k. mokyt. I. Lukoševičienė, kursų direkt. H. Nagys, kursų globėjas Tėv. J. Borevi- 
čius, SJ, inspekt. ir liet. k. mokyt: Br. ^Lukoševičienė, Kult. Fondo įgalfot J. Rimkevičienė ir ge- 
ogr. mokyt. J. Kardelis; antroje eilėje, stbvi: D. Dargytė, G. Januškevičiūtė, S. Morkūnaitė, A. Bur- 
baitė, S. Gorytė, J. Tauteraitė, A. Lukbševičiūtė, E. Mikalajūnaitė, G. Malaiškaitė. Trečioj eilėj, 
stovi: E. Tekutis, V. Lukoševičius,-.V. Rupšys, K. Barteška ir R. Urbonas. Nuotrauka V. Kerbelio.
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Pavergtieji protesBioja prieš žudynes Vengrijoje
Ryšium su buv. min. pirm.'Sov. Sąjungą bei jos satelitus' Britainija, JAV ir Prancūzija 

gen. P. Maleter. ir kitų vadų žu
dynėmis slapto ssmeti^ęc^t^s- 
mo“-všprendimu^ Pavėrgiosios;

Imre Nagy, krašto apsaug. min. ■ pašai 
tv rr t x • 1 1 v iiiptų iš JT, kurių chartą jie Į raginamos nesėsti prie derybų 

taip^/Lrutaiiai laužo. Specialia i stalo su nekaltu krauju susite- 
t^Įįgrama_ Britanijos,z JAV ir: pusią Sovietų Sąjungos vyriau- 

vyriausybių gal-i sybe, nebent ji parodytų norą
■ ppgipones. sietinei

nuo bėfkiirių derybų su Mask
va dėl vadinamos “viršūnių” 
konferencijos. Kita specialia te
legrama popiežius PJT prašo-

KAS NAUJO KANADOJE?
Naujame buidžete nėra pa-[skrido į Libaną, kur įsijungs į 

keitimų nei asmeninių nei bend- JT karinių stebėtojų dalinį. Pas- 
royių pajamų mokesčiuose. Jis tarajam JT Saugumo Tarybos 
suvestas su dideliu deficitu — yra pavesta prižiūrėti Libano - 
$648.000.000. Išlaidų numatyta Syrijos sieną. 
$5.300.000.000, pajamų — $4.652.- 
000.000. Į laisvas nuo pajamų 
mokesčių sumas įtraukta išlai
dos gydymui, vaistams, aki- 
liiams, diagnozei, greit, pagal
bai. Nėra pakeitimų mokesčiuo
se už automobilius, tabaką, gė
ralus, radiją ir televiziją. Bend
rovėms padidintos laisvos nuo 
mokesčių sumos labdarai iki 
10f< b-vės pajamų. Nereikės 
mokėti nekilnojamos nuosavy
bės perleidimo mokesčio, jei 
nuosavybė gaunama pirmą kar
tą gyvenime, yra verta nedau
giau $10.000 ir yra perleidžiama 
vyrui - žmonai arba tėvų vai
kams. Grįžtantieji kanadiečiai 
iš užjūrių po daugiau nei 14 d. 
kelionės po liepos mėn. 1 d. gali 
atsivežti neapmuitinamų pirki
nių iki $300, skaitant po $100 
vienai kelionei kas trys mėn. 
Nckanadiečių žurnalams, turin
tiems specialias laidas Kanadai, 
panaikintas 20% mokestis už 
skelbimus. Muitai už britų vil
nones niedžiagas pakelti nuo 50 
c. svarui iki 55 ir 60 centų.

ų, per kurią, kaip 
tvirtina Libano vyriausybė, at
eina pagalba sukilėliams.

16 mil. dolerių tiltas statomas 
Br. Kolumbijoj ant Burrard In
let sugriuvo dviejose sekcijose 
ir paskandino 19 darbininkų; 22 
buvo sužeisti. Paskirta speciali 
komisija ištirti nelaimės prie
žasčiai.

laisvojo pasaulio vyryiausybių 
sąžinei paveikti.

PJT pirmininkas telegramo
mis kreipėsi į. laisvojo pasaulio ■ mas pakelti savo balsą prieš so- 
vyriausybių galvas ir delegaci- i vietų žudynes pavergtuose kraš- 
jas JT, į Europos Patariamojo^ tuose.
seimo pirmininką ir įžymiuosius į Birželio 18 d. Niujorke PJT 
politikus, kad darytų Įtakos su- ‘ patalpose įvyko viešas PJT Ben- 
kviesti JT nepaprastą sesiją iridrųjų Reikalų Komisijos posė- 

|dis, dalyvaujant daugeliui tau
tinių delegacijų narių ir ame- 

.I rikiečiu spaudos atstovams.
takU iigas. Rakymas tai,.pat dalyviai
esąs priežastim emphyzema —1 
plaučių ląstelių išsiplėtimo, ku
ris galįs būti pavojingas kaip ir 
vėžys, ir užgydytos džiovos atsi
naujinimo. Cigarečių rūkymo 
sumažinimas esą padėtų vėžio 
pavojų sumažinti, tačiau sau
giausias būdas — nerūkyti. Ci
garai ir pypkės sudarą tik vie
ną trečdalį cigarečių pavojaus. 
Apsaugos filtras cigaretėms dar 
nesąs surastas.

nužudytųjų Vengrijos patriotų 
padėtį revoliucijos metu ir so
vietinę klastą juos suimant.

Priimta nauja rezoliucija, rei
kalaujant JT sesijos pirmininką 
ir JT gen. sekretorių sukviesti 
nepaprastą JT sesiją, kad išmes
tų Sov. Sąjungą ir jos satelitą 
Vengriją iš JT ir nustatytų ko
lektyvias sankcijas už nevykdy- 

JT nutarimų dėl Vengrijos;ma

okupacijai iš Centro ir Rytų Eu- 
rojos pašalinti ir tas tautas įga
linti pasirinkti vyriausybes pa
gal savo nusistatymą.

SIŪLYS PANAIKINTI 
MUITUS

D. Britanijos premjeras Mc- 
millan spaudos konferencijoje 
Otavoje pareiškė, kad britų vy
riausybė pasiūlysianti Com- 
monwealtho kraštams panaikin
ti muitus.

Be abejonės daugelis kraštų, 
jų tarpe ir Kanada, šiam siūly
mui nebus palanki. Kanados da
bartinė vyriausybė kaip tik yra 
linkusi prekybinius santykius 
reguliuoti muitais. Dėl to prem
jeras Diefenbaker net neleido 
CBC atstovui muitų panaikini
mo klausimą pateikti Macmil
lan pasikalbėjime per televizi
ją. Opozicija dėl tokio cenzūra
vimo reiškia didelį nepasitenki
nimą.

The Lights of 
Homeland
UiNtMiM W«Mr
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SAVAITRAŠTIS

Savaitės įvykiai

Leidžia 
Keaedos Lietuvi* KefaWm

KUnuros izrev^tjo

Buvusio komunistinės Vengrijos premjero Imre Nagy pakori
mas Budapešte buvo nelaukta savaitės staigmena, kurią pirmoji 
paskelbė Maskva. Su juo buvo sušaudyti gen. Pal Maleter, bitv. 
krašto aps. ministeris, M. Gimęs ir J. Szilagi — rašytojai. Kalėji
mo bausmėmis nubausti kiti penki sukilimo dalyviai, jų tarpe bu
vęs prezidentas Z. Tildy. Vengrų pabėgėlių žiniomis, Vengrijoj 
teisiama šiuo metu visa eilė asmenų, dalyvavusių sukilime.

Kai tik pasklido šios žinios, laisvajame pasaulyje kilo sujudi
mas. Prez. Eisenhoweris ir Dulles davė pasmerkiančius pareiški
mus, primindami, kad sovietai*------------------------—---------- L—
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Rinkimai į prov. parlamentą 
Įvyko Manitoboj; nė viena par
tija nesurinko daugumos. Iki- 
šiol valdžiusi liberalų partija, 
turėjusi 32 atstovu, gavo dabar 
19. konservatoriai, turėję 12, 
gavo 26, CCF, turėjusi 5, gavo 
11. Kitos partijos — kreditistų 
ir komunistų nepravedė nė vie
no atstovo; prieš tai pirmieji 
turėjo 2, antrieji 1.

Studcntų Sąjungos valdyba, 
atstovaujanti Toronto un-to stu
dentus, pasiuntė min. pirm. J. 
Diefenbaker prašymą organi
zuoti pagalbą studentams ne
gaunantiems darbo šią vasarą. 
Tokių esą 15-30% ir jie ateinan
čiam semestrui esą negalėsią 
dėl lėšų stokos grįžti į un-tą.*

Jugoslavijon išvyko grupė stu
dentų, atrinktų iš 300 prašymų. 
Jie ten išbus iki liepos 20 d. lan
kydami vasaros kursus, suorga
nizuotus pasaulio universiteto. 
Kanadiečių grupėn įeina kaip 
palydovai ir keli profesoriai: dr. 
W. Coleman, Huron kolegijos 
direktorius, dr. E. Goldsmith, 
Carleton un-to prof., dr. G. Mac 
Lean, istorijos prof.

F. Leddy

Otava. — Quebeco prov. libe
ralų lyderiu išrinktas Lesage iš 
federalinio 
traukė. Tuo 
beliko 48.

Otava. — Tarprovincinė Ūki
ninkų Sąjunga kreipėsi į trans
porto miriisterį Hees, prašyda
ma pasiūlyti min. kabinetui-, kad 
už Jūrų kelio naudojimą nebūtų 
imama jokio mokesčio.

parlamento pasi- 
būdu liberalų ten

un-te ir dr. 
cKewano.

Dalhousie 
iš Saskat-

pavojų sveikatai

Sovietai rengia slaptą žemėlapį
News a. World Report paskel

bė žinią apie paslaptingus po- 
vondeninius laivus, kartais pa
sirodančius Amerikos pakran
tėse. Esą jie rengia Atlanto van
denyno dugno žemėlapį, kuris 
būsiąs naudojamas atominių po- 
vand. laivų. Pastarieji, vengda
mi pavojų, galės plaukti ilgiau-

Ką priims į universitetus?

Libcralų partijos lyderiai — 
federaliniam parlamente Pear
son ir Ontario V^intcrmeyer — 
praneša, kad liberalų partija 
ryšininku neokanadiečių reika
lams paskyrusi Andy Thomp
son, buvusį anksčiau Pilietybės 
ir Imigracijos ministerijos On
tario vyr. ryšių valdininku.

10 kanadiečių karininkų iš-

Cigarečių
svarstė metinis Kanados gydy
tojų suvažiavimas Halifaxe. Ten 
buvo parodyti ir Dr. J. O. God- 
den, Dalhousie un-to prof., su
rinkti duomenys. Pagal juos, 
keturi suaugusieji iš 5, mirę vė
žio liga, nes smarkiai rūkę ci
garetes, 9% rūkančiųjų (25-50 
cig. per dieną) miršta vėžiu. Pa
gal britų 40.000 gydytojų duo
menis, surinktus per 4,5 metų, 
mirtingumo nuošimtis rūkan
čiųjų tarpe esąs didesnis nei 
tarp nerūkančių. Rūkymas esą 
sukelia netik plaučių bet ir ki
tokio tipo vėžį, taipgi — širdies 
trombozę ir kitas kvėpavimo

Sovietų Sąjungos augštojo; tąsias mokyklas panaikintos, 
mokslo ministerija, kuriai pri- Taip pat panaikintos lengvatos 
klauso visos augštosios mokyk- i vaikams tų tėvų, kurie dirba 
los, paskelbė naujas priėmimo į, “tolimuose šalies rajonuose”. 

' į Tokių visada būdavę apie 5%. 
Dabar jiems duodama tik pir
menybė tų 20% tarpe.

Šitomis priemonėmis partija 
be abejonės nori daryti atranką. 
Į ąugštąjį mokslą leisti eiti tik 
praktiniame darbe pasižymėju
siems partiečiams. Kad ta at
ranka būtų dar griežtesnė, į ko
misijas, kurios atskirose mo
kyklose sprendžia studentų pri
ėmimo klausimą, vadovaujamos 
rektoriaus ar direktoriaus, “bus 
įtraukiami miestų, o dideliuose 
miestuose — rajoninių partinių, 
profsąjunginių ir komjaunimo 
organizacijų atstovai, o taip pat 
tos augštosios mokyklos parti
nės. profsąjunginės ir 'komjau
nimo organizacijos vadovaujan
tys darbuotojai”.

Vadinasi į ąugštąjį mokslą ga-j 
ės eiti tik partijos aparato pa- [ 
laimintieji arba jo bent neuž-l

jas taisykles. Pirmiausia būsią 
priimami į augštąsias mokyklos 
“asmenys, turintys ne mažiau 
kaip dviejų metų praktinio dar
bo stažą pramonės, žemės ūkio 
gamyboje arba kitose liaudies 
ūkio ir kultūros šakose, teigia
mai užsirekomendavę. šiame 
darbe”. Tai liečia ir demobili
zuotus karius ir pereito karo 
dalyvius, kurie ir toliau būsią 
priimami be konkurso.

“Asmenims, turintiems teisę 
stoti .į augštąsias mokyklas be 
konkurso ir pirmoje eilėje, ski
riama 80 procentų vietų”, vįšuo- 
se fakultetuose bei augšt. mo
kyklose. Tuo būdu tik baigu
siems viduriniąsias ir vid. spe
cialiąsias mokyklas lieka vos 20 
procentų, vietų. Viduriniųjų ir 
spec, mokyklų abiturientams 
gavusiems aukso ir sidabro me
dalius bei “žymūnams” ikišiol
teiktosios lengvatos įstoti į augs kliuvę.

sius nuotolius neiškildami pa
viršiun, nes prientuosis pagal 
vandenyno dugno žemėlapį. Da
bar povand. laivai turį iškilti pa
viršiun laikas nuo laiko, kad 
galėtų susiorientuoti pagal sau
lę ir žvaigždes. Dugno žemėla
pis padėsiąs povand. laivams 
rasti vietą, iš kurios galės ap
šaudyti atominėmis raketomis 
JAV ir Kanados miestus. Tą patį 
tikslą turį ir žvejų laivai, ištisus 
mėnesius plaukioję Kanados pa
krantėse. Sovietų žvejybos mi- 
nisteris Iškov, lankydamasis Ka
nadoj pareiškė, kad tie laivai 
tyrinėją “žuvų keliones”.

grįžta -prie žiauriųjų Stalino me
todų. Panašiai pasisakė Britani
jos premjeras ir visa eilė kitų 
kraštų vyriausybių galvų, o Ka
nados premjeras pareiškė parla- 
mntui,-. ' esą pasiusiąs Kremliui 
protesto notą. Iš visuomenės pu
sės kol kas didesnio masto su
judiną©’-nepasirodė, išskyrus de
monstracijas Kopenhagoj, kur 
jų dalyviai iškūlė Sovietų am
basados langus. Bonnoj, Buenos 
Aires; .Otavoj taį padarė vengrų 
pabėgėliai. Užtai sovietai .pa
skubėjo atsilyginti tuo pačiu 
Maskvoje. Jungt. Tautos, kaip ir 
visada, neparodė didesnio su
sirūpinimo. JAV pasiūlymu bu
vo sušauktas posėdis Vengrijos 
komisijos, kuri tyrinėjo sovietų 
įsikišimą į Vengrijos sukilimą. 
Komisijos pirm, danas Alsing 
Andersen pareiškė, esą būsiąs 
galbūt paruoštas specialus ra
portas apie J. Nagy ir kt. sušau
dymą. .

Politiniai aiškintojai mano, 
kad naujieji Budapešto įvykiai 
yra senos Kremliaus kovos su 
titoizmu tęsinys. Vengrijos su
kilimas ir Lenkijos išsiveržimas 
iš visiškos Kremliaus kontrolės 
esą titoizrpo padariniai, galį pri- , 
daryli—ateity dar.-daugi»i—ža
los tarpt, komunizmui. Ypač di
delis spaudimas prasidėjo Kini
joj, kurios Maotsetungas ėmė 
reikalauti vienodos tarpt, ko- 

jmunizmo linijos ir smerkti Ti
to politiką. Chruščiovas esą tu
rėjęs nusileisti kompartijos c. 
komiteto prezidiumo daugumos 
nuomonei, nežiūrint, kad jo per- 

[šama viršūnių konferencija su- 
I silaukė naujo smūgio. Ir JAV ir 
Britanijos vyriausybių atsakin
gieji jau pareiškė, kad naujieji 
Vengrijos įvykiai 
riečius būti dar 
Galbūt ryšium su 
šaukti Makvon ir 
matiniai atstovai.

Jugoslavijos diktatorius Tito 
jaučia Maskvos leteną ir ėmė 
viešai kalbėti prieš sovietų ir 
raud. kiniečių politiką. Jis pa
reiškė, kad marksistinės teori
jos esą aiškinamos Peipinge, ir 
jeigu Marksas, Engelsas ir Leni
nas tai girdėtų, savo karstuose 
.apsiverstų. Ryšium su Nagy pa
korimu Tito priminė, kad pasta
rasis buvo prisiglaudęs Jugosla
vijos atstovybėje ir ją paliko, 
kai Kadaro vyriausybė užtikri
no laisvą grįžimą namo drauge 
su visa eile kitų sukilimo daly
vių. Garantija buvusi betgi su
laužyta, ir visi buvę rusų saugu
mo suimti.*

Lenkijoj vyrauja tyla, smer
kianti sovietų veiksmus Buda
pešte. Jos radijas, paskelbęs 
Nagy mirtį, uždėjo Šopeno lai
dotuvių maršo plokštelę..., 
nors Gomulkos būklė irgi netik
ra.

valdytoju būtų Brlitanijos gu
bernatorius drauge su Graikijos 
ir Turkijos skirtais atstovais, tu
rinčiais patariamąjį balsą. Grai
kų ir turkų bendruomenės Kip
re išsirinktų atskirus seimus, 
kurie tvarkytų savivaldybinius 
reikalus. Prie gubernatoriaus 
būtų sudaryta taryba nesavival- 
dybiniams reikalams,.kurion įei-

verčia vaka- 
atsargesniais. 
tuo buvo pa- 
sovietų diplo-

Planas Kipro salai
Britai paskelbė planą Kipro 

salai tvarkyti. Pagal jį, salos

Gyvasis paveikslas: Marija apsireiškia piemenėliams. Iš Montrea- 
lio vaikų darželio pasirodymo. Iš kairės į dešinę: J. Zavadskaitė, 
D. Blauzdžiūnaitė, D. Kerbelytė, J. Morkūnaitė, K. Baradinskai-

1 tė, A. Barauskas.

ti graikų seimo, 2 — turkų. Kip
ro gyventojai galėtų pasilaikyti 
britų pilietybę ir kartu būti 
Graikijos arba Turkijos pilie
čiais. Šis planas turėtų būti iš
bandytas per 7 metus. Prieš jį 
betgi pasisakė ir Graikija ir 
Turkija. . ’

; Tvarko Libaną
JT gen. sekretorius Hammar- 

skjold lankėsi Beirute ir Egipto 
sostinėje Kaire. Jis bando apra- . 
minti Libano kruvinas vidaus 
kovas, kurios gresia išsiplėsti į 
tarpt, konfliktą. Britai atgabeno 
Kipro salon papildomus para
šiutininkų dalinius, kurie reika
lo atveju galėtų būti permesti į 
Libaną. Taip pat Viduržemio jū
roje budi pasirengę britų ir JA 
V-bių kariniai laivai. Tuo tarpu 
Libano - Syrijos sieną stebi apie 
4Ū0. JTJ^^^cbėtojų, bet jii B 
skaičius toks mažas, kad sukilę- _ 
liai gali būti remiami iš užsienio 
ir toliau. Libano vyriausybė 
mato, kad tai nepakankama 
priemonė ir spaudžia JT sekre
torių atsiųsti 5.000 karių, kurie 
uždarytų Syrijos - Libano sieną 
ir priėjimą iš jūros. JAV pareiš- ; 
kė esančios pasiruošusios išlai
pinti savo kariuomenę Libane, 
jei būtų pareikalauta JT arba 
Libano vyriausybės tam tikrom 
sąlygom. Sukilėliai gi grasina 
pasikviesią savanorių iš komu
nistinių kraštų.

Kolchozų reforma
Sov. Sąjungos kompartijos c. 

komitetas, kurį sudaro 250 na
rių, posėdžiavo prie uždarų du
rų. Iš jo darbų tebuvo paskelb
tas naujas planas pakelti kol
chozų gamybai, kuri pralenk- - 
sianti JAV žemės ūkio gamybą. " 
Pagal šį Chruščiovo planą, kol
chozai turėsią gaminti daugiau 
su mažesnėm išlaidom ir konku
ruoti su geresnius rezultatus 
pasiekiančiais kolchozais. Pri
verstinės duoklės vyriausybei 
būsiančios panaikintos ir jų vie
ton įvesta pirkimo sistema, ku
ri palaikysianti našesnės gamy
bos kolchozus. Kainos betgi bū
siančios ir toliau nustatomos 
vyriausybės. Kaip tas planas 
bus pritaikytas praktikoj, tebė
ra neaišku. Taipgi lieka kol kas 
neaišku ar šis planas atneš es
minių pakeitimų ar bus naujas 
tik iš vardo.

Alžerijos vyriausybė?
Nežiūrint gen. De Gaulle pa

stangų Alžerijos problemai iš
spręsti, alžeriečiai nerimsta. 
Prancūzai kolonistai nepaten
kinti kaikuriais De Gaulle pla
nais, o arabai tebereikalauja vi
siškos nepriklausomybės. Jų 
tautinės vienybės frontas, -va
dovaująs vidaus kovoms, pa
skelbė, kad netrukus būsianti 
sudaryta nepriklausomos Alže
rijos vyriausybė užsieny. Alže- 
riečių pastangas remia Tunizija 
ir Marokas. Jie planuoja Š. Af
rikos federaciją, kurion įeitų ir 
Alžerija. Tuo tarpu numatomas 
patariamasis seimas, kuriame 
dalyvaus ir alžeriečių atstovai. 
Gen. De Gaulle liepos pradžioje 
vėl vyks Alžerijon tvarkyti pa
kibusių reikalų. Santykiai su 
Tunizija pagerėjo, kai De Gaul
le vyriausybė sutiko atitraukti 
savo kariuomenę — 7.000 vyrų, 
o likusius 15.000 sutelkti Bizer- 
tes uoste. •

Stockholm as. — 20 keleivių 
lenkų laivo “Mazowsze” papra
šė Švedijos vyriausybės politi
nių pabėgėlių teisių.
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pat lengvąi pakelia žmogaus 
nuotaiką.

Kalba mūšy brangiausias turtas 
romantizmas mūsų|višką - prūsišką kilmę, bet jis 

jau pasirinkęs kelią. “Pažiūrėkit, 
ką Vokietijai davė prūsų ir ger
manų kraujo mišinys. Žymieji 
proto ir karo vadai gimė Prūsi
joj. Garbė lietuviui vesti vokie
taitę, nes ir ji žino, kad lietuviai 
gryna ir garbinga rasė”. Ginčas 
įsisiūbavo. Profesorius pradėjo 
karčiuotis. “Ar jūs lietuviai? Jūs 
nemokat lietuviškai kalbėti!” Jie 
pasisakė baigę lietuvišką gimna
ziją ir universitetą. Jų tėvai esą 
gryni lietuviai. Tada profesorius 
pradėjo taisyti kirčius, sakinius. 
Pasidarė nesmagu. “Mes jums 
parašėme himną (Sauerveinas 
“Lietuviais esame mes gimę”), 
norite, kad.parašyčiau jums gra
matiką?” — nusišypsojo apri
męs profesorius.

Prosenelių iš toli atneštą, 
krauju ir ankomis gintą ir gina
mą, mūsų lopšinės — motinos 
kalbą mes turim branginti. Jos 
mums niekas nepakeis. Kalbė
kim šimtais kalbų, tas yra gra
žu, bet mūsų pagrindas ir pasi
didžiavimas yra lietuvių kalba ir 
mūsų graži istorija, kurią turime 
gerą, mūsų jaunųjų istorikų pa
rašytą, didelę dovaną Lietuvai.

Koktu pasidaro. Sėdim val
gykloje, aludėje, gegužinėje 4-6 
lietuviai. Greta atsisega vienas 
svetimšalis. Visi jį čiumpam. Pa- 
.mirštam lietuvių, kalbą. Nemo
kėdami, vienas per kitą, šokame 
kalbinti jo kalba. Kiek juoko, 
kiek linksmumo, kad jis mus 
supranta. Kiekvienas stengia
mės jam įtikti. Nežinau, kieno ta 
nuodėmė yra užkrauta. Gal lie
tuviško karališko dvaro, kuria
me marčiomis buvo parvedamos 
gudės, rusės, lenkės. Jos parsi
gabendavo šimtus saviškių, ku
riems mūsiškiai norėjo įtikti! O 
gal vergijos palikimas? Negeres- 
nis įspūdis ir mūsų minėjimuo
se. Dėl 10-20 svečių veik visa 
programa svetima kalba, prie 
kurios turi prisitaikyti 1.000 - 
2.000 lietuvių. Raginame į juos 
vesti jaunąją kartą. Be“ lietuviš
kos dainos veik nieko nerandame 
ten lietuviško. Prisimenu pasku
tinį Vasario 16 minėjimą Toron
te, kada mielo E. M. sūnus, be
baigiąs anglišką ir lietuvišką 
mokyklą, paklausė tėvo: “Kada, 
tėveli, kalbės lietuviškai?” “Na, 
mat, lietuviškai dainuoja”, — 
buvo, kartus tėvo atsakymas.

Neišmeskim iš burnos lietuviš
ko liežuvio. Nešaukim prakeiki
mo mūsų bočių ant savo galvos. 
Lietuvio negali pakeisti, nei gar
daus valgio šaukštas, nei auksas 
(Šatrijos Raganos Vincukas). 
Nei turtas, nei užimama vieta, 
nei profesija mūsų lietuviško 
veido negali pakeisti. Garbinga 
mūsų kino ir televizijos aktorė 
Rūta Kilmonytė, brangi ir miela 
inž. Rudžio šeima, kurių žygius 
seka lietuviai. Tai mums pavyz
dys, kad lietuviškumas netruk
do ,bet savotiškai padeda.

Ačiū Augščiausiam, leidu
siam gimti garbingos lietuvių 
tautos sūnumi! R. Medelis.

“Aušros”
kalbą labai augštai kėlė.' Vište
lis (Višteliauskas) padarė net

- puikią prielaidą, kad ne tik Ado- 
‘ mas ir Ieva lietuviškai kalbėję,

bet ir angelai danguje lietuviš
kai Viešpatį garbiną. Jie puikiai 
suprato, kad kalba mus riša, pa
laiko tautinę gyvybę ir auk
lėja naująją kartą lietuviais. Ko
va su caru vyko dėl spausdinto 
lietuviško žodžio, dėl mūsų tiky
bos. Paspausk lietuvį, ką nors 
jam uždrausk, jis įdūksta ir ko
voja. Bet jam leisk laisvai apsi
spręsti, laisvai gyventi, jis kaž
kaip aptingsta. Šių dienų oku
panto žiauri tautos priespauda 
sukelia gyvą kovą, šventų kanki
nių eilės nemažėja, bet didėja. 
Ne kartą lietuviškam budeliui 
sudreba ranka. Rusai spaudimu 
draugų nelaimėjo, o visišką ne
apykantą. Ten nutautėjimo ne
bus! Rusinimo piktžoles atsiga
bena patys maskoliai. Labai ma
žai jų priauga savoje žemėje. O 
kiek mūsų prarijo šie kraštai? 
Mes džiaugiamės radę susipra- 

’ tusį lietuvį tik antros kartos 
žmogų. Švelnių ir gerų gyveni
mo sąlygų liūliuojami, demokra- 

) tinėmis laisvėmis pertekę, leng
vai išsižadame savos žemės. Čia 
mums leidžia savas bažnyčias, 
mokyklas, net universitetuose 
katedras. Kurkit organizacijas, 
leiskit knygas ir laikraščius, sta
tykit savus namus. Jie net pa
skatina, kad geresnis yra pilietis 
tas, kuris lengvai neišsižada sa
vos tautos. Bet kaip lengvai išsi- 
žadam savos kalbos! Kaip leng-

• vai parduodam savus papročius
- ir lietuvybę! Vaikai gėdinasi sa

vų tėvų prie svečių, kad jie blo
gai angliškai šneka. Lygiai kaip 
dr. V. Kudirka gėdinosi pasvei

ks kinti savo tėvą “mužiką” prie sa
vo draugų gimnazistų.

Nepamirškim lietuvių kalbos. 
Ji yra viena iš seniausių kalbų. 
Jūs raskite kitose kalbose sep- 
tynius. linksnius, raskite tokį 
gražų laipsniavimą, raskite dvi- 

■ skaitą. NebereikalS didysis
- kovotojas Gandhi mūsų kęliaiito- 
. jui Paškevičiui užrašė, kad par

vežtų sveikinimus 300. milijonų 
lietuvių 3 milijonams indų gy
venančių Lietuvoje.

Gaila, kad mes neturime dar 
’ tiktos lietuvių kalbą nagrinė

jančios studijos. Prof. Jaunius 
buvo užsimojęs labai plačią stu
diją. Nepaprasti kalbininko ga- 

. bumai ir žinios tą leido. Deja, 
žmogaus amžius ribotas. Liko be 

■ sistemos gausi medžiaga. Jo mo
kinys prof. Buga pradėjo siste-

- matizuoti, bet nespėjo. Pačioj 
. iaunystėj jį pakirto mirtis. Prof.

Jablonskis mums davė rašybos 
rėmus, bet ne pilną gramatiką. 
Jos laikomasi ir šiandien. Dar 
šiandien mes neturime pilnos 
lietuviškos gramatikos! Nenu-

- stebkim, kad mūsų būsimus kal- 
7 bininkus teks vėl siųsti į užsienį

mokytis lituanistikos ir kalboty
ros.

Prisimenu dr. B. N. pasakoji
mą. Vieną dieną karo metu Ber
lyne jis panūdo aplankyti savo 
draugą. Pas jį rado vokiečių 
pulkininko uniformoje senį, ku
ris gražiai lietuviškai kalbėjo. 
Tai buvo garsusis prof. Gerulis, 

Vbuvęs Karaliaučiaus universi
teto rektorius. Jis mus įtikinėjo, 
kad baltus sumals germanų ir 
slavų girnos. Esą, baltams liko 
vienas kelias -— šlietis į Reichą, 
kaip Vakarų kultūros nešėją. R. 
įrodinėjo, kad šimtmečių kovos 
mūsų nesumalė ir nesumals. Pro 
fesorius prisipažino savo lietu-

(CSc) Meisterio pirmininko 
Diefenbaker pranešimas Kana
dos Darbininkų Unijų (CLC) su
važiavime Winnipege, kad da
bartinė vyriausybė šioje parla
mento sesijoje įneš į dienotvar
kę Lygių Teisių Įstatymo svars
tymą, buvo sutiktas su dideliu 
pasitenkinimu. Tiesą sakant, pa
ti mintis nėra nauja. Tas pats 
Mr. Diefenbaker, dar prieš tap
damas ministerių pirmininku, 
daugelį kartų buvusiuose parla
mentuose yra kėlęs mintį, kad 
reikia priimti įstatymą, kuris 
būtų įrašytas į konstituciją, nu
statantį ir saugantį visų kana
diečių lygias teises visais atžvil
giais.

Norėdami geriau išsiaiškinti 
busimąjį kanadiškąjį Lygių Tei
sių Įstatymą, turime pirma su
sipažinti su panašiais žygiais 
Britų parlamento darbuose ir 
JAV Pažiūrėti į visa tai istorijos 
šviesoje, nes visa tai darys į mū
siškį įstatymą nemažos įtakos.

Kalbant apie britus, greit pa
stebėsime, kad ten piliečių tei
sės nėra sutrauktos į vieną vietą 
—vieną, dokumentą ar įstatymą. 
Tos teisės nustatytos daugelyje 
dokumentų, papročių teise ir pa
galiau visa eile teisinių atvejų 
(precedentų).

Visai priešinga padėtis yra JA 
V-bėse. Čia pagrindinės piliečio 
teisės yra sutrauktos į vieną do
kumentą — JAV konstituciją. 
Turėdami konstitucinį pagrindą, 
piliečio teisių nuostatai čia ne
gali būti lengvai keičiami ar iš- 
leidžiamj, kaip lengvai nekaita- 
liojama ir pati konstitucija. Tie 
nuostatai, kaip ir pati konstitu
cija, gali būti tik Vyriausiojo 
Teismo vienaip ar kitaip paaiš
kinami.

Grįžkime prie britų. Piliečių 
teisės Jungtinėje-Karalijoje pa
lengva kito. Tų teisių istorijoje

didelį vaidmenį vaidino feodalai 
monarchai, kaip karalius Jonas, 
o vėliau karalių Stuartų pažiū
ros į valstybinius ir religinius 
reikalus- Britų piliečių teisės pa
lengva paveldėtos bei išlaikytos 
taip pat ir kanadiečių.

Pirmasis didelės svarbos ang
lų piliečių teisės dokumentas yra 
Anglijos Magna Carta. (1215 m.) 
Tai yra visų vėlybesniųjų tos rū
šies dokumentų pagrindas. Tame 
dokumente jau užfiksuotos to
kio steisės, kaip prisiekusiųjų 
teismas, kaltės įrodymas, pave
dimas parlamento kontrolei pi
liečių apdėjimo mokesčiais, tur
to apsauga, prasiskolinusiųjų ap 
saugojimas nuo terorizavimo, 
piliečių judėjimas karališkosios 
nuosavybės ribose ir už jos.*

Šis didysis dokumentas susi
laukė sau atitikmens tik 1689, 
kai buvo išleistas Anglijoje The 
Bill of Rights. Išleistas konven
cinio parlamento po visų religi
nių kivirčų, kurie buvo karaliaus 
James II laikais ir jam pabėgus. 
Po šio įstatymo sekė visa eilė 
mažesnių.

J AV-bėse tokio ilgo kėlioj į 
laisves nereikėjo. Pradžioje čia 
buyo pasiremta britų papročių 
teise, o vėliau viskas surašytą į 
JAV konstituciją, kurioje ran
dame daug ką iš britų The Bill 
of Rights.

Pagrindinės JAV piliečio lais
vės surašytos dešimtyje pirmųjų 
JAV konstitucijos priedų. Jie 
įrašyti į konstituciją 1791 m. •

Pirmajame priede užtikrina
ma piliečio žodžio, spaudos, ti
kybos ir taikių .susirinkimų lais
vė. Sekančiuose prieduose pa
tvirtinama piliečio teisė nešioti 
ginklą, teisė nebūti išmestam į 
gatvę, asmens laisvė, buto ir tur
to neliečiamybė. Nustatoma, kad 
joks pilietis negali būti būti tei
siamas, pakaltinamas ar tardo
mas ne pagal įstatymus ir be

Šuolis į pavojus
BRITŲ LAKŪNO PERGYVENIMAI RUSŲ “GLOBOJE”

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

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

Taip panašus gėrimui, kurį 
mėgdavo te savo tėvynėje

Garsiakalbis pradėjo burzgė- 
I ti, kaip paprastai prieš kiekvie
ną pranešimą. Tingiai apsiver
čiau ant kito šono ir žvilgterė
jau į sidabriniai nudažytą gar
siakalbį. Pasigirdo pranešėjo 
balsas:
— Dėmesio! Visoms operaci

jų įguloms kuo greičiausiai pri
sistatyti į patikrinimo kambarį!

“Ar negalėtų bent kada palik
ti mus ramybėje!” — dingtelė
jo mintis.

Bet juk niekas neturi ramy
bės šiame prakeiktame kare. 
Gyvenimas pasidarė pilnas tik
rinimų, skridimų, bombardavi
mų ir, jei laimingai grįžti, ilgų 
apklausinėjimų. Po to sekdavo 
nugėrimai gretimo kaimo bare, 
įtemptų nervų ir nuovargio 
maišaty! Vieni gerdavome, kad 
užmirštumėme draugus, kurie 
jau negrįžo, kiti, kad užmirštu
me, jog sekantį kartą gali būti 
ir mūsų eilė ...

Tačiau visi žinojome, kad al
koholis geriausiai padeda už
miršti, kad karas yra brutalus 
ir beprasmiškas žmonių naiki
nimas ir nieko daugiau. Taip 
monotoniškai ir leidome laiką— 
patikrinimai, skridimai, bom
bardavimai, apklausinėjimai ir 
vėl nugėrimai. Tarp viso to mė
gindavome šiek tiek pailsėti.

Praėjusią naktį mūsų nugėri- 
mas buvo ne iš paprastųjų — 
turėjome daug ką pamiršti. Kai 
grįžtant po sėkmingo bombar
davimo netoli kanalo užpuolė 
Junkeriai, netekome 4 bom
bonešių. Norėdami visa tai pa
miršti, gėrėme ligi rytojo po to 
norėjome mėginti truputį nu
snūsti.

Bet, po galų, kaip gali pailsė
ti, jei tas prakeiktas garsiakal
bis neduoda ramybės! Tą rytą 
galva buvo sunki, bet tai gal 
labiausia padėjo man užmiršti 
geriausius netektus draugus, 
kurių jau niekada neteks ma
tyti. Palengva išlindau iš po

antklodės užsisagstydamas uni
formą. Apsiprausęs šaltu van
deniu išblaškiau snaudulį. Ir vėl 
buvau tinkamas veiksmams.

Kai išėjau į lauką, mačiau 
tamsius audringus vėjo blaško
mus debesis virš Noifolko ly
gumų. Raminausį, kad toks oras 
tikrai duos galimybių pailsėti 
nors šią naktį. Tačiau neilgai te
ko džiaugtis. Pusiaukely į pa
tikrinimą sutikau Jack, mūsų 
lėktuvo pilotą. Didelio ūgio, su 
be išraikos veidu ir gera širdi
mi. Už jį nebuvo geresnio piloto 
visoje eskadrilėje.

— Taip, nekokia naktis skri
dimui. — Vėjas blaškė jo kana- 
diško akcento žodžius su dulkė
mis tiesiai į mane.

— Jack, ar manai, kad ir to
kią naktį turėsime skristi?

— Negi manai, kad kada ga
lime duoti ramybę prūsams? 
Juk nepiknikauti, o kariauti, 
berneli, čia esame.

Kad ir juokavo, bet pastebė
jau jo išvargusį balsą ir tikriau
siai jam būtų pravartu keletas 
valandų nakties poilsio.

Tai buvo 1945 m. kovo 5-ta, 
šešti karo metai. Kiekvieno vei
de galima buvo pastebėti nuo
vargį. Tačiau žinojau, kad Jack 
teisus: nežiūrint sniego, lietaus 
ar rūkų, mes neturime vokie
čiams duoti ramybės.

— Galvoju, koks taikinys šią 
naktį? Tik jau ne Politz. Po pra
ėjusios nakties puolimo, ten jau 
menkai kas begalėjo likti. O 
gal Duesseldorf, Hamburg, Bre
men ar Frankfurt, galvoju sau. 
Bet ir tie miestai jau beveik su
griauti.

— Statau bonką — tai Essen.
— Aš statau dvi, kad šį kartą 

Stuttgart.
Pasikratėm rankas. Taip mes 

darydavome kiekvieną kartą. 
Tai buvo virtę papročiu.

Mūsų patikrinimo kambarys 
atrodė kaip ir kiti. Sienos apka-

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151
šiokiadieniais 
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus nepristatoma.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.

231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

prisiekusiųjų leidimo, išskyrus 
kariuomenę ir tai tik karo metu 
ar kitokio pavojaus atveju. Pilie
tis saugomas nuo prisipažinimo 
per prievartą, nuo per didelio ri
zikavimo, nuo užmušimo ar su
žalojimo, nuo nuosavybės atėmi
mo ne pagal įstatymus, nuo įvai
rių nuostolių dėl viešosios kal
tės, jei jam nesumokama kom
pensacija.

šeštasis priedas liečia nusi
kaltimus ir teismą. Kiekvienas 
kaltinamasis turi teisę žinoti, 
kuo jis kaltinamas. Turi susi
laukti greito viešo teismo, kurio 
sąstate būtų bešališki prisieku
sieji. Teismas turi vykti toje 
valstijoj ir tame rajone, kur nu
sikaltimas įvyko. Teismo metu 
kaltinamasis turi teisę išklausyti 
pilną kaltinimą ir tam kaltini
mui paremti liudininkus. Turi

jo bylą ginantį teisininką.
Aštuntasis priedas pasisako 

prieš per didelius užstatus, per 
dideles pabaudas, prieš nepa
prastas ir per žiaurias bausmes.

Tryliktasis priedas, įrašytas 
1865, draudžia vergiją.

Penkioliktasis priedas, įrašy
tas 1870, garantuoja visiems pi
liečiams balsavimo teisę, neatsi
žvelgiant į rasę, tikybą ar spal
vą.

Keturioliktasis priedas numa
to, kad jokia valstija negali api
brėžti piliečio (JAV gimusio ar 
natūralizavusiojo) teisių, nega
li atimti jam gyvybės, laisvės ar 
turto ne pagal įstatymus, nega
li piliečių skirstyti į grupes, nėr 
lygias prieš įstatymą ar nelygiai 
įstatymo globojamas.

Devynioliktasis priedas, įrašy
tas 1920, numato lygias teises 
moterims.

Instantine
AFtOOUCTOf BAYM
BAYER GAMINYS

Suteiks skubų, ilgai trunkantį 
skausmų nuraminimą — taip

Teikia greitą pagalbą nuo žiau
rių galvos skausmų, nusišojdy* 
mo, i ši jas, lumbago^ reumatinių 
ir artritinių skausmų.

12 taH. .25c 48 tabl. .75c
120 tabl, $1.39

PARLAMENTO ATSTOVAI IŠSIKALBA
(CSc) Debatai dėl sosto kal

bos visad duoda progos naujie
siems parlamentarams išsikal
bėti ir išlieti rinkimų metu susi
dariusias idėjas. Mat, šių debatų 
metu parlamentarai gali kalbėti 
betkuria tema ir yra saistomi 
tik bendrojo parlamentinio eti
keto. Šiemet ta išsikalbėjimo 
proga dar padidėja, nes po sos
to kalbos tuoj pat seks debatai 
ir dėl naujojo biudžeto. Papras
tai debatai dėl sosto kalbos pra
dedami sekančią dieną, po par
lamento sesijos atidarymo. Šie
met jie pradėti tą pačią dieną.

Pagal paprotį debatus dėl sos
to kalbos pradeda du nauji, vy
riausybės paprašyti, nariai pa
sakyti ilgesnes kalbas už sosto 
kalbos, t.y. naujosios vyriausy
bės programos, priėmimą. Po to 
seka opozicijos partijų vadų 
kalbos. Opozicininkai, savo pa
stabų gale, iškelia pasitikėjimo 
vyriausybe klausimą. Tai yra

binėtos žemėlapiais, planais. Ša
lia stovėjo juoda lenta. Viskas 
priminė mokyklos klasę, tik gal 
toks skirtumas, kad čia buvo 
žaidžiama su gyvybe ir mirtimi.

Tai buvo mano jau 63 prieš 
pakilimą patikrinimas. Jau vis
ką žinojau iš atminties. Pir
miausia būdavo kiekvienas as
meniškai patikrinamas, paskui 
kiekvienas gaudavo specialias 
instrukcijas, pagaliau sekė tai
kiniu aptarimas.. Apie jį paaiš
kindavo eskadrilės vadas.

— Kaip jūs ką tik sužinojote, 
šios nakties mūsų taikinys 
Chemnitz, netoli Leipzigo.

Vadas parodė žemėlapyje tą 
vietą. Tai buvo 600 mylių kelio. 
Tarp visko ir aš ir Jack prara
dome šansą veltui išgerti.

— Mūsų uždavinys skaudžiai 
užkirsti prūsams. .. Siunčiame 
700 lėktuvų šį kartą. Mes žino
me, kad tiek lėktuvų sunku pa
slėpti erdvėje. Oras nekoks, gal 
tai bus mūsų naudai, — kalbė
jo vadas.

Prieidamas prie žemėlapio jis 
zigzaguodamas parodė skridimo 
kelią, kuris ėjo arti Lenkijos.

— Taip. S" eskadrilė bus pir
moji virš taikinio Chemnitz ge
ležinkelio stoties. Kaip slaptoji 
tarnyba praneša, ten stovi dau
gybė garvežių. Jūs turite sunai
kinti juos. Atsiminkite, kad nu
skristi 600 mylių ir neišmesti 
bombų ant taikinio, nėra jokios 
naudos. Įsidėmėkite tai!...

— . Dar du dalykai. Išmetę 
bombas nesiterliokite su prieš
lėktuvinėm baterijom, bet mau
kite namo. Žinoma, prūsai da
rys viską, kad sutrukdytų. Pa
leis galybę naktinių naikintuvų, 
sų kuriais, be abejonės, jums 
teks susidurti daugiau ar ma
žiau. Ir jei jūsų lėktuvą taip ap
gadintų, kad negalėtumėt sau
giai grįžti į savo bazes, pasuki
te į rusų pusę. Jiems yra pra
nešta, kad žiūrėtų, nes britų 
lėktuvai gali pagalbos ieškoti. 
Jūs gausite specialias vėliavė
les, kurios bus pažinimo ženk
las. Bet atsiminkite, nekrėskite 
šposų su rusais... Tik prašyki
te, kad jus kuo greičiau nuvežtų 
į artimiausią Britų karo misi
ją ir būsite sugrąžinti per kelias 
dienas atgal. Ar visiems aišku?

Visi palenkėme galvas, kad 
taip.

Meteorologijos karininkas pa
aiškino oro sąlygas, vėliau stu
dijavome priešlėktuvinių bate
rijų pozicijas. Dar daug kas bu
vo pasitikrinti prieš žygį, kai 
išgirdau pro pečius:

— Scotty, aš turiu pasikalbėti 
su tavim. — Tai buvo mano ko
mandos vadas.

Mes nuėjome į jo kambarį ir 
susėdome prie popieriais ap
krauto stalo.

Vadas pradėjo. Iš papratimo 
aš su galva vis jam pritariau. 
Gyslos pradėjo virpėti kūne, kai 
jis kalbėjo — tai visuomet man 
pasikartodavo, kai gaudavau at
likti specialų uždavinį.

— Tikiu, kad turėsiu laimės 
ir šį kartą ir laimingai uodegą 

(Nukelta į 7 psl.)

daugiau tradicija, nes dar nėra 
buvę Kanados istorijoje atvejo, 
kad nepasitikėjimas būtų tuoj 
pat pareikštas.

Opozicijos vadams pakalbė
jus, paprastai žodį gauna minis- 
teris pirmininkas arba kuris ki
tas jo paskirtas vyresnio rango 
ministeris, kuris atsako į opozi
cijos priekaištus. Po to praside
da bendrieji debatai.

Jei pažvelgtume į naujojo 
parlamento kalbų oficialius pro
tokolus, kurių rinkinys pagal 
tradiciją vadinamas 'Hansard 
vardu, tai pamatytumėm, koks 
temų įvairumas jau buvo pa
liestas kelių praėjusių savaičių 
laikotarpyje — pradedant nuo 
indėnų reikalų ir einant toliau 
per plentų įstatymą, tūloje vie
toje naujų pašto namų pastaty
mą, nešvarią literatūrą ir 1.1.

Naujai išrinktųjų parlamento 
narių kalbos pagal tradiciją tu
ri du ypatingus punktus: padė
kojimą savo rinkėjams už su
teikimą garbės išrenkant į par
lamentą ir savo apylinkės pa
gyrimą, kaip vienos iš prana
šiausių Kanadoje. Toliau kiek
vienas atstovas pakartoja pa
žadus, duotus rinkikams rinki
mų metu, tai būna tik bendror 
sios jo partijos platformos pa
kartojimas, nebent tik daugiau 
išryškinant tuos punktus, kurie 
jam pačiam arčiau prie širdies.

Pagaliau kiekvienoje parla
mentaro kalboje yra tradicinis 
komplimentas parlamento pir
mininkui, sveikinant jį su išrin
kimu. '

Kaip sakyta, šių kalbų temos 
nėra nėi nustatytos nei ribotos. 
Pastovi tvarka yra tik ta, kad 
kalba negali būti skaitoma iš 
rašto. Tai reiškia, kad parla
mentaras turi arba kalbėti at
mintinai ar naudotis tik trum
pais užrašais. Ši tvarka yra tra
dicinė, dar iš tų laikų, kada par
lamentarų kalbos kartais būda
vo kitų parašytos. Tiesą sa
kant, šiuo metu nevisada tos

tvarkos laikomasi.
Tradiciniai leidžiama tos tvar

kos nesilaikyti ministerių kabi
neto nariams, nes savo kalbose 
jie dažnai reikalingi įvairių de
talių bei skaičių, kuriuos sun
ku atsiminti.

Apskritai paėmus, nors kal
bėtojų būna ir daug, bet pagrin
dines temas kelia svarbesnieji 
pozicijos ir opozicijos atstovai 
Apie juos viskas ir sukasi. Kal
bų pabaigoje būna tradicinis 
vyriausybės pasitikėjimo balsa
vimas.

Dabartiniame parlamente nė
ra kalbos apie nepasitikėjimo 
pareiškimą. Esamomis sąlygo
mis tas balsavimas bus įdomus 
kitais dviem atžvilgiais: viena— 
kurios opozicinės grupės išeis 
prieš vyriausybę, antra — kiek 
tvirtai konsoliduota yra pati 
pozicija, ar neatsiras kąikurių 
narių, susvyravusių girdėtų 
priekaištų akivaizdoje.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuofi bent sykį į metus.

Atliekų visus augščiau išvardintos 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis. #

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad: apsaugoti 

; krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rudy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

88 Delaware Ave.

įvairus siuntiniai. -

į LIETUVĄ, Latvija, Estiją, Ukrainą, 
Lenkiją ir U.S.S.R.

IŠ KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų 
ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime pardavimui kos
tiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų ir įvairių 
kitų prekių.

IŠ ANGLUOS: a

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, maistą ir t.t.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAfc
(Žemesnės rūšies)

,1.4 košt, vilnonė medžiaga 14 yrd.
pamušalo .........   8 yrd.
šerinės (klijonkės) 4 yrd.

(Geresnės rūšies)
2. 4 košt, vilnonės medžiagos 14 yrd, 

pamušalo ............  8 yrd.
šerinės (klijonkės) ........ 4 yrd.

$81.90
(Vietoje 4-riems kostiumams gali būti 3 
tuo atveju reikia primokėti $4.00. Užsakant prašau nurodyti medžiagos spal
vą ir vyrišką ar moterišką).

Gyveną ne Toronte, prašiame savo sudarytus iki 17 svarų gryno 
svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. 
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

$108.50 
kostiumams ir 1 poltui medžiagos ir

LIETUVIŲ {STAIGA

Baltic Exporting Co
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St E., Hamilton, Ont Tel. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St, Sudbury, Ont TeL OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo & vai 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vak ryto iki S vai v. 
Vasaros atostogoms ši įstaiga bus uždaryta nuo liepos 28 d. iki 

rugpiūčio 9 d. imtinai.

Sav. A. Kalūza .
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LIETUVOS GYVENTOJŲ ŽUDIKŲ BYLANUO KO PRADĖTI? VENGRŲ REVOLIUCIJA
Nesunku yra pastebėti išeivijos | Prof. Z. Ivinskis Anglijos lie- (Elta) Masinių Lietuvos gy- nis, suimtus už tai, kad jie pa

gyvenimo negeroves, kurios grą- tuvių katalikų kongrese savo pa- ventojų žudymų byloje Prisie- sipriešinę kariuomenei. Vėliau
.so mūsų pašaukimui ir, apskri- skaitoje “Katalikybės reikšmė kusiųjų teisme Uline buvo baig- atėjęs telegrafinis įsakymas iš
tai, kaip žmonėms ir lietuviams, lietuvių tautai” pasakė: “Valan- ti kaltinamųjų ir pradėti liūdi- Karaliaučiaus sudaryti egze-

.................................................................. ' ‘ .......................... ’ ‘ ” kucijos komandą, kuriai kiti va
dovavę, ne jis. Bet klausinėja
mas jis prisipažino egzekucijo
se vistiek dalyvavęs ir net pats 
kaikuriuos suimtuosius nušovęs. 
Kaipo paskutinė auka Gargž
duose į sušaudymo vietą buvu
si atvaryta jauna, geltonplaukė, 
mėlynakė mergaitė, tariama 
partizanė. Ji basa išdidžiai sto
vėjusi prieš savo sušaudytoj us 
ir atsisakiusi nors žodį tarti.

Kai dėl šaudymų Kretingoje,

Daug sunkiau yra surasti prie- čius jau jungė draugėn religinį ninku apklausinėjimai. Liudi- 
monių toms blogybėms pesiprie-, ir tautinį pradą, nes religija ir ninku bus keli šimtai, 
šinti ir jas nugalėti, šioje daly- ’ tautybė turėjo reikšti pilnutinį Kieno įsakymu buvo
jen bandysiu jų paieškoti ir jas lietuvių tautos atgimimą. Šian- “apvalyta” Kretingajen bandysiu jų paieškoti ir jas lietuvių tautos atgimimą. Šian- - ------- w_
panagrinėti. Tačiau surasti tokį' dien lygiai tą pat galima paša- ■ Kaltinamasis. Pranas Lukys 
“receptą”, kurs būtų visuotinai t kyti žvelgiant į Lietuvos ateitį”, (anksčiau buvęs policijos parei- 
tinkamąs, praktikoj pritaikomas' " .............................
ir patrauklus

Tremtinių istorijos 
pavyzdžiai
Pagal įvairius duomenis, at

spariausi nutautėjimui yra mon
golų rasės žmonės, negrai ir žy
dai, Mongolai ir negrai daugiau 
išvengia asimiliavimosi dėl savo 
griežtai skirtingos rasės ir todėl* 
mums neįdomūs. Mūsų dėmesio 
verti, žydai, kurie daugiausiai 
gyvena pasklidę europiečių ra
sės kraštuose ir savo išvaizda 
mažai skiriasi. Taigi, jie tremtį 
pergyvena panašiose sąlygose, 
kaip ir mes. Žinome, kad žydai 
tūkstantmečius pajėgė priešintus 
svetimai aplinkai ir išliko iki šių 
laikų nenutautėję. _

Gal bus neapsirikta tvirtinant, 
kad žydų atsparumo blogąjai 
tremties dvasiai . pagrindinės 
priežastys yra šios:

L Religija ir papročiai,
2. Solidarumas,3, Materialinis pajėgumas, pitąlas.Neabejotina, kad izraelitų ligija 'jų. atsparumui turėjo miamos reikšmės, drausmė ir papročiai žydų bendruomenę iš kitų tautybių griežtai išskiria, o savo tarpe — sujungia. Žinomi keli atvejai dar prieš daugelį metų Lietuvoje. Jeigu izraelitas pereidavo į katalikų tikėjimą, tai jis buvo išstumiamas ir iš žydų bendruomenės. Reiškia, jeigu izraelitas atsisako savo tikėjimo, tai nelaikomas nei žydu. Kitas įdomus reiškinys teko pastebėti jau išeivijoje: kad ir subiednėję žydai stengiasi laikytis religinių papročių: laiko košerą ir griežtai laikosi savo tikybinių švenčių, o prieš Velykas valgo macus ...Nors lietuviai savo religija dažnai neišsiskria iš kitų tautų, kurių tarpe tenka gyventi, bet 

griežtai laikydamiesi savo tikė
jimo ir papročių, daug geriau ga
lėtų atsispirti išeivijos grėsmei 

nutautėjimui. Tai ypač liečia katalikus. A. Musteikis savo straipsnyje “Tirpinimo katile”, Į Laisvę nr. 2(39) rašo, kad amerikiečių mokslininkai, stebėdami, imigrantų asimiliacijos procesą JAV, yra sukūrę penkių kultūrinių tipų gradaciją, paremtą religija ir kalba. Katalikai, kalbą angliškai, ten priskiriami į trečią grupę, o nekalbą angliškai,

neįmanoma.
“Jeigu senieji mūsų išeiviai gūnas Kretingoje) teigė, kad žy- 

daug kur buvo atsinešę ir net iš- dų šaudymai buvę įsakomi Til- 
laikę patrijarchalinę ir religinę žės gestapo. Per vieną pasitari-

mą Kretingos apskrities valdy
boje kaltinamasis Behrendt 
(pasienio komisariato pareigū
nas) Tilžės gestapo vardu reika-

lietuviško kaimo nuotaiką, jeigu 
jię atsimena lietuviškas geguži
nes pamaldas, jeigu juos tikrai 
graudena gavėnios Graudūs 
verksmai ir eilė kitų kitur ne
randamų religinių praktikų, tai 
jaunosios generacijos uždavinys 
yra tas gražias religiškai - tau
tines mūsų tautos praktikas iš
saugoti, jas palaikyti išeivijoje 
ir perduoti dar jaunesnei kartai. 
Vadinasi, mūsų uždavinių tarpe 
yra. išsaugoti tą tautos religinį 
turtą, nes tuo pačiu ir. mes pa
tys labiau išsisaugosime”.j Didelio dėmesio yra vertas žydų tarpusavio solidarumas. Savo tautiečiams, patekusiems į yargą, žydai suorganizuoja tokią efektingą paramą, kokios iki šiol nepajėgė suorganizuoti jokia kita tautinė išeivių grupė. Tai. patvirtina ir jų pravesta emigracija iš Vokietijos. Tėvynės išlaisvinimui ir jos atkūrimui žydai suaukoja šimtus milijonų dolerių. Tai aiškus nurodymas, ku- riuOy keliu turime eiti ir mes. Drauge tai priminimas ir mūsų auksaveršiams, prasikūrusiems bei profesionalams, dirbantiems savoje specialybėje, ko iš jų laukia į vargą patekusieji tautiečiai bei lietuvybės reikalai. Gerai, kad yra ir mūsų praturtėjusių tautiečių. Jei tik doru būdu praturtėja, tai reikia tik džiaugtis lietuvio sugebėiimu ir pasisekimu. Bet tokiu atveju proporcingai turi padidėti ir duoklė savai tautai.

Save surasti!Nežinau, kiek .atsirastų mūsų tarpe tokio tobulumo žmonių, kurie su šv. Povilu sakytų: “Esu gyvas, tačiau jau nebe aš, bet ‘yra gyvas manyje Kristus”. Tačiau ir tie išeiviai, kurie sako: “Čia jau nebe aš, tik tos blogybės, tas purvas, alkoholis gyvena manyje” — nuo savęs niekur nepabėgs.Nėra galimybės nuo savęs pabėgti, nors ir kažinkiek alkoholio būtų išgerta. Tačiau drąsiai galima būtų tvirtinti (sekant rusų poetu Lermontovu), jog. už kiekvieną taurelę neleistino džiaugsmo reikės kibirais kančios apmokėti... To supratimo išdavoje, išeiviams, patekusiems į klystkelius, reikėtų ne tai da- riet į ketvirtą. Tai reiškia, kad j ryti, kas neįmanoma, t.y. ne bėg- , katalikai anglosaksų kraštuose į ti nuo savęs, o priešingai: savęs sunkiau pasiduoda asimiliacijai, j ieškoti ir save susirasti! Ir šv. Povilo laiško minėtą citatą, manau, reikia surasti ne kaip bė- - . - _ .girną nuo savęs, bet kaip susira- į tverta pagal Dievo paveikslą ir dima saves augščiausiame tobu- kad nevalia jos biauroti. Gi tau- lybės laipsnyje. I ^nė sąmonė primins išeivijosDasmetis - rnoniu turi didelį pašaukimą, primins tikrąjį iš tė- rūpesti, kad jie išviso egzistuoja. į vynės pabėgimo tikslą, o drauge Gi tikrumoj turėtų rūpintis, kad , ir perspės, kad moraliai pakriku-

lavęs kad žydų moterys ir vai- Fischer - Schweder mėgino teis- 
kai kaip bereikalingi valgyto- me pinti pasaką, dėl kurios pat- 
jai būtų likviduoti. Ir vokiečių sai teismo pirmininkas pastebė- 
gebietskomisariato atstovas pa- jo; «Tai galite kam nors kitar_ 
sisakęs uz tau kad Kretingos pasakoti> ne mums”. Kaltina- 
, ,, * i * * * j masis būtent tvirtino, kad. Kre-

dU j Sau<^y.maį vėliau ir įvykę > tingoje sušaudyta tik tie, kurie __ Iwoinont rtncfomninb-omc ’ . ” .. . . 1 .

sisakęs už tai, kad “Kretingos pasakoti, ne mums”. Kaltina-

ka-re- le- Tikėjimo

kaip kiti krikščionys. Atsparesni už katalikus yra tik nekrikščionys, dalinai angliškai nekalbą— priskiriami penktajai grupei, kuri sunkiausiai asimiliuojasi. Ka- 
tal.'Lų. tikėjimo reikšmę lietu
viams išeivijoje patvirtina ir gy
vi senosios kartos pavyzdžiai JA

— dalyvaujant gestapininkams. Kaikuriais atvejais, Lukio parodymu, žudymuose dalyvavę ir vokiečių kareiviai. Šaudymuose, kurie įvyko tuoj po vokiečių uygiavimo, Lukys jau vien dėl to negalėjęs dalyvauti, kadangi jis į Kretingą grįžęs kiek vėliau ir buvęs paskirtas ne saugumo, bet viešosios policijos viršininku. Priešingus Boehmes ir Hersmano parodymus Lukys vadina melu. Ir Lukys patvirtino, kad tarp Tilžės gestapo ir Kaune rezidavusio essesininkų vado Jaeger kilę aštrių “konkurencinių” kivirčų. Ginčas pribrendęs iki to, kad Kauno SS įstaigos pavedimu Šiaulių gestapo įstaiga jam įsakiusi visas suimtųjų bylas ir suimtuosius pervesti į Šiaulius, nes Tilžės gestapas neturįs teisės kištis į Lietuvos teritorijos apvalymą nuo žydų, ir komunistų. Bet tą parėdymą nebuvę galima įvykdyti, nes Tilžės gestapininkų komandos “visus suėmimus ir sušaudymus įvykdė greitai”. Šiauliams jau nieko nebelikę. Jo nuomone, Kauno gestapininkai buvę žmoniškesni, negu Tilžės.
Be jokio sąžinės 
graužimoDar kartą buvo apklausinėjamas ir vienas žymesnių kaltinamųjų, buv. Klaipėdos policijos direktorius Fischer - Schweder. Jis tiesiai prisipažino, kad tų masinių šaudymų metu neturėjęs jokio sąžinės graužimo. Jis net nežinąs, - ar jis šiandien kitaip pasielgtų, jei susidarytų panaši padėtis. Savo tokiam są- žininės atbukimui pateisinti jis mėgino įvykių eigą atvaizduoti taip, lyg ne jis, o kiti daugiau kalti. Girdi, vienas vermachto karininkas jam pristatęs asrne-

ventoj ų šaudymus. Girdi, ir Sta
linas naikinęs atskirų tautų in
teligentiją.

Kai vyko šaudymai, jis, Boeh- 
me, nė negalėjęs atskirti, kas 
žydas, kas nežydas. Nuneigė, 
kad žydai buvę naikinami tik 
dėl to, kad jie žydai. Jie buvę 
naikinami kaip “potenciniai 
priešai”. J klausimą, ar jis iš tik- 
rrf buvo įsitikinęs, kad visi tie 
sušaudytieji 5.108 buvę “poten
ciniai priešai”, Boehme atsilie
pė: “Tai sunku išspręsti”.

Žudymas buvo iš anksto 
Berlyno suplanuotas
Vienas pirmųjų liudininkų 

buvo dr. Sandberger, buvęs spe
cialios komandos vadas, kuris 
už savo veiksmus, ypač Estijoje, 
po karo amerikiečių karinio 
teismo buvo nubaustas mirties 
bausme. Vėliau bausmė buvo 
pakeista s.d. kalėjimu ir tik 
prieš porą savaičių jis malonės 
keliu, buvo paleistas į laisvę. Jis 
patvirtino," kad jau prieš karo 
žygį į Sovietų Sąjungą buvę 
ruošiami būsimų “specialių ko
mandų” vadams kursai. Slapto
mis, iš anksto paruoštomis in-

3W(VIENO LEIDINIO PASIRODYMO ROGA)
Ne, niekados nebu/ perdaug 

vėl grįžti prie seno ir visiems ži
nomo įvykio, niekad nebus per- 
vėlu dar kartą trumpai prisi
minti visą nelemtąjį įvykį, kurį 
dar taip neseniai turėjo išgy
venti herojiška vengrų tauta. 
Jos pastangos sugriovė mitą, 
kad anomis sąlygomis nič. nieko 
negalima padaryti, kad neįma
noma prieš vėją pūsti, o tik pa
sroviui plaukti nesipriešinant...

“Laisvosios Europos” Komite
tas išleido nemažo formato kny
gą - žurnalą - albumą, turinti 
112 pusi., skirtą išimtinai Veng
rijos revoliucijos aprašymui — 
“The Revolt in Hungary”, A 
Documentary Chronology of____________
Events, Based exclusively on in- iliustracijų. Jos gautos iš"spau- 
terrial broadcasts by central and aOs agentūrų ar privačių šalti- 
proyincial radios, October 23, nju.

Taigi, knygos pagrindinę me
džiagą ir sudarė vengrų centri
nio ir provincijų radijo translia
cijos, oficialios ir neoficialios.

Svarbesnių ištraukų buvo 
stengiamasi netrumpinti, bet 
pateikti galimai išsamesnes. Be 
to, knygoje buvo stengiamasi 
sugrupuoti tokią medžiagą, kuri 
niekur prieš tai dar nebuvo iš
spausdinta. Vietomis pridėti 
paaiškinimai apie minimus as
menis ar vietovardžius. Taipgi 
yra paruošta kaikurių dienų 
įvykių trumpos santraukos, pa
sinaudojant spauda, radiju ir 
gyvais liudininkais, kurie patys 
galėjo patvirtinti vienus ar ki
tus faktus. Yra ir eilė autentiškų

■iai: tikėjimas ir tautinė sąmo
nė. Tikėjimas pagelbės išlaikyti dvasinę pusiausvyrą,' primindamas nemirtingos žmogaus sielos paskirtį, kad žmogaus siela su-

V-bėse: prie katalikų bažnyčių sužinotų, kuriam tikslui egzis- sĮej i,. girtuokliai ar panašūs ne 
-parapijų lygiagrečiai ilgiau iš-j tuoj a. Šiose pastangose save .tik čia, išeivijoje, yra kitų ap--parapijų lygiagrečiai ilgiau iš-į tuoj a. Šiose pastangose —■ 
silaikė ir lietuvybė. I susirasti — pagelbės du fakto-

MEŠKIUKAS” “Little b’ar”

Jūsų malonumui paruošė

i

sunkinimas, bet ir Lietuvai atgavus laisvę būtų tik kaip sunki našta okupacijų iškankintiems, bet dar išlikusioms broliams krašte .
Mečys Musteikis (ELI).
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BREWERY LIMITED

buvę lietuvių karo lauko teismo mirčiai nuteisti, o vokiečių egzekucijos komandos tik tuos sprendimus įvykdę (visiems žinoma, kad tada jokių lietuviškų karo lauko teismų nebuvo ir negalėjo būti). ____t __Ir kaltinamąjam Boehme, pa- strukcijomis turėję būti naiki- čiam sunkiausiai apkaltintam, teismas davė progos dubti papil- tojai ir — be. jokios išimties — domus parodymus. Bet ir jis kaip Fischer - Schweder — ne- žygius laikęs beprotybe ir sten- parodė jokio gailesčio žymės, jo- gęsis tos rūšies parėdymus kiek kio sąžinės graužimo. Jis buvęs giliai įsikalęs, kad vokiečių valstybės interesai reikalaują žydus išnaikinti. Teismo pirmininko klausiamas, ar jis nejautė jokios sąžinės, jokios atsakomybės prieš Dievą ir žmones, Boehme šaltai atsakė, kad nejautęs.

nami visi komunistiniai darbuo-

visi žydai. Jis asmeniškai tokius

galint apeiti ir jų. vykdymąą nudelsti'. Tai jam Estijoje šiek tiek pavykę. Žydai ten buvo šaudomi tuo laiku, kai jis buvęs išvykęs.Kitas liudininkas, buvęs “specialios komandos” viduriniame fronte vadas, parodė, kad “nai- Girdi, gestapininkų tarpe nebu- (kinomo įsakymas” pradžioje lie- vę madoje sąžinės balso, klau-' tęs tik nedarbingus žydus, bet sytis. Dar ir dabar Boehme pa- vėliau Himmleris įsakęs naikin- teisina fiurerio, ir jo įvairių pa- ti ir žydų moteris ir vaikus, dėjėjų suplanuotus ir įvykdytus ■ “kad neatsirastų keršytojų”, masinius okupuotųjų kraštų gy- ' (Nukelta į 9 psL)

1956 — November 4, 1956”. Kaina 1 doleris.Šioje knygoje, gerame popieriuje išspausdintoje ir papuoštoje vengrų tautinių spalvų viršeliais (raudona, balta, žalia), pačių leidėjų, išskyrus trumpą Įžangą, kaip ir nieko nekalbama, bet duotas žodis pačios vengrų tautos atstovams, patiems vengrams. Leidinys tėra dokumentų rinkinys, teisingiau visų Vengrijos radijo stočių anomis kritiškomis dienomis pateigti tekstai, užrašyti precizišku tikslumu ir išversti į anglų kalbą. Visos tos radijo transliacijos užrašytos chronologine eile, diena dienon, valanda valandom Tekstai prasideda Budapešto radijo pranešimu apie studentų demonstraciją 1956 m. spalio 23 d., toliau liečia jau sovietų karinių jėgų įsikišimą, vengrų reakciją, tas radijo transliacijas, kurių paskutinės buvo užrašytos lapkričio 6 d.
VEIKIME IR PADĖKIME PATYS SAURetas kuris, iš mūsų neturime savo artimųjų ar draugų už geležinės uždangos. Jie visi reikalingi materialinės pagalbos, vis- tiek ar b.ųtų Sibire, ar grįžę iš ten ar tebegyventų savoje žemelėje. Tik prieš keleris metus yra duota teisė jiems susirašinėti su laisvuoju pasauliu. Raudonieji didžiūnai - carai jau nebetiek bijo, kad jų nunuogintas apiplėštas darbininkas parašys apie savo vargingą gyvenimą, skurdą ir badą jų rojuje? Jie rizikuoja, rašo laiškus, nes tikrai žiauru žmogui sunkiai dirbti ir neturėti ko pavalgyti ir pridengti kūną. Jau keli metai kai laisvojo pasaulio lietuviai siunčia jiems materialinę pagalbą. Raudonieji carai apkrovė tuos siuntinius didžiausiais muitais, taip norėdami sutrukdyti, sustabdyti pagalbą nelaimingiesiems. Pasaulio muitų istorijoje dar nebuvo atsitikimo, kad dovanos, pašalpos skurde atsidūrusiems būtų apkraunamos mokesčiais. Lietuvos muitų tarife buvo §221 p. 2, kuriuo dovanos ir vartoti daiktai ar daiktai to pat kilmės krašto buvo įleidžiami visiems piliečiams be muito. Tokį paragrafą turėjo net ir carų - kapitalistų muitų tarifas.Stebėtina, kodėl liaudies “gynėjai” nenori pagelbėti vargšui darbininkui? Už naujus daiktus mokame 50-100% vertės muitą ir dantį sukandę siunčiame, nes mūsų moralinė pareiga yra padėti tėvams, broliams skurde atsidūrusiems.Lazda turi du galu. Raudonieji carai nori apiplėšti ir mus ir pasipelnyti. Rezultate jie sau daro irgi “gerą” propagandą laisvajame pasaulyje. Žinome, kiek Amerikoje, Kanadoje buvo jų simpatikų lietuvių, kurie netikėjo į naujų ateivių pasakojimus, dabar jie, sako, kad “Jūs mažai dar nusakėt, laiškas iš mamos, tėtės, brolio tikrą veidą parodo, kaip ten ’’gera“ darbininkams”. Gi buvę simpatikai (paraudę)," išsiuntę po 10-20 siuntinių ir sumokėję plėšikiškus muitus, pasidaro geriausi propagandistai

amerikonų ir kanadiečių tarpe prieš komunistus.Vienam politikui esu parodęs kvitą apie sumokėtą muitą už mintinį. Jis-ir daugelis kitų netikėjo, kad rusai ima 100%' muito. Į Angliją, Vokietiją ir kitą laisvą pasaulį už 20 svarų siuntinį reikia mokėti $5-6. Jei per Kanados paštą pasiusi į Lietuvą 20 sv. siuntinį, tai už persiuntimą sumokėti irgi $5-6, bet gavėjas Lietuvoje bus apkrautas tūkstančiais rublių, kurių darbinin- Kas neturi.Tas politikas siūlė rašyti Į anglišką spaudą apie rusų plėšikavimą, organizuotai siųsti raš tus Kanados valdžiai.Vartoti daiktai į Baltijos kraštus visai neįleidžiami. Tai kodėl “savanoriškai įsijungusių” respublikų piliečiai yra diskrimi- nuoiami? Į Lenkiją ir kt. satelitų kraštus galima siųsti ir vartotus daiktus.Mes laisvojo pasaulio lietuviai tūkstančius doleriu sumokame neteisingai. Tad netylėkime.1. Kanados Liet. Bendruomenė turėtų pastudijuoti šitą klausimą ir iškelti faktus Kanados valdžioje bei spaudoje.

Jei šiais klausimais susidomėtų mūsų LB, BALFas, tai išeitų į naudą visoms pusėms.Vadovaujantieji tik nuoširdžiai įsigilinkite į šią problemą. Jūs reikalaujate iš masių aktyvumo, bet ir jūs duokite, ką galite, masėms konkretaus.
Liūtas Kirvis.

Red. pastaba: Įvairių mūsų centrinių organų šis klausimas jau nekartą keltas. BALFo siuntos už geležinės uždangos ir yra sudaromos Europoje. Sovietų Sąj. prie Raudonojo Kryžiaus nėra prisidėjusi ir jo neįsileidžia. Sovietus paspausti, atrodo, galima tik per viešąją opiniją ir per kaikuriuos JT organus, ypač per Žmogaus teisių ir socialinę komisijas, jei pasisektų rasti kraštą, kurio delegacijos žmonės sutiktu savo kalbose panaudoti pateiktą medžiagą. Bet ir tokių ianovniu buvo darvta.

Knygos pradžioje įdėti du atsišaukimai. Vienas yra Budapešto 11 distrikto darbininkų tarybų, kuriame buvo reikalaujama sovietų kariuomenės pasitraukimo ir Imre Nagy vyriausybės grąžinimo, o antras — jaunimo manifestas — reikalaujantis neutralios, nepriklausomos, demokratinės ir socialistinės Vengrijos. Abu jie rašyti 1956 m. lapkričio 12 d.Tekstas pradedamas spalio 23 d. 9 vai. ryto, Budapešto radijo skaitomu komunikatu apie įvykius vengrų sostinėje. Spalio 25 d. jau prabyla ir laisvasis radijo siųstuvas Miskolc, kitą dieną prie jo prisijungia Pecs, Ba- ranya radijas, Nyiregyhaza, Gy- or ir kt. radijai. Daug kur kartojamas vengrų patriotų prašymas'padėti jiems nelygioje kovoje, neužmiršti jų, neišduoti Vengrijos. Bet visa veltui. Tie, kurie girdėjo, buvo kurti ir kurie turėjo matyti; liko akli. Vengrų didžioji tragedija baigėsi, galima sakyti, lapkričio 11 d. Tą dieną nutilo vengrų paskutinysis laisvas radijo siųstuvas Rajk. Knygos gale pridėtas Vengrijos orientacinis žemėlapis ir sąrašas asmenų sudariusių Nagy ir vėliau Kadaro vyriausybes. Al. Gimantas.
UŽSIENIO KAPITALAI 

KANADOJEKanados statistikos biuras paskelbė duomenis apie svetimu kapitalų investavimą Kanados ūkyje. Išviso svetimo kapitalo Kanadoje esą investuota 17 bilijonų dolerių’. Daugiausia, žinoma, yra amerikoniško kapitalo — veik 12 bilijonų, toliau seka britiškas — veik 3 bilijonai. Naftos pramonėje svetimo kapitalo yra net 80%. Daugely kasyklų bei sunkiojoje pramonėje užsienio kapitalo esą per 50%.Vienam Kanados gyventojui tenka $950 užsieninio kapitalo. Tuo tarpu Kanada užsieniuose turi investavusi $4.460.000.000.

Visu rūšiŲ stalių darbai
Virtuvių spintelės (kobitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. įvairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS,

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922, 
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JEI STATAI AR PUOŠI NAMUS —

DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ
kreipkis į lietuvišką firmą

MODERN STONE C0.
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.

(CSc) Daugeliui nėra žinoma tvarka, kokiu būdu vaikai prienami į Vaikų Ligoninę Toron-2 PLB įvykstantis kongresas ;te» taip pat ko reikalaujama iš turėtų priimti atitinkamą rezo- 'ligonio bei iš tėvų. To nežinoji- liuciją ir pasiųsti Jungtinių Tau- mas neretai sukelia eilę nema- tų. asembliųi. apie laužymą tarpt.' lonumų bei nesusipratimų, o principų šelpimo idėjose. kartu net ir priekaištų tiek tar-3. Būtų gera, kad BALFas su-įnautojams. tiek pačiai pagarsė-

Vaiku ligoninė Toronte

organizuotų prie savo skyrių Europoje, Švedijoje ar Vokietijoje siuntinių skyrius ir medžiagas pirktų ten vietoje. Manau, mes sutaupytume siuntimo išlaidas ir muitai ana valiuta pigiau išeitų.4. Būtų gerai, kad BALFas dėl siuntinių muito padarytų sąlytį su Tarpt. Šalpos org. Raud. Kryžiumi ar kt.

jusiai ligoninei.Reikalui pataisyti ligoninė ką- tik išleido informacinę knygelę. Joj išdėstoma, kokia tvarka vaikas į ligoninę priimamas, o taip pat suteikiama daug informacijų apie vaiko būklę pačioje ligoninėje.Knygelės skyriuje apie atsiskaitymą skaitome:“Jei jūs rūpinatės apie atsi-
Saugesniam važiavimui!

Dabar pats laikas patikrinti savo mašiną —
PRIEKINIŲ RATŲ IŠLYGINIMAS — patikrinkite savo ma
šiną dar šiandien!
RATŲ BALANSAVIMAS
PILNI PERDAŽYMO
DARBAI
VAIRŲ PATIKRINIMAS

SULANKSTYMŲ 
IŠTAISYMAI 
STABDŽIŲ ĮDĖJIMAS, 
kiti darbai.

u

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO

(pusantro bloko j pietus nuo St. Clair Ave.)

TELEFONAS RO. 9-4773 Savininkas Gustavas Keraitis

skaitymą su ligonine, patariama pasimatyti su mūsų Pacientų Atsiskaitymo Vadovu (Patients Accounts Manager) arba jo padėjėju. Jie įsigilins į jūsų sunkumus įr padės reikalą išspręsti.Apskritai ligoninės sąskaitos už patarnavimus yra mažesnės už normalias, nes ligoninė gauna daug aukų, o taip pat turi ir santaupų. 'Jums labai svarbu žinoti, ką iš jūsų sąskaitos apmokės jūsų turimas ligos ar gydymosi draudimas”.Toliau skyrelyje apie vaiko priėmimą į ligoninę sakoma, kad pirmas ir labai svarbus darbas yra atsakymas į klausimus, kuriuos tėvams pateiks gydytojas ar seselė. Kaikurie iš tų klausimų yra gana asmeniški, bet vis- vien reikalingi tikslių atsakymų:“Vaiko priėmimo metu tėvams teks atsakyti eilę klausimų. Tie klausimai liečia jūsų vaiką, o taip pat apie ligas tėvų ar giminės. Dalis klausimų iškils po to, kai gydytojas apžiūrės vaiką. Atsakykite į tuos klausimus labai atidžiai, rūpestingai ir nuoširdžiai, nes nuo to labai pareis vaiko pasveikimas. Vaikų ligoninėje artimųjų atsakymai į i klausimus yra daug svarbesni, .negu kuriuo kitu atveiu”.
Apskritai ši knygelė išsklai- 

idys daug neaiškumų. Ji gauna- 
,ma laisvai šiuo adresu: The Su
perintendent’s Office, The Hos
pital for Sirk Children, 555 Uni

versity Avenue, Toronto ,Ont.
1 1 ■■ " ■ I . ■ I I II!*

DRAUDIMO AGENTŪRA Al Dūda GENERAL INSURANCE
Visų rūšių draudimai Ontario provincijoje: namai, automobiliai 

24 valandų patarnavimas veltui.ir t.t.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave.
42 Evelyn Ave.

JA. 9-0613
RO. 9-4612
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Gyd. Vincas Kauza, gatuomis 
žiniomis, yra miręs ištrėmime 
Sibire. Jis buvo kilimo vilnietis

tuvą.
Karolis Didžiulis, žinomas se

nas bolševikas ir CK narys, mi
rė gegužės 24 d. Vilniuje eida
mas augščiausio teismo pirmi- 
ninko pareigas. Kadangi jis dar 
vadinosi ir Grosman, tai daž
niausiai buvo laikomas nelietu
viškos gilmės asmeniu. Dabar 
paskelbtoje jo biografijoje rašo
ma, kad jis buvęs gimęs 1894 m. 
liepos 8 (20) d. Mandeikių km., 
Kruopių valse., Šiaulių apskr., 
dabar Žagarės raj., valstiečių 
šeimoje. Vaikystėje piemenavęs 
ir bernavęs, o 1912 m. atsidūręs 
Rygos darbininkų, tarpe. Nuo 

• 1919 m. buvęs kom. partijos na
rys, 1923-5 mokęsis tautinių, ma
žumų kom. universitete Mask
voje, mokslą baigęs dirbęs po
grindy Panevėžio, paskum Šiau
lių rajonuose. Po gruodžio 17 
perversmo jis buvęs kooptuo
tas į CK. 1928-1933 m. buvęs ka
lėjime,- o po to vėl CK sekreto
riate. 1940 m. bolševikų rusų 
okupacija jį rado Pabradės sto
vyklos kaliniu. Pirmos okupaci
jos metu jis pasiekė augšč. tary
bos prezidiumo pirm, pavaduo
tojo vietos. Karo metu Rusijoje 
buvo pabėgėlių iš Lietuvos rei
kalų tvarkytojas. Nuo 1947 m. 
buvo augšč. teismo pirmininkas.

Jis miręs nuo kasos liaukų' 
vėžio.

Pristatomą mėsą kolūkiai daž
nai superka, bet ne patys išau
gina. Tiesa, š.m. Nr. 123, rašo, 
kad Kupiškio rajono “Palan
gos” kolūkis, kurio pirm. Miko- 
lajūnas, ir Melnikaitės vardo 
kolūkis, kurio pirm. Baronas, 
gavę pagyrimus už pagaminimą 
daug kiaulienos. Bet ištikrųjų 
kiaulės buvę nupirktos ir -prista
tytos. “Palangos” kolūkis prista
tęs po 33,6 centn. kiaulienos nuo 
kiekvieno 100 ha ariamos že
mės ir gavęs pereinamąją rau
donąją vėliavą. Bet ištikrųjų jis 
tepagaminęs po 15,6 cnt., o kiti 
cnt. buvę nupirkti. Iš 64 prista
tytų bekonų 47 buvę nupirkti iš 
Skapiškio geležinkelio stoties 
bei MTS darbininkų bei tarnau
tojų. Melnikaitės ir “Artojo” 
kolūkiai pristatę taip pat apie 
pusę pirktų bekonų ir virtę 
“pirmūnais”.

Tokie kolūkiai esą superką 
tarytum veislei ir surašą atitin
kamus aktus. Sekančią dieną 
surašą naujus aktus, tuos pačius 
bekonus paskelbią veislei netin
kamus ir pristatą valdžiai. Tuo 
būdu jie dar pasinaudoja vals
tybės duodama veislinėm kiau
lėm pirkti parama — 20% ver
tės bei po 3 kg nuo kiekvieno 
gyvo svario kilogramo koncent
ruotų pašarų. Taip kolūkiai pre
kybos bildu uždirba ir dar būna 
pagerbiami atžymėjimais kaip 
gamybos pirmūnai.

Vilniuje esą baigiamos statyti 
naujos troleibusų linijos: Žvė
rynas- Valakumpiai ir Stotis -

Valakampiai. Jomis sekmadie
niais kursuosią 12-16 troleibusų. 
Tada bendras Vilniaus troleibu
sų linijų ilgis būsiąs 34 km.

Apie Krikštonyse išplautą 
priešistorinį kapą viename laiš
ke iš tos apylinkės žmogus ra
šo: .» .

. Mes dar nežuvaujame, 
nes yra uždraustas laikas. Kai 
užtinka milicija, tai supiausto 
tinklus.

Pas jnus Nemunas buvo tięk 
pakilęs, jog istorijoj nėra net 
paminėta ir niekas neatsimena. 
Daugel trobesių nuplaukė, o me
džių su šaknimis tai vienas prie 
kito plaukė. Kaip prisimenat 
malūną Subačiaus Krikštonių, 
tai pirmutinis augštas buvo už- 
semtas ligi lubų. . Suardė jam 
kluoną ir tvartus. Kur žemi 
krantai, tai užliejo po 1 ir 2 
klm., buvo pakilęs 7 metrus. 
Kai nusėdo, tai ties Subačiaus 
malūnu vanduo nuplovė žemes 
ir išplovė kario kapą išmūrytą 
akmenais nuo 10-20 metrų 
skersmens. . Vyras turėjęs .apie 
40 metų, augalotas. Prie jo ras
tas geležinis kalavijas, medinė 
makštis, skydas, ietgalis, žalva
riniai geriamojo rago apkaus
tymai, ragas buvęs tauro, dir
žo sagtis sidabrinėmis'plokšte
lėmis. Archeologai nustatė, jog 
karys yra ne eilinis, bet koks 
vadas, ir kad yra palaidotas 
penktame šimtmetyje po Kris
taus gimimo jotvingių laikais.

O kitoje Nemuno pusėje ties 
malūnu nuplovė vanduo že
mes, tai matyti mūrinių namų 
pamatai, akmenų ir plytų kros
nių vietos su kokliais, dar išli
kusiais sveikais. Kokliai išrai
žyti ornamentais ir geros koky
bės. Būta kokių miestiškų pa
statų, labai seniai, nes vietom 
daugel žemės apklota. Šįmet at
važiuos kasinėti'piliakalnio ir tų 
vietų Krikštonyse ...”

Visuotinis gyventojų surašy
mas bus 1959 m. sausio mėn* 
Jam jau ruošiamasi.

“Kauno Tiesos” jredaktorius 
yra J. Leonavičius.

Dėl Pirčiupio tragedijos “Švy
turio” žurnale tūlas A. Šilinis 
kaltina lietuvius policijos tar
nautojus, išvardina ir keletą jų 
pavardžių, tačiau įrodymą temi
ni tą. vieną, kuris jau anksčiau 
buvo minėtas “Tiesoje” ir kt. so
vietinėje spaudoje, būtent, kad 
išlikusių Pirčupio gyventojų pa
sakojimu su baisiąja egzekucija 
atlikusiais vokiečiais buvęs at
važiavęs ir vienas lietuviškai 
kalbėjęs civilis. Nei kas jis bu
vo. nei koks ten buvo jo vaid
muo neaišku. Tai kuo gali būti 
pateisinamas ta proga išvardini- 
mas buvusių Eišiškių ar Valki
ninko lietuviu policijos tarnau
tojų? / ; .

Marijampolėje atidarytas lė
lių teatras, kuris tuojau po ati
darymo gegužės 18 d. išvyko 
gastrolių į Vilnių, Kauną, Uk
mergę, Širvintus ir kt. Pasta
tytas “Stebuklingasis Aladino 
žiburys” — arabų pasaka.

Visi, renkamės, visi, į rengiamą 
š.m. birželio 30 d., pirmadienį, “Dominion Day” išvakarėse, 

DIDELĘ IR LINKSMĄ

G E G U Ž I N E , 
kuri įvyks “BRANT Inn” - "SKY CLUB” aikštėje, 

Burlington, Ont.

Lietuviai pasaulyje

Vietovė ant pat ežero kranto, mė
nulio, žvaigždžių ir prožektorių 

apšviesta.

Romantiška ir jauku!

Įvairus bufetas, turtinga loterija, 
Benni Ferri muzika ir t.t.

Pradžia 7 v. v. iki 12.30 v. n.

TFondo Hamiltono skyr. valdyba.

Maloniai kviečiame visus 
Hamiltono ir visų plačiųjų apy
linkių lietuvius kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

SIUNTINIAI Į LIETlfVĄ, 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 siųsti 

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- 
nelio jpilams ir kitko.

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

HAMILTON, Ont.
Ateitininkų stovykla

Šįmet, kaip ir kiekvienais^ 
meitas, At-kų Krašto Valdyba 
ruošia visos Kanados at-kų sto
vyklą. Stovykla įvyks TT Pran
ciškonų vasarvietėje Wasagoje. 
S. stovykla prasidės liepos 19 
d. ir tęsis iki liepos 26 d. Pri
imami ir ne at-kai — mergaitės 
ir berniukai nuo 13 metų amž. 
Stovyklautojai bus nuvežti ir 
parvežti be jokio atlyginimo. 
Stovyklos mokestis už visą lai
ką $13. Todėl Į šią stovyklą leis
kime savo vaikus, jie ten bus 
auklėjami grynai lietuviškoje 
dvasioje. Registruotis prašome 
pas šiuos asmenis: G. Lataus- 
kaitė, tel. LI. 5-7623, J. Pleinys„ 
tel. JA. 9-5129.

Hamiltono moksleivių at-kų 
kuopa laimėjo vieną iš keturių 
vietų,, MAS Centro Valdybos 
paskelbtam konkurse tarp kuo
pų. Tai tikrąi gr^žu, kad Hamil
tono moksleiviai at-kai vado
vaujami energingos at-kės G. 
Latauskaitės nenuleidžia ran
kų, bet gyvai reiškiasi veiki
me ir dirba Dievo, tėvynės ir sa
vo labui. Laimėjusios kuopos 
turi teisę, kurių tarpe ir Ha
miltono, prie savo vėliavos ne
šioti tautinę juostą, kaip šios 
garbės ir pasižymėjimo ženklą. 
Taip pat gavo vienkartinė dova
nėlę, kuopa gali siųsti vieną 
kuopos narį r betkurią mokslei
vių at-kų stovyklą nemokamai.

At-kų gegužinė birželio 8 d. 
Lake Medad praėjo su geru pa
sisekimu. Nors oras buvo ir ne
labai palankus, bet žmonių at
vyko apie 400. Iš šios gegužinės 
pelno gauta $140. Rengėjai dė
koja visiems už atvykimą. Gau
tasis centelis bus panaudotas 
jaunimo stovyklai ir tolimesnei 
veiklai išvystyti. >

Vysk. M. Valačiaus vardo šeš
tadieninei inokyklai, metų už-1 - .
baigimo proga, vyn at-kų kuo-; ,LN kapitalas (akcijųs) padi- 
pa paskvrė iš savo kasos $25. įdėjo $300. Po $100 įnešė Lauga- 

“ j P. J lys Zigmas. Tribinevičius Lco-
inas ir Bendr. valdyba. Visiems 
j L N rėmėjams siunčiame gra
žiausią ačiū!

Pirmoji organizacija prisidė
jusi prie HLN yra KLB Hamil
tono Ap-kės Valdyba. Ji yra iš 
eilės 341-ju nariu. Kviečiame ir 
kitas !iet organizacijas paremti ' JaiVr^'k Julijo^^tulio^iu 
sj didel! tautini darbą o imliau ;sūnus Krikšto lėvais buvo Baj 
pamatysime, ką gali atsiekti vi-J s Matulionis ir Ona Matulio- 
suotine musų vienybe. Neope-
ruokime menkaverčiais priekaiš i Marijus Antanas. Jono ir 
tais, kaip biznio narnai ir pa- i Teklės Timmermanu sūnus, 
našiai. Visi matome, kad tai tik ; Krikšto tėvais buvo Bronius 
pereinamasis laikotarpis. Duos 1Stapulionis ir Danguolė Janus- 
Dievas ir po 2-3 metų atsieksi- \ ^31^.
me galutinio tikslo — Lietuvių Mykolas Bukauskas nusipirko 
Namų pūna^ šio žodžio prasme, žemės sklypą prie Winnipeg 
Viską juk iš karto padaryti ne- ežero Sprus gatvėje. Greitu lai- 
galime. Nebūkime negatyvūs — ku žada pradėti ten vila statyti.

ga loterija laimei išmėginti ir 
t.t. Pradžia 7 v.v.; baiga 12.30 v. 
naktį. Esant blogam orui — vis
kas įvyks ten ^pat “Brannt Inn” 
salėje.
■ Malonia* kviečiame visus ma
loniuosius Hamiltono, Toronto 
ir visų kitų kolonijų lietuvius 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti 
į šią gegužinę. Kartu savo atsi
lankymu prisidėsite prie lėšų 
telkimo mūsų brangios tėvynės 
ir savų brolių-sesių išlaisvinimo 
iš žiauriausios raudonos vergi
jos pagreitinimo bei šiuo metu 
radio bangomis perduodamo 
moralinio sustiprinimo.

Laukiame visų. Iki malonaus 
pasimatymo.

Jūsų
TF Hamiltono skyr. valdyba
Padėkime skautiškajam jau* 

irimui! Šį ketvirtadienį, birželio 
26 d. 7.30 vai. mūsų jaunimo lie
tuviškam ateities labui tvirtai 
apsispręskime dalyvauti visuo
menės susirinkime,, kuris įvyks 
parapijos salėje. Jauni žmonės 
—žmonės be rūpesčių. Mūsų vy
resniųjų pareiga brendimo am
žiuje jų nepalikti svetimai ap
linkai. Panašiom problemom 
apsvarstyti ir šaukiamas minė
tas susirinkimas. Kas galime, 
būtinai jame dalyvaukime.

HLN auga ir bujoja. Jau treti 
metai kiekvieną savaitę be per
traukos mes skaitome šioje vie
toje nuolatinį ir pastovų narių 
augimą. ~

Šią savaitę su didžiausiu dė- 
kingurpu skelbiame 6 naujus 
narius, paskyrusius LN po $100: 
David-Dovydėnas- Vladas, 2 tau
tiečiai iš Kitchener, Ont. — Jo
nikas Petras ir Buškevičius Juo
zas; iš Courtland, Ont. irgi du— 
Galdikienė Olė ir Gavėnas Pet
ras ir KLB Hamiltono Ap-kės 
valdyba. ' ė

KRONAS
VALEVIČIUS

UMltEO . r

Th« Centr* el Reel Estate"

Linksma gegužinė 
Tautos Fondo, Hamiltono sky
riaus valdybos rengiama įvyks 
birželio 30 d. jpirmadienį, Domi
nion Day šventės išvakarėse, 
Burlington, Ont. gražiausioje 
“Sky Club” aikštėje, moderniš
kai įrengtoje, ant pat ežero 
kranto. Vieta romantiška ir jau
ki kaip jauniems, taip ir se
niems. (Randasi apie 10 mylių 
nuo Hamiltono, Toronto krypti
mi, prie 2-jo kelio).

Kadangi antradienį bus šven
tė — Dominion Day — o dau
gumai ir pirmadi.enis nedirba
mas, tai susidaro ilgas 4-rių die
nų savaitgalis, kur pirmadienį 
į rengiamą gegužinę bus geriau
sia proga visiems, iš arčiau ar 
toliau, atsilankyti ir dar prieš 
darbą bus laiko pailsėti. Atsi
lankiusieji netik turės gražiau
sią progą linksmai praleisti lai
ką po sunkių darbų, bet ir su 
artimaisiais susitikti; ar naujus 
pažįstamus surasti ir kartu ro
mantiškoje nuotaikoje praleisti 
keletą valandų, kas liks ilgoje 
atmintyje.

Veiks įvairus bufetas, links- 
Tna Benni Ferri muzika, turtin-

bet būkime pozityvūs.
Bendruomenės V-bai už šią 

didelę-LN moralinę paramą la
bai ir labai nuoširdžiai dėkoja
me!

LN kiną liepos 1 d., t.y. atei
nantį antradienį pradeda eks
ploatuoti pati LN valdyba. Kaip 
žinome kino atidarymas sutam
pa su Dominion Day. Visus tad 
maloniai kviečiame atidarymo 
dieną skaitlingai atsilankyti. Vi-

Pries perkant ar 
parduodant

namus,1 biznį ar ūkį etc,.
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas.

IA VALSTYBĖS
Am. L Bendruomenės II Ta

rybos pirmoji sesija šaukiama 
š.m. liepos 4-6 d.d. Clevelande 
Čiurlionio ansamblio namuose. 
Darbotvarkėje numatyti visų 
bendruomeninių organų prane
šimai, apyskaitos, rinkimų įver
tinimas ir naujų c. organų rin
kimai.

AmLB Tarybą sudaro 20 at
stovų išrinktų balandžio 27 d. 
rinkimuose, C. Valdybos nariai 
ir apygardų pirmininkai arba 
kiti specialiai tam valdybų iš
rinkti nariai.

Rinkimuose į AM LB Tarybą 
š.m. balandžio 27 d. balsavo 
4.137, j PLB Seimą — 4.142 as
menys. 1955 m. gegužės 1 d. rin
kimuose balsavo 6.916 asmenų.

Liet. Socialdemokratų Sąjun
gos atstovų suvažiavimas šau
kiamas birželio 29 d. 10 vai. ry
tą “Keleivio” patalpose — 363 
Broadway, So Boston 27, Mass.

Prof. K. Pakštas išvyksta eks
pedicijai į britų Hondūrą. Kar
tu su juo važiuoja inž. Pr. Bal
takis ir mokyt. Al. Krapas. _

Veikiant Kcrstcno vadovau
jamai komisijai komunistų ag
resijai tirti buvo išleista eilė 
knygučių apie sovietų pavergtas 
tautas. Jų Nr. 9 skirtas Gudijai. 
Tos knygutės autoriai gudams 
priskyrė visą Lietuvos senąją 
istoriją, pačią Lietuvą susiau
rindami iki Žemaitijos. Tik da
bar po 2 metų Congressional Re
cord leidiny tai atitaisyta, nors 
išdėstant Lietuvos istoriją nuo 
Mindaugo iki Vytauto. Tai pa
daryta LLKomiteto ir kun. J. 
Kučingio rūpesčiu, parėmus 
Kongresmanui P’. Lipscomb, res
publikonui iš Los Angeles.

Geriau vėliau, negu niekad!
tnz. Leonidas Nagevičius su 

žmona Leone Kareivaite ir sū
numi iš Australijos atvyko ap
sigyventi i Clevelandą. Austra
lijoje jie išgyveno 7 metus. Ten

kytojavo. Ji daug ką papasako
jo apie ’’darbininkų rojų”.

Dillingeno apylinkės narių su
sirinkime perrinkta senoji val
dyba: pirm. E. Getneris, sekr. A. 
Poška, ižd. J. Gujėnas. Revizo
rium perrinktas K. Mickevičius.

Neustadte, A. Grunovui iš pir
mininko pareigų pasitraukus, iš
rinkta Simanavičienė.

Eckernfoerdo apylinkę dau
giausiai sudaro mažlietuviąj. Pir 
mininku yra J. Glažė.

Osnabrueckan atsikelia į nor
malias gyvenvietes lietuvių iš 
Wehnen ir Diepholz stovyklų 
Atrodo, kad nebus sunku suda
ryti naują apylinkę. Lietuviai 
kuriasi naujuose “Siedlung”, ku 
rių vienas yra tolokai nuo mies
to (Ickerweg), kitas — Kirch- 
strasse — arčiau.

Sargybų kuopos prie ameri
kiečių dalinių priima ųaujus 
vyrus nuo 18 iki 50 metų. Atly
ginimas netto mažiausiai 240 
DM per mėnesį. Maistas, rūbai, 
apavas ir įvairios pramogos ne
mokamai.

Hamburge tekintojo . amatą 
nori įsigyti Mikas Lipšys. brai
žytojais nori tapti Aleksandras 
Kaukorius, Kęstutis Jankevi
čius ir Jonas Ivanauskas; ligo-. 
ninėse mokosi ir dirba Alma 
Lacytė ir Rūta Dreserytė. Abi 
yra lankiusios Vasario 16 gim
naziją.
D. BRITANIJA

Į naują Ad. Mickevičiaus D-jos 
valdybą gegužės,9 d. visuotinia
me susirinkime išrinkti iš lietu
vių inž. R. Baublys, B. Dauno
ras ir F. Neveravičius, iš lenkų 

i — prof. Wielhorski, Zabielski ir 
Strimovičz. Tame susirinkime 
prof. Wielhorski kalbėjo apie 
Lietuvos santykius su ukrainie
čiais ir gudais.

Sekminėse Liet. Sodyboje bu
vo didelės iškilmės, pravestos 
į alinimo šven tės ženklu. Kadan
gi diena neatrodė graži, tai pa
maldas kun. A. Kazlauskas at
laikė salėje, bet po pietų oras 

.......... .....  .... r-.— -v ; pasitaisė —' pasirodė
Velionis Lietuvoje yra buvęs matuning ežero (apie 65 mylios i saulutė.

są ateinančią savaitę bus rodo
mi du gražūs spalvoti filmai: 
“Merry Andrew” su D. Kaye ir 
Pier Angeli ir “JShiralee” su Pe-1 
ter Finch ir Dana Wilson. Se
ansų pradžia 6 ir 9 vai. vak. 
Įėjimas 60 c.

Rožių mylėtojams. Birželis — 
rožių žydėjimo mėnuo. Didžiau
si rožių mylėtojai Hamiltone 
yra p.p. Vegiai, 231 Victoria 
Ave. North. Jų erdvus sodelis 
yra ištisa šių gėlių oranžerija. Ir 
kokių čia spalvų nerandame! 
Rožių mylėtojams pravartu už
sukti į šią jaukią rožių žieduose 
skęstančią lietuvišką sodybą. 
\Geriesiems Vęgiams dėkoja
me už puokštes gėlių, gražiai 
papuošusių LN iškilmingos va
karienės stalus. Sk. St.

Žuvo lietuvis. Birželio 19 d., 
ketvirtadienį, prie Wentworth 
St. CNR traukinys suvažinėjo 
lietuvį Augustiną Zubricką, 65 
m. amžiaus, gyvenusi Victoria 
Ave. N. Kažkas jį matęs einantį 
geležinkeliu. Nelaimingojo lavo
nas rastas sutraiškytas. Per jį 
perėjo net 1'0 vagonų.

Velionis palaidotas pirmadie
nį šv. Kapo kapinėse. - - —

Velionis paliko 3 sūnus, dūk- *r susituokė, 
terį ir žmoną. Du sūnūs vedę 
gyvena St. Catharines, o duktė ponios 
ir trečias sūnus gyvena Hamil- '' ■ ~
tone. Visi vaikai yra vedę.

Vasarvietę Įkūrė susidėję dvi 
— Veronika Nagevičic- 

inė ir Gražina Natkevičienė. Jos 
: nupirko kelis sklypus prie Py- karšta

pradžios mokyklos mokytojas.

WINNIPEG, Man.
Liet, šeštadieninės mokyklos 

ekskursija įvyko birželio 14 d. 
Aplankyta Fort Gary pilis, ap
žiūrėta laivai, kuriais. pirmieji 
imigrantai pasiekė Wi,nnipegą. 
Iš čia vykome į Lackport, prie 
Red River užtvankų. Čia vai* 
kams ‘ paaiškinta, kaip laivai, 
šliužų pagalba, perkeliami i 
augštesnį vandens paviršių. Iš 
ten nuvykus prie Winnipego 
ežero V. ir E. Januškų viloje 
papietavus, pažaidus, smagūs 
vaikučiai grįžo į miestą.

Birželio 15 d. minėjimas įvyko 
tą pačią dieną. Prie žuvusiems 
paminklo padėtas vainikas Kal- 

jbą pasakė majoras generolas N. 
■ E. Rodger. Antradienio vakare 
; per St. Boniface radijo stotį kal- 
ibėjo P. Matulionis ir jo duktė 
i Daivutė.
' Pakrikštyta. Dobilas Mvko,

Po jaunimo šventės 
mo prie pasodinto 
ąžuolo sekė krepšinio 
nės. Iš trijų varžovų išėjo lai
mėtoja Wolverhamptono ko
manda (“Viltis", kuriai DELS 
pirm. M. Bajorinas įteikė per
einamąją taurę. Po to dar sekė 

o paskiau laisvas

i rytus nuo Clcvelando), pasta
lė keleto kambarių vilą ir pri
ima vasarotojus.
VOKIETIJA

Vok. liet, evangelikų suvažia
vimas įvyko Sekminių pirmą 
dieną Vasario 16 gimnazijoje. 
Dalyvavo 50 suaugusių ir 59 tos j

gimnazijos mokiniai. Suva- | (?iis;svcėiavimas.pat
žiavimo tikslas buvo liet, evan
gelikų susiartinimas kartu da
lyvaujant lietuviškose pamaldo
se, išklausant mokinių paruoštos 
meninės programos ir pasita
riant savais reikalais.

atidary- 
jaunimd 
rungty-

Leigh DI5LS skyr. išsirinko 
naują valdybą: pirm. D. Norkus, 
vicepirm. J. Arbačiauskas, sekr. 
D. Steponavičius, narys A. Bruz- 
gvs. Kandidatais liko: J. Evas-

. _ , ......... . į sail is ir J. Pilipavičius. Rev. k.:
Dalyvių tarpe buvo ir ,.onla r, Csas. P. Urbas ir S. Varnas.

■* • Pastarasis išrinktas ir Į metini 
. DBLS suvažiavimą.

” VENECUELA

P., prieš pusantrų metu 
si iš Klaipėdos, kur 12 metų mo- į L,

. * JUV. V *

WINDSOR, Ont. (E) Vcnęcuelos Lietuvių Sa
Birželio 29 d. rengiama Wind- 

soro lietuvių bendruomenės pir
moji gegužinė. Gegužinė įvyks

višalpos Bendruomenės 10-jame 
visuotiniame atstovų suvažiavi
me išrinkta nauja centro valdy-

labai gražioje vietoje,, prie upės. ’ kuri pareigomis šitaip pasi

Vacys Šerkšnys pirko namus 
Elgin gatvėje, netoli nuo lietu
viu bažnvčios. «- v •

Vašingtonas. — JAV 1957 m. 
užregistruota 2.796.400 nusikal
timų, t.y. 9.1'7 daugiau kaip 
1956 m. Gana didelis nuošimtis 
nusikaltimų yra padaromas jau
nuolių — nuosavybės pažeidimų 
net 53.1%, automobilių vagys
čių 67.6%. €

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Aufltti procentai ui indėliu*. Sumaitoti procentai vi paskolos. 
Indėliai, paskola* Ir noria pyvyb* rro apdrausto.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vok. iki 8 vol. vok., notoro A. Liu- 
džious jstoięoie (II ougštos), 128 Moin St. W , tel. JA. 7-5575 Sekmodieniois 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., porapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susirašinėjimo odresos — 15 Homewood Ave.

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor J 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakom* bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškume ir kanodiškomo stiliuje.
* Jvoiriousitf rūšiy skintos gėlės bei vorom,i *v gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokig išdirbiniu dovanoms. 
, Kolbome toip pot vokiško) ir rusiškai.

Gros puiki muzika, atsigaivini- ' skirsė: pirm. — Peras Tumėnas, 
mųi bus visokių gėrimų ir už-! vicepirm. — Marynas Bundclis, 
kandžių. Gegužinės pradžia 1 jsekr. — Henrikas Gavorskas, 
vai. p p. : ' kasininkas — Leonas Tamašaus-

Kvicčiame visus dalyvauti' ;
Iš Detroit važiuojantiems per ; 

tiltą — pravažiavus tiltą, va-; 
žiūoti Huron Line (3-ias kėlias) ; 
ikj antrų šviesų (Howard Rd.) i 
— atstumas 6.1 mylios. Tada! 
sukti dešinėn (pro Dominion 
Golf Club), važiuoti 5.2 mylias, 
pasukti vėl dešinėn. Pravažia
vus 1.8 mylios, dar kartą deši
nėn. Antrasis ponu Rožausku 
ūkis. W.L.B.V.

• Leonas Tamašaus
kas, narys— Jurgis Bieliūnas.

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St. E. 

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

Sav. A. BUČINSK1ENĖ

Vaistai Lietuvon!
IšGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINtMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

' RolHk^:WdB|W|RtBiL«(i^ mus. Visos informocijo. vefaai.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
. 1147 Namu,}

KŪRENIMO SEZONAS JAU PASIBAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE.

AR KELSIME Į AUTOMATIŠKĄ ŠILDYMĄ • 
Iki S'kambarių namui apšildyti, vandens lankui ir virimui Ga
ro Kompanija duoda BUDGET PLAN, 159-170 dol. per metus. 
STATOME augštos kokybės GOOD CHEER gazinius ir alyvi
nius pečius. vandeniui šildyti gazinius ir elektrinius tankus. 
I.šsiniokėjimas net iki 3 metu! Kainos žemos, darbas sąžiningas 
ir garantuotas. GOOD CHEER gamina pečius nuo 1845 metų!

Jų patyrimu galima pasitikėti, tiesa?
P.S. Pečiai geriau išsivalo tik sustojus kūrenti, negu rudenį.

NORFOLK HEATING SERVICE
69 NAPIER ST., HAMILTON. ONT. Telefonas JA. 7-6281

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Good Cheer Dealer)
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Laiškai iš pasaulinės Briuselio parodosžaidimas norais ir baimeKLB Krašto Valdybos pranešimas
DĖL KLB WINNIPEG^ APYLINKĖS VALDYBOS 

NUTARIMŲ
K L B Winnipego Apylinkės 

• Valdyba paskelbė š.m. birželio 
11 d. “Nepriklausomos Lietu
vos” Nr. 24 (586) savo, nutarimą 
dėl Krašto Valdybos pravestų 
rinkimų į PLB Seimą, būtent: 
“... atstovų rinkimai į PLB Sei
mą pravesti neteisingai ir nede
mokratišku būdu, ir to išvadoje, 
išrinktų atstovų nelaiko Seimo 
atstovais, bet eiliniais Lietuvių 
B-nės nariais be teisės kalbėti 
bei daryti nutarimus Kanados 
lietuvių vardu.”

Krašto Valdyba nejaučia, kad 
ji būtų prasilenkusi su Krašto 
Tarybos nutarimais dėl rinkimų 
tvarkos. Balsavimo lapas buvo 
nusiųstas tuometiniam Winipe
go Apyl. pirmininkui p. J. De- 
mereckui, kuris pabalsavęs grą
žino jį atgal. Tuo pat metu įvy
kęs Winnipego Apylinkės Val
dybos perrinkimas (vietoj J. 
Demerecko, pirmininku tapo Pr. 
Matulionis, gi p. Demereckas 
ir toliau paliko Valdybos nariu) 
nebuvo praneštas Kr. V-bai iki 
š.m. vasario 3 d., gi balsavimo 
lapai turėjo būti grąžinti -Kr. 
V-bai iki š.m. -vasario 1 d. Su
prantama, kad Krašto Valdyba 
negalėjo dėl to pasikeitimo Wi-

dentės ir nedalina paviljono pla
no. Jei nori įsigyti, mokėk pini
gą. Sumoku ir pradedu žiūrėti. 
Ant Amerikos žemėlapio yra su
žymėtos tautos, kurios maždaug 
dominuoja atskirose vietovėse. 
Daug jų yra iš Europos, iš Azi
jos. Ieškau lietuvių. Illinois 
valstybėje užtinku ir “Lithua
nian”.

Pereinu greitomis, nes kėsi
na uždaryti. Viduje paviljono 
kaip ir ežeras su tikru vandeniu. 
Čia pat auga medžiai. Reiškia 
kai statė paviljoną, juos ir pali
ko. Pats paviljono centras — 
viršus atidengtas. Kai lyja, tai . 
tiesiog į “ežerą”. Ant ežero maža , 
platforma, į kurią veda laiptai. 
Kaip tik pataikiau ant moteriš
kų rūbų demonstracijos: mau
dymosi kostiumai, suknelės, 
skrybėlaitės jr kažkokie palaidi
nukai — nežinau ar baliams, ar 
gatvei, ar miegamajam...

Yra ir čia ir moderniško ir 
klasikinio meno parodos, daugy
bė moderniškų mašinų pavyz
džių, ir kitokių prekių.

II.
Taigi, einu per paviljonus, 

kurie ir kitiems ir man kelia 
daugiausiai susidomėjimo ir 
apie kuriuos daugiau rašoma ir 
kalbama. .

Rusų paviljone, prie kurio 
įėjimo stovi pavergtų tautų vė
liavos, faktiškai nieko įdomaus. 
Propaganda, paradas ir techni
ka. Visur džiūgaujama savais 
laimėjimais, bet tai vis plakatai. 
Fotografijos iš įvairių sričių ro
do žmones, užsidegusius kažką, 
kažko siekti. Visi mokosi, visi 
sportuoja, visi laimingi: Ištik- 
rUJU, jei žmogus nežinotum tik
rovės, galėtum patikėti tam įky
riam propogandos melui.

Atskirų sovietinių respublikų 
paviljone nėra. Viskas suskirs
tyta tam tikromis sritimis. Tai
gi, prapuola asmuo, prapuola ir 
ištisos tautos, nors plakatas ir^' . 
rėkiančiai skelbia, kad čia yra • 
“sąjunga... respublikų”. Iš Lie- X 
tuvos pastebėjau tik Politechni
kos Instituto rūmus, kurie pa
statyti dar nepriklausomybės 
laikais.

Šiandien visi kraštai, vyriau
sybės ir atskiri asmenys, lieja 
pyktį prieš komunistus už Ven
grijos sukilimo vadų Imre Na
gy, gen. Maleter ir kitų nužudy
mą. Rusai-bolševikai čia dar kar 
tą parodė savo “pažangą”, kas 
verčia visus keisti savo pradė- 
4I4OXCIQ V1X<.AO. y Bolševikas
nesikeičia! Kai jis pasikeis, jau 
nebus bolševikas. Mūsų lietu
viškiems optimistams pats so
vietinių žudynių faktas ir visų 

skepetaičių nuo $2 ligi $6 už vie- vakariečių aštri reakcija turėtų 
1 daug ką pasakyti.

Girdėjau/kad sovietijos pavil- Su šitomis mintimis stebėjau 
. Gal būt. rusų paviljono reklaminius 

Po parodą zuja lyg ir auto - j Teks dar apžiūrėti, kitą dieną, 
traukiniai, ore laksto hėlikop- į Bet Lietuvos vėliava tarpe ki
teliai. Vietomis maždaug trečio I tų pavergtų tautų yra. Teko ją 
namų augšto augštyje slenka i matyti pirmą kartą: tai Lietu- 
“ragažės” su 3-4 žmonėmis. 7“,__ .1 _________________
pagaliau pilna “rikšų”. Bet jie ir apačioj, o viršuje raudona 
moderniški. Patys nestumia, spalva su kūju ir pjautuvu. Ar .
Motociklo prieky įtaisyta plati ne simboliška? Lietuva ir su- Įriamas laimėjimas kvepia krau- 
/■QwioYY"i •tyyt nnnm Ircarlo T’oi YkAriii- ! oi onrin f o ir* ii4-o roii/iAnm’n i 111 ir TirJJ k k ITT) 11

čio netrukus planuojamam puo
limui prieš Izraelį.

Aštriai buvo kritikuojami JA 
V-bių vadai. Vašingtone taip ir 
nėra’ pozityvios užsienių politi
kos Maskvos ir sovietų kontro
liuojamų tautų atžvilgiu. “Lais
vintoje!” Vašingtone nėra pajė
gūs suprasti, kad tikrumoj jokia 
koegzistencija nėra įmanoma su 
ideologija, kurios pagrindinis 
tiklas tėra kapitalistinės va
karietiškosios civilizacijos išstū
mimas ir sunaikinimas.

Daugelis komentatorių, atvi
rai sutikdami, kad galutinėj iš
davai sovietams priklauso lai- 
mėjimas(!), manė, kad pastarų
jų savaičių įvykiai Sovietijoje 
(Nagy nužudymas, kapitalisti
nės žemės ūkio ekonomikos įve
dimas) liudija evoliucinį nerimą 
ir judėjimą pačioj Kremliaus 
vadovybėj. Kiekvienas sekąs ir 
Vilniąps “Tiesą” negalėjo nepa
stebėti ilgiausių įtikinėjimų, 
veik kas antrą dieną, jog bet- 
koks “revizionizmas”, tiek kul
tūroj, tiek ūkyje,' neleis užbaig
ti didžiojo darbo verčiant pa
saulį ant komunistinio kurpa- 
liaus. Girdi, tik centralizuota 
“socialistinė stovykla” įgalintų 
ir toliau tokiu pačiu tempu vy
tis ir lenkti kapitalistinį pasaulį.

Galiausiai, matyt, netekęs 
kontrybės Chruščiovas nuspren
dė tiek revizionistams, tiek sta- 
linistams Rytų Europos istorijoj 
priprastu būdu įrodyti, kas yra 
caras. Ar ne naivūs, iš tiesų, bu
vo visi tie, kurie kaip tas indie- 
čių laikraštis stebėjosi: “Ko- bi
josi komunistai? Laisvo žmo
gaus? Ko? Gal laisvo galvoji
mo?”

Nekeliausi, kur nori
Didžiausiam Amerikos komu

nistuojančių lietuvių ir kitų 
džiaugsmui Amerikos Vyr. Tri
bunolas pesmerkė Dulles įstaigą 
už bandymą drausti laisvai po 
pasaulį keliauti kaikuriems 
Amerikos piliečiąms. “Laisvė” 
džiūgavo, kad tik dabar, ve, ne
trukus, ir Amerikos lietuviai, 
“visų pažiūrų ir nusistatymų”, 
galėsią vykti lankyti gimtosios 
žemės.

Tuo pat metu kapitalistų 
“People to People komitetas”, 
kurio tikslas buvo remti visų 
tautų susiartinimą nusivylęs 
likvidavosi. Maskvoje sovietai 
praėjusią savaitę pranešė nu
traukiu derybas su Britų Tary
ba, vyriausybės agentūra, plės
ti “kultūrinį apsikeitimą”. Bri
tai, mat, drįsę ą£?tyti sąlygas: 
sovietai turį nutraukti BBC ra
dijo trukdymą, britų knygų ir 
magazinų draudimą, leisti visoj 
Sovietų kontroliuojamoj terito
rijoj laisvai važinėti diploma
tams ir žurnalistams. Į

Vašingtone Valstybės Depar
tamentas dejavo negaunąs at
sakymo į savo panašų memo
randumą Sovietų vyriausybei 
irgi prašant panaikinti suvaržy
mus laisvai viena kitos valsty
bės teritorijoj judėti visiems pi
liečiams.

Šitoks prašymas buvęs pasiųs
tas gegužės 22 d. Vasario mėne
sį į Valst. Departamentą buvo 
kreiptasi su mintimi reikalauti 
iš sovietų panaikinti draudimą 
lankytis jų kontroliuojamoj Lie
tuvoj, skatinti Amerikos ir tė
vynės lietuvių kultūrinį bend
radarbiavimą. Tada Amerikos 
diplomatas atsakė, kad dabar
tinėmis sąlygomis Departamen
tas nesąs linkęs sumanymą pa
laikyti. Tačiau, matyt, spaudi
mui nebuvo atsilaikyta .

Per 20 kanadiečių liepos 20 d. 
vyksta 6 savaičių kelionėn į 
Skandinaviją, kur aplankys Da
niją, Švediją, Suomiją, taip pat 
jos Laplandiją, o paskiau vyks 
i Sovietų Rusiją, kur aplankys 
Maskvą, Leningradą 
plauks Volga žemyn, 
tarpe būsiąs Toronto 
nas May Robinson, Tornhill 
augšt. mokyklos istorijos moky
tojais D. J. A. McMurchy, ma- 
temtaikos mokytojas Banting 
Memorial High Allistone Mel
ville S. York ir kt.

ALMAUS, 
mūsų bendrabarhio Niujorke

Visaip minėjom vasaros pra
džią. Daug kas gailėjosi vieni 
kitus besižudančių komunistų. 
Dėlto daužė įvairių ambasadų, 
įvairiose sostinėse, langus, tep
liojo sienas. Įvairūs buyo ir lie
tuviški birželiniai minėjimai. 
Katalikai garbino Švč. Sakra
mentą Niujorko katedroj, o jė
zuitas — pamokslininkas istori
joj nerado lygaus sovietų de
portacijoms Lietuvoj smurto. 
Kiti, kaip ir vokiečiai minėję sa
vąjį, teigė, jog spontaniškas bir
želinis tautos sukilimas prieš 17 
metų, ne deportacijos (kuriomis 
naudojasi juk ir Vakarai) ver
tas minėjimo ir garsinimo. Šių 
nuomone, lietuvių sukilimas 

j prieš sovietus esanti įtikinanti ir 
įvaizdi išraiška tautos prigimto
sios teisės priešintis pavergėjui 
(droit de resistence), nušluo- 
janti sovietų mėgiamą argu
mentą, jog pabaltiečiai plebisci
tu patys įsijungę “į sovietinę 
brolišką” šeimą.

Buvo ir tokių lietuvių, kaip 
’’Laisvės” Brooklyne redakto
riai, kurie prikišę, kodėl “Lie
tuvos vaduotojai—Hitlerio ben
drai” visad teminį tik birželio 
deportacijas, niekad nacių bai
sias žudynes ir deportacijas, iš
vedžiojo, jog dėlto, kad “kunigai 
gailisi prarasto rojaus”. O de
portacijomis “Lietuvos liaudis” 
tik nusimetusi visiems laikams 
“ponų ir išnaudotojų jungą”1; 
“Lietuvos valdžia tik suėmusi ir 
šalies gilumon išvežusi “numa

nytus ir nužiūrėtus Hitlerio suo
kalbininkus (!), kurie ruošęsi su 
“Hitleriu nuversti Lietuvos val
džią”!....

Komentarai dėl Nagy
Visuotinai buvo pastebėta JT 

gėdingas bejėgiškumas. Ne vien 
tik vengrų, ar Pabaltijo bylų at
žvilgiu. Biznierių “Intelligence 
Digest” pranašavo Art. Rytų ir 
Afrikos atitekimą sovietams 2-3 
metų bėgyje ir manė, kad bergž
džios yra gen. sekretoriaus pa
stangos išstumti Nasserio - Mas- 

Ikvos koją iš Libano, šio prietil-

ei-lipege sustabdyti rinkimų 
jos, nes taip galvojant galėjo ir 
mtroje ir trečioje apylinkėje 
vyktį valdybų pasikeitimai ir 

eventualūs perbąlsavimai išves
tų rinkinius iš tvarkos. Taigi p. 
I. Demerecko balso teisėtumo 
klausimas nebuvo keltas Kraš
to Valdyboje.

Krašto Valdyba labai apgai
lestauja dėl tokio Winnipego 
Apyl. Valdybos pasielgimo, ku
ris gali būti paaiškintas tiktai 
ubą geros valios trūkumu ir 
noru įnešti nesklandumų į mū
sų bendruomenę arba kieno 
nors asmeniškomis ambicijomis. 
\Ies labai abejojame ar Winni- 
oego lietuviai pritaria tokiems 
savo Valdybos nebendruomeni- I 
niams žygiams. Kiekvienu at-' 
vėju tokie nutarimai neįeina į 
Apylinkės Valdybos kompeten
ciją. Kadangi Winipego Apyl. 
Valdyba iškėlė šį reikalą į vie
šumą, Krašto Valdyba yra pri
versta duoti šiai bylai tolimesnę 
eigą, būtent, perduodant ją KL 
B-nės Garbės Teismui, kurio 
sprendimas bus pateiktas se
kančiam. KLB Tarybos suvažia
vimui.

Kanados Liet. Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Dominijos diena ir vėliava

Korespondentai paprastai pra
deda aprašinėti savo keliones 
dar prieš sėdant į laivą ar or
laivį. O ypač tai jau apie kelio
nę oru. Mūsuose tai retas daly
kas. Tuo tarpu šiandien tai ap
rašinėti, kada juo naudojasi 
dauguma keleivių, būtų lyg ir 
nereikalinga — taip viskas ži
noma.

Iš visos kelionės gal reiktų pa
minėti rusų trejukę. Niujorke 
orlaiviui kažkas atsitiko. Reikė
jo sugaišti penkias valandas. 
Vietos Belgu kontorose neper- 
daug, tkeleiviai lyg ir sugrūsti. 
Man ir krito į akis trys vyru
kai, ypač vienas su popieriniu 
maišeliu, su kokiuo moterys ne
šasi prekes iš krautuvių. “Kas 
čia per prajovai?” — pagalvojau 
sau. Žiūriu kito portfelis cira- 
tinis. Trečio, jauniausio, plau
kai a la Šepilov — vis kaip kar
čiai krenta ant akių.

“Tikrai rusai”, 
džiau. Nesistengiau nei arčiau 
prieiti, juo labiau pažinties už- 
megsti. Sėdi jie sau ir dėlioja, 
matyt, neseniai nusipirkę bur
žuazinius menkniekius. Vienas 
atydžiai apžiūrinėja skutimosi 
įrankius, kurie čia pardavinėja
mi po dolerį. Apžiūri vienas, ki
tas paima ir vėl varto iš 
pusių. Kitas su moksliniu 
durnu tyrinėja žiebtuvėlį, 
tai vis nematyti dalykai .

Briusely
Perėjus labai mandagius

Rašo JONAS MATULIONIS

nusprėn’

visų 1 
aty- 
Juk

(CSc) Liepos pirmoji yra Do- 
I miniįos diena, šiemet 91-ji Kon

federacijos sukaktis. Pagal tra
diciją, šios sukakties proga Ka
nada pasipuošia vėliavomis: vie
šosios įstaigos, o taip pat ir pri
vatūs namai. Dom. diena šven
čiama tą pat dieną, šiemet ant
radienį.

Kaikurie kanadiečiai sakosi 
nežiną, kokia vėliava kelti. Iš- 
tikrųjų šis reikalas jau išaiškin
tas. Iki 1900 m. vienintelė Ka
nados vėliava buvo Union Jack. 

' Tais metais šalia jos pradėta 
naudoti Raudonoji vėliava. 1924 
m. parlamentas priėmė įstaty
mą, pagal kurį Raudonoji vėlia-

va yrą vartojama ant Kanados 
pastatų •užsieniuose. 1945 m. tas 
nutarimas buvo praplėstas kaip 
Karališkosios Tarybos nuosta
tas, nusakant, kad kiekvienu at
veju, kai norima viešai pareikš
ti kanadiškumą, galima naudoti 
Raudonąją vėliavą. Taigi šiuo 
metu vėliavos pasirinkimas yra 
asmens nusistatymo reikalas. 
Asmenys, norį pabrėžti savo ry
šį su Britais, gali iškelti Union 
Jack. Tie; kurie nori daugiau 
pabrėžti kanadiškumą, gali iš
kelti Raudonąją Kanados Vėlia
vą. Abi vėliavos yra Kanadoje 
viešos ir naudotinos tokiais at
vejais

Kas gali repatrijuoti iš Sov. Saj. j Lenkiją
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos I abu tėvai yra tos pat pilietybės, 

sausio 21 d. sutartis dėl piliečių j Jei tėvų pilietybė maišyta, vai
kų pilietybė nustatoma pagal 
tėvų pareiškimą. Jeigu tėvai tuo 
reikalu nesusitaria, vaikai lie
ka gyvenamojo krašto, piliečiais.. 
Jei tėvai yra mirę ar jų gyve
namoji vieta nežinoma, vaikai 
lieka gyvenamojo krašto pilie
čiais. Betgi jei jie jau turi 14 
metų amžiaus, ijie patys gali 

j įteikti pilietybės pasirinkimo 
pareiškimus kaip ir suaugusie
ji. Jei kas pasirinkęs kitos ša
lies pilietybę vistiek liks gyven
ti ten, kur gyvena, toks turės 
užsieniečio statusą.

Kaip bus sprendžiamas pilie
tybės klausimas, kai vyras yra 
vienos, o žmona kitos pilietybės, 
sutartyje tiesioginio atsakymo 
nėra. Atrodo, kad tai priklau
sys nuo įstatymų to krašto, ku
rio pilietybę turi vyras. Sutar
tyje apskritai kalbama apie 
žmones, kurie antros šalies yra 
laikomi savo piliečiais pagal to

repatrijacijos įsigaliojo gegužės 
8 d. Pagal ją kiekvienos iš abie- 

. jų šalių gyventojai, gali grįžti į 
tą "valstybę, kurios piliečiais ’jie 
yra laikomi pagal to krašto įsta
tymus.

Tokie asmenys ne vėliau kaip 
per metus nuo sutarties įsiga- 
liojimo dienos, t y. iki 1959 m. 
gegužės 8 d. įteikia atitinka
mos valstybės ambasadai arba 
konsulatui savo pareiškimą. 
Taip surinkti pareiškimai, ne
vėliau kaip po 6 mėn., pasibai
gus numatytam terminui, per
duodami tai vyriausybei, iš ku
rios krašto tie asmenys nori iš
vykti. •

Jei kas nustatytu laiku tokio 
pareiškimo neįteiks, liks pilie
čiu to krašto, kuriame gyvena.

Pareiškimus gali įtekti visi 
asmenys, kurie turi 18 metų 
amžiaus arba yra susituokę. 
Vaikai gauna tėvų pilietybę, jei

St. Lawrence Oil

bei

visa parodą ir gauni bendrą įs
pūdį ir sugebi pamatyti visą pa
viljonų margumyną.

Kanados paviljonas
Kaip kanadietis pirmiausia 

užsuku savo paviljonan. Kaip gi 
kitaip!

Prie įėjimo jauna mergina 
įteikia paviljono planą. Planas 
kaip planas, o merginą užkalbi
nu. Pasirodo, studentė iš Lon
dono, Ont. Jų čia suvežta 46 ir 
jos aptarnauja paviljoną visą 
parodos metą. Toliau panų žalioj 
uniformoj sutikau iš Otavos, Sa
skatchewan© ir net iš Quebeco. 
Tik ši silpnoka anglų kalboj, 
tačiau man užteko. Pačioj paro
doj yra kaip ir du skyriai — 
diagramos ir aprašymai ir pre
kių pavyzdžiai.

Metasi į akis' didžiulis Kana
dos žemėlapis, kur žemės vietas 
atstoja metalo didžiulė plokštė. 
Pačių prekių palyginamai ne
daug. Nesudaro perkrovimo įs
pūdžio, todėl išdėstymas labai 
skoningas. Krito į akis: medžio 
lentos, kilimai, keramika, Gene
ral Electric išdirbiniai, tabako 
farmos modelis, kailiai.

— Niagaros krioklys taip pat 
yra, — informuoja mane graži 
studentė iš Saskatchewan©.

— O jūs pati, ar matėte Nia
garos krioklį? — jos klausiu.

Prisipažįsta, kad dar nema
čiusi. Aiškina europiečiams iš 
aprašymų. Ir tikrai Niagaros— — —-------- ------------------- ---------------------O--------- ----------------- MA A S A V*. A. V UT

gų muitininkus, teko tuojau su- krioklys veikia. Kritimas “dide- 
sirūpinti, kur pasidėsiu. Čia pat iįs' —• 1 pėda. Yra ir “Jūrų ke

lio” modelis — gal apie 20 pėdųesąs “hotelių ir motelių” biu
ras tuojau surado viešbutį prie ilgio. Supratimą" įgauni, 
pat parodos. .. ....

— Ar geras, ar brangus? — 
klausiu. .

— Žinoma, ne Metropol, — 
sako, — bet naujas ir viskas 
yra. O kaina 500 frankų su pus
ryčiais. — Ir tuojau pat išrei
kalauja už dieną pirmyn.

Šiaip taip nusibaladojau. Tik
rai hotelis kaip hotelis. Bet 
kambarys tai jau prastutis - 
prastutėlis — kaip Anglijos lai
kų hostelis. Vieton kėdės tabu
retė, stalo nėra, lova platoka — 
tai ir viskas. Belgai, rengdamie- | 
si penkis metus parodai, pasirū
pino ir biznį padaryti. Prie se
no viešbučio atokiai nuo miesto 
pastatė platų koridorių 3-jų 
augštų, pridarė landynių ir pa
vadino viešbučiu. Ir tokių kaip 
aš pilna. Ir vis užsieniečiai...

Paroda
- Skubu parodon. 3 vai. p.p. Tai 
dar yra laiko bent paviršium 
apžiūrėti ir susiorientuoti ki
tom dienom.

Parodoj turi savo paviljonus 
beveik visos valstybės, patys 
belgai turi jų daugybę. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad jų pavil
jonai sudaro pusę visos parodos.

Yra paminėti ir “naujieji ka
nadiečiai” pažymint, kacFjie at
nešė daug talentų į Kanados gy-

at- venimą ir žymiai prisidėję prie 
jos gerovės pakėlimo.

Neapsieita ir be meno paro
dos. Išstatytas ir modernusis 
menas, kurį gali žiūrėti tik per
skaitęs užrašus. Išsiskiria pa
veikslai Jan Paul Riopell “Le 
cirque”, “Lauternes”, “Rorest 
Blizzard”. Studentė iš Otavos 
mėgina aiškinti šį meną, bet ir 
jai pačiai tiek aišku kiek ir man 
— iš pavadinimo.

Turi Kanada ir savo restora- 
I ną. Ar jis laikosi savo puritoniš- 
. kų nuostatų alkoholio atžvilgiu, 
! dar neteko patirti...

Kiti
Einu į kitus išgarsintus pavil

jonus — rusų ir amerikonų. Ru
sai 7 vai. savąjį uždaro ir veikia

krašto įstatymus. Atseit, jei 
pvz. Lenkijos įstatymai žmonai 
teikia vyro pilietybę, tai mo
teris ištekėjusi už Lenkijos pi
liečio, nors pati tos pilietybės 
neturėtų, ' ~ turėtų gauti - teisę 
įteikti pareiškimą repatrijuoti į 
Lenkiją, nes pagal Lenkijos įs
tatymus ji būtų tą pilietybę įsi
gijusi.

(Sutarties tekstas yra 
spausdintas “Tiesos” Nr. 
gegužės 24 d.).

- LIETUVIŠKAS ŽODIS 
DAR SUSTIPRĖJO ,

(Elta) Lietuviškas žodis'radi
jo bangomis į okupuotąją tėvy
nę pastaruoju metu dar sustip
rėjo. Lietuviškoji programa per 
Madrido radiją, kuri perduoda
ma vakarais ir yra girdima Lie
tuvoje ir šiaip jau plačiuose Eu
ropos plotuose, nuo š.m. gegu
žės 31 d. kartojama dar ir kitos 
dienos rytą, 8.30 vai. Lietuvos 
laiku, 6.30 vai. vidurio Europos 
laiku (42 m banga). '

Lietuviškoji radijo programa 
per Madrido radiją veikia dabar 
jau ketvirtus metus. Iš pradžių 
buvo gauta 10 minučių, vėliau 
15 min. Kai lietuviškoji progra
ma dabar perduodama du kar
tus į dieną (rytais ir vakarais) 
ji, be abejo, pasieks dar didesnį 
skaičių klausytojų, negu iki šiol.

Londonas. — Čia iš neoficialių 
šaltinių pranešama, kad Bulga
ninas gavęs kažkokį darbą Ode
soje.

Varšuva. — Buvusi .vienintelė 
augštoji teologijos mokykla 
Bielanuose, kurioje mokėsi 400

1S-
121.

tik kioskai, ktesgalima šio to.m> jusjąą ąujgtį^ viltis, 
sipirkti. Čia galima gauti degtu
kų, medinių dažytų dėžučių, vy
no (1 -1,5 dol.), konjako nuo $4 
ir brangesnio, cigarečių, nosinių,

na ir knygų.

jone Lietuvos nesą.
plakatus. Tikėjausi rasti ką nors , 
iš Lietuvos, deja... čia jos nėra. 
To viso rezultate pagaliau pri
trūko kantrybės ir noro žiūrė-^d ilJdiyil puma Adlių. Lčll -Ule L u- u iiviv

Ir į vos spalvos, žymiai susiaurintos ti iš vienos pusės budelių, iš ki-
tos — jų vergų betkokių “laimė 
jimų”. Kiekvienas jų net ir ta

ju ir prakeikimu.
Nukratęs dulkes, atsidūriau

dviem žmonėm kėdė. Tai popu- siaurinta, ir užguita raudonojo 
maro! Taip su sunkia širdimi , ,
patraukiau prie čia pat esančio netoli esančiame Vatikano pa-

liariausia parodos susisiekimo
priemonė. Ja važiuoji, kur nori.
Ir jų pilna. Už dolerį su trupu- amerikoniško paviljono, 
čiu apvažiuoji per pusvalandį Čia nepasitinka gražios stu-

viljone. Vos Įėjus, krinta į akis 
(Nukelta į 10 psl.)

GEORGE FEYER’ ŽVILGSNIS Į KANADĄ

ir laivu

alderma-

Salotoms

Kepimui, troškinimui

Prairkite d uodo mos 36 ptl. RECEPTŲ KNYGELES (anglų or 
prancūzų kolba) “COOKING WITH CORN OIL" ... rašykite i j

THE ST. LAWRENCE STARCH COMPANY LIMITED
Port Credit — Ontario

Gamintojai ir BEE HIVE SYRUP — DURHAM CORN STARCH — ir 
IVORY LAUNDRY STARCH (Baltų ir Mėlynu)

(Šv. Lauryno alyva)

- gryna kukurūzų alyva 
lengvai išpilamoje skardinėje!

ST. LAWRENCE OIL (Šv. Lauryno alyva) 
yra lengva ir švelni — gryna augalinė aly
va, nepakeičianti patiekalo skonio.

Viskam, ka alyva gali padaryti, ST. 
LAWRENCE ALYVA tinka geriau, 
negu bet kokia kita, kurią jūs esate studentų, uždaroma, o atidaro- 
kada nors vartoję. Kanadiečiai sek- mas teologijos fakultetas Liub- 
mingai šią alyvą naudoja daugelį lino universitete. Bielianuose 

numatoma po 2 metų atidaryti 
seminariją.

metų.

Pigiausi siuntiniai
. į Lietuvą ir į kit. Sov. Sąjungos kraštus

Štai keli pavyzdiiai:

MAISTAS:
20 $». cukraus ................ $11.30
20 sv. taukų ...................  $18.95
20 sv. ryžių . ..^ $12.55
švieži apelsinai, citrinos ir kiti 

skanumynai.

VAISTAI:
Aspirinas, 250 tabl.......... $1.00
Scrpasil, 100 t. po 25 .... $1.80 
Streptomycin 30 gr.......... $5.70
Pcnicilin alyvoje, S gr......  $2.90
Į šig vaistų kainų neįeina muitas.

Paprastu paštu pristatymas užtrunka TIK 3-5-7 SAVAI
TES; visi užsakymai išpildomi iš Europos.

Siunčiame ir iki 40 sv. maisto siuntinius; tuo sutaupysi
te persiuntimo išlaidas. Taip pat siunčiame ir siuvamas 
mašinas, įvair. įrankius, medicinos, dantų reikmenis ir t.t,

I VELTUI
I

MAZAR TRADING CO. LTD.
SKI QUEEN STREET W., Toronto, Ont. Tel. EM. 3-SS2O 
Greitas ir patikimas patarnavimas, žemiausios kainos, ga
rantuotas pristatymas. Priimame užsakymus ir paštu.

Žmonės pirmą kartą atvykę į Kanadą dažnai 
yra nustebinti mašinų gausumu vidutinio kanadiečio 
namuose. Kaikurie turi net iki trijų ar keturių 
šimtų arklių pajėgumo mašinų. Tik nuostabu, 
kad kol mašina įkais, žolė būtų nupiauta.
Vyras anapus tvoros, matyt, ne ta koja išlipo iš lovos.

‘George Fcyer išvyko iš Vengrijos 1948 mefois ir pasirinko sou gy- 
venomg vietg Konodg, puikiausi - posoulio kraitę. šioje paveikslų 
serijoje jis stebi šio krašto gyvenimų iš linksmosios puses; Molson's 
alaus daryklos (Ontario) bendroves užsakymu — 1786 metų naujųjų 
kanadiečiu.
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Š. m.gegužės 23 d. Gregoria- 
num universitete Romoje, ap
gynė pačiu augščiausiu pažymiu 
— summa eum Įaudė — diserta
ciją kun. Jurgis Algirdas Na- 
vikevičius, MIC, gaudamas dak
taratą Bažnyčios istorijoj.

Disertacijos tema: Stanislovas 
Papčinskis kaip pijaras ir Ma
rijonų Kongregacijos įkūrėjas.

Gynime dalyvavo ištisa eilė 
ir mūsų tautiečių: vysk. A. Urb- 
šas,' Šv. Kazimiero Kolegijos 
rektorius prel. L. Tulaba, prof, 
dr. Zenonas Ivinskis, kun. prof, 
dr. A Liuima, SJ, kun. prof. dr. 
P. Rabikauskas, SJ, PL Bend
ruomenės Italijoj valdybos pir
mininkas kun. Vincas Mincevi
čius' Vatikano radijo atstovai—

’ įiūri. dr. Kazlauskas ir kun. Ja
tulis ir' kt.' ' r‘

Disęrtącįja parašyta puikia 
.. anglų kalba, apimji apie 500 ps|. 

Veikalas dedikuotas Šv. Merge
lės Nekalto Praisdėjimo jubi
liejaus metams Liurde.

Kuri. Jurgis Algirdas Navike- 
vičius, MIC, gimęs 12. 1. 24 m. 
Prienuose. 1930 m. su tėveliais 
atvyko į Montrealį. Ten baigęs į C4- TA, A__  ?
Jacques Cartier mokytojų semi-! skiria šimtmečiai, tad tarp jų

pedagogikos ir lietuvių kultū
ros istoriją.

Pradžioje Lietuvą švietė ir 
auklėjo vyraujamai du ordinai: 
jėzuitai ir pijarai: pirmieji auk
lėjo mūsų aristokratiją, antrieji 
— plačiąją liaudį: atseit kaimie
tį, darbininką, ūkininką.

Pijarų įkūrėjas — šv. Juo
zapas Kalasankcijus, vienas iš 
didžiausių visų laikų pedagogų, 
liaudies apaštalas, jos užtarėjas, 
auklėtojas, jos kėlėjas, jos va
dovas iš tamsos į šviesą. Apra
šyti pijarų veikimą Lietuvoje 
reikia pradėti rašyti mūsų liau
dies švietimo istoriją. XVIII a. 
Lenkijoj bei Lietuvoj abu ordi
nus — jėzuitus ir pi j arus ištiko 
krizė bei mirtini smūgiai. Bet 
dieviškoji Apvaizda taip patvar
kė, jog iš nuostabaus pijarų vei
kalo išaugo marijonų idealai bei 
marijonų Kongregacija.

Nuo šv. Kalasankcijaus iki 
ark. Jurgio Matulevičiaus: štai 
du vardai, kurie žymi išeities 
tašką ir galinį tašką vienos iš 
pagrindinių dvasinių tradicijų 
mūsų tautos istorijoje.

____ ______ _ ______  _ Ark. Jurgį Matulaitį, MIC,
St/Patriko, D’Arcy McGee° ir J n4°. ŠV-. Juozo Kalasankcijaus 
Jacques Cartier mokytojų semi- j skiria šimtmečiai, tad tarp jų 
nariją ir ištarnavęs virš pora. įsiterpia Stanislovo Papčinskio
metų Kanados aviacijoje antro
jo pasaulinio karo metu, įstojo į 
Tėvų marijonų semiriarįją, Cla
rendon Hills, Ill. Po filosofijos 
ir teologijos mokslų, vysk. Bu
čio, MIC, 1949 m. įšventintas 
kunigu, baigė Notre Dame uni
versitetą, South Bend, Indiana, 
JAV, įgydamas magistro laips
nį pedagogikoje už savo tezę: 

. Švietimas Lietuvoje 1918-1940.
1951 m. išvyko Romon gilinti 
studijų garsiame Gregorianūm 
universitete. Studijuodamas Ro
moje, kun. Jurgis buvo apsikro
vęs įvairiom pareigom. Jis iki 
dabar eina Tėvų Marijonų Tarp 
tautinės Kolegijos prefekto pa
reigas. 1953 m. buvo paskirtas 
kun. dr. K. Rėklaičio, MIC, Ge
neralinio Tėvų Marijonų Postu- 
latoriaus arkiv. Jurgio Matu
laičio, MIC, ir kitų marijonų be
atifikacijos bylose padėjėju.

Kun. Jurgio motina, žinoma 
rašytoja Marija Aukštaitė - Na- 
vikevičienė su sūnumi, Antanu, 
gyvena Montrealyje. Prieš me
tus jinai kartu su kun. Jurgiu 
atliko ilgą kelionę po Italiją ir 
kitus Europos kraštus.

Naujų, iki šiolei dar niekam 
nežinomų, pirminių mokslinių 
šaltinių surinkimu, panaudoji
mu ir išaiškinimu, kun. Jurgio 
Navikevičiaus disertacija yra 
tikras mokslinio darbo pavyz
dys. Vien iš Lenkijos Mokslų 
Akademijos Varšuvoje autorius 
yra išgavęs, panaudojęs, inter
pretavęs ir išaiškinęs su viršum 
5.000 mikrofilmų! Šis veikalas 
tai stambus įnašas ne tik į Baž
nyčios istoriją, bet ir lietuvių

asmuo ir veikla.
Kun. Stanislovas Papčinskis 

gimė 163L m. Krokuvos apylin
kėj. Baigęs studijas jėzuitų ko
legijose, 1654 m. įstojo į pijarų 
vienuoliją. Ten pasižymėjęs sa
vo pamokslais, jaunimo auklėji
mu ir lotynų kalbos žinojimu, 
smarkiai ėmėsi atgaivinti savo 
pijarų provincijoje šv. Kala
sankcijaus dvasią, už kurią tu
rėjo daug kentėti. 1670 m., lei
dus šv. Sostui, išstojo iš pijarų 
ir 1673 m. įkūrė Marijonų Vie
nuoliją. Tai buvo pirma vyrų 
Vienuolija įsteigta Marijos Ne
kalto Prasidėjimo garbei, 181 
metai prieš Marijos Nekalto 
Prasidėjimo dogmos paskelbimą 
ir 185 metai prieš Marijos NP 
Apsireiškimą Liurde. Nariai sim 
boliškai nešiojo iki 1909 m. baltą 
abitą.

Po įkūrėjo mirties 1701 m., 
marijonai įsikūrė Lietuvoje, 
Italijoje ir Portugalijoje. Atėjus 
visų vienuolijų persekiojimo 
bangai tuose kraštuose, visi ma
rijonai buvo uždaryti Marijam
polės vienuolyne išmirimui. 
1909 m. liko tik vienas marijo
nas — pats mirštančios Vienuo
lijos Generolas kuri. Vincentas 
Senkus.

Išgelbėti Vienuoliją iš išnyki
mo, marijampolietis Jurgis Ma
tulaitis, jau kunigas ir pasižy
mėjęs Petrapilio Dvasinės Aka
demijos vicerektorius ir profe
sorius, caro valdžiai nežinant ir 
kun. Senkui leidžiant, atnaujino 
marijonų Vienuoliją pritaiky
damas ją prie šių laikų reika
lavimų. Tokiu būdu marijonų 
Vienuolija tapo viena iš visa- 
pusiškiausių vienuolijų, galinti 
imtis darbų — mokyklose, para
pijose, spaudoje, misijose, sto
vyklose, organizacijose, ir pa
gal laiko ir vietos reikalavimų. 
Jos šūkis: “Ųž Kristų ir Bažny
čią’”.

Visiems yra gerai žinoma ma
rijonų veikla Lietuvoje prieš 
karą. Šiandien marijonai dirba 
JAV, Italijoje, Anglijoje, Ar
gentinoje, Portugalijoje ir Aust
ralijoje. •

Ark. Jurgis Matulaitis, turė
jęs progos gerai pažinti slavų 
pasaulį iš vienos pusės ir Vaka
rų Europą iš antros pusės, jun
gė savyje ir savo užbrėžto darbo 
vizijoj Rytus ir Vakarus. Jo gy
venimas ir darbai tai nuostabi 
lietuvybės ir katalikybės idealų 
sintezė.

Kun. dr. Jurgio Navikevičiaus 
moksliniai tyrinėjimai yra dide
liai brangūs, nes jie kreipia* mus 
į Bažnyčios ir lietuvių tautos 
augščiausius pedagoginius ide
alus.

Antanas Ramūnas.

Trakų salos pilies rekonstrukcijos modelis.
Pilis Galvės ežero saloje statyta Vytauto ir iki pat 16 amž. vi
durio buvo dažnai lankoma ir gyvenama didžiųjų kunigaikščių. 
Dėl to Trakai dažnai vadinami antrąja Lietuvos sostine.

Iki mūsų laikų iš pilies bėra išlikę tik griuvėsiai, kuriems 
dominuoja centrinių rūmų korpusas su dar augštu bokštu. Pilies 
konservavimo bei atstatymo darbai pradėti dar 1928 m., vado
vaujant inž. J. Borovskiui, bet buvo vykdoma palengvą. Kaip 
rodo šis rekonstrukcijos modelis, pilis buvo iš dviejų dalių: prięš
pilio, kuriame buvo sukoncentruota visa gynyba, ir rezidenci
nės dalies. Priešpilis buvo suiunstas su miestu mediniu tiltu,nės dalies. Priešpilis buvo sujungtas su miestu mediniu tiltu, 
kurio polių yra išlikusių iki mūsų laikų. 1956 m. tiltas atstatytas 
toje pačioje vietoje. Prięšpilio sienų būta apie pustrečio metro 
storio. Rezidencinėje pilies dalyje nuo bokšto į dešinę buvo salė, 
kuri turėjo savotišką centrinį šildymą. Jos plytų grindyse buvo 
angos šilimai bei dūmams iš apačioje buvusios virtuvės. Tuo 
būdu salės grindys buvo šiltos ir šildė ją visą, Pabar šis pasta
tas atstatytas, betgi šildymui yra įrengtos laikinos koklinės 
krosnys. Salėje numatyta įrengti pilies muziejų. Virš salės buvo 
3 gyvenami kambariai. Į kairę nuo bokšto buvo dviaugštis spar
nas po 3 kambarius kiekviename.

NAUJOS KNYGOS
Kovos metai dėl savosios spaudos. 
Redagavo kun. V. Bagdonavičius, 
MIC, dr. P. Jonikas, J. Švaistas - 
Balčiūnas. Liet. Bendruomenės Či
kagos apyg. leidinys. Išleista tal
kininkaujant Liet. Knygos Klubui. 
Spaudė "Draugo” spaustuvė 1957 
m. 368 psl. Kaina $5.

Tai leidinys sumanytas spau
do? laisvės penkiasdešimtmetį 
minint, bet suvėlavęs. Gal dėl 
to tai leidiny ta sukaktis jau nei 
nebeminima. O gerai visdėlto, 
kad jis pagaliau pasirodė. Tai 
bus pirmas toks leidinys, kuria
me liet, spaudos draudimas, ko
va dėl jos laisvės bei jos atgavi
mas apžvelgiama vienoje kny
goje — 12 straipsnių. Rašo 10 
autorių. Vieni jų stengiasi grieb 
ti giliau ir bando brautis į prob
lemų gilumas, o kiti pasitenkina 
sutraukę jau žinomą medžiagą, 
kaikur tik įvykių vertinime sa
vo pėdsakų tepalikdami. Bet ir 
tai bus naudinga, nes dąbarti-

Nuo sausio 1 dienos Ontario provincijoje 
įvedamas Ligoninių Planas.

Tačiau šitas planas nepadengs operacinių 
ir gydytojų išlaidų.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastos vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirma 
kartę mokslas atrado naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo Ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia-—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!"

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (B io-Dy ne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

/ Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA)
draudžia gyvybę ir sveikatą. Mokėdami tik 2 doleriu į mėnesį, 
ligos atveju Jūs gausite 30 dolerių į savaitę, nežiūrint Jūsų 

kitų apdraudų.
Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite: 

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) -L LE. 4-0773
L. Rickevičienė — RO. 9-7668 A. Paulauskas
H. Chvedukas — LE. 4-1528
A. Dūda — RO. 9-4613

LE. 6-3545
O. Indrelienė — LE. 1-8522
V. S. Mastis — LE. 2-6513

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGU ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDĘ

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI
Užsisakykite dabar 1958 m.

Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo

O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488
s

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVICIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

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

RO. 7-5976 V. SIMINKEVIČIUS 386 Durie St.

nėse sąlygose retai kam pasi
sektų pasiekti visur išblaškytą 
medžiagą.

Rinkinys pradedamas V. J. 
Bagdonavičiaus, MIC, straips
niu “Svarbiausieji spaudos 
draudimo tarpsniai”, kuriame 
bandoma mesti žvilgsnį į visą 
laikotarpį. Jis . įžiūri du tarps
niu: valančinį ir po jo sekusį. 
Autorius gana taikliai apibūdi
na šių laikotarpių pagrindinius 
veikėjus bei jų įnašą. Knygoje 
betgi šitokio, nei kitokio laiko
tarpio padalinimo nėra. Kiek
vienas autorius savo temą sa
vaip vysto. •

Dr. K. Avižonis strp. “Bend
roji rusinimo politika”, bando 
ieškoti rusinimo politikos šak
nų ir randa jas vad. slavofilų są
jūdy. Jam aptarti autoriaus bet
gi teturėta labai mažai medžia
gos — berods, vien Florinskio 
bendro pobūdžio veikalas apie 
Rusiją. Pačios, Lietuvos padėčiai 
aptarti taip pat tegalėta pasi
naudoti daugiausia vadovėli
niais veikalais, nepasiekus net 
gana gausių anų laikų polemi
nių leidinių, nei dokumentų rin
kinių, nei atsiminimų. Naujo tuo 
būdu čia nerasime, bet neblo
gai, kad nors seno nereikės il
gai ieškoti. Prie problematinių 

i klausimų kam nors teks dar 
greitai grįžti ir Lietuvos prie
spaudai nurodyti aiškią vietą ca- 

i rištinės Rusijos gyvenime.
Velionio prof. Ve. Biržiškos 

spausdinami trys straipsniai: 
“Spaudos draudimas be teisinio 
pagrindo”, “Pastangos draudi
mui nugalėti” ir “Rusiškos rai
dės talkininkai’-’ (Du pastarieji 
straipsniai jau spausdinti Ai- 
dusoe 1954 m.). Visi trys straips 
niai parašyti didelio šios srities 
specialisto ir pateikia eilę tvir
tų faktų, tiesa, jau anksčiau 
girdėtų, bet dažnas čia įgijęs 
naujų atspalvių.

K. J. Čeginskas rašo apie “L. 
tautos atgimimo pradmenis”. 
Tai rimtas tautinio atgimimo 
versmių bei kelių aiškinimo 
bandymas. Autorius ieško tauti
nio atgimimo šaknų, bei tautos 
gyvybės apraiškų, iš kurių jis 
išsivystė.

Įdomus ir vertingas dr. J. Ma- 
tuso bendresnio pobūdžio strp. 
“Liet, vardyno draudimas”, tarp 
kitko pateikiąs spaudos draudi
mo dokumentų tekstą. Justi, kad 
autorius spaudos draudimo pro
blemose jaučiasi kaip namie ir 
turi savą nuomonę: Skaitytojas 
čia ras pluoštą aiškiai aptar
tų faktų, kurie labai daug padės 
suprasti ano meto įvykius.

Sangaila strp. “Nuo raidžių 
draudimo iki kalbos naikinimo” 
anuos spaudos draudimo laikus 
palygina su nūdiene bolševiki
ne priespauda viso tautinio gy
venimo, o ypač kalbos.

Dr. Vandos Sruogienės “Kygų 
platinimo organizacijos ir knyg
nešiai” yra bene pats ilgiausias 
viso rinkinio straipsnis. Ir klau
simas labai įdomus, ypač; kad 
iki šiol dar neišaiškintas. Betgi 
ir čia nepažengta daug toliau 
kadaise Rusecko leistojo. “Knyg 
nėšio”. Kaikur autorės norėta 
parodyti originalumo ir bandyti

Mokslo veikalas apie 
Mažąją Lietuvą 

Netrukus pasirodys baigiamas 
spausdinti veikalas apie Mažąją 
Lietuvą. Tai, penkių mokslinių, 
studijų rinkinys, paruoštas Lie
tuvos Vakarų Studijų Komisi
jos pastangomis ir parama. Gau
siai iliustruotų ir moksliškai 
kruopštumu parašytų studijų 
autoriai yra M. Gimbutienė 
(Rytprūsių ir Vakarų Lietuvos 
pritšistorinės kultūros apžval
ga), J. Lingis (Arklas baltų sri
tyse), J. Gimbutas (Lietuvių 
sodžiaus architektūra M. Lie
tuvoje), J. Balys (Maž. Lietu
vos tautosakos bruožai), J. Žile
vičius (Maž. Lietuvos liaudies 
muzikos bruožai). Prie studijų 
jungiamos santraukos anglų ir 
vokiečių kalbomis. Kvalifikuoti 
ir pasižymėję mokslininkai kiek 
vienas iš savo srities atskleidžia 
šiandien žiauriausiu būdu suru
sinto krašto lietuviškumą. Tai 
pirmas lietuviškų politinių or
ganizacijų ir institucijų (ALT, 
Diplomatinės Tarnybos, VLIK 
ir LLK) bendros iniciatyvos 
žingsnis į politinę mokslinę 
dirvą.

Veikalas apie 330 puslapių. 
Kaina $5. Užsisakyti galima pas 
leidėją: Lithuanian Research 
Institute — Lietuvos Tyrimo In
stitutas, 70 Fifth Avenue, 9th 
floor, New York 11, N.Y.

Šv. Kazimiero kolegijoje Ro
moje dabar yra 17 studentų, dar 
du atvyksta iš Brazilijos. Vieno 
studento pragyvenimas kolegi
joje kainuoja $50 mėnesiui. $40 
duoda savo ar pasiskolinęs stu
dentas pats, o $10.padengia kole
gija iš savo ūkio pajamų ar iš 
aukų.

Šv. Raštas jau baigtas spaus
dinti. Jis verstas ir aprūpintas 
komentarais arkiv. J. Skvirec
ko. I tomas turi 1124 psl. ir kai
nuoja $10, II t. turi 1260 psl. ir 
kainuoja $12. Abu tomai išleisti 
kun. dr. J. Končiaus lėšomis. 
Kitais metais prel. Mendelio lė
šomis bus išspausdintas visas 
šv. Raštas •— Senasis ir Nauja
sis testamentas — su sutrum-

įnešti savą koncepciją, ypač pintais komentarais viename to-
stengiantis iš knygnešystės ke
lių eliminuoti vysk. Valančių. Ir 

i šiaip vaizdas daug kur priblau- 
sinamas. Kažkodėl tylomis apei
namas ir Ve. Biržiškos šios Va
lančiaus veiklos vertinimas, 
nors šiaip jo išvadomis daug kur 
naudojamasi. Knygnešių tinklo 
ir organizacijos klausimas vis
dėlto lieka neaiškus. Čia tik ke
letas bruožų ar epizodėlių iš gy
vos knygnešių veiklos, bendro 
vaizdo nepateikiama. Tai “šis 
tas apie draudžiamojo laikotar
pio knygų platinimą”.

Be abejonės originaliausi ir 
daugiausiai naujos, medžiagos 
pateikia Vytauto Sirvydo ir dr. 
J. Prunskio straipsniai: “Ameri
kos lietuvių knygos 1875-1904” 
ir “Amerikos lietuvių laikraš
čiai“. Kruopštusis V. Sirvydas, 
pasinaudodamas prof. Ve. Bir
žiškos paruoštos “Am. liet. 1815 
-1910 m. bibliografijai medžia
gos” rankraščiu apžvelgia lei
dėjus ir įvertina visą knygų 
lobį. Dr. J. Prunskis apžvelgia 
visus liet, laikraščius JAV nuo 
pat Tvarausko “Gazietos lietu
viškos”, pasirodžiusios 1879 m. 
Niujorke.

Danutė Lipčiūtė-Augienė str. 
’’Draudžiamojo laikotarpio gro
žinė literatūra” aptaria ano me
to grožinę literatūrą apskritai ir 
apibūdina atskirus rašytojus, 
nors daugumą labai trunąpai ir 
neliesdama biografinių duome
nų.

Leidinys aprūpintas taip pat 
Pavardžių, Leidinių ir kūrinių 
bei Būdingesnių dalykų rodyk
lėmis. Tai sveikintinas dalykas, 
labai padedąs susirasti ieškomą 
vietą. Deja, daugumoje nūdie
nių mūsų leidinių tai pamiršta
ma.

Varšuva. — Keturi lenkų spor
tininkai iš Krokuvos baidarėmis 
išplaukė į Bombėją Indijoje — 
12.500 mylių. Kelionė užtruk
sianti apie metus.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBĄ TORONTE
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me ir ploname popiery.
Litu anus paremti ALTo vyk

domasis komitetas paskyrė $200.
Prof. dr. Ramūnas - Paplaus

kas tebetęsia savo mokslines 
studijas po pasaulį, kaip UNES 
CO stipendininkas. Šiuo metu 
profesorius vyksta į Aziją ir Af
riką. ;

Lietuviškojo gyvenimo bei 
spaudos išlikimo klausimą ke
lia “Europos Lietuvis”, primin
damas savo skaitytojams, kad 
vis daugiau lietuvių emigruoja 
į užjūrius, tuo būdu sumažinda
mi laikraščių prenumeratorių 
bei knygų pirkėjų skaičių. Laik
raštis ragina skaitytojus kiek
vienam surasti dar bent po vie
ną naują skaitytoją. Tai garan
tuotų lietuviškos spaudos išliki
mą.

Prof. dr. J. Ehretas išleido 
naują brošiūrą Rytų Europos 
klausimais: “Vom rusšischen 
Menschen” (Apie rusišką žmo
gų), 24 psl., Basei 1958. Atspau
das iš žurnalo “Schweizer Rund 
schąu”. Joje įdomiai apibūdina 
rusų tautą, išryškindamas jos 
savybes istorijos šviesoje, iki 
pat paskutiniausių laikų. Antro
je brošiūros dalyje liečiami 
klausimai, susiję su Pabaltijo ir 
kitų nerusų tautų santykiavimu 
su rusų tauta. Autorius atvaiz
duoja caristinės Rusijos ir bol
ševikinės Sovietų Sąjungos ver
žimosi prie jūrų. Nesą abejonių, 
kad rusai siekia prieiti ir prie 
Atlanto, kurio pakraščiuose, 
kaip autorius mano, gal būt iš- 
sispręsianti ir būsimų, šimtme
čių pasaulio istorija. Esą labai 
įdomu, kad Sovietų Sąjunga tę
sia caristinės Rusijos užsienio 
politiką, tad esą galima daryti 
išvadą, kad ir bolševikų įpėdi
niai vėliau laikysis panašios im
perialistinės politikos. Daugelio 
rusų emigrantų laikysena esanti 
būdinga tuo, kad jie smerkia 
Kremliaus vidaus politiką, bet, 
dažniausiai, sutinka su jo užsie
nio politika. Autorius vaizduoja 
dar kaikurias lietuvių, latvių, 
estų savybes, ypač iškeldamas 
Lietuvos reikšmę. Baigia įspė
damas Vakarus nepasiduoti 
Chruščiovo mulkinimui.

Marius Katiliškis atidavė Ter
ras leidyklai spaudinti naują ro
maną “Išklydusięms saulėtekio”. 
Jame vaizduojamas 1944-45 m. 
pabėgėlių sunkus gyvenimo ke
lias. Romano būsią per 500 psl.

Gediminas Naujokaitis gimna
zijų fotografijų varžybose dėl 
Kodak premijos laimėjo pirmą 
premiją ir $300 gamtos vaizdų 
kategorijoje.

ALRKF Jaunimo Stovykla 
Michigano valstybėje (15100 
Austin Rd., Manchester, Mich.) 
pradeda savo antrąjį stovykla
vimo. sezoną. Ta proga stovyk
los vadovai pakvietė spaudos at
stovus atvykti stovyklon liepos • 
26 ir 27 d.d., šeštadienį ir sekma
dienį, ir būti svečiais.

Be to, liepos 27 d. įvyksta 
metinė stovyklos šventė, kuri 
šiais metais bus kartu su sto
vyklavietės krikštynomis. Šven
tės metu bus ir atitinkama pro
grama, kurioje dalyvaus patys 
stovyklautojai ir svečiams pa
rodys, ką jie išmoko stovyklavi
mo metu.

Jaunimo stovyklos prie Man- 
chesterio, Mic., pavadinimo kon 
kursas tebesitęsia. Siūlymus 
prašo siųsti atvirlaiškiais, pri
dedant savo pavardę ir adresą, 
šiuo adresu: L. Bajorūnas, 16210 
Ilene, Detroit 21, Mich.

Asmuo, kurio siūlomas var
das bus priimtas, kaip premiją 
gaus vienos savaitės atostogas 
su visu išlaikymu toje pačioje 
stovykloje. Siūlymų laukiama 
iki liepos 15 d., o stovyklos šven
tė ir krikštas bus liepos 27 d.

Putname NP seselių vienuo
lyne suorganizuoti lituanistiniai 
kurąai seselėms.

St. Jonaitis Michigan univer
sitete apgynęs disertaciją “Lie
tuva Mauclere raštuose” gavo 
filosofijos daktaro laipsnį.

Kostas Ostrauskas Pennsyl- 
vanijos universitete gavo filoso
fijos daktaro laipsnį už mokslinį 
darbą apie rašyt. Joną Biliūną.

Mikas Kūjus Northwestern 
universitete gavo ekonomijos 
mokslų magistro laipsnį. Jis 
1937 m. baigė Vytauto D. un-to 
lituanistikos skyrių, o 1951 m. 
Erlangeno un-te ekonomijos 
mokslus. Kūjus yra aktyvus vi
suomenininkas ir jau keli metai 
vadovauja Maž. Lietuvos lietu
vių draugijai Čikagoje.

Melbourne universitete augš- 
tuosius mokslus baigė: Danutė 
Giedraitytė ir Nijolė Mikolajū- 
naitė, studijavusios filosofijos 
fakultete, Stasys Baltrūnas 
mediciną ir Steponas Oertelis 
— fiziką. Visi jie jau turi dar
bus ir taip pat visi leiškiasi lie
tuviškoje veikloje.

Dr. Eliziejui Draugeliui ba
landžio 11 d. suėjo 70 metų. Jis 
yra gimęs 1888 m. balandžio 11 
d. Bardauskų km. Vilkaviškio 
ap. Gimnaziją baigė 1908 m. Ma
rijampolėje, Medicinos f ak. Mas 
kvoje 1914 . m. Lietuvon grįžo 
1918 m. ir buvo išrinktas pir
muoju Marijampolės m. bur
mistru ir kooptuotas Liet. Ta
rybos nariu. 1919-20 m. buvo vi
daus r. min., 1920-26 buvo seimų 
narys, ligi 1927 m. buvo sveika
tos departamento dir. ir Kauno 
ligoninės vyr. ordinatorių, 1932- 
1940 Kalvarijos psichiatrinės li
goninės direktorių, 1941 m. Gi
žų ir Keturvalakių sveikatos p. 
vedėju. 1947 m. išvyko iš Vokie
tijos Brazilijon, kur dirbo Sao 
Paulo med. fak. asistentu. Dėl . 
pašlijusios sveikatos dabar pa
sitraukė iš darbo ir gyvena iš 
pensijos.

Jubiliatas, be to, yra ir rašy
tojas. Be eilės medicinos klausi
mais brošiūrų bei redagavimo 
laikraščių, jis yra parašęs dramą 
Vergas ir komediją Slidžiais Ta
kais.

Dėl Liet Dailės parodos, kuri 
ruošiama Niujorke ryšy su *PLB 
seimu, paskelbė atskirus pareiš
kimus dail. P. Puzinas ir Č. Ja- 
nušas. Jie sakosi buvę deleguo
ti į visuotinės parodos jury ko
misiją, bet rengėjai aplenkią 
klasicizmą, Jonušas sako — tra
dicinio klasicizmo realizmo 
kryptį, o teatštovaują modernų
jį meną, tad jie reiškią protestą. 
Puzinas rašo, kad paskelbtose 
parodos komisijose nedalyvaur 
jąs, “kadangi tos komisijos su
darytos iš mažos grupės daili
ninkų, kurie dirba ir puoselėja 
tik moderniąją - abstrakčią me
no kryptį”. Jonušas rašo, kad 
tos komisijos esą susidariusios 
be Am. Liet. Dailininkų Sąj. ži
nios ir pritarimo, dėlto jis pro
testuojąs prieš jį “atstovauti pa- 
skyrusiog organizacijos elimina
vimą, organizacijos, kuri atsto
vauja visas meno kryptis. Tuo

minavimą mūsų garbingų ir 
tautai nusipelniusių meno vete^ 
ranų, be kurių dalyvavimo pa
roda nebus pilnutinė...”

Čiurlionio ansamblio namuose 
buvo surengta 5 jauifųjų daili
ninkų meno paroda. Tapybos ir 
skulptūros darbus išstatė: N. Ve- 
degytė - Palubinskienė, Vyt. Ig
nas - Ignatavičius, Mindaugas 
Nasvytis, Juozas Pivoriūnas ir 
Vyt. Raulinaitis. Viso išstatyta 
40 darbų.

.......  1 1 111 ............ ........................ j i ............. ...

“ATLANTIC” RESTORANO
NAUJI SAVININKAI HEIKIAI MALONIAI KVIEČIA 
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Dėl Punsko ansamblio pakvietimo
“Pirmyn” Lietuvoj lankymasis.“TŽ” Nr. 23 (439), iš šjn. bir

želio 5 d., patalpintam atvirame 
laiške paliečia Suvalkų trikam
pio lietuvių šelpimo ir tenykš-
čio lietuvių ansamblio atsikvie- 
timo klausimus.

Rašančiajam šias eilutes atro
do, jog dėl reikalo šelpti į var
gą patekusius Lenkijos, taip ly
giai ir kitur gyvenančius, lietu
vius negali būti dviejų nuomo
nių. Reikia ir labai reikia juos 
šelpti. Be abejonės, negalima 
pasakyti, kad lietuviai šios pa
reigos ir nesuprastų. Jie daug 
ir labai daug skiria šalpos reika
lams, nes daug ir šelpiamųjų 
yra — jų pilna Sibire, daug 
vargstančių bei džiovininkų pa
vergtoj Lietuvoj, nemaža tebė
ra dar Vokietijoj stovyklose, se
nelių prieglaudose ir džiovinin
kų sanatorijose, taip pat, savai
me aišku, nemaža yra vargstan
čių ir Lenkijoj. Tačiau dėl rei
kalo daryti žygiių atsikviesti iš 
Lenki j uos šiapus Atlanto lietu
vių ansambli ir tuo pasidaryti 
tarp 15-20.000 dol. išlaidų — rei> 
kalas diskutuotinas ir labai abe
jotinas. Juk ansambliui,’ turin
čiam tarp 40-50 asmenų sąsta
tą, pirmyn ir atgal tokia suma 
kelionės išlaidų susidarytų mi
nimaliausiai skaičiuojant, o kur 
dar jų pragyvenimo, nustoto 
kasdieninio uždarbio bei doku
mentų tvarkym oišlaidos? Jų 
susidarytų dar apie 10-15.000 
dol. Taigi, jau labai nuolaidžiai 
šnekant, būt ųgeriau tiek dole
riu pasiuntus jų šalpai

Tiesa, tokių atvejų lietuviška
me gyvenime yra buvę, pvz. 
1938 m. Amerikos lietuvių choro

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais...

//onfinenfa/

VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien 
į Rytus ir į Vakarus — aptarnaudami:

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

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.

Nogėdami viskuo aprūpintos kelionės, pasiteiraukite apie CNR'o "suplanuotą" 
MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijų ir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
į Canadian National atstovus.

Tačiau tada buvo skirtingos ap
linkybės ir sąlygos.

“Pirmyn” dalyviai gyveno 
laisvame demokratiškame kraš
te — Amerikoje ir jie vyko — 
taip pat į laisvą šalį — Liętuvą. 
To paties toli gražu negalima 
gi pasakyti apie dabartinę Len
kiją. Ir tai, tik pažiūrėkim, kaip 
rašoma apie anos prisimintinos 
ekskursijos sunkumus. Apie tai, 
kokios abejonės slėgė anuomet 
lietuvius, R. Skipitis šitaip tei
gia: “...tokiam žmonių būriui 
atplaukti iš Amerikos į Lietuvą 
reikėjo daug lėšų, reikėjo, kad 
visi choristai galėtų pasitrauk
ti iš savo pareigų bent vienam 
mėnesiui ir, pagaliau reikia di
delio sugebėjimo išlaikyti 40 as
menų kaip drausmingą vienetą, 
be ko choras negali patenkina
mai įvykdyti savo siekimo...” 
(“Draugas”, 1958. VI. 5).

Choras “Pirmyn” su savo va
dovu K. Steponavičium anuo
met visas kliūtis nugalėjo. Bet 
ar galėtų tą patį padaryti ir 
Lenkijos lietuvių ansamblis — 
kitas klausimas. Juk juos tenai 
slegia raudona valdžia. Ar ji su
tiktų išleisti tokį būrį žmonių į 
kapitalistinius kraštus — sun
ku atsakyti. Tiesa, dabartinis 
Lenkijos raudonasis režimas 
skaitomas šie ktiek “suliberalė- 
jusiu”, tačiau, kaip žinome, ypač 
paskutiniu metu, Gomulka ir 
vėl smarkiai pūstelėjo į Krem
liaus dūdą, užgirdamas Sovietų 
kruvinąjį žygį Vengrijon ir kt.

Taigi, iš viso, vargu ar gali
ma ir ar verta tokius žygius pra
dėti ... Pr. Aiženas.

Nepamirškim, kas yra Rusija
Kai grįžę iš Sovietų Rusijos 

Kanados biznieriai pasakojo sa
vo įspūdžius vis mandagiai iš
keldami gerąsias savo patyrimo 
puses, labai blaiviai tuo reikalu 
per CHFI-FM stotį birželio 1 d. 
atsiliepė torontietis parlamenta
ras Allan Grossman, M.P.P.

Savo kalbą jis pradėjo klausi
mu ar mes jau esam pasiruošę 
parsiduoti Volgai? Esą, mes tu
rime sugyventi su visais kaimy
nais, tačiau neprivalome pamiš
ti kas jie yra. Negalime pamirš
ti, kad Rusija yra diktatoriškas 
komunistiškas kraštas. Nepriva
lome pamiršti ir savo gynybos 
reikalų.

O biznieriai Rusijoje daug ką 
pamiršę.

Geologas naiviai gyrėsi, kad 
jam buvę parodytos uranijaus 
kasyklos, kurios dar niekam ne
buvę rodomos. Bet kągi geolo
gas ten sužinojo? Nieko. Jam 
buvo uždrausta teirautis viso to, 
kas bent kiek leistų orientuotis 
apie gamybą bei apskriai apie 
Sovietų Sąj. pramonę..

Biznieriai, sako, buvę sužavė
ti Chruščiovo mandagumu. Bet 
ar priėmimo metu parodytas 
mandagumas, yra būdingas visai 
Chruščiovo veiklai. Argi tai ne 
tas pats asmuo, kuris Stalinui 
padėjo vykdyti savo žudynių ir 
deportacijų* politiką? Prekiau- 
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darni mes, žinoma, nebūtinai tu
rime rusus laikyti angelais, ta
čiau kaip dažnai mes puolame 
savus, mūsų pačių išrinktus po
litikus, o garbiname su demok
ratija nieko bendra neturinčius 
komunistinius diktatorius.

Chruščiovas pasakęs, kad jie 
nenorį karo. Bet argi nesakė to 
paties kadaise Vokietija bei Ita
lija? Ir Hitleris nenorėjo karo, 
bet nacių politika vedė į karą. 
Ir Rusija gali nenorėti karo, bet 
komunistai vistiek nori pagrob
ti viską, kas tik galima pagrob
ti. Ji nori užimti visas rinkas. 
Ji pvz. paėmė Egipto medvilnę, 
paėmė Ceilono arbatą ir ne sau, 
bet toliau parduoda tas prekes, 
o į Egipto ir Ceilono rinkas jau 
niekas nebegali įlįsti. Jei mes 
leisime, komunistų ūkinė eks
pansija pažeis ir mūsų gyveni
mą.

Teigimas, kad Rytų Europoje 
yra laisvė, tėra akivaizdus me
las. Chruščiovas sakėsi nenorįs 
varžytis H bombomis, bet ūki
nėje srityje. Jis gi neseniai pa
sakė, “mes palaidosime jus!” Ši
to nebodami ir santykiaudami 
su komunistiniu pasauliu mes 
pardavinėsime savąją laisvę, ne 
tik savo gaminius.

Chruščiovas siūlė politikams 
Sėdėti namie, .o į pasaulį dabar 
siųsti prekybininkus. Mūsų nai
vūs biznieriai tuo gėrisi, nes ne
supranta komunistinės sistemos. 
Juk Rusijos ūkinio gyvenimo 
vadovai yra paskirti politinių 
institucijų ir - kompartijos. Va
dinasi mes savo rinktuosius po
litikus turime palikti namuose, 
o su komunistų agentais turime 
pavesti santykiauti padėtyje ne
nusivokiantiems verslovinin- 
kams.

Ištikrųjų mes turime palaiky
ti ryšius su Sovietų Rusija ir su 
ja prekiauti, tačiau siųskime 
ten žmones, kurie supranta ko
munistų siekimus. Mes nepriva
lome liautis budėję.

Pamatę vieną kitą gerą daly
ką sovietijoje, biznieriai staiga 
pamiršta visus kitus mūsų gy
venimo geruosius privalumus, o 
tie, kurie gyveno komunistinėje 
santvarkoje, t.y. naujieji Kana
dos ateiviai, tai sistemai neturi 
nei vieno gero žodžio, ją smer
kia. su ja kovoja. Jiems tikrai 
skaudu girdėti pagyrimus tų as
menų, kurie dalyvavo jų tautos 
žudymuose bei persekiojimuose.

Mes privalome ne komuniz
mui komplimentus sakyti, bet 
iškelti savosios sistemos prana
šumą ir savąjį gyvenimo būdą.

(Atkelta iš 2 psl.) 
išnešiu, vade.

— Geros sėkmės, Scotty!
stipriai paspausdami rankas at
sisveikinome ir aš apleidau jo 
įstaigą. Lauke vėjas taškėsi į 
akis. Aš mėginau susivaldyti 
nuo panikos.

“Nebūk toks kvailas!”, — sa
kiau sau pačiam. — “Juk tu jau 
atlikai ne vieną specialų veiks
mą. Juk tai kasdieninis darbas”.

Aš galvijau apie priešlėktu
vinių baterijų paženklinimus 
ant žemėlapio. Kiekvieną ne
kaltą žemėlapio taškelį įsivaiz
duodavau mirtį nešančiu švinu. 
Kažkaip jaučiau, kad tai gali 
būti mano paskutinis žygis. Ir 
mano ilgiems pasisekimams at
eina galas...

Šoferis mus aštuonius įgulos 
narius išmetė prie lėktuvo no
sies. Su šypsena lūpose atsi
sveikino.

— Pasimatysime rytoj rytą! 
Geros sėkmės!

Taip jis atvyks punktualiai, 
kaip ir visuomet, pasitikti mū
sų, bet vargu ar matys jis mus. 
Dar buvo daug laiko iki to. O 
dabar mes likome vieni ir kiek
vienas su savo rūpesčiais. Pani
ka manyje dingo, aš tik jaučiau 
likiminį sustingimą. Aš žinojau, 
kad rytoj vargu ar begrįšiu...

— Nėra reikalo mums čia dre
bėti!—sudrumstė ramybę Jack.

Užsidėjome parašiutus. Kai 
sulipome į lėktuvą, peržvelgiau 
visus įgulos narius. Mačiau Jack 
slenkantį prie savo vairavimo 
įtaisų, ten buvo ir kitas kana
dietis Nixon, veteranas naviga
torius, buvo ir visi kiti jau pa
tyrę įgulos nariai. Labiausiai 
man buvo gaila 19 metų mobili
zuoto lėktuvo uodegos kulko
svaidininko, kuris dar pirmą 
kartą savo gyvenime skirs į 
kautynes. Nieko nėra baisiau 
gyvenime, kaip pirmą kartą 
kautynėse patirti minties bai 
mę ... ■

Įdomu, kaip ilgai karas tę
sis? — prabilo jis. Neatrodė, kad 
jis kalbėtų į .ką nors, bet pa
prastai nervai atrišo liežuvį.

— Negali ilgai tęstis, nieko 
sveiko neliks mums paimti Vo
kietijoje, — kalbėjo bombų tai
kytojas.

—Girdėjau, kad Hitleris no
ri taikos, — su viltimi kalbėjo 
kulkosvaidininkas.

— Neklausyk visko, ką girdi, 
• atsakė lakoniškai pilotas.
Jau visi buvome, savo vieto

ŠUOLIS Į PAVOJUS
se. Pažvelgiau į laikrodį, dar bu
vo 15 minučių iki«kilimo.

— Ar viskas tvarkoj, Scotty?
— Taip, — atsakė tvirtas pi

loto balsas.
— Uodega! Ar jau įsitaisei?
— Taip, vade! — jo balsas 

jau daug tvirčiau skambėjo.
Taip tęsėsi patikrinimas vi

same aerodrome. Lauke vėjas 
draskė sparnus ir lėktuvus ju
dino iš vietos.

Dešimt minučių iki pakilimo. 
Pagaliau pradėjo motorai ūžti, 
spjaudydami tamsius dūmus. 
Apšilę jie pradėjo tyliai ir mo
notoniškai burzgėti.
/Pradėję vėl ūžti perkūnišku 

ūžmu, lėktuvai pradėjo riedėti 
link pakilįmo aikštės. Jau bu
vo trys minutės po penkių va
karo, kai mes atsiplėšėme sun
kiu kūnu nuo žemės į temstan
čią padangę.

Kas momentą vis naujas bom
bonešis įsijungė į mūsų būrį 
kol prisipildė pilna padangė į 
šiaurę nuo miesto .

— Atrodo, kad šią naktį gerą 
balių iškalsime jiems! — išgir
dau savo balsą sakantį pilotui.

— Galbūt, — jis atsakė, ner
damas lėktuvo nosį kitų lėktu
vų srovėn.

Pasigirdo kulkosvaidžių tratė
jimas. Pažvelgiau į lėktuvo uo
degą — vargšas bernelis mėgi
no kulkosvaidžius drebančiais 
pirštais apkabinęs spaustuką. 
Supratau aš jį kaip naujoką. 
Paliepiau jam, kad nustotų ir 
taupytų didesniam reikalui. Pa
galiau viduje užviešpatavo vi
siška tyla, mes nykiai skrido
me į tolimą kelionę.

— Artinamės prie. Olandijos, 
— navigatorius pranešė per vi
daus radiją.

10.000 pėdų augštumoje per- 
skridortie Olandiją, Vokietijos 
sieną ir Reiną. Aš nuėjau atgal 
į lėktuvo liemenį.

Juk niekas nepraneš, kada 
priešlėktuvinė pradės šaudyti. 
Vienu momentu tuščias dangus; 
o kitu — pilnas sprogimų, ske
veldrų ir prožektorių švysčio
jimų. Taip atsitiko ir šį kartą. 
Jau dešimt minučių skridome 
virš Reino, kaip staiga pasirodė 
pirmas prožektorius... vėliau 
du ... penki... dešimt.

— Prūsai reklamuojasi,—pra
kalbėjo inžinierius tyliai

Apačioje plieniniais šalmais 
artileristai, galbūt, jau šėrė pa
trankas plienu .ir laukė iki pro
žektoriai pagaus kurį iš mūsų. 
Ilgai jiems laukti nei nereikėjo.

— Jau jie nukirto vieną mū
siškių, — pranešė kulkosvaidi
ninkas.

— Laikyk atdaras akis, o už
darą burną!...'

Aš žinojau, ką jis turėjo gal
voje. Prožektoriai, pagavę vieną 
iš lėktuvų, kuris norėdamas iš
sisukti turėtų nerti žemyn, kiti 
pasekdami, nusileistų iki jiems 
pasiekiamos distancijos ir tada 
jau Dievo valia....

— Aš kilsiu, — tarė pilotas 
įtemptoje tyloje.

Mes išlindome per debesis į 
saugumą. Sprogstą sviediniai ir 
prožektoriai pasiliko užpakaly. 
Pirmą kartą šią naktį aš buvau 
patenkintas oru: žvaigždėtą 
naktį vargu ar būtų mums taip 
laimingai pavykę išnerti iš to
kios žudančios ugnies. Tačiau 
kitiems netikėtumams viltis bu
vo dingusi. Visoje Vokietijoje 
bus paskelbti aliarmai — rada
ro stotys seks mūsų kryptį ir 
naktiniai naikintuvai kils į orą 
pasitikti mūsų.

Momentui įtempimas buvo 
pradingęs. Penkios skridimo va
landos jau buvo atnešusios mus 
netoli taikinio. Nors priešlėk
tuvinė ir nuskynė kelis mūsų 
bombonešius, bet tai buvo kas
dieninis įvykis.

— Alo! — navigatorius sako 
pilotui, — 45 minutės iki taiki
nio ...

Jaučiau, kad tuojau vėl pasi
rodys. Kiekvienas stebėjom pa
dangę, kurioje kiekvienu mo
mentu galėjo pasirodyti naikin
tuvai. Nuslinkau į kabiną, kad 
galėčiau stebėti užskridimą ir 
bombardavimą geležinkelio sto
ties.

— Penkios minutės iki taiki
nio!

— Dabar visi ramiai! Ir, jei 
būsime laimingi, nereikės nė 
dešimt minučių, kai būsime pa
kely Į namus...

Už dviejų mylių prieš taikinį, 
ore sprogo ugnies kamuolys, nu- 
'švietęs padangę. Tai priešlėk
tuviniai sviediniai sprogdami 
sudrumsdavo nakties tamsą. 
Prožektoriai švaistėsi per nak
ties tamsą debesų plūdime.

— Dar trys minutės iki tai
kinio! — pranešinėjo navigato
rius. (Bus daugiau).

Koelnas. — Čia Fordo įmonės 
gamina automobilius bent du 
kartu mažesnius už JAV gami
namus. Šiemet 5.000 šitokių au
tomobiliu būsią atvežti parduoti 
į JAV.

jūsų Ontario

I

KIRKFIELD ŠLIUŽAI 
pastayti tuo pačiu laiku 

kaip ir Peterborough 
šliužai. Dar ir dabar laiko
mi, kaip moderniųjų šliužų 

pavyzdys.

FENELON FALLS 
Vaizdingas Fenelon upės 
krioklys. Kaimas įkurtas 

1874 m., pavadintas misijo- 
nieriaus Abbe Fenelon 

vardu.

LINDSAY—Ontario premje
ro Leslie Frost kilimo vieta. 
Įkurtas 1825 m., dabar jau 
virš 10.000 gyventojų. Pa
trauklus rezidencijų, poilsio 

ir pramonės centras.
Vartai į Kawartha ežerus

BOBCAYGEON
Paminklas paminėji

mui pirmojo Bobcay- 
geon šliužo pastatyto 

1839 metais.

HIGH FALLS
Kvapą užimą scenovaiz
džiai. ... pasiekiami tik 

su laiveliais iš Crowies ar
McCracken's Landing.
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Stoney ežere, puikiausia 

vieta piknikams. BURLEIGH FALLS 
Maudymuisi, žvejojimui, 

laiveliais pasivažinėji
mui ši patraukli 

vietovė.

ŠIMTMEČIO NAMAS | 
MUZIEJUS — jauki 

vieta. Pirmųjų pionierių 1 
\ įrankių ir baldų rinki- 1 
Į niai.

t

KAWARTHA EŽERŲ 
SRITIS

Vardas “Kawartha“ reiškia 
“skaidrūs vandenys ir laimingi kraštai

— ir tikrai tą nusako! Čia, mažiau 
kaip trys valandos kelio nuo 

Toronto, jūs rasite vieną iš Ontario 
stebuklingųjų krašto vietų 

atostogoms, šeimos išvažiavimui ir poilsiui.^ 
Kad būtumėt viskuo patenkinti ir 

gerų prisiminimų p risirinktumėt, ten 
yra virš 500 patogių hotelių, motelių ir 

vasarviečių.

ARMOUR AUGŠTUMOS 
Gražūs viso miesto 

apylinkių vaizdai.

TRENT VANDENS KELIAS 
Senovinis Iroquois indėnų 
karo laivelių kelias iš On

tario ežero j Georgian 
įlanką. Dabar labai gyvas 

įvairaus dydžio laivų

BRIDGENORTH 
Mylios ilgumo vaizdingas 

pylimo kelias per 
Chemung ežero.

PETERBOROUGH 
Vietovė su ougščiausiois 
pasaulyje pakeliamais 
šliužais, pastatytais 

1904 metais. Dabar virš 
42.000 gyventojų.

VAIZDINGAS KELIAS 
palei Otonobee upę iš 
Peterborough į Lake- 

field.

GYVAČIŲ PYLIMAS
■ arti Peterborough — 

Hopewell indėnų laidojimo 
vieta. Viena iš įdomiausių 
tokių kopinių Ontario 

provincijoje.

BARNUM RŪMAI 
Grafton - vieno iš puikiau

sių pavyzdžių Georgian 
architektūros Šiame konti
nente. Pulkininko Eliakim 
Barnum pastatyto po 

1812 metų karo.

RICE EŽERAS

Pasiplaukiojimui, meškerioji
mui, laiveliais pasivažinėjimui. 
Vardą gavo nuo laukinių ryžių 

laukų.

Okeet®

BREWERY LIMITED



Mann & Martel Ltd
1199 Bloor St W

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 įmokėjimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS 527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404
Bloor - DuHerin 

$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas su 2 virtuvėm, alyva šit- . 
domas, dvigubas garažas, geros mor
gičius. Visai arti Bloor gatvės.

Bloor - Bart hurst 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
atskiras namas su 2 moderniškomis 
virtuvėmis, alyva apšildomos (naujas 
pečius)/ Tuojau galima užimti.

Roncesvalles - Fern 
$3.500 įmokėti, 8 kambarių per du 
ougštus, mūrinis namas, dvigubas 
garažas, 2 virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas (naujos pečius). Visai arti 
Roncesvalles. Morgičius 13 metų.

:Garden - Roncesvalles 
$3.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas su 4 garažais, vandeniu Oly
va apšildomas, 2 modemiškos vir
tuvės. Tuojau galima užimti.

Margueretta - Bloor 
$4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 moderniškom virtuvėm, 
alyva apšildomas, nepereinami kam
bariai, dvigubas rgaažas. Viena sko
la balansui lO^čiai metų.

Annette - Runnymcde 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ros mūrinis namas su garažu, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva apšildomas, 
4 kambariai pirmame augšte. Viena 
skola balansui 10-čiai metų.

Parkdole
$5.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
namas su garažu, alyva apšildomas, 
3 virtuvės. Arti susisiekimo.

Jane - Annette 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 2 
moderniškos virtuves, garažas. Tuo
jau galima užimti.

St. Clair - Oakwood 
$8.000 įmokėti, 12 kambarių (dup
leksas) atskiras mūrinis namas su ga
ražu, vandeniu alyva šildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios. Geros pajamos. 5 
kambariai pirmame augšte.

Wasaga Bėach 
Vasarvietė

$3.000 įmokėti, 9 kambarių vasar
namis ir 8 kabinos talpinančios po 4 
asmenis, 2 laiveliai ir visi kiti pato
gumai. Viena skola balansui 10-čiai 
metų. Dvigubas sklypas.

Oakwood - St. Clair 
$25.000 įmokėti, 6 butu apartamen
tas, 3 garažai, vandeniu apšildomas. 
Prašoma kaina $55.000.

Bloor • Indian Rd.
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių, 2 virtuvės, 2 vonios. Pilna kai
na $14.500.

Parkdole
3 virtuvės9 kambariai

$4.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas. Pajamos $160 menesiui. 
Atvira skola 10 metų. Vandeniu aly
va šildomas.

Bloor - Dovcrcourt
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, garažas, 2 virtuvės, Pilna kaina 
$16.500.

College • Roxton Rd. 
2 butų — 10 kambarių

$4.000 įmokėti, mūrinis, 2 virtuvės, 
2 vonios, 2 garažai, 2 atskiri butai, 
vandeniu alyva šildomas. Prašo 
$18.500.

Bloor - Dovcrcourt
$3.000 įmokėti, ’mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, 2 vonios, labai arti 
prie Bloor. 1 atvira skola 10 metų.

Bloor - Runnymcde
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 gražūs

4 kambariai, privatus įvažiavimas, ga
ražas, naujas stogas.

Annette - Runnymcde 
1 atviro skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 virtuvės, garažas, 3 vo
nios. Pajamos 230 menesiui.

Bloor - Oakmount Rd.
13 kambarių.— 3 vonios 

$10.000 įmokėti, rauplėtų plytų, at
skiras, garažas, privatus į važiavimas, 
1 atvira skola 10 metu

Roncesvalles - Constance 
14 kambarių - 3 virtuvės

$8.000 įmokėti, mūrinis, atskiros, 2 
vonios, 2 garažai. Pilna kaina $26. 
500. Tuoj pat galima užimti.

Annette Clendenon
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
2-jų butų, dvigubos garažas. Pilna 
kaina 25.500.

Margueretta - Bloor • DuHerin 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ros mūrinis namas iš lainės įvažia
vimas, arti prie susisiekimo, erdvūs 
kambariai, lengvos mokėjimo sąly-‘ 
gos. Pilna kaino tik $14.000.

Rogers Rd. • DuHerin
$2.000 įmokėti, 5 kambarių vieno 
augšto, trys miegami kambariai. Dvi- 

►1 gubas garažas, namas atskiras, gra
žioje vietoje. Kąino $10.000.

Goilmort Procc - St. Cloir 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 vir
tuvių, namas mūrinis, vienų metų 
senumo, privatus įvažiavimas, gra
žioje vietoje. * Antros augštas išnuo
motas u $75 menesiui.

St. Helens Ave. - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas, 2. vonios kambariai. iŠ lai
nės įvažiavimas, arti prie susisieki
mo. Geros mokėjimo sąlygos, geram 
stovy namas.

Brock Ave. - College
$2.900 įmokėti, 1 1 kambarių tri- 
pleksas, pirmas augštas 3 kambariai 
ir virtuvė ir vienas vonios kambarys. 
Taip pat antras augštas. Trečias 
— du kambariai ir virtuvė. Šildymas 
alyva. Geros pajamos iš namo, leng
vos mokėjimo sąlygos.

Davenport Rd. - DuHerin St. 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 vir
tuvių, prie gero susisiekimo. Namas 
geram stovyje, viena skola ilgiems 
metams atdara. Lengvos mokėjimo 
sąlygos, pilna kaina $14.900.

Bloor - High Pork Ave.
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mųri- 

‘ nis namas, moderniška virtuvė, gra
žioje vietoje, prie gero susisiekimo į 
visas miesto dalis. Pilna kaina 
$13.900.

Jane - Annette 
$3.800 įmokėti, 10 kambarių mūri
nis atskiras namas, per du auggšgtus 
po penkis kambarius, atskiras įėji
mos. Trims mašinoms garažas. Ge
ros susisiekimas. Geros mokėjimo są
lygos. $240 į mėn. pajamų iš namo.

Queen - Bathurst
$2.000 įmokėti, 6 kambarių, dvi vir
tuvės, gražioje vietoje, prie pat susi
siekimo, viena skola 10 metų. Mokė
ti po $75 į mėnesi. Pilna kaina tik 
$13.500. ■

Bloor - Lansdowne - 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atski
ras namas, tik pusė bloko nuo Bloor, 
galima įrengti septinto kambarį tre
čiame augšte. Namas labai gerame 
stovyje. Pilna kaina $15.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543

Aleksas 
HAZANAVICIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

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. PR 'l ERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Havelock - College

$7.000 įmokėti, atskiros 11 kamba
rių nomas, 3 virtuves, vandeniu ir 
alyvos šildymas. Garažas ir vieta dor 
keliems garažams. Pilna kaina 
$19.500.

Havelock - Bloor
$7.000 įmokėti, atskiras 9 kambarių 
labai gerame stovyje namas. 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios. Garažas 
ir tik keli žingsniai iki Bloor

Bloor - Delaware
$2.500 įmokėti, 9 kambarių namas.
2 modernios .virtuves, dvigubas ga
ražas. Labai arti Bloor.

TELEFONAS LE 2-3321
Oakwood - St..Clair

$6.000 įmokėti, 9 didelių kambarių 
per 2 ougštus, atskiras namas. 2 vir
tuvės, vandens ir alyvos Šildymas. 
Dvigubos garažas, privatus įvažiavi
mas. Didelis ir labai gražus kiemas.

Bloor - Runnymcde
7 kambarių atskiras labai gerame 
stovyje namas. Vandens šildymas, 
garažai, gražus kiemas.

Oakwood - St. Clair
1.000 įmokėti, 7 gražūs kambariai 
per du augstus. 2 virtuves. Seiminin
kas išvyksta Amerikon.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir įų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis iŠsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MORKIS
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 Namų tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

I. Mawrodin
REALTOR

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
Sunnyside. 60 vietų restore no s su pilnu inventoriumi, turi būti parduotas šią 
savaitę, geros pirkinys.
Dundas St. W. 30 vietų valgykla - "Grill' parduodama už pusdykį dėl susi
dariusių sąlygų

A. MIČIŪNAS RO. 7-3121
......... . .......................... ................ ....................

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L, B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažei, ticwomt 
popiorit, įvoinot toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%. 

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

VIII studentų spartakiada pa
sibaigė gegužės 25 d. Varžybose 
augštų rezultatų betgi nebuvo 
pasiekta. Aiškinama, kad tai dėl 
karšto ir tvankaus oro.

Šuoliuose neblogai pasirodė 
Jančiukaitė, į augštį pašokusi 
1,55 m. Švilpa ir Koreiva pašo
kę 1.85 m. Ieties metime nuga
lėjo Zalogaitytė — 47.42 ir Jo
kūbas Mozūra — 64.60. Diską to
liausia numetė Laukytė — 44.59. 
Šuolyje į tolį Sirutavičiūtė nu
šoko 5.64. 3000 metrų bėgime 
su kliūtimis laimėtoju išėjo 
Andriuška rezultatu 9 min. 18.5 
sek.

Lengvojoje atletikoje ir mo
terų ir vyrų tarpe pirmą vietą 
laimėjo Kūno ..Kultūros Institu
tas, toliau seka Vilniaus Pedag. 
Institutas ir Politechnikos Inst. 
Tinklinyje laimėjo Kūno Kult. 
Inst., o toliau seka: Politecni- 
kos Inst. ir Vilniaus Pedagog- 
Inštitutas.

Krepšinyjc pirmą vietąlai
mėjo Politechnikos vyrų ir Kū
no K. I. moterų kom. Šių insti
tutų krepšininkai laimėjo ir ant 
rąsias vietas, o trečioji vieta te
ko Veterinarijos akad. vyrų ir 
Vilniaus Pedagog. Inst. moterų 
komandoms. Kankinyje moterų 
tarpe I vietą laimėjo K. Kult. 
Inst., II — Žemės ūkio akad. ir 
III — Universiteto komandos. 
Vyrų tarpe teko: I v. — Univer
siteto, II — Kūno K. Inst., III 
— Politechnikos kom.

Vandensvydžio nugalėtojas — 
Politecnikos Inst., antroje vie
toje — Kūno Kult. Inst., III — 
Universiteto komanda.

Apskritai-visos VIII studentų 
spartakiados nugalėtoju išėjo 
Kūno Kult. Institutas, antroji v. 
teko Politechnikos Inst., trečio
ji — Universitetui.

Stalo teniso turnyre Kaune, 
kuriame dalyvavo vengrų, če- 
koslovakų, estų, latvių ir lietu
vių tenisistai moterų nugalėto
ja išėjo Nijolė Ramanauskaitė, 
šešiolikametė Vilniaus sporti
ninkė, finale įveikusi vengrę 
Matę 3:2. Vyrų vienete 
vietą. laimėjo Saunoris.

Kauno miesto vandens 
to pirmenybėse Nemune 
lio 3 d. 250 kubinių centimetrų 
skuteriais nugalėtoju tapo Kup
revičius. 1 klm. nuplaukęs per 
1 min. 19.6 sek., o 5 klm. per 7 
min. 1 sek.

trečią

spor- 
birže-

FASK-to PRANEŠIMAI
Pabaltiečių komandinės lauko 

teniso pirmenybės numatytos 
pravesti kartu su lengvosios at
letikos pirmenybėmis š.m. bir
želio 21-22 d. Čikagoje, visų pa
geidavimu yra nukeltos vėles
niam laikui, kadangi dabartiniu 
metu lauko teniso sezonas yra ir 
taip labai perkrautas. Pirmeny
bes rengia latviai.

Pabaltiečių plaukymo ir indi
vidualinės lauko teniso pirme
nybės, numatytos pravesti š.m. 
rugpiūčio 9-10 d.d. Detroite, lat
vių pageidavimu nukeliamos 
vėlesniam laikui jr planuojamos 
įvykdyti rugpiūčio 16-17 d.d. 
Detroite. Šios varžybos buvo 
numatyta pravesti latviams, ta
čiau specialiu susitarimu jų 
vykdymą perima lieutviai.

Pabaltiečių futbolo turnyras 
numatomas š.m. rugpiūčio 30, 
31 ir rugsėjo 1 d. Čikagoje. Vyk
do lietuviai. Pakol nėra gautas 
galutinis atsakymas iš estų, šio 
turnyro padėtis yra dar neaiški.

Pabaltiečių Sporto Federaci
jos vadovybę 1958 m. perėmė 
latviai, t.y. užėmė pirmininko ir 
sekretoriaus postus. Dabartinė 
PSF Vykdomo K-to sudėtis yra 
sekanti: pirm. V. Baumanįs, se
kretorius I. Dumpis — 504 N. 
Leamington Ave., Chicago 44, 
III.; .lietuvių atstovai — A. 
Bielskus ir P. Petraitis; estų — 
E. Roost ir K. Vellenurm.

Pereitais metais PSF vado
vavo lietuviai — dr. A. Nasvytis 
— pirm, ir A. Bielskus -r- sekr.

“Sporto Žinių” administracija 
nuo birželio 15 d. perkelta iš: 
Cleveland© į Čikagą ir nuo tos 
pačios dienos nauju “Sporto Ži
nių” administratorium sutiko 
būti Jeronimas Gaižutis, 8459 
So Paulina Ave., Chicago 20, 
Ill. Telef. CE. 3-2467.

FASG-tas reiškia padėką iki 
šiol buvusiai administratorei St. 
Juodvalkytei (East Cleveland, 
Ohio) už nuoširdų šių pareigų, 
ėjimą ir naujajam administra
toriui J. GaižiičiUi Už sutikimą' 
pasiimti šias svarbias pareigas.

Vadovybės rinkimai. Einant 
Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
statuto III/C/1 paragrafu FAS 
K-tas yra renkamas 2 metams 
korespondenciniu būdu visų są
jungos narių. Dabartinio FAS 
K-to kadencija pasibaigia š.m. 
birželio 15 d. Tačiau visuotinio 
suvažiavimo metu Rochestery, 
š.m. vasario 1-2 d., FASK-tai 
buvo pavesta, remiantis s'tatu- 
to III/C/5 paragrafu, išdirbti 
pareigų perdavimo - perėmimo 
tvarką bei pakoreguoti rinkimi
nius nuostatus ir, reikalui esant, 
pratęsti FASK-to kodenciją.

FASK-tas atsižvelgdamas, kad 
ankstyvas ruduo yra pats pato
giausias laikas rinkimus vykdy
ti, skelbia naujojo FASK-to ir

Revizijos komisijos rinkimus, 
slaptu korespondenciniu būdu 
š.m. rugsėjo mėnesį, paprašyda
mas Garbės Teismą paskirti 
Rinkiminę komisiją.

Detaliai apie rinkimus pain
formuojami sporto klubai.

8-jų Sportinių Žaidynių I-mų 
vietų laimėtojai 1-jo ir 2-jo ra
to varžybose, bus atžymėti gra
žiais bronziniais medaliais, ku
rių projektą padarė FASK-to 
narys dail. V. Raulinaitis. Dėl 
susidariusių techniškų kliūčių 
medaliai nebuvo spėta laiku pa
gaminti 1-jo rato varžyboms. 
Medaliai duodami 20 metų su
kakčiai nuo I-sios Lietuvių Tau
tinės Olimpijados, įvykusios 
1938 m. Kaune, paminėti.

VYČIO ŽINIOS 
Vaitonis nenugalimas

Toronte įvykusiose Ontario 
šachmatų pirmenybėse Kana
dos meisteris 'Povilas Vaitonis 
vėl paėmė pirmąją vietą, surin
kęs visus 8 galimus taškus. Tur
nyre dalyvavo 31 žaidėjas ir po 
8 ratų šveicarų sistema žaidimo 
P. Vaitonis savo žymiausią kon
kurentą Kanados vicemeisterį 
S. Fusherį vėl paliko antroje 
vietoje, jį pralenkęs net dviem 
taškais. P. Vaitonio šiose pir
menybėse žaidžiamos partijos 
buvo didžiausio dėmesio centre 
ir visi dėjo milžiniškas pastan
gas meisterį palaužti. Kai tik jo 
lentoje susidarydavo kritiška 
padėtis, tuojau visi apnikdavo 
meisterio stalą laukdami staig
menos/-atseit Vaitonio pralaimė
jimo.' Deja, visose tose kritiško
se padėtyse Vaitonis pademon
stravo tik puikų triuškinantį fi
nalą ir kaikurie jo konkurentai 
krito net patys stebėdamiesi ir 
nesuprasdami, kaip tokioje pa
dėtyje jie negalėjo pralaimėti. 
Ypač visus nustebino P. Vaito
nio sužaista partija prieš meis
terį Kirk, kur jis keliais nuosta
biais ėjimais mirtiną priešo ata
ką pavertė savo blizgančiu lai
mėjimu. a. s.

KOVO ŽINIOS
— Š. Amerikos kontinento 

sportinio gyvenimo dešimtme
čio atžymėjimui, žurnalistas E. 
Šulaitis numato išleisti specialų 
leidinį, apie 100 psl. dydžio. Ja
me bus atžymėta visų sporto 
klubų veikla ir didesni sporti
niai įvykiai. Numatima leidinio 
kaina $2. Prenumeratoriai bus 
renkami iš anksto. Garbės pre
numeratoriai ir sporto mėgėjai 
kviečiami leidinį iš anksto už
sisakyti pas klubo sekret. K. Ba
roną, tel. LI. 5-0979.

— A. Grajauskas FASKo bu
vo pakviestas Pabaltijo lengvo
sios atletikos rungtynėms Čika
goje, atstovauti lietuvius šuoly
je su kartimi.

—Įvykusios lauko teniso rung 
tynėse Toronte, Kovas buvo at
stovaujamas G. Paltaroko, A. 
Tėvelio ir A. Grajausko. Ko- 
viečiai-užėmė 4-tą vietą. K. B.

SUDBURY Ont.
Bronė ir Petras Lukoševičiai, 

kurie uoliai dalyvaudavo visuo
se lietuviškuose susibūrimuose, 
pardavė savo namus, uždarė mo
terų grožio salioną ir išsikėlė 
gyventi į Niujorką, kur gyvena 
kiti jų giminės. Ta proga naujo
se J. B. Dženkaičių patalpose 
buvo suruoštos gražios ir jau
kios išleistuvės, kuriose daly
vavo didelis būrys artimesnių
jų draugų. Pasakė atsisveikini
mo kalbą visų bičiulių vardu A. 
Jasiūnas, paskiau kun. A. Sabas, 
bendruomenės pirm. A. Kusins- 
kis, kaipo muzikos mokytojas ir 
vargonininkas, apgailestavo, 
kad choras praranda vieną iš 
uoliausių ir guriausiu giesmi
ninkų, J.Žiūkas kalbėjo pas juos 
gyvenusių viengungių vardu, J. 
Paulaitis—žuvininkų ir medžio
tojų vardu. P.Lukoševičius, ma
lonios staigmenos sujaudintas, 
visiems nuoširdžiai padėkojo. 
Vaišių šeimininkė B. Dženkai- 
tienė įteikė dovaną — gražų sie
ninį laikrodį visų vardu, o po 
to visi susirinkusieji sugiedojo 
išleistuvininkams “Ilgiausių me
to”

Alfonsas Kriaučeliūnas atva
žiavo aplakyti senų savo tėve
lių ir praleisti vasaros atostogų 
pas J. M. V. Kriaučeliūnus, o 
drauge su juo taip pat If Nijolė 
Kriaučeliūnaitė iš Čikagos.

Sudburiškis.
Padėk®

Rciškiomc nuoširdiiousiq podėkp Bro- 
nei ir Juozui Džcnkoičiams, kurie pado* 
rė mums didelę ir malonią staigmeną, 
su ruošdami savo namuose tokios šau
nios ir gražias išleistuves, o taip pat ir 
kun. A. Sabui, J. Botoičiui, A. Braš
kiai, V. Bružui, B. Daukšui, J. B. Ja-

kuboniams, A. V. Jašiūnams, A. Josiu- 
liui, V. J. M. Kriaučeliūnoms; A. Ku- 
sinskiui, Z. J. Labuckams, J. N. Pau- 
laičiams, J. St. Poškoms, K. Rimui, A. 
Senkauskui, A. O. Siemoškams, K. Tu* 
tinui, J. Vabuolui, J. Žiūkui, Kl. Žu
kauskui ir kitiems, kurie prisidėjo kuriuo 
nors būdu prie išleistuvių puotos.

Bronė ir Petras Lukoševičiai.

Sault Ste. Marie, Ont
Šalpos Fondui aukojo:

Po $5 — H. Motijošaitis, V. Mockus, 
R. Galinis, S. Grigelaitis;

Po $3 — S. Druskis, B. Dabulskis;
Po $2 — kun. L. Kemėšis, J. Mels

kis, T. Švotilys, V. Skaržinskas, A. Tra- 
kinskas, J. Valovickas, A. Vanagas, V. 
Zurauskas, A. Gustainis, Z. Girdvainis, 
J. Kvoščiouskos;

Po $1 — A. Kutkcvičius, J. Kaza- 
kauskos, V. Krumilius, A. Motuzas, P. 
Motuzas, J. Meškys, A. Motiejūnas, V. 
Poškus, J. Puteikis, A. Petronis, J. Scn- 
dzikas, J. Duoba, B. Kaminskas.

Bonna. — V. Vokietijos vy
riausybė buvo atsisakiusi ap
mokėti svetimų kariuomenių iš
laikymo išlaidas, bet pagaliau 
vėl sutiko ir toliau mokėti.

Maskva.—Netoli nuo čia esan
čiame atominių tyrimų centre 
Dubno įvyko sovietinio bloko 
atominių specialistų kongresas.

Praha. — Trys čekai skrisda
mi iš Budiejovicų privertė pi
lotą skristi į Vieną. Ten nusilei
dus jie paprašė pabėgėlių teisių.

Vašingtonas. — Vykdant kul
tūrinio bendradarbiavimo sutar
tį 12 JAV profesorių išvyksta į 
Sovietų Sąjungą.

Londonas. —.Čionykštėmis ži- 
nimis arkiv. Makarios buvęs 
nuvykęs į Kairą prašyti Egipto 
ginklų Kipro sukilėliams.

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.

Jane * Baby Point 
$1.000 mokėti, 2 metų senumo, 6 k. 
mūrinis namas, privatus įvaž., 
mininkas išvyksta iš Kanados, 
būti parduotas.

Indian Rd. * Bloor 
$2.500 įmokėti, 8 kamb. mūr. 
mos, 2 virt., vieta garažui. 

Havelock St. - Bloor 
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis 
mas, išilginis planas, 2 virtuvės, 
delis kiemas.

Clendenan Ave. - Annette 
$4.500 įmokėti, 1 1 kamb. otsk. mūr.

turi

no

na- 
di-

namos, per du augštus dupleksas, . 
2 mod. virt., 2 vonios, vand. alyva 
šild., dvigub. garažas su priv. įvaž.

Clendenan Avė. • Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
nomas, mod. virtuvė, alyva šildom., 
garažas su didžiuliu gražiu kiemu, 
šeiminibkas išvyksta.

* Jane • Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, modernus viduje, vand. aly
va šildomos, garažas.

Parkdale rajone
$7.000 įmokėti, 15 kamb. otsk. mūr. 
namas, 4 virt, 3 vonios, vond. alyva 
šild. Garažas su priv. įvaž. Ilgos iŠ
simokėjimo sąl., geras nuomavimui.

• Runnymede Rd.
$7.000 įmokėti, 8 kamb. otsk. mūr. 
namas, mod. virtuvė, vand. alyva šil
dom., garažas su priv. įvaž. 10 metų 
'skola.

Indian Rd. * Glenlake Ave. . 
$7.500 įmokėti, 9 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 modern, virtuvės, vandeniu 
šildomas, garažas.

Westminster • High Park 
$8.000 įmokėti, 13 kamb. atsk. mūr. 
namas, 4 virtuvės, 3 vonios, vond. 
alyva šild., garažas, gražus didelis 
kiemas, turi būti parduotas.

BĮoor • Runnymede Rd. 
$8.500 įmokėti, 8 kamb per 2 augš- 
tus, otsk. mūr. namas - (dupleksas, 2 
mod. virt., 2 vonios, vand. alyva šil-
domas, garažas su priv. įvažiavimu.

Rusholme Rd. • College 
$9.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atsk. mūr. namas, 2 mod. vir
tuvės,’ 2 vonios, vand. alyva šildom., 
garažas.

Oakwood • St. Clair 
$10.000 įmokėti, 10 k. atsk. mūr. 
namas, vand. alyva šild.,' lobai mo
demus ir gražus viduje, garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena skola 10 
metų. ‘

Wasaga Beach 
$800 įmokėti, 6 kamb naujas vasar
namis su visais baldais.
$2.000 įmokėti, maisto prod, krau
tuvė-valgykla, tinka moteliui ir ben-
žino stočiai.
$4.000 įmokėti, 19 vasarnamių - ka
binų, benzino stotis, restoranas, gali 
keisti j namą. .

P. KERBERIS
TEU DAKBO LE. 2-44M . . . NAMŲ LE. 5-1584

— DELHI-TILLSONBURG, Ont
ii

Courtland bažnyčioje lietu
viams pamaldos vasaros metu, 
kaip ir kiekvienais metais, bus 
laikomos ne 11.45, bet 9.45 vai. 
Todėl maloniai kviečiu visus 
lietuvius jau liepos 5 dieną į pa
maldas atvykti 9.45 vai. punk
tualiai. Kun. K. Riekus.

Gegužinė. Birželio 29 d., sek
madienį, 3 vai. p.p., Tillsonbur- 
go ūkininkų klubas rengia pir
mąją gegužinę - Joninių laužą, 
kurį praves su dainomis ir įvai
ria programa vietiniai ir sve
čiai skautai senoje gegužinių 
rengimo vietoje. Linksma muzi
ka, .programa ir įvairūs netikė- 

įtumai padės jums linksmai pra
leisti laiką ir atitrūkti nuo kas
dieninių rūpesčių. Todėl kvie
čiame ne tik vietinius, bet ir to
limesnių apylinkių lietuvius 
mus šia proga aplankyti, gal net 
dėl vasaros darbų susitarti.

Rengėjai.
Į Mokslo metus užbaigdami mū
sų šeštadieninės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami J. Norušie- 
nės ir kun. K. Rickaus, suvaidi
no šios apylinkės lietuviams 
vaidinimą “Našlaitė”. Nežiūrint 
įvairių sunkumų pasiruošime, 
vaidintojus ir patį vaidinimą 
publika sutiko su pasitenkini
mu ir tikisi, kad ateityje ir vėl 
galės pamatyti jaunuosius vai
dintojus scenoje.

Šeštadieninę mokyklą pradė
jo lankyti 42 vaikai, iš kurių 
virš trisdešimt lankė pastoviai 
ir padarė labai didelę pažangą. 
Šie skaičiai rodo, kad jaunimo 
turime ir tėveliams padedant 
galime jį suorganizuoti į bendrą 
tautinį vienetą.

Didelė padėka priklauso mo
kytojams, tėvų komitetui ir tau
tinių šokių grupei, bei jų vado
vams. Tėvų komitetas, kurį su
darė: P. Augaitis ,M M. Račys, 
L. Rutkauskas, ne tik padėjo 
mokyklos vadovybei, bet su- 
ruošdami pasilinksminimus pui
kiai sutvarkė mokyklos finansi-

$150, nupirkta t. k. dovana $7,50. 
Viso išlaidų $243,18. Liko kaso
je $6,83.

Tautinių šokių grupė, kitti 
veikė prie šeštadieninės mokyk-
los, turėjo keletą išvykų pas sa
vus ir kanadiečius. Tikimės, kad 
vadovai — p.p. Racevičius, Nor- 
kai — ir ateityje šiai rupei va
dovaus ir su mūsų tautiniais šo
kiais pasirodys publikoje.

Skautų sueiga įvyks sekma- - 
dienį, birželio 29 d. Renkamės 
12 Ann, Delhi, 11 vai. iš ryto iš
eiginėse uniformose. Stovykla
vimo priemonių nereikia. Z. P.

Šeimos šventė pp. Matelių 
ūkyje. Progą šventei sudarė jų 
jaunesnioji dukrelė Onytė baig
dama Mount St. Joseph kolegi
ją Londone. Birželio 15 d., sek
madienį, tos mokyklos salėje su 
ypatingom iškilmėm buvo įteik
ti 22 diplomai. Jų tarpe tarpe 
dviem lietuvaitėm — Onytei 
Matelytei ir Albinai Astraus
kaitei.

Onytės tėvai, pp. Mateliai, sa
vo džiaugsmui pasidalinti, buvo 
pasikvietę artimesnius savo gi
mines ir prietelius, kurie turėjo 
retą progą pamatyti tikrai gra
žias iškilmes abiturientų baigi
mo (graduation) proga.

Ta kolegija vedama katalikių 
seserų vienuolių ir diplomus 
įteikiant dalyvavo J. Eksc. Lon
dono vyskupas.

Programoje, abiturientų pa
sirodymo proga, Matelių Onytė 
tarp kitų irgi paskaitė savo kū
rybos apie kietą, bet labai pa
mėgtą abituriento kelią per tą 
penkmetį mokykloje ir skaus
mingą atsisveikinimą su savo 
“Alma Mater”. Tarp kitko Ony
tė rodo nemažai literatūrinių bei 
artistinių gabumų ir mano ta 
kryptimi tęsti mokslą toliau.

Po programos pp. Matelių 
kviečiami jų svečiai buvo pavai
šinti ypatingai puikiais pietu
mis viename liuksusinių Londo
no viešbučių. Vakare, sugrįžus į

nius reikalus.
Mokyklos išlaikymo apyskai

ta. Pajamos: iš parengimo $122, 
16, gauta iš B-nės $25, gauta iš 
Ūkininkų klubo $20, surinkta iš- 
tėvų $54,85, iš aukų eglutės pa
rengime” $28. Viso $250,01.

Išlaidos: mokyklos patalpos 
$40, sargui $5, vaikams eglutė 
$40,68, sumokėta mokytojai

pp. Matelių ūkį, į tą mielą links
mą sodžių/ šventė buvo tęsiama 
toliau ir šeimininkų vaišingu
mas dar pilniau pasireiškė.

Onytė visų buvo nuoširdžiai 
sveikinama ir gausiai apdova
nota. Buvo nuoširdžių linkėjimų 
Onytei savo gabumų neužmesti, 
o su užsispyrimu siekti mokslo 
augščiau ir augščiau. Dalyvis.

B. Sergantis Realtor
989 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-9212

Jei nori tapti turtingu, atkreipk dėmesį į 
šiuos investavimus:

1. Centre miesto 14-kos butų apartmentas. Kaina $90.000. 
Nedidelis įmokėjimas

2. High Park rajone 4 butų apartm. Prašoma kaina $38.000.
3. Centre miesto 40 didelių kambarių apartmentas.

Kaina $70.000
4. 52 akrų farma su trobesiais, 10 mylių nuo miesto ribų. 

Įmokėti $3.000. Tarp 27 kelio ir 400.
5. 90 akrų farma su gerais trobesiais, 13 mylių nuo Toronto. 

Prašoma kaina $23.000.
6. 10 akrų sklypai prie 400 kelio, arti Toronto, žema kaina.

e Jums mielai patarnaus
A. BALIUKONIS
Telefonas LE. 4-9212
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YNASIS
: Telefonas LE. 1-4605

|12 kombairi»^'4 <Muw4s, 2 gorgioi, potogus susisiekimęs, ge- 

,St. tlair - Oakwood

J. GUDAS

J.B E RŽI N S KAS
1212 DUNDAS ST. W. . - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

, PILNASJ!

ro

Prgšg*"* $12.900, 7 kambariai, vandeniu alyva apšildomos, kvadrati
nis plonos ir garažai.7'
. College - Dvfferin

$3J0O6 įmokėti, 8 kambariai, 3 virtuvės, atskiras, vienas morgičius balansui.
Hisb Perk rajone

9 vandeniu alyva apšildomas, garažas, labai gera vieta nuamavi-
niUi, aFdesriis Imokejirnos. . .

Didelis pasirinkimas gyvunamų namų, biznių, žemės statyboms, 
vimui prašau skambinti LE. 14605

v. VASILIAUSKAS

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

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
■ PAIMAME IR PRISTATOME J NAMUS.

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

Sav. V. BLOCKIS

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
WANDA’S HAIR STYLING. t, <

PONIOS IR'PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir mbdęrnjoįer WANDO^ 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai: pritaikomos .

Prityrę- plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1700 B QUEEN §T. W. (prie Sunnyside)
Telefonas LE. 5-6686 . •

■ AR PARDUOTUMĖTE SAVO NAMĄ
•UŽ $8-10.000? Tikrai ne! Tačiau to
kia sumą gal tegautumėte, jei gaisras

šiandien sunaikintų
draudimas, ne daugiau kainuotų apsi-
draudžiant per mūsų bendroves.

PRANAS BARAUSKAS 
INSURANCE SERVICE

LE. 4-3608
83 Westmoreland Avenue, Toronto 
Atstovas The Empire Life 'Insurance Co. ir 
• 4 kftų draudimo bendrovių-.

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

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

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

723 Gerrard St. E.

Variety Textiles
J 948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti' sav.o .artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų^ pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t.,Impiląi, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

T

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Pats laikas padaryti pavasarinį mašinos pagrindinį patikrinimą.

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

Sav VL. TARVYDAS
Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.

Naufu stabdžiu Įdėjimas tik *18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541
t
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Dr. Jonas Yčas
* Diplomatas I Atsargus chirurgas

> — Tėveli, kas tai yra diplo- Ligonis pabunda po operaci- 
matas? ’ jos ir pastebi, kad palatos langai
•- —Diplomatas, vaikeli, tai toks uždengti.

— Pone daktare, kodėl už
dengti langai? — klausia jis.

— Matot, anoje pusėje gatvės 
didelis gaisras. Aš pagalvojau, 
kad atsigavęs tamsta gali pir
miausia pamatyti gaisrą ir pa
galvoti, kad operacija nepasise
kė... '

Kad užsimirštų
— Sakyk, žmogau, kodėl 

taip kasdien geri? ?
— Kad užsimirščiau...
— O ką nori užmiršti?
— Ką?... O, jau nebepame- 

nu...

į žmogus, kuris skiriamas patai
syti tarp valstybių susipainio
jusius santykius, kurių ištikrųjų 
nei nebūtu, jei nebūtų diploma
tų.

1 Diagnozė
i Senukas gydytojas pridėjęs 
ausį prie paciento krūtinės pa
klausė, paklausė ir sako:

— Prie širdies tamsta turi su
kietėjimą, kurį reikėtų pašalinti.

; — Tas sukietėjimas, pone dak
tare, tai mano piniginė. Bet jos 
aš nelabai norėčiau netekti.

Didelė problema
Mokytojas mokykloje aiškina 

apie skruzdės bei jų darbštumą. 
Jonukas pakelia ranką ir klau
sia:

—. Jeigu skruzdės tokios darbš 
čios, tai kodėl jos visada būna 
visose gegužinėse?...

Ar tai ne menas?
’— Ar tavo žmona turi me

nišką skonį? — Jonas klausia 
draugo.

— Menišką skonį?! Ji taip su- 
sižayėjus menu, kad net neboja 

i barščių skonio, kad tik būtų rau- 
įdoni • •.
’ Tik ji viena buvo užsimerkus
j Parapijinėje mokykloje moky- 
i toj a mokino gražiai sudėti ran-. 
i kūtes ir užsimerkus melstis. Pa- 
rėiuši namo viena mergaitė savo, 
motinai visa tai papasakojo ir 
sako:

' —: Aš stebėjau visus vaikus ir 
be manęs nei vienas nėbuvo ūž 

. šimerkęs ...

PaleikoJImal
Antaną Dirsę, sūnų Antano,! 

; kilusį iš Pąukštynės k., Sėtos v., ‘ 
•J t Kėdainių ap.,’ prašau atsiliepti 

Įšiuo adresu: 6817 So. Rockwell 
St., Chicago 29, Ill. Sofija Bairū- 
naitė.

Vladas ir Dominikas Juršas, 
kilę iš Radviliškio valse., Bukai
čių kaimo, Adelė Jurgaitytė • 
Bilevičienė, gyvenę Urugvajuje 
ir kiti giminės ieškomi iš Lie
tuvos. Atsiliepti šiuo adresu: 
Kaunas, Vilijampolė, Tilžės gt. 
Nr. 65, but. 5, Bilevičienė.

Rugienio Eduardo ir jo brolio 
ieško motina gyv. Kaune. Ieško
mieji arba žinantieji apie juos ’ 
prašomi atsiliepti “T. Žiburių” 
administracijoj.

kilę iš Radviliškio valse., Rukai- 
či

i

tu

Adomo brolis
— Kaip ilgai Adomas buvo ro

juje .prieš nusidedant? — už
klausė pati savo mylimojo vyro.

— Kol neturėjo pačios, — at
sakė vyras.

Bonna. — Lenkų žymus filmų 
gamintojas Ignacy Taub viešė
damas V. Vokietijoje paprašė 
pabėgėlio teisių. Dabar jis gy
vena pabėgėlių stovykloje 
Nuernberge. Varšuvos filhar
monijos 7 nariai taip pat papra
šė pabėgėlių teisių Helmstedte.

LIETUVOS GYVENTOJI! ŽUDIKU BYLA

Gydytojas ir chirurgas

1369 DUNDAS ST. W.
Telefotaas LE. 6-1794 X 

Pakeičia priėmimo valandas. 
Priima susitarus telefonu.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108
Priėmimo valandos:

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.
Šeštadieniais pagal susitarimą

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.
Telefonas LE. 14250

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

AKIŲ SPECIALISTAS

U LUNSKY, R.O.k

Pritaiko akinius visiems akių defėk - 
-*»v«a ikii, nervus, kurie dažf 

nai sukelia g-k'vos skaudėiimg ir twr- 
vmgumg. Kalba slavų kalbomis
470 College St. W. Toronto • 

Telef. WA. 1-3924

a. STANČIKAS, baigę-s Nationql Ra
dio institute radio ir televizijos skyrių, 

TEKtlizMDS
RADIO APARATUS
Aparatai po imami tr grąžinami į na
nus veltui. Darbos ir dalys parad
uotos. ‘
Skambinti telef. LE. 1-1602.

I

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS' ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Vairinu vasarnamius. 
TeF. LE. 3-1080 

44 Gwynne Ave., Toronto

PIGIAUSI

siuntimai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 

22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

1 (Atkelta iš 3 psl.) 
f Jam tie naikinimai jau tada pa
sirodę negirdėti pasaulyje. Jis’ 
kreipęsis į savo tarnybinį centrą 
Jerlyne ir prašęsis jį perkelti 
(tgal į Berlyną, kas ir įvykę.

Kaltinamasis Boehme suimtas 
pakartotinai mėginęs nusižudy
ti. Pirmą kartą bandęs pro lan- 

■ ,ą iššokti, antrą kartą šokęs nuo 
stalo ir smarkiai susitrenkęs 
galvą.

Buvo paskaityti mirusio Klai
pėdos policijos majoro Guen
ther parodymai. Fischer 
Schweder jam telefonu įsakęs 
sudaryti šaudymų komandą, ne
minėdamas jokių motyvų. Jam 
tada nė į galvą neatėję įsaky
mui pasipriešinti. “Bet dabar 
iš tai apgailestauju”, pareiškė 
Guenther prieš savo mirtį. Jo 
parodymu, Fischer - Schweder, 
Klaipėdos policijos direktoriaus 

pareigas .eidamas, buvęs labai 
įsitikinęs nacis, kuris tai viso- 
nis .progomis viešai rodęs. Ypač 
jis reikalavęs, kad Klaipėdoje; 
zisur būtų sveikinamasi hitleri
niu sveikinimu “Heil Hitler”. 
Niekas jo nemėgęs. Visi jį mie- 
_iau ma.ę nueinant, negu atei
nant. Iš viso Fischer - Schweder; 
teisme iki šiol paliko tik nei-; 
giamą įspūdį.

Gargžduose pasipriešino 
enkavedistų dalinys, ne 

. civiliai gyventojai
Teismas apklausinėj o vieną 

liudininką, dalyvavusį žygyje; 
užimant Gargždus. Tai vadas 
vienos vokiečių kuopos, dalyva
vusios imant Gargždus. Iš tik
rųjų ties Gargždais buvęs sutik
tas tam tikras pasipriešinimas, 
nes čia veikęs enkavedistų pa
sieniečių dalinys. Apie vieno ki
to civilinio gyventojo dalyvavi
mą girdėjęs tik gandus, o apie 
kokius nors suėmimus (apie ku
riuos teigė kaltinamieji) jis nie
ko negirdėjęs. Anot liudininko, 
paprastai būna taip, kad civili
nis asmuo, sutiktas priešo kraš
te su ginklu rankose, yra pačios 
kariuomenės sušaudomas, gi be
ginkliais asmenimis kariuome
nė nesidomi. Keli ties Gargždais 
kariavusių vokiečių dalinių ka
rininkai taip pat paliudijo, kad 
čia būta aštraus susišaudymo su 
nuostoliais, tačiau nei pulko, nei 
batalijono štabuose tuomet ne
buvę jokių žinių apie tai, kad 
pasipriešinime dalyvavę gargž
diškiai civiliai gyventojai. Jei 
pati kariuomenė būtų suiminė- 
jusi gyventojus, liudininkai' 
(anuorfiet atsakingi štabų parei
gūnai) apie tai būtinai būtų su
žinoję.

RESTORANAS “RŪTA”
Mouiai apdarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atido- 
vtns nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

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

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

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

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

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto.

DĖMESIO!

TeL RO. 6-4063

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

Apskritai, kaikurių buvusių 
karininkų paliudijimu, regulia- 
rinės kariuomenės štabai nė- 
vykdę arba labai delsdami vyk
dė kokius nors “specialius” įsa
kymus. Net į nelaisvę paimtus 
sovietinius politrukus kariuo
menė dažnai nešaudydavo (kaip 
buvo slaptai įsakyta), o tik nu
plėšdavo nuo jų rankovių bolše
vikinę žvaigždę ir įjungdavo į 
eilinių belaisvių masę.

Liudininkui neduoda 
prisiekti, įtaria patį 
buvus dalyviu
Liudininkų tarpe Ulme atsira- - 

do asmuo, kuris beliudydamas 
oats save į bylos įvykius įpai
niojo. Teismas, įtardamas jį pa
tį esant dalyviu, nepriėmė nė jo 
priesaikos. Tai buvęs Klaipėdos 
policijos batalijono komendanto 
adjutantas. Jis patvirtino, kad 
įsakymą sudaryti šaudymų ko
mandą davęs policijos direkto
rius Fischer - Schweder. Jis pats 
šaudymuose nedalyvavęs. Klau
sinėjamas jis pasisako buvęs įsi
tikinęs nacionalsocialistas, bet 
1941 metais dar nieko negridė- 
ięs apie koncentracijos stovyk
las ... Visa , kas įvykę, jam 
atrodę teisėta, tuo labiau, kad 
net Klaipėdos krašto vyskupas 
viešai meldęsis už “karštai my
limą fiurerį”. Liudininkas teis
me pasirodė kaip šimtaprocenti
nis “įsakymų vykdytojas”.

Keli atsargos generolai taip 
pat paliudijo, kad vokiečių ka
riuomenė, su retomis išimtimis, 
civilių nesuiminėjusi, o kad per
duotų gestapui, to niekad nebu
vę. Ats. generolas Wodrig, 26-jo 
korpuso vadas, tarp kitko pa
reiškė, kad nebuvę nė reikalo ci
vilių suiminėti, nes gyventojai 
(Lietuvoje) kariuomenę sutikę 
džiaugsmingai, o pasipriešinimo 
nesutikta nė iš žydų pusės.

Kaltinamasis teisme 
sugriuvo
Birželio 3 d. posėdyje kaltina

masis Werner Schmidt - Ham
mer teisme apalpo, kai liudinin
kai atvaizdavo Lietuvos gyven
tojų šaudymus Gargžduose, Kre 
tingoje, kur Schmidt - Hammer 
1941 m. vadovavo šaudymų ko
mandai. Dėl širdies priepuolio 
kaltinamasis toliau teismo posė
džiuose nebegalėjo dalyvauti, 
tad teismo nutarimu byla prieš 
jį atskirta nuo bendrosios bylos. 
Schmidt - Hammer anuo metu 
buvo Klaipėdos policijos vyr. 
leitenantas. Policininkai, įjungti 
į egzekucijos komandas, tik at
vežti į šaudymų vietą sužinoda
vę, koks baisus uždavinys jų 
laukia, pareiškė liudininkai. 
Vieno policininko nervai Kre
tingoje neišlaikę ir jis šaudy
mų aikštėje sugriuvęs. Jį nu
nešę, o šaudymai vėliau vykę 
toliau. Policininkai jau tuomet 
buvę įsitikinę, kad šaudomieji 
žmonės yra nekalti. Bet jie bi
joję kuo nors pasipriešinti, ne
norėdami patys į kacetą patek
ti. Kitaip apie tai galvojo buvęs 
Klaipėdos kreisleiteris. Jam vi- • 
sa atrodė “teisėta”. Bet apie 
policijos direktorių Fischer - 
Schweder ir tas pats kreisleite
ris pareiškė labai neigiamą nuo
monę. Fischer - Schweder buvęs 
labai išdidus ir klaipėdiečiai jo 
nemėgę. Gi F.-Schweder, iŠ savo 
pusės, ir į klaipėdiečius savotiš
kai žiūrėjęs, juos laikęs lyg ko
kiais “Beutegermanen” (už
grobtais germanais).

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimo

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
y rytus nuo Ouftetin >t.>

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOKIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

W. A LENCKL B.A., L.L.B. i
Teisininkas 

Advokatas — Notaras

i

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St Toronto
Telefonai: LE. 4-S431 ir LE. 4-8432

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomotic - Hyd- 
romotic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies motery, vo<kų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

v. jusKEvrcros,
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskelg 1 otm. iki $3.000. Patkoloz, indėlio! ir gyvybė opdraotfo.

DARBO VALANDOS:fe
Pirmodieniais ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodieniois — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vol. vok.
TreČiodieniois ir Ketvirtodieniois nuo 10-12 vol. ryto uŽdoryto.

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

’ Telefonas LE. 2-8723

I

100 Adelaide St W.

Room 107

Telefonas EM 6-4132
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS

. (Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto 
Telef. LE. 6-5613

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenku k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai Į

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

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

veltui.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių plonai ir Lt.

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

Richmond Hilf

' t • ■■■■<
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Susitikite Lenkijoj 
sugavo.giminėmis J

. galima jayWfc^Bator^ kes
- n-ėnesj. Nesezoniniu. laiku tsuolgT-

FOUR SEASONS 
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TORONTO, Ont. KANADOS ATEITININKŲ i 
STOVYKLA

įvyką liepos 19-27 d.d. Tėvų
(Pranciškonų stovyklavietėje,

I

Šv. Jono Kr. parapijos žinios ______ __ _ __ ______ __ _________
. sekmadienį pirmą —Praėjusį sekmadienį iki šiol, Wasagoje.
tartą laikytos pamaldos Wasa- parapiją administravęs T. Placi-1 f ---- r------------------ —
»os yasaryieteje. Pamaldos Wa- oficialiai perėmė parapi-Įvien tik moksleiviai at-kai, bet

Prisikėlimo parapijos žinios

Į šią stovyklą priimami ne
sagoje vyks visą vasarą sekma
dieniais 9 ir 11 valandomis. Se
zono atidarymo proga Toronto 
šaulių klubas, bendraujant su 
skautų židiniu, parapijos patal
pose buvo surengę pobūvį, o ne
toliese esančioje aikštelėje už
degę tradicinį Joninių laužą.

— Aikštelių tvarkymas vasar
vietėje prie par. pastato vykdo
mas šį ilgąjį savaitgalį. Talki
ninkaujančiam jaunimui prie 
darbų sunkesniuosius darbus at
liks- buldozeris. Aikštelių išly
ginimui užsakyta smulkaus žvy
ro.

— Pradedant šiuo sekmadie
niu vasaros mėnesiais šv. Jono 

bažnyčioje pamaldos sek
madieniais bus laikomos 9.30 ir 
11 vai. Vėlyvosios 12 vai. pa- 
maldds išleidžiamos. Jau šį sek
madienį Vėlyvųjų pamaldų ne
bebus.

— Šv. Jono Krikštytojo dieną, 
šios parapijos Globėjo šventė
je, birželio 24 d. 7.30 vai. vak. 
pamaldos su pamokslu.

— Rugpiūčio 3 d. Toronte ir 
Midlande lankysis Jo Eksc. vys
kupas Vincentas Padolskis, šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
prezidentas Romoje. Ta proga 
vaikai paruošiami priimti Su
tvirtinimo sakramentą. Kadan
gi prieš sutvirtinimą vaikams 

' . bus keletas parengimo pamokų, 
tėvai prašomi savo vaikus užre
gistruoti iki liepos 15 d.

— Pirmosios Komunijos iškil
mių nuotraukų pavyzdžiai jau 
padaryti ir daugelio jau užsaky
ti. Jų įsigijimo reikalu tėvai tie
sioginiai susitaria su fotografu 
J. Dvilaičiu. Tel. LE. 1-1906.

— Už a.a. Petro Aleknos vėlę 
gedulingos pamaldos šį penkta
dienį 8 vai. ryto.

—Šią savaitę, kun. dr. J. Gu-
• tauskui išvykus į Čikagą, šio

kiadieniais pamaldos 7.30 ir 8 v.
—Moterystės sakramentą pri

ėmė: Antero Valontini ir Rita i miltone žuvusio Augustino Zub- 
Paleckienė. Įricko vėlę. Mūsų parapijiečiams

— Pakrikštytas Paulius Pet- Benediktai ir Benediktui Zub- [ 
rickams reiškiame širdingą:

. i užuojautą. !
— Parapijos biblioteka šį sek- ! 

madienį paskutinį kartą išduos [ 
knygas ir liks uždaryta per vi- [ 
są vasarą.

— House of Providence va-

jos klebono pareigas. Šioms jis [ir visi besimoką jaunuoliai-ės 
buvo paskirtas liet, pranciškonų nuo 12 m. amžiaus.
vadovybės geguž. 27 d. ir Jo Em. j Stovyklavimo mokestis $13 
Toronto Kardinolo patvirtintas ------- ‘ ---- ---
birželio 18 d. Klebono įvedimą 
į pareigas atliko J. Em. Kardi
nolo ir D. G. Tėvo Provincijolo 
deleguotas T. Paulius.

Naująjį Prisikėlimo parapijos 
kleboną nuoširdžiai sveikina pa
rapijos kunigai, komitetas ir vi
si parapijiečiai ir linki sveikatos 
bei Dievo palaimos atsakingose 
pareigose.

t Klebonui pageidaujant para- 
i pija buvo prašyta susilaikyti 
nuo vaišių ir viešų iškilmių ren
gimo. ■ /

— Praėjusios savaitės gale at
vykus paskutiniam parapijon 
paskirtam T. Rafaėliųi, kunigai, 
tarpusavy pasiskirstę parapijos 
darbus, pradėjo eiti savo parei
gas. Kunigų sąstatas yra šis: 
klebonas — T. Placidas; vikarai 
— T. Modestas, T. Steponas, T- 
Paulius ir T. Rafaėlis.

— Praėjusį sekmadienį Pir
mos Komunijos vaikučiai buvo 
užprašę už savo mokytojas Ne
kalto Prasidėjimo seseles šv. 
Mišias, kurios buvo atlaikytos 
10 vai. Mišias laikė ir pritaiky
tą pamokslą pasakė T. Rafaėlis. 
Buvo džiugu matyti tokį skait
lingą vaikučių dalyvavimą, tuo 
labiau, kad ne tik vaikučiai, bet 
ir jų tėveliai ėjo bendros šv. 
Komunijos.

Šia proga parapijos vadovybė 
mūsų gerb. ir mieloms Seselėms 
dar kartą nuoširdžiai dėkoja už 
jų nepaprastą pasiaukojimą:

— Švč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstos birželinės pamaldos šio
kiadieniais laikomos po 8 vai. 
Mišių rytais, sekmadieniais — 
po 11 vai. Mišių, o penktadie
niais— 7.30 vai. vak.

— Šį ketvirtadienį, 7.30 vai. 
ryte laikomos šv. Mišios už Ha-

Nepajėgiantiems už

ras Klevinas.
Evangelikų suvažiavimas

Liepos 4, 5 ir 6 d.d. Toronte 
nuosavoje Malonės liut. bažny
čioje. 1424 Davenport Rd., telef. 
LE. 4-4813, įvyksta didelis su
važiavimas, į kurį kviečiame 
visus Kanadoje gyvenančius 
lietuvius evangelikus. Suvažia
vime dalyvaus mums visiems ge
rai žinomas svečias iš Čikagos, 
gerb. kun. J. Pauperas su savo 
Ziono parapijos bažnytiniu cho
ru. Iškilmingos- pamaldos, ku
rias laikys svečias kun. J. Pau
peras. bus laikomos sekmadie
nį, liepos 6 d. 9.30 vai.

Kun. L. Kostizcnas.
Evangelikų šokiai

Liepos 4 d. 8 v. v.,< penktadie
nį, Sokol Centre, 1621 Dupont 
St. įvyks didelis šokių vakaras, 

’ kurį ruošia Toronto evangelikų 
jaunuomenė. Laukiama svečių 
iš Čikagos, Tillsonburgo, Ha
miltono ir Toronto apylinkės. 
Gros Hamiltono Aido orkestras 
“Continental”, vadovaujamas V. 
Babecko. Veiks lietuviškas bu
fetas su pigiais gėrimais. Lote
rija su įvairiais fantais. Bilietai 
gaunami: prie įėjimo, Trans - 
Ozen radio bendrovėje. 380 Col
lege St., tel. WA. 3-3931, pas R. 
Willcrnbrekta ir vakarais 37 
Tyndall Avė., tel. LE. 4-1572 
pas VV. Dauginį. įėjimas $1.25.

Maloniai kviečiame visus, 
jaunus ir jaunus dvasia, atsilan
kyti. Rengėjai.

Nauji Kanados lietuviai,
Vytautas Strimaitis su žmo

na Vlada, sūneliu ir dukrele iš 
Rio de Janeiro, Brazilijos, lėk
tuvu atskrido pas tėvelius, jau 
prieš kelis metus įsikūrusius 
Toronte.

Naujiesiems Kanados lietu
viams linkime daug sėkmės įsi
kuriant šiame krašte. s.s.

Itl Vokietijos, iš Nuernbergo. 
j^ereitą savaitę atvyko ir apsi
stojo Toronte Matas Nakutis> 
Tikisi gauti darbo kur nors prie 
statybų.

Long Branch šaudyklą ežero 
pakrantėje, 105 akrus, nupirko 
Toronto miestas už $528.000. Da
lis to ploto bus išparceliuota ir 
parduota pramonės firmų staty
boms, o kita dalis bus panaudo
ta kanalizacijos įmonių staty
boms. t

Toronte pardėjo eiti laikraštis 
prancūzų kalba^’Nouvelles Fran 
caises de Toronto”. Ptieš savai
tę pradėjo eiti graikiškas laik
raštis.

Atitaisymas
Praeitam “TZ” nr. Toronto 

apylinkės valdybos pranešime 
> solidarumo mokesčio rinkėjų 

tarpe per klaidą įrašytos pavar
dės Petrauskas A. ir Petraitis 
V., turėjo būti Petkauskas A. ir 
Petraitis V. Gerbiamus bendra
darbius Petkauską ir Petraitį 
atsiprašome. Apyl v-ba.

i asmeniui. J 
stovyklavimą užsimokėti 
daromos išimtys.

Registruotis jau dabar gali
ma abiejų Toronto lietuvių ka
talikų parapijų klebonijose.

KAK Valdyba.
Vaikučių stovykla

Tėvų Pranciškonų stovykla
vietėje N. Wasagoje “Aušros” 
sporto klubas rengia stovyklą 
jaunamečiams vaikams tarp 7 ir 
14 metų nuo rugpiūčio 2 iki 17 
d. Tėveliai prašomi vaikučius 
tuoj pat registruoti, nes regist
racijos nudelsimas labai trukdo 
stovyklos paruošiamuosiuose 
darbuose. Stovyklos mokestis už 
16 dienų stovyklavimo laiką bus 
toks: vienam vaikui — $24, 
dviems vaikams — $40, trims ar 
daugiau vienos šeimos vaikams 
— $50. Nepajėgiantiems užsimo
kėti bus daroma lengvatų. Ko
kius daiktus pasiimti į stovyk
lą bus pranešta vėliau. Šiuo 
laiku, talkininkaujant jaunimui, Į 
stovyklavietėje daromi įvairūs 
paruošiamieji darbai. Savano
riai maloniai kviečiami prisi
dėti.

Skautų stovykla
Šatrijos ir Rambyno tuntai 

šiais metais stovyklaus nuo lie
pos 26 iki rugpiūčio 4 d., La 
Salette, Ont., p. Augustinavi- 
čiaus ūky, apie 90 mylių nuo 
Toronto. Į stovyklą kviečiami 
visi Toronto skautai-ės nuo 7 m. 
amž. Taip pat nuo to paties am
žiaus stovyklon priimami ir ne 
skautai. Stovyklos mokestis: už 
10 dienų $15 arba $1.50 dienai 
vienam asmeniui; 2 asmenims iš 
tos pačios šeimos $25; 3 — $30. 
Stovyklaujantieji, savaitgalyje 
moka $2 dienai. Norintieji vyk
ti į stovyklą skautai-ės regist
ruojasi pas savo vienetų vado- 

i vus-es. Nepriklausantieji tun- 
! tams registruojasi tiesiog pas 
[ tuntininkus: D. Keršienė — LE. 
i 6-2781 arba H. Stepaitis — RO. 
i 6-2845. Registruodamiesi Įmo- 
i ka $2, kurie bus įskaityti į ben- 
idrą stovyklos mokestį.

Antroji stovykla yra tautinė. 
x Ji bus netoli Detroito rugpiūčio

jaus centrine prašo pranešti, i5-20 d. Informaciju teikiavie- 
kad pasižadėtos aukos nebūtų ■ netu vadovai.TuntininkaL 
siunčiamos pastų grynais pini- \ 
gaiš. Kurie savo aukų negali . Pasikeitė telefono numeris . 
pasiųsti čekiu, prašomi pasinau-: Vasagoje pradėjusios veikti 
doti sekmadieniais bažnytinių [ lietuviškos maisto krautuvės ir 
rinkliavų krepšeliais, kuriuose i valgyklos G r e e n w o o d Food 
specialiuose vokeliuose gali pa- [Market pasikeitė telefono nu- 
likti savo aukas ir grynais pini-imeris. Dabar yra tokis: 779 W 4 
gaiš. Parapija visas aukas per-1 Stay nėr.

AUGUSTINUI ZUBRICKUI mirus,
jo žmonai — A. Zubrickienei, dukrelei, sūnums, žentui ir 
marčioms — reiškiame nuoširdžią užuojautą

V. E. Sakas - Sakavičiai,
Hamilton,

K. E. Sakas - Sakavičiai,
• . » Buffalo.

A. Zubrickienei, dukrai ir sūnums, tragiškai‘ žuvus 
mylimam vyrui ir tėveliui

A. A. AUGUSTINUI ZUBRICKUI,- 
liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia

A. Baliukonis.

Nuoširdi užuojauta Almai ir Petrui ^Stasiūnams Lic-

utvoje mirus jos mamytei

A. t A. PIPIRIENEI

Stančikų šeima.

A. t A. SURVILAI mirus,
dukrą D. Survilaitę - Barkauskienę ir žentą dr. A. Barkaus
ką liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Birutė ir Albertas Niuneva.

I LAIŠKAI IŠ BRIUSELIO
(Atkelta iš 5 psl.)

rasų kalba ir rusiškomis raidė
mis užrašas, kuris kviečia visus 

Į (taikoma iš Rusijos atvyku
sioms), norinčius pasikalbėti 

i religiniais klausimais, užeiti į 
tam tikrus kambarius. Ir šiame 
paviljone plakatai, paveikslai, 
fotografijos, diagramos. Pir- 

imiausiai aplankiau “tyliosios 
bažnyčios” skyrių. Fotografijos 
kardinolų, vyskupų iš’ rusų oku- 
puotų kraštų: lenkų, ukrainie-

4 čių, latvių, čekų, vengrų, jugo- 
Q slavų, kiniečių, bet... lietuvių 
■ nėra. Pasidarė nyku ir skaudu, 
g Kodėl - nepaminėti mūsų kanki- 
E n'iai? Ar jie neužsipelnė? Ar už 
g tai, kad mūsų tauta maža Bet 
1 latvis vyskupas Springovič yra!, ___ ____
I Antrasis nusivylimas — pri-!
| ėius prie didelio plakato, kur • LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ
i išpieštos rusų užimtų kraštų1 - MUZIEJAUS REIKALU 

bažnyčios. Yra ir katalikų, yra: Vykdant išeivijoje konkretų 
ir pravoslavų, ir net kitų, atro- darbą mūsų pavergtai tėvynei 
do, nekrikščioniškų tikybų. Yra Lietuvai, LA Menininkų klubo 
Maskva, yra Kiivas, yra Ryga ir vadovybė ir Lietuvių Veteranų 
daugelis kitų, bet... Lietuvos Sąjungos “Ramovė” Centro Vai 
pėra. Kodėl? Ar Lietuva neka-.dyba susitarė bendromis jėgo- 
talikiškas kraštas? Ar Lietuvos‘mis suorganizuoti prie Čiurlio- 
katalikai mažiau kenčia negu nio galerijos Čikagoje* Lietuvos 
kitų okupuotų kraštų tikintieji?.! Laisvės Kovų Muziejaus skyrių.

Trečias nusivylimas priėjus ŠĮS ir kiti skyriai (kaip liau- 
i ęrie Dievo Motinos .įvairiose d*cs meno, literatūros - spaudos 
i tautose stebuklingųjų pasirody- [ kt) sudarytų bendrą mūsų 
[mu. Čia paveikslų , ir užrašų — ‘ 

E visa siena. Yra ir rusų, ir ukrai- 
” niečių, lenkų, prancūzų, portu-

J
Į kankiniai yra prastesni, kad net 
jų vardas nepaminėtas? Kuo 
prastas arkivyskupas kankinyk 
Reinys, žuvęs bolševikų kalėji
me? Ar tik dėl to, kad jis lietu
vis? Kuo nusikalto vyskupas 
Paltarokas, miręs faktinai be
laisviu pas bolševikus? Kuo jis 
prastesnis už lenkų, čekų, veng
rų, jugoslavų vyskupus?

| Šie trys Liktai byloja labai 
aštriai ir jie yra reikalingi 
mums, Lietuvos katalikams, 
viešo paaiškinimo. Kiekvienas 
katalikas be pareigų turi ir tei
sių. Tokių teisių turi ir lietuvis 
katalikas.

Ir man dabar neaišku — kas 
pasirūpins šiais visais reikalais?

muziejų Amerikoje.
Šiam skyriui vadovauti LVŠ 

‘ Ramovė” Centro Valdyba yra 
paskyrusi P. Šeštakauską, kuris 
Centro Valdybos vardu sudarė 
komisiją ir ši uždavinį vykdo.

P. Plechavičius,
LVS “Ramovė” CV pirmininkas.

Z. Kolba, j
LA Menininkų klubo pirm.

Toronto lenkai liepos 6 d. ren
gia dideles iškilmes gen. Sikors
kio mirties 15 metų sukakčiai 
paminėti. Į iškilmes atvyksta ir 
generolo našlė Helena Sikorska, 
nuolat gyvenanti Paryžiuje. Iš
kilmės įvyks gen. Sikorskio 
aikštėje Milton. ' .
VAISTINĖJE REIKALINGA lietuvė pa- 
dėjėja mokanti anglu ir vokiečių kai-

siųs vajaus centrinei.
— Lietuviai dažytojai - deko

ratoriai, suinteresuoti paimti 
Prisikėlimo parapijos pastatų 
vidaus dekoravimo darbus, pra
šomi klebonijai pranešti savo 
pavardes. Tikimasi, kad specia
li dekoravimo komisija dar šią 
savaitę paruoš sąlygas ir dar
bus perduos varžyboms.

— St. Elizabeth Visiting Nur
ses mielai gelbsti Įvairiuose šei
mos reikaluose, neišskiriant net 
mediciniškos pagalbos. Pagalba 
teikiama už nedidelį atllygini- 
mą arba net ir visai veltui. Lie
tuviams yra speciali atstovė D. 
Mitalaitė, kurią galima pasiek
ti skambinant i raštinę EM. 8- 
1863 arba j namus RO. 2-5144.

— Parapijos raštinėje Juozui 
Kavaliauskui yra laiškas iš Re- 
kyvos. Jei Toronte toks Kava
liauskas yra. prašom atsiliepti.

Princesė Margarcta Torontą 
aplankys liepos 31 d., bet labai 
trumpai. Oficialiai jos priėmi
mo programai numatyta vos 3 
vai. ir 25 min. Jos kelionės pa
grindinis tikslas yra dalyvauti 
Britų Kolumbijos 100 metų ju
biliejaus paminėjime. Ontario 
provincijoje ji tebus vos ketu
rias su puse dienos. Be Toronto 
dar aplankys Stratfordą, Niaga
ra Falls, Hamiltoną ir Otavą.

Princesė atskris j Maltono 
aerodromą liepos 30 d. vakare iš 
Prince Albert, Sask., ir nakvos 
karališkajame traukiny, kurioje 
nors nuošalioje geležinkelio li
nijoje. Liepos 31 d. vidudienį 
ji apleis traukinį prie Riverda
le Park tilto, iš kur pradės sa
vo oficialius vizitus.

Nemažai Toronto gatvių turi 
klaidinančius vardus. Painiavai 
sumažinti siūloma pakeisti 22 
gatvių vardus. Jų tarpe pvz. In
dian Grove siūloma keisti į Cre
ole Cres.. Indian Road Cres. j 
Hestwvnd Cres.. Indian Trail j 
Sioux Trail, Indian Valley į As- 
dniboine Cres. ir t.t. Apskritai 
siūloma pakeisti panašių vardų 
gatves, pvz. Elm Avė. ir Elm St., 
Alexander PI .ir Alexander St. 
ir t.t.

Kaikurių gatvių gyventojai 
betgi pareiškė protestą ir rei
kalauja senųjų vardų neliesti. 
Kaip klausimas bus išpsręstas, 
dar neaišku.

Toronto miesto savivaldybė 
nori nupirkti University Ave. 
esančius kariškus pastatus — 
Armories. Tame sklype numato
ma pastatyti miesto teismo rū
mus, kurie būtų prie Osgoode 
Hali ir prie naujosios rotušės. 
Miestas dėl šių pastatų derasi su 
gynybos ministerija jau nuo 
1956 m. Karinė vadovybė už 
juos prašė $1.850.000 ir poros 
sklypų priemiesčiuose nedide
lėms Armories pastatyti. Dabar 
miestas yra pasiūlęs $2.000.000.

Padėka
Ponui Povilui Pretkui iš Long Loke, 

Ont., 
valkų 
ačiū.

35 Comp, oukojusiom $10 Su- 
trikampio lietuviams, nuoširdus 

VKLS Toronto sk. valdyba.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame KLK Moterų 

D-jos Prisikėlimo parapijos skyriui už 
dosnių $50 aukų moksleivių ot-kų sto
vyklai paremti. Ateitininkų valdyba.

Padėka
Mūsų mieliems prieteliams už sureng

tas vaišes ir gražių dovanų mums pa
liekant Kancdų, širdingai dėkojome.

Alfonsas ir Sofija Petravičiai.
Pad ė k a

1957-58 mokslo metais sekančios 
lietuviškos institucijos parėmė aukomis. 
Toronto Maironio vardo šeštadieninę 

lietuvių mokyklų:
1. Prisikėlimo parapija $500,
2. 5v. Jono Kr. parapija $350,
3. KLB Toronto opyl. v-ba $200,
4. Kredito kooper. Parama $200,
5. Susivienijąs Lietuvių Amerikoje 

(SLA) Toronto kuopa 236 $25.
Be aukų pinigais šv. Jono Kr. ir Prisi

kėlimo parapijos daug kortų davė veltui 
mokyklai pasinaudoti savo patalpomis 
vaikų parengimam^, minėjimams ir su 
sirinkimams.

Mokyklos tėvų komitetas savo, tėvų 
ir visų mokytojų vardu reiškia viešų ir 
nuoširdžių padėkų jiems už aukos ir vi
sokeriopa pogolbų.

Ypatingai gili padėka išreiškiama vi- 
siems tėvams, kurie leido sava vaikučius 
j mokyklų ir visi (97%) sumokėjo nu
statytų tėvu susirinkime mokyklos iš- 
loikvmo mokestį.

Nuoširdus ačiū "Nepriklausomos Lie 
tuvos" ir "Tėviškes Žiburių" redakci
joms, kurios taip mielai be jokio, užmo- 
kesnio talpino savo puslapiuose įvairius 
mokyklos straipsnelius, pranešimus ir 
oodėkas. Be ju pagalbos mokyklos dar
bas nebūtu sklandžiai vykęs, nes per 
juos mes palaikome nuolotinį^ryšį su tė
vais, lietuviškom institucijom ir viso 
lietuviu visuomene.

Jūsų visų jautrus lietuviškų reikalų. 
supratimas, o ypač jaunosios kartos rei 
kalų, nepaliks be pėdsakų. Savo auko
mis ir visokeriopo pagalba Jūs atidaro
te vartus jaunajai kortai įsijungti j Jū
sų gretas ir kortu po ruošiate jų Lietu
vos laisvinimo kovai tęsti.

Tėvų Komitotaf. I

Juozas Sargautis išvyksiąs į 
Lietuvą liepos 18 d., rašo “Liau
dies Balsas”. Jam ir Tumėnui 
gegužės 31 d. buvę surengtos iš
leistuvės Port Arthuro ukrai
niečių salėje.

Be to, iš Port Arthur apylin
kių esą pasiryžę vykti į Lietuvą 
dar 4 “draugai”, tik dar nesu
tvarkyti esą jų dokumentai.

Ruošiasi grįžti į Lietuvą ir Į bos.’LE. 5-0312. 
torontietis Jonas Lebedžiūnas, | —... . ~  ----
anksčiau "vvėnes Montrealvie iRE,KAUNGA MOTERIS pnziureh 2 mc- anKsciau &yvenęs niomreaiyje.; mergoitę nomuose nuo 3.30 vol. p o.

F. Tūmčnas, pasak Lliaudies! hLo °k °rfc° visoi dicnai 
Balso, “žymus veikėjas pažan-1 cl. s-uuv. .
giarhe judėjime”, Kanadoje iš- [1 
gyvenęs 30 metų, išvyko Lietu
von. Jis dirbęs miškų apylinkė
se — Fort William - Port Ar
thur.

Pasak Liaudies Balso, tai esą 
aštuntas ankstyvesnės imigraci
jos lietuvis, grįžęs į gimtąjį 
kraštą.

Mūsų žiniomis, dar pora lie
tuvių ruošiasi grįžti, daugiausia 
tokių, kurių gyvenimo keliai čia 
perdaug susikomplikaao.

Tumėnas “LB” parašė atsi
sveikinimo laišką. kuriame rašo, 
kad jį traukiąs gimtasis kraštas 
ir noras dirbti tokioje santvar
koj, apie kurią svajojęs. Jo bro
lis esąs ten gerai įsitaisęs. Sesuo 
su suaugusia šeima tik grįžusi 
iŠ Sibiro — “sulig jos laiškais, 
ji sugrįžo už mane turtingesnė”. 
Ji išpardavusi namus, gyvulius, 
paukščius ir t.t. Dabar dar neži
nanti. kur įsitaisysianti į darbą, 
gal reikėsią pirkti įai namai ir 
kiti reikalingi daiktai' gyveni- 
tne...

O būtų gera pamatyti, kaip 
gerai ten “įsitaisys” sesuo ir 
pats Tumėnas. .. Gaila, kad jo 
laiško, kai gerai išsikolios, “LB” 
jau neišspausdins... 

———.—— ---- ———-----—,—
DIRBU VIRTUVIŲ SPINTELES ir kitus, 
namų remonto darbus. Tcl. RO. 9-9441.

. Išnuomojamas kambarys ll-mc augšte 
I su baldais. Galima naudotis virtuve. 
Tcl. EM. 4-7646.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
veranda, L, “7___ ____
Avė. Tcl. LE. 2-6198. ‘

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, su 
baldais. Tel. LE. 2-9817.

galu ir daugelio kitų, bet... nei 
Aušros Vartų, nei Šiluvos nėra. 
Ir vėl klausimas — kodėl?

Ir todėl klausimas, kas tvar
kė šituos Vatikano paveikslus ir 
’■(lakatus? Kur buvo ir kur yra 
mūsų lietuviški reprezentantai, 
kurie turėtu pakeiti labai stiprų 
orotesto balsą prieš tokį ujimą 
mūsų tautos ir jos reikalų. Ko
kia čia varoma politika ir kieno 
naudai? Kam baisus ir nepriim
tinas Lietuvos ir lietuvio var
das? Ir kuo mūsų tautos hie-. .. _

rarchijai tos pačios Bažnyčios Į m. amž. Kanados CBC televizi
jos kviečiamas, jis buvo atvy-• 
kęs į Torontą ir čia atsakė į eilę 
klausimų; Pasak jo, pagrindinis 
komunistų politikos dėsnis —

I būti lanksčiu taktikoj, nepalau- 
[žiamu siekime. Dabar esą gyve
name tokios taktikos laikotarpį, 

■ kuris Rusijos gyventojams duo- 
isiąs daugiau gaminių ir laisvės. 
[Gavę gi daugiau gėrybių, dau- 
; giau auklėjimo ir laisvės, rusai 
j norės tai ir toliau pasilaikyti. 
: šaltasis karas pasibaigsiąs, kai 
Rytų ir Vakarų galybės bus 
vieno pajėgumo. Taikingo sugy
venimo sąlygos iškils Rusijoj, 
kai atsiras padori valdžia, ypač 
tada, kai laisvai išrinkti tautos 
atstovai galės kontroliuoti vals
tybės biudžetą. III D. Karo Ke- 

[ renskis nėpranašauia. ir tai ne 
.dėto, kad žmonės būtų pasikei
tę. bet dėlto, kad naujieji gink- 

[ lai reiškią visišką sunaikinimą. 
“Komunistų valdovai e-ą negali 
savo noru imtis savižudiško ka
ro, kuriame jie galėtų prarasti 
savo idealus bei laimėjimus. 
Kerenskis dabar rašo 3 tomų 
veikalą apie Rusijos revoliu
ciją.

RUSAI NENORI 
SAVIŽUDYBĖS

Aleksandras Kerenskis, kuris 
prieš 41 m. buvo demokratinės 
Rusijos premjeru, tebegyvena 
JAV Standford, Calif, ir yra 77

SKUBIAI PARDUODAMA 
100 AKRU TABAKO 

FARMA
su 21 akrais apsodintais tabaku ir 
tais* pat su visais reikalingais taba
kui padargais: 2 traktoriais, laisty
tojas (urogation), 6 kilnos, daržinė, 
grcenhcusas, 8 kemb* namas gerame 
stovyje, su ketvirtiniu mokėjimu už 
tabako derlių. Pigiai ir skubiai par
duodama dėi ligos. Pernai buvo gau
ta $20.000 už tabaką. Pilna kaina 
už šią farmo S55.0G0, Įmokėti 
$8.000 ir $7.000 nuėmus tabako 
derliu. Skambinti tcl 72 - ring 4, 
Innerkip, Gnt.

be baldų. 198 Westminster _

išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be Į 
. baldu. 76 Wcstmorclcnd Avė. Telef* Į 
LE. 4-1372.

SPRINGHURST VASARVIETĖJ išnuomo
jami kambariai visom sezonui ar savai
tėmis. Tcl. LE. 4-5358-

SPRINGHURST VASARVIETĖJE išnuo
mojamas vasarnamis 6 kambariu vises 
arba atskiri kambariai L.E. 4-5039.

Lietuviu liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su i 
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai nedo- ; 
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir 
moderniausius namu dažymo darbus. Tcl. 
RO. 9-7044. ‘

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kos savoitę j Mont
real?, Lcndong, Windsorq, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ant gražaus Lake Simcoe ežero kranto, 40 myliu nuo Toronto, viena mylio į 
šiaurę nuo Keswick, Ont., nuomojami naujai atremontuoti: vasarnamis, kabi
nos, su maistu ar be maisto, laiveliai. Paprašius šoferi, autobusas sustoja prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydekų pietūs. Graži * vieta poilsiui ir meš
keriojimui.

Telefonas Roches Point 184 M. Savininkai L. P. Krilavičiai į

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
' kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į
LI E T U V Ą ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybe europietiškų mišinių, 
kaip trejos devyneries. ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

MILNES FUEL OIL CO.
GtStOYOS

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus elyvos krosnims Įstatyti ir visu 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Kss keliatės i kita 
&llta ir norite pigia kaina per

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

BR. STONČIUS

1212 Dundas St. VV. Tcl. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS"

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam gerani 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 EEotr St. W. - - Toronto, Ont.
Kanado”, Ch.iario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: L’E. 6 2738, LE. 6-2664 
Vakarais H U. 9-1543

GLENLAKE - INDIAN RD.

$22 500, eisi, jigs <turlyk , 11 kambarių, 2 moderniškos virtuvės, 2 vonios, 
diedehs daržas, oKva šildomos, Įmokėti $8.000.

BABY POINT

$ 18.700, gražus atskiras namas, 6 kambariai ir Žaidimo kambaryj rihyįa, van
deniu - alyva šildomos, imoketi $3.000.

RUNNTMF.de - ANNETTE

$16.900, .7 komborim, pus»ou ot-.knos. <jcrom Stony je, ol>'<j šildomos, poro* 
žas, įmokėti $5.000 ir vienes morgičius 10 metų bdanMii

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
-................... - ................... .....................................

RUNNTMF.de

