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Ir auklėti Varpai skamba
Turbūt nėra šiame pasaulyje didesnės ir svarbesnės proble

mos, kaip naujosios kartos auklėjimo bei paruošimo gyvenimui 
reikalas. Suka jis galvas teoretikų pedagogų, juo rūpinasi vals
tybės politikai bei visuomenės vadovai, o labiausiai tai jis rūpi 
tėvams. Nėra abejonės, kad kiekvienas Tėvas bei motina savo vai
kams tik gero linki, laukia, kad iš jų išaugs dori ir visuomenei 
naudingi žmonės, jų senatvės paguoda, pasididžiavimas, o gal 
ir vienintelė atspara. Betgi savaime nevisada tas ateina. Tėvai ne 
visada tik paguodos ir pasididžiavimo iš savo vaikų susilaukia. 
Pasitaiko, kad tenka ir labai liūdėti ir graužtis. Graužtis, kad 
gal per mažai buvo rūpintasi vaikų auklėjimu, kai jie dar maži 
buvo, kad jie nebuvo pastatyti ant gero kelio.

Šio krašto įstatymai numato, kad kiekvienas berniukas ir 
kiekviena mergaitė iki 16 metų savo amžiaus turi lankyti mo
kyklą. Nelankymas mokyklos yra baudžiamas; Norint, kad mo
kyklose nebūtų užgaunamos įvairiausių įsitikinimų bei įvairiau
sių tikybų šeimos, viešosios šio krašto mokyklos yra sukurtos 
neutralios, stengiasi vengti visų pasaulėžiūrinių klausimų. Tuo 
pačiu jos negali laikytis kokios aiškesnės auklėjamosios sistemos. 
Jos stengiasi vaikus išmokyti įvairiausių programoje numatytų 
dalykų, bet nesiima jų auklėti. Auklėjimas paliekamas pačioms 
šeimoms, tėvams. Bet ar daug tėvų gali tuo užsiimti, ar daug 
yra pajėgūs tą uždavinį atlikti? Toli gražu ne. Tuo būdu labai 
didelis čionykštės jaunuomenės procentas-auga ir bręsta dažnai 
veikiami toli gražu ne teigiamų aplinkos įtakų. Be abejonės, 
šito vaisius yra tas didelis procentas jaunuolių nusikaltėlių bei 
mus dažnai stebinanti jaunuolių laikysena viešumoje.

Šitokia švietimo sistema mums lietuviams, daugumoje kata
likams, yra neįprasta ir stebinanti. Mes esame įpratę matyti, 
kad mokykla ne vien moko, bet ir auklėja. Yra ir čia tokių mo
kyklų. Jos yra privačios. Jose išeinami tie patys dalykai ir pagal 
tą pačią švietimo ministerijos programą, kartu įjungiant ir auk
lėjimo reikalą, taip pat ir tikybos dėstymą. Daugumoje tai kata
likų .mokyklos, esančios vyskupų priežiūroje. Kaip žinia, Bažny
čia iš katalikų reikalauja leisti savo vaikus į katalikiškas mokyk
las, kuriose yra mokoma tikėjimo ir dorovės dalykų. Išimtys 
yra leidžiamos tik tais atvejais, kai katalikiška mokykla yra ne
pasiekiama, paliekant tėvams prievolę kitaip sutvarkyti tikybos 
dalykų mokymą. 1

Tai yra prasminga tėvų pareiga. Tačiau be Bažnyčios įsaky
mo tėvus turėtų dar veikti susirūpinimas savo vaikų ateitimi.

Trys savaitės mintys skatino 
antraštę. C. Sulzberger, iš NY 
Times Paryžiuj, pranašavo: 
“Varpai jau garsiai gaudžia Žu
kovui”; “Krasnaja Zviezda” ne
seniai lyginusi maršalą su Suvo- 
rovu dabar smerkė lemiamu 
“revizionisto” epitetu.

V. Čižiūnas, “Varpe” minėda
mas Vinco Kudirkos šimtmetį, 
sako, “... Dalis emigravusių, 
tiek ir krašte pasilikusių vadų, 
buvo nusiminę ir liūdėdami nie
ko neveikė; kita dalis blaiviai 
vertino padėtį ir ieškojo naujų 
kelių tautos laisvei atstatyti..'. 
kurios pagrinde būtų ekonomi
nės'gerovės ugdymas ir visų kū
rybinių jėgų mobilizavimas tech 
niškai - ūkinei pažangai, visuo
meninės santvarkos reorganiza
cijai ir, pagaliau, galimam vals
tybės atstatymui vykdyti”.

“Į Laisvę” naujas numeris pri
minė eilės lietuvių intelektualų 
atsišaukimą, paskelbtą prieš 22 
metus: “Į organiškos Valstybės 
Kūrybą!” Priešingai Maskvos 
propagandistams, dergiantiems 
visa, kas primena “autoritetinį 
režimą Lietuvoje”, jie jau tada 
kvietė rasti pusiausvyrą “tarp 
valstybės ir tautos, valstybės ir 
individo, valstybės ir kultūros”.

Maršalui Žukovui skambą 
varpai liudijo, kad pusiausvyros 
vis dar nebuvo Sovietijoje. Dėl
to negalėjo būti ligšiol atstaty
tas išeivių ir lietuvių tėvynėje 
kultūrinis . ryšys. Nedrįsdami 
nusižengti KGB. iš Maskvos in-

mūsų bendradarbio Niujorke

kuriems “teko, nelengva parei
ga atmušti buržuazinių naciona
listų skleidžiamus apie T. Lietu
vą melus...”

“Tiesa” VI. 29tinformavo tė
vynainius, jog ^didžiuliai bū
riai, tiesiog tūlosiančiais važiuo
tų į brangią tėviškėlę, bet.... 
JAV valdžia, jos baisioji FBI, 
neleidžianti(!). Is privataus laiš
ko patyrėme, jog Kauno paš
tas ikišiol kategoriškai atsisako 
priimti vietinės spaudos “Kau
no Tiesa”, “Literatūra ir Me
nas” ir ypač satyrinės “Šluotos” 
siuntas į JAV ir- Kanadą, tary
tum tuo nusietų tėvynėj esan
čią padėtį. “Laisvė” Brooklyne 
betgi ir už tai kaltino Ameriką.

New York Times teisinasi
Priminus New York Times dėl 

priekaišto, kad daugiau rūpinasi 
informuoti apie Šetlando salų 
vyrus ir moteris, nei apie prie
žastis, verčiančias pabaltiečius 
nepaliaujamai bėgti iš “išlais
vintų tėvynių” per užsienio ži
nių skyriaus redaktorių N. M. i
Gerstenzang teisinosi: “kaip 
Jums žinoma, jokiam amerikie
čiui korespondentui nėra lei
džiama laisvai judėti Latvijoj, 
Estijoj ir Lietuvoj. Bet mes už
tikriname Jus, kad kai tik šis

draudimas bus nuimtas, Pabal
tijo žinios tuoj pat rasis mūsų 
laikrašty ...” Leidėjų vardu iš
reiškė apgailestavimą, vildama
sis, kad padėtis greit pasikei- 
sianti. Redaktorius nepaaiškino, 
kodėl nebandoma teikti žinių iš 
“Sovietskaja Litva”, gaunamos 
oro paštu arba žinių, kurias pa
teiktų įvairių išeivių informaci
jos veiksniai.

Demonstracija Rambyne
Per Jonines visoj Lietuvoj 

buvo šventės. Įdomiausia buvo 
Rambyne — 50.000 suplaukė iš 
visos Lietuvos. Ir tai ne prieš 
JAV demonstracija ar kapitalis
tų plūdimas buvo šios šventės 
priežastis. Mažosios Lietuvos 
rusifikacija ir lietuvių noras 
įtikinti rusus grąžinti prūsų že
mes spėjamai lėmė Rambyno 
metinį suplūdimą. Trynimasis 
su rusais prasikišo A. Sniečkaus 
Rambyno kalboj Joninių vaini 
kais papuoštoj tribūnoj... “Im
perialistai ir jų tarnai buržua
ziniai nacionalistai — siekia su
ardyti lietuvių tautos draugystę 
šu rusų tauta ir kitomis tarybi
nėmis tautomis. Jie nori susilp
ninti mūsų jėgas ir atkurti kapi
talizmą ...” Reik pasakyt Snieč
kaus koziris geras — kodėl gi 
rusų tautai neparodyti savo 
draugiškumo lietuvių tautai Ka
raliaučiaus Sugrąžinimu?

NTAS KANADOJ
Kas..iš. .jų. gajiJgajųUi^ei. bent dešimtį, ar dvyliką mętųjie.busr. ^trukcljoms,'ūiįe$»wtar “vącįu- 
tik mokomi, bet nebus rūpinamasi jų auklėjimu? Ar'negali tekti kai”, nors ir'.jautė kudirkiško
kartais skaudžiai graudenti?

Tiesa, nekilnojamo turto turį tėvai, leisdami vaikus į priva
čias katalikų mokyklas, turi mokėti truputį didesnius mokykli
nius mokesčius. Bet ką reiškia tie keliolika dolerių per metus, 
palyginus su vaikų ateitimi ir savo gyvenimo senatvės ramybe! 
O ir tas priedas atsiranda tik dėl to, kad nemažai tėvų, ir katali
kais būdami, moka mokesčius viešųjų mokyklų fondui, dažnai 
pamiršdami, kad jie savo vaikų visdėlto į nekatalikiškas mo
kyklas neleido arba neprisimindami, kad kai mokyklinio am
žiaus vaikų turės, juos leis tik į katalikiškas mokyklas. Jei visi 
savo mokyklinius mokesčius skirtų ten, kur privalo, katalikų 
mokyklų vadybos mokestis nebūtų didesnis. O jei jis dabar kelio
lika ar pora dešimtų dolerių ir didesnis, tai argi auklėjimo rei
kalas to nevertas? •

Ir šiemet rudenį pradės mokyklas lankyti ir lietuviukų nau
ji būriai. Tėvai kaip tik dabar turi apsispręsti ir parinkti savo 
vaikučiams mokyklas. Ar visi nepadarys klaidos? . . .

varpo šauksmą-— “kelkite, kel
kite”, kelti nedrįso. Stengdamie- 

»si patenkinti tėvynės lietuvių 
troškimą užmegzti “kultūrinį 
ryšį” su išeivija, jie ieškojo bū
dų vilką pasotinti ir ožką pa
likti sveiką.

“Tėvynės Balse” Nr. -49 bu
vęs “LTSR užs. reik, ministras”, 
dabar komitetininkas drg. Ra- 
tomskis užsiminė JAV lietuvių 
ekskursijos Lietuvon galimybę. 
Brooklyno “Laisvė” minėjo, ten 
vykstančio dr. A. Mergerio pa
vardę, o “Tiesa” ir toliau rekla
mavo pažangiausius JAV lietu
vius rašytojus: Mizarą, Šoloms- 
ką, Bimbą, “Seną Vincą”, . , rl

KAS
Britanijos princesė Margarita 

atskrido B. Kolumbiįįon daly
vauti provincijos šimto metų su
kakties iškilmėse. Ta proga ji 
lankysis eilėje Kanados vieovių 
ir grįš namo iš Halifaxo rugpjū
čio 11 d.

NAUJO KANADOJE?

Kanados parlamentas Otavoje posėdžių metu. Šiemet jis ketina 
posėdžiauti iki rugsėjo mėn. Daug turistų lankosi jo posė
džiuose.

Prailginti mokytojams mokslo 
metus vidur, mokyklose iki 11 
mėnesių planuoja Ontario švie
timo ministerija. Apie šį planą 
išsitarė švietimo min. Dunlop, 
kalbėdamas vidurinių mokyklų 
mokytojų kursantams Kingsto- 
no Queens un-te. Pridėtinis mė
nuo esą būtų panaudotas rašo
mųjų egzaminų taisymui ir se
kančių mokslo metų pasirengi
mui. Atlyginimas būtų atitin
kamai pakeltas, o tiems, kurie 
norėtų atsidėti kitokiems dar
bams bei kelionėms, galėtų bū
ti leistos 2 mėn. atostogos. Prieš 
šį planą pasisakė mokytojų or
ganizacijos. motyvuodamos, esą 
jis sukliudytų įvairius vasaros 
kursus, laisvą skaitybą ir su
trumpintų poilsį, kuris išvargu- 
siems mokytojams yra būtinas. 
To paties ministerio pareiškimu, 
vid. mokyklų mokytojų trūku
mo nebesą; vasariniai 10 savai
čių kursai tą spragą užpildę; 
pvz. šiemet esą 749 kursantai, o 
pernai — 496.

Smulkiajam verslui remti vy
riausybė įsteigė specialią tarny
bą prie prekybos ministerio ir 
jos vadovu pakvietė torontietį 
ekonomistą James A. Roberts. 
Jis yra atsargos karininkas - 
brigadierius, karo metu vado
vavęs 8-jai pėstininkų brigadai 
Europoj. Toronte jis turi inves
tavimo įstaigą J. A. Roberts 
Ltd. ir yra dalininkas kelių kitų 
verslo firmų. Naujose pareigose 
jis turi vicemmisterio poaugštį

su $16.500 metine alga. Parla
mento narys D. Fisher ta proga 
pareiškė, esą Kanada smulkio
jo verslo srityje gali pasimoky
ti iš JAV, kur duodamos pa
skolos iki $300.000 įmonėms, tu
rinčioms metinę apyvartą iki $5 
mil. Panašios paramos esą rei
kėtų ir Kanados smulkiems vers 
lininkams bei pramonininkams 
pvz. turintiems iki $1.000.000 
metinės apyvartos. Paskolos esą 
galėtų būti teikiamos per ban
kus, turinčius vyriausybės ga
rantijas, iš 6-8% palūkanų.

■ ■■■ *

Apie Kanados šiaurę daugiau 
žiną rusai ir amerikiečiai nei 
patys kanadiečiai — pareiškė 
šiaurės reikalų min. Hamilton. 
Esą daugeliu atvejų kanadie
čiams tenka naudotis rusų ir 
amerikiečių informacija; pvz. 
apie 
tenka 
lapių, 
keliai 
čių.
pradėti keliu tiesimą tolimojon 
šiaurėn. Pirmoj eilėj būsiąs tie
siamas kelias Yukone iš Fiat 
Creek į arktikos pakraštį per 
ateinančius 5 metus, ir jis at
sieisiąs 5-8 mil. dol. Taipgi esą 
užplanuotas geležinkelis į Pine 
Point N.W.T. prie Great Slave 
ežero. Kanados šiaurėje esą di
deli klodai 
pirmiausia 
ėjimą.

Gyventojų skaičius Kanadoje 
birželio 1 d. peržengė 17 milijo
nų pasiekdamsa 17.048.000. Me
tinis prieauglis — 459.000 arba 
2.8%. Didžiausias prieauglis 
tenka Ontario prov., kurios gy
ventojų skaičius padidėjo 181. 
000 pasiekdamas 5.803.000. Ant
roji vieta tenka Quebeco prov., 
kur gyv. skaičius padidėjo 126. 
000 ir pasiekė 4.884.000.

SI metu
svarbių pasitariu^ tarp abiejų 
kraštų galvų. Juose taipgi daly
vavo užsienio r. ministerial — 
Dulles su Smith ir abiejų kraštų 
ambasadoriai. Buvo apsvarstyta 
per tris dienas eilė klausimų ir 
susitarta: sudaryti iš abiejų 
kraštų ministerių bendros gyny
bos komitetą; leisti JAV firrnds 
skyriams Kanadoje eksportuoti 
autovežimius Kinijon, nežiūrint, 
kad JAV įstatymai jų pačių fir
moms JAV-bėse to neleidžia da
ryti; derinti abiejų kraštų bend
ras pastangas laisvojo pasaulio 
ūkiniam sustiprinimui kovoje 
prieš sovietinę grėsmę ir tam 
paruošti atitinkamą planą; ben
dradarbiauti sudarant arktikos 
erdvių inspekcijos sistemą. Prez. 
Eisenhoweris pasakė kalbą jung 
tiniame parlamente, kurioje iš
dėstė JAV politiką, padaryda
mas užuominą dėl premjero 
Diefenbakerio užsimojimo su
mažinti Kanados importą iš JA 
V-bių 15%. Esą geriau plėsti

parerekhnuf' opozicija smarkiai; 
plojo. Apskritai prez. Eisenho- 
werio vizitas suartino abi vy- 
rausybes ir pašalino kaikuriuos 
tarpusavio priekaištus.

SUKILIMAS IRAKE
Staigiu smūgiu Irako kariuo

menės karininkų grupė, susidė
jusi su sau palankiom politinėm 
grupėm, nuvertė vakariečiams 
palankią vyriausybę ir sudarė 
naują revoliucinę, palankią Nas- 
seriui, kuris jau atsiuntė sveiki
nimą. Karaliaus Feisal II dėdė, 
Abdul IH’ah, ištikimas monar
chijos ramstis, buvo pakartas. 
Karaliaus ir jo premjero liki
mas nežinomas. Vakariečiai pa
siuntė kariuomenę į Jordaną 
gelbėti Bagdado Sąjungos.

Stockholmas. — Keturiolikai 
lenkų turistų ir vienam jūrinin
kui, pabėgusiam iš Lenkijos lai
vo Mazowsze suteikta politinės 
globos teisė Švedijoje.

VENGRAI SPAUDŽIA SOVIETUS

arktikos pakrančių gylį 
informuotis iš rusų žemė- 
Be to, Kanados šiaurėje 
yra tiesiami ne kanadie- 
Vyriausybė planuojanti

mineralų, tik reikią 
suorganizuoti pri-

teritorija numatytaYukono
su laiku padaryti 11-ta Kanados 
provincija, šiaurės plotų min. 
A. Hamilton tam jau yra paruo
šęs pirmuosius žingsnius. Pvz. 
pagal jo pateiktą įstatymo pro
jektą šiaurės plotų tarybai lei
džiama skolinti lėšas savivaldy
bėms ir mokyklų komisijoms.

Komunistinė propaganda te
bėra siuntinėjama paštu. Pasta
ruoju laiku buvo išsisntinėtas 
falsifikuotas čekų laikraštis Čes- 
ke Slovo Ontario gyvenantiems 
čekams. Pirmame jo puslapyje 
ryškiom raidėm paskelbta, esą 
leidėjai sustabdę leikraščio lei
dimą. Paaiškėjo, kad tokiu var
du išeina laisvųjų čekų laikraš
tis Muenchene Vokietijoje. Tik
rieji jo leidėjai pranešė, kad tai 
komunistų pokštas, siekiąs pa
kenkti laikraščiui, kuris nema
nąs sustoti. Opozicijos vadas L. 
Pearson paklausė paštų min. 
Hamilton parlamente, ar nebūtų 
galima sustabdyti tokios falsifi
kuotos propagandos siuntinėji
mo paštu? Ministeris pažadėjo 
atsakyti vėliau.

Daugiau olandų norima įkur
dinti Kanadoje. Olandijos am
basadorius Kanadai D. J. von 
Ballusseck lankosi kakarinėj 
Kanadoj ir ta proga pareiškė, 
kad Olandija turinti perdaug 
gyventojų ir norinti perteklių 
įkurdinti Kanadoj, kur jau yra 
130.000 olandų, atvykusių po II 
D. karo. Jis tikisi, kad Kanados 
vyriausybė sutiks įsileisti kas
met 10.000 olandų^

Juneau. — Aliaskoje įvyko 
stiprus žemės drebėjimas, tru
kęs 4 vai. Nuostolių padaryta

Ryšium su Imre Nagy ir kt. 
nužudymu Niujorko vengrai de
monstravo ties sovietų atstovų 
prie JT būstine. Sovietai pasi
skundė JT gen. sekretoriui gra
sindami išeiti netgi iš JT, jeigu 
JAV vyriausybė ir toliau leis 
demonstruoti prieš juos. Veng
rai, pajutę, kad jų demonstraci
jos veikia, nutarė organizuoti 
naujas demonstracijas ir tai kas
dien ištisą savaitę. Apie 250 de
monstrantų susirenka ties so
vietų delegacijos būstine su

plakatais giedodami savo 
ną ir kt. giesmes. JAV polici
ninkai, ginkluoti guminėmis 
lazdomis, budi, kad neįvyktų 
riaušės. Jie pasiruošę neprileis
ti prie susirėmimų, per kuriuos 
anksčiau buvo sužeista visa eilė 
demonstrantų, policininkų ir iš
daužyta langų. Vengrų demons
trantai pareiškė norį, kad sovie
tai išsikraustytų iš Jungtinių 
Tautų.

him-

M

vasaros

®s
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Savaitės įvykiai
Chruščiovo atsilankymas Rytų Berlyne buvo nukreiptas prieš 

revizionismą satelitiniuose kraštuose. Savo dvi valandas truku
sioje kalboje R. Vokietijos komunistų suvažiavimui Sov. Sąjun
gos premjeras ir kompartijos gen. sekretorius vanojo Tito revi- 
zinizmą, sakydamas, kad tai nukrypimas nuo marksizmo - leni
nizmo, ir Jugoslavijos kampartija nesanti marksistinė. Visdėlto, 
pasak Cnruščiovo, Tito revizionizmas nesąs “žemės drebėjimas” ir 
nieko neišgąsdinsiąs — nesudrtunsiąs komunistų vienybės. Chruš
čiovas sakėsi kovosiąs su revizionisiinėjmis linkmėmis įtikinimo 
būdu ir nevartosiąs nei politinės nei ūkinės prievartos. Dar ašt- 
riau pasfe^aOprieš Tito R. VdĮ^^^t^^tt^eras ir kompartijos

Triumfuodamas jis pareiškė, 
kad Tito revizionizmas veda 
prie Vengrijos kruvinų įvykių ir 
Imre Nagy likimo, kurio galįs 
susilaukti ir Jugoslavijos revi
zionizmas. Šitokios kalbos bady
te -badė satelitinių kraštų vado-

sen, remdamasis JAV vyriausy
bės pateijgtomi sžiniomis, pareiš
kė spaudos atstovams, esą Ven
grijoj vyksta masiniai teismai.

vus, viešai ar slaptai besitikin
čius revizionizmo pradėt# ato
slūgio. Ypač nejaukia jautėsi 
Lenkijos Wl. Gomulka, kuris 
suvažiavime nedalyvavo, o tik 
atsiuntė delegaciją.

Grasinimų Chruščiovas nepa
gailėjo ir laisvajam pasauliui, 
ypač amerikiečiams. Esą sovie
tai, apvaldę daugelį kraštų, pa
žabosią ir “galinguosius ameri
kiečius”. Vakarų Vokietiją smer 
kė jis už ginklavimąsi, ypač 
atominius ginklus. Esą R. Vo
kietija turinti kovoti prieš tą 
ginklavimąsi. Vokietijos suvie
nijimas tokiose sąlygose nesąs 
galimas, ir jei vakariečiai užsi- 
spirsią kelti jį viršūnių konfe
rencijoje, tai greičiau tos kon
ferencijos nebūsią. Chruščiovo 
noras — pasilaikyti R. Vokietiją 
savo tikslams, remti ją kovoje 
prieš vakariečius ir stiprinti ją 
kaip karinį prietiltį. Tai rodo ir 
maršalo Malinovskio, Sov. Są
jungos karo ministerio, lanky
masis R. Vokietijoj ir pažadas 
nuo sausio 1 d. išlaikyti rusų ka
riuomenę R. Vokietijos žemėse 
savo lėšomis. Premjeras Ul- 
bricht tikisi, kad sovietų remia
ma R. Vokietija pralenks V. Vo
kietijos lygį 1961 m.

Tito patarimai
Kelias dienas taręsis Tito - 

Nasseris su savo palydovais už
sienio r. ministeriais paskelbė 
oficialų pranešimą, kuriame iš
dėstė savo patarimus Rytų ir 
Vak. galybėms: sustabdyti ato
minių ginklų gamybą bei ban
dymą, baigti ginklavimosi lenk
tynes, nesikišti į svetimų kraš
tų reikalus, nenaudoti spaudimo 
kitiems kraštams pvz. Libane, 
Indonezijoj. Jiedu taipgi apgai
lestaują, kad kurį laiką trukęs 
tarptautinis atoslūgis staiga pa
sibaigė ir vėl padidino tarptau
tinę grėsmę. Iš savo pusės abu 
diktatoriai pasižadėjo periodiš
kai tartis abu kraštus liečian
čiais klausimais per savo dele
gacijas ir bendradarbiauti ūki
nėj, technikinėj ir mokslinėj 
srity. Pasitarimuose dalyvavo ir 
Graikijos užsienio r. min. E. 
Averov, kuris atnaujino ryšius 
su Jugoslavija ir Egiptu, tačiau 
pareiškė, kad tai neturėsią įta
kos Graikijos dalyvavimui Š. 
Atlanto Sąjungoj.

Masiniai teismai Vengrijoj 
JT Vengrijos reikalams komi-!

Birželio’ mėn. buvę apie 100 by
lų, o liepos mėn. teisiami 105.. 
buv. sukilimo dalyviai, kurių 
bylos paskelbtos Budapešto 
augšč. teismo rūmuose. Dauge
lis jų buvę nuteisti ilgalaikėmis 
bausmėmis, o dabar vėl šaukia
mi teisman ir jiems gresian
čios mirties bausmės. Pvz. ra
šytojas ir redaktorius Ober- 
sovszky buvęs nuteistas 1957 m. 
liepos 4 d. kalėti iki gyvos gal
vos, o dabar vėl šaukiamas teis
man liepos 23 d. ir prokuroras 
reikalaująs mirties bausmės.

Rinkimai Suomijoj
Naujų rinkimų duomenys 

Suomijoj kiek nustebino, nes 
daugiausia atstovų seime gavo 
komunistų partija. Ikišiol ji tu
rėjo 43 atstovus, o dabar — 50. 
Daugumos ji neturi ir viena su
daryti vyriausybės negalės, o ki
tos partijos, išskyrus nepriklau- * 
somus socialistus — 3 atstovai— 
atsisakė bendradarbiauti. Kitos 
partijos iš 200 seimo atstovų ga
vo: socialdemokratai 49, ūkinin
kai — 48. konservatoriai — 29, 
švedai—14, suomių liaudies par
tija — 7. Tokiame susiskaldyme 
bus nelengva sudaryti naują vy
riausybę. Prieš 6 metus tai bu
vo lengviau, nes komunistai tu
rėjo mažiau atstovų. Septynis 
naujus atstovus jie gavo dau
giau dėl palankios rinkiminės 
sistemos; 1952 m. jie gavo 433. 
000 balsų, o dabar — 436.000.

Rinkimai Meksikoj
Išrinktas naujas krašto prezi

dentas, pirmą kartą balsuojant 
ir moterims, Lopez Moteos, 48 
metų, atstovaująs revoliucinę 
partiją ir buvęs darbo ministe- 
riu. Jo konkurentu buvo tauti
nės partijos atstovas Alvarez, 
39 metų pramonininkas. Oficia
lūs rinkimų duomenys bus pa
skelbti rugsėjo mėn., o naujasis 
prezidentas perims pareigas 
gruodžio mėn.

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” 
ATOSTOGOS

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet vasaros metū “Tėviš
kės Žiburių” vienas numeris ne
išeis. Neišeis rugpjūčio mėn. pir
mąją savaitę. Tuo būdu iki atos
togų be šio išeis dar du nu
meriai — paskutinis liepos 29 d., 
pažymėtas liepos 31 d. data. Kas 
būtų suinteresuotas rugp. mėn.' 
pirmąją savaitę paskelbti ką 
nors skubaus, prašome padaryti 
tai viena savaite anksčiau.
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Naujasis teroras

Oemguiiame
* Religinę būklę Lietuvoj nu- 

1 švietė Vengrijos “delegatai” grį
žę iš kelionės po Sov. Sąjungą, 
papasakodami savo įspūdžius 
per Budapešto radiją. Delegatų 
tarpe buvo keletas suspenduotų 

' kunigų, jų tarpe R. Horvath. Jie 
pareiškė radę Lietuvoje visišką 
religinę laisvę: “Lietuva yra gi
liai katalikiškas kraštas, kur ti
kėjimas bręsta laisvai. Vilniu
je esą jie — vysk. Hvam ir prėl. 
Brezanoczy — aplankę “arki
vyskupą” (vyskupą Julijoną Ste 
ponavičių, apašt. administrato
rių, valdantį Vilniaus ir Pane
vėžio vyskupijas. Red.), kuris 
pasisakęs “visai patenkintas” re
ligine būkle savo vyskupijoj. 
“L’Osservatore Romano” paste
bi, kad Lietuvoj leidžiamos tik 
pamaldos, bet tai toli nuo religi
nės laisvės; esą bažnyčios ap
dėtos mokesčiais — Panevėžio 
katedra 40.000 rb., Kauno — 46. 
000 rb., o Vilniaus katedra pa
versta galerija.

Vilniaus arkivyskupija jau se
niai neturinti arkivyskupo (nuo. 
arkiv. M. Reinio ištrėmimo ir 
nukankinimo). Tas pat laikraš- 

’K-..*js primena, kad komunistams 
palankūs asmenys panašiai nu
šviečia ir Vengrijos tikybinę 
būklę, kur viskas esą laisva. Tik 
rovėje gi vyksta kieta priespau- 

. da, siekiahti primesti K. Bažny
čiai socializmą, kuris savo es
me priešingas katalikybei.

Užsienio lietuviams vilioti lei
džiamas “Tėvynės Balsas” Įsidė
jo iš šios delegacijos viešėjimo 
lietuvoje dvi nuotraukas: vysk. 
Hvam kalba vaišėse pas vysk. 
Steponavičių ir delegacija prie 
Kauno katedros.

* 24 kandidatus Į šventuosius 
pateikė Kanada Apeigų kongre

Kanada tyri 8 šveij

gacijai Rpmoje. Vieni jųjyra mi
rę prieš ^B00 kiti — vos/prieš 15 
metų. J

PASAULYJE
apjungimo.

Pasiūlymus šia linkme galėtų 
esą siųsti dvasininkai ir pasau
liečiai jau dabar per savo vys
kupus Vatikano kongregaci
joms. Santarybos vietą laikraš
tis siūlo rinktis: Maniloj, Mel
burne, Otavoj, Leopoldvilėj, 
Tokijo.

* Anglikonų vyskupų konfe
rencijoj Lambeth, Britanijoje, 
dalyvauja virš 300 vyskupų iš 
įvairių kraštų. Svarstomų klau
simų eilėj yra ir naujų šventųjų 
pripažinias. Anglikonai pripa
žįsta katalikų šventuosius, kurie 
buvo kanonizuoti prieš reform’a- 
eiją.Pastaruoju laiku jų tarpe 
kilo susidomėjimas naujų šven
tųjų kanonizacija. Pvz. Kana
dos anglikonai kandidatais į 
šventuosius laiko vyskupą mi
lijonierių Bompas, vysk. Ch. 
Inglis ir J. C. Patterson, nukan
kintą 1871 nu misijų kraštuose.

* Socialistinės jungtuvės ban
domos įvesti komunistinėj Ry
tų Vokietijoj. Tai naujovė ta 
orasme, kad jomis norima pa
keisti religines jungtuvių apei
gas, kurių pasigenda net mark
sistai. Pvz. Leipcige geležies 
įmonės darbininkų “kultūros 
namuose” nustatytos tokios 
apeigos: pro parašiutininkų špa- 
terius orkestrui grojant įeina 
jaunavedžiai; prie stalo jų lau
kia savivaldybės atstovas, kuris 
išdrožia kalbą; jaunavedžiai, pa
sižada tarnauti “darbininkų ir 
ūkininkų galybei”, sugiedamas 
R. Vokietijos himnas, o vaikai 
padeklamuoja eilėraščių.- Daly
viai Įteikia jaunavedžiams do
vanas, gėles grojant orkestrui 
Intermezzo iš operos Cavalleria 
rusticana, po to — vaišės.

Panašaus pobūdžio apeigas R. 
Vokietijos komunistai yra nu
statę vardo davimui — vietoje 
krikšto ir j aunim^ įžodžiui —

Laidotu
os' špecia- ’ 

mis.

Nikita S. Chruščiovas pasmer-1
kė teroristą J. Staliną, bet tęsia Į 1920 m. buvo sunaikini Azer- 
terorą. Vakariečiuose įsikalbė- ( bėki Žano nepriklausomos vais
tas didesnių laisvių suteikimas 
Rusijoje ir jos valdomuose kraš
tuose pagrįstas tik prielaidomis. 
Kompartijos diktatūra yra ne
atskiriama nuo teroro. Jis šian
dieną yra apvaldytas, tačiau 
ūmai gali būti visuotinai panau-1 
dotas. Teroras buvo ir liko ko- rainoje. Ukrainietis komunistas 
munistams viena priemonių vai- Panas Liubčenko nusižudė pa- 
dyti. Rusijoje jis įstatytas į rė- tyręs apie ruošiamą suėmimą, 
mus, tačiau visuomet grėsmę su- Jo įpėdinis Bondorenko teištvė- 
daro. Didžiausias Maskvos gal
vosūkis, kaip reikia suvaldyti 
kitus kraštus, kuriuose pravar- 
žomis ar palaipsniui pasireiškia 
polėkis išsilaisvinti. Budapešte 
ir kitur vykę sukilimai numal-

Aukos

tybės ministeris pirmininkas 
Fatali Chan-Choiski ir generali
nio štabo viršininkas gen. Sul- 
kevič. Terorą įvykdė Ordeženi- 
kidze, kuris ir nūdien naudoja
si nemaža įtaka Maskvoje.

1936-39 m. siautė teroras Uk-

r ė valdžioje tik du mėnesius, nes 
buvo pakaltintas už’ norą atsi
skirti nuo Rusijos ir pasmerktas 
mirti. Ukrainos ministeris pir
mininkas Vlas Čubar be jokio 
teismo buvo sunaikintas.

sinti. Sukilėliai, patekus į tero- Į Uzbekų ministeris pirminin- 
ro mašiną, sunaikinti. Ne dešim-. kas Faizulla Chodžaev 1937 m. 
timis vengrų pasmerkus mirti suimtas ir sekančiais metais pa- 
laisvasis pasaulis nesijaudino.'smerktas.
Vengrų komunistų teroras bu- Toliau sekė teroras Pabaltijo 
vo nutylėtas. Sukilėlių vadą Im- [ valstybėse, kurios buvo klasta 
re Nagį pasmerkus Vakaruose pavergtos. Mes gerai žinome, 
prasidėjo sambrūzdis. Demon- įkas nutiko su pabaltiečiais poli- 
stracijos, protestai pasipylė. Ne tikais. Kur žengė rusas, .sekė te- 
vienur akmenys atsitrenkė į roras — Balkanuose, čekoslova- 
Rusijos ambasadų sienas ir lan
gus. Rusai pirmą kartą panau
dojo vakarietiškus būdus atsi
kirsti: dantis už dantį. Ir Mask
voje atsirado “laisvoji” minia, 
kuri elgėsi lygiai taip, kaip vo
kiškoji, daniškoji ar amėrikietiš-. 
koji niinia. Rusai pasižymėjo ge
ra režisūra ne tik teatre, bet ir 
gatvėje. Emgebistai gali ne tik

dijoje.
Įvairaus plauko revizioniz- 

mas, t.y. nukrypimas nuo Mask
vos komunistinės linijos sudaro 
pavojų. Jis sudaro pavojų kai- 
kuriems “socialistiniams” kraš
tams pasirinkti savo kelią, nesu
tarti su Maskva ne tik taktikos, 
bet ir esminiais politiniais klau
simais. Visa tai nestiprina Ru
sijos politinės padėties.

Senieji stalininkai nuolat puo
lė Chruščiovą, kad jis atolydžio 
politika nieko nelaimėsiąs. Šian
dieną jis turi prisiminti Moloto
vo nemalonius įspėjimus, kad 
jis prakiš žaisdamas su Jugo
slavija. Nemalonia rakštimi yra 
ir Lenkija, kuri laisvėmis toli 
Jugoslaviją prašoko. Tačiau 
Maskva negali džiaugtis minėto
mis nuokryporais, nors ir ji pati 
daro kaikurias reformas savaja
me krašte. Ji įsitikino, kad ypač

šiuo metų, kaf didėja įtampa su 
Vakarais, būtinas griežtesnis 
“socialistinių kraštų” rikiavi
mas. Vengrų kraujas ir Rusijos 
kariuomenės sustiprinimas Len
kijos pasieniuose aiškia kalba 
šneka: rikiuokitės, nes kitu at
veju mes -sutraiškinsime, kaip 
Budapešto sukilėlius ir pasmerk 
sime mirti jūsiškius vadus, ne- 
lyg Nagį*.

Ši linkmė tinka ir raudonajai 
Kinijai, kuri jau seniai spaudė 
Rusiją iššaukti didesnę įtampą 
3(1 vakariečiais ir tvirčiau ri
kiuoti mažesniuosius “socialisti
nius kraštus”, liaudies respubli
kas.

Ultimatumas Lenkijai pa- 
:merti Jugoslavijos laikyseną 
yra ryškus pavyzdys. V. Gomul- 
<a, jei buvo pamiršęs stalininio 
‘eroro aukas Laszlo Rajk, Troi- 
cho Kostov, Rudolf Slansky, 
Vladimir Clementis — komunis
tus vadovus, kuriuos sunaikino 
Maskva, pakartotinai verčiamas 
orisiminti Nagy tragiškąją isto
riją. Štai kodėl pastarieji įvy
kiai sukrėtė lenkus, kai šiandie-

ūką — užsienio politikos srity
je, lytoj gali {paliesti visą vidaus 
gyvenimą — žemės ūkio, tikėji
mo laisvės ir istorinių lenkiškų
jų idealų puoselėjimą:

Pabudimas
Net šiuo metu vakariečiai - 

■nėgsta snūduriuoti ir gyventi 
ne politine tikrove, bet tariamy
bėmis. Vakariečių sostinės buvo 
tiek apsnūdusios šiltai įsijautu- 
;ios popieriniame “kare” su 
Maskva. Kraujo praliejimas va
kariečiams pravėrė akis. Spau- 
ia riktelėjo. Minia pradėjo ak
menimis svaidyti. Politikai pa- * 
darė eilę pareiškimų, kurie turi 
tikslo jų pačių kraštuose esan
čius komunistus perauklėti. Vi
sa tėra propagandinė priemonė 
oabusti ir pabudinti. O kas to
liau? Ar vakariečiai vis dar sva
jos, kaip pvz. Thomas Finletter, 
kad pavergtieji kraštai pataps 
trečiąja jėga, kuri būtinai turi 
talkininkauti vakariečiams net 
tuo atveju, kai pastarieji juos 
išdavę pilotiškai rankas plauna-

Šuolis i pavojus

o Francu 
rijos jėzuitų misijbn^eriai, nu
kankinti indėnų ties * 'idlandu 

 

1646 - -649 m. Štai jų p'avardės: 
Jeah de Brėbeuf, Gabriel Lale- 
manf, Isaac Jogues, Antoine 
Laniel, Charles Gamier, Noėl 
Chabanel, Renė Goupil ir Jean 
de la Lande. Jų garbei Midlan- 

' dė yra pastatyta šventovė, kur 
Kanados lietuviai pastatė kryžių 
ir savo kankiniams.

* Atstatyti ryši tarp krikščio- 
hibės ir moderniosios kultūros 
yra vienas svarbiausių dabar
ties kunigo ir apskritai kataliko 
Uždavinių — pareiškė Pijus XII 
laiške Milano arkivysqupui G. 
B. Montini, kurio vyskupijoj 
rugsėjo mėn. įvyks kongresas 
svarstyti problemos, kaip grą
žinti katalikybėn nuo jos atkri
tusius.

* Dabartinį pasaulį išlgelbėti 
nuo katastrofos gali tiktai suvie
nyta krikščioni i a — pastebi Ro
mos laikraštis “Palestra del Cle- 
•ro” straipsnyje “Krikščionybės 
krizė”. Dabarties pasaulis esąs 
pasidalinęs į dvi stovyklas, ku
rioms vadovauta vienoj pusėj 
komunistai, antroj —antikrikš- 
čioniško liberalizmo ir masone- 
rijos auklėtiniai. Jungtinės Tau
tos galinčios subvrėti nuo bol
ševizmo smūgiu, lygiai kaip su
byrėjo Tautų Sąjunga nuo fa
šizmo smūgių. Dabartinė būklė 
yra rimta, ir kybančią grėsmę 
gali atitolinti tiktai atnaujinta 
krikščionija. Tam reikalui laik
raštis siūlo šaukti visuotinę san- 
tarybą, kuri buvo nutraukta 
1870 m. užėmus Romą Italijos 
kareiviams. Ši santaryba esą tu
rėtų imtis visos krikščionijos

krikšto ir jauninai 
vietoj __
veSisirgi yra' m 
Hos apeigos su pr

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

kijoje, Lenkijoje... Nagy pata-. 
po pastara ja, bet ne paskutine 
auka. Riedės galvos kiekvieno, 
kuris pabandys atsispirti Mask
vai ar atsiskirti. . ,

Kodėl? i
Kodėl durklas buvo, nukreip

tas į vengrus?
Maskva negali girtis, kad jai 

pavyko pasiekti esminius politi- 
amerikiečius menininkus Rusi-jnius tikslus. Grąsinimais vaka- 
joje pakilia laikysena nustebin- riečiams tikslo neatsiekė, nes 
ti, bet ir drausminga “minia” li
gi smulkmenų įvykdo numaty
tą planą.

Ne pirmutiniai
Imre Nagy, gen. Pal Maleter, 

žurnalistai Miklos Gimesz ir Jo- 
zsef Szilagy ne pirmutinės ir ne 
paskutinės Maskvos teroro au
kos. /;;•

Maskva paskelbė, kad jie pa
smerkti ir nužudyti. Kuris teis
mas juos teisė? Kuriame kraš
te? Kuria teise remiantis jie bu
vo pasmerkti? Kurio krašto bu
deliai juos sunaikino? Visi šie 
klausimai lieka ;be atsakymo. 
Maskva nesįteikė paaiškinti. 
Mes težinome, kad maskolbeįmis 
JanOs -Kadar buvo < užtikrinęs 
Jugoslavijai, kad Nagy iš jos 
ambasados Budapešte galėsiąs 
grįžti namo. Bet iš ambasados 
išėjus jis buvo rusų suimtas. Ir 
kitos aukos pateko į rusų ran
kas. Maskva ilgai juos laikė ka
lėjimuose iki parinko tinkamą 
metą: Lenkijai susvyravus ir 
Jugoslavijos - Rusijos santy
kiams Įsitempus — juos sunai
kinti.

Nagy — rusų pajungto krašto I 
atstovas turėjo įsidėmėti kas nu
tiko su kitų pavergtų tautų pfa- 
sikišusiais asmenimis.

juos vertė apsijungti. Jugosla
vija dar ore tebekaba. Lenkijoje 
suteiktos laisvės ūkinėje, religi
nėje ir net politinėje srityse už
krečia ne tik “socialistinius” 
kraštus, bet ir pabaltiėčius. Ne
utralumo politika neatnešė vai
sių ne tik Europoje, bet ir In-

BRITŲ LAKŪNO PERGYV ENIMAI RUSŲ “GLOBOJE”

Tęsinys iš pereito Nr.
Jis nieko neatsakė, tik per

skaitė, ką buvo parašęs ir ištie
sė į mane. >
. — Pasirašyk apačioj šio lapo!

— Bet juk čia parašyta ru
siškai. Kas ten sakoma?

— Tai viskas, ką esi pasakęs. 
Dabar imk ir pasirašyk.

Paėmęs plunksną pasirašiau.
— Dabar nusivilk savo rūbus. 

... Nustebęs žiūrėjau į jį.
—Juk girdėjai. Ąš įsakąu. Juk 

neturi, ką slėpti, ar ne?
. Palengva' nusivilkau rūbus. 
Mano kūnas drebėjo iš .nuovar
gio ir šalčio. Atrodžiau kaip

Grįžta į Lietuvą
“Liaudies Balso” rašeivos su 

pagiriu džiaugsmu rašo apie grį
žimą į sovietinę Lietuvą vieno 
ar kito iš šen 
'ssįyyėnusių 
30 mętų.JP

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, 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, priedu ir įvairių 
kitų prekių.

IŠ ANGLIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti Įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, laik
rodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ii t.t.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
(Geresnės rūšies)
2. 4 košt, vilnonės medžiagos 14 yrd. 

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

(Žemesnės rūšies)
1. 4 košt, vilnonė medžioga 14 yrd. 

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

$81.90
(Vietoje 4-riems kostiumoms goli būti

Dėmesio Namų 
. Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumožinus goisrų pavojų, spro- 

girnų ir kitokių nenormalumų, kod 
gauti geresnį šildymo naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bumerioi turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nuregUliuoti bent sykį į metus.

AHieku visus augšč’ou išvardintus 
darbus, taip pat aHieku Įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotos ir apdraustos. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdv- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarj.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.

/ $108.50
kostiumoms ir 1 paltui medžiagos ir 

tuo atveju reikia primokėti $4.00. Užsakant prašau nurodyti medžiagos spal
va ir vyrišką ar moterišką).

Gyveną ne Toronte, prastame savo siTdarytus iki 17 svarų gryno 
svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. 
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
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LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co
CENTRINĖ IŠTAIGA:

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

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 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro. Šeštadieniais—nuo 9 vai ryto iki 5 vai. v. 
Vasaros atostogoms ši įstaiga bus uždaryta nuo liepos 28 d. iki 

rugpjūčio 9 d. imtinai.

Sav. A. Kalūza

/ J
L. i

statykite kuo greičiau mane į 
Britų karo misiją ir sužinosite, 
kad nesu melagis nei dokumen
tų klastotojas.

— Tai priklausys nuo rusų ka
rinio tribunolo, kuris nustatys 
jūsų nekaltybę, — ji pasakė ir 
buvau vėl ištemptas į sunkveži
mį ir vežamas atgal. ■

Bevažiuojant atgal, aš laukiau 
kiekvieną minutę, kad sunkve
žimis kur nors pasuks į šalį ir 
atsikratys manimi. Tačiau kaip 
vėliau patyriau, rusai tfaip grei
tai su žmogum neapsidirba. 
Grįžęs, kritau ant grindų nei ne
nusivilkęs, bet negalėjau greit 
užmigti.

Gyvenimas raudonojoje armi
joje prasideda anksti rytą. Dar 
buvo tamsu, kai švilpukas pri
kėlė mus. Mieguistomis akimis 
ir karininkas atsikėlė, jis gulė
jo tame pačiame kambaryje. Ne
iškentęs paklausiau jo:

- Kas bus su manim šian
dien?

— Šį rytą, — apsitaisydamas 
kalbėjo, — perduosiu jus ka
riuomenės tardytojams, kad pa
ruoštų jus tribunolo teismui.

Tris kartus bevažiuojant bu
vome sustabdyti rusių kariškių 
moterų >- 'kontrolės punktuose. 
Atrodė, kad jos, daugiau išmanė 
apie žudymus, negu apie virimą. .

Pradėjo snigti, kai pasiekėme 
Bielitzo miestą. Ir vėl buvau 
įvestas į kambarį, kuriame ka
bėjo didžiulis Stalino portretas, 
po kuriuo kaip paprastai sėdėjo 
išplumpęs rusas.

— Puiku, puiku, pone “ang
le”. Aš turiu keletą klausimų. 
Bet kol pradėsime pasikalbėji
mą, atsisėsk patogiai. — Paėmęs 
šalia esančią kėdę, metė tiesiai 
man į krūtinę. — Sėsk, kiaule!

Taip prasidėjo mūsų pasikal
bėjimas. Daug rašoma knygose 
apie rusų tardymo metodus. Ta
čiau mano pergyvenimas viršija 
viską, kas buvo rašyta. Nuo pra
džios iki pabaigos gryna psicho
loginė kova, paremtą teroru, 
klasta ir smurtu. Ir jau dešimt; 
metų, kai negaliu užmiršti tų 
pergyvenimų. Ir dar gal dešimt 
praeis. Komunistų persekiojimo 
metodai per tuos dešimtį metų 
beabejo dar patobulėjo aukų ne
naudai. Kai prisimenu, net šiur
pas nukrato mane dar ir dabar.

Mano apklausinėjimas užtru
ko tik-dvi valandas. Viskas bu
vo vykdoma iš anksto išdirbtu 
metodu. Klapsimai buvo gudrūs 
psichologiškai, palengva ir tiks
liai pateikiami, klausimai, kurie 
dar' labiau juodintų mane patį. 
Pirmiausia klausinėtojas kalbė
jo vokiškai/ beU. nieko nepešęs 
pradėjo angliškai, tardamas:,

— Nesvarbu, kokia kalba ne
kalbėsi, tu esi šnipas ir bus tie 
patys rezultatai.

Aš žinojau, kad ir geriausiu 
atveju “rezultatas” — kulką į 
kakta.

— Prisipažink, aš tave teisme 
užtarsiu ir tu gali tik su kalėji
mu iki. gyvos galvos išeiti, — 
patarė jis man, nors aš sakiau, 
kad esu britų aviatorius ir netu
riu ko prisipažinti, prašydamas 
mane pristatyti į Britų karo mi
siją.

— Aš atsisakau daugiau atsa
kinėti į jūsų prakeiktus klausi
mus iki nebūsiu pristatytas į 
Britų misiją. Tada t aš dar pasi
skųsiu dėl elgesio su manim.

Kaip uraganas rusas puolė su 
kėde rankose į mane. Trenkda
mas man per galvą, partrenkė 
ant grindų ir kaip maniakas su 
batais pradėjo mano krūtinę 
mindžioti. Akyse pradėjo žaliuo
ti ir pagaliau netekau sąmonės, 
nustodamas jausti spardomą 
kūną. Kai atgavau sąmonę, ru
sas stovėjo trypčiodamas iš pyk
čio palei Stalino portretą.

— Dar taip pasakysi, užmu
šiu, kaip žiurkę!

• ' (Bus daugiau) * - - -

Gandis. Neatpažinau pats savo 
kūno.

Mano kratyto j as buvo paty
ręs. Iškratė visus mano rūbus, 
net atardydamas siūles. Nieko 
nesuradęs, be žodžio, rūbus grą
žino. Greitai vėl apsivilkau.

— Dabar mes pasirūpinsime 
medicinos pagalba ir maistu ...

Jis pradaręs duris pašaukė du 
sargybinius. Triumpai Įsakė kaž 
ką jiems ir pranyko koridoriaus 
labirinte.

Mano nustebimui, buvau nu
vestas Į daktaro kambarį; Ap
tvarkė žaizdas ir vėl grąžino 
mane Į apklausinėjimo kambarį, 
kur buvau pamaitintas. Atgavęs 
daugiau energijos, buvau vėl 
pasiruošęs apklausinėjimams.

Atsisukdamas į savo tardyto
ją, tariau: .

— Pone, prieš apleisdamas šį 
kambarį prašiau, kad mane pri- 
statytumėte Į Britų karo misiją. 
Dabar tą patį dar kartą kartoju.

— Tai bus padaryta, kai bū
sime tikri, kad esate vertas pri
statomas Britų „misijai. Ir tas 
tik nuo jūsų priklausys.

— Kaip gali nuo manęs pri
klausyti?

:— Jei teisingai atsakysite į 
klausimus...

Jo pastaba nieko gero neža
dėjo. Nusimetęs purvinus rū
bus, išsitiesiau ant grindų prie 
židinio ir greitai užmigau.

Buvo tamsu, kai buvau pabu
dintas stipriai pajudinant.

" Tardytojas vėl buvo prie ma
nęs. '

— Apsitaisykite, turiu dau
giau klausimų jums.

“Pagaliau”, — galvojau, — ga
li dar išeiti į gera. — Nežinau 
kodėl aš tam tikėjau. Negi mie
gas išsklaidė mano baimę. Bet 
išgirsti sekantys žodžiai grąži
no dar didesnį įtarimą.

— Jūs būsite apklausinėjamas 
saugumo organų. Patariu," kad 
visus klausimus atsakytumėte 
teisingai, — pasakė užtrenkda
mas duris.

Saugumo organai. Dieve, ką 
aš galiu turėti bendra su jais? 
Vos spėjau apsirengti, kai tar
dytojas grįžo. Jis buvo apsivil
kęs storu žieminiu paltu ir pis
toletas kabojo prie jo diržo. Ty
lumoje išėjome į kiemą, kur lau
kė sunkvežimis pilnas iki.gal vos 
ginkluotų rusų. Aš turėjau jų 
tarpe Įsitaisyti. Už pusės valan
dos mašinai sustojus, buvau nu
temptas Į kambarį, kur prie sia
lo sėdėjo sena moteris. Aš lau
kiau turėsiąs panašų geštapui 
apklausinėjimą, o čia sena, su
griuvusi ir palinkusi moteris. 
Bet greitai patyriau, kad aš, ją 
per mažai buvau įvertinęs.

Atsisėdau prieš ją, kai tuo 
tarpu kiti aplinkui susėdę ste
bėjo visą eigą. Siaubė tyla, kol 
ji studijavo mano kareivio kny
gele ir vėliavėlę.

Vėliau ji pradėjo klausinėti, 
nepasižymėdama niekur mano 
atsakymų. Jos laužytas angliškų 
žodžių tarimas, be abejonės, ne
buvo svetingas. Ramiai klausė, 
kol pasakojau apie savo laipsnį, 
pavarde ir kitus su tuo susiju
sius atsakymus, bet kai priėjau 
prie vietos, kada turėjau apleisti 
lėktuvą iššokdamas 4 rusų pusę, 
ii pastebėjo:

— Aš netikiu tėm. Turėjo kas 
nors padėti jums pasiekti rusų 
puse.

Paėmė mane pyktis ir nesusi
valdydamas surikau jai:

— Negi vokiečiai bus mums 
padėję? .

—Tai ta aš ir noriu sužino- 
pakeltu bobošku balsu ji

tai aukos iš “LB” pastogės, nu
sivylę ir nebenaudingi, bever
čiai “LB” vadovams. Nes pra
ėjo tos dienos, kada tie“ žymūs 
veikėjai pažangiame lietuvių 
judėjime” buvo . apmokami iš 
kohiunistų propagandos aruodo, 
gaudavo kad ir- ne. per didelę, al
gą. Vienok užteko bonkai Mar
telio. •

Dabar tam visam užsibaigus, 
liko viena — grįžti į sovietų Lie-, 
tuvoje įvestą “gerą tvarką” ir 
gyvenimą, vežantis iš vadų gau
tus atestatus ir paliudijimus ge
rai atlikto darbo.

Laimingos kelionės ir grįžu- 
siems sovietinėj santvarkoj ge
ro gyvenimo! V. C. S.

kartos’ lietuvių, 
adoje jau' virš

^įkėją “pąžan- 
ivių judėjime”/

Ir patsai F. /Tumėnas ^atsisvei
kinimo laiške “LB” pasisako: 
“Traukia gimats kraštas ir noras 
dirbti Lietuvoj įvestoje sovieti
nėje santvarkoje”.

Kas Šitų grįžtančių pažangu
mo nežino, tas gali patikėti, bet 
kurie pažįsta ir žino ankstyves
nį jų gyvenimą ^Kanadoje, tas 
pasakys atvirai ir aiškiai, kad 

ė;.- - i : » .

DELHI - TILLSONBURG, Ont

giame tarpe

Šios apylinkės koresponden
tas C. P. kaltina mane už nebu
vimą gegužinėje birželio 29 d. ir 
programos nepravedima (“TŽ” 
Nr. 28). <'

Dalinai jaučiuosi kaltas ir da
lyvių atsiprašau. Kadangi visi 
apylinkių vienetai patys ruošė 
Joninių laužus ir mums padėti 
negalėjo, o aš pats šiai datai bu
vau iškviestas į Torontą, tokiu 
būdu programos išpildyti nega
lėjom. Apie tai penkias dienas 
prieš buvo praneštai rengimo ko
misijos pirmininkui. Spaudoje 
neatšaukėm, nes jau buvo per 
vėlu. Mano manymu, C. P. tu
rėtų patikrinti faktus prieš ra
šydamas. Z. Paulionis.

Šios apylinkės skautų-čių sto
vykla vyks kartu su Toronto ir 
Hamiltono skautais nuo liepos 
26 iki rugpiūčio 4 d. Stovyklau
sime mūsų stovyklavietėje ir p. 
Augustinavičių ūkyje.

Visus skautus-es; ir apylinkės 
jauniriią, kurie norėtų įsigyti 
; naujų draugų, Susipažinti su 
; Toronto ir Hamiltono jaunimu, 
kviečiu dalyvauti, registruojan
tis nuo liepos 20 iki 26 d. pas Z.

Paulionį tel. 435M, Delhi, Ont. 
Rašant, pažymėkit Box 72.

Stovyklos mokestis: už 10 die
nų $15 arba $1.50 dienai vienam 
asmeniui, 2 asmenims iš tos pa
čios šeimos $25, Stovyklavimui 
priimami nuo 7 iki 16 metų.

Esu tikras, kad turintiems fi
nansinių sunkumų, bet norin
tiems stovyklauti, tiek skautų 
tėvų komitetas, tiek B-nės val
dyba padės. Be to, sudarysime 
sąlygas, kad net maisto produk
tais galėsite atsilyginti.

Tėvai nepagailėkite savo 
vaikams tų keletos dienų." Jūs 
patys įsitikinsite kokį didelį įs
pūdį ir kiek daug galima palikti 
vaiko atmintyje nors ir trumpu 
laiku — stovykloje.

Skautų-čių vadovai.
Didelė gegužinė - piknikas

Vietos ūkininkų klubas ir To
ronto LAS skyrius šį sekmadie
nį, liepos 20 d., 2 vai. p.p. p. Au- 
gustinavičiaUs ūkyje prie 19 ke
lio rengia didelę gegužinę - pik
niką. Pikniko metu svečių pato
gumui bus turtingas bufetas ir 
geras orkestras. Maloniai kvie
čiame visus apsilankyti.
.................■Rengėjai.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ ,
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų, 

įvairiausiu medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — ’ "

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

ti.
atsakė.

— Nebūk, do perkūnais, tokia 
durna? — sukeikiau neištvėręs. 
— Ar nematai mano dokumen
tų ir atpažinimo vėliavėlės? Pri-

m%25c4%2599t%25c5%25b3.JP


LIETUVOS GYVENTOJU ŽUDIKU BYLA
(Elta). Ulmo byloje tęsiamas |prisipažino, pats vykęs į Kretin-

Laiškai iš kelionės po Europą
J. MATULIONIS

Apleidžiant Vokietiją
“šiandien kiekvienas vokietis 

turi, vidurkį imant, 
;:ių eilutes”.
spauda atžymėdama savo pim- 
»o — DM — įvedimo dešimtme- 
;į. Ir šis jubiliejus atžymimas 
pabrėžtinai visų — pradedant 
nuo vyriausybės narių - minis- 
terių, spaudos, kino apžvalgų ir 
baigiant eiliniu piliečiu.

Vokietis, koks jis bebūtų, turi 
pagrindo šį jubiliejų su pasidi
džiavimu švęsti. 10 metų tautos 
gyvenime yra toks trumpas lai
kotarpis, kad jis paprastai ir ne 
švenčiamas, ypatingai neatžy
mimas, nes permainas dažnai 
sunku ir pastebėti. Bet šį kartą 

> per 10 metų Vokietijoje tikrai 
yra daug kas ir įvykę ir pasi
keitę. • •

Jau savo 4-am laiške pabrė
žiau, kodėl Vokietijoje vyko ne
fiksuotas istorijoj toks greitas 
atsistatymas bendrai. Tai dėka 
to, kad buvo pasirinkta gera sis
tema, kuri rėmėsi iš vienos pu
sės laisvės principu ir laisva as
mens iniciatyva, iš kitos pusės 
ir meilės principu, pasireiškusiu 
socialinėj žmogaus globoj. Šie 
du principai buvo ir tebėra Vo
kietijoj vadovaujantieji.

Čia norėčiau pridėti ir dar 
vieną aplinkybę. Tai vokiečių 
tautos 'geros ypatybės Betkokia 
sistema, kad ir geriausiai pa
rinkta, gali būti sudarkyta ją 
bevykdant. Sistemoms turi būti 
priaugęs ir žmogus. Sistema be 
žmogaus nieko nepadarys. Taip, 
kaip žmogus be geros sistemos 
irgi bus bejėgis.

Tą tiesą šiandien geriausiai 
stebėti vokiečių tautoj, kuri yra 
padalinta tarp dviejų sistemų— 
Vakarų ir*Rytų, demokratijos 
ir bolševizmo, laisvės ir vergi
jos. Rezultatai visame gyveni
me yra didžiausi. Ir patys vo
kiečiai tai geriausiai supranta. 
Juk kasdien iš bolševikinės Vo
kietijos perbėga į vakarinę apie 
4.000 žmonių. Nuo vokiečių tau
tos padalinimo ligi šiai dienai 
iš Rytų į Vakarus perbėgo dau
giau kai 3.500.000 asmenų! Skai
čiai kalba patys už save. Pasku
tiniu metu ypač bėga intelektu
alai—profesoriai, mokytojai, in
žinieriai ir labai didelis- procen
tas jaunimo.

Vokiečiai savo dabartiniu gy
venimu, imant ūkiška prasme, 
yra labai patenkinti^ Jie patys 
sakosi, kad neatsimeną, kad jie 
būtų kada taip gerai gyvenę. Ir 
tikrai: apsirengę švariai, auto
mobilių pilnos gatvės, judėji
mas didesniuose miestuose ne 
mažesnis kaip ir Toronte. Krau
tuvės pilnos gražių prekių. Res
toranai pilni žmonių. Valgis ir 
riebokas, palyginus su Kanada,, 
ir sotus. O alaus, alaus! Litri
niai bokalai stovi ir ties vyrais, 
ir ties moterimis! Ypač restora
nų minia linksma Muenchene. 
Įeini vakare į populiarius res
toranus ir atrodo, kad patekai į 
kažkokį didelį šeimyninį balių, 
kur visi dainuoja, ūžia. Vokietis 
nesėdi namie. Jų pilna gatvėse, 
krautuvėse, restoranuose. Visur 
žmonių minios. Atrodo, lyg sku- 

. betų naudotis savo gėrybėmis.
Vokietijoje teko aplankyti 

biznio reikalais daug miestų: 
Diuseldorfas, Bonna, Hannove- 
ris, Braušveigas, Miunchenas, 
Karlsruhe, Štutgartas, pakely ir. 
į Reutlingeną užsukant, kuria-

r;
5 drabu- 
vokiečių

me yra VLIKo Vykdomoji Ta; 
ryba.

Nežinau ar tik tuo laiku, kada 
pasaulis išgyveno vengrų Nagy 
ir Maleter egzekucijas, ar bend
rai, bet metėsi į akis kažkoks 
ryškus antibolševikinis nusista
tymas.

Ir spauda, ir atskiri žmonės, 
su kuriais teko susitikti, pabrėž
tinai rodė tas savo antipatijas. 
Šios nuotaikos yra daug ryškes
nės ir charakteringesnės, negu 
Amerikoj, Kanadoj ar kad ir to
je pačioje Anglijoje. O buvo ka
da tai lyg ir kitaip.

Ūžta .ypač dideliu disonansu 
teko sutikti pereitą antradienį 
žinią, kad Voice of America nuo 
rugsėjo 1 d. visas skyrius už
daromas ir daugiau transliacijų 
iš Europos pavergtos rusų tautos 
nuo to laiko nebegirdės.

“Ar Amerika jau kapituliuoja 
prieš bolševikus?” — kilo pir
moji mintis. Nesuprantama, ne- 
išaikinama ir nepaaiškinama! Ir 
dar tokiu momentu, kada pasi
piktinimo banga dėl bolševikų 
ir jų naujo teroro taip užgriebė 
aštriai ne tik “kapitalistinį” va
karų pasaulį, palietė ne tik bol
ševikų simpatikus ir visokius ne 
utraliuosius, bet net pačius Va
karų komunistus.

“Kam to reikėjo?” — klausia 
vienas kito. Visi trauko pečiais, 
nes niekas neranda suprantamo 
paaiškinimo.

Tai štai ir “didžioji politika”. 
Tam ji ir yra “didžioji”, kad jos 
nesuprastum,

Su tokiomis mintimis vieną 
vakarą atvažiavau pas VLIKo 
štabo bendradarbius. Jie vis dar 
kovoja. Be to, jie turi aprūpin
ti trijų radijo stočių — Madride, 
Romoj ir Vatikane — lietuviš
kas radijo valandėles medžiaga, 
komentarais. Bendradarbių pa
siliko pats minimumas. Dėl lėšų 
taupymo apkarpyta viskas. Bet 
rankų nenuleidžia, dirba. Ir čia 
štai iškyla tokių valandėlių 
reikšmė. “Didžioji politika” 
Voice of America drastiškai 
trumpina (nes ir Vašingtone 
baltų skyrius jau priskirtas prie 
uzbekų, kirgizų kategorijos! Ir 
dar klausimas išviso kaip ilgai). 
Taigi, Turėti laisvas, nuo niekie
no nepriklausomas, kad ir labai 
trumpas, valandėles bus tikrai 
neįkainuojamos vertės reikalas. 
Nuo laisvų lietuvių aukų, ir tik 
nuo jų, priklausys šių valandė
lių darbas.

Teko paliesti- su VLIKo bend
radarbiais daug klausimų. Man 
labiausiai rūpėjo — koks yra 
naujas Nikitos triukas su kol
chozų duoklių pertvarkymu. Ar 
jos sumažės? Ar jos visai iš
nyks? Kaip tai atsilieps į kol
chozo vergą - darbininką? P. S. 
Miglinas, kurį šiandien galima 
laikyti geriausiai susipažinusiu 
su pavergtos Lietuvos gyveni
mu, atsakė trumpai: - “Duoklės 
formoje paruošų, ir tai privers
tinų, padidės, kainos dar suma
žės, o vargas bus tas pats...”

Varšuva. — Lenkų veteranų 
delegacijos siuntimas į Jugosla
vijos partizanų kovų su vokie
čiais paminėjimą buvo atšauk
tas. Šventė įvyko liepos 4 d. Jo
je dalyvavo italų, anglų, JAV 
ir Kanados veteranų delegaci
jos.

Londonas. — Vak. Vokietijos 
prezidentas Heuss spalio mėnesį 
aplankys D. Britaniją ir bus ka
ralienės svečias.

liudininkų apklausinėjimas. Liu 
dininkais buvo pakviesta ir eilė 
buvusių gestapo valdininkų ir 
kitų pareigūnų. Akivaizdoje sa
vo buvusių viršininkų jie lyg 
privengė atvirai pasakyti, kaip 
visa vyko. “Nieko nemačiau — 
nieko nežinau”, — tai jų paro
dymų vedamoji mintis. Net teis
mo dalyviai ir vokiečių spaudos 
reporteriai stebėjosi jų laikyse
na. Vienas tų buvusių gestapi
ninkų bandė įtikinti, kad Klai
pėdos komisariato valdininkai 
ilga automobilių virtine buvę 
nuvežti į Gargždus, bet jie ten 
nieko neveikę. Vyr. prokuroras: 
“Jūs masinių šaudymų metu 
taip sau stovinėjote ir nieko ne
veikėte?” Liudininkas: “Ne. Aš 
vaikštinėjau aplinkui”.

Kitas buvęs gestapininkas, 
apklausinėjamas kaip liudinin
kas net aiškino, kad ne gestapi
ninkai ir SD vyrai sušaudomuo
sius atvedę į mirties vietą, bet 
jie patys ten laisva valia atėję.

Vienas iš teisėjų pertraukė 
liudininką: “.;. ir tie žmonės 
pilni džiaugsmo leidosi žudo
mi?” Liudininkas: “Ne, bet pil
ni heroizmo”.

Visdėlto ir šis liudininkas pa
tvirtino, kad žmonės buvo masi
niai žudomi ne dėl to, kad jie pa
sipriešino vokiečių kariuomenei, 
bet dėl rasinių ir kitokių prie
žasčių. Nei Kretingoje, nei 
Gargžduose jis nieko negirdėjęs 
apie betkokį pasipriešinimą. Jis 
patvirtino taip pat ir faktą, kad 
gestapininkai, tardydami suim
tuosius, kankinimais iš jų išgau
davo prisipažinimus.

Liudijo ir Tilžės gestapo ve
dėjo Boehmes buvęs pavaduoto
jas Ilges. Tai ypatingas liudinin
kas. Jis pereitais metais Prisie
kusiųjų teisme Koelne buvo nu
teistas 4 metais sunk, darbų ka
lėjimo už masinius Lietuvos 
gyventojų šaudymus Augusta
ve, kur buvo nužudyta 316 as
menų. Boehmės ir Ilgės rolės 
tuo tarpu keitėsi. Anoje byloje 
Boehme stojo liudininku prieš 
savo buvus pavaduotoją, o šioje 
byloje Ilges stojo liudininku 
prieš savo buvusį viršininką 
Boehme.

Ilges pareiškė, kad Boehme 
jam 1941 metais įsakęs prižiūrė
ti “likvidavimus” Suvalkijoje. 
Ta proga Boehme jam pasakęs, 
kad esą gestapo uždavinys visą 
Lietuvos pasienio juostą apva
lyti nuo žydų, komunistų ir šiaip 
nepatikimų. Tilžės gestapinin
kai buvę nepatenkinti, kad Au
gustave sulikviduota dar tik. 
apie 20 asmenų. Jam grįžus į 
Tilžę, Boehme nepatenkintas pa
reiškęs “Taip toliau negalima, 
reikia tuos likvidavimus paspar
tinti”. Boehme savo padėjėją 
dar kartą nusiuntęs į Augustavą 
ir masinis žudymas buvęs tęsia
mas. Boehme priekaištavęs savo 
padėjėjui, kad tas esąs per 
“minkštas”. Raportavęs savo 
vyriausybei Berlyne ir Ilges bu
vęs perkeltas į kitą vietą. Dabar 
teisme Boehme neigia Ilges pa
rodymus. Jis (Ilges) buvęs at
leistas iš Tilžės gestapo tarny
bos ne dėlto, kad buvęs laiko
mas “per minkštas”, bet dėl to, 
kad per daug sauvališkai elgęsis 
ir masinių žudymų atžvilgiu. 
Ilges į tai tik pastebėjo:' “Tai 
įžūlus aiškinimas”.

Buvęs Kliapėdos gestapinin
kas labai nenoromis kalbėjo 
apie tai, kas tuomet buvo Klai
pėdoje ir Kretingoje. Teismo 
įspėtas, kad yra po priesaika,

gą ir savo žinion perėmęs nužu
dytųjų brangenybes, laikro
džius, žiedus, pinigus ir kita. Vi
sa tai sukrovęs į dėžę ir atgabe
nęs į Klaipėdą, o iš čia pasiun
tęs į kaltinamojo Boehmes va
dovaujamą gestapo įstaigą Til
žėje. Jokie tų brangenybių są
rašai nebuvę daromi...

Kaip Tilžės gestapas 
lietuvį nukankino
Iš vokiečių liudininkų pažy

mėtinas dar vienas buv. Tilžės 
gestapo valdininkas, kuris pa
tvirtino, kokiomis žiauriomis ap
linkybėmis gestapo buvo nu
kankintas lietuvis, kurį tardė 
kaltinamojo Boehmės įstaiga. 
Apie tardymų žiaurumus buvo 
jau prieš tai ir kaikurie kiti liu
dininkai išsitarę. Šitas liudinin
kas parodė, kad viršininkas 
Boehmė netik pats dalyvavo, kai 
buvo kankinamas tardomasis 
lietuvis, bet dar ir skatino savo 
vyrus: “Primuškite jį galutinai! 
Pribaikite jį!” Lietuvis miręą to
kių “tardymų” metu. Jo palai
kus nakties metu nugabenę į 
Lietuvos pasienį ir ten kažkur 
“užrausę”. Tilžės gestapo įstai
gose vis buvę laikomos tam tik
ros priemonės suimtiesiems 
mušti, juos kankinti.

Vienas bylos liudininkas teis
mo salėje suimtas, kaip įtaria
mas pats dalyvavęs nusikalti
muose.

Pirmieji lietuviai
liudininkai
Buvęs Kretingos teismo tar

dytojas paliudijo, kad čia tam 
tikras žydų skaičius žuvęs pa
degtoje sinagogoje. Jis patvir
tino priešingumus tarp Kauuo 
gestapo vado Jaegerio ir Tilžės 
gestapo. Jaeger buvęs nepaten
kintas, kad Tilžės gestapas “me
džioja” likviduojamuosius žmo
nes Lietuvos teritorijoje, nors 
visa ta sritis įeina Į Kauno ge
stapo kompetenciją. Kaltinama
sis Lukys- Jakys čia atsidū
ręs tarp dviejų girnų akmenų. Iš 
tų Tilžės gestapininkų, kurie ta
da lankydavosi Kretingoje, liu
dininkas atpažino kaltinamąjį 
Behrendt.

Tilžės gestapininkai buvę tada 
labai landūs, knisinėjosi Kretin
goje valdiškose bylose, važi
nėj ę po kaimus ir iš viso rodę 
didelį aktyvumą, nors Kauno 
gestapo įstaigai tai nepatiko.

Kito -liudMinko -pareis'* 
Kretingoje buvusi nužudyta ir 
vieno žydo žmona nežydė, kuri 
nesutikusi su savo vaikais nuo 
vyro skirtis. Sušaudę netik ją, 
bet ir jos vaikus.

“Atėjo kaip išvaduotojai, o 
nuėjo kaip žudikai”, taip anot 
lietuvių liudininkų Lietuvos, gy
ventojai apibūdinę vokiečius

okupantus. Bet ir tuomet ir čia 
teisme lietuviai, stodami liudi
ninkais, aiškiai skyrė reguliarią 
kariuomenę (vėrmachtą) nuo 
esesininkų ir gestapininkų.

Kaikurie liudininkai atskrido 
lėktuvais. Bajorų pasienio punk 
to vedėjas Adolf Morrrosch, at
gabentas iš Schleswig Hollstei- 
no ameriniečių kariniu lėktuvu 
kaip ligonis kartu su sanatorijos 
gydytoju, davė parodymus, ku
riais buvo apkaltintas kaltina
masis Lukys - Jakys. Lukys ne 
tik žydus, bet ir kaikuriuos lie
tuvius leidęs sušaudyti. Viena 
lietuvių tautybės pora Palangos 
pajūrio kopose turėjusi atsi
klaupti iškastoje duobėje ir Lu
kys juodu tada nušovęs. Lukys 
į tuos parodymus reagavo tiki
nimu, kad jis savo tarnybos me
tu suiminėdavęs tik partizanus 
ir plėšikaujančius, kuriuos vė
liau permęs Klaipėdos gestapas 
ir be ceremonijų sušaudęs. Kita 
vertus, Lukys apkaltino patį 
Morrosch, kad tas dalyvavęs 
moterų ir vaikų žudyme. Stojo 
ir liudininkų, kurie apie kalti
namąjį Lukį išsitarė palankiai 
ir jį apibūdino kaip “gerą kovo
toją prieš komunizmą”

M 
lie-

Dėl musy organizacinės struktūros
Rašo J. BENIUS

Kanados lietuviškoje spaudo
je dažnėja straipsniai, kurie pra
deda “pramušti ledus” į užsise- 
ąėjusių, bet visiems labai aktu
alių problemų sprendimą. Rei
kalas eina apie naujosios išeivi
jos persitvarkymą arba, geriau 
sakant, “prisitaikymą“ naujoms 
sąlygoms. '

Senoji 'karta, atvykusi dau
gumoje į? Amerikos žemyną, su
gebėjo ne tik sukurti tokias 
stiprias politines organizacijas 
kaip ALTą ar KLTą, bet taip 
pat perdavė čia gimusioms kar
toms lietuvių kalbą ir papročius, 
įskiepijo jiems Tėvynės Lietu
vos meilę. Todėl nenuostabu, jei 
sutinkame vadovaujančiose vi
suomenei vietose čia gimusias, 
Lietuvos niekad nemačiusias, 
bet jos bendram gėriui aukojan
čias savo geriausias jėgas ir iš
teklius, asmenybes. Už tai mes 
turime būti dėkingi toms seno
sioms motinėlėms ir tėvams, 
kurie būdami paprasti artojė
liai, bet nesugadinti svetimų 
Lietuvos, dvasiai idėjų, išaugino 
tikrus Lietuvos sūnus ir dukras.

Naujoji išeivija, daugumoje 
“vadovaujantieji” ir svetimų

KRUPAVIČIAUS LIUDIJIMAS 
iš lietuvių prie to prisidėjęs. 
Tuo tarpu mano byloje yra do
kumentiniai įrodymai, kad žydų 
pogromai buvo rengiami lietu
vių. Pavyzdžiui Kaune tuos po
gromus rengė Klimaitis ir vienu 
atveju buvę nužudyta žydų 
1.8000, kitu atveju 2.500. Žydų 
šaudyme dalyvavo ištisi lietuvių 
policijos pulkai.

— Ką jam į tai atsakėte?
— Atsakiau: Turiu Tamstą 

' koreguoti. Žodis “pogromas” yra 
rusiškes kilmės ir nusako pla-

BUV. VLIKo PIRM. PREL.
Liudininkais iššaukta eilė 

tuvių. Jų tarpe ir buv. VLIKo 
pirmininkas prel. M. Krupavi
čius, gyv. JAV-bėse Jo paliu
dijimai buvo laikomi tiek svar
biais, kad teismas nevengė nė 
didelių išlaidų, norėdamas ap
klausinėti šį liudininką. Prela
tas apie savo liudijimą papasa
kojo pasikalbėjime su Eltos at
stovu:

— Kokie Jūsų Įspūdžiai daly
vavus Prisiekusiųjų teismo po
sėdžiuose, kur nagrinėjami Lie
tuvos gyventojų šaudymai ’taus masto naikinimą ir žudy-

— Bendras Įspūdis, kad teis- mą. Tuo tarpu Kaune, jei ir bu
mas savo uždavinį —kaip atro-' vo iš lietuvių pusės pasireiškimų 
do pavyzdžiui iš statomų klau-įkaip reakcija į kaikuriuos žydų 
simų — atlieka objekty viai. Ki- į nusikaltimus lietuvių tautai, gal 
tų liudininkų parodymų negir-' buvo iš lietuvių pusės ir išsišo- 
dėjau. Tendencingumų mano į kimų,.} bet tai buvo tik pavieniai 
apklausinėjimo metu pasireiškė ; atsitikimai. Dėl to tamstos žodis 
tik iš kaikurių kaltinamųjų gy-į “pogromas” yra netinkamas, 
nė jų. pusės. Daugiau čia tiktų terminas “eks-

— Sekant ikišiolinę bylos ėi- cesas’
gą, buvo pastebėtas kaikieno : to jau ir pats vartojo tą termi- 
noras kaltę suversti ant lietuvių. ' na, nebekalbėdamas apie “po-

— Taip, girdėjau iš dažniau i gromą’’. Dėl “lietuvių policijos 
besilankančių bylos posėdžiuose, ■ pulkų” pareiškiau, kad, pirmiau- 

rima suversti ant lietuvių, kon-j kių lietuviškų polic. pulkų ne
krečia! minint šaulius ir parti- buvo, o antra, ir buvusioji vadi- 
zanus. Mane teisme apklausi-■narnoji lietuviškoji policija bu- 
nėjant, vienas iš advokatų savo i vo pilnoje vokiečių okupacinės 
klausimus panašia kryptimi for- Į valdžios žinioje ir vykdė tai, ką 
mulavo: “Jūs, liudininke, savo : jai toji valdžia įsąkė. Kadangi 
parodymuose teigėte, kad Lietu-[iš pirmaiu žinojau, kad yra ten- 
vos žydai buvo žudomi vokie-; ėencingų užuominų apie lietu
čių - gestapininkų ir tik kaikas I (nukelta j 7 psl.)

Minimas advokatas po

•pareiškimu- kad kaltę už žydų šaudymus no- , šia, vckisčiję okupacijos metu jo-

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

Dėmesio motoristams!
ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS

Mount Royal Motors
(buvęs Dufferin Garage)

S>

*George Fever išvyko iš Vengruos 1948 metois ir posirinko sau gy
venamų vieta Kanada, puikiausi pasaulio kraštų, šioje paveikslų 
serijoje jis stebi Šio krašto gyvenimų iš linksmosios pusės; Molson's 
alaus daryklos (Ontario) bendrovės užsakymu - 
kanadiečiu. •

3 MOUNT ROYAL AVE 
(Six Points) 

Tel. BE. 3-3521
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idėjų apsvaiginti asmenys, ne
sugebėjo ar nenorėjo prisitai
kinti" prie to, kas emigracijo
je jau buvo sukurta, bet pradėjo 
net varyti ardomąjį darbą. 
Amerikoje tai išryškėjo po 1951 
m., Kanadoje po taip vadinamo 
1948 m. “pučo”. Senieji Kana
dos lietuviai, susibūrę į Kana
dos Lietuvių Tarybą (Lithua
nian League of Canada) , ,t.y. po- " 
litinę, bet ne partinę, visus Ka
nados lietuvius apjungiančią or
ganizaciją, turėjo didelį Kana
dos valdžios pritarimą. Jos dė
ka daug garsių asmenybių bu
vo išrinkta net į parlamento na
rius. KLT, glaudžiai bendradar
biaudama su ALTu, buvo savo 
veiklą išvysčiusi net tarptautine 
prasme. Tas bendradarbiavimo 
ryšys su ALTu nenutrūko iki 
šiandien. Tai įrodo KLT Mont- 
realio skyriaus $300 auka, pa
siųsta ALTui Lietuvos vadavi
mo tikslu. Nors jau 10 metų 
kaip partijos įvairiais būdais 
bando užgniaužti KLTą, tačiau 
jos negali sunaikinti Kanados 
lietuvių troškimo turėti nepar
tinę oganizaciją.

Pagal Eltos Nr. 11 (300), p. 21, 
V-sis visuotinis JAV lietuvių • 
krikščionių demokratų partijos 
suvažiavimas Čikagoje priėmė 
rezoliuciją, kad visiems lietu- 
tuvįams priimtina šventa parei
ga kovoti už Lietuvos išlaisvini
mą. Viso pasaulio lietuviai ragi
nami tam tikslui jungtis apie 
VLIKą, JAV lietuviai telkiasi 
apie ALTą. Išvadoje Kanados 
lietuviai turėtų telktis apie KL 
Tą! Diplomatams konferencija 
palinkėjo budėti Lietuvos teisių 
sargyboje. Skatinama Lietuvos 
laisvinimo darbą varyti kartu ir 
solidariai su kitų pavergtų tau
tų politiniais veiksniais.

Tai yra pagrindiniai principai, 
kurie reikalingi skubaus ir nesi- 
karščiuotinio sprendimo. Mums 
ypač svarbu išrišti klausimą “iš 
pagrindų”, nes“ tuo. klausimu 
jau per dažnai išgirstame gana 
griežtų pasisakymų, o jų kilmė 
taip ir lieka neįvertinta” (TŽ 
red. pastaba, TŽ Nr. 27, p. 3).

Kanadiškoje spaudoje tuo rei
kalu yra pasirodę pora straips
nių, vienas p .J. Šarūno “Vieny
bė težydi” (NL Nr. 25, p. 5), ki
tas p. 'V. Kvieskos — “Persi
tvarkymas eina gaivališkai”' (T 
Ž Nr.’27^p. 3). P. Šarūnas šakė', 
“laimingi ukrainiečiai, kad iš sa
vo tautybės tarpo turi jau parla
mento, narių ir kitokių augštų 
pareigūnų... Kaikurių tautybių 
grupėse dabar jau jaučiamas 
persiorientavimo procesas... O 
mes? Mūsų, palyginus maža — 
"’du lietuviai — trys partijos”— 
grupė vis dar tebėra “mechani
nio apsijungimo” stadijoje, pa
gal iš Tėvynės atsivežtas prog
ramas, kurios čia visai nereika
lingos ir mus vis daugiau skal
do, o ne jungia ... Atsikratykite 
savų partijų “kvapo”, pamatysi
te. kad 98*% Kanados lietuvių 
ius sveikins, sakydami, kad lie
tuviškuosius reikalus- statote 
augščiau visų partinių ar kito
kių įsitikinimų ir, kad šiame 
krašte, jūs atstovaujate visus 
lietuvius, dirbate visų lietuvių 
apjungimo ir Tėvynės vadavi
mo darbą”.

Šiame straipsnyje randame 
geriausią atsakymą į pradžioje 
paminėtą problemą. Mums išei
vijoje partijos nereikalingos ir 
jų programos čia yra nepraktiš
kos. Juo daugiau partijų, juo vi
suomenė labiau skaldoma, juo 
tuo labiau džiaugiasi mūsų Tau
tos priešai. Konkretūs pavyz
džiai yra Prancūzija ir Egiptas. 
Kol Prancūziją valdė partijos, 
tol ji neturėjo pastovios val
džios ir vienas pralaimėjimas 
sekė kitą. Tuo tarpu Egiptas ne 
tik išsikovojo laisvę, bet dar pa
jėgė apjungti kitas arabų vals
tybes į vieną bendrą šeimą. 
Tiems, kurie “galvas guldo” už 
iš Rusijos. Prancūzijos ar Len
kijos paveldėtas lietuviams sve
timas idėjas, tai yra geriausias 
perspėjimas. Pagalvokime ko
kios “partijos” išugdė lietuvius 
patrijotus, kaip Maironį, Vy
tautą. Gediminą!?

Išdavoje turime Kanadoje at
statyti KLTą ir atlyginti senie
siems veikėjams už padarytas 
skriaudas: grąžinti laikraštį, ka
są. aukas etc.... garbę ... ir tei
ses, ir prisitaikinti prie jų! Ame
rikos lietuviai taikosi prie AL 
To. Anglijos lietuviai tegul su
kuria Angį. LTą, Vokietijos — 
VKTą ir 1.1. Šių kraštų lietu
viai. ne partijos, renka atstovus 
į VLIKą, kuris nebus partijų 
paliktų Lietuvoje centras, bet 
viso pasaulio lietuvių legaliai 
rinktu atstovų centras. Jo tada 
privalės klausyti ne tik kraš
tų Tarybos, bet ir diplomatai.

Suinteresuoti Kanados lietu
vių vienybe ir norintieji dirbti 
dėl Tėvynės laisvės ir Kanados 
lietuvių bendro gėrio, prašomi 
kreiptis į KLT Reorganizacinį 
Komitetą, 5542-3rd Ave., Rose
mount, Montreal 36, P.Q.

Šiaurės Amerikos komikų leidiniai nėra jau tokie 
komiški, kaip jų žodžiai kartais pasako. Dažnai 
ten nematome žmonių išviso... ten yra “daiktai"’. 
Tie “daiktai” turi keturias rankas, kojas ir važinėja 
skraidančiomis lėkštėmis.- Jie taip pat skaito 
“komikų” leidinius, tik su tuo skirtumu, kad 
juose pavaizduoti žmonės. Tai išgąsdina “daiktus”. 
Galbūt mes turėtume sueiti krūvon ir pasikeisti 
su jais komikų leidiniais.

I 786 metų naujųjų

DRAUDIMO AGENTŪRA Al Dūda GENERAL INSURANCE

u)

*

Naujam pastate yra 
moderniški įrengimai. 

Darbas atliekamas 
greitai ir gerai. 

Klijentų patenkinimas 
garantuotas. 

Lietuviams duodamos 
nuolaidos.

Visokių automobilių 
reikmenų (padangų, 

baterijų ir kit) prašom 
kreiptis į mus.

MOUNT ROYAL MOTORS 
V. h* J. Dundžiai

Visų rūšių draudimai Ontario provincijoje: namai, automobiliai 
ir Lt. 24 valandų patarnavimas veltui.

HAMILTON 
TORONTO

75 Homewood Ave 
42 Evelyn Ave.

JA, 9-0613
RO. 9-4612
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Lietuviai pasaulyje
o į Lietuvą. “Auš- Į mokslininkams, kurių dėka pa- 
amburgo lietuvių ' likau kunigystę ir nusikračiau 

’ religiniais prietarais”, yra visiš
kai nesusijusi su jo pasakojimu.

(E) Keli gr 
ros Vartų1’ '■( 
informacinio lapelio) žiniomsi, į 
Lietuvą sugrįžo “dvasiniai pa
vargę”: Barbora Rojutė, Algir
das Bainarauskas su šeima, Ur
šulė Kliiftjeriė, Adelė * Klimaitė. 
Tomis pačiomis žiniomis, dar 
rengiasi • grįžti į Lietuvą Pijus 
Bajoraitis, Albertas Jokūbaitis, 
Juozas Rizauskas. Ryšium su 
grįžimais į Lietuvą “Aušros Var
tai” deda dar tokią pastabą: 
“Kas yra susipykęs su savo pro
tu, kam nemiela gyventi laisvė
je, tvarkoje ir materialiniame 
gerbūvyje — tegul nesižudo, bet 
geriau grįžta pas savuosius, ku
rie gyvenime nepalūžo, kovose 
ištvėrė, užsigrūdino ir su vilti
mi žiūri į savo bei mūsų tautos 
ateitį”.

Kauno aklųjų mokyklos 30 
metų sukaktis atšvęsta iškilmin
gu aktu mokykloje. Jame daly
vavę ir buvę šios mokyklos auk- 
lėitniai — poetas A. Jonynas ir 
artistė B. Grincevičiūtė. Kalbė
jo mokyklos - internato direk
torius J. Kasperavičius.

Evangel, kun. Martynas Tyd- 
chas yra jau-visiškai apakęs, bet 
tebeina kunigo pareigas Plikių . 
parapijoje ir pamaldas Jaiko iš 
atminties. ; .

Boro vazelinas “Sanitas.” fir
mos esąs pardavinėjamas “tik 
sctikliniuose indeliuose, kurių 
viršus būna užklijuotas popie
rium. Vieną kartą atidarius in
delį, nebėra kaip jį uždaryti. Į 
vazeliną lengvai gali patekti 
dulkės, ir jis pasidaro nebetin
kamas naudojimui”. F. Ratke
vičienė Tiesos Nr. 130 klausia, 
kodėl “Sanitas” negalįs įpakuo
ti boro vazeliną indeliuose su 
dangčiuku? Ji vargšelė dar ne
žino, kad tokiu indeliu “Sani
tas”, matyt. negauna. Gerai dar, 
kad nepardavinėja ant balanė
lės pakabinę ar popierėly įsu-

Liet, nusipelniusio gydytojo 
vardai augšč. tarybos prezidiu
mo įsaku suteikti: Kauno medi
cinos instituto akių ligų kated
ros vedėjui prof. Juozuį Ne- 
meikšai, to paties instituto vai
kų ligų katedros vedėjui And
riui Matulevičiui, tuberkuliozi
nio dispanserio vyr.' gyut Jadvy
gai Žakovičaitei. ir kt. A

Į Anykščių bažnyčios ''bokštą.
.viena iš dviejų, i 
perkūnas ir sutrupino jį. Gavus 
draudimo sumą bokštas tuojau 
buvęs pradėtas remontuoti. Re
montas baigtas 1957 m.

Anykščiuose Biliūno gatvėje 
1953 m. pastatyta Biliūno vardo 
vidurinė mokykla. Joje dabar 
mokąsi 400 mokinių.

Buv. Karazijos vyno fabrikas 
esąs praplėstas, pastatytas fer
mentacijos ir kt. cechai, gamyba 
labai padidinta. Anais laikais 
Karazija vyrio pagamindavo 340 
tūkstančiu litrų, o dabar iki 1,5 
milijono litrų.

Stasys Markonis. 1936 m. me
tęs kunisvstę. išspausdino savo 
nukunigėjimo aprašymą ’’Tie
sos” Nr. 134. Kur buvo tikroji 
jo kunigystės metimo'nriežaštis. 
visdėlto ir lieka neaišku. Ban
dymas viską paremti Bažnyčios 
teorijos išsiskyrimu su jos tar
nų gyvenimu yra neįtikinantis, 
o pabaigoje padėka “mokslui ir

dyklos savininkas, po 13 metų 
ištrėmimo grįžo į Lietuvą. Drau
gus Amerikoje paprašė jam pri
siųsti elektrinę plaukams kirpti 
mašinėlę. Gal mano verstis kir
pėjo amatu.

Pažaislio vienuolyne dabar 
yra Šiaulių zonos psichoneuro
loginė ligoninė. “Tiesoje” pasi
rodė trijų pasirašytas straipsnis, 
kuriame pakartojamas prieš ke
letą metų inž. F. Bielinsko siū
lymas ligoninę iškelti, bažnyčią 
sparčiau atremontuotu vienuo
lyne įrengti liaudies meno mu
ziejų, o visame‘Pažaislio pusia
saly, kuris susidarys hidroelekt
rinės tvenkinį pastačius, įrengti 
oro arba buities muziejų.

Dail. Augustino Savickio pa
veikslas pavadintas “Atbudi
mas”, peizažas pavasario moty
vais, išstatytas Briuselio paro
doje. Aug. Savickis yra rašyto
jo ir diplomato Savickio sūnus.

(E) Dancige pastatytas laivas 
Lietuvai “Julija- Žemaitė”. Šio
mis dienomis atplaukęs į Klai- 

i pėdą. Dancige anksčiau- buvo pa 
statyti ir laivai “Petras Cvir
ka”. “Marytė Melnikaitė” ir 
“Plaukiojanti žemė”.

WELLAND, Ont.
Lietuvių medžiotojų - meške

riotojų klubas “Lituanica” yra 
vienas iš stipriausių ne tik šioj 
apylinkėj, reik tikėti, bet ir Ka
nadoj. nes turi 72 narius. Klu
bas didžiuojasi turėdamas ener
gingą valdybą, o ypatingai pir
mininką Jurgį Sinkų, Crowland 
hotelio savininką.

Birželio 29 d. Grand upėje, 
apie 6 mylios už Dunnville, įvy
ko premijuotos meškeriojimo 
varžybos: už pirmą sugautą žu
vį — valas premija, už diažiau- 
sią — meškeriojimo įrankiams 
dėžė ir už daugiausia žuvų — 
gera špūlė.

Varžybose dalyvavo visi klu
bo nariai su svečiais, viso 92 as
menys. Pręmiją už pirmąją žuvį 
laimėjo p. Šerėnienė. Kadangi 
nustatytu varžyboms Ijiku nei 
didžiausios nei daugiausiai ne
buvo sugauta, todėl likusios

n_ . - j premijos paliktos sekančiam
i kartui. Pasibaigus varžybų lai- 
i kui ir toliau buvo meškerioja
ma ir tuo paf metu vyko graži 
šeimyninė gegužinė.

Praleistas visas pusdienis gra- 
zioj apylinkėj suteikė ne tik ma- 

I Joniu įspūdžiu, bet surišo visus 
i viena nedaloma lietuviu šei
mą. . . ‘ ‘ B. S.

WINNIPEG, Man.
KLB-nės Winnioego apylinkės lietu

viai sumokėję solidarumo mokestį:
S5 — Povilas Dambraųskqs;rpo $2— 

Juozas Grabys, Everestas Federavičius, 
Jonas Timėrmanas, Algimantas Lingė, 
Jaunius Januška, Juozas Mikalauskas, 
inž. Adolfas Maciūnas, Leonas Stane- 
viius, Vincas Daubaras, .
nouskas, Povilas Bėloišiš, Vacys Urhė- 
žius, Aifonsas Paškevičius, Vincas Ma- 
roza, Vincas Dabašinskos, Henrikas 
Kupraitis ir Vincas Dėlininkaitiš; po $1 
—■ Kazvs Gritnas, Kays Mažeika, Čes
lovas Surdokas ir Stasys- Dobtovolskis.

Iš viso surinka $43.
Sumokėjusiems nuoširdus ačiū.

J. Demcreckos, apyl. v-bos. ižd.

KŪRENIMO SEZONAS JAU PRIBAIGĖ
VARGSIME DAR SU ANGLIMIS DULKINAME SKLEPE.

AR KEISIME I AUTOMATIŠKA ŠILDYMĄ ®
Iki 8 kambarių namui anšildvti. vandens tankui ir virimui Ga- 
zo Kompanija duoda BUDGET PEAN. 150-170 dol. per metus. 
STATOME augštos kokybės GOOD CHEER razinius ir alyvi
nius pečius, vandeniui šildyti gazinius ir elektrinius tankūs. 
Išsiinokėįimas 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 rudeni.

NORFOLK HEATING SERVICE
G9 NAPIER ST.. HAMILTON. ONT. Telefonas JA. 7-6281

Sav. JUOZAS ŽEMAITIS
(Authorized Good Cheer Dealer)

į KRONAS 
r VALEVIČIUS
I UMfftO . J

The Centre of Real Estate'

KRONAS - VALEVIČIUS
L I M I T E D

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

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ 1ST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE ’ SKYRIUS: 
p. I^eonas 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. 

rengiama parapijos, įvyks liepos 19 d., Weliande ST. STEPHEN 
HALL, Main St. East ir Port Robinson Rd. Pradžia 3 vai. popiet.

Nuo 4.30 vai. p.p. gros visų mėgiamas Benny Ferri orkestras. 
Meninė programa 6 vai., kurių išpildo “Varpo” choras, vado

vaujamas muz, St. Gailevičiaus. ✓* >
Veiks turtingas bufetas su labai skaniais valgiais ir gėrimais ir bus gausi loterija su vertingais 
fantais. Atvykite ir atsivežkite savo artimuosius bei pažįstamus. Laukiame!

Rengėjai.

HAMILTON, Ont

stovyklaus nuo liepos 26 
rugp. 4 d. p. Augustinavi- 
ūkyje, La Salette, Ont. 
Tillsonburgo) kartu su 

skautais.’ Kviečiame

Juozas Bar-1

Skautų stovykla
Pranešame maloniam tėvų 

dėmesiui, kad Hamiltono skau- 
tės-ai 
d. iki 
čiaūs 
(prie 
Toronto 
į šią stovyklą visą Hamiltono 
jaunimą nuo 7 m. amžiaus. Mo
kestis už 10-ties dienų stovyk
lavimą vienam asmenini $15, 
dviems iš tos pat šeimos $25, ir 
iš šeimos trims — $30. Stovyk
laujantiems savaitgalyje — $2.

Norintieji į šią stovyklą vyk
ti, prašomi registruotis pas šiuos 
asmenis: A. Vilimienę, telef. 
NO. 2-2617, R. Bagdonienę — 
LI. 5-4568, J. Trečioką — JA. 
8-1872, Vincą Verbicką — FU. 
5-9226 ir Alf. Liškauską — JA. 
8-3233. Užsiregistruoti prašome 
iki liepos 22 d. kartu įmokant 
$2., kurie bus įskaityti į stovyk
los mokestį.

Mes labai prašome visus tėvus 
leisti savo jaunimai šią stovyk
lą. nes joje Tamstų vaikai gaus 
geriausias sąlygas pabūti 10 die
nų grynai lietuviškoje aplinko
je. o tas, beabejb, padės jiems 
išaugti gerais lietuviais.

Tuntininkai.
LN valdybos narių dėmesiui. 

Maloniai kviečiu ir prašau visus 
bendradarbius — v-bos narius
— dalyvauti LN v-bos posėdyje, 
kuris įvyks liepos 20 d., sekma
dienį. 7 v. v. LN kino salėje.

Kadangi šio posėdžio eigoje 
bus įdomiu pranešimų iš LN bei 
kino eksploatavimo ir taip pat 
reikės v-bai padaryti keletą 
svarbių sprendimų, todėl visi 
v-bos nariai prašomi jame bū
tinai dalyvauti.

LN v-bos pirm.
Saleziečių gimnazijai liepos 9 

c. pasiusta US $274. Šie pinigai 
suaukoti 3-jų rėm. būrelių per 
gruodžio - gegužės mėnesius:

L. Kat. Mot. D-jos būrelio, 
vadov. D. Jonikienės, $112; Zig
mo Orvido vadov. būrelis $100; 
R. Rimkevičienės vadov būre
lio $62.

Jau praėjusiuose “TŽ” minė
jome, kad vis sunkiau surasti 
nauju remčiu, o iš senųjų karts 
nuo karto vienas kitas irgi atsi
sako. Jei taip toliau eisis — po 
keliu metų būreliai visai gali 
sunvkti. Ir kas įdomiausia, kad 
dažnu atveiu mes nustojame net 
religinės logikos: sekmadieniais 
nilną mūsų bažnvčia gražiausiai 
išsipuošusiu tikinčiųjų, o kada 
tu pačiu kataliku nanrašoma au
kos artimui — į didžiausią Kris
taus isakvma — Jnylėsi Dieva 
visa širdimi, o savo artima, kaip 
pats save — atsakoma visišku 
abeiingumu.

Kviečiame visus geruosius 
hamiltoniečius prisidėti prie lie- 
fuvvbės išlaikvmo -— įsijungti i 
Saleziečių gimnazijos rėmėjus!

LN kiną pirmąia savaite ap
lankė suaimusių 1.191 po 60 c.. 
Vaiku po 25 c. — 230 ir po 15 c.
— 199. Viso turėta 1.620 žmonių 
ir gauta $801.95. Aovtikris šios 
savaitės grvnas pelnas apie 8200.

Daugiausia lankvtoni buvo 
šeštadieni, lienes 5 d. Vaiku se
anse turėta 262 ir vakare 553. 
Viso ta diena apsilankė 815 as
menų ir gauta $358.50. Prie kino 
veikianti krautuvėlė dabar turi
mais duomenimis mėnesiui duo
sianti anie $150 pelno.

Antrosios savaitės pirmuių 

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

trijų dienų vaizdas yra džiugi
nantis. Pirmadienį, liepos 7 d., 
buvo 394, liepos 8 d. 394 ir lie
pos 9 d. 301. Visco 1.089 lankyto
jai ir gauta $653,40. Bilietų kai
na suaugusiems (virš 12 metų) 
— 60 c., vaikams 25 c. šešta
dieniais 1.45 vai. p.p. į vaikų se
ansą — suaug. 25 c. ir vaikams 
iki 12 m. 15 centų.

Nuo suaugusiems bilieto val
džiai mokama 6 c. Filmų b-vei 
už “Merry Andrew” sumokėta 
35%, o už “Peyton Place” 40% 
nuo pajamų už įėjimo bilietus, 
atskaičius mokesčius valdžiai.

Sprendžiant pagal pradinius 
LN kino eksplotavimo duome
nis, jis per metus gali duoti $15- 
20.000 gryno pelno, t.y. 3 kartus 
daugiau už anksčiau gautą šios 
salės nuomą.

Šią savaitę LN kine rodomas 
labai įdomus filmas “Broliai 
Karamazovai”. Nuo ateinančio 
pirmadienio, liepos 21 d.r visą 
savaitę eis “Saddle the Wind” 
su Robert Taylor ir Julie Lon
don ir “Decision against time” 
su Jack Hawkins ir Eliz. Sellars.

SUDBURY Ont.
Ad rem et ad hominem

Sudbury nėra nei vieno lietu
vio, kuris nepažinotų ar nebūtų 
turėjęs piniginio reikalo su p. 
Kaziu Rimu, vienu ištvermin
giausių Vasario 16 gimnazijos 
rėm ė j ų būrelių vadovų.

Sudburio lietuvių kolonija nė
ra gausi, bet dėka* K. R. akty
vumo įkį._ užsispjįįmo, rėmėjų 
aukos gausiai ir .pastoviai pa
siekia Schloss Rennhof. Savo 
būreliui vadovauti jis pradėjo 
prieš 6 metus, kaip ir vienas - ki
tas kitiems būreliams. Bet kiti 
būrelių vadovai savo pasiryži
mus užmiršo ir jų būreliai išsi
barstė. K. R. ištvėrė — jis pa
siryžėlis iki Užsispyrimo.’ “Jei 
mes nustosime remti ir sustosi
me pusiaųkely, kas gimnaziją ir 
jos mokinius išlaikys? Gimna
zijai teks užsidaryti ir daugeliui 
lietuvių mokinių, pradėjusių ten 
mokslą šviesiomis viltimis, teks 
išsiskirstyti ir, kaip Lietuvos 
ramstis, žūti vokiečių aplinku
moje”.

Tai teisingas K. R. priminimas 
ir paraginimas kiekvienam rė-. 
mėiui savo duoklę atiduoti. Jis 
sutiko ir likučius kitų būrelių 
iiungti i savąji, ir šiuo metu jis 
vra 12 ir 13 rėmėju būrelio va
dovas. Jis dar gyvai prisimena 
savo pradžios mokvklos mokv- 
toio posakį: “Džiaukimės ir di- 
džiuokimės, kad esame gimė lie
tuviais ir tokiais pasilikime”. 
Šie mokytojo žodžiai, pasakyti 
klasėje, nebuvo betiksliai. Bent 
K R. krūtinėje iie įstrigo ir bu- 
ioia iki dab^r. Baigės tada pra
džios mokykla, neturėjo galimy
bės toliau mokvtis. nors ir labai 
norėjo. Tad dabar iis jaučia di
deli malonumą padėti b^nt ki
tiems besimokantiems, “Jei aš 
bausiuos vadovavęs būreliams, 
o tu—rėmės, kas imsis šį dar
bą tesėti iki galo?” Jis eile metu 
net lankosi pas rėmėius pasiim
ti duokle, naudodamas tam lais
va® dienas ir savo mašina.

Iš jo pasakosimo rvškus per 
eile metu tame darbe nuovargis, 
kai labai retai kads kas už pa
stangas pasako ačiū. Tik f»a1 
cumnaziios direktorius dr. VI. 
Literskis dėkom rėmėiams ir 
tom p? prisiushis per 19S6 m.

j $544.50 ir per 1957 m. $469. Su- 
i ma gal ir nėra imponuojanti, 
į Vai nožinnma. kokiomis nastan-

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

f netoli Kėni worth) 
Hamilton. O”f. Tel. LT. 4-9898 

Sav. A. BUČINSKIENĖ

Nauji LN nariai. Viešėjęs pas 
pp. Mikšius jų geras prietelius 
dar iš Lietuvos Rutkauskas Sta
sys iš Baltimore, Pa., ta proga 
apžiūrėjo LN ir išreiškė didelį 
nusistebėjimą hamiltoniečių vie 
ningumu įsigyjant tokį didelį 
objektą. Solidarizuodamas šiam 
tautiniam darbui, jis paskyrė 
$100. Iš hamiltoniečių LN nariu 
susilaukėme Žulio Petro su $100.

Savaitės eigoj $100 įnešė Juo
zapavičius Alfonsas. Tai pirmoji 
įnešta -šimtinė liepos mėnesį.

Visiems LN rėmėjams nuošir
džiai dėkojame! .

Vasaros metu, liepos ir rug
pjūčio mėnesiais, sistematingas 
LN narių ieškojimas, vykdytas 
per 2 metus, pertraukiamas. 
Spaudoje bus skelbiami tik at
sitiktinai v-bos gauti LN nariai 
ir tie, kurie patys niekieno ne
prašyti įstos.,

Nuostabi Dievo Apvaizda lai
mina LN įsigijimo darbą! LN 
v-bai perimant kino vedimą, 
buvo jaučiama baimės ir v-bos 
ir visuomenės tarpe. Pirmųjų 
dienų duomenys ją išsklaidė ir 
tikimės, kad kino eksploatavi
mas duos labai gražių vaisių.

Šk. St.

gorrtis ji surenkama. Taip pat 
gausiai ir dažnai dėkoja p. Švė- 
rinaitė, šiais metais baigusi gim 
naziją, kuri, jam pageidaujant, 
buvo gimnazijos vadovybės pri
statyta būreliui remti. Jos abi
tūros proga jis, be žymios kitų 
pagalbos, pasiuntė jai dovanų.

šio straipsnelio tikslas ne tik 
iškelti Kazio Rimo, pastangas ir 
nuopelnus, bet kartu ir primin
ti jo vadovaujamų būrelių na
riams Sudbury, padėti jo darbe 
— laiku ir be raginimų atiduoti 
prisiimtą duoklę.

J. Valančius.

WINDSOR, Ont.
Susituokė Sinkus - Sinkevi

čius Juozas su Rebneryte Meta. 
Jungtuvės buvo St. Francis RC 
bažnyčioje.’ Sutuokė Windsoro 
lietuvių ,klebonas kun. V. Ru- 
dzinskas.

Baby shower Marijai Dumčie
nei suruošė Windsoro lietuvės 
moterys, ir savo gausiu atsilan
kymu ir gražiomis dovanomis 
prisidėjo prie pagerbimo šešta
dieninės mokvklos /mokytojos. 
Marija Dumčienė mokytojauja 
ir angliškoje šv. Bernardo pra
džios mokykloje.

Fordo automobiliu fabrikas 
nuo šio rudens pradės gaminti 
Windsore šešių cilinderiu moto
rus savo automobiliams. Tai yra 
maloni žinia windsorieciams, 
nes su nauju gaminiu padidės 
ir darbo apie 600 vyrų. Moto
rams blokai bus gaminami Sar- 
niios geležies liejykloje. Kor.

Šaunios krikštynos. Birželio 
29 d. pakrikštiio penktąjį kūdi
ki — Vidą Liuciją Giedriūnų 
šeima. Ji auginą 4 dukteris ir 
viena sūnų. Krikšto tėvais bu
vo Vytautas Kačinskas ir jo 
žmona Irena. Giedriūnai gyve
na Tecumseh miestelv ir turi 
*10 akru žemės ūki. Vaišėsi ma
lėsi Tautkevičiai ir Stasvs Ka
činskas iš Hamiltono. Giedriū- 
nams linkime gražiausios atei
ties ir Dievo palaimos.

Vestuvės. Liepos 19 d. įvyks 
sutuoktuvės Jono Urbono su 
Gražina Vaičiūniene 11 vaJ. šv. 
Pranciškaus bažnyčioje. Mote- 
rvstės rvši nalaimins kun. V. 
Rudzinskas. Po to jaunavedžiai 
kelioms savaitėms išvyksta į 
Wasaga Beach prie Toronto.

Ligoniai. Karolis Nacijonas, 
labai sunkiai siyges. pagerėjo: 
atgavo sąmone ir kalba. Gydosi 
namuose -418 Pilette Rd.

Irena Kačinskienė buvo labai 
staigiai susirgusi. Po kelių in- 
’ekci’u gvdosi namuose.

Labai sunkiai sirgo Ona Cės- 
nienė. Timėin dvi oneraciias ir 
dabar iaučiasi gerai. Visiems li
goniams linkime sveikatos. ir 
Dievo palaimos. Z. T.

dar 
juk

Am. Liet Bendruomenės Kr. 
Taryba liepos 5 d. Clevelande 
išrinko naujus Am. LB vykdo
muosius organus. Kr. Tarybos 
pihnininku išrinktas tas pats 
Jonas Šlepetys, vicepirm. Alena 
Devenienė ir sekr. Juozas Kapo
čius. Centro valdybos pirminin
ku perrinktas Stasys Barzdu- 
kas. Nariais išrinkti: Žiurys, dr. 
inž. Nasvytis, J. Staniškis ir Ka- 
mantas. Daugiau valdybos narių 
pakviesti suteikta teisė valdybos 
pirmininkui.

Am. LB Kultūros Fondo pir
mininku išrinktas Švedas iš Ci
cero, III. Jis parinks KF narius 
ir pateiks juos patvirtinti.

PLB Seimo organ, komitetas 
jau išsiuntinėjo visų kraštų at
stovams pranešimus, kad pir
moji seimo sesija prasidės š.m. 
rugpiūčio 28 d. 10 vai. Niujorke 
Statler viešbučio patalpose.

Seimo darbotvarkė betgi 
nepaskelbta, o atstovams 
reikėtų žinoti ją iš anksto.

Vysk. V. Padolskis studijų 
klube. Liepos 3 d. Kasperavičių 
namuose Clevelande LKD Stu
dijų klubų koordinacinė valdy
ba suruošė susirinkimą - pobū
vį pagerbti tuo metu Clevelan
de viešintį J.E. vysk. V. Padols- 
kį. Dalyvavo gausus būrys narių 
ir bičiulių. Ekscelenciją sveiki
no pirm. J. Vyšnioms, “JŽ” 
Fondo pirm. P. Tamulionis, vie
tos krikšč. dėm. pirm. H. Idze- 
lėvičius. A. Kasulaitis trumpai 
supažindino vyskupą ir dalyvius 
Su Studijų klubų tikslais ir veik 
los barais. Prasmingame žodyje 
vysk. V. Padolskis palietė visą 
eilę aktualių klausimų: ikata- 
likų vienybės, politinio pasiruo
šimo, ruošimos! atkurti laisvą 
Lietuvą, partijų gausumo ir kt. 
Jo kalbą dalyviai išklausė labai 
atsidėję ir susikaupę. Tai buvo 
tikra dvasinė puota ir visi daly
viai yra vyskupui nepaprastai 
dėkingi už atsilankymą. Susi
rinkimui ir vaišėms vadovavo 
Jurgis Gravrogkas, St. klubų vi
cepirmininkas. V. E-is.

Pranciškonų gimnazijoj Ken- 
nebunkporte, Me., šiemet buvo 
dvi klasės su 38 mokiniais ir-5 
mokytojais.

ARGENTINA
(E) Argentinos Liet. Bendruo

menės atstovų suvažiavimas 
įvykęs birželio 1 d. Lietuvių sve
tainėje Buenos Aires, buvo iš
rinkęs komisiją tarybos nariams 
rinkti iš J. Kanapinsko, M. Po
vilaičio ir K. Černiausko. Bal
su dauguma į ALB tarybą buvo 
išrinkti ir pasiskirstė pareigo
mis: pirm. St. Mikelionis, I vice- 
oirm. K. Norkus, įT vicenirm. J. 
Kanaoinskas, I. sekret. J. Vede- 
gys, II sekr. kun. A. Lubickas, 
tarvbos nariais ir kandidatais:
V. Diminskis. kun. A. Kleiva. V. 
Babronienė, L. Stašaitis, A. Par
šelis, Jonas Jankauskas. B. Pla- 
takis. J. Nakutis, M. Povilaitis,
J. Gasiūnas. J. Ramanauskas. S. 
Sadžius. B. Blumbergas. J. Čins- 
kis. J. Sadauskas. J. Vilimas.

ALB Centro Valdybą sudaro: 
nirm. I. Padvalskis, I vicepirm. 
St. Paliuliohis. II vicenirm. H. 
Bagdonas. I sekr. St. Babronis, 
TI sekr. P. Gudelėvičius, kasin.
VI. Cibavičius. narvs P. Saka
lauskas. Revizijos ir nesusipra
timams suręsti komisiion iš
rinkti: pirm. M. Galeckas. sekr.
K. Černiauskas ir A. Baltrušai
tis.

T PLB Seimą, jwkstanti rug- 
oiūčio 27-31 d.d. Niujorke. Ar
gentinos Lietuviu Bendruome
nei atstovauti išrinkti: I. Pad
valskis. pen. T. Daukantas, kun. 
P. Garšva, agr. A. Šantaras, inž.
L. Stašaitis, inž. J. Ramanaus
kas. J. Gliosa ir VI. Cibavičius. 
Tie išrinktieii. delegatai, kurie 
natvs negalės vvkti i Seimą, ga
lės įgalioti kitą ALB narį.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

TeL U. 4-7239
Jūsų siuntiniai yn garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

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

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odiniu 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 įpilams ir kitko.

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

' Kun. Pijus Ragažinskas, V. , 
Zelinos parapijos klebonas, bir
želio mėn. S. Paulo vyskupo pa
skirtas dekanu S. Pauly j e.

Liūdnojo birželio įvykiai pa
minėti birželio 14 d. V. Zelinoje 
moksleiviams ateitininkams or
ganizuojant. 7 vai. vak. kun. J. 
Šeškevičius atlaikė šv. Mišias, 
kurių metu pasakė pritaikytą 
pamokslą. Chorui atgiedojus 
“Libera”, sekė degančių žvakių 
procesija aplink parapijos baž
nyčią, po to moksleiviai at-kai 
iš Parque das Nacoes, Bom Re
tiro, Vila Anastasio ir Vila Zeli
nos padėjo gyvų gėlių vainikus 
ant simbolinio partizano kapo. 
Prie kapo buvo programa, ku
rios metu kiekvienos vilos moks 
leiviai lietuviškai deklamavo 
pritaikytus eilėraščius* palydi
mus giesmių. Užbaigiamą kalbą 
pasakė H. Valavičius pabrėžda
mas dabartinio režimo Lietuvo
je žiaurumą. Iškilmėms pasi- 
bagius, susirinkusieji protesto 
ženklan, tylomis išsiskirstė iš 
šventoriaus, palikdami mirgan
čias žvakių liepsneles, kaip ne
užbaigtą maldą nešančią lietu
vio širdies Skausmą į žvaigždynų 
tolybes.

Tą pat dieną S. Paulo dienraš
tis “Estado de S. Paulo” suglaus 
tai, bet esmingai, savo skiltyse 
atžymėjo Pabaltijo tautų trage
diją.

Kanadon birželio 12 d. iš Rio 
de Janeiro išvyko Vlada ir Vy
tautas Strimaičiai. Ponia Vlada 
buvo ilgametė LKB Choro S. 
Paulyje dalyvė. .

Japonijos gen. konsulas Sao 
Paulyje birželio 18 d. suruošė 
Japonijos princui Mikasa pa
gerbti oficialų priėmimą, kuria
me be vietos valdžios atstovų, 
dalyvavo ir S. Paulo konsulų 
korpusas, jų tarpe ir Lietuvos 
konsulas A. Polišaitis su ponia.

Kun. dr. Antanas Milius bir
želio 11 d. atšventė 25 metų ku
nigystės jubiliejų. Gimė 1907 m. 
Seirijų parapijoje. 1933 m. įšven 
tintas kunigu. Mokslus pagilin
ti išvyksta į Šveicariją, kur įsi
gyja teologijos daktaro laipsnį. 
Profesoriavo Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje. 1944 m .pasi
traukia į Vakarus. Pp kiek lai
ko išvyksta į Pietų Ameriką. 
Kurį laiką gyveno Argentinoje, 
po to persikėlė į Braziliją, Sao 
Paulo miestą. Dabartiniu metu 
gyvena Camilopolyje, priklau
sančiam St. Andre vyskupijai, 
kur drauge su kanauninku Jonu 
Kardausku vykdo pastoracinį 
darbą.

Vinco ir Vlados Abraičių iš
leistuvės įvyko birželio 15 d. V. 
Zelinos parapijos klebonijoje. 
Jie išvyksta į JAV. Išleistuves 
organizavo kun. J. Šeškevičius 
drauge su rašytojo Karole Pa
žėraite - Kaseliūniene. Į išleis
tuves atsilankė tarpe kitų visuo
menės veikėju: prel. K. Miliaus
kas, kan. J. Kardaųskas ir kan. 
Al. Arminas, kurio poezijos rin
kinį “Cascata Cristalina” taip 
puošniai iliustravo dail. VI. Stan 
čikaitė - Abraitienė, kleb. kun. 
P. Ragažinskas, kuris savo kal
boje pabrėžė dail. VI. Stančikai-’ 
tės-Abraitienės nuopelnus ilius
truojant “Mūsų Lietuvos” pus
lapius. S. Paulo lietuviai tikisi, 
kad Š. Amerika mokės lygiai 
įvertinti šių taip brangių asme
nų viešnagę jų tarpe.

— Birželio 21 d. įvyko Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Choro vakaras. Šį kartą progra
mos du trečdaliai buvo skirta 
brazilams, nors choro rėmėjų 
skaičių persveria lietuviai, ir tik 
trečdalis teko lietuviškai dai
nai ir šokiams. Atrodo, kad 
naujoji choro valdyba, sudaryta 
daugumoje iš priaugančios kar
tos, pasirinko kelią glaudesniam 
bendradarbiavimui su gyvena
muoju kraštu.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Augšti procento! už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

’ DARBO DIENOS: oenktodieniois nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., notoro A. Liu- 
džious įstaigoje (II ougštos), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmodieniois 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas —15 Homewood Ave.
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Kanadoje Šiemet baigė ausėtąsias mokyklas Alkoholizmo problema

Sveikinimų paraštėje
Kaip įprasta, atsiekusius savo 

tikslų, pažįstami ir artimieji svei 
kiną ir džiaugiasi jų laimėji
mais. Panašiai išgyvename išly
dėdami šiĄ metų graduantus. 
Tačiau šalia linkėjimų ir džiaugs 
mb norisi mesti trumpą žvilgsnį 
į pačią graduantų dabarties pro
blematiką ir ateities perspekty
vas.

Šiandieniniai graduatai dau
gumoje yra dviejų pasaulių auk
lėtiniai. Pirmasis—lietuvių kul
tūra, pasiekusi juos per šeimą, 
per bendruomenę, o antrasis — 
šio kontinento kultūra ir civili
zacija, pasiekusi per mokyklą 
ir gyvenamąją aplinką. Šie abu 
veiksniai dąžnai jaunuolyje su
kėlė nemažai abejonių, priešta
ravimų pareigų atlikimo ir ap
sisprendimo atvejais. Lietuviš
koji kultūra, davusi pagrindą 
individo charakteriui, liks ir 
ateityje vienu iš svarbiausių in
divido kūrybinių šaltinių ir ne
išdildomų antspaudų. Mokslas 
teįgalina individą įvairioms spe
cialybėms, tesuteikia galimybės 
tinkamiau ir plačiau naudotis 
pasaulio gėrybėmis. Gal būt, at
siras kas nors, kuris teigs, kad 
jam lietuviškoji kultūra nieko 
nedavė, kad jis pilnai įsijungė į 
supančią aplinką, išmoko gerai 
kalbą ir pan. Tačiau tai būtų la
bai paviršutiniškos išvados. Ši 
gyvenamoji aplinka ir mokslas 
duoda manieras, pažiūras, pla
tesnį požiūrį į daiktus ir verty
bes, duoda viršutinę individo 
formą, bet pats individo savasis 
aš, jo dvasinio pasaulio turinys 
yra daugumoje kultūros padari
nys. Gal- būt, praktiškųjų pro
fesijų asmenys ne visi gali tą pa
stebėti, nes pats individas negali 
savęs taip išreikšti, kaip indivi
dai meno, literatūros srityje 
savo kūrybiniu žodžiu, savęs at
skleidimu, išsakymu. Net ir pa
tys abstraktieji, kūrėjai neiš
vengiamai atskleidžia juos for
mavusios kultūros žymes, nors 
jie ir gyventų ilgus metus sve
tur. Nei laikas, nei gyvenimo 
sąlygos negali visiškai ištrinti 
kultūrinių savybių, įaugusių in
divide. Tačiau ypatingos gyve
nimo sąlygos, pvz. emigracija, 
ir iš jų išplaukiančios įvairios 
įtakos gali smarkiai pažeisti ar 
net sužlugdyti individo kūrybi
nį pajėgumą. Kadangi kultūra 
ir kūryba negali tinkamai kles
tėti viena be kitos, pakirtus kū
rybinį polėkį, kultūra ima mer
dėti, o kultūrai sunykus, kūryba 
tampa primityviško lygio, todėl 
emigracija šiuo atveju graso vi
su savo žiaurumu. Ji graso net 
dviems kartoms. Vyresniajai, 
kuri tampa atplėšta nuo tautos 
kamieno ir lieka gyventi lūkes
čių, prisiminimų pasaulyje ir 
jaunesniajai, kuri paseka tokių 
vyresniųjų pėdomis arba, atme
tusi juos, ima kitą kraštutinu
mą — bando per jėgą pritapti 
prie gyvenamos aplinkos. Mate
rialiai ir vieni ir antri gali pui
kiai įsikurti, bet jų dvasinis pa
saulis būna skurdus ar visiškai 
tuščias, jei nepajėgia pakilti 
virš emigracinio tvaiko, žudan
čio kūrybą, jei bando remtis 
yien tik svetima kultūra. Pir
ma, emigracija regreso, sustin
gimo ir iliuzijų formose kūrybą 
padaro propaganda, kitų kūrinių

kopija ar pamėgdžiojimu. Ant
ra, kultūra nepersiima kelių 
metų laikotarpyje, bet ji nejun
tamai įauga su jaunais individo 
metais jo charakteryje, pasąmo
nėje. Dirbtinos priemonės, t.y. 
noras atsikrayti ir įsijungti į ki- 
tą sužlugdo individo asmenybę 
ir drauge jo kūrybinį polėkį. Jie 
lieka dažnai asmenys- be kultū
rinio pagrindo, asmenys, stovį 
dvasinėje tuštumoje, nes kultū
rinių turtų nepasisemsi kaip 
aukso iš kasyklų ar grūdų iš 
aruodo. Per ilgus amžius kartų 
kartos sukrauną tuos turtus, te- 
perimdami iš gimdytojų, auklė
tojų, bendruomenės širdies it iš 
jų gyvenimo. Tik meskim žvilgs
nį į didelių -žmonių gyvenimą, 
ir pamatysime, kad nei vienas 

■ neiškilo iš dvasinės tuštumos, o 
Į brendo ir sėmėsi išminties seno
se ir augštose kultūrose. Kon
fucijus, Lao-Tse buvo sūnūs 
Tolimųjų Rytų kultūros, Sokra
tas— graikų, Buddha — indų, 
Zaroaster, Mahometonas — Me- 
zopotanijos slėnio. Šekspyras 
dalinai iš anglų smuklėse ir tar
pe keliauninkų kursuojančių pa
sakojimų perteikė nemirštan
čias menines vertybes. Kaip 
Goehtei kūrybos šaltiniu buvo 
vokiečių tautos kultūriniai tur
tai, taip Dantei, Leonardui De 
Vinci —- Florencijos, Servante
sui — Ispanijos, Čurlioniui, 
Maironiui — lietuvių ir t.t.

Šiandieniniai mūsų jaunuo
menei, o ypač lankančiai augš- 
tąsias mokyklas, daugiau graso 
dvasinės tuštumos negu emigra
cinis sumenkėjimas. Yra vilčių, 
kad mokykla ir pats gyvenimas 
apsaugos daugelį nuo emigraci
nių negerovių, bet abejotina ar 
sugebės tinkamai įdiegti, per
teikti individams šio kontinento 
kultūrinius turtus, nors jie ir 
menki ir negausūs. Asmenys, 
kurie lankė pradžios mokyklas 
ar net pradėjo viduriniąsias Lie
tuvoje, vėliau tęsė Vokietijoje 
ir taip artimai gyvena šiame 
kontinente su lietuviška visuo
mene, yra neabejotinai išaugę 
lietuviškos kultūros pavėsyje. 
Tačiau jiems graso daugiau emi
gracinis sumenkėjimas ir įsivy
raująs abejingumas dvasinio gy
venimo atžvilgiu. Vieniems ir 
antriems reikalinga tam tikra 
lietuviškosios kultūros ir gyve
namosios aplinkos sintezė, kuri 
įgalintų išlikti kūrybingais indi
vidais ir lietuviškosios kultūros 
tesėjais. Todėl ir krypsta akys į 
mūsų graduatus ir norisi pa
klausti ar panūs ieškoti turtų 
svetur ir rizikuos likti dvasios 
skurdžiais, ar bandys sujungti 
gyvenimo sąlygų sukurtus skir
tumus į vieną sistemą, į vieną 
sintezę?

Panašios sintezės sudaryme 
susiduriama su emigracinio gy
venimo plačiai iškerojusiomis 
blogybėmis. Jas pašalinti pa
reikalautų išėjimo prieš įsivy
ravusį vidurkio visuomenės sko
nio banalumą, prieš siauras, ne
sveikai konservatyvias nuomo
nes, prieš menko ar visiškai be 
kūrybinio polėkio, bet didelės 
drąsos ir dar didesnių ambicijų 
emigracinio gyvenimo sąlygų 
iškeltus ir žinovais padarytus 
asmenis. Tas tikrumoje nebūtų 
naujas ir revoliucionieriškas už-

Birutė Grigaitytė, Danutė Mitalaitė Vytautas Senkus
Gimė 1936 m., lankė gimnaziją 
Hanau Vokietijoje ir šv. Juoza
po gimn. Toronte. 1955 m. įsto
jo į Toronto un-tą, pagrindiniu 
studijų dalyku pasirinkusi psi
chologiją'. Šiemet baigė studijas 
bakalauro laipsniu.

"Studijų metu Birutė aktyviai 
reiškėsi skautų akademikų ir 
Kanados Liet. Studentų S-gos 
veikloje. Du metus dirbo centro 
valdyboje kaip sekretorė, o pas
kutiniais metais kaip iždininkė.

Ina Šipelytė
Gimė 1937 pi. Panevėžyje. Lan
kė Willibrord gimnaziją Mont- 
realyje, kur įsigijo brandos ates
tatą. 1954 m. Įstojo Į Mariana- 
polio College studijuoti chemi
ją. Šiemet sėkmingai baigė su 
bakalauro laipsniu ir dirba CIL 
savo profesijoje, kaip techniki
nė asistentė. ,

Ina moksle pasižymėjo gabu
mais ir net tris metus gavo sti
pendiją. Studijų metu aktyviai 
dirbo studentiškoje veikloje. 
1955 m. buvo Montrealio stu
dentų skyriaus sekretorė, 1956 
m. centro valdybos iždininkė ir 
1957 m. vicepirmininkė. Be to, 
Ina visą laiką dirbo Montrea
lio Neringos skaučių tunte, o 
šiuo metu yra to tunto tunti- 
ninkė. Pažymėtina, kad Ina su
rado laiko dalyvauti Montrealio 
tautinių šokių grupėje.

Lankė gimnaziją Stadtėje Vo
kietijoje ir ją baigė Humberside 
Toronte. 1954 m. įstojo į Toronto 
un-tą, School of Nursing. Šįmet 
baigė keturių metų kursą su ba
kalauro laipsniu (Bachelor of 
Science). Dirba įsigytoje profe
sijoje šv. Elzbietos ordino agen
tūroje. Studijų metu dirbo stu
dentų ateitininkų organizacijoj.

Gimė 1928 m. Brandos atestatą 
įsigijo Hanau, Vokietijoje. To
ronto un-te studijavo elektros 
inžineriją. Šiemet baigė, gauda
mas bakalauro laipsnį.

Vytautas parodė nemaža pa
stangų studijų metu nugalint fi
nansinius sunkumus su žmonos 
ir motinos pagalba.

simo j imas, Buvo ir yra nemaža 
pastangų ir pavyzdžių tiek vy
resniojoje tiek jaunesnioje kar
toje, kurie rodo, kad ne visi kur
ti meninei tiesai. Yra net tokių, 
kurie pakilo virš emigracinių 
nuotaikų, savo kūryba susilau
kė svetimųjų įvertinimo, kaip 
Kasiulis, Viesulas, Valius, Jo
nynas ir kt. Arba kiti, kaip Ni- 
liūnas, Bradūnas, Škėma, Kati
liškis, Landsbergis ir kiti, neiš-- 
mainė kūrėjo pašaukimo į pro
pagandisto ar raudotojo karjerą. 
Paskutiniu metu atsirado ir dau
giau balsų iš įvairių profesijų, 
kurie, nors žinodami “dievų” 
rūstybę ir rizikuodami būti spau 
dos puslapiuose nulinčiuoti, iš
drįso pareikšti, kad yra pats lai
kas peržiūrėti emigraciniuose 
klystkeliuose marinamą kultū
rinį gyvenimą.

Šie visi pavyzdžiai aiškiai liu
dija kūrybinį gyvastingumą ir 
dirbančiųjų asmenų . rūpėstį 
esančia padėtimi. Reikalinga 
talkos. Todėl laukiama tų, kurie 
įsigijo platų vertybių ir daiktų 
pažinimą ir dar sėmėsi dvasinio 
peno iš lietuviškos kultūros.

Jonas Vėlaikis.

Vytautas Šadreika
Gimė Vilniaus krašte, lankė len
kų pradžios mokyklą, vėliau Vy
tauto Didžiojo gimnaziją Vilniu
je ir brandos atestatą įsigijo 
Blombergo gimnazijoje, Vokie
tijoje. Toronto un-te studijavo 
miškininkystę, kurią šiemet-bai
gė su bakalauro laipsniu.

Studijų metu priklausė Kana
dos LSS-gai ir ateitininkų stu
dentų draugovei. Dabar išvyko 
į Sudburį, Ont., dirbti savo pro
fesijoje.

Vytautas gali būti pavyzdžiu 
kiekvienam jaunuoliui, nes vien 
tik per savo atkaklumą ir iš
tvermingumą atsiekė tikslo. Ne
turėdamas artimųjų nei gimi
nių, turėjo dažnai dirbti studijų 
metu — šeštadieniais ir sekma
dieniais — įvairius darbus, kad 
užsidirbtų pragyvenimą ir suda
rytų pakankamai pinigų užsi
mokėti už mokslą.

- - A P Ž V
Romas Mitalas šiemet Toron

to un-te gavo magistro laipsnį, 
studijuodamas fiziką ir matema
tiką. Rudenį išvyksta į JAV, 
Cornell un-tą, kur gavo asis
tento vietą ir ruošis daktaratui.

Yra gavę šiemet bakalauro 
laipsnį dar šie asmenys: Toron
to un-te Rimas Bartninkas, stu
dijavęs inžineriją, Vaičiulis — 
odontologiją, Br. Vaškelis — 
slavistiką ir filosofiją; Montre- 
alyje — B. Palubinskaitė, Ker- 
šulis, Bernotas.

Toronto un-te -šiuos molkslo 
metus baigė su pirmos klasės 
pažymėjimaią: Vida Jurgulytė
— treti metai humanitariniuose 
moksluose, Kęstutis Šalkauskas
— treti metai inžinerijoje, Dva
rionas — treti metai inžineri
joj. Be to, V. Jurgulytė gavo šv. 
Mykolo kolegijos skiriamą pini
ginę premiją.

Toronto skautai akademikai 
birželio 28, 29, 30 ir liepos 1 d.d. 
turėjo stovyklą netoli Kingto- 
no, pp. Tamošaičių ūkyje. Daly
vavo apie 30 skautų iš Toronto, 
Montrealio ir Rochesterio.

Melbourne universitete, Aust
ralijoje, 1957-8 m. sąvartoje 
baigė mokslą 4 lietuviai:

Danutė Giedraitytė, BA, gim
naziją baigusi dar Jurbarke, stu-

Vytautas Petrulis
Gimė 1930 m. Panevėžyje. Pra
dėjo viduriniąją mokyklą Lietu
voje, Palangoje, tęsė Vokietijoje 
ir baigė mokindamasis vakarais 
Toronte, Harbord College Insti
tute. 1953 m. įstojo į Toronto 
un-to architektūros fakultetą. 
Šiemet studijas sėkmingai bai- 

įgė, gaudamas bakalauro laips
ni- ■'

Moksle pasižymėjo savo ga
bumais, baigdamas du metus su 
pirmos klasės pažymėjimu (ho
nours) ir šiemet gavo ‘(Archi
tectural Guild” medalį už ge- 
riausį penkių studijų metų lai
kotarpį pažymėjimą architektū
riniame projektavime (design) 
ir $300 premiją už geriausią bai
giamųjų metų tezę.

Studijų metu aktyviai dalyva
vo Kanados LSS-gos veikloje, 
būdamas du metus centro val
dyboje: 1953-4 ryšininko parei
gose ir 1957-8 — pirmininko. Be 
to, priklauso skautų akademikų 
skvriui Toronte.

SaugesRiaiR važiavimui! MS’S48“'’
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, it 
kiti darbai.

IMPERIAL AUTO COLLISION
561 - 567 KEELE STREET, TORONTO 

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

ALGA - -
dijavusi T. Dailės Institute Kau
ne ir Freiburge. Melbourne 
studijavo meno istoriją, prancū
zų kalbą ir muzikos teoriją. Da
bar dirba un-to bibliotekoje.

Nijplė Mikola j ūnaitė, BA, 
gimnaziją lankiusi Kaune, bet 
baigusi jau Freiburge. Melbour
ne studijavo kalbas ir literatū
rą. Dabar išvyko į JAV.

Stasys Baltrūnas, BM, BS. 
Gimnaziją baigęs Kaune, studi
javęs Kaune, Eichstatte, Tue- 
bingene. Tai bus pirmas Mel
bourne baigęs lietuvis gydyto
jas. Dabar jis atlieka vienų me
tų praktiką ligoninėje.

Steponas Oertelis, BSs, gim
naziją baigęs Ravensburge, Mel
bourne studijavo fiziką, pragy
venimą pats užsidirbdamas. Da
bar dirba universiteto Common
wealth Serum laboratorijoje 
prit elektroninio mikroskopo 
tvarkymo.

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos stovykla įvyks ‘ALRKF jau
nimo stovyklavietėje Manches
ter, Mich., rugpjūčio mėn. ir tę
sis dvi savaites iki rugsėjo 7 d. 
Stovyklos mintis — “Krikščio
niškoji meilė — esminis ateiti
ninko bruožas ir svarbiausioji 
priemonė” — bus nagrinėjama 
būreliuose. Ruošiama Krypties 
Diena, kurioj bus mestas žvilgs
nis į mūsų sąjūdžio ateities sie
kius. Stovyklon suvažiuos visų 
Pax Romana egzilų federacijų 
atstovai Tarptautinei Dienai, 
kurioje bus nagrinėjami trem
ties veiklos uždaviniai.

Stovykloje dalyvauja studen
tai ir šiajs metais gimnazijas 
baigusieji moksleiviai. Iš anks
to užsiregistruojantiems stovyk
los mokestis pigus: studentams 
$39 už dvi savaites, abiturien
tams $30 už dvi savaites. Žadan
tieji stovykloje dalyvauti regist
ruojasi savo draugovių valdybo
se iki rugpjūčio 10 d. Pavėlavę 
užsiresistruoti mokės svečio mo
kestį. Registracijos mokestis — 
$5. likusioji dalis užmokama at
vykus stovyklon. ,

Dar visai netolimoje praeityje 
alkoholizmas buvo laikomas 
žmogaus dvasinio nusmukimo 
bei valios silpnumo ženklu. Į 
patį alkoholizmą buvo žiūrima 
daugiau kaip į nuodėmę, negu 
ligą. Norint žmones atitraukti 
nuo tos nuodėmės būdavo grie
biamasi dviejų priemonių, pir
ma — suvaržyti alkoholio par
davimą ir antra — bausti už 
girtuokliavimą. Ir tiktai kai al
koholikas apsirgdavo protine li
ga, kaip paskutinė priemonė, 
būdavo kreipiamasi į gydytoją. 
Tuo būdu alkoholizmas buvo 
daugiau bažnyčios ir teismo rei
kalas, o ne medicinos bei psicho
logijos. Džiugu tačiau teigti, kad 
paskutiniuoju metu šioje srityje 
jaučiama pragiedrulių. Jei dar 
prieš 20 metų buvo manoma, 
kad alkoholikui pagydyti nėra 
jokių galimybių, tai šiuo metu 
galima džiaugtis Alkoholikų Są
jungos (Alcoholics Anony
mous) vaisiais ir įrodymu, kad 
alkoholikas gali būti sugrąžin
tas į gyvenimą. Taip pat vis pla
čiau ir plačiau alkoholizmas 
pradedamas pripažinti liga su 
visomis dvasinėmis, socialinė
mis, psichologinėmis, fizinėmis 
bei dvasinėmis implikacijomis.

Kai žmogus savo kasdieninia
me gyvenime nebegali atrasti 
atsakymo kuriam nors klausi
mui jis paprastai pradeda kalbė
ti apie problemą. Pavyzdžiui, 
jei jis nebegali kontroliuoti sa
vo gėrimo, alkoholis tampa jo 
problema. Alkoholizmo proble
ma, ypač šiame kontinente, kas
dien darosi vis aštresnė ir ašt
resnė. Tai aiškiai rodo statisti
niai duomenys. Pavyzdžiui, nuo 
1921 iki 1941 m. apie 300% pa
daugėjo alkoholikų sergančių 
įvairiomis protinėmis ligomis. 
Tas skaičius vis kyla. Virš 60 
milijonų žmonių JAV vartoja 
alkoholinius gėrimus, iš kurių 
virš milijono yra chroniniai al
koholikai ir virš 5 milijonų ge
ria be saiko.

Daugumas žmonių vartoja al
koholį, todėl visiškas susilaiky
mas nuo alkoholinių gėrimų nė
ra laikomas normaliu dalyku. 
Šiame straipsnyje daugiau bus 
kalbama apie alkoholikus ir al
koholizmas bus apibrėžiamas 
kaip chroninė liga, kylanti iš

Lietuviai inžinier
Tokiuo pavadinimu redaguo

jamas didžiulis kultūriniai - is
torinis lietuvių inžinierių ir ar
chitektų šeimos veikalas jau 
pradėtas spausdinti Tėvų Pran
ciškonų spaustuvėje, Brooklyne.

Veikalas pradedamas liet. inž. 
ir architektais kovotojais ir žu
vusiais už Lietuvos ir kitų tau
tų laisvę nuo 1792 m. Toliau ap
rašoma inžinierių valstybinė ir 
kūrybinė talka Lietuvos nepri
klausomybę atstatant, administ
racines įstaigas organizuojant, 
krašto apsaugą stiprinant, pra
monės įmones kuriant, susisieki
mo kelių, miestų ir žemės ūkio 
statybą vykdant.

Pateikiama technikos mokslų 
eiga bei pažanga Lietuvos augš- 
tosiose ir augštesniosiose techni
kos mokyklose, Vilniaus Aka
demija (1579) pradedant ir da
bar veikiančiu Kauno Politech
nikos Institutu baigiant. Čia 
duodama ir Vokietijoje veikusių 
technikos mokyklų apžvalga.

Dar toliau: liet, inžinierių, ar- 
chitektų, technikų, matininkų,

S. Paulo Estado studentija pa
skelbė laikraščių skiltyse griež
tą protestą prieš Vengrijos ex- 
premjero Imre Nagy ir jo bend
radarbių nužudymą. Atrodo, 
kad įsigalinčios Brazilijoje ko
munistinės nuotaikos po šio ne
žmoniško įvykio smarkiai atšala. 
< Jaunimo literatūros konkursą 
paskelbė Akademinis Skautų 
Sąjūdis. Skiriama po $150 už ge
riausius prozos ir poezijos kū
rinius. Prozos kūriniui nustaty
ta 2.000 - 8.000 žodžių, poezijai 
200 - 1.500 žodžių. Rašinius siųs
ti iki 1959 m. vasario 22 d. šiuo 
adresu: R. Šilbajoris, 108 E. Col
lege St., Oberlin, Ohio.

įvairių psichologinių, socialinių 
bei fizinių faktorių.

Kyla klausimas kodėl žmonės 
geria ir kokie faktoriai priveda 
prie alkoholizmo? Daug rašoma 
ir kalbama apie gėrimo priežas
tis ir visa eilė hipotezių užtinka
ma moksliniuose veikaluose, ta
čiau truputį pagalvojus nesun
ku suprasti, kodėl žmonės geria. 
Analizuojant alkoholio įtaką iš 
emocinio aspekto, surandame 
paprastą išaiškinimą. Žmogaus 
nuotaika fundamentališkai pa
sikeičia, alkoholis padidina pasi
tikėjimą savomis protinėmis bei 
fizinėmis jėgomis. Visi suvaržy
mai yra nugalimi, ir žmogus pa
sijunta laisvas. Pasitenkinimo 
jausmas nuskaidrina žmogų, kon 
fliktai bei rūpesčiai pamirštami 
ir trumpam visas gyvenimas nu
sidažo skaidresnėmis spalvomis. 
Tai priežastys, dėl kurių žmo
nės paprastai geria.

Kad alkoholio vartojimas ve
da prie įvairių fizinių bei proti
nių iškrypimų, nėra paslaptis, 
tik visa bėda, kad daugelis pra
dėdami be saiko vartoti alkoho
linius gėrimus, neturi jokio su
pratimo, prie kokių tragiškų pa
sekmių jie gali prieiti.

Kas yra alkoholikas? Kasdie
ninėje kalboje paprastai alko
holiku skaitomas tas, kuris daug 
ir dažnai geria, bet visai nekrei
piama dėmesio, kodėl jis geria. 
Tyrimai rodo, kad alkoholiko or
ganizme pastebimas metabolinis 
pasikeitimas ir jis tampa bejėgis 
kontroliuoti savo gėrimą bei vi
siškai nutraukti tą įprotį. Ypač 
sunku alkoholikui susigyventi 
su ta mintimi, kad jis yra pri
pratęs prie alkoholio. Jis bando 
save įtikinti, kad jis gali arba 
gerti ar negerti, tačiau gilumo
je pats tuo abejoja. Sužinoti, kad 
žmogus jau tapo alkoholiku nė
ra taip sunku. Vieni iš svar
biausių pažymių yra vis dides
nis ir didesnis praradimas kon
trolės ir be alkoholio nebegalė- 
jimas gyventi. Vėliau alkoholi
ko pasaulyje gyvenimas ir gė
rimas eina lygiagrečiai. Iš ryto 
atsikėlus jo nuotaika pasitaiso, 
jei išgeria stiklelį. Be stiklelio 
jis negali išspręsti jokios pro
blemos. A. Petrulytė.

(Bus daugiau)

iai ir architektai 
kultūrtechniki/ ir studentų tech
nikų organizacijų veikla Lietu
voje, taip pat organizacijų bei 
virš 1.000 liet, inžinierių ir ar
chitektų laisvajame pasaulyje 
visokeriopa veikla bei jų perio
dinė spauda.

Suregisruoti inžinierių ir kitų 
lietuvių išradimai, technikinių 
mokslo sričių knygos bei straips 
niai ir kitos informacinės žinios. 
.Pateikiami mirusiųjų ir žuvu
siųjų inžinierių, architektų ir 
technikų nekrologai, 1945 m. 
pradedant.

Kaikurioms veikalo apžval
goms dar trūksta svarbių žinių, 
būtent apie: augštesniąsias tech
nikos mokyklas Vilniuje ir 
Schwaebisch Gmuendėj; Lietu
voje veikusias: kultūrteihnikų - 
matininkų; technikų (Kauno 
ATM baigusių) ir studentų tech 
nikų (STD) organizacijas. Rei
kalingas ir Švietimo Vadybos 
potvarkis, pągal kurį buvo pa
vesta ATM Kaune, AKGM Kė
dainiuose ir Augštųjų Karinin
kų kursų technikos specialybės 
baigusiems suteikti inžinieriaus 
vardą. Taip pat būtų gera gau
ti VDU Technologijos fakulte
to, ATM Kaune ir AKGM Kė
dainiuose pilnos mokslo progra
mos.

Spausdinimo metu minimali- 
nė ir vienkartinė veikalo prenu
meratos kaina iki 1959. I. 1. — 
$3, o po šios datos — $5.

Visus mielus inžinierius, ar
chitektus ir technikus prašoma 
paremti veikalo išleidimą siun
čiant prenumeratą, aukas, augš- 
čiau minėtas trūkstamas žinias 
ir trumpas biografijas šiuo nau
ju adresu: Mr. K. Krulikas, 
93-11 114 St., Richmond Hill 18, 
N.Y., USA.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO * | * KROSNYS 
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SIUVIMO MASINOS * Į* VAIKU BALDAI 

SKALBIMO MASINOS * I * (VAIRUS KILIMAI 
TELEVIZIJOS APARATAI ★ | * VAIKAMS VEŽIMĖLIAI
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1199 Bloor SL W. Telef. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamu turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas if' sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo.

• 'Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.
I X K JrJ Bloor - Dufferin

įmokėti? 6 'VombarTų *mūri- 
I* twnos su 2 - virtuvėm,-olyvo šil- 

domą>, .dvigubas gąražos* geros mor- *- 
gičfas; Visai arti Bloor gatvės; '.

Bloor
$2.000 įmokėti, 6 'kambarių., mūrinis 
atskiras namas su 2 moderniškomis 
virtuvėmis, alyva apšildomas (naujas 
pečius). Tuojau galima užimti.

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

Garden - Roncesvalles 
$3.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas su 4 garažais, vandeniu aly
va apšildomos, 2 moderniškos 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 10-čiai metų.

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

Parkdale
$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 Beach 
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 but’^ apartamen
tas, 3 garažai, vandenių apšildomas. 
Prašoma kaina $55.000.

&

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Dorbo telef. tą. 4-8481 

Nomu tel. LE. 6-1410

_ . „ Porkdale _ 
6 kambariai 2 virtuvės

$1.500 įmokėti* mūrinis. Pilna kai
na $12.900. Tpributi parduotas. Ša

rvininkas pirko.

Bloor - Delaware 
kambarių — 2 vonios

įmokėti, mūrinis, atskiras. 
$225 menesiui, vieta gara-

12

$3.500 
Pajamų 
žui. Pilna kaina $19.900.

Annette - Indian Grove
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, garažos, geri mor- 
gičiai. Pilna kaina $16.900.

Queen - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 10 kamba
rių, 2 virtuvės.’Pajamos $180 mėn.

Roncesvalles • Fern 
$2.000 imokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, dvigubas garažas, alyva šildo-' 
mas. Pilna kaina $14.500.

’ Bloor - Windermere
$3.500 įmokėti, 7 kambariai, dvi

gubas garažas. Arti prie susisiekimų, 
krautuvių.

Roncesvalles - Grenadier Rd.
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
8 kambariai, vieta garažui, 1 atvira 
skola 10-čiai metų.

Porkdole
$4.000 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
riai, 3 virtuvės, garažas. Prašoma 
kaina $18.900.

Annette - Indian Rd.
$7.000 įmokėti, 9 kambariai, mūri
nis, atskiras, 2 virtuvės. ’Namas la
bai gerame stovyje.

Roncesvalles - Indian Rd.
$24.900 prosoma kaina. Mūrinis, at
skiras, 12 kambarių, 3 virtuvės, C 
kambarių baldai įskaityti į kainą.

8

T. STANUL1S
1159 ST, CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

89# BLOOR ST. W. > TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

itės ir gausite pilims informacijas, 
likome visus morgičių reikalus. R.CHOLKA

X. REAL ESTATE J

Queen - Bathurst
$1.000 įmokėti, 7 kambarių per du 
augštus, dvi virtuves, iš užpakalio 
įvažiavimas. Vienas butas išnuomo
tas už $110 mėn. Lengvos mokėjimo 
sąlygos, prie susisiekimo. Pilna kai
ną tik $11.500.

Euclid • ,Palmerston
$2.000 įmokėti, 10 kambarių, du 
vonios kambariai, virtuvės. Mūrinis 
namas iš kurio pajamos $240 mė
nesiui, plius savininkas turi trijų 
kambarių butą. Namas geram stovy.

Lansdowne - Dundas
$1.800 įmokėti, 7 kambarių bunga
low. Du vonios kambariai, atskiras, 
gražus vieno augšto namukas. Leng
vos mokėjimo sąlygos. Pilna kaina 
$10.500.

Hallam - Dovercourt
$1.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas, garažas, naujai dekoruotas, 
geras susisiekimas. Pilna kaina 
$14.500. Namas gerame stovyje.

Glendale Avė. - Roncesvalles
$2.000 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis namas, garažas ir dvi virtuvės. 
Prie susisiekimo į visas miesto dalis. 
Pilna kaina $15.000.

Bloor - College
$4.900 įmokėti, 7 kambarių per du 
ougštus mūrinis namas, dvi moder
niškos virtuves, garažas. Prie mokyk
lų ir gero susisiekimo į visas miesto 
dalis. Pilna kaina $16.900.

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

Bloor - Lansdowne
$2.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras namas, tik pusė bloko'nuo Bloor, 
galima įrengti septintą kambarį tre
čiame augšte. Namas labai* gerame 
stovyje. Pilna kaina $13.000.

Hilldale Rd. - Weston Rd.
$3.500 mįokėti, 6 kambarių naujas 
mūrinis namas, gražus didelis kie- 
mas, prie gero susisiekimo, geros 
mokėjimo sąlygos. Pilna kaina 
$16.500. i’* <

Bloor -Marguoretta
$5.000 įmokėti, 10 kambarių per du 
augštus, dvi moderniškos virtuvės, 
du garažai. Atskiras namas, gražiai 
įrengtas, viduj galima įrengti .tris 

- butus, geros nuomavimo sąlygos; ne
toli nuo BĮoor, taip pat prie mėkyklų.

Aleksas 
KAZANAVIČIUS'

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. ; 'j..-;.

Joseph A. PEiT-RRS Ltd. i
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST TELEFONAS LE. 2-3321

Havelock - College Oakwood - St .Clair
$7.000 įmokėti, atsiras 1 1 kamba- $6.000 įmokėti, 9 didelių kambarių
rių namas, 3 virtuves, vandeniu ir per 2 augštus, atskiras namas. 2 vir-
alyvos šildymas. Garažas ir vieta dar tuvės, vandens ir alyvos šildymas,
keliems garažams. Pilna kaina Dvigubas garažas, privatus įvažiavi-
$19.500. ” mas. Didelis ir labai gražus kiemas.

Havelock - Bloor
$7.000 įmokėti, atskiras 9 kambarių B,oor ’ Runnymede 7
labai gerame stovyje namas. 2 mo- 7 kambarių atskiras labai gerame
dernios virtuves, 2 vonios. Garažas stovyje namas. Vandens šildymas,
ir tik keli žingsniai iki Bloor garažai, gražus kiemas.

Bloor - Delaware Oakwood - St. Clair
$2.500 įmokėti, 9 kambarių namas. 1.000 įmokėti, 7 gražūs kambariai
2 modernios virtuves, dvigubas ga- per du augštus. 2 virtuvės. Šeiminiri-
ražaš. Labai arti Bloor. kas išvyksta Amerikon.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
B. MARiJOŠIUS

Įstaigos tel. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Roma. — Augšto Hitlerio pa- 
eigūno Martin Bormann sūnus 
us įšventintas kunigu liepos 26 
. Insbrucko mieste Austrijoj.

Viešas atsakymas KLB Krašto Valdybai
Jau keletas mėnesių, skaitant 

ir sekant pasaulio lietuvių spau
dos puslapius, pastebima savo
tiškas įtempirųas.

Yra jaučiamas užkulisinis - 
srovinis veiklos įnirtimas. Nors 
tas buvo visomis išgalėmis sle
piama, bet kaikada prasiveržda
vo ir į paviršių. Skaitant Kana
dos, JAV-bių bei Australijos 
spaudą, tas buvo .ryškiausiai pa
stebima. Ypatingai tas užkulisi
nis veikimas išryškėjo, kada bu
vo pradėta ruoštis rinkimams į 
Pirmą Pasaulio Lietuvių Seimą. 
Kanadoje pravestas atstovų 
rinkimas gavo vardą ”vien- 
miestinis atstovų rinkimas”. Ar
gi kitose kolonijose nebuvo ras
ta tinkamų lietuvių būti Seimo 
atstovais? Bet niekas labai ne
būtų protestavęs ir prieš tokį są
rašą, jei KLB Krašto Valdyba 
rinkimus būtų pravedusi teisė
tai ir demokratišlkai. Bet taip 
neįvyko.

Kada Krašto V-ba paskelbė 
KLB Krašto Tarybos nutarimą, 
dėl atstovų parinkimo bei rinki
mo į PPL Seimą, laikas atsto
vams parinkti buvo duotas ste
bėtinai trumpas. Krašto V-bos 
raštas iš gruodžio mėn. 10 d. 
1957 m. dėl atstovų sąrašų su
darymo Winnipege buvo gautas 
gruodžio 17 d., skaitant atgalinį 
pasiuntimą, laikotarpis buvo 5 
dienos parinkimui kandidatų. 
Tai nenormalu.

Toliau KLB' Krašto V-bą «av<r 
rašte iš 1958 im sausio 23 dį-Kr. 

i Tarybos nariui p. Demereckui 
; prašo balsuotą sąrašą išsiųsti ne
kėliau kaip vasario mėn. 1 d., o 
spaudoje paskelbtame rašte nu
rodo, kad balsavimo lapai turė
jo būti grąžinti iki vasario mėn. 
1 d. Kaip tą suprasti?

KLB Winnipego apylinkės 
valdybos rinkimai įvyko sausio 
19 d. ir naujos v-bos sąstatas, Kr. 
V-bos patvirtintu raštu, gautas 
Centre vasario mėn. 3 d. 1958 
iri. Visai teisingai Kr. Valdyba 
teigia, kad kai ji siuntė balsavi
mo tapelį p-^J^ Demereckui, ne
žinojo įvykusio Winnipego apyl. 
v-bos pasikeitimo. Bet nuo ga
vimo naujos v-bos sąrašo (vasa
rio mėn. 3 d. iki Krašto V-bos 
posėdžio ir balsų tikrinimo (va
sario'? d;) buvo keturios dienos 
laiko" patikrinimui balsuotojų 
teisėtumui bei balsų tikrumui. 
Kodėl Krašto V-ba to nepadarė? 
Ji aiškinasi, kad jei p. Demerec
ko balsas būtų buvęs panaikin
tas, tai rinkimų eigos tas būtų 
nepakeitęs. Visai teisingai. Bet 
kam tada ta rinkimų komedija?

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

. Parduodami ar pirkdami nuosavybes atkreipkite 
dėmesį į šiuos investavimus:

Centre miesto 6 butų apąrtmentas, kaina tik $50.000.
100 akrų farma su labai gerais trobesiais, 15 mylių nuo Toron
to, prašoma kaina $25.000.
10 ir 2-jų akrų sklypai prie 400 kelio, arti Toronto, žema kaina.

Jums mielai patarnaus

Krašto -V-ba galėjb parinkti ne 
tik atstovus į Seimą, bet ir vi
sus patikimus balsuotojus pačia
me Toronte — savo ratelyje. 
Kam dar laužyti Krašto Tary
bos nutarimai bei remits jais?

Jūs rašote, kad p. Demerecko 
balso teisėtumas Krašto V-boje 
nebuvo keltas (nors privalėjote 
žinoti ir žinojote). Bet kodėl?

Winnipego apylinkės v-ba, iš
keldama šį visą reikalą neturėjo 
ir neturi jokių asmeniškų ambi
cijų, bet tik norėjo parodyti pla
čiajai lietuvių visuomenei, kad 
su atstovų parinkimu bei balsa
vimu yra netvarka ir kad Kraš
to Tarybos nutarimai nepaisomi.

Winnipego apyl. v-ba nenorė
jo ir nenori įnešti jokių nesklan
dumų į mūsų bedruomenę, bet 
nori matyti, kad jos patikėtų 
vadovaujamų asmenų veikloje 
nebūtų nesklandumų..

Aišku, kad ir Winnipego lietu
vių bendruomenės tarpe yra 
žmonių, palaikančių ir prita
riančių Krašto V-bos “veiklai”. 
Juk nepaslaptis, kad balsavimo, 
metu (o ir anksčiau), Winnipegą 
dažnai lankė asmeniški. Krašto 
V-bos narių laiškai winnipegie- 
čiams nušviesdami padėtį ir juos- 
įtaigodami.

Juk jau kovo 13 d. 1958 m. 
“Naujienų” laikraštyje Krašto 
V-bos narys p. P.- Lelis, kurį 
Winnipego apyl. valdyba laikot 
“persona non grata”, kaip Kraš-Ž 
tą V-boSs narį, paskelbė straipsnį 
“La^kaš. Naujienų”t Redakci
jai”, kuriame siūloma du a lą 
politiniai komisarai išvalymui ■& 
pakeitimui dabartinės - Winnipeg 
go apylinkės v-bos nuo - “pseū-. 
dovėikėjų”. Ar tai nėra užgavi< 
mas balsuotojų, kurie rinko da
bartinę v-bą? Gal ateityje teks 
pirma prašyti Krašto V-bą suti
kimo rinkti tokius ar kitokius 
asmenis? ,

Winnipego apyl. v-ba daryr 
dama nutarimą ’dėl neteisėto at
stovų balsavimo nežiūrėjo ar ji 
yra’ kompetetinga daryti tokius 
ar kitokius nutarimus; bet savo 
nutarime vadovavosi gryna są
žine ir demokratiškumo princi
pais.

KLB Krašto V-ba- savo raštu 
iŠ 1958 m. birželio mėn. 7 d. rei
kalavo mus: atšaukti mūsų raštą 
iš 1958 m. gegužės mėn. 5 d. arba 
traukti Krašto V-bą į Garbės 
Teismą. ’ <

Winnipego apyl. v-bai nepa
tenkinus nei vieno iš tų reikala
vimų, Krašto V-ba savo raštu, 
kuris paskelbtas spaudoje nutą-. 
rė Winnipego apyl. v-bą traukti 
Garbės Teisman.

Winnipego apyl. (v-ba. maty
dama įvykių raidos kryptį, šiuo, 
klausimu norėtų išgirsti ir pla
tesnės visuomenės balsą — ob
jektyvų sprendimą: kas privalo 
vyrauti Lietuvių Bendruomenės 
veikloje: demokratiniai princi
pai ir lietuviška sąžinė ar sro
vinė (gal asmeniškai kolektyvi
nė) savimeilė ,bei interesai?

Bet to, mūsų nuomone, turė
tų pasisakyti šiuo klausimu ir iš
rinktieji atstovai, nes iškilus 
šiam ginčui, jų padėtis nėra vi
sai normali.

Kaip iš rinktųjų atstovų sąra-

Telef. LE. 2-4404 J
Perimant 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. •

Quebec Ave. - High Pork 
$2.000 įmokėti, 6 kamb. namas, ult
ra mod. virtuve, geras šildymas, ga
ražas, namas be skolų, pilna kaina 
$12.700.

Annette - Rųnnymede 
$3.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, naujas 
šildymas, garažas, ilgos išsimokėji- 
mo sąlygos.

Evelyn Ave. - Bloor 
$4.000 įmokėti, 1 1 komb. atskiras 
mūrinis namas, dupleksas per du 
augštus. ’Vand. alyva Šildomas, di
džiulis kiemas, dvigubas garažas su 
privačiu įvgžiovimu.

Sunnyside - Parkdole 
$4.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis 
namas, 2 mqd. virtuvės, naujas aly
vos šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, dvi vonios.

$5.000 
mūrinis 
alyvos 
garažas,

High Pork - Bloor I
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atskiręs' 
mūrinis narnos, mod. virtuve, 2 vo-> 
nios, vand. alyva Šildomas, didžiu-‘ 
lis kiemos, garažas, viena skola 10-* 
čiai metų. ,

Westminster - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 13 komb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės,- 
vand. alyva šildomos, garažas. =

Glcnlake - Bloor
$8.000 įmokėti, 9 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 2 modern, 
virtuvės, naujas šildymas, dvigubas 
garažos su loboi plačiu įvažiavimu/ 
viena skola 10-čiai metų.

Durie St. - Bloor
įmokėti, 7 kamb. atskiras 
namas, mod., virtue, vand. 

šildomas, garažas, gražus

A. BALIUKONIS, telefonas LE. 4-9212

Glendenan - Bloor
įmokėti, 7 kamb. atskiras 

namas,, mod. virtuvė, naujas 
šildymas, didžiulis kiemas,

Windermere - Bloor
$6.000 įmokėti, 7 kamb. ir apšildy
to saulės kambario, atskiros mūrinis 
namas, 2 mod. virtuvės, vand. alyva 
šildomas^ garažas, namas be skolų. 
Howard Park Ave. - Grenadier Rd. 
$7.500 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, vand. aly
va šildom., garažas, 10 metų skola.

$8.000 
mūrinis 
olyvo 
kiemos.

Jane - Baby Point 
$8.000 į mokėti, 5 kamb. naujas 
bungalow su 3-jų kamb. butų rūsy, 
loboi modernus/ alyva ‘ šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, dtdižulis kiemas, 
garažas.

Rusholme Rd.
$9.000 įmokėti, 14 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuves, 
vand. šildomas, didžiulis sklypas su 
privačiu įvažiavimu, patogus nuoma
vimui.

P. KERBERIS
■ ' TEI. .DARBO LE. 2-UM - - - NAMŲ LE. 5-1581

' V • '• ________ -' . . ■ ------———   

šo mątyti/kad ten yra keletas 
tikrai .^ŽJbingų žmonių:. J. Ma- 
tiilidii^J. Kardelis, prof. Šapo- 
:ka ir dar keletas kitų, kurie per 
ryisą savo gyvenimą kovojo, dėl 
mūsų Tautos interesų bei demo- 
'kratiįos principų įgyvendinimo. 
' Jų 'obtektingas žodis labai lauk
tinas. ' '
\ T. Matulionis, v-bos pirm.

Nariai': K.- Strikaitis, J. Dėme- 
rėčkas ir M. Šarauskas.

Perskaitęs augščiau paminėtą 
Winnipego apyl. v-bos raštą pil
nai jam pritariu ir pareiškiu, 
kad nuo pat savo jaunystės die
nų buvau už demokratinius prin 
eipus, smerkiau ir smerksiu vi
sus tuos, kurie drįsta juos klas
toti bei paneigti.

Povilas Liatikėvičius,
Buvęs Kr. Tarybos narys.

Red. — Dedame šį raštą kaip 
atsiliepimą į Krašto Valdybos 
pareiškimą “TŽ” 26 nr. Kaiku- 
rios 'šio rašto vietos yra neaiš
kios. Vieno kito sakinio aštrybes 
teko/sušvelninti. Autorius P. 
Lėlį taiko Krašto Valdybos na
riu; tikruftipj jis nebėra jos na
rys. Linkėtina, kad panašūs ne
susipratimai būtų sprendžiami 
tarpusaviu išsiaiškinimu, o’ ne 
aštria polemiką, pakertančia 
pasitikėjimą bendruomeniniu 
gyvenimu. .

BaiTsmės bekepuriams
104 Toronto taxi vairuotojai • 

per š.m. pirmąjį pusmetį nu
bausti -■ įvairiomis piniginėmis 
bausmėmis už nenešiojimą uni
forminių kepurių tarnybos metu 
kaip to reikalauja įstatymas. 
Jie sumokės $1.165 pabaudų.

■a / BEDARBIAI JAV <=
JAV vyriausybės duomenimis, 

bedarbių skaičius birželio mėn. 
užuot sumažėjęs padidėjo per 
vieną mėn. 533.000 ir pasiekė re
kordinį skaičių 5.437.000. Tai di
džiausias skaičius nuo II D. ka
ro. Kartu pastebima, kad tuo 
pačiu metu padidėjo ir dirban
čiųjų skaičius 920.000 ir pasie
kė 64.981.000. Bedarbių skaičių 
birželio mėn. padidino studen
tai. jiešką darbo vasaros atotogų 
metu.

Belgradas. — Sovietinių auto
mobilių jugoslavai neperka* Iš 
300 įvežtų per 5 mėn. parduota 
tik 20. Esą, dėl to, kad per augš- 
tos kainos.

Vašingtonas. — JAV ir D. Bri
tanija pasirašė sutartį dėl keiti
mosi atominių tyrimų žiniomis. 
Ji dar turės būti abiejų valsty
bių parlamentų ratifikuota.

Vašingtonas. — JAV kariuo
menė dabar turi 10 rūšių rake
tų. Iš 38 raketų bandymų 29 bu
vę nusisekę, 7 nevisai pavykę, 
o 2 visai neVykę.

New Delhi. — Dėl Nagy ir jo 
draugų nužudymo pasipiktinimą 
pareiškė ir Nehru, kuris šiaip 
aiškindavo, kad sovietai esą ke
ly į normalius santykius.

Otava. — Kaip pareiškė opozi
cijos lyderis Pearson, lankyda
masis Otavoje Britų premjeras 
Macmillan pareiškęs, kad se
kančiai Commonwealtho konfe
rencijai būsią pasiūlyta apsvars
tyti Commonwealtho laisvos 
rinkos projektą.

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 ją 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 rūkalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. Hlllh
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 td. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

D.

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, .

ŽEMĘ STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA,
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ),

KREIPKITE
DISTRICT ESTATE BROKERS

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
, Pirmoji Montreoly Lietuvių Real Estate Įstaiga 

Noriai Montreal Real Estate Board
177 SHERBROOKE ST. W., Telefonas Pt. 8501
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI.

Apyvarta 1957 m.
CR. 6-5075 
LA. 2-7879 
OR. 1-8951

N. BALTRUKONIS 
YASUTIS 
MARKEVIČIUS

siekė $1.000.000,00.
V. LIESUNAITIS
J. SKUČAS
E. YAFFE — Sekretorė.

s

PO. 6-6719
RA. 2-6152

L Mawrodin
REALTOR

Narys Toronto Real Estate Board

w.2543 Dundas St.
Dundas W.

$450 Jus gali padaryti restorano sa
vininku. Turi būti parduotas šią sa
vaitę del ligos. įrankių bei baldų ver
tė virš $2.000.

Dupont - Symington 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių per 2 
ougštus namas, 2 modernios virtuvės, 
garažas, alyva apšildomas.

Parkdole
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių 
mūrinis namas, išilginis plonas, 2 
modernios virtuvės. Tuojau galima 
užimti.

' APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA-
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ ROSIU APDRAUDA

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisokykite dobor 1958 m. 

Potomouiome visame pasaulyje.
Skambinkite ar ražykita pageidaudami patyrusia ir patikimo patarnavimo 

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

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

"ATLANTIC" RESTORANO
NAUJI SAVININKAI KEIKTAI MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI. .
Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 10 vai. vak.

1330 DUNDAS ST. W. ’ Toronto TEL. LE. 1-9347

Ken WILES Ltd. - Realtor
1675 BLOOR ST. W. (prie Indian Rd.) Telefonas LE. 4-7584.
JEI NORITE PIRKTI AR PARDUOTI: gyvenamus namus, krautuves, apartmentus, žemę sta
tybai ir kitokias nuosavybes, kreipkitės į šią didžiausią Kanadoje pardavimo įstaigą, kur Jums 
maloniai ir sąžiningai patarnaus mūsų atstovas S. JOKŪBAITIS.

Klauskite dar šiandien dėl sekančių ir kitų pardavimų:
High Prk. Blvd. - Roficetvolles, 

$4.000 įmok. 7 komb. per du ougš
tus, 2 mod. virt., olyvo vond. šilod., 
vieto gorožui, otviro skolo. Pilna 
kaina $16.000.

Roncesvalles - Wright, $5.000 
įmok., 9 kamb. per du ougštus, 2 
mod. virtuvės, olyvo vond. šiki. 2 
vonios, 3 garažai; privot. įvožiov. 
Puikus pirkinys.

Bloor • Jono. $17.500 pilno koino, 
orfi susisiek., rupių plytų, gražus at
skiros 6 komb. narnos. Dvig. gorož.

S. JOKŪBAITIS.

King • Dufferin, $1.000 įmok., 8 
komb. mūrinis nemos, 3 virt., vieto 
gorožui, lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilno koino tik $12.000.

H©word Prk. Avė. - Indian Rd. 
.$3.000 įmok., 8 komb. mūrinis, 2 
virt, olyvo šild., didelis kiemos, arti 
susisiekimo, skubus pardavimas.

Jone - St. Merks Rd. $3.000 įmo
kėti, gražus 4 metų seunmo mur. 
nemos. 6 did. komb. Mod. olyvo šil
dymas, privot. įvožiov., liet, mėgia
mas rajonas.
Įstaigos telefonas LE. 4*7584

mod. virt., alyva šild. Sav. išvyksta. 
Skubus po rdo v i mos.

High Prk. Ave.-Annette. $7-8.000 
įmok., 10 did. komb., atskiros mur. 
namas. Naujos alyvos šild., 2 vonios, 
gorožos, erti susisiek. Viena atviro 
skolo 10-čioi metų.

Pacific • Humberside, $8.000 įmo
kėti, 10 komb. atskiros šviesių ply
tų namas. 3 virt., olyvo šild., vieto 2 
goroŽ. Geros nuomavimui. Sov. iš
vyksta į JAV. Skubus ir geros pirki
nys.

Namų telefonas LE. 4-0773

RO. 7-3121
Dundas - Bathurst

$3.000 įmokėti, atskiros 8 kambarių 
namas, 2 prausyklos, 2 garažai, 10 
metų skola.

High Park
$17.500 prašoma kaina, 8 kambarių 
mūrinis nemos, dvi modernios virtu
ves, puikiai išdekoruotas namas.

High Park
$26.000 prašomo kaina, 13 kamba
rių fripteksas, 4 garažai. $382 nuo
mos į menesį. Geriausios pirkinys 
mieste. 5

PERKANT — PARDUODANT SKAMBINKITE:

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Baby Point Paint & Wallpaper ■
C.I.L., Ba MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienoms 
popietis, (vairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

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

ŪGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 
R.tykiH, Mefonuokite or otvykite pot mu«. Viw, i.Eormociįot veliMfc '

WALTMAN’S PatikimaVafcfim
■

i
I
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Dr. E. Zubrienė41

Dr. Jonas Yeas«

Gydytojas ir chirurgas

4

V-VASTS
REAL ESTATE ___ 

C7ŽBloorStW. ' Telef6n3i LE. 1-4605
CMIege • Ossiagton 

$6.000 {mokėti, 12 kambddy, 4 virtuvės, 2 garažai, patogus susisiekimas, ge
ro mūro narnos. .

St. Clair - Oakwood
Prašoma kaina $22.900, 7 kambariai, vandeniu alyva apšildomos, kvodrati- 
nts plonas ir garažas.

< College * Dufferin
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, 3 virtuvės, atskiras, vienos morgičius balansui.

High Pork rajone
9 kambarių, vandeniu alyva apšildomas, garažas, labai gera vieta nuomavi
mui, didesn.s įmokejimas.
Didelis pasirinkimas gyvenami} namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prar^u skambinti LE. 1-4605
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

Amžinas moteriškumas I Patikslino užraSą
Dar rojuje Adomas kartą grį- Jauna našlė ant vyro kapo 

žo kažkur ilgai užtrukęs. Ieva oastatė didelį paminklą su užra- 
buvo nepatenkinta. įšu: “Mano skausmas toks didę-

•— Gal tu buvai kur susitikęs : lis, kad aš neįstengiu pakelti 
kitą moterį? — priekaištavo ji.

— Bet Ievute, juk kitos mo
ters iš viso nėra. Juk tu viena
tesi pasaulyje...

Ieva aprimo, tačiau naktį, kai
Adomas užmigo, ji vistiek su
skaitė jo šonkaulius...

jo .
Po metų našlė ištekėjo. Bet 

sąžinė ja griaužė dėl paminklo, 
užrašo. Užtat ji parašę pataisė, 
prie nirmykščio teksto pridėda
ma: “viena pati”.

Apetito neturi
Gydytojas susitinka vieno ne

turtingo paciento žfnoną ir 
klausia:

— Kaip ligonis?
— Ačiū, ačiū, pone daktare,

DnAleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

Toronto
_ ** H 31 * i

Telefonas LE. 1-2933
Dėl atostogų kabinetas užda
rytos nuo liepos 16 d.' iki 

rugpiūeio 1 d

f
1390 DUNDAS ST. W.
Telefonas LE. 6-1794 

Pakeičia priėmimo valandas. 
Priima susitarus telefonu.

I 
L

4

4

Dantų gydytoja
1577 BLOOR ST. WEST
- (prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108 ,
Priėmimo valandos:

• * Ir

nuo 9-12 ir 3-8 vaĮ. .v. 
šeštadieniais pagal gusitai

4

Žmona pasigvre vyrui, kad 
vakare būsią svečių.

— Žinai. — sako, — reikia ir 
mums atsilyginti. Juk daug kar
tų buvom pas juos. jau kiek geriau. Jau pavalgo

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

Valome, dažome, jaudžiame ir taisome. 
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. 

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

Sav. V. BLOCKIS 
.1 ” E * ’ ” • ■ - A - . ' ’ V . ' '—

tų buvom pas juos.
Vvras tuoj pat smuko į prieš- 

*i kambarį ir paslėpė visus lietsar- 
<gius. Žmona pasiteiravo:

— Kam slepi? Pirmiausia ne- 
lyie o antra vertus, juk nepa
vogs.

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS opsilonkyti naujoje ir modernioje WAN DOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

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

PRANAS BARAUSKAS

LE. 4-3698
S3 Westmoreland Avenue, Toronto
Ais.ovas The Ernpiie Life Insurance Co. ir 

kitų d» audimo bendrovių.

— Žinau ir aš, bet gali atpa
žinti, — numykė vyras.

Jiems sunkiau
Gydytojas kelionėje sustojo 

garaže patikrinti automobilio. 
Kai mechanikas pagaliau patik
rino ir įteikė sąskaitą, gydyto
jas pastebėjo:

— Jūs mechanikai savo dar
bą nė mažiau vertinate už gy
dytojus.

— Gal ir tiesa, — atsakė me
chanikas. — Bet prašom nepa
miršti, kad mes turime kasmet 
mokytis taisvti vis naujus mo
delius, o ūdytojai turi reikalo 
su tuo pačiu modeliu nuo Ado
mo laikų.

truputi bulvių ...
— Ar valgo su apetitu?
— Kur ten, ponuli! Neturime 

apetito. Valgo su rūgščiais ko- 
oūstais ir su rūgusiu pienu...

Bus tas pats
Vyras jau buvo bevykstąs pa

sitikti stoty žmonos, grįžtančios 
iš ^riminių. Gauna telegramą:

“Pavėlavau į traukinį. Išvyks
tu rytoj tuo pačiu laiku”.

Vyras nepameta galvos 
rako taip pat telegrama:

“Bus tas pats, jei tuo 
laiku išvyksi. Pavėluosi . .

ir at-

pačiu

Pate Akėjimai
Broniaus Mikėno, sūn. Kosto; 

apie 28 metų amžiaus, ieško jo 
motina iš Lietuvos. Turį apie jį 
žinių praneškite Mr. Andrew 
Balnis, 7158 S. Washtenaw Ave., 
Chicago 29, Ill., USA.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

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

Daugeliu atveju buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir iStikrujtf atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 

- moroidai iš vis jau ne’problema!*7
Paslaptis šios naujos gydymo prie

monės (Bio-Dvne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

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

Klauskite Šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

.. .....................................T-,

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą),.
— r H—!■■■ ė ........... .....
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AKIŲ SPECIALISTAS |

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiem; akių defek- 
- ■♦»*<© okjų nerv s, kurie dai

nai sukelia gnJvos $koi Įėjimų ir nar- 
vlnaumd. ' Kolba « avų kalbomis.
470 College St V7. Toronto 

Telef WA. 1-3924

NORITE SUTAUPYTI?
Kainos ant visko pakilo, tačiau Jūsų
nuosavybės draudimai kainuos mažiau 
jei kreipsitės į mus. Parodysime, kaip 
galima pilnai apsidrausti už žemesnę 
kainą. Patarimai ir patarnavimai vel
tui. Skambinkite šiandien.

ED. KONDRATAS

RESTORANAS “ROTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Vaigiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti

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

1212 DUNDAS ST VV - TORONTO TEL. LE. 2-954' 
čio pat galima užsisakyti laivėms motorus bei rvoirius medžioklinius Šautuvui

Vyru ir moterų rūbu 
siuvėjas

1113 Dundas St. W., Toronte 
(prie Lietuvių Namų)

Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

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 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros Šaldytuvai — 
gazo ar elektros ' VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompos. • ’

999 College St. Toronto. Telef. LE. 4-6123

-Norėdami turėti ištikimą mašinos veikimą per malonius vasaros 
išvažiavimus, užsukite į r

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

L
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Nauiu stabdžių idėiimas UkjHg4M>
i   .R- —HMii ir- ■ • 111 Ii ■—I

Garantųptas darbas. Lietuviams pigiau regu kitur.
.. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

LIETUVOS GYVENTOJU ŽUDIKŲ BYLA
i (Atkelta iš 3. psl.)
‘t - - * ,

■viu dalyvavimą panašiuose įvy- 
jkiuose, aš progai pasitaikius pa
liečiau tą klausimą pareikšda
mas, kad pirmosios okupacijos 
metu Lietuvos kariuomenė ir 
šauliai buvo sovietų likviduoti, 
dėl to nei vieni nei kiti tokiose 
akcijose dalyvauti negalėjo, 
^uo metu nė partizanai dar ne
pasireiškė tokiu būdu, kaip pa- 
aĮre;škė antrosios bolševikų oku- 
naciios metu. ’ Jeigu vokiečių 
okupacijos metu buvo reakciją 
prieš gestapo veiklą, tai toji 
veikla žvdu klausimo nelietė, o, 
antra, lietuvių tauta amžių bė
gyje su žydais sugyveno kaip ir 
su kitomis mažumomis ir tie 
santykiai suiro tik bolševikų 
okupacijos metu, kada tam tikri 
žydu sluogsniai aktyviai įsijun
gė i bendradarbiavima su bolše
vikais, savo kaikuriaiš veiks
mais ne mažai nusikalsdami lie
tuvių tautai.

— Buvote, be abejo, klausi- 
nė'a^as ir dėl vermachto vaid
mens?

— Taip. Atsakiau, kad mes la- 
’•ai aiškiai skirdavome regulia
cinės kariuomenės narius nuo 
kitų uniformuotų vokiečių. Bol- 
ševikų iškankinta tauta įžygiuo- 
’arčius vokiečių karius sutiko 
palankiai. Kitų (ne kariuome
nės) uniformuotų vyrų veikla 
^uvo kitokia ir kitaip Lietuvos 
gyventojai į tai žiūrėjo.

— Jus klausinėjant ilgiau bu
vo apsistota prie masiniu žudy
mų Kalvarijoje, kur tada kle
bonavote? '

— Tie žudvmai buvo suorga
nizuoti vokiečių okupacijos pa
čioje pradžioje. Čia žuvo apie 
150 žmonių, iš kurių, žydų būta _ 
apie 36. Iš kaikurių statomų' date nė neatmeną, kad tai bu- 
klausimų gavosi įspūdis, kad no- vo toje “Bierstubėje”.

rimą išaiškinti, ar čia galėjo 
būti lietuviu organizuota akci- 
ia. Teisme aiškinau, kad tie su- 
iminėjimai, jei ir buvo atlikti - 
nuovados viršininko (kurio pa- , 
vardės nebeatmenu), tai ir to i 
viršininko teiginiu ir mano nuo- , 
•none suėmimai buvo vykdomi 
Suvalkų vokiečių gestapo įsa- j 
kymu. Suvarvti į vieną viešbutį 
suimtieji čia buvo mušami, nor$ 
to pats ir nemačiau, uniformuo.- . 
•fu vokiečių ir vėliau tų pačių 
jnifęrmuotų. pribaigiami.— to- i 
kia buvo anuomet bendra nuo
monė. .. jyėliau. j inužųdy tuosius, j 
rado Suvalkų Smalininkų lau
kuose, netoli Kalvarijos, negi
liai užkastus. E.).

— Incidentas su kalt. Boehme J 
dėl kalinimo Tilžės viešbutyje.

Kai liudininkas, klausinėja
mas, pasisakė buvęs gestapo ka
linamas . Tilžei e, kaltinamasis’ 
Boehme, buv. Tilžės gestapo įs- 
staigos vedėjas, lyg nekaltas 
avinėlis pareiškė: “Kalinamieji 
buvo mano žinioje, bet aš tokio 
svečio (suprask: prel.- Krupa
vičiaus) tada nepažinau”. Į tai 
liudininkas pareiškė, kad jis 
(kartu su suimtuoju buv. že
mės ūkio ministęriu Aleksa) bu
vęs laikomas* viešbutyje, kurį , 
tilžiškiai tada vadindavę “Ge
stapo - Bierstuben”. Čia kalti
namasis Boehme vėl nudavė 
nieko nežinąs apie tokią “alinę”. 
Tuomet vienas advokatų paaiš
kino, jog tais laikais žmonės 
taip vadindavę Tilžės viešbuti 
“Reichshof”” (Aukštoje gatvė
je). kuris buvo gestapo žinioje. 
Ryšium su tuo teismo pirminin-. 
kas, nusikreipęs į kaltinamąjį 
Boehme, pastebėjo: “Jūs ten 
girtuokliavote, o dabar . nuduo-
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FOUR SEASONS 
TRAVEL į 

1C9 Bloor St. 'W., Toronto 5.
Tel WA.43-^484 ir WA. 3-9715

Atveža gimines
nuolat gyvent: dr • pcsisvečiuotii^e-

x B! LIETAU:'" 
:«*htuvai$> ‘ geležinkeliais.

Nesčjęonirtio meta nuolaidos! 
Pesus ir vizas . parūpiname per 

keletą diėmj.
Kreipkitės : mus:

FOUR SEASONS
TRAVEL

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimo i ir potoisymai 
x atliekami greitai ir garantuotai. 

Vairinu vasarnamius.
Tel. LE. 3-1080 

44 Gwynne Ave., Toronto

X. STANČIKAS, baigę? National Ra 
4to Institute radio ir televizijos skyrių 

TAISO

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos. *

Skambinti telef. LE. 1-1602.

i
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Vyriškų Ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles) -

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
Visiems sezonoms posirinkimos noujousių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir bottoms. Augiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai Žemiausios kainos.

1229 Dundas St, W. (tarp Dovercourt Rd. h Lisgor). Toronto, Ont.
------------- .1 ............. —......................  ■■ i.—

LEO SIGN SERVICE cARpEimTy1"
Krautuvių ir vitrinų, kabinetų, lentynų, bufetų įrengimai. 

Arboritu padengimas. Komercinis ir nekomercinis dažymas.
31A Herman Ave., Toronto. Telefonai: LE. 4-2104 ir LE. 5-5697.
I! 1 II...* 'ii......  1. . .b, .. Į . ..................................

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪSIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ h- AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. C "*
18 SKYLARK RD.. Toronto.

■ i i . .......... ■ n'm

Tel. RO. 6-4063

Kvalifikuotas technikas taiso 
televizijos ir radio aparatus 

TAPĖ REKORDERIUS. Hi - Fi, PATEFONUS.
• J. STANIONIS

19 GLEN BELLE CRESC Telefonas RU. 1-7861.

PIGIAUSI

$14.75
$23.20

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

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. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal lusrforimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4 
ų rytus nuo Dufferin StJ

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Lietuvio advokato 
(staiga

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. W Toronto
Telefonai: LE. 4-S431 ir LE. 4-8432

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

tarp pat išimu rašalo dėmes. Sutaršau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Duff er in/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

STANLEY SHOE STORE
• Augščicusios rūšies moterų, vo»kų ir
I. vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

nne GlrtrWrw

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HL 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Pairote 1 asm. iki $3.000. Patkolot, indėliai ir gyvybė opdrautte.

DARBO VALANDOS:

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

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

Telefono* LE. 2-8723

i

I

OKULISTES
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOKIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

(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. LENCKI, B.A^ LXJB.
Teisininkas — 

Advokatas —. Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
t IŠTAIGA

NEIMAN, BESSETT
SEGUIN

■ . «■ ':

Advokatai — Notarai r ■ ' ■■ •
35 HAYDEN ST., Toronto,
(artį 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 Ave., 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 
■L“--=xecss—ew>—

VEDYBOS
Jei norite vetH, rašykite /vokiečiu ar 
lenk ii k./, f detonuokite ar atvykite 
asmeniškai J _

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

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

v e I t u I .
A................................... .

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ 

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

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-398S 

Richmond HiH
*

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis
ten gyvcnančfPAS <jrbc otyykstao-’U,.,., J,

agĘįjž#.-
trenksi.
dc.. ■ 'Iii

FOUR SEASONS 
TRAVEL

th. 4
i . ■■ , ■ . ■ ■ ■ ■ ■■■-
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TORONTO* Cnt.
šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Iki liepos mėnesio galo šio

kiadieniais par. bažnyčioje pa
maldos rytais. 8 vai.

— Sekančias dvi savaites kun. 
dr. J. Gutauskas atostogauja 
Springhurste, o kun. B. Pacevi- 

. čius — Amerikoje kapelionauja 
Katalikų Federacijas vasaros 
stovykloje prie Detroito.

— Sutvirtinimas vaikams nu
keliamas vėlesniam laikui.

— Springhursto lietuvių kop
lyčioj pamaldos sekmadieniais 9 
ir 11 vai., o šiokiadieniais kiek
vieną rytą 9 vai.

— Sporto aikščių paruošimas 
Springhurste eina sėkmingai, ir 
šią savaitę darbai bus užbaigti. 
Bus trys aikštės: lauko tenisui, 
krepšiniui ir orasvaidžiui. Dar
bai vykdomi per kontraktorių, 
savaitgaliais talkininkaujant jau 
rūmui. Šį savaitgalį bus gauti 
sporto reikmenys . ir aikštelės 
pradėtos naudoti.

— Pakrikštyta Petronėlė Al
dona Simutytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
—Pakartotinai skelbiame,’ kad 

per vasarą 11.30 vai. Mišių pa
rapijos salėje nėra. Tikintieji 
prašomi dalyvauti 8, 9, 10 ir 11 
vai. Mišiose, laikomose laik. 
bažnyčioje. Vaikučius prašome 
vestis į. 16 vai. Mišias. \

— Raginame tėvelius dar pas
kutinėmis valandomis apsispręs 
ti ir siųsti savo vaikus į stovyk- 

■ las. Tiek ateitininkų stovykloje 
vyresniems, kuri prasidės šį šeš
tadienį, tiek “Auširos” rengia
moje stovykloje mažesniems, 
Kuri prasidės rugpiūčio 2 d., mo
kestis yra labai mažas. Kurie ir 
tos menkos sumos nesugebės su
mokėti, bus daromos lengvatos.

— Parapijiečiai, kurie galėtų 
padėti paskutiniuose stovyklų 
paruošimo darbuose, prašomi 
paskambinti klebonijom

— Rugpiūčio 3 d. rengiama 
tradicinė Toronto lietuvių mal
dininkų kelionė į Midlando šven 
tovę. Pramatoma, kad iškilmėse 
dalyvaus J.E. Kanados Apašta
liškasis Delegatas ir J.E. vysk. 
V. *Padolskis. Parapijiečiai ragi
nami šioje šventėje gausiai da
lyvauti. Kurie nenumato gali
mybių šventėn nuvykti automo
biliais, prašomi iki šįo mėn. 29 
d. vakaro klebonijai pranešti 
savo pavardes, kad,i reikiamam 
važiuojančių skaičiuj susidarius, 
būtų galima užsakytiVąutobusas.

— T. Steponas yra Išvykęs į 
centrinį pranciškonų (vienuoly
ną JAV, kur išbus iki liepos pa
baigos.

— Pakrikštvtas Ronaldas Al
fredos Šmitas.

Seimo ženkleliai
40 metų Liet. Nepriklausomy

bės paskelbimo sukakčiai ir 
Pirmajam PLB Seimui atžymėti 
yra išleisti gražūs metaliniai 
prie krūtinės prisisegami ženk
leliai, pagaminti pagal dailinin
ko V. K. Jonyno projektą. To
ronte šių ženklelių yra tik 300. 
Juos galima Įsigyti Prisikėlimo 
ir šv. Jono Kr. par. knygynuose 
bei pas apylinkės valdybos na
rius. Kaina $1.

Įsigydami ženklelį, prisidėsi
me prie seimo pasisekimo.

Apylinkės valdyba.
Vienas torontietis 

liepos 8 d. magistrato teismo bu
vo nuteistas 30 dienų kalėti “už 
pasikėsinimą papirkti šoferių 
egzaminatorių”. Jis į egzamina
toriaus kišenę įkišęs $5, pasak 
jo, už tai, kad tas parvežęs jį į 
namus.

Spaudoje buvo pažymėta, kad 
jis gimęs Lietuvoje. Teisėjas gi 
pastebėjęs, jog naujieji ateiviai, 
esą, kuo greičiau turį įsisąmo
ninti, kad kyšininkystė šiame 
krašte nesanti toleruojama.

ATEITININKŲ STOVYKLA
Vykstantieji į at-kų stovyklą 

liepos 19-27 d. pasiima: pagal
vę, paklodes, 2 ar 3 šiltas ant
klodes, baltinių, rinktinius, šil
tą megztuką, keletą porų koji
nių, maudymosi kostiumą, spor
tinius batukus, keletą rankšluos
čių, muilo, dantims valyti prie
mones, nedūžtamą lėkštę (bent 
vieną!) ir puoduką, šaukštą, 
peilį, šakutę, kišeninę elektros 
lemputę, maldaknygę, rašymo 
priemones. Kas turi sviedinių, 
rakečių ar kitokių sporto įran- 
kių, tenusiveža į stovyklą. Viską 
gerai sudėti į lagaminą ar ryšu
lį ir pritvirtinti prie jo kortelę 
su savininko vardu ir pavarde. 
Lagaminą pristatyti į Prisikėli
mo parap. kleboniją ne vėliau 
liepos 17 d. vakaro, nes liepos 18 
d. rytą daiktai bus nuvežti į sto
vyklą. Torontiečius, galinčius 
savo automobiliais nuvežti į sto
vyklavietę jaunimą. ir lagami
nus, prašome paskambinti kle- 
bonijon LE. 3-0621. Į stovyklą 
išvykstame liepos 19 d. 8 vai. ry
to. Rinktis prie Prisikėlimo par. 
klebonijos. Valdyba.

Jaunučių stovykla
Prisikėlimo parapijos sporto 

klubo “Aušra” rengiama dviejų 
savaičių stovykla jaunimui nuo 
7 iki 14 m. amžiaus prasidės rug
pjūčio 2d. — šeštadienį ir baig
sis rugp. 17 d. — sekmadienį.

Stovyklos vadovybė: /Dvasios 
vadas — T. Paulius, OFM, ko
mendantai — K. Batūra ir J. 
Dvilaitis; mergaičių vadovės — 
A. Petrauskienė ir A. Šapokaitė; 
kultūrinių . užsiėmimų vadovas 
— J. Staškevičius; sporto - žai
dimų vadovas — K. Šapočkinas; 
šeimininkės — S. Čeponienė, A. 
Grigienė, O. Guobienė, E. Juk
nevičienė, E. Liormanienė, V. 
Petrauskienė. Pagalbinis perso
nalas — J. Rukšys, K. Batūra, 
L. Verbickaitė, R. Gataveckai- 
tė, A. Sapijonytė, D. Simonai
tytė.

Prancūzijos atstovybė, ir tarp
tautinė filmų bendrovė atsiuntė 
vertingų kultūrinių - pedagagi- 
niu filmu.

Paskutinė data registruotis: 
liepos 20 d. Jau užsiregistravo 
81.

Gyvenantieji Hamiltone pra
šomi registruotis pas J. Pleinį, 
87 Sanford Ave., S.

RUOŠKIMĖS J t “Gintaras” ir vėl televizijoje
MIDLANDĄ I Mūsų šaunioji skautų - skau-

Rugpiūčio 3 d. Midlande, Ka- čių tautinių šokių grupė “Gin- 
nados kankinių šventovėje, 
įvyks metinė lietuvių maldinin
kų kelionės. Iškilmėse dalyvaus 
ir J.E. vysk. V. Padolskis, šv. 
Kazimiero liet, kolegijos Romo
je rektorius. Tikimasi, kad atsi
lankys J.E. arkivyskupas Pani- 
co, apaštališkasis Delegatas Ka
nadoje, kuris tą pačią dieną vi
zituoja kankinių šventovę. Šių 
metų kelionė į Midlandą jungia
ma su šv. Kazimiero 500 metų 
gimimo sukaktimi. Šiuo metu 
baigiami lietuvių kankinių kry
žiaus įrengimo darbai. Kadangi 
tai ne vien torontiečių reikalas, 
kviečiame dalyvauti iškilmėse 
visos Kanados lietuvius. Parapi
jos ar grupė# teorganizuoja iš 
anksto susisiekimo priemones. 
Gausiu dalyvavimu pagerbsime 
brangiuosius savo kankinius, 
kurių atminimui pastatytas kry 
žius liudys visiems nepraeina
mą jų garbę.

Iškilmių programa: 11 vai. pa
maldos Midlando šventovėj, ku
rias laikys J.E. vysk. V. Padols
kis. 2 vai. p.p. Kryžiaus Keliai, 
o po jų — susikaupimas prie lie
tuvių kryžiaus, kur dalyvaus ir 
Kanados Apašt. Delegatas J.E. 
arkiv. Panico.

KLK Fed. Toronto sk. v-ba.
Pavergtų tautų 

grupės, ypač gyvenančios To
ronte, rengia šventkeliones į 
Kanados kankinių vietovę Mid
land: slovėnai — liepos 20 d., 
vengrai — liepos 27 d., lietuviai
— rugpiūčio 3 d., lenkai — rug
piūčio 17 d. Čekai savo iškilmes 
ten turėjo birželio 22 d., latviai
— liepos 6 d.

taras” ir vėl pakviesti televizi- 
jon šį sekmadienį, liepos 20 d., 
9.30 vai. vakaro per CBC TV 
programą “Show Time”. “Gin
taras” jau turi televizijos patir
tį, nes porą kartų buvo pasiro
dęs programoje “Country Hoe- 
down”. Turbūt patiko netik 
žiūrovams, bet ir talentų me
džiotojams, nes šį kartą pavyko 
patekti, jau į vieną geriausių 
CBC TV programų “Show 
Time”, turinčią turtingą rėmėją 
— General Electric.

Į šią programą svečiais pa
prastai kviečiami tik profesio
nalai menininkai. Džiugu, kad 
mūsų šokėjai turi tokį pasiseki
mą. Tokie

daktorius, su šeima išvyko atos
togų į Springhurst vasarvietę, 
kur išbus tris savaites.

J. Matulionis, buvęs Kanados 
Lįet. Bendruomenės pirm, ir VL 
IKo pirm., grįžo į Torontą ap
lankęs Belgiją, Vokietiją ir Bri
taniją.

MONTREAL, Cue.
Talkos. Montreališkiuose pra- vęs savo maisto prekių krautu- 

deda prigyti gražus paprotys: vę Rosemounte, Alb. Skrebutė- 
talkos. Susikviečia kuris vienas nas. Jis rengiasi kurį laiką su- 
savo draugus, pažįstamus, kai- stoti Toronte ir Hamiltone, o 
mynus lietuvius jaunuolius, ir paskui vyks į Čikagą, kur turi 
tieji jam per trumpą laiką pada- pasiturinčius gimines. Jei pa- ____ J _ 1 ’ _______ _____ __ _ 1 A • • . • « a •

■■■ I ......................  -................i. i.. ■

Kas keliatės į kitę 
butą ir norite pigiu kaina per

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

BR. STONČIUS

ro didelį darbą: nudažo namus, 
praveda kelią, pastato namus 
vasarvietėje. Neseniai tokia gru
pė, vadovaujama senesnio atei
vio D. Linkūno iš Ville Lasallės, 
per dvi dienas sukalė dailų va
sarnamį pp. Aneliūnams Daina
voje, kurį pamatęs M-lio Dra
mos aktorius Barauskas išsireiš
kė: “Neprotestuočiau, jei ir ant 
mano sklypo iš . po nakties tok
sai namelis išdygtų!”.

Atostogauja. Ville lasaliečiai 
Petras Alekna ir Juozas Vierai- 
tis savo mašinomis išvyko dviem 
savaitėm į tabako ūkius, Onta
rio prov. Vargonininkas V. Ker- 
belis su žmona išvyko į Putnam, 
JAV, lankyti savo vaikų sto
vykloje, o iš ten važiuos prie 
Golfo srovės į pajūrį. Pas Tė
vus pranciškonus į Kennebunk
port, JAV, išvyko Juozas Luko
ševičius ir Vyt. Čėsna. Jonas 
Gudas ir Kostas Leipus su šei- 

ima išvyko^ paviešėti į Čikagą, 
lydėdamos j amžino poilsio vietq, o taip! Čikagoje jau visas menuo sve- 
pot sekmadienį, birželio 29 d. 11 vai., čiuojasi p. Ratavičienė, viešinti 
atlaikė šv. Mišias už A. t A. Antano pas į Čikagą nutekėjusią seserį

Dr. N.. Novošickis, 
dantų gydytojas, 459 Bloor St. 
W., išvyksta atostogų nuo liepos 
20 d. iki rugpiūčio 3 d. Tuo metu 
jo kabinetas bus uždarytas.

Prieglaudos naudai 
nuo liepos 21 d. University kine 
bus cinerama “Septyni pasaulio 
stebuklai”, kur tarpe kitų įdo
mių dalykų rodomos Vatikanoj pasirodymai netik

patraukliai reklamuoja Lietu- įžymybės, jų tarpe ir popiežius 
vos vardą, bet yra ir duosniai maldininkų audiencijoje. Filmą iinmnVami R oi Ui a fiUotic Vari m  i__apmokami, 
praturtėjęs 
ir kitų kultūrinių vienetų, kurie 
finansiškai gal netiek laimingi.

Prašome ir plačiosios visuo
menės pagalbos — parašyti, kad 
ir trumpai, į CBC ir pareikšti 
savo pritarimą dėl mūsų šokėjų 
pasirodymo. Tokie laiškai yra 
svarbūs, norint kad ir ateityje 
mūsų menininkai būtų kviečia
mi. Televizijoje žiūrovų laiškai 
yra tas pats, kas scenos meni
ninkui katutės. Joks rėmėjas 
nekvies menininko, kuriam pub
lika neploja; todėl prašome ra
šyti šiuo adresu: Producer Mr. 
.Stan Harris, CBC TV “Show 
Time”, 354 Jarvis St., Toronto 5.

Eug. Bubelis.
Otava. — Birželio mėn. darbų 

ministerija sudarė eilę sutarčių 
dėl naujų darbų už $12.211.291.

Reikia tikėtis, kad 
“Gintaras” neužmirš

globoja Toronto kardinolas, o 
filmo pajamos — House of Pro
vidence senelių prieglaudos sta
tybos fondui.

Musų mylimom pusbroliui A. f A. 
Antanui Ruzgai mirus birželio mėn. 26 
d. palaidotam 28 d. Toronto kapuose, 
reiškiame gilių padėkų kleb. kun. Ažu
baliui, atlaikiusiam gedulingas šv. Mi
šios už jo sielų ir pasakiusiam labai 
gražų pamokslų; kun. Pacevičiui kuris 
suteikė jam paskutinį patarnavimų, pa-

Didžiame liūdesyje
Janą ir Petrą Pakalkus — jų mylimai dukrelei

A. t A. R E G I N U T E I tragiškai mirus 
nuoširdžiai užjaučiame

Dr. A. Užupienė 
šį šeštadienį, liepos 19 d., iš
vyksta atotogų. Kabinetas bus 
uždarytas iki rugpiūčio 1 d.

“Varpas” Niujorkan
Krašto Valdyba ir Toronto 

apyl. valdyba sielojasi, kaip nu
vežti Toronto Liet. Chorą “Var- 
pas” į PLB Seimą Niujorke. Nu- 

Vykstantieji į stovyklą tepa- vežti virš 60 žmonių chorą Niu
jorkan kaštuos virš $1.000.

Toronto apyl .valdyba prašo 
visus, kai Toronte bus prašoma 
tam tikslui lėšų, neatsisakyti.

Kitos Kanados liet, kolonijos 
turėtų prisidėti, nes čia yra vi
sų Kanados lietuvių reikalas.

Toronto apyl. v-ba.

siiriia daiktus, kurie yra išvar
dinti vykstantiems į at-kų sto
vyklą skyrelyje. Lagaminą pri
statyti į Prisikėlimo parapijos 
kleboniją ne vėliau rugpj. 1 d. 
vakaro. Mašinų savininkus, ga
linčius pagelbėti nuvežti jauni
mą į stovyklą, maloniai prašome 
paskambinti klebonijom Jauni
mas stovyklon išvyks rupg. 2 d.
8 vai. ryto. Klubo v-ba.

Springhursto vasarvietė
Pagerėjus orams, ■ Georgian 

Bay pakrantėse, ypač prie Wa- 
sagos, pamažu Suvažiuoja atos
togautojai. Ir lietuvių apgyven
tame rajone jaučiamas didelis 
gyvumas. Praėjusį sekmadienį 
lietuviškųjų pamaldų metu salė
je dalyviai netilpo. Jau yra su
važiavę daug. atostogautojų iš 
Toronto, Hamiltono ir net JAV.

Pastarųjų poros metų laike 
gerokai nusekus ežerui, pakran
tėse yra iškilę nemaža akmenų, 
kuriuos paskutinėmis dienomis 
valdžios įstaigos buldozerių pa
galba pašalina. Ir šiais metais 
nemažas mūsų tautiečių skai
čius vasarvietėje pasistatydino 
naujų vasarnamių ir nusipirko 
jau pastatytų.

Šį šeštadienį 8 vai. vak. lietu
vių parap. salėje įvyks Spring
hursto vasarvietės vasarnamių 
savininkų susirinkimas, kur bus 
aptariami vasarvietės einamieji 
reikalai. Būtų gera, kad ir lie
tuviai, Springhurste turį vasar
namius ar sklypus, atsilankytų į 
susirinkimą, kur, be kitų reika
lų, bus sudarytas komitetas va
sarvietės reikalams.

Žvejotojas su laimikiu prie žu
vingojo Simcoe ežero. Mercury 
Lodge svečius maloniai priima 
ir žvejybon išleidžia savininkai 
lietuviai L. ir P. Krilavičiai. Ad
resas: 109 Orchard Beach, Kes
wick, Ont., tel. Roches Point 
184 M.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

A. K. Šviezikai 
ir Mackevičiai.

I

Drabužiai punskiečiams .
Toronto skautų “Židinio” ini

ciatyva yra surinkta nemaža 
drabužių, kurie artimu laiku iš
siunčiami Suvalkų trikampio ! 
lietuviams. Siuntų išlaidoms pa
dengti KLB Toronto apyl. Šal
pos Fondas paskyrė $50.

Mažalietuvių suvažiavimas
Liepos 4 ir 5 d. Toronte įvyko 

Mažosios Lietuvos Sąjūdžio — 
MLRS suvažiavimas. Buvo susi
rinkę Centro Komiteto nariai iš 
Niujorko, Čikagos, Montrealio 
ir Toronto.

C. Komiteto pirm. M. Brakas 
padarė platų pranešimą apie or- 

; ganizacinius ir politinius reika- 
' lus ir apie ką tik iš spaudos iš-
■ ėjusią studijų knygą “Mažoji 
i Lietuva”, išleistą Lietuvos Ty- 
įrimo Instituto Niujorke.

Buvo nuodugniai išaiškinti ne 
susipratimai, kilę sąryšyje su 

Į Rytų Prūsijos pabėgėlių organi- 
■zicijos vado ir dabartinio Vak.
■ Vokietijos seimo atstovo dr. Gil- 
i les paklausimo dėl JAV kongre
so nario Mr. Shehann užpernai 
pasakytos ir užrašytos kalbos 
JAV kongrese, kurią lietuviški 
veiksniai dr. Gillei buvo atsa
kę per dr. Karvelį.

Buvo svarstomi bendradar
biavimo klausimai su VLIKu, 
ALTu ir kitomis lietuviškomis 
grupėmis; istorinių ir politinių 
studijų praplėtimas Mažosios 
Lietuvos klausimais; Keleivio 
leidimas, jo turinio pagerinimas 
bei finansavimas ir MLRS veik
los praplėtimas.

Visais klausimais buvo pada
ryti atitinkami nutarimai. C. 
Komiteto kadencija vienbalsiai 
prailginta dar vieniems meams; 
po to numatoma eiti prie rota
cinės tvarkos. A. -

Vasarvietėje MERKURY LODGE
ant gražaus Lake Simcoe ežero kroato, 40 mylią nuo Toronto, viena mylia i 
š»aurę nuo Keswick, Opt., nuomojami naujai atremontuoti: vasarnamis, kabi
nos, su maistu ar be maisto, laiveliai. Pa p rąžius šoferį, autobusas sustoja prie 
vasarnamio. Savaitgaliais duodami lydeką pietūs. Graži vieta poilsiui ir meš
keriojimui. 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.

Telefonas Roches Point 184 M. Savininkai L. P. Krilavičiai

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę i Mont
real!, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

REIKALINGAS 
linoTipistas 

daliniam darbui, mokantis 
šiek tiek latviškai. Geras 
atlyginimas ir geros darbo 
sąlygos.

Skambinti: 
telefonu EM. 8-0792.

uzsa-

Manitor pateikia 16 žinomų LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ 
Hi-Fi 33 RPM. Long Play plokštele l-12”-30 cm. dydžio.

.Ji buvo skelbta “Tėv. Žiburiuose” Nr. 25 birželio 19 d. 8 psl. Užsakymo Nr. 503, kaina $5.95.
Naujos šio mėnesio plokštelės — senesnių laikų garsios:

MAREK WEBER ir jo orkestro įgrotos populiarios rusų čigonų romansinės: Tamsios akys, Dvi 
gitaros, Balalaika. Volgos jūrininkai ir 27 kitokios. Visos 12” LP-33 RPM plokštelės 
kymo Nr. 5907, kaina tik $2.00. *■
MILIZA KORJUS. koloratūrinis sopranas, su orkestru įdainuota: Viena taktu. Vienos krau
jas ir dar 8 kiti Vienos valsai. Visi 12” LP-33 RPM plokštelės. Užsakymo Nr. 724, kaina tik $2. 
Visos kainos kan. doleriais. Už pasiuntimą ir įpakavimą pirma plokštelė 50 et., sekančios po 15 c.
WALTER KOPPEL, 609 Yonge St, Toronto 5, Ont, Canada.
Europietiškų potefono plokštelių importo kroutuve — ronkdorbioi, dovanoms tinku dofykoi, gintaro išdirbiniai ir kt.

.....— ................. '..................................     ■■■ i ................... m- r...........

vyks, A. S. rengiasi atidaryti 
prekybą Čikagoje ir'ten ilgiau 
pasilikti. ?•• t

J. Parojus, buvęs entuziastin- 
gas montrealietis, dabar gyve- ' 
nąs Niujorke, ketina vėl grįžti 
Montrealin.

A. ir L. Kudžmai susilaukė 
antros dukters, o villasaliečiai 1 
P. ir G. Montvilai, kurie turi sū- 1 
nų ir dukterį, susilaukė antro : 
sūnaus. Sveikiname! J. P.

Nuoširdžiai sveikiname p. By- * 
tautų šeimą dukr. Rūtos Onos ; 
krikšto proga. Krikšto tėvais ■ 
buvo Rūta Barteškaitė ir Petras - 
Alekna. Iškilmėms buvo avyku- 
si ir p .Bytautienės mamytė p. 
Kuraitienė su sūnumi iš Brook- *

I

sielą. Kun. Gutauskui, lankiusiam A. t 
A. Antaną ligoninėje ir teikusiam jam 
daug paguodos;

Sol. Verikaiciui, taip gražiai pagie
dojusiam per gedulingas šv. Mišios lai
dotuvių metu; dr. Pacevičiui, gloooju- 
siom jį ligoje, p. Urbonui, už taip gražiai 
tartą atsisveikinimo žodį;

Nuoširdus ačiū A. -f A. Antano drau
gams: pp. Juodišiams, p. Matuliauskui, 
pp. Misiūnams, pp. Barauskams, pp. 
Motiejūnams, pp. Račkauskams, pp. Ka- 
napkams, p. Bivainiui, p. Raslanui, pp. 
Zabukams, p. Jonui Zabukui, p. Kaža- 
kauskui, p. Rasčiui, pp. Astrauskams, 
pp. M’kučioniams, ir gal daug mums ne
žinomų pavardžių, kurie nuoširdžiai 
globojo jį ligoje ir rūpinosi A. f A. An
tano laidotuvėmis.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie užpra
šė šv. Mišias už jo vėlę, o taip pat pri- 
siuntusiems’ taip gražių gelių.

Dėkojame karsto nešėjams jo drau
gams, prieteliams pažįstamiems 
sisms laidotuvių ' dalyviams dar kartą 
nuoširdus ačiū.

Andriulioniu šeima.

M. Stankaity tę - Kucinienę.
Išvyksta iš Montrealio, parda-

Nubausta 7 metų kalėjimu 
Greta Goede, ateivė iš Vokieti
jos, už 2,5 metų berniuko pagro
bimą iš turtingo Reitnąan šei
mos, kur ji dirbo kurį laiką kaip 
tarnaitė. Teisėjas Gendron, 
Montrealy, pareiškė, kad Goede 
esanti nenormali, nors juridiš
kai tokia nebuvo laikoma; ne
trukus būsianti pradėta depor
tacijos byla.

ir vi

STOVYKLA —
Nedaug dienų mums liko iki 

laukiamos vasaros
Turime sukrusti, kad būtume 
pilnai pasiruošę. Nepastebėsi
me, kaip tos dvi savaitės pra
bėgs ir Tavo draugininkas duos 
Įsakymą — vykstame! Būkime 

: tinkamai pasirengę ir budėkime. 
' ' Esu tikras, kad Tavo tėveliai 

suprato mūsų didžiosios mokyk
los - stovyklos reikšmę ir neabe
jodami leidžia Tave vykti. Atsi
minkim, sesės ir broliai, kad šie 
metai mums yra ypatingi. Jubi
liejiniai metai. Prieš 40 m. Lie-

MŪSŲ MOKYKLA
porto ir kitos kainos yra pakilu 

stovyklos, i sios ir mes esame priversti dau 
kkirfiiTYnri rrioit nroč-triigiau prašyti.

Jei kurios šeimos negalėtų šio 
mokesčio pakelti, gali kreiptis į 
skautu vadovus, kad sumažin
tų, o išimtinais atvejais ir visai 
numuštų. Bet jokiu būdu dėl tos 
priežasties tenelieka vaikas at
skirtas nuo kitų savo bendra
minčių.

Visi, kurie vyksta vasaros 
stovyklon, turi iki liepos 19 d. 
užsiregistiruoti pas savo drau
gininkus. Neužsiregistravę, o vė-

! PRITYRUSI ŠEIMININKĖ - VIRĖJA no- 
: retą gauti sezono metu darbo tabako 
>ūkyje. O. AdomaviečietŲė, 14 Delaware 
Ave., Toronto, Ont. e!. LE .3-7028.
____  *__ —---------------------------------- -- .----- ■ 
REIKALINGA MOTERIS prie voiko 
Moritrealyje, P.Q. Duodamas kambarys, 
maistas ir mėnesinis atlyginimas. Tel. 
RO. 6-3925, Toronto.

REIKALINGA MOTERIS ateinanti į na 
mus prižiūrėti 2 metų mergaitę. Telef. 
CL. 5-1690.

REIKALINGI VYRAI nuolatiniam fabri
ko darbui. $1 i valandą pradžioje. Tik 
pastovūs vyrai kreipkitės į Cotton Felts 
Ltd. 257 Niagara St. Tel. EM. 8-3001.

DUODAMAS 2 kambarių su virtuve bu
tas už namo prižiūrėjimą. Yra garažas. 
Tel. WA. 1-5733, skambinti po 6 v. v.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė I 
augšte ir 2 kambariai ir virtuvė II augš
te. Visi kambariai dideli, šviesūs ir šva
rūs. Vakarų Toronte. Tel. EM. 4-7308, 
skambinti nuo 9-4 vai. p.p.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldą, ll-me augšte. Priimame ir su vai
kais. Bloor - Dovercourt rajone. Telef. 
LE. 2-1020.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, be baldu. 212 Indian Rd. Cres. 
Tel. RO. 9-6243.

Išnuomojamas vidutinis kambarys ir mo
derni virtuvė, su baldais ir šaldytuvu. 
Ii augšte priešais Crestes park, 234 Bar
ton Ave. Suaugusiu porai. Apžiūrėti vi
sada. Tel. LE. 1-6498.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. Yra garažas. 71 Delaware Ave. 
Tel. LE. 3-5354, dcambinti nuo 2-8 v.v.

Išnuomoji! 2 kabinas - vasarnamius 
"Nida" su 4 atskirais įrengtais kamba
riais Oakview Beach, Seventh Avenue. 
Skambinti Toronto po 6 v.v. LE. 2-9007.

tuva atgavo Nepriklausomybę, liiau pageidaują vykti, sudarys 
lygiai prieš 40 metų ir lietuvis-; sunkumų vadovams. Žin'okite— 
koji skautija pradėjo savo pir-: skautas punktualus ir pareigin- 
muosius žingsnius. Todėl dėkite -gas!

Į stovyklą, reikia vykti 18 ke-

koji skautija pradėjo savo pir-: skautas punktualus ir pareigin- 
mtinciirc: Tincręnnis Tnrfpl riėkitp eras Į

pastangas visi: nuo vilkiuko - i Į stovyklą, reikia vykti 18 ke- 
paukštytės iki subrendusio vy-: liu iki Rawdon miestelio, ten 
čio - vyr. sesės šiuos metus ypa- > suradus Queen gatvę, sukti į 
tingai atžymėti ir tikrai pajusti, i kairę ir vykti iki 9-tos Avė. Suk- 
kad tai Jubiliejiniai metai. O . ti vėl į kairę. 9-ta Avė. pavažia-
tai pajusite ne namuose, bet sto
vykloje.

Visame laisvajame pasaulyje 
esą lietuviai skautai stengiasi 
šiuos metus tinkamai atžymėti 
rengdami stovyklas, burdami į 
jas viąą skautiškąjį jaunimą. 
Kas dešimtmetis rengiamos ir 
Tautinės stovyklos. Jos jau bu
vo trys. Ir šiemet, ketvirtame 
dešimtmetyje, Įvyksta Tautinė 
Stovykla prie Detroito, JAV. 
Gal vienas kitas ir iš Montrealio 
galėsime joje dalyvauti, bet bū
tinai dalyvaukime visi savoje 
stovykloje. Tai labai svarbu 
kiekvienam skautui-tei.

Jeigu dar yra Tėvelių, kurie 
abejoia leisti savo vaikus, drau
gininkas turėtu asmeniškai nu
vykti ir išprašyti, įtikinti juos 
ką tas skautukas — jo vaikas 
praranda nedalyvaudamas sto
vykloje.

Jau buvo skelbta anksčiau, 
kad stovykla prasidės liepos 26 
d. ir baigsis rugpiūčio 3 d. Vie
tovė —tRawdon vasarvietė, apie 
50 mylių nuo Montrealio.

Šiemetinis stovyklos mokestis 
numatytas toks: 1 asmeniui $18, 
2 — $30 ir 3 — $40. Jis šiek tiek 
didesnis, bet tai savaime supran 
tama, nes tiek maisto, tiek trans-

vus 3-4 mylias rasite ir pačią 
stovyklą.

Pageidaujame ir trokštame 
kuo daugiausia lankytojų - sve
čių. Kviečiame ir kitų lietuviškų 
organizacijų jaunimą aplankyti 
muš. Galėsime artimiau pabend
rauti, lietuviškas dainas kartu 
sutraukti, kad net Laurentian 
kalnai suskambėtų. Laukiame.

Mielieji montrealiečiai, kurie 
galėtų savomis mašinomis pri
sidėti prie skautukų nugabeni
mo į stovyklą, prašomi paskam
binti ponui Zubui — tel. PO. 
6-5421.

Šios vasaros stovyklos vado
vais yra ps. A. Kličius ir v.sl. 
S. Pakulytė.

Tad, iki pasimatymo stovyk
loje! Tikėkimės, kad Dievulis 
suteiks mums gražų orą ir duos 
progos pasidžiaugti gamtoje. 
Taip pat, broliai ir sesės, nepa
mirškite patikrinti savo skau
tišką mantą. Gal jau ko nors 
trūksta, gal jau reikia sutaisyti? 
Trumpindamas šį straipsnelį, 
nebeminėsiu ką turit pasiimti į 
stovyklą. Jei pamiršai — kreip
kis į draugininkus, skiltininkus 
ir jie Tau visada pasakys. Ruoš
kimės ir būkime pasiruošę!

s.v.sl. A. Slopas. ;

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovano sau ir kitom: medžio su ! 
venvrinioi drožiniai.' Siuntinėjimai nedo- | 
romi. '

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

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

41 Hewitt Ave.
Toronto

Telefonas LE. 5-1551

Išvyksta atostogų nuo liepos 
19 d. iki rugpjūčio 4 d. Kabi
netas tuo laiku bus uždarytas.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

7 “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

A L GARBENS
REAL ESTATE

1611 BloGr St W. - - Toronto, Ont
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

MORGIČIAI 6J/<% 
Parūpiname pirmus morglčius ant geresnių nuosavybių už 

634 procentus.

Nuosavybių įkainavimas arba pasitarimas suteikiamas veltui
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

Mes sąžiningai stengiamės, kad mūsų tautiečiai būtų paten
kinti. Specializuojamos pardavime geresnių namų, rezidencijų 

ir investavimų vakarų ir šiaurės rajonuose.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


