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Laisvės balsas nenutils
9

Yra nusikaltimų, kuriuos istorija amžius smerks ir kurių 
jokie išsisukinėjimai nei laikas niekados nepateisins. Tai nusi
kaltimai prieš tautų laisvę ir žmonių teises tvarkytis, kaip tinka
mi, tikėti ir skelbti savo idėjas, burtis, kurti, dirbti ir naudotis 
savo darbo vaisiais be suvaržymų ir nusavinimų. Tokiuos nusi
kaltimus yra padarę Kremliaus valdovai anomis baisiojo birže
lio dienomis. Savo nusikalstamą darbą jie tęsia toliau ir mindo 
pagrindinius tautų teisės dėsnius ir nuostatus. Negana to, Maskva 
grąsina laisvosioms tautoms atomo ir branduolinėmis bombomis, 
jei jos nesutiktų su Sovietų reikalavimais leisti jiems nekliudo
mai plėsti savo vergų imperiją.

Vykdydama šiuos visa griaunančius ir naikinančius darbus, 
Maskva turėtų atsiminti viena, kad, kaip rusų tauta neužmiršo 
tų laikų, kai totorių ordos mindė jų žemę, niekino ir žudė jų žmo
nes, taip ir lietuvių tauta niekados nepamirš tų skriaudų, kančių, 

. kraujo ir ašarų, kurias jai tenka lieti ir kentėti dėl sovietų vergi
jos. Nieko nepadės nervai, pyktis, nei grąsinimai. Nuskriaustoji 
lietuvių tauta reikalavo ir reikalaus savo teisių grąžinimo. Tai 
yra jos kovos šauksmas, kuris nenutils, kol bus atstatyta Lietu
vos valstybinė nepriklausomybė. Šis šauksmas nėra nacionalisti- 
nių-buržuazinių Atplaišų reakcija prieš pavergėją, kaip Maskvos 
tarnautojai okupuotoje Lietuvoje tą lietuvių tautos laisvės balsą 
norėtų vadinti. Ne. Tai yra vieningas visos tautos, ne kokių ne
samų atplaišų pasiryžimas kovoti ir siekti nepriklausomybės. To 
siekimo nesulaikys jokie persekiojimai, priešo sukti mainų pasiū
lymai ar klastingi tariamos taikos pažadai, “graždankos” nei pa
galiau išprievartautų pareiškimų skelbimas. Subversyvūs oku
panto tikslai yra gerai visiems žinomi. Pavergtųjų žmonių Mas
kva jais nesuvylios. Lietuvių tautos lasvės balsas nenutils nieka
dos! Jis. kaskart labiau reikalaus, kad sovietai pasitrauktų iš kraš
to, kad Lietuva galėtų pasinaudoti savo teise į neprikalusomą 

- valstybinį gyvenimą ir kad Maskvos ištremtiems lietuvių vai
kams būtų leista grįžti į savo tėvų žemę ir kurtį joje savo tautos 
šviesią ateitį.

Dr. A. Trimakas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

Pirmininkas.

a. ministeris V. Gylys

KAS NAUJO KANADOJE7
Rinkimus į Ontario prov. par

šervatoriai. Iš 98’atstovų jie gavo 
71, liberalai—22, CCF— 5. Kon
servatoriai po 16-kos metų val
dymo galės tęsti valdymą, nors 
ir su mažesne dauguma' Per 
šiuos rinkimus jie neteko 13 at
stovų, liberalai gavo 11 naujų, 
CCF — 2 nauju.

Praėjusiame parlamente buvo 
84 konservatoriai, 11 liberalu ir 
3 CCF.

kų brigadą Vestfalijoje, išbuvu- 
Į^d^ama pasi

imti daiktų iki 1.200’ sv. Pries 
trejus metus 4-sios brigados na
riai atvyko Vokietijon su 30.000 
lagaminų, o grįš jau su 50.000.

Birželio 14 d. 10.30 vai. vak. 
staiga mirė įgaliotas Lietuvos 
ministeris gener. konsulas Ka
nadai Vytautas Jonas Gylys. Sa
vaitgaliui buvo išvykęs į Spring- 
hurst vasarvietę, kur pasijuto 
negerai; grįžo į Torontą tą patį 
šeštadienio vakarą.

Sekmadienį dar ruošėsi eiti į 
birželio masinių deportacijų mi
nėjimą Columbus salėje, bet jau 
nebepajėgė. Vakare apie 10 vai. 
pasijuto labai blogai ir netrukus 
visiškai nusilpo. Iškviestas gyd. 
dr. J. Yčas rado padėtį kritišką 
ir tuojau pasiuntė ligonį šv. Juo
zapo ligoninėn. Deja, ministeris 
ją pasiekė jau miręs nuo širdies 
smūgio. Pastangos,.atgaivinti ne
bebuvo sėkmingos.

Apie ministęrio mirtį telegra
ma buvo pranešta min. St. Lozo
raičiui Romoje, telefonu — Lie
tuvos atstovui Vašingtone J. Ka- 
jeckui ir gen. kons. J. Budriui 
Niujorke. Taipgi pranešta To
ronto konsularinio korpuso de
kanui. Kanados vyriausybę apie 
tai painformavo, berods, J. Ka- 
jeckas.

Velionies V. Gylio kūnas pa
šarvotas Turner & Porter laido
jimo įstaigoj — 436 Roncesvalles 
Avė. Laidotuvės trečiadienį 10 
vai. ryto iš šv. Jono Kr. bažny
čios Park Lawn kalinėse. Lai
dotuvėm tvarkyti sudarytas spe
cialus komitetas: V. Meilus, kun. 
P. Ažubalis, prof. A. Zubrys, A. 
Kiršonis ir J. R. Simanavičius.

Į laidotuves atskrenda Lietu
vos konsulas Čikagoje dr. P.

Savaitės įvykiai
Penktoji Ženevos konferencijos savaitė pasiekė kritišką tašką, 

verčiantį keturių didžiųjų užsienio r. ministerius arba susitarti, 
arba išsiskirstyti. Britanijos S. Lloyd, ir Prancūzijos Couve de 
MurvilĮę grįžo savaitgaliui į savo sostines pasitarti su šefais, o ame
rikiečių !lr sovietų ministerial pasiliko Ženevoje. Vakariečiai at
skleidė sovietams visus savo pasiūlymus ir minimalinius reikala
vimus,, nuo kurių negalį trauktis, būtent: pripažinimą okupacinių 
teisių Berlyne, laisvo priėjimo, sudarymo bendros rytiečių-vaka
riečių ir vokiečių komisijos spręsti špionažo bei propagandos rei
kalams. Taipgi vakariečiai sutiko nedidinti dabartinio karinių įgu
lų skaičiaus Berlyne. Sovietų A. Gromyko betgi tęsė savo reikala
vimą baigti V. Berlyno okupa-*----------------------------------------
ei ją. Vakariečiai pareiškė-nebe-1 karnos pažangos atominėje srity, 
matą prasmės tęsti derybų, jeilPrpz. De Ganlle sutiktu-1 sti atrv 
A. Gromyko nepakeisiąs savo 
kartojamo reikalavimo. Pasta
rasis, užuot sušvelnėjęs, patei- 
'kė naują, beveik ultimatyvų, pa
siūlymą pripažinti okupacines 
vakariečių teises V. Berlyne dar 
vieneriems metams, jei karinės 
įgulos bus -sumažintos, propa
ganda ir špionažas sulaikyti, ir 
bus atsisakyta, nuo atominių 
ginklų įvedimo V. Berlyne; su
daryti vokiečių-rytiečių-vakarie- 

jčių komitetą paruošti-Vokietijos 
{suvienijimo planui ir taikos su
tarčiai vienų metų laikotarpyje. 
Vakariečiai pareiškė negalį tokio 
pasiūlymo priimti. Čia tad kol 
kas derybos ir sustojo.

De Gaulle reikalauja
Besiderant Ženevoje su sovie

tais, vakariečių užsienio r. minis
teriu užnugary įvyko nelauktų

Ambasadorių Švedijai paskir
tas Toronto advokatas A. K. 
Graham, ikišiol buvęs Suomijos 
garbės konsulu ir konsulų To
ronte vicedekanu. Į Suomijos 
garbės konsulus jis buvo pakvies

Žemės palydovas, kurio paga
minime dalyvauja ir Kanados 
mokslininkai, bus iššautas erd- 
vėn 1961 m. Pasak min. pirm. 
Diefenbaker, Kanada neturinti 
iššovimo bazių, tačiau tąi ne
kliudo. jos mokslininkams prisi
dėti prie JAV gaminamo žemės 
palydovo. ■ **

Kanados komunistų partija, 
pasak jos vado T. Buck, kuri ofi
cialiai vadinasi Labor Progres-

tas prieš 27 metus, kai sėkmin- sive Party, grįšianti _prie savojo 
gai buvo gynęs vieno suomių 
laivo bylą. Visą laiką jis domė
josi ir Švedija, kurioj lankėsi 
net keletą kartų. Ambasadoriaus 
pareigas Švedijoj jis perims bir
želio 21 d., o ligšiolinis ambasa
dorius J. Chapdelaine gaus kitą 
paskyrimą.

Sov. Sąjungos augščiausiojo 
sovieto penki nariai, pakviesti 
ambasadoriaus A. Arutunian, 
birželio 11 d. atvyko Kanadon ir 
lankosi Otavoj, Montrealy, To
ronte ir Niagara Falls. Jų tarpe 
yra Ivan Kabanov, buvęs užsie
nio prekybos min., ir Aleksand
ras Volkov, darbo ir algų komi
sijos pirmininkas. Pasiliks dvi 
savaites ir galbūt bandys įtikin
ti kanadiečius parlamentarus at
silankyti Sov. Sąjungoj.

vardo Communist Party, kaip 
buvo iki 1940 m., kai partija bu
vo paskelbta neteisėta, nes prie
šinosi krašto karinėms pastan
goms. 1943 m. kom. partija vėl 
išėjo viešumon Labor Progres
sive Party vardu. Visuomenė bet 
gi nesileido apgaunama, ir kom. 
partija liko išmesta iš feder. ir 
provincinių parlamentarų. Fred 
Rose, atstovavęs Montrealio Car 
tier apylinkę feder. parlamente, 
buvo nuteistas kalėti 6 metams 
už šnipinėjimą ir išmestas iš 
parlamento narių 1946 m.

Kanados vėliavos klausimas 
vėl iškilo ryšium su karalienės 
vizitu. “Vancouver Sun” paskel
bė tuo reikalu savo redaktoriaus 
H. Weir straipsnį, kuriame ašt
riai pasisakoma prieš Union Jack 
vėliavos vartojimą Kanadoj. Esą 
tai būtų Kanados karalienės įžei
dimas. Union Jack vėliava esąs 
simbolis suvienytos karalijos, 
kurią sudaro: Anglija, Škotija, 
Š. Airija. Kanada su šia karali
ja neturinti nieko bendro nuo to 
laiko, kai nustojo buvusi koloni
ja Westminsterio 1931 m. statu
tu. Union Jack vėliava negalinti 
būti Kanados, kaip nepriklauso
mos valstybės, vėliava, lygiai 
kaip Romos ereliai negalį būti 
britų salų ženklu, kuris vyravo 
Anglijoj 400 metų. Laikraštis 
kaltina kolonizmu vadovaujan
čius politikus.

Presbiterininkų sektos suva
žiavime iškilo priekaištas imigra 
cijos ministerijai dėl padidėju
sio katalikų ateivių skaičiaus. 
Esą praėjusiais metais Halifaxo 
uoste buvę išlaipinta 28.000 ka
talikų, 14.000 protestantų. Po-žy
gių Otavoje betgi buvo įsitikin
ta, kad imigracijos ministerijoj 
nesiekiama atgabenti daugiau 
vienos kurios tikybos ateivių. 
Be to, vienas presbiterininkų pa
reiškė, kad katalikais vadinamų 
tarpe esą daug antiklerikalų, ku
rie nesą katalikai.

2.000 kanadiečių moterų šią 
vasarą išvyks Vokietijon su sa
vo vaikais ir vyrais kariais, ku
rie turės pakeisti 4-tąją pėstinin-

Dvikalbiškumas Kanadoj, pa
sak premjero Diefenbakerio, 
esąs pageidaujamas, bet neesmi
nis valstybingumui ugdyti. Tai 
gražus kultūrinis bei pedagogi
nis idealas, praturtinąs piliečius 
dviem kalbom, tačiau nesąs bū
tinas Kanados valstybingumui. 
Antra vertus, Kanados valsty
bingumui sukurti nėra būtina 
visiems kalbėti ta pačia kalba, 
taip kaip nėra būtina priklausy
ti tai pačiai tikybinei grupei, po
litinei partijai ar rasei. Tai esą 
rodo Kanados praeitis, kai vie
noj kofederacijoj sutilpo angliš
kos ir prancūziškos bendruome
nės, padėdamos pagrindą krašto 
valstybingumui.

Prez. De Gaulle sutiktų- su ato
minių bombų sandėliais Pran
cūzijoj, jei jie būtų pavesti jos 
kontrolei.'

Adenaueris ramina
V. Vokietijos kanclerio K. 

Adenauerio atsisakymas būti 
kandidatu į prezidentus ir pasi
ryžimas likti kanclerio pareigose 
sukėlė priekaištų bangą iš pozi
cijos ir pozicijos pusės. Prie jų 
prisidėjo dr. Erhardo, numatyto 
kanclerio, pareiškimai besilan
kant JAV ir grįžus į Bonną. Bu
vo manyta, kad kr. demokratų 
partijoj įvyks 'skilimas, juoba, 
kad šiuo atveju Erhardo pusėje 
stovėjo partijos dauguma. Po 
dvi valandas užtrukusio priva
taus pokalbio tarp Adenauerio 
ir Erhardo viskas buvo išlygin
ta, ir .Erhardas pareiškė žiūrįs 
ne praeitin, o afeitin. Manoma, 
kad kancleris sutikęs ateityje 
remti Erhardo kandidatūrą į 
kanclerius ir nebepiršti tai vie
tai finansų min. Etzelio. Šis

kais Petrapilyje vidaus reikalų 
ministerijoj juriskonsultų sky
riuje, vėliau buvo perkeltas Suo
mijos generalgubernatūron. At- 

ųsomai Lietuvai

atstovu Suomijai, 1920 m. — Es
tijai, o 1921m. — konsulu Ka
raliaučiuje. Iš čia toms pačioms 
pareigoms 1924 m. buvo perkel
tas Kopenhagon, 1927 m. Rygon, 
o 1930 m. Londonan. Kai 1932 
m. Lietuvoje ėmė aštrėti Klai
pėdos padėtis, gubernatoriaus 
pareigoms buvo pakviestas jau 
patyręs diplomatas Vyt. Gylys,, 
kuris toje vietoje išbuvo ligi 1934 
m., kai vėl grįžo dipl. tarnybon 
kaip Lietuvos charge d’affaires 
Belgijai. 1937 m. buvo paskir
tas įgaliotu ministeriu ir nepa
prastu pasiuntiniu Šveijai, o nuo 
1938 m. jam buvo pavesta kartu 
atstovauti Lietuvą Danijoj ir 
Norvegijoj. Kai sovietams oku
pavus Lietuvą Švedija pripaži
no Lietuvos įjungimą Sov. Są- 
jungon de jure, nepriklausomos 
Lietuvos atstovavimas pasidarė

Daužvąrdis. Generalinis, konsu- sikūrus neprikV.i

serga, o Lietuvos atstovas Va
šingtone p. J. Kajeckas laidotu
vių dieną turi dalyvauti svarbio
se iškilmėse Amerikoje.

Velionis gimė 1886 m. sausio 26 
Griškabūdyje. Vidurinį mokslą 
ėjo Marijampolėje ir Kaune, 
augštąjį — Petrapily, kur gavo 
teisių kandidato laipsnį. Teisi
ninko darbą jis pradėjo caro lai

JAV SUMAŽINO
PASKOLĄ LENKIJAI
Vašingtone buvo pasirašyta 

nauja 1959 m. prekybos sutartis 
su Lenkijos delegacija ir tai per
pus mažesnės apimties. 1957 ir 
1958 m. Lenkijai buvo duota $100 
mil. paskola, šiemet gi tik $50 
mil. Į tą sumą įeina JAV kvie
čių pertėkliaus pardavimas — 
už $44 mil. ir $6 mil. paskolos do
leriais, kurių $2 mil. būsią su
naudoti polio serumui ir $4 mil. 
— žemės ūkio gaminių transpor
tui. Paskola duota iš JAV prezi
dento specialaus fondo užsienio 
kraštams ir turi būti grąžinta 
doleriais su 4,5% palūkanomis. 
Skola už kviečius gali būti grą
žinta zlotais, šis paramos apkar
pymas padarytas, matyt, ryšium 
su W. Gomulkos kalbomis, puo
lančiomis JAV.

Otava. — National Housing 
teikiamų paskolų procentai ne
būsią pakeisti, pareiškė viešųjų 
darbų min. Green. Jos ir toliau 
bus teikiamos po 6%.

neįmanomas, ir Vyt. Gylys 1949 įėjimų. Britų spaudoj pasklido ži
rą. persikėlė Kanadon. 1949 m. inios apie užs. r. min. Lloyd pa-
gruodžio 1 d. buvo paskirtas Lie- j 
tuvos gen. konsulu ir tąs parei-

keitimą kitu ir,' nežiūrint oficia-
lauš paneigimo, buvo pakartotos, nesutarimas pakenkė kr. demo-

gas ėja iki mirties. Prieš jį To Tai susilpnino ministęrio pozici- 
i'ohte tebuvo' garbės konsulas ją ženevojė/T^aryziuje D’e*GaūT- 

le pareikalavo amerikiečius-bri- 
tus dalintis su Prancūzija atomi
nėmis paslaptimis, laikyti ją 
atomine galybe ir pritarti jos po
litikai Alžerijoj. Jau praėjusiais 
metais De Gaulle siūlė sudaryti Chruščiovas Rygoj 
JAV-Britanijos-Prancūzijos tri- Neseniai lankęsis Balkanuose 
julę, kuri tvarkytų globalinę Š. ir ten pasiūlęs neatominę sritį, 
Atlanto S-gos politiką. Mažės- Chruščiovas atvyko Pabaltijin 
nieji nariai užprotestavo, ir pa- su palydovais, kurių tarpe bu- 
siūlymas nepraėjo. Užtat De — —........ • —
Gaulle, siekiąs Prancūzijos di
dybės, ėmė trauktis nuo Atlanto 
S-gos. Prancūzijos sausumos ka
riuomenės daliniai liko atitrauk
ti Alžerijos kovoms, Viduržemio 
jūros laivynas išimtas iš Atlanto

Grant-Suttie, miręs 1949 m. ge
gužės 24 d. #•

Velionis be diplomatinės tar
nybos dar reiškėsi visuomeninėj 
veikloj' ir 'spaudoj. 1917-18 m. 
Suomijoj buvo lietuvių tremti
nių d-jos pirmininkas, rašinėjo 
liet, laikraščiams iš politinės in
formacijos srities. Gyvendamas 
Kanadoje liet, laikraščiams teik
davo svetimų laikraščių iškarpų 
ir biuletenių Lietuvos reikalais. 
Būdamas Helsinky 1917 m. dėstė 
politinę ekonomiką liaudies uni
versitete. Velionies tėvas Myko
las buvo pedagogas, suorganiza
vęs progimnaziją Širvintose ir 
eilę metų jai vadovavęs.šilę metų jai vadovavęs. fS-gos vadovybės, aviacijos ir ry- 

A.a. ministeris V. Gylys pali- šių įjungimas sulaikytas. Pasku-
ko liūdinčią žmoną p. Vandą 
Aleksandravičiūtę ir gyvą atmi
nimą kaip sąžiningo Lietuvos 
valstybės pareigūno.

Mokslo premija L Dambriūnui
“Aidų” žurnalo mokslo premi

jos komisija, susidedanti iš pir
mininko dr. Pr. Skardžiaus, sek- 
ret. V. Trumpos, narių: dr. L. 
Andriėkaus, OFM, dr. VI. Vilia
mo ir dr. R. Zalubo, susirinkusi 
1959 m. birželio 11 d. Vašingto
ne, svarstė pateiktus veikalus ir 
vienbalsiai nutarė $500 premija 
skirti LEONARDUI DAMBRIŪ- 
UNInž jo studiją “Lietuvių kal
bos veiksmažodžių aspektai”.

Komisija Leonardui Dambriū
nui premiją paskyrė už tai, kad i išleistas kuria svetima — anglų, 
jis savo veikale pasirinko spręs- I prancūzų ar vokiečių kalba.-

ti svarbią ir didžiai aktualią lie
tuvių kalbos mokslo problemą 
ir, problemą moksliškai spręsda
mas, jis tiriamąją sritį gerokai 
išplečia ir daug ko naujo įneša, 
tuo būdu pataisydamas ir papil
dydamas ankstyvesnius užsienių 
mokslininkų tyrinėjimus. Komi
sija mano, kad šis premijuotas 
veikalas, būdamas stambus in
dėlis ne tik į lietuvių kalbos, bet 
ir į bendrąjį kalbų mokslą, pir
miausia turėtų būti išspausdin
tas -lietuvių, o vėliau išverstas ir

tinis De Gaulle ėjimas — už
draudimas laikyti atomines bom 
bas Prancūzijos teritorijoj. At
lanto S-gos karinis vadas gen. 
Norstadt ėmė planuoti perkelti 
amerikiečių aviacijos dalinius iš 
Prancūzijos į kitus kraštus — 
Britaniją, V. Vokietiją ar Itali
ją. Tikimasi, kad bus rasta vi
siems priimtina išeitis. Sunkumą 
sudaro JAV įstatymas, draudžiąs 
teikti atomines informacijas 
kraštui, nepadariusiam atitin-

kratų prestižui Vokietijoj ir ga-

dento rinkimams, kuriems kr. 
demokratai dar nėra parinkę 
kandidato, galinčio konkuruoti 
su populiariuoju socialistų kan
didatu Carlo Schmid.

Chruščiovas Rygoj

vo R. Vokietijos premjeras Gro
te wohl ir kompartijos gen. sekr. 
Ulbricht. Čia jis buvo vietinių 
komunistų iškilmingai priimtas 
ir savo kalboj Rygos Kultūros 
ir Poilsio parke, pasmerkė vaka
riečių politiką, nustatytą a.a. 
Dulles. Esą jis norįs, kad ir Pa
baltų y s, kaip ir Balkanai, būtų 
padarytas neatomine sritimi, ne
išskiriant nė Danijos su Norve
gija, kurios priklausančios At
lanto S-gai. Sov. Sąjunga esanti 
geruose santykiuose su Suomija, 
nors ir ten esą sovietų priešų, 
kaip socialdemokratų dešiniojo 
sparno vadovas V. Tanner. Rug
pjūčio 15-20 d. Chruščiovas lan
kysis Švedijoj. Ta proga jis bu
vo norėjęs kalbėti didelio masto 
visuomenės susirinkime, bet Šve 
dijos vyriausybė su tuo nesutiko.

Sovietu vicepremjeras į JAV
Birželio 25 d. į JAV atvyks 

Sov. Sąjungos vicepremjeras 
Frol Kozlov, 51 m. amžiaus, ati
daryti sovietų parodos Niujorko 
kolizėjuje. Sovietų ambasadorius 
JAV Menšikov kreipėsi į Valst. 
Departamentą, prašydamas pa-

Čiurlionio ansamblis su savo vadovu Mikulskio ir solistėmis — Stempužiene ir Krištolaityte. Jis koncertuos Kanadoje, Merritton 
vietovėje prie St. Catharines, Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos ruošiamose Joninėse. Žiūr. 3 psL '

*

dėti suorganizuoti Kozlovo 10 
dienų kelionę po JAV — Niujor
ke, Vašingtone, Detroite, San 
Francisco, Los Angeles ir viena
me Texas mieste. Taipgi jis no
rėtų būti priimtas prez. Eisen- 
howerio ir pasirodyti televizijoj. 
JAV pareigūnai studijuoja Koz
lovo pageidavimus ir, atrodo, 
juos išpildys tiek, kiek sovietai 
išpildys JAV viceprezidento R. 
Nixono pageidavimus. R. Nixon 
vyks Maskvon liepos 25 d. ati
daryti amerikiečių parodos So
kolniki parke. Jis prašė leidimo 
aplankyti keletą sovietų mies
tų, neišskiriant Sibiro, kur retai 
kam iš užsienio pavyksta apsi
lankyti.

Varšuva. — Devintinių pa- ■ 
moksle 100.000 miniai kardinolas 
Wyszyinskis pareiškė protestą, 
kad valdžia neleido pasinaudoti 
garsintuvais ir neleidžia Bažny
čiai naudotis radiju.

Otava. — Kanados valdžia pa
skyrė $5.000.000 karo pramonės 
subsidijoms. Jie „bus paskirstyti 
tarpe firmų vykdančių toje sri
tyje tyrimus, kurie turėtų pa

skelti pramonę.

i
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* Ortodoksai Graikijoj gyvai domisi krikščionių konfesijų su- Vienijimu ir būsima visuotine santaryba,, šaukiama popiežiaus Jono XXHI. Jų žurnalas “Ka- themerini” paskelbė straipsnį “Didžiausia problema”, kuriame iškeliama vienybės svarba ir naujai užmegztas ryšys su šv. Sostu Romoje. Esą popiežiaus ^Įtsfavo vizitas Konstantinopolio * ' įoksų patriarchui ir orto- skupp vizitas Ro-

i r— košiamieji žingsniai žtlifėjij ItonfeSijų suartėjimui. *
* Katalikų ir kitų konfesijų mokykloms Britanijos vyriausybė sutiko *skirti didesnes sumas. Tuo -reikalu įvairių konfesijų mokyklų atstovai darė žygių vyriausybėje, bet ypač pasižymėjo . katalikų vyskūpų švietimo komisijos pirm. vysk. Beck, remiamas viso episkopato. Sudarytas .planas statyti naujoms mokykloms visame krašte.
* Premija už geriausį filmą dvasiniu-moraliniu požiūrių paskirta autoriui Francois Truffant' už “Keturi šimtai smūgių”. Premija buvo paskirta katalikų tarp taut, filmų organizacijos “Office catolique international du Cinema” Cannes mieste įvykusiame festivalyje. Liko atžymėti ir kiti filmai: ‘Tiegras Orfen” M. Camus, “Moters polėkis” kanadiečio D. Tunstell.
* Socializmo įtaka valstybinei santvarkai per paskutiniuosius" 25 metus smarkiai padidėjo — pareiškė tėvas Marcotte,, jėzuitas, Montrealio un-tb prof;/ kalbėdamas Kanados “Caritas” su- važiaviiiipr -j JJkini®.' liberalizmo laioktarpis esąs pasibaigęs net Amerikoj 1 Komunistiniuose kras tuose socializmas pasiekęs savo kraštutinę ribą, laisvajame gi pasaulyje socialistinės tendencijos yra įsivyravusios net antikomunistiniuose kraštuose. Nuo 1930 m. valstybės įėjimas socialinės apsaugos šritin vis didėja ir daugeliui tapo net pajamų šaltiniu. Krikščionišku požiūriu nei liberalizmas, nei socializmas esą nepriimtini. Pirmasis valstybinę santvarką atremia į individą — paskirą žmogų ir nueina anarchijom antrasis nuveda žmogų vergijon. Krikščionybė gina asmenį. Valstybė turi jam tarnauti, o ne jis . valstybei. Valstybės vaidmuo visuomeniniame gyvenime turįs būti pagalbinis, teikiąs apsaugą bei tvarką, kurioje galėtų išugdyti savo jėgas kiekvienas asmuo, vGanytojinių laiškų, rašytų vyskupų savo tikintiesiems, žmo nės nesupranta—rašo olandų savaitraštis “De Bazuin” — Trimitas. Straipsnio autorius- apklausęs daugybę katalikų po paskutinio Olandijos katalikų vyskupų laiško apie kunigų ir pasauliečių y vaidmenį bei pareigas Bažnyčioje kaip Mistiniame Kris taus Kūne. Daugumas atsakė nieko Nesupratę, nors laiškas buvo paskelbtas netik bažnyčiose, bet ir laikraščiuose. Laikraštis nagrinėja to priežastis ir randa, kad tarp vyskupo ir tikinčiųjų

yra perdidelis tarpas; Europoje vyskupas tapęs izoliuotu autoritetu, kuris kalba tik iš tolo per laiškus, kurių kalba augšta, tikintiesiems neprieinama. Domininkonų laikraštis pataria, be kitko, glaudesnį kontaktą su žmonėmis, tiesioginį kreipimąsi į juos ir tai prieinamu būdu.
* Žydų biblinių studijų kongresas įvyko Jeruzalėje, kur dalyvavo 1.200 atstovų. Jį atidarė Izraelio premjeras Ben Gurion, iškeldamas Biblijos reikšmę. Paskaitų temos sukosi daugiausia apie pranašus Jeremiją ir Eze- kielį. Visa eilė kalbėtojų palietė žydų misiją pasaulyje pasisakydami prieš tautos išblaškymą -grupėmis. Žydų tautos misija esanti Sionas, t.y. Palestina. Kon grėsė kaip stebėtojai dalyvavo katalikų ir protestantų atstovai.
* Šventąjį karą prieš ateistinįkomunizmą Vid. Rytuose paskelbė' tūkstantmečio muzulmo- nų universiteto rektorius Mahmud Shaltut Kaire. Savo radijo kalboje kvietė visus tikinčiuosius kovoti su komunistine propaganda. Taipgi Egipto didysis mufti paskelbė per radiją savo potvarkius tikintiesiems kaip elg tis su komunistine propaganda Vid. Rytuose. Tokių priemonių griebtis juos paragino įvykiai Irake, kur komunistai sudeginę Koraną ir nužudę muzulmonų dvasininkų. ? .į ■* Liuteronų skaičius- 1958 m. pabaigoj pasiekė 71.135.0^8. Jie sudaro 30% visų pasaulio pro- "tėstantų:"Eūropoje liuteronų yra 59,4 mil., Amerikoj — 8,8 mil., Azijoj — 1,4 mil., Afrikoj —-1,'2> mil.,. Australijoj su N. Zelandija ir N. Gvinėja — 283.000.* Stalingrado ortodoksų katedrai nukaldintas -kryžius iš 1940 m. sunaikintos Coventry (Anglijoj) katedros vinių. Tai būsianti anglikonų dovana už ortodoksų atsiųstą ikoną. Kry-. žiu j e iškaltas atitinkamas įrašas,- primenąs krikščionišką vienybę.

pateko' prieštarybių tėkmėm 
Skelbė tautoms laisves ir piršto 
nepajudino jų laisvę ginti. Tu
rėjo priemones komunistinį im
perializmą sulaikyti ir nuolat 
traukėsi išsižadant ne tik besi
šaukiančių laisvės, bet ir savo 
gyvybinių reikalų. Kai Rusija 
pasigamino atominius ginklus, 
paskelbta atsikirtimo teorija, ku-simota daryti Rusijos apsupimą, tačiau netrukus apėmė nuogąstis, kai Maskva ėmė kylius tarp vakariečių varyti. Svajota apie laisvą, pažangų ir pasiturintį pasaulį, sukurtas toks, kuriame negirdima šauksmo esančių vergovėje, mokslinė pažanga fizikos, chemijos, biologijos ir kitose srityse žada pražūti. Raketos sudaro grėsmę kiekvienam žmogui pasaulyje. Ligų mikrobai, cheminiai būdai žmonėms išnaikinti ir psichiškai paralyžuoti tampa pavojingesni už betkuriuos sprogmenis, kai atskiri žemynai ims kariauti, šie ginklai didesniu pavojumi grąso Amerikos žemynui, kaip Europai, kurioje dėl artumo negali būti panaudoti. JAV nuotolis anksčiau buvo išsigelbėjimas, nūdieną sudaro priešui galimybę panaudoti visuotinio naikinimo ginklus. Anks čiau JAV grėsė .ideologinis ginklas — komunistinė mintis, kuria, .neatsakingai žaidė kaikurie ame: rikiečiai politikieriai. Net, šiandieną jie, prisidengę liberalizmu ir žmoniškumu, eina talkininkauti Maskvai. Didesnio susijau-. dinimo būta, kai Rusija atsidėjusi siekė politinių tikslų kuo- mažiausia nuolaidų darydama. Šis laikotarpis dalimi jau pra- r ėjęs. Sputnikai, lunikai ir raketos kurį metą amerikiečius įstūmė į -sąfaj’šį, bet netrukus jie ėmėsi priemonių neatsilikti. Pastaruoju metu Maskva ėmė savo tikslui ir ūkinį veiksnį panaudoti JAV nušilpriintL Šis hlsU'polėkis JAV ūkinėje imperijoje sukėlė susirūpinimo. Kas nutiks ūkiškoje imperijoje, kai jai teliks, idealistinė plokštuma?

KOVA GENEVOJEAptartoji plotmė leidžia Rusijai vesti žaidimą Genevoje. Jį galima pavadinti negirdėtu įžūlumu, kai imta kalbėti apie stą-

lūs ir kėdes. Jis patapo nelyg 
kurčiųjų dialogas, kai abi pusės 
sako įkyrias kalbas apie tuos ;pat 
dalykus, nes negali išgirsti prie
šingosios pusės žodžių. Tikrovė 
yra tragiškesnė, nes vakariečių 
betkurje siūlymai iki šio meto 

■rusų buvo atmesti.
Jie atmetė vakariečių politinį 

ryšulį, aptarti Berlyno, vokiečių 
sujurigimą ir Europos saugumą. 
Vakariečiai politinį ‘^ryšulį” iš
skaidė pagal Maskvos reikalavi
mą. Ėmėsi Berlyno klausimo,’ 
bet čia pat nudegė nagus. Rusai' 
pareikalavo vakariečių dalinius 
atšaukti iš Berlyno ir sudaryti 
tarptautinius dalinius, kurių 
tarpe būtų ir rusų įgulos.

Vakariečiai begindami savo 
teises Berlyne, ėmėsi siūlyti to
limesnes nuolaidas.. Anglas S. 
Lloyd, vakariečių vaiįdu, pasiūlė 
Berlyne palikti tik trečdalį esą-

ir

je esančiųjų valią pasirinkti lais-

Kinija jau nepavojinga?Vakarų pasaulis labai godžiomis akimis žiūri į Kiniją, kur mato didelių galimybių savo pre kėms. Jau 1957 m. britai savo eksportą į Kiniją padvigubino, o V. Vokietija nuo 45 milijonų pakėlė iki 165 milijonų. Bet štai pereitų metų gruodžio, mėnesį staiga įvyko didelis sukrėtimas. Kinija "atšaukė užsakymus Vakarų kraštuose, kaikurių nebe-
j priėmė met pakrautų 4’ laivus. Kinijos uostki staiga tieteko gyvumo, buvo tylūs, be jokių svetimų laivų. Tuo pat metu ji pažadėjo didelius kiekius prekių pati eksportuoti.Taip buvo paskelbta, bet įvyko kitaip. Pasirodė, kad dėl neteisingos statistikos Kinijos valdžia savo krašto gamybinį pajėgumą buvo pervertinusi. Kraštas ištikrųjų neturėjo ką eksportuoti. Be to, Kinijos prekių prireikė Rusijai, iš kurios pati Kinija daug ką importuoja. Iki 1958

m. rudens kinų santykiai su rusais buvo blogi, kaip vienas rusų diplomatas išsireiškė: “Bur- moje. geriau būti šunimi, negu Kinijoje rusu”. Bet 1958 m. abiejų kraštų santykiai pradėjo gerėti Kiek buvo galima sugraibyti prekių, jos buvo gabenamos į Sovietų Sąjungą, o Vakarų pa -šauliui nebeliko nieko — pasirodė, kad Kinija dar daug ką tu- 
Tė&'patipirktL : • ’

Pagaliau, atsirado jų ir daugiau. Gal koks dvidešimt. Ir jie turėjo tommy-guns. Šūviai pasipylė viršum mano galvos. Iš likusių mūro liekanų atplaišos ir plytų bei rišamosios medžiagos gabalėliai pilte pylėsi viršum manęs, baigdami apnešti ir apipurvinti mane taip, kad aš nebebuvau panašus į žmogų.Tačiau partizanai, visdėlto, buvo atsargūs. Jie šaudė ^begaliniai daug, bet į vidų to griuvėsyno nesiryžo eiti. Ir tie trys vaikigaliai, -kurie buvo netoli manęs, taipogi pasitraukė. •Ką man daryti? Nejaugi gulėsiu visą laiką tarp tų griuvėsių •ir, gausybės dulkių? Apsižvalgiau aplinkui. Argi nesiras kur kokia skylė, kur galėčiau slėptis?Pamačiau laiptus, vedančius į rūsį. Jie buvo visiškai netoli manęs. Pajudėjau ir ėmiau šliaužti. Šaudymas—nesiliovė. Triukšmas, tarytum pragare. O dulkių ir dūmų — taip pat pilni griuvėsiai. Vieta — nepavydėtino komforto. ..•Taigi, automatų šūviai ėmė ginti mane žemyn. Laiptais nėjau, bet tiesiog, verste nusi- verčiau,. tarytum į paslaptingą tamsią skylę.Gal pasakytumėt, jog šonai skaudėjo nuo vertimosi? Ne, jų visai nebejaučiau. Nuo griuvėsių kritimo ir nuo gulėjimo tarp jų' — buvau visas apsidaužęs, dulkinas ir purvinas ....Nusiritęs žemyn, plyšio šviesos fone, staiga pamačiau žmogystę, kuri buvo atstačiusi į mane automatinį tommy-gun ir taikstėsi šauti. Aš nelaukiau — paspaudžiau savo automatinio pistoleto gaiduką ir — labai sėkmingai — tas šaulys susmuko vietoje. Kad padaryti jį tikrai nebylų ir man nebejavojingą, prisilenkęs dar keletu, revolverio rankenos smūgių sudaužiau jo galvą. Tačiau, atrodė, ir taip nebebuvo gyvybės žymių... .

Mel Vytarus ortwl tfliJiMla Urbi
iirės Atlanto

sovi

gų europinėsesritysep sovietai 
dar niekad neturėję, štai turimų 
divizijų skaičiai:

Sovietų' Sąjunga europinėje 
ddlyjėturi 140 divizijų su 1.230.

Vdkietijos sovietinėje ’zonoje 
yra 22 sovietų ir 7 savos divizi
jos. . ;

Lenkijoje yra 18 savų divizijų 
ir 4 sovietų divizijos.

Čekoslovakijoje yra 15 savų ir 
% sovietų divizijos.
■' Rumunijoje yra J5s8vų ir .1 
sovietų divizija.

GRAŽIAME SIMCOE EŽERO KRANTE

MERCURY LODGE
109 Orchard Beach, 'Keswick, -Ont., 40 mylių nuo Toronto, 

l mylia į šiaurę nuo Keswick.
IŠNUOMOJAMOS naujai atremontuotos kabinos—vasarnamiai— kambariai su maistu arba yra galimybė gamintis kabinose., 

■ Taip pat išnuomojami Laiveliai ir parduodamos žuvelės.
Telefonas Keswick GR6-4073. Savininkai L. P. Krilavięiai,

—

’ Baby Point Paint & Wallpaper
ClLU B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažei, tieaoms 
papreris, įvairios 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).

Radio aparatai ir Tape Recorderiai 
URMO KAINOMIS!

Mūsų firmos importuoti įvoirių vokiškų firmų muzikiniai kabinetai, stalo mode
lio radio aparatai ir "tape recorderiai" parduodami URMO KAINOMIS TIESIO
GINIAI PIRKĖJAMS. Nepraleiskite progos! Sutaupysite daugiau negu trečdalį 
kainos. Prašome įsitikinti, kad PAS LIETUVIUS TIKRAI PIGIAU PIRKSITE. 
Naujos radio siuntos kainos vėl bus pakeltos normaliai. Pigiau negu kitur pirk- 
site pas mus TELEVIZIJAS, kanodiškus ir japoniškus mažus radio aparatus ir 
kt. Išmokėjimas iki 2 metų, įmokant 10%.

Atidaryta nuo 10 vai. iki 8 vai., šeštadieniais nuo 9-6 vai.

ELECTRO RADIO CENTRE CO.,
355 RONCESVALLES AVE. TEL LE. 1-4435

RESTORANAS “ROTA”
Atidarytos rao 6 vol. ryto iki 9 vol. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti. 

994 DUNDAS ST. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393 
Savininkei V. H. J. IVANAUSKAI.

lūs, -jau nekalbant apie garbę.
Vakariečiai iki šio mėto su

laukė neigiamo atsakymo# vąoiOOO karių ir 18.000 kąro.Jėktųyų 
siūlymus. Jų taktiniai posūkiai.’ 5-- -— 
ir derybose darytos nuolaidos 
juos artina į rusų reikalavimą 
atšaukti savąsias įgulas iš Ber
lyno. . . -

Chruščiovas iš Balkanų, grįžęs 
Maskvon ėmė grąsyti Graikijai 
ir Italijai. Apie Genėvą jiš* nuty
lėjo. Vakariečių pasiųlymą. Gro-

Vokietija, rusų agentu, rytinės 
Vokietijos delegacija išskubėjo 
tartis su Chruščiovu. Jei Mask
voje bus pasirašyta sutartis su 
Pankow “vyriausybe”, vakarie
čiam ilgus pasitarimus teliks te
baigti ir sutikti su Berlyno- ypa
tinga padėtimi, kurioje apsčiai 
tragiškų spalvų.

zijų ir rusų štabai.
Vengrijoje yra 6 savos ir 2 so

vietų divizijos.
Albanijoje yra 3 savo 'divizi

jos ir sovietų karinės-misijos.
’Satelitai, be to, -tūri 4.000 mo

demiškų karo lėktuvų, kurių 
daugelis yra išmesti į priekį 
R. Vokietijos -ir. Čekoslovakijos

1

(Pabaiga)

JAROSLAV MlLANIOV 
. Išvertė ’Pr. Alšėnas

mp ir noro-gyventi! Nė, tuo visPo to, pro Viršuj esančią1 skylę, įkrito į rūsį kažkoks nedidelis daiktas. Žaibo greičiu sumojau — tai granata! Vos spėjau instinktyviai palysti po kažkokiu geležiniu griozdu, atrodė, tai būta nenaudojamos geležinės krosnies, granata sprogo, apkurtindama mane beveik fatališkai ir dar daugiau apnešdama,dulkėmis. Laimei, visiškai manęs nepaliesdama savo skeveldromis ir nesužeisdama...Žinojau ir mačiau, kad viskas vyksta nebejuokais. Mačiau, kad partizanai nuvokia, jog įsmukau į rūsį. Galimas dalykas, jie čia pasiųs dar kokią vieną granatą, arba patys atsiras su automa-: tais.... • . - . .“Turiu bėgti iš čia”, galvoju sau vienas. “Bet kur ir kaip?”- Šis momentas'— buvo tarytum visa amžinybė. Laukiau, beį laukti — tikrai laiko nebeturėjau. Dar gulėjau po tuo geležiniu griozdu, bet jau labai didelės baimės apimtas, nes mačiau, jog- tai esama ne keleto ir ne keliolikos fašistų, bet visos vengrų tąų-^ tos sukilimo prieš mus...Aš kovojau Budapešte pries vokiečius 2-jo Pasaulinio 'Kero; metu. Tada vietiniai — buvo itin paslaugūs tiems, kurie norėjo jiems gero. O dabar — netgi vaikai, su ginklais rankose, ieškojo tų ir keršijo jiemš/fcuriė jiems bloga darė... s ’ ;Tie vaikai, kaip 'jau pastebėjau, ypač sėkmingai veikė pries’ mūsų tankus,“ padegdami “juos benzinu ir padarydami savo priešams daug žalos.Čia pat — dar ryškesne nuogybe — veržėsi mario galvon mintis:— Argi tai buvo tiesa, ką man viršininkai sakė? Argi tai sdū- jelė fašistų ir kapitalistų išėjo prieš mus?...Staiga — aš įgavau ryžtingu

taip, kad reikalui esant gale 
operacijas pradėti 
momentu. Ypač taip .____ .
kyti apie smogiamuosius dafnius 
su jų šarvuočių batalijonais^ypa
čios ’R. Vokietijos Mtiaudiės‘ ar
mijos” pajėgumas -tebėra ihen- 
kas ir dėl to ji laikoma toli, pa
vietų dalinių *užpakaly. f* •

Minėtinas tolimo :šaudymo ra
ketos, kurių išsavimo rarųpos 
yra įrengtos Harzo dr Thuertagi-

aptarnaujamos :ir saugomos spe
cialių sovietų ^dalinių, ^kurfę su 
zonoje esančia armija neturi jo
kių ryšių* - - v. •?

Terika Ipastėbėti, kad sovietai 
R. Vokietijoje savo ktrfitaę poli
tiką vykdo, lyg kąro metu, nesi
skaitydami ^su1 j okiais"'ūkiniais ar 
kitokiais gyventojų reikalais. 
Reikalui esant ištisi -apsėtos že-

turiu įgyventi ir ^privalau ■ išsiaiš
kinti! ...Dabar — aš jau visiškai nebuvau tikras, ar kariauju prieš savo pribus, ;ar, ko gero, prieš savour visos žmonijos draugus?..., •Mano /galvoj virė didžiulis chaosas. Aš šokau iarit kojų ir vėl susmukau. . Padėtis mane buvo paveikusi. Vėl šokau, norėjau bėgti, nė ;pats nežinodamas kur. Deja, mano pirmykštė nuojauta nebuvo klaidinga. ;Į rūsį įkrito dar viena -granata, kuri sprogo sekundžių laikotarpyje, -nespėjus man pasislėpti už geležinės krosnies. • . --Sprogimas apakino ir apkurtino mane. Griebiausi už ’veido, kuris buvo visas šlapias,-gal kruvinas? Jaučiausi besilpstąs ir susmukau vietoj. - . "Daugiau — nieko nebeatsimenu...;

Ligoninėj . f*’-Tarytum iš gilaus ir sunkaus miego atsibudau tik ligoninėj. Atsibudęs, labai įtemptai pats save kamantinėjau mintyse, kur aš esu ir kaip čia pakliuvau. Kai ką atsiminiau, kaiko ne/ bet vie-, na tik turėjau galvoj — Dievas mane išsaugojo, jeigu dar esu gyvas! Tas Dievas įsimaišė į mano gyvenimą, kuriuo aš taip ilgai netikėjau ir su kuriuo taipį ilgai kovojau...— Dievas,- tik Dievas mane išgelbėjo ... — ritosi mintys mano pasąmonėje. .Iš visko mačiau, jog esu ligoninėj. Tačiau — .
—a- Ką jie- toliau darys-su -manim? Teis ir nuteis mirties bausme — sušaudys ar pakars? O gal grąžins manė T-SovietirS<jūngą?: /—Irgi—nęberibr^čiau.^Rei* daug melų ir apgrivyščių ‘tigt'Sol iš-

paimamos armijos žinion visos 
susisiekimo priempnės,-nesiskai
tant su jokiais ūkiniais intere- 
sais. Dėl armijos "įsikišimo ;pvz. 
į traukuliu judėjimą ^Lenkijoje 
ir Rumunijoje ;yra buvę didelių 
susisiėkįmo . nelaimių?, Čivilinė 
geležinkelių tarnyba mešpėja jiri- 
siderinti prie armijos‘'beatodai
riškai pradedamo vykdyti nau
jo plano ir įvyksta kat^ttofos.

gyvenau tenai... ’ ' 'Kaip ten bebūtų, bet ^Širdyje jaučiau didelį pakitimą dr 'dalykai ’ atrodė visškąi kitokioje šviesoje. Buvau tvfftąjlįsit&inęs, jog Vehgrijds reVOlitrcijoj dalyvauja, anaiptol, ne tašistar ‘irtlė kokie amerikoniški kapitalistai, bet visė"tauta. Tauta ‘—'įštroškusi ^ląįąvės it laimes,- itouto’ė-’irrei bepakeliąnti svetimųjų spaudos... "" •*'/ .Negali būti pasatflyje žmonių, kurie kovotų'taip kietai ~ir taip narsiai dėl praeinančių .gėrybių; Negali būti'.tokių' žmonfių, -kurie siųstų savo vaikus į tokią !b‘aišią kovą, jeigu jie neturėtų šventų idealų... ■ . • ■- 'Vadinasi, .partija ilgus .metus mane apgaudinėjo. Ačiū Dievui, kad aš susų>rataulir JprdĘe^ėjau. O kaip Dievo lemta..—jtąip ir bus ... "
Havana. — Nuverstasis Kubos prezidentas Batista išviso’^turėjęs investavęs vietos ir užsienio firmose $43.000.000. JAV dūkyje jis turįs investavęs -$12.000.-006?Otava—Kanada prisidėjo .prie susitarimo cinką ir šviną gaminančių 'kraštų apriboti tų metalų gamybą, kad sumažėtų perteklius tų metų pasaūiihė je'Tin- koje.Tirana. — Albanijoje sovietai pradės rehg^š^vo7ra^ptų‘^b^es.į Beįabejpnęš^ ję^ šta^cgios priešj amerikiečių b^es ųfalifoje.
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Įvairus siuntiniai
Berlynas. — Vak. Vokietijos organų apskaičiavimu Rytų Vokietijoje dar yra 8.000 politinių kalinių.

• RCWCftV limitcb 
TORONTO

"Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 
reikmenų įvairias siuntinius. 4. ..

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
; irf įvairių kitų t prekių. ’ • * - ; ’ 7/^

Be to, turine standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi4 
mūsų krautuvėje ir siunčiami U Kanados. - ' >
- P Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 

•Bei susipažinti su karnomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti. |

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ: *
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo' 

mašinas, ‘ laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, (Maukams* 
/kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistų Jr fit. —
' SIUVAMA 'KOJINE^MASINA firmos "Minerva - TŽ2Z/ (medinis stoHukas*
ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europą..... .. .......................... $175^00'

» į Aziją.......... 31B2.QO

Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, 'kaip pigiau 
v geriau '.pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
■ mes ’tuojau duosime -sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.

.Standartiniams medžiagų, odos ir vaistų siuntiniams >prašo- 
me reikalautirmūsų atspaųdintų katalogų,..

Gyvenę ne Toronte, prošorrte sovo sudorytus iki 17 s vorų gryno svorio 
/siuntinius, bei užsokymus reikmenims iš Europos voistybių, siųsti mums.poštuj 
I. or eksOresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimo.

'Mūsų potamovimos greitas ir sąžiningas.

wi

Visada yra metelį 
džiaugtis 

yfcir juoktis ORT

LIETUVIŲ TSTATGA

BALTIC EXPORTING CO
CESTlUNi ISTAl-CU:

•949 College Gt, Toronto, Ont, Canada. Telefonais LE. U
SKYRIAI:

105 Cannon St. L, Hamilton, Ont. Tel. JA.44M8. Ponta V. JamMe.

’DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo^rird 
ryto4ki 7 val. wakaro. šeštadieniais—nuo 9 vdL ryto iki 5wdL ar

•DĖMESIO! -Ši i



— pavasario švente). Labai

.•

nu

PROGRAMOJE: ll-'4 vaL sporto varžybos,
6 vai. Vakaro koncertas. Atliks ^ČIURLIONIO an

grafinę medžiagą Vilniaus sena
miesčio tyrinėtojams pateikė A.

- PAVASARIO JAUNIMO ŠVENTĖJE
matysime ir .girdėsime žilą .Lietuvos senovę: krivių’Jcrivaičių'kank-

liaus šventes, šiemet dar margu-Į tų vystymosi bruožai” Svarbią 
čių — pavasario šventė). Labai'—--------
išsivystė ir sportas. Šis sąjūdis

Pro memoria
Dėkingi pavergtųjų Europos tsiau valstybinę JAV Fulbright 

Tautų generalinio Komiteto Niu Scholarship studijuoti valstybės

New York Times kelia velionio

1459. VI. 18. —Wr.AK493)
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1959 m. birželio 20 dieną* šį ieitadlenį, Niagaros 4*ustasaly}e

t >Po -to bu paįvairinimais 
Muziką Vyt BABECKO.

Vieta: MerrittoR Ceoinmity Centre Matt, Park Ave^ Memtton, on-<
•tano (prie St. Catharines). . - VKLS St'Catharines Skyrius.

Brangūs Ciurtianiečiai 
Nuoširdžiai sveBdname Jus birželio 20 4. 

atvykstančius j St. Catharines. .
B-nės’Valdyba. ••

VKLS ST. CATHARINES 
’ SKYRIAUS INFORMACIJA

* • jjjaip jau buvo skelbta spau- 
dgj; birželio 20 d. vilniečiai penk 
mečio sukaktuvines Jonines ren
gia naujoje vietoje — Merritto- 

. ne, peš čia yra salė daug dides- 
nė./iįnkama sportui ir koncer
tams: Juk kviečiantis ansamblį 
kaip “Čiurlionis” turėjome parū
pinti tinkamas patalpas. Vieną 
iš/geresnių ir tinkančių patalpų 
suradome prie St Catharines, 9 
myhoS Tiuo- Niagaros — Merrit- 
ton Community Centre Hali, 
Bark A ve., Meritton, Ont.

.Nors ir nauja vieta, bet ji su
randama gan lengvai. Pagrindr- 
nis skeliąs Merrittoną ^pasiekti 
yra =Q. -E. Hwy (Elizabeth auto- 
s^ida). \

, Važiuojant iš Toronto bei Ha- 
miltono prieš, pat Wellando ka
nalo pakeliamąjį tiltą, kur ža
lioje, lentoje yra užrašyta “Hwy 

- 8 West St. Catharines”, sukti į 
dešinę, į 8 kelią*) ir . pravažiavus 
kapines prie pirmų šviesų kur 
žalioje lentoje yrą užrašas “Mer- 
jdtton” suktij kairęą Harzel Rd. 
Pavažiavus apie mylią Harzel

Rd., prie geležinkelio sukti į kai-: 
rę, į College St. ir ten -tuoj ma- 
tysis aikštė su maū^rn>dšr6a&i- 
nais, teniso aikštėmis ir salė. Pri- 
šaky salės plevėsuos Kanados (ir 
lietuvių tautinės vėliavos.

Važiuojant nuo. Niagara 
tik -pravažiavus -kanalo ‘pdĮcėlĮą- 
mąjį .tiltą, kur žalioje lentoje už
rašas ‘Tlwy 8 West iŠt. Cathari
nes”, sukti į dešinę ir apačia 
higwes tilto įvažiuojama į tą ! 
patį 8 kėlią, toliau vadovautis j 
kaip augščiau buvo nurodyta 
nuo ženklo *•).

Važiuojantiems iš Hwy 20 pri
mename, kad pačiam. Merritto- 
ne geležinkelio tiltas uždarytas, 
todėl patogiausia betkurioje -vie
toje įvažiuoti į"Q. E. Hwy ir va
žiuoti augščiau nurodytu kėliu. 
Prie to prašome sekti žemėla
pius programų .leidinėlyjedr laik 
raščiuosę. ' .

Šventė tęsis visą dieną. 11 vaL 
prieš ’piet sporto varžybos, va
kare 6 vai. LTM “Čiurlionio”/ 
ansamblio koncertas. Liaudies'; 
dainos, solisčių Al. Stempužie-. 
nės ir J. Krištblaitytės solo dak 
nos ir kanklių muzika. Atidaro-

mąjį žodį tars lPLB pirm. J. Ma
tulionis. Po koncerto pasilinks
minimas “Aido” garsuos, vad. V. 
Babečko. “Laimės šulinys” ir 
valgių-bufetas veiks muo 12 vai.

Tik .primename, kad koncer
to, pradžia punktualiai‘6 vai. va
karo, todėl mielus svečius malo
niai kviečiame atvykti punktua
liai, norint pilnai išklausyti kon
certą. Lietuviai paprastai mėgė
jai vėliau pradėti ir vėliau už
baigti.‘Šį kartą nuoširdžiai kvie
čiame ir' prašome pradėkime lai
ku ir "skirtą laiką pilnai išnau
dokime.

VKLS St. Catharines skyr.

ŠNIPŲ MASE
V. VOKIETIJOJE
Iš R. Vokietijos atbėgusio, ka

rinės žvalgybos kapitono Heim 
žiniomis, Ji- Vokietijos komunis
tinė valdžia turi suorganizavusi 
12.50(1 agentų, veikiančių Vaka
rų Vokietijoje. Jie renką žinias 
bei valstybines paslaptis psicho
loginiam karui. Labiausiai jie 
esą •skverbiąsi į užsienio politi
kos; .gynybos sritis ir į kr. de
mokratų parlamentines komisi
jas, .per kurias plaukia-svarbių 
informacijų. .Kpt. Heimo infor
macijų dėka V. Vokietijoje bu
vo -suimta 21 šnipas, o 38 agen
tai, ipajutę pavojų, patys pasida
vė valdžios organams.

— VIS! KEUAl - (. S/A S JOHriVES !

I iff ŽALIA LENTA 
Asu PŪOYKLE i

».■ pERfitTm7

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
r

į - Siunčiame įvairios sudėties, o pagal turinį taip <pat muilytus riuntinrus .su > 
1 apmokėtu jmiitu įi<.anksto.'— gavėjos -nieko nemoka, siuntiniai .pilnai .goran-; 
’•tuati, pristatmni greit, kainos/žemiausios. Čia . paduodame’-karnas iš'•mūsų -nuėjo r 
; kainoraščio’ — kainose muitas Įskaitytos. Sūmciame -vaistas, muistą, -raedžio-
■ gos, mašinos amatininkams — siuvėjams ir kt. ?

;ACTH 10 omo. plius 10 solv. 
’Atophan 100 tab.
Atophonyl 5 omp. @ 5cc 

‘-Cortisone 40 tab. @ 25 mgm 
iCortisone 40 tab. @ 5 mgm 
i Cortisone 100 fob. @ 5 mgm 
|lsoniozid (rimifon) 1000 t, 
:PAS 500 tab.
.Streptomycin 10 gr. amp. 
r Predn isone-Met icorten

100 tab. 1 mg. 
iPrednisole-Sterane 100 t. 
« >
» * * i č '

xukrous 1 sv.
(ryžių 1 sv. 
įmfltų 1 sv. 
^sviesto 1 sv. 
pieno mrltoi 
taukai 1 sv.

$5.50 
2.00 
2.25 
7.50 
2:95 
5.50 
4.60 
3.50 
2.60

1 mg.
5.75
7.50

Reserpin-Serposil
100 tob. @ 0.25 mg.

Vit B-1 100 tob. @ 50 mgm
•Vit B-12 100 tob. @ 25 mcg 
Vit B-12 10 omp. 100 mcg 
Vit B Complex 100 tab.
Vit C 100 tob. @ 100 mgm 
Multivitominai 1000 tab. 
Liver Extract T5 USP Forte 

10 amp. \
APC 100rtab (Anooin) 
Piperozin 100 tob.
CWoromenicol 12 tab. 250 
ir, šimtai kitų vaistų.

mg m

Aampis T sv. 
'kumpio dešro

bekono 1 sv. 
lašinių 1 sv. 
kavos 1 sv. 
kakavos 1 sv. 
arbatos 1 sv. 
saldainiai 1 sv. 
riešutai 
muilas 1 sv.

1 sv. 1.30 džiovinti vaisiai

0.25 
0.40 
0.25
1.30 
1.10 
0.85
1.40

1.05

i figos 1 sv.

1:95 
2.75 
1-.40 
1.40 
0.55 
0:80 
0.70

slyvos dz. y 
Šokoladas 1 sv. 
pipirai 1 sv. 
cinamonas 1 sv. 
bebkų lapai 1 sv. 
valg. alyva 
sardinkų dėž. 
cigaretės ameriko

niškos 10 pokėl

1.50 
1.25- 
T.90- 
1;45 
0.90.
0.75, 
4.95; 
1.95’ 
0.95,
2.00-

10:000 KOMUNISTINIŲ 
AGENTŲ
Sovietų Sąjunga ir jos sateli

tiniai komunistų kraštai savo 
veiklą yra plačiai išplėtę ir į 
kultūrinę sritį. Kiekvienas kraš- 

i tas kasmet -kviečiasi daugybę ki- 
Itų kraštų studentų, kuriems duo- 
dą^stipendijas. Ypač daug tokių 
studentų į tuos kraštus atvyks
ta iš Azijos, Afrikos ir Pietų 
‘Amerikos kraštų. Vien iš Pietų 
į Amerikos sekančiais metais ko

munistiniuose ‘Rytų Europos 
^kraštuose studijuos net 10.000 
studeritų.

;Į Aiškus daly kas, kad šių išme- 
i'tarnų milijonų uždavinys tiems 
.studentams įskiepyti komunisti- 
nę doktriną ir gauti jų simpati

jų komunistiniams kraštams. 
Studentai, be abejonės, yra vei- 

,-kiami visą laiką, o-be to, jie grei
čiausiai ir parenkami iš komu- 
histams palankių sferų ir siun-

j 
o.7o;, 
V40 ' £iami sustiprėti.

1.25?
1.00’
0.40?

2;W 
f

^Medžiagos labai geros vftnos 3J4 yrd kostiumui (kai-1 
no su muitu) $20.35. Viln. medž. (mixwool) angliška įv. spalv. ir dryž. (su mui-, 

stu) 3!6 yrd. $12^25. Laikrodžiai 17 akm. su muitu ir persiunt. $29.50. Akpr- 
5 registrų

4deonci 7 registrų 120 bosų (su muitu ir pers.) $245.00. Akordeonoi 
. 120 bosų (su muitu ir pers.) $190.00.

Persiuntimą išlaidos, licencija, apdr. ir.patarnavimas iri-20 sv.
Persiuntimo išlaidos, licencija, apdr. ir patarnavimas už 40 sv.

Standartiniai siuntimai (žiuote siuntiniuose į katng įskaityta muitas 
f į
Cukrus 40 
cukrus 20 
toukoi 20 
taukai 40

Hito UiaMo*). Kainos su viskuo:

$20.50
12.35

$21.90
$41.50

ir

$730 
$10.50,

£
perttun*

r
i

1

10 sv. toukų ir 10 sv. cukraus
20 sv. toukų ir 20 sv. cukraus 
ryžių 20 sv. $13.95, ryžių 40 sv 
lašinių 20 sv. $24.40

$ 15 *0’
.$30.25’
$25.90

sv.
sv.
sv.
sv.

Mdsų fcąhšorttičtai, pttfanwrimet Ir informorija Httuvii; kėfoa. 
kofaareUnį ir’raiffcitt mums lietuviukai. Kainos USA doler.

Mūsif Cenrinet htoigos adresas:

ORBIS IXP. <& IMP 4

*

i fhirioM taip >pot vieną Hiyrig'KANAPOJE, kuris randasi Windsor, Ont. Sky- 
, -ėsi "Gaiva", akyrias Brighton Pork Chieagojo Ir'Xenosbo jotoje

Į Giedrė Jonynaitė gavusi pu- 
Dėktagi Pavergtųjų Europos siau valstybinę JAV Fulbright 

Tautų generalinio Komiteto Niu Scholarship studijuoti valstybės 
jorke vadai viešu laišku The lėšomis prancūzų kalbą ir litera- 
New York Times kelia velionio turą Prancūzijoj, gavo visą eilę 
John ’Foster Dulles nuopelnus | Amerikos žymių visuomeninta- 

kų-senatorių ir kongresmenų 
sveikinimo telegramų. Gražus, 
mūsuose betgi visai kitaip su
prantamas paprotys.

Palanga plečiama
Neseniai Palangoj apsilankęs 

tėvynainis rašo: “Palanga labai 
gražinama. Plečiamos gatvės, tie 
siamas vandentiekis, statomos 
sanatorijos, išklota plytelėmis 
Ronžė(?). Jau projektuojamas 
už Nimerzatės naujas kurortas”. 
Gaila, kgd kietapročiai Vilniu
je taip ir ‘neišdrįsta, projektuo
jant visų lietuvių, ateitį, pasitai
kinti išeivijoj esančių architek
tūros talentų. - v

Dainų šventės
Tas pats tėvynainis toliau ra

šo: 2‘Šiandien. gegužės 24, Kau
ne dainų šventė. Tai labai įspū
dingas dalykas. Joje dalyvauja, 
be lietuvių, latviai, estai, balta
rusiai. Dainos, tiesa, lauko są
lygoms nesudaro tokio įspūdžio, 
bet tautiniai šokiai tai nepapa- 
sakojamaš dalykas. iBendrai po
kariniu laikotarpiu šis menas 
labai išbujojo: tautiniai šokiai, 
dainos, tradicinės šventės (Joni-

Vidurio Europos tautoms “kovo
je už jų laisvę ir ifepriklauso- 
mybę”. Jis ne tik buvęs šios “iš
laisvinimo” politikos iniciato
rius, bet iki paskutinio taipgi 
griežtai atmetęs betkokius kom
promisus. “Laisvasis pasaulis” 
privaląs pagerbti Mr. Dulles at
minimą ir toliau “kovodamas už 
laisvę visiems žmonėms ir ne
priklausomybę visoms tautoms”!

Tiesa, Dulles neužmiršdavo 
gražių deklaracijų mažų Pabal
tijo tautelių atžvilgiu/ tačiau, 
kaip rodo jo privatūs dokumen
tai, sutiko, jog “mažos valstybės 
turi išnykti”. Vos du mėnesiai, 
kai naciai likvidavo bandžiusią 
atsistatyti Lietuvos nepriklauso
mą valstybę, 1941 m. rugsėjo 18, 
Mr. Dulles, tada Teisingos ir Pa
stovios Taikos Ieškojimo Komi
teto Vašingtone pirmininkas, 
aštriai kritikavo iRooseveltą -už 
io pažadus ALTui atstatyti ma
žų valstybėlių senojoj -Europos 
sistemoj suverenumą. Savo pra
nešime jis prašė Amerikos . vi
suomenę -įsisąmoninti, jog geno
cidas ir žudymai toj Europos da
ly buvo ir yra normaliausias reiš 
kinys lemiąs pasikeitimus.

Kai min. Dulles gavo darbą 
Valst. Departamente jo nuomo
nė tarytum pasikeitė. Jis buvo 
vienas iš tų, kurie susigriebė, 
kad revoliucinius sovietų šūkius 
Amerikai patogiausia atremti 
keliant rusiško imperializmo pa
vojus Vidurio Europos tautose.

BET politikai kviečia netikėti 
sovietų gandais, būk tai Dulles 
pastaraisiais mėnesiais galutinai 
atsisakęs “išlaisvinimo” politi-; 
kos, nors lieka nesuprantami tar 
ijybmiai dar Dulles valdomo V. 
Departamento laiškai pripažįstą 
Lietuvą TSRS dalimi(!).

’Gaudavo žinių -tada
Valstybės Departamento nuo

monę dažnai reiškiąs NYT oro 
paštu gaunąs “Sovietskaja Lit- 
va”, nespausdina žinių iš Lietu
vos, nes, ten “neturįs korespon
dentų”. Pavarčius karo meto NY 
Times puslapius, kada Lietuvoj 
tikrai nebuvo jokių korespon
dentų, neatsistebi kaip greitai 
šis Niujorko laikraštis pranešda
vo apie įvykius Lietuvoje. Kur 
kas .greičiau .nei tuometinė vie
tinė pogrindžio spauda tėvynėje. 
Būdinga, jog šita informacijos 
padėtis tarytum pritinka veiks
niams — lietuviškiems ir kito
kiems.

Kaip -tėvas, 
taip ir dukra
Iš Dzūkijos kaimo kilęs ryš

kus lietuvių talento reiškėjas V. 
K. Jonynas net ir sunkiomis kū
rybai išeivijos Amerikoj sąlygo
mis nuolat žaižaruoja vis naujo
mis varsomis. Laikomas vienas, 
iš pajėgiausių medžio rėžinių 
dailininkų, V. K. Jonynas stebi
no savo ruošiamų Naragansett,. 
RJ., vienuolių bažnyčiai vitražų 
meniškumu. Jo paruoštos staci
jos yra tiek originalios ir pa
trauklios, jog jau dabar susilau
kė dėmesio. Bet tai tik pradžia. 
PagaįV. K. Jonyno projektą sta
toma St. Labre Indėnų Monta
noj Katalikų misija netrukus 
taps vienu originaliausių Ameri
kos Vakarų architektūriniu pa
minklu. 114 pėdų augščio pagal 
indėnų palapinę “Teepee” stik
linė bažnyčia, skoningi bendra
bučiai, kiti pastatai, yra ne tik 
subtilūs, bet stebina savo papras 
tumu, praktiškumu. Paprašytas 
informacijų misijos vedėjas ka
pucinas Emmett skubiai atrašė:

. . Kad įvertinti šių pastatų 
gražumą, kiekvienas turi juos 
pats pamatyti —r. net nuotraukos 
tiksliai neatvaizduoja..Pasta
tų tech, architektu yra J. Mulo- 
kas.
f _

mąsias vietas. Gaila, paskutiniu 
laiku nusmuko krapštais. Juk po 
karo TSRS rinktinę sudarė veik 
vieni lietuviai. Dabar atsitikome, 
tepajėgiame išlaikyti TSRS ant
rą, dažnai trečią vietą”.

Būdinga, kad išdrįsta užsimin
ti: “Greta to viso linksmumo yra 
ir trūkumų, bet negi viską išpa
sakosi ...” •

Architektūros metraštis
“Uždaryti” lietuviai architek

tai savo naujaisiais projektais 
neatsilieka nuo Miaskvinių. Svei
kintina M. Šaltenio “Švytury” 
nr. 7 drąsa reikalauti, kad lietu
viams architektams būtų leista 
būti ne tik originaliems, 'bet ir 
žymėti kūrinius savo inicialais.

Išeivijos architektai, manding, 
visi turėtų gauti tik ką Lietuvoj 
pasirodžiusį “Metraštį I”, kuris 
gausia grafine medžiaga iliust
ruoja lietuviškos architektūros 
istorijos klausimus. S. Abra-, 
mauskas rašo tema “Plytų dy
džiai XIV-XV amžių Lietuvos 
architektūros paminkluose”. Ed. 
Budreika apie Vilniaus repre
zentacinius rūmus (dabar sov. 
armijos karininkų r.) ir “Gedi
mino kalno pilies Vilniuje vaka
rinio bokšto rekonstrukcijos”. J. 
Jurginis — Vilniaus -miesto van
dentiekis XV-XVIII amžiais, A.

“Senųjų lietuvių liaudies medi
nių pastatų konstrukciją”. V. 
Balčiūnas — “Mokslinės restau
racijos gamybinės dirbtuvės 1951 
-1957 veiklos apžvalga”. Lie
tuvos istikos istorijos klau
simais r M. Kleinas — Lietu
vos miestelių aikčšių formos.
* šabloniškas redagavimas

Jei Maskvos Izvestijos jau ta
po įdomesnės, tai lietuviškųjų 
žurnalų, kaip “švyturys”, “Per
galė”, šablonas apgailėtinas.'Gal 
tai redakcijos nesugebėjimas, 
gal tai tik dailininkų laužymo iš
dava, bet "pavartęs porą numerių 
beveik žinai, kas kokiams pus
lapy bus. Viršelio antroj pusėj 
būtinai bus rusiškas propagan
dinis paveikslas, kuriems ikjjĮ9 
šimtmečio Mateikos dar toiį»Jrą- 
liau, seks “Leninas Raudonoj 
Aikštėj” ir aišku, antiamerikoni- 
nė informacija, pranešanti, kad 
ten‘badu tebemiršta žmonės, lin- 
čiuopami negrai. Redaktoriams 
reikėtų kruopščiau paruošti ant
raštes.

LTSR žurnalistu, senu lietu
višku papročiu, nesunku tapti. 
Nuo dabar “žurnalistais” bus jau 
ir leidyklose dirbą asmenys. 
“Žurnalistais” taipgi taps kiek
vienas politikų paskirtas laikraš- 
tin.

Pakvieskite Rogers
patikrinti j usu

KROSNĮ dabar
PASINAUDOKITE ROGERS PILNO PATIKRINIMO IR DALIŲ PAKEITIMO TARNYBA. ’• 
Jūsų šildymo sistema yra-tik ką nustojusi veikti-po sunkios ir ilgos kanadiškos žiemos. Ga- 
lėjo jūsų krosnį ar -alyvos degintiivą ’tai pažeisti. Suraskite tai dar dabar. Tegul ‘Rogers eks- ” 
pertai pilnai patikrina jūsų šildymo -sistemą. Ir, jeigu bus reikalinga, Rogers pakeis nusidė- \ 
vėjusią krosnį ar alyvos degintuvą. 'Galite'gauti iki 5 metų išsimokėjimą. Pakvieskit Rogers * 

‘DABAR, anksčiau negu visi vasarą pradės kviesti.

JEIGU JŪS TURITE...
Daug dulkių sukeliantį ir daug 
darbo reikalaujantį anglių 

šildymą.

i Na. pagalvokim, vien Pietų 
Amerikai bent 10.000 agentų. O 
tai juk tik vienų metų kontin- 
gentas! _______

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s (Jeaners
385 College St. Tel. K. 1-5166

? Darbas atliekamas vietoje su ’modemiškomis mašinomis. 
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak. 
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS I

JAU PATS LAIKAS PARUOŠTI MAŠINAS TOLIMIEMS 
VASAROS IŠVAŽIAVIMAMS! Nedelsdami užsukite į:

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/gria Spadbia-Callega/ 
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mažiuos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių {dėjimas tik U8.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4958. TEL. DARBE: WA. 1-9541

TEGUL ROGERS ĮRENGIA...
Alyvos degintoją arba Arba naują pilną alyvos ; 
pakeičia automatiška šildymo vienetą, krosnį , 

alyvos krosnimi. bei degintuvą, kurie už-,C 
ima daug mažiau vietos. ‘

i

JEI TURITE...
Senesnę krosnį ir 
pusnaujį alyvos de

gintoją ...

TEGUL ROGERS 
ĮRENGIA...
Puikią, naują, mažai 
vietos užimančią ^7 ’ __ 
krosnį, panaudojant 
turimą alyvos degin

tuvą.

JEI TURITE...
Pusnaują krosnį s u 
nusidėvėjusiu alyvos, 

degintuvu...

TEGUL ROGERS 
ĮRENGIA...
Naują, taupų alyvos 
degintuvą, toj pačioj 

krosny.

i SUTAUPYSITE Q SUTAUPYSITE O SUTAUPYSITE
KURĄ * DARBĄ VIETĄ

Rogers sotvorkyta -CHyma Pilnai aatomatižka -Ragers Atsikratę anglims sudėti -Kai jūsų žildymo sistema
sistema fra geriausioje pa- alyvos krosnis ižiaikys jūsų kertės ir didelės krosnies Ragers patikrins ir pataisys,
dėtyje. Ji nesunaudojo be namus norimoje temperatū- turėsite daugiau vietos ir būsite tikri, kad turėsite
reikalo nei loio alyvos. roję be jokio sunkumo. -daugiau -galimybių namų saugų alyvos iildymg.

pagerinimui.

Tegtil Rogers patikrina Jūsų krosnį DABAR!
PASKAMBINKITE MU. 1-3311 DAR PRIEŠ VASAROS SUSIGRŪDIMUS!

APŠILDO TORONTĄ PER VIRŠ 90 METŲ

THE
KURO ALYVA

COMPANY

2221 YONGE STREET

LtMITKD

HU. 1-3311



Pavergtoje tėvynėje
• k »

(E) Aktorei Petronėlei Vosy- 
liūtei-Dauguvietienei Augščiau- 
sios tarybos prezidiumo įsaku 
ryšium su jos sceninės veiklos 40 
metų sukaktim suteiktas “Tary
bų Lietuvos liaudies artistės 
garbės vardas*.

(E) Į Lietuvą atvyko grupė 
ukrainiečių mokinti kolchozinin- 
kus kukurūzus auginti ir nuimti 
Sovietams su kukurūzais Lietu
voje iki šiol ne labai sekėsi. Ar 
šiemet seksis geriau, parodys ru
duo.

(E) Klaipėdos žvejai prie Ka
nados krantų pagauną daugiau 
žuvies, negu plane numatyta, 
pranešė Vilniaus “Tiesa” 109 nr. 
Be jau žvejojančių laivų nese
niai į Kanados pajūrį išplaukė 
dar keli Lietuvos traleriai. Tik 
laivų kapitonų pavardės dau
giausia rusiškos. Matyt, lietuvių 
tautybės kapitonams ne labai

Petras Vaičiūnas, poetas, dra
maturgas ir vertėjas, ilgai sun- 

4 kiai sirgęs, mirė birželio 7 d. 
Vilniuje. Laidotuvėms sudaryta 
komisija: pirm. E. Mieželaitis, 
K. Kymantaitė, J. Marcinkeičius, 
0. Smilgevičius ir T. Tilvytis. 
Velionio kūnas buvo'pašarvotas 
L- rašytojų sąj. rūmuose. Palai
dotas birželio 9 d. 

. P. Vaičiūnas buvo gimęs 1890 
m. birželio 19 d., Piliakalnių km. 
Panoterių, Ukmergės apskr. 

Dr. Rokas Šliupas, dr. Jono 
Šliupo brolis, mirė Lietuvoj, su
laukęs 94 metų amž. Jis buvo 
vienas pirmųjų med. gydytojų 
Kaune, buvo kunigų seminarijos 
gydytojas, atsikuriant Lietuvai 
buvo pirmasis Kauno ir apskr. 
viršininkas, nuo pat pradžios iki 
1933 m, buvo Liet. Raud. Kry
žiaus pirmininkas. Nuo 1940 m. 

gyveno savo 5 ha ūkely prie.— r____  _ _____
Garliavos, kur vertėsi praktika'patiki tiek arti prie Kanados pa
ir buvo ambulatorijos vedėju kraščio priplaukti, kad nesusi- 
iki 1950 m., kada pasitraukė į gundytų pasirinkti laisvę.. Be to, • • v • « • • • e > • e • e ‘ . e «n W ‘ e V .pensiją dėl susilpnėjūsio regėji
mo ir klausos.

- Kauno IX forte gegužės 30 d. 
atidarytas “fašizmo kankinimų” 
inuzėjus. Ta proga prie forto bu
vo surengtas didelis mitingas, 
kurį atidarė Kauno miesto kom
partijos sekr. J. Mikalauskas. 
Kalbėjo A. Sniečkus, buvęs šio 
forto kalinys, Limos fabriko dar
bininkas P. Cereka, prof. Ą, Pu
renąs, V. Levickas, T. Tilvytis.

(E) Latvijos Augščiausioje ta
ryboje yra ir vienas lietuvis. Lat 
vių komunistų organas "Ciną” 

1 pranešė, kad į Latvijos Augšč.
tarybą išrinktieji atstovai tau
tybėmis pasiskirstą taip: latvių 
164, rusų 20, lenkų 3, gudų 2, 
ukrainiečių 1 ir lietuvių 1.

Rygoje yra 20 protestantiškų 
ir 7 katalikiškos bažnyčios. Viso
je Latvijoje, kurioje yra pora 
milijonų gyv., registruotų pro
testantu yra 600.000, o katalikų 
200.000.“- ■ .

(E) Moksleiviai “išdirbio nor
mas” įvykdą 150%, pranešė Švie
timo ministerijos Mokyklų sky
riaus viršininkas per Vilniaus 
radiją geg. 23 d. (pastatydamas 
pavyzdžiu Panevėžio linų kom
binate dirbančius moksleivius). 
Jau ir iki šiol vasaros gamybi
nėje praktikoje dalyvavę apie 
40.000 moksleivių. Ateityje bus 
žymiai daugiau, nes “gamybinė 
praktika” dabar jau apims visus 
vyresnius mokinius. Gamybinė 

. praktika dabar bus atliekama 
netik. kolchozuose bei soveho- 
zuose, bet ir fabrikuose, net prie 
statybų, miško darbų ir pan. Ei
lėje Lietuvos mokyklų jau šie
met šalia mokslo buvo vykdo
mas gamybinis apmokymas dar
bovietėse, net nelaukiant galu
tinių įstatymų tuo klausimu.

(E) Atlanto silkių kainos, kaip 
skelbia Lietuvos šaldytuvų kom
binatas, dabar yra tokios: I rū
šies Atlanto mažai sūdytų silkių 
kilogramas 13 rublių, sūdytų sil
kių 7 rb. Silkių brangumo prie
žastis ta, kad sovietinė valstybė 
iš silkių apyvartos sau ima lu- 
pikiškus pelnus.’

(E) Brangus kiaulių ūkis. Vil
niaus radijas geg. 19 d. valandė
lėje žemės ūkio darbuotojams 
pastebėjo, kad kiaulių ūkis pa
staraisiais metais vystėsi nepa
tenkinamai. Vis dar didelė kiau
lienos savikaina. O vienos veis
linės kiaulės išlaikymas per me- 
tus kainuojąs kai kur 2.560 rb.

Klaipėdos žvejybos laivai yra 
kietoje lydimųjų laivų priežiū
roje.

Lietuvoj cigarečių pavyzdžiai 
esą pasiųsti į pramonės parodą 
Niujorke. Be to, numatoma Lie
tuvos cigarečių pavyzdžius išsta
tyti ir Lenkijos, Graikijos bei 
Ceilono parodose.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
• VIESAS1S NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, • 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefono!: 
Įstaigos JA. 7-S575 
Namų FU. 3-8928

VISI Į WELLAND’Ą! VISI Į WELLAND’Ą’
Birželio mėn. 20 d., šeštadienį, vįsus maloniai kviečiame i

JONINES - JAUNIMO FESTIVALI, *
kuris įvyks St. STEPHEN’S HALL E* Main St. ir Port Robinson Rd. gatvių kampas, ten pat kur 

kiekvienais metais, visiems žinomoje salėje.
PROGRAMĄ IŠPILDYS: i«<j .

• Toronto Dramos Sambūris “Sietynas”, suvaidins K. Kaknevičiaus vieno
veiksmo komediją “Molis”/ . ,7: ' ' , ... „

• Buffalo Ukrainiečių Tautinių šokių Grupė, kuri dažnai pasirodo TV ek
rane, pašoks ukrainiečių tautinius šokius.

• Wellando Vokiečių Jaunimo Klubas pasirodys su savo tautiniais šokiais, 
dainomis ir muzika.

• Toronto Lietuvių Tautinių šokių Grupė, pašoks lietuvių tautinius šokius. . ’
Loterija, bufetas, minkšti ir kieti gėrimai. Salė atdara, veiks bufetai nuo 12 vaL dienos^ir bus. iš
duodami gėrimai. Šokiams muzika pradės groti nuo 4 vai. p.p. Programos pradžia 6 vai vak. 
Įėjimas $1. KLTS-gos Welland skyrius.

]£ ^Lietuviai pasaulyjel 1* U

< »’ ■ .
“laisvinimo institucijos” ; būtų

HAMILTON, Ont
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, birželio 20 

d., visi vykstame į vilniečių Jo
nines prie St. Catharines, Mer- 
rįttone, kur programą, išpildys 
“Čiurlionio” ansamblis. Po kon
certo bus smagūs šokiai, grojant 
V.Bąbecko orkestrui. Ryte, taip 
pat įvyks ir sporto žaidynės, da
lyvaujant Kovui, Sakalui ir Vy
čiui, Hamiltoniečiai vyksta su 
jaunių ir moterų krepšinio ir 
vyrų lauko teniso komandom. 
i yietos dienraštis pranešė apie 
P. Tautvaišą Jkaipnaująjį Čika
gos šachmatų'meisterį. K. B.

Lietuviška mokykla birželio 6 
d. iškilmingai baigė dešimtuo- 
tuosius mokslo metus. Mokiniai

ir mokytojai 10 vai. ryto organi
zuotai atvyko į pamaldas, kurias 
atlaikė ir pamokslą pasakė kun. 
dr. J. Tadarauskas. Parapijos 
salėje, dalyvaujant mokinių tė
vams ir o-jų atstovams, t,jyyko 
mokslo mėtų baigimo 'paktas. 
Oficialią dalį atidarė ir ją pra
vedė mokyklos vedėjas J> Mik
šys, savo kalboje vedėjas pažy
mėjo, kad šiais metais mokyk-

WELLAND, Ont.
SVEIKINAME atvykstantį iš JAV ČIURLIONIO ANSAMB
LĮ į mūsų kaimynystėje VKLS St. Catharines skyriaus ruo
šiamas Jonines Merritton.

JŪS, sesės-broliai, esate didžiausi mūsų tėvynės Lietuvos 
ambasadoriai.

JŪS esate tie žmonės, kurie poilsio valandas skiriate savo, 
anksčiau dainuojančios, o dabar kenčiančios šalies kultūrai, 
papročiams bei būdui, propaguoti pasaulyje.

- JŪS esate tieį iš kurių lūpų, per skambią dainą, ne vienas 
svetimtautis sužino pirmą kartą apie mūsų, tėvynę.

JŪS esate tie, kurie ne vieno lietuvio širdyje blėstančią 
tėvynės meilę uždegate nauja ugnimi.

KLB Welando apyl. valdyba.

Birželio mėn. 20 d., Welland, 
St. Stephens Hall, E. Main St. ir 
Port-Robinson Rd., gatvių kam
pe įvyks Joninės — Jaunimo Fes
tivalis. Vieta visiems gerai žino
ma ir gali sutalpinti kelis tūks
tančius asmenų. Be to, prie salės 
yra labai didelis “parking lot”, 
kuris talpina 500 mašinų. Šioje 
vietoje rengia minėjimus ir ki
tokius parengimus ne tik lietu
viai, bet ir kitos tautybės. Pernai 
čia buvo surengę savo parengi- 

’mą kroatai kur buvo susirinkę, 
apie 6.000 asmenų. Salė gražioje 
vietoje, naujai atremontuota ir 
visiems vietos užteks.

Kaip jau žinoma iš spaudos, į 
šį Jaunimo Festivalį — Jonines 
atvyksta organizuotai Buffalo 
ukrainiečių jaunimo šaunieji šo
kėjai su savo vadovais, taip pat 
Wellando vokiečių jaunimo klu
bas dalyvaus organizuotai ir iš
pildys dalį programos. Čia taip 
pat bus Toronto Lietuvių Tauti
nių Šokių Grupė. Kaip matyti iš 
programos, šis Jaunimo Festiva
lis — Joninės, bus tikra jaunimo 
šventė.

Iš Buffalo atvyksta dr. Nestor 
Procyk, president of the Ameri
can Friends of the Anti-Bolshe- 
vik Bloc of Nations ir geras lie
tuvių prietelius ir bičiulis, .geras 
kalbėtojas. Jis tars kelis žodžius 
prieš prasidedant programai į 
susirinkusį jaunimą. Jis yra ži
nomas visoje Amerikoje ir turi 
geras pažintis su valdančiais 
slūogšniais ir spaudos darbuoto
jais; ' '

Grįžta į darbą. The Electrical 
Mėtalurgical Ltd., ' Welland, 
prieš "porą metų buvo paleidęs iš 
darbo daug darbininkų, kurių 
tarpe buvo keletas lietuvių. Šis 
fabrikas jau pradėjo šaukti at
gal darbininkus ir jau dirba keli 
atleistieji lietuviai. Manoma-, kad 
ir kiti bus greit pašaukti.

Serga ir vis dar gydosi Wel
land General Hospital N. Nai-

duškevičienė. Jau grįžo iš ligo
ninės B. Jackevičius ir po sun
kios operacijos sveiksta namuo
se J. Tamulėnienė. Š. ..

Gegužės 17 d. apylinkės visuo- 
tiniamfe susirinkime išrinkta nau 
ja valdyba pareigomis pasiskirs
tė: B. Andriušis — kasininkas, 
A. Kalvaitis — švietimo ir kul
tūros reikalams, J. Sinkus — se
kretorius, P. Šidlauskas — pa
rengimų ir šalpos reikalams ir 
K. Stankevičius — pirmininkas.

Rev. kom.: J. Blužas, M. Šid
lauskienė ir M. Kuzavas.

Tautos Fondo atstovybė: V. 
Zinąitis, M. Šalčiūnas ir V. Vit
kauskas.

Valdyba birželio 21 d. 11.30 
vai. buv .Columbus salėje, kur 
vyksta lietuviams katalikams 
pamaldos, ruošia liūdnųjų birže
lio 14-15 -dienų minėjimą.

Minėjimas prasidės pamaldo
mis ir dienai pritaikintu pa
mokslu. Pamaldas laikys ir pa
mokslą pasakys t. Barnabas Mi
kalauskas, OFM. Po pamaldų to
je pačioje salėje P. Balso paskai
ta. ,

pradžioje buvo-192 mokiniai, o 
jiems baigiantis 183 ir. 8 nuola
tiniai bei 2 atsarginiai mokyto
jai. Prisiminęs, kad prieš dešim
tį metų šią mokyklą įsteigė kun. 
dr. J. Tadarauskas ir kad pir
maisiais mokslo metais joję te
buvo 3 mokytojai ir 11 mokinių, 
J. Mikšys nuoširdžiai padėkojo j 
šeimoms ir visiems lietuviams už 
sudarymą sąlygų šiai mokyklai 

I išaugti į lietuviškumo tvirtovę. 
Taip pat kvietė visus ir ateityje 
lietuvišką mokyklą remti.

Mokslo metų baigimo 
mokytojams už jų įdėtą 
tėvų komiteto pirm. V. 
įteikė vokuose pinigines 
neles. Tam tikslui lėšas 
kojo: 
Aušros Vartų parapija 
H. Liet. Namų Fondas 
Tautos Fondo Ham. skyr. 
Bendruomenės valdyba 
Bankelis “Talka” 
Kat. Mot. D-jos valdyba 
Šalpos Fondo Ham. skyr. 
Kronas-Valevičius firma 
Tri-Realty ,

pavičiūtė Gabija, Paškevičiūtė 
Vida, Mikalauskas Arvydas ir 
nepral. pamokų Matukaitis Ri
mas, Grinius Marius, Paškevi
čiūtė Vida, Sakas Marijus ir 
Šernaitytė Irutė.

V kl. pirmieji: Stukaitė Biru
tė, Orvidas Arturas ir Bildaitė 
Birutė. Nepr. pamokų: Vitaitė 
Laima, Bildaitė Birutė ir. Anta
naitytė Nijolė.

VI kl. pirmieji: Chrolavičius 
Juozas, Kalmatavičius Vytautas 
ir Vilimas Arvidas.. Nepr. pam. 
Kalmatavičius Vytautas ir Klį- 
maitis Leonas.

VII kl. pirmieji:

Inž. Aukštuolis, 39 m., gyvenęs 
Los Angeles, prigėlė žvejodamas 
kalnų’ežere. • •

Jis buvo išvykęs žvejoti su inž. 
J. Kiškio šeima. Valčiai apvir- 
tus inž. Kiškis su žmona ir dviem 
mažamečiais vaikais išsigelbėjo. 
Valtis apvirto nuo dideliu grei
čiu praplaukusių greitlaivių. Vai 
kai buvo užsidėję gelbejimo 
juostas, tad neskendo. Jų įsiki
busi išsilaikė ir motina. Vyrai 
laikėsi už apvirtusios valties. 
Kai atplaukęs gelbėjimo laivas 
gelbėjo vaikus, inž. Aukštuolis 
pasileido nuo valties, turbūt, 
plaukti prie laivo, tačiau dingo 
vandenyje ir jo lavonas *rastas 
tik vėlai vakare. Aukštuoliui pa
leidus valtį ji vėl apsivertė ap- si"VD tartis pabaftiečių šalpos 
voždama ir inž. Kiškį, kuris reikalais, kur kėlė sumanymą

tūra bei veiklos metodai, kad 
būtų remiama kultūrinė veikla. 
Tautininkų seimas pageidavo 
taip pat vienybės srovės viduje 
— “apjungti Am. Liet. Tautinės 
Sąj. ir Liet Tautinio Sąjūdžio 
veiklą”. Toliau reiškiamas pagei
davimas remti tautinės ideolo
gijos jaunimo organizacijas, rem 
ti “Vilties” b-vę ir “Dirvą”, ją 
dažninant, organizuoti Tautinį 
Fondą, “kuris rūpintų sociali
nius ir kultūrinius reikalus”.

BALFo pirm. kan. J. Končius 
dalyvavo tremtiniais, besirūpi
nančių organizacijų konferenci
joje Vašingtone, o po jos lankė-
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dova- 
suau-
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Iš viso $515 
Kun. dr. J. Tadarauskas jam, 

kaip mokyklos kapelipnui, skir
tą dovanėlę čia pat paaukojo mo 
kyklos reikalams.

Toliau sekė geriesiems moki
niams ir nepraleidusiems metų 
eigoje nė vienos dienos, o tokių 
buvo 21, dovanėlių įteikimas lie
tuviškomis knygomis. Iš viso iš
dalinta -50 egz. keturiolikos pa
vadinimų knygų. Jas gavo šie 
mokiniai:

I kl. 3 geriausi: Diana Pliurai- 
tė, Roma Alšauskaitė ir Nijolė 
Beniušytė, gavusi ir antrą do
vaną už nepraleidimą pamokų. 
Nepraleido pamokų ir gavo kny
gą Kažemėkaitė Rita.

II kl. 3 geriausiai baigę: Gied- 
rimas Aloyzas, Aušrotaitė Biru
tė ir Trumipckaitė Marytė. Ne
pral. pamokų: Juozapavičiūtė 
Dainora, Repčytė Margarita, Plis

Susirinkime skaitlingai pami- kevičius Kęstutis, Narbutaitė 
nėti šių liūdnųjų mūsų tėvynei Birutė: ir Gudinskas Juozas, 
dienų. Susirinkime ne liūdėti, III kl. geriausi: Karalėnas Jo- 
bet susikaupti, bei pasižadėti į nas, Jonikaitė Dalia, Jūraitytė 
dirbti, ,kad kas mums yra gali- Nijolė ir nepraleidę pamokų 
ma padarytume sumažinimui Arštikaitytė Onutė, Kaminskaitė 
mūsų kenčiančios tėvynės kan- tė Raimunda ir Klevaitė Marga- 
kančių ir priartinimui jai laisvės > rita.
ryto. Apylinkės v-ba. | IV kl. geriausiai baigę: Juozo-

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St E., Hamilton, Ont 

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

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiarąe maistą, vaistus ir kt iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

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

Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarvietės savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 

KVIEČIA ATVYKTI Į SAULĖTĄ CAPE COD .
ir apsistoti jų puošnioj viloj, kuri šią vasarą turės naują “MEŠ
KOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo apgaubta 
sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro geriausias 
sąlygas poilsiui. . s \ 1

\ • Gražys ir erdvūs kambariai,
• Geros ir sveikas maistas, w
• Stropus patarnavimas,
• Neaukštos kainos,
• Vandens sparto {rengimai, v
• Teniso - golfo aikštės,
• Arti Golfo srovės Šildomi Atlanto vandenys,
• Arti teatrai ir kitos vakarinės pramogos.

Kreiptis adresu:
Mrs. Maria Lūšys, c/o uMeška’\

Monument Beach, Beach Street, Cape Cod. Massachusetts. 
Telefonas: Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

buvo ištrauktas jau pusgyvis.
Prel. Pr. Juras, daugelį metų 

vadovavęs Naujosios Anglijos 
Liet Kunigų Vienybei, iš pirmi
ninko pareigų pasitraukė. Tas 
pareigas perėmė prel.- -Pr. Vir- 
mauskas, vicepirm. kun. J. Dam
brauskas. . •.

Prel. L, Tulaba, Romos šy. Ka-
VII kl. pirmieji: Tumaitytė zimiero kolegijos rektorius, ,bir-

Teresė, Kybartaitė Birutė ir Mi-;želio 11 d. atskrido į JAV, kur 
lerytė Ramunė. Nepr. pam. Tu- pasiliks porą mėnesių. Čikagoje 
maitytė Teresė. , ruošiamas jo 25 metų kunigystės

VIII kl. pirmieji: Mačiulaįtytę sukakties paminėjimas.
Liuda, Breichmanas Gediminas ! J. Kapočius, Liet. Enciklopedi-

jos leidėjas, gegužės 27 d. buvo 
smarkiai sutrenktas ir sužeistas, 
kai ant jo mašinos Dorchesterio 
pagrindinėje gatvėje dideliu 
greičių užlėkė jaunuolių vairuo
jamas automobilis. Kapočiui 

i teks porą mėnesių pailsėti.

I ir Gužas Kęstutis.
j Po oficialios dalies sekė meni
nė, kurią atliko mokiniai, ir už
baigoje vaikams vaišės.

Hamiltono lietuviai tikrai ver
ti pagarbos. Tik reta šeima ne
leidžia vaikų j liet, mokyklą, bet, . v.
tikimės, kad ateinantį rudenį ir I Vilties D;J°s, kuri leidžia “Dir- 
iie susipras.. Kam žudyti savąją v4 > suvažiavime Detroite išrink 
tautą, kuri ir taip yra maža!? '• ; ta- nauja valdyba: pirm. dr. J.

Didelė mūsų visų padėka gerb. Bartkus, sekr. inž. Z. Rekašius, 
mokytojams, kurie taip ištver- i reikalų ved. B. Gaidžiūnas, ižd. 
mingai auklėja jaunąją kartą'į- 
lietuviškoje dvasioje.

Naujais, LN nariais, įnešdami 
po $100 įstojo Zita Sakalienė ir 
Lisauskas Jonas, kuris yra iš 
mūsų senųjų ateivių tarpo. Nuo
širdžiai dėkojame.'

Visuotinis LN narių susirinki
mas šį sekmadienį Liet. Namuo
se. Visi nariai būtinai dalyvau
kime. Kviečiame taip pat ir vi
sus tautiečius į jį atsilankyti.

LN kinas per gegužės mėnesį 
davė $1.008 pelno. Užėjus bir
želio karščiams, lankytojų skai
čius sumažėjo, tad ir pelno ti
kimasi mažesnio.

Mūsų kine šį savaitgalį eina 
komedija “Seržantams nėra lai
ko” ir antras filmas “Dideli pi
nigai’’. Turėdami laiko užsukime 
jų pažiūrėti.
, Nuo ateinąnčio pirmadienio, 
birželio 22 d. visą savaitę eis pui
kus spalvotas filmas “Kelionė” 
su Deborah Kerr ir Yiil Bryh- 
ner. Šis filmas parodo 1956 m. 
vengrų sukilimą prieš komunis
tus, tad visiems lietuviams jis 
bus labai įdomus. .

Skautų Rėmėjų v-bos posėdis 
įvyks birželio 24 d., trečiadienį, 
7 v.v. Liet. Namuose, skautų 
būkle. Visi v-bos nariai, skau
tams remti būrelių vadovai ir 
skautų vadovai maloniai prašo
mi jame dalyvauti. Būrelių va
dovai labai prašomi surinkti iš 
rėmėjų aukas ir jas su sąrašais 
atsinešti į posėdį.

Vasario 16 ir Saleziečių gimn. 
būrelių vadovai maloniai prašo
mi surinkti aukas ir pristatyti 
St. Bakšiui iki liepos 1 d.

Tekstilės fabrikas “Canadian 
Cottons”, kuriame dirba nuo 50 
iki 100 lietuvių, šį mėnesį galu
tinai uždaromas. Sk. St. 

v >

Hamiltono skautų stovykla
Širvintos ir Nemuno tuntai 

šiais metais stovyklaus nuo lie
pos 25 iki rugpiūčio 3 d. La 'Sa- 
lette, Ont., A. E. Augustinavičių 
ūky, apie 45 myl. nuo Hamiltono. 
Toje vietoje stovyklauta. Vieta 
graži ir patogi stovyklauti — 
gražus ir sausas pušynėlis, vilioja 
skautą pabūti gamtoje.

Į stovyklą kviečiami visi skau- 
tai-ės nuo 7 m. amž. Taip pat 
kviečiame ir visus kitus vaiku
čius , kurie nepriklauso skautų

Br. Nemickas. Į kontrolės kom. 
išrinkti: Stp. Nasvytis, adv. Jr 
Smetona ir inž. P. Žiūrys.

Am. Liet. Tautinės Sąj. seime 
Detroite išrinkta valdyba iš či- 
kagiečių: E. Bartkus, T., Blinst- 
rubas, J. Jurkūnas, dr. J. Pap- 
lėnas- ir dr. A. Rudokas. Rev. k. 
E. Čekienė, B. Gaidžiūnas ir dr. 
B. Nemickas. Į tarybos prezidiu
mą išrinkti adv. V. Abraitis, dr. 
S. Biežis-, J. Bachunas, adv. A. 
Lapinskas, o į tarybą: C. Chele- 
dinas, J. Gaižutis, B. Gediminas, 
J. Ginkus, K. Karpius, J. Kiau
nė, J. Kasmauskas, V. Rastenis, 
J. Smetona, A. Trečiokas, ir Ig. 
Vileniškis.

Am , Liet. Taut. S-gos seimo, 
vykusio Detroite gegužės 30-31 
d.d., rezoliucijos rodo “opozici
nių” nuotaikų. Neaiškių pagei
davimų pareiškiama dėl BALF, 
o ypač dėl ALTo, iš kurio rei
kalaujama, kad būtų laikomasi 
kongresų rezoliucijų, kad visos

organizacijai kartu pastovyk- 
lauti; > -
' Stovyklos mokestis: už 10 die
nų $15 arba vienam asmeniui 
$1.50 dienai, dviems asmenims iš 
tos pačios šeimos $25, trims—$30.

Stovyklaujantieji savaitgaliais 
moka $2 dienai.
'■ Norintieji vykti stovyklon re
gistruojasi pas savo vienetų va
dovus: Reg. Bagdonienė — tel. 
LI. 5-4568 ir A. Pilipaitis — tel. 
LL 9-9786. <• • •

Registruodamiesi įmoka $2., 
kurie bus įskaityti į bendrą sto
vyklos mokestį. Registracija 
vykdoma iki liepos 12 d. ,

Tuntininkai.
b PRISIMENANT LIETUVIŲ 

NAMŲ Hamiltone vienų metų 
egzistavimo sukaktį, malonu gir
dėti, kad labai gerai verčiamasi. 
Ta pačia proga norėtume pri
minti • Lietuvių Namu Hamilto
ne šėrininkams, kad mūsų at
stovas V. Sakas turi klijentą, ku
ris kiekvienu metu yra pasiruo- V •••«*•_ T •  A —A— *

rūpintis ir. kultūriniais, tremtinių 
reikalais.

-- • . '

VOKIETIJA :<■
Med. dr. Leonardas Stelmokas, 

buvęs stovyklos • komendantas, 
apyL pirm., BALFo įgaliotinis, 
liet, atstovas prie Schleswig-Hol 
stein kr.- ministerijos Kietyje, 
laikraštininkas,' po sunkios ir il
gos ligos mirė gegužės- 25 d. 
Rendsburge. v ųi”

Prieš buvusius kriminalinės 
policijos valdininkus: Ewald Šu- 
dau (Minden) ir Herb.- Schmidt- 

:ke (Bielefeld); yra iškelta byla 
ryšium su . masiniais. -Lietuvos 
gyventojų žudymą1941^42 ęą.

Ry|i^? Prūsą jos ^kiečiųlt^ęm- 
ti niiįv*ofgancr “Ostp^eussenbla^t” 
vyr. red. M. Kakies pasitraukė 
iš tu parervų. Rvtprūsių-“Lands- 
mannschafto” pirm, dr.t Gillie 
geg. 1 d. laidoje paskelbė, • kad 
K. pasitraukęs ‘.‘abipusiu susi
tarimu” bet-' tikroji permainų 
priežastis neskelbiamą. - Laikraš
čio tiražas siekią dabar 125j00(k 
TILLSONBURG, Ont

Skandi nelaimė \ ištiko mūsų 
kolonij ą, kai š.m; • birželio , 6; d. 
apie 24 vai. tragiškai, žuvo:'Jonas 
Žemaitis,- jo vairuojamam auto
mobiliui susidūrus su traukiniu.

Velionis kilimo iš-Vilkaviškio 
apskrities, 36į metų , amž., neve
dęs. Iš gana skaitlingos,-šeimos: 
liko 3 broliai ir 5 seserys, kurių 
dalis, likę Lietuvoje-kiti, gi, kaip 
daugelis lietuviškų šeimų, pa
sklidę po visą pasaulį: Australi
ją, Ameriką ir Kanadą. Velionis 
visiems šios apylinkės lietuviams 
buvo žinomas, kaip :geras lietu
vis, ramaus sugyvenamo-, būdo 
jaunuolis. Be sunkaus darbo 
pragyvenimui, nemažai ė laiko 
skirdavo ir visuomeniniams ben
druomenės reikalams;;-aktyviai 
dalyvaudamas lietuviškuose rei
kaluose (paskutiniu--laiku- buvo 
bendruomenės- valdyboje kandi-

želio' 9 d. Delhi kat. kapinėse. 
Y patingai gausus dafyvių; skai
čius laidotuvėse įrodė, jog .bend
ruomenė neteko tikrai .brangaus 
ir visų mylimo nario;; Visų nuo
širdi malda tegu padeda a.a; Jo
nui žengiant amžmąjam gyve
nimui."- ;R"A;'--

SUDBURY Ont
Tumo Vaižganto: šeštadeininės 

lietuvių mokyklos’mokslo metų 
užbaigtuvės įyyko birželio-7 d. 
Christ the King parapijos salė
je. Mokyklos vedėjas'kunuAjiSa- 
bas tarė įžanginį žodį, ištėkšda
mas padėką LB Sudburio apyl 
veikliajai valdybai, .-.kuri visą 
laiką nešė ant ; savo-pečių tos 
mokyklos išlaikymo naštą ir dar 
skyrė $25 užbaigtuyėms. Buvu iš 
dalinti mokslo pažymėjimai, ir 
dovanos lietuviškomis knygom®. 
Pirmieji -rrrokiniai, pradedant 
pirmuoju skyriumi, šįmet išėjo: 
Zitą Griškonytė, Danguolė Re- 

: meikytė, Irena LdįSienytė ir Dą-
k 

dalis, kurią išpildė patys moki
niai. Eilėraščių pasakė E. Baltu
tis, I. Lapienytė, D. Kusiiiskytė 
ir Z. Griškonytė. G. Jakubonis 
labai gražiai padainavo solo. “Ten 
toli ošia”, o jo broliukas Karolis 
akomponavo akordeonu.' L. Ga- 
tautytė ir I. Glizickaitė gražiai 
pašoko tautinį šokį ir padainavo 
duetą “Ten, kur žaidžia Nemu
nėlis .'.o mūsų garsūšis’ akor
deonistas Al. Kusinskis pagrojo 
tris muzikos dalykėlius: Acordi- 
ana, Juodos akys ir Angelų skri
dimas. Po meninės dalies buvo 
šokiai jaunimui ir suaugusiems. ’ 
Veikė turtingas bufetas. Raren-

šęs pirkti tą didžiulį pastatą. Joųė Jasiū’naitė; p0 [0 ėjo' meninė nncinlvrnnr hiifn CQfWl ilflll CTfV- _ * ».* .'y .pasiūlymas būtų $200.000 gry
nais. Šis pasiūlymas nebuvo pri
imtas. Pasikalbėjus su keliais L. 
Namų valdybos nariais prieita 
išvados, kad jokios intencijos 
nesą pardavimui.

ji’. • ■ Tri-Realty Ltd.

ir GROŽIO SALIONAS
• Mes dažome plaukus, antakius ir blakstienas.
• Darome pusmetinius ir šukuosenas.

Kalbame lietuviškai.

381 Main St. East at Emerald, 
HAMILTON J A. 8-2300

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
Išduodamos paskolos iki $3.000, mergišių paskolos H 7 % iki $0%. torto Vnt'te. 

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausto.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8 vol. vakaro, Minden
Building, 20 King St. E., notoro A. Liudžious įstaigoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

nės rėmuose. Ypačiai daug prie 
to parengimo prisidėjo: A L. 
Baltučiai, A. P. Mazaičiai, M.)

kioj šeimyniškoj nuotaikoj.

liūnus. ir
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velionies našlei p- V. GYLIENEI

nuoširdžią užuojautą reiškia

KLB Krašto Valdyba.

Lietuvos Generalinį Konsulą

A. A. min. VYTAUTĄ GYLĮ

palydint į amžinybę,

velionies žmonai p. V. GYLIENEI

nuoširdžią užuojautą reiškia

KLB Toronto Apylinkės Valdyba.

Lietuvos Generaliniam Konsului

A. A. min. VYTAUTUI GYLIUI 
netikėtai mirus,

velionies našlę Ponią Vandą Aleksandravičiūtę-Gylienę 
nuoširdžiai užjaučia

K. Liet. Kat. Kultūros Draugija 
ir •

“Tėviškės Žiburių” redakcija bei 
administracija.

Lietuvos Generaliniam Konsului

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI mirus,

liūdesio valandoje Poniai V. Gylienei

užuojautą reiškia

Liet. Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
Toronto Skyrius.

Lietuvos Generaliniam Konsului bei
Kanados Pabaltiečių Federacijos Garbės Pirmininkui

min. VYTAUTUI JONUI GYLIUI mirus,
• . • • . • • • • ė •. .

velionies našlei Poniai V. Gylienei 
nuoširdžią užojautą reiškia

Kanados Pabaltiečių Federacija 
ir

K. Pabaltiečių Moterų Taryba.

A. A. Lietuvos ministeriui VYTAUTUI GYLIUI mirus, 
jo žmonai gilaus liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Kanados Krašto Valdyba

A. A. min. VYTAUTUI GYLIUI,
Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje, mirus, 

jo žmonai gilaus liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia ' .

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Toronto skyriaus Valdyba.

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI,
Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje, mirus, 

jo žmonai gilią užuojautą reiškia

Lietuvos Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
Toronto skyrius.

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI, 
Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje, 

mirus,
p. V. Gylienei liūdesio valandoje 

gilią užuojautą reiškia

Lietuvos Rezistencijos Santarvės 
Toronto Skyrius.

Mūsų mielą skyriaus narę ponią Moniką Povilaitienę ir dr. 
B. Povilaitį, tėveliui ir uošviui

A. t A. JUOZAPUI LUKOŠEVIČIUI 
Lietuvoje mirus,

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

K. L. K. Mot. Draugijos 
Delhi-Tillsonburg skyrius.

TtVISKtS ŽIBURIAI

AJL min. V. Gylio laidotuvių 
įeikalams tvarkyti pirmadienį 
organizacijų atstovų susirinki
mas sudarė specialią komisija iš
penkių asmenų.

Kom. pirm. KLB Kr. Valdy
bos pirm. V. Meilus, nariai: kun. 
P; Ažubalis, Al. Kiršonis, J. R. 
Simanavičius ir AL Zubrys.

Kitiems reikalams tvarkyti nu 
tarta sudaryti platesnę komisiją.

LINOTIPO VAJAUS 
REIKALU

Torontiečiai “Tėviškės Žibu
rių” bičiuliai, kurie galėtų prisi
dėti prie linotipo vajaus kiek pa
aukodami arba nupirkdami “Ži
burių” b-vės šėrų, gali tai pada- 
rytixir sekmadieniais po 10 ir H 
vai. pamaldų abiejų kat. para
pijų spaudos kioskuose.

Po 11 vai. pamaldų galima tai 
atlikti ir “TŽ“ administracijoje.

IŠ TORONTO LB APYL. 
VEIKLOS

Valdyba paskutiniame posėdy 
nutarė nuolatine būstine laikyti 
ir toliau Toronto Lietuvių Na

inius — 1129 Dundas St. W., tel. 
LE. 3-3027. Valdybos reikalui 
nutarta išnuomoti specialią paš
to dėžutę, kurias turės ir kitos 
organizacijos.

Dėl solidarumo mokesčio pa
gyvinimo ir įprasminimo nutar
ta pravesti specialią akciją spau
doje.

Taip pat bus prašomi visi laik
raščiai nuolat spausdinti užrašą: 
“Sąmoningas lietuvis solidaru
mo mokestį moka savanoriškai”.

Būtų labai gražu, kad toks už
rašas būtų iškabintas kiekvieno
je liet, salėje.

Vl-sios Kanados Lietuvių Die
nos Hamiltone, rugsėjo mėn., lei
diniui skelbimus jrinkti įgalioti
niu Toronte yra V. Vaidotas — 
tel. RO. 6-1720.

Toronto LB Spaudos ir infor
macijos sekcijai pavesta suorga
nizuoti bendradarbių būrį iš se
nesnės ir priaugančios kartos.

Šis būrelis seks lietuvių ir kit. 
kalbomis spaudą ir daugiau in
formuos lietuvybės reikalais, sa
voje ir kt. .spaudoje, kartu iš
keldamas teigiamus pasireiški
mus iš Toronto lietuvių gyveni
mo. TLBSI.

TORONTO
Toronto LB apylinkės valdybą 

dabar sudaro: pirm. L. Tamo
šauskas (tet LE. 1-4469), vice- 
pinn. kun. P. Ažubalis, spaudos 
ir informacijos vadovas J. Kar
ka, sekret. Br. Saplys, ižd. St. 
Dabkus (112 Geoffrey St. Telef. 
LE. 3-5869), nariai Aloyzas Kuo
las ir S. Pusvaškis.

JAUNIMO STOVYKLAVIE
TES ŽINIOS

Praėjusią savaitę buvo uždėti 
salės-pastogės stogo “rafteriai", 
užbaigtas kalti vieno miegamo
jo stogas, apvalytas naujųjų pa
statų priešakinės dalies kiemas 
bei pradėti elektros įvedimo dar
bai. Visi darbai atliekami talkos 
būdu vadovaujant P. Reginai ir 
B. Putnai. Praėjusią savaitę dir
bo: P. Regina, B. Putna, S. Tel- 
šinskas, R. Burdulis, V. Bende
rius, J. Bukšaitis, A Čeponis, A. 
Daukša, P. Grigas, J. Gadišaus- 
kas, R. Juozaitis, J. Jacikas, J. 
Žadeikis, S. Vaštokas. Savaitga
lyje šeimininkavo p. Valiulienė. 
Visiems ačiū.

Šį savaitgalį laukiame daugiau 
talkos. Darbų dar daug ir vi
siems. Atlikime juos prieš sto
vyklas. Pirmoji stovykla jau čia 
pat — liepos 16 d.

Turį atliekamų ir nebenaudo
jamų lovų, matracų, staliukų, 
kėdžių ar kitokių baldų prašomi 
paaukoti stovyklavietei.

Stovyklavietei padovanojo lo
vą ir sofą p. Grigai ir V.M. Ačiū.

Nepamirškime, kad Kadilakų 
loterijos bilietų šaknelės turi bū
ti grąžintos iki sekančio pirma
dienio vakaro. Pasistenkime ne
pamiršti. Ačiū.

min. VYTAUTUI JONUI GYLIUI,

Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje,

mirus,

Toronto 
lietuvius 
nemaloni

“Sietynas” 
prašo pranešti, kad susidėjus ap
linkybėms “Sietynas” į KLTS 
ruošiamas Jonines Wellande ne
vyksta ir programoje ten neda
lyvaus.

Atitaisymas 
Pereitame “TŽ” nr. 

kronikos žinutėje apie 
studentus įsibrovė
klaida. Yra išspausdinta: “Tre
čiuosius studijų metus su pasi
žymėjimu, gaudamas William 
Stonie Memorial stipendiją bai
gė V. J. Sinkus”... Ištikrųjų šią 
stipendiją gavo antruosius studi
jų metus baigęs V. J. Siciūnas, o 
trečiuosius metus baigusio Sin
kaus vardai yra ne V. J., bet R. 
L. V. J. Siciūnas toliau teisingai 
įrašytas prie antrus metus bai
gusių.

Paliestuosius redakcija labai 
atsiprašo.

Raudonasis Kryžius 
jau 16 mėnesių renka kraują, 
kuris nemokamai duodamas vi
siems transfūzijų reikalingiems 
ligoniams. Torontiečiai gali gau
ti nemokamai kraujo visoje Ka
nadoje ir net JAV. Tai sutvar
koma per JAV Raudonąjjį Kry
žių.

Iki šiol kraujo yra davę jau 
per 100.000 asmenų. Raudonasis 
Krvžius kreipiasi į torontiečius 
prašydamas daugiau aukoti krau 
jo, nes šiuo metu aukojamo ne
pakanka. Pvz. balandžio mėne
sį 44 klinikose gauta 6.583 bute
liai kraujo. Per metus tuo būdu 
būtų gauta 24.492 buteliai, o iš
viso reikėtų apie 26.000.

Vad. United Appeal — karita- 
tyvinį darbą dirbančių organiza
cijų jungtinis vajus — šiemet 
sieks beveik puse milijono dides
nės sumos negu pernai buvo pa-

Antras universitetas Toronte
jau pradės veikti 1960 m. rude
nį York University vardu. Iš

Šiemet reikės $9.187.500- jis veiks Kaip Toronto uni- surinkta $8 750 000versiteto filiale. Iš pradžių pra-Įkai Pernai surinkta ^./ou.uuu. 
dės veikti tik trimetis menų fa
kulteto bendrasis (general) kur-

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame ponioms: Gota

ssa kuris nirrnnnrins bakalaurus v^kienei' E- Švėgždięnei, M. Tamuloi- ssa, Kum pirmuosius DaKaiaurus I tienei, R Zubrickienei ir p-lei E. Stri-
išleis 1963 m. Iš pradžių ir laips
niai: bus teikiami Toronto uni
versiteto vardu. Tuo būdu šio 
naujojo universiteto absolventai 
turės visam pasauly jau žinom'' 
universiteto diplomus.

kaitytei už paruošimą vaišių šeštadieni
nės v mokyklos mokytojams 1958-59 
mokslo metų užbaigimo proga. Taip pat 
labai dėkojame šv. Jono Kr. parapijos 
klebonui kun. P. Ažubaliui už leidimą, 
nemokomai pasinaudoti sale šioms vai
šėms. ' Tėvu komitetas.

KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMŲ DUOMENYS
Šį pirmadienį vakare KLB 

Krašto Tarybos' vyriausioji rin
kimų komisija savo posėdy su
vedė iš apylinkių gautus balsa
vimo duomenis.

Visoje Kanadoje balsavimai 
įvyko 14 apylinkių, kuriose bal
sų įteikta 1.288: Toronto apylin
kėje 471, Hamiltono 219, Mont- 
realio 194, Sudbury 67, Windsoro 
55, Rodney 50, Wellando 49, Wi- 
nnipego 48, Sault Ste. Marie 29, 
Vancouverio 26, Port Arthuro 
26, Pembroke 21, Oakvilles 19, 
Otavos 14. Pasirodo, kad eilėje 
apylinkių balsavimai neįvyko. 
Tokios yra St. Catharines, Lon
dono, Delhi ir Edmontono apy
linkės.

Kandidatai pagal gautą balsų 
skaičių išsirikiavo šia eile ir bal
sų gavo:

1. Šapoka A., Toronto — 723
2. Ažubalis P., Toronto — 673
3. Kardelis J., Montreal— 653
4. Simanavičius J., Tor.— 629
5. Matusevičiūtė I., Tor. — 598
6. Mikšys J., Hamilton — 570

. 7. Borevjčius tytontr. — 532
8. IndrelienŠ O., Toronto— 530
9. Užupis V., Toronto —

10. Baronas K., Hamilton—
11. Sungaila J., Toronto —
12. Aušrotas V., Toronto —
13. Strazdas J.. Toronto —
14. Matulionis P., Winn. —
15. Bakšys St., Hamilton —
16. Rudinskas P., Montr. —
17. Čepas Silv., Toronto —
18. Lukoševičius P., Mon. —
19. Ankudavičius A., Tor.—
20. Kšivickas J., Hamilt. —
21. Vaidotas V., Toronto —
22. Juozapavičius S., Tor. —
23. Anysas M., Toronto —
24. Balzaras L., Montr. —
25. Augustinavičius P., Tor.

519 
499 
487 
457 
439 
439 
434 
431
424 
371 
368 
367 
361 
352 
346 
340

36.Pieinys J., Hamilto — 307 
-37. Kvedaras P., Toronto — 302
38. Gustainis J., Toronto —■ 298
39. Jasinevičius J., Tor. — 286
40. Dalius S., Hamilto — 282
41. Dvilaitis J., Toronto — 276
42. Augaitis P., Tillsorib. — 272
43. Šmaižienė V., Win. — 260

Aleliūnas A., St. Wil. 254 
Preikšaitis j,, Tor. — 249

Manglicas K., Tor. — 242
Federavičienė E.,

Winipeg —-233 
Slapšys A., Toroto —229 
Budreika P., Toront — 218 

205

45
46.
47.

velionies našlei Poniai Vandai Gylienei-Aleksandravičiūtei

nuoširdžią užuojautą reiškia

S. ir V. Aušrotai
E. ir S. Čepai 
Kun. Pr. Gaida 
V. ir J. Jasinevičiai
O. Jonaitienė
J. ir A. Rinktinai
A. ir K. Rusinai
S. ir B. Sakalai
A. Saulis

I

V. ir J. R. Simanavičiai
A. ir J. Sungaiiai
A. ir A. Šapokai
M. ir V. Tamulaičiai 
A .ir V. Užupiai.

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI,
Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje, mirus, 

jo žmonai gilaus liūdesio valandoje širdingą užuojautą 
reiškia

V. ir J. Sližiai.

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI,
Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje,

mirus,
p. Vandai Gylienei nuoširdžios užuojautos reiškia

Natalija ir Algirdas Šalkauskiai.

Lietuvos Generaliniam konsului 
VYTAUTUI GYLIUI mirus, 

jo liūdinčiai žmonai p. Vandai Gylienei 
reiškia gilios užuojautos

Stasė, Kęstutis, Birutė ir Kęstutis jr. 
Grigaičiai.

Paieškojimai
Labutis Antanas, sūnus Anta

no, gimęs 1927 m. Kaune, ieško
mas motinos iš Lietuvos. Atsi
liepti arba žiną apie jį pranešti: 
Klemensas Indriūnas, 45 Kethe- 
rine Rd., Downsview, Ont.

Kučys Juozas, Juozo sūnus, gi
męs 1902 m., kilęs iš Uliūnų kai
mo, Ramygalos vaisė., Kanadon 
atvykęs 1928 m., prašomas atsi
liepti ar žiną apie jį prašomi pra
nešti: Ona Budaitis, 2316 So. 
Hoyne Ave., Chicago 8, Ill.

Butkevičiaus Juozo, kilusio iš 
Sedos ar Skuodo, ieško Pocius 
Valerijonas iš Venezuelos. Jis 
pats ar žinantieji apie jį prašo
mi pranešti: Veronika Moklic- 
kaitė, 53 Delaware Ave., Toron
to 3, Ont. Tel. LE. 6-7039.

Antanas, Vincas, Juozas, Ka
zys ir Magdelena Simanaičiai, 
kilę iš Geištarų, Vilkaviškio ap., 
iš kur jie išvyko prieš pirmąjį 
Didįjį karą šiaurės Amerikon, 
Čikagon; ir Jonas Raganevičius, 
Ona Raganevičiūtė - Kriščiūnie- 
nė, Magdelena Raganevičiūtė - 
Bigdienė ir Marcelė Raganevi
čiūtė, išvykę iš Pilviškių mieste
lio prieš Pirmąjį Didįjį karą 
Kanadon; prašomi atsiliepti ar 
jų giminės prašomi atsiliepti pa
rašant laišką jų pusseserei Onai 
Simanavičiūtei - Martinaitienei, 
kurios pasiturinčiai gyvenanti 
duktė su vyru, keliaudami po 
Šiaurės Ameriką ir Kanadą, no
rėtų aplankyti bei susipažinti su 
savo giminėmis. Adresas: O. 
Martinaitienė, Cabca Postai 371, 
Sao Paulo, Brasil.

26. Liudžius A., Hamilt. ■ —
27. Sakalas-Sakalauskas B.,

Toronto —
28. Kęsgailą S., Montr. —
29. Navikėnas J., Mont. —
30. Januška P., Windsor —
31. Mališka L, Montr. —
32. Čuplinskas E., Tor. —
33. Vaičeliūnas J., Sudb. —
34. Augustinavičius S.,

Tillsonburg —
35. Andriuškevičius K.,

Montreal —

339
339

331
330
326
325
320
313
313

310

308

48.
49.
50. Krištolaitis J., Ham
51. Saplys B., Toronto — 194
52. Rimkus J., Vittoria — 179
53. Vasys-Vasiliauskas

V., Toronto — 171
54. Miceika VI., Simcoe -— 168
55. Narušis E., Toronto — 156
56. Basalykas A., Tront — 148
57. Stabčiskas V., Tronto — 106 
Kadangi buvo renkama 30 Kr.

Tarybos narių, tai išrinkti pir
mieji 30. Jų tarpe yra 16 toron- 
tiečių, 7 montrealiečiai, 5 hamil- 
toniečiai, ir po 1 iš Windsoro ir 
Winnipeg©.

Duomenys nėra oficialūs. Ofi
cialų pranešimą Vyr. Rinkiminė 
Komisija paruoš šią savaitę.

Seneliu namai
Pagal “TŽ” nr. 22 tilpusią ži

nutę, Toronte prie Prisikėlimo 
parapijos sudaryta komisija, ku
ri nagrinėja senelių namų įkūri
mo galimybes. Tai nebe naujas 
kaikurių organizacijų svarstytas 
ir iki smulkmenų išdiskutuotas 
klausimas. Senelių prieglaudos 
jau pasjgendame šiandien, o su 
kiekvienais praeinančiais metais 
reikalingumas opės. Tai visi su
prantame, bet kas turi imtis to 
didžiojo darbo su ta milžiniška 
atsakomybe? Nereikia galvoti, 
kad tam reikalui trūko ar trūks
ta specialistų ar organizatorių. 
Oi ne! Gal svarbiausia, kad mū
sų pavienės organizacijos nėra 
tokios pajėgios leistis į ne pelną, 
bet daugumoj nuostolį nešantį 
biznį. Sudaryti kokį jungtinį 
vienetą, kuris rūpintųsi tuo rei
kalu, aš manau, praktiškai būtų 
neįmanoma. Stambiausias ir pa
jėgiausias Toronte, pasakyčiau, 
organizacinis vienetas, ir yra 
Prisikėlimo parapija. Ji viena 
tik ir gali imtis tos pareigos. Ti
kimės, kad jau kartą pajudintas, 
nors ir labai gąsdinantis reika
las, nebebus atidėtas vėlyves- 
niam laikui. Jeigu pabūgtų dėl 
finansinių sunkumų, tai patar
čiau žvilgterėti į Hamiltono lie
tuvių koloniją.

Noriu iškelti vieną kitą faktą

senelių namų reikalingumo įro
dymui. Didelis lietuvių skaičius 
įsikūrė Toronte. Daugumoje, tai 
ateiviai po paskutiniojo karo. 
Jaunoji karta kyla, kaip grybai 
po lietaus, persiimdami šio kraš
to, mums vyresniesiems visai 
svetimus ir... nesuprantamus, 
papročius. Senieji metų naštos 
slegiami, nespėdami su to krašto 
tempu, nors kartais pagal pajė
gas ne visai tinkamu laiku, už
leidžiame vietą jaunesniesiems. 
Tai yra normalu ir nieko nepa
prasto!. Visi gausime $55 senat
vės pensiją, turėsime daugiau ar 
mažiau santaupų, kas užtikrins 
kasdieninę duoną, gal ir su svies
tu — ko ir bereikia! Tai yra gra
žu, bet nevisai realu.

Pirma, pažiūrėkime į šio kraš
to jaunųjų respektą seniesiems. 
Daugumoje jaunimas nesupran
ta senųjų, nenori priimti dėme
sin arba klausyti žilagalvių pa
tarimų, atsakydami, kad čia yra 
skirtingas kraštas, skirtingi ir 
reikalavimai, kad nesikištų se
nieji ir viskas. Iš dalies mes su 
tokia galvosena turime sutikti, 
bet iškentėk tu žmogau nepata
ręs? čia ir yra pradžia dėl ko 
tėtukas ar močiutė nubrauki^ 
karčią nesusipratimo ašarą. Be 
šeimų, tuo atžvilgiu gal yra 
“laimingesni”, bet ir jie turi sa-

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI netikėtai mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame p. V. Gy
lienę ir drauge liūdime

S. B. Marijošiai.

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI, 
Lietuvos Generaliniam Konsului Kanadoje, 

mirus, _ ■
p. V. Gylienę' liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame
M. ir Aug. Kuolai. -

ministeriui VYTAUTUI GYLIUI mirus, 
jo žmonai nuoširdžią užuojautą reiškia

E. N. Fedoriv.

Mielajam Broniui Rūkšteliui

VINCUI RŪKŠTELIUI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą ir 

drauge su juo liūdime

Virginija, Vladas, Ona, Danguolė 
Jurgis ir Marijona Kriaučeliūnai.

vų rūpesčių. Juk daug dažniau 
mus, negu jaunus, atlanko viso
kie strėnų negalavimai. O ką be
kalbėti apie oro pasikeitimus! 
Dažniausiai geriausias vaistas, 
tai nusikalbėjimas. Kam pasi
guos! ? Su kuo išsikalbėsi? Sve
timtautis taip nesupras, o be to 
nepaslaptis, kad mums, su labai 
mažom išimtim, blogai su ta ang
liška kalba. Ir ta priežastis kar
tais turi didelę reikšrrię.

Nemanau, kad kas ginčytų se
nelių namų reikalingumą, nes 
kas nenorės eiti, niekas nevers 
ir nesiūlys, tik būtų gera turėti

tiek vietos, kad būtų patalpinu 
tie, kurie prašysis.

Laukiame iš to organizacini?! 
komiteto informacijų spaudoj- 
tuo reikalu. Juk ne visi esame 
arti Prisikėlimo parapijos, o kį 
ti, suinteresuoti, gal net ne To
ronte gyvename. Z

Suinteresuotas. *

Geneva. — Pereitais 
visame pasaulyje policija 
fiskavo išviso 16.8 milijonus 
opiumo, kai 1957 m. buvo 
fiskuota 34 mil kg.



STOSI.

Lietuviška pranciškonų gimnazija Kennebunkporte
1. Lietuviai pranciškonai Įruošė? Kas grįš seniesiems išmi-( Mokestis už mokslą ir išlaiky- 

Amerikoje Irus j išlaisvintą tėvynę atgaivin- mą tik $400 metams. Susitarus
Lietuvoje komunistams panai- ti pranciškonų provincijos? su gimnazijos vadovybe šį mo

kinus pranciškonų provinciją, I Šiems klausimams atsakymo' kestį galima mokėti ir dalimis, 
uždarius visus vienuolynus ir iš- beieškant lietuviai pranciškonai 1----------1—1_
vaikius vienuolius, dalis pranciš- jau nuo pirmųjų įsikūrimo dienų 
konų atsidūrė laisvame pašau- i pradėjo kviesti į savo ordiną He
lyje ir atvyko į JAV, kur jie He- tuvių amerikiečių sūnus, baigu- 
tuvių. kunigų ir savo tautiečių 
remiami įkūrė lietuvišką šv. Ka
zimiero provinciją, kuri yra ne 
kas kitas, kaip Lietuvoje veiku
sios provincijos tąsa. Jauni ir 
energingi pranciškonai kasmet 
lietuviškose srityse Užėmė vis 
daugiau ir daugiau darbo barų.

Vos atvykę į JAV, jie pradėjo 
vesti misijas, rekolekcijas, saky
ti pamokslus ir skaityti paskai
tas minėjimuose. Netrukus jie 
ėmė reikštis ir hetuviškoje spau
doje. Pirmiausia jie atgaivino 
LidtifVojįf-' b&Hfevikų 'sustabdytą 
“ŠV.Prančiškaiis Varpelį” Ir pra
dėjo leisti savo ir kitų rašytojų 
parašytas knygas.

Sunkėjant lietuviškos spaudos 
leidimui ir katalikų vadams pa
geidaujant, trys Hetuvių katali
kų laikraščiai: “Amerika”, “Dar
bininkas” ir “Lietuvių Žinios”, 
sujungiami į vieną du kartu sa- ’ 
vaitėje išeinantį “Darbininką,”, i 
Jį leisti atiduodama naujai JAV 
įsikūrusiems pranciškonams. Ne 
trukus jiems pavedamas ir trem
tyje ėjęs kultūros žurnalas ’’Ai
dai”. Pasiėmę šį sunkų spaudos 
darbą, pranciškonai Brooklyne 
įkūrė ir savo spaustuvę, kur be 
minėtų lietuviškų laikraščių 
spausdina laug lietuviškų žurna
lų ir knygų.

Neapleido jie ir darbų parapi
jose, dėl to Pittsburgho vysku
pas pavedė jiems administruoti 
Bridgeville, Pa., lietuvių para
piją, o Kanadoje Toronto kardi
nolas leido kurti naują lietuvių 
parapiją.

Neatsiliko jie jaunimo auklė
jimo srityje. Patys rengė jauni
mo organizacijų ir berniukų sto
vyklas Kennebunkporte, Me., 
vienuolyno ir Wasagos vasarvie
tėse. Rengė uždaras^ rekolekcijas 
bei kursus ir buvo jaunimo dva
sios vadais.

Dabar lietuviai pranciškonai

sius šio krašto augštesniąsias 
mokyklas (High school) ir trem
tinius jaunuolius, baigusius 5 
gimnazijos klases. Tiesa, atsira
do ir dabar atsiranda jaunuolių, 
kurie jausdami pašaukimą, susi
žavėję šv. Pranciškaus idealais 
jį seka. Jie atlieka vienerių me
tų naujokyną ir paskui provin
cijos lėšomis mokosi pranciško
nų seminarijose. Jų skaičius, ta
čiau atsižvelgus į mūsų provin
cijos darbus, yra permažas.

3. Savos gimnazijos 
kūrimo tikslas

Prisiminę, kad ir Lietuvoje iki 
savos gimnazijos įkūrimo Kre
tingoje nedaug teturėjome kan
didatų, sumanėme kurti šv. An
tano gimnaziją (High School) 
Kennebunkporte, Me., ir į ją 
lengvomis sąlygomis priimti lie- 

> tuvių vaikus, šiais metais ši gim 
į nazija jau baigia trečiuosius 
mokslo metus ir nuo ateinančio 
rudens turės visas keturias gim
nazijos klases. Iš čia jau aiškus 
ir šios gimnazijos tikslas, būtent, 
auklėti lietuvių kilmės jaunuo
lius, ruošiant juos būsimais pran 
ciškonais.

Suprantama, kad tokio am
žiaus berniukai, vos baigę pra
džios mokyklą, dar negali turėtų 
aiškaus pašaukimo i kunigus vie
nuolius, dėl to iš stojančių į 
šią pranciškonų mokyklą reika
laujama, kad jie nors turėtų pa
linkimą į dvasinį luomą ir pasi
duotų ta kryptimi auklėjami. 
Savaime suprantama taipgi, kad 
nevisi jie ir bus pranciškonais, 
bet išėję gimnazijos kursą su lie
tuvių kalba, geografija, Lietuvos 
istorija ir literatūra, jie netik 
bus tinkamai paruošti į kolegi
jas ir universitetus, bet bus ir 
susipratę lietuviai.

4. Priėmimo sąlygos
Norintieji stoti į šv. Antano 

JAV ir Kanadoje, skaitant kuni- | gimnaziją Kennebunkporte, Me., 
gus, klierikus ir brolius turi per ■ turi būti gerai baigę pradžios 
50 narių, 6 vienuolynus, dvi pa- : mokyklą, pavyzdingi ir gražaus 
rapijas, spaustuvę ir gimnaziją, elgesio berniukai. Jie turi pa- 
Jei jie turėtų daugiau vienuolių ■ duoti rektoriui prašymą, atsiųs- 
galėtų užimti dar platesnes dar- j ti savo krikšto ir tėvų moterys- 
bų sjįtis, dabar «gi ,daug dąrbųl tės sakramento metrikus, sutvir-

Neturtingi gabūs ir gero elgesio 
mokiniai gali būti dalinai arba 
ir visiškai nuo mokesčio už 
mokslą atleidžiami.

5. Praciškonų gimnazijos 
mokiniai

Į šv. Antano gimnaziją priima
mi visame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių vaikai. Rimtai norintie
ji būti pranciškonais berniukai 
gali būti net atgabenti iš Euro
pos, Pietų Amerikos ir kitų kraš
tų. Daugumas dabartinių gimna
zijos mokinių yra iš artimefnių 
lietuvių kolonijų: Brooklyn, N. 
Y., Rochester, N.Y., Philadel
phia, Pa., Pittsburgh, Pa., ir ki
tų. Yra, tačiau ir iš tolimų kolo
nijų, pvz. turime tris iš Kalifor
nijos, tris iš Chicago, Ill., du iš 
Kanados Ontario provincijos.

Nežiūrint iš kur jie būtų ir 
kokiai šeimai priklausytų, bend
rabutyje jie yra visi lygūs ir tu
ri laikytis tos pačios tvarkos. Vi
si kartu kelia, kartu gula, kartu 
meldžiasi, valgo ir mokosi. Kai- 
kuriems pirmosios dienos būna 
gana sunkios, bet ilgainiui pri
pranta ir jaučiasi linksmi ir lai
mingi. Nuobodžiauti gi čia laiko

Šv. Antano gimnazijos III klasė, matematikos pamoka. Algebrą dėsto t. Juvenalis Liauba, OFM.

tuviai tėvai turi siųsti savo vai
kus į šią mokyklą ir leisti juos 
auklėti lietuviškoje katalikiško-

Vilniečių Joninės

tenka atsisakyti. ■■-7

2. Jaunų pranciškonų 
reikalas

JAV ir Kanadoje veikiančios 
šv. Kazimiero provincijos narių 
skaičius, kaip matėme nėra di
delis, dėl to jiems nuveikti vi
sus čia išvardintus darbus daro
si sunku, juo labiau, kad mažė
jant lietuviškam susipratimui 
vis mažiau lietuvių ateivių vai
kų stoja į lietuviškus vienuoly
nus. “Piūtis didelė, o darbinin
kų maža”. Kas tada ateityje nu-Įkyklose neturėjo, mokosi priva- 
veiks tuos darbus užimtuose ba-i čiai'.

tiriimo sakramento pažymėjimą, 
pradžios mokyklos baigimo ates
tatą sū visų išeitųjų dalykų pa
žymiais ir daktaro išduotą svei
katos liudijimą.

Nuo ateinančio rudens ir kitų 
augštesniųjų mokyklų mokiniai 
gali persikelti į visas gimnazijos 
klases. Jie tik turi pristatyti tų 
mokyklų, kuriose iki tol mokėsi, 
atestatus su išeitųjų dalykų pa
žymiais. Augštesniųjų klasių mo 
kiniai tų dalykų, kurių tose mo-

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

Važiuokitecmr DABAR 
Sumokėsite vėliau

Pradedant $100.00. Įmokėti 10%, paliekant iki 24 
menesių iŠsimokėjimui — priklausomai nuo balanso. 
Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
pat gali būti finansuojamos.
• Visokie patogumai dienos ir nakties kelionėms.
• CNR leidžia veltui vežtis 150 svarų bagažo.
DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI J RYTUS 

IR VAKARUS.

5UP[/)

onfinenfat ir //ontinenfa/
Informacijų ir užsakymų reikalais kreipkitės 

j Canadian National bilietu agentūros.
‘ 90

jie ir neturi, nes turi tiek mokslo ' ie <^vas/°j®; Vėliau gi, jei Dievas 
dalykų, kurių kitose mokyklose 
neturėtų.

6. Dėstomieji dalykai, 
teisės ir mokytojai

Keturių metų bėgyje išeinami 
sekantieji dalykai: lietuvių kal
ba — gramatika, sintaksė, litera
tūros teorija,, literatūra, Lietu
vos geografija ir istorija, anglų, 
lotynu, graikų ir vokiečių kal
bos, algebra, geometrija, biolo
gija, fizika, chemija, Amerikos 
ii pasaulinė istorija, visuomenės 
mokslas, muzika, sportas ir kiti 
dalykai.

Šv. Antano gimnazija nuo pir
mųjų savo veikimo metų turi vi
sas Maine valstybės High School 
teises. Joje moko kvalifikuoti 
mokytojai pranciškonai.

7. Lavinimosi būreliai
Visi gimnazijos mokiniai pra

tinami ir savistoviai reikšti sa
vo visuomeninius, literatūrinius 
ir meninius gabumus, dėl to čia 
veikia lavinimosi būreliai, skau
tai ir ateitininkai bei tretininkų 
kongregacija.

Įvairiomis progomis ruošiami 
minėjimai, kuriuose patys jnOks- 
leiviai skaito savo parašytus re
feratus, noveles, vaizdelius, pra
tinasi kalbėti ir sako eilėraščius. 
Kiekvienais mokslo metais ruo
šiami Kristaus Karaliaus, Vasa
rio 16, šv. Kazimiero ir Motinos 
dienos minėjimai ir organizaci
jų šventės.

8. Letuviškos gimnazijos 
išlaikymo rūpesčiai

Kuriant šią gimnaziją ir sta
tant jos pastatus buvo kreiptasi 
į lietuvišką visuomenę, prašant 
moralinės ir materialinės para
mos. Atsirado nemaža geradarių, Lietuva dalyvaus pergalės trium 
lietuviškoji spauda apie šį suma- fe; A. Karvelytės-Dubauskienės, 
nymą irgi gražiai atsiliepė, o j D. Mickutės-Mitkienės, Gabrie- 
daugelis susipratusių tėvų jau 
pirmaisiais mokslo metais leido 
savo vaikus į šv. Antano gimna- 
zi]ą.

Dabar ši mokykla, kaip ir ki
tos lietuvių vienuolių vedamos 
mokyklos, turi sunkių problemų 
norėdama palikti grynai lietu
viška. Visų pirma, kad ši pran
ciškonų gimnazija išliktų lietu
viška, mums reikia dviejų da
lykų: 1. kad ji turėtų pakanka
mai mokinių (jie turi būti tik 
lietuviai ar bent lietuvių kil
mės), ir 2. kad ji turėtų lėšų iš
laikymo išlaidoms padengti.

Pirmoje eilėje mokyklai rei
kia lietuvių mokinių, dėl to lie-

šauks ir jie patys norės, leisti 
j jiems stoti ir į pranciškonus.

Gimnazijai reikia ir toliau 
materialinės pagalbos iš šalies, 
nes mokinių atlyginimas už 
mokslą ir išlaikymą nedidelis, 
dėl to gimnaziją išlaikyti iš šių 
pajamų neįmanoma.

Negana to, nevisi ir gimnazi
jos pastatai pabaigti. Jai dar 
trūksta koplyčios ir sporto sa
lės. Dabartinė koplyčia laikinai 
įrengta viename miegamajame, 
dėl to padidėjus mokinių skai
čiui neturėsime koplyčios, o spor 
to salės būtinai reikia netik spor 
tui, bet ir kultūriniams parengi
mams.

9. Pranciškonų prašymas
Visi šie dalykai ir verčia mus 

kreiptis į jus, brangūs lietuviai, 
prašant jūsų aukų, testamenti
nių užrašų arba nors paskolos 
lengvomis sąlygomis.

Jūs žinote, kad mes beveik iš
imtinai dirbame tik lietuvių tar
pe, savo vienuoliją, savo gimna
zija, savo i

Nuostabiu būdu giliausiai lie
tuvio sielą suvirpinančios šven
tės — Joninių — saugojimą ir jų 
ugdymą išeivijoje likimas pave
dė tyraus patrijotizmo tautiečiui 
— Vilniaus krašto lietuviui.

Vilnietis lietuvis, ilgai nešęs 
svetimųjų priespaudą ir neišgy
venęs nė krislelio laisvės dienų, 
sakyčiau, pats sudvasėjo. Jo pil
kos dienos buvo persunktos var
gu ir skausmais, todėl, norėda
mas išlikti lietuviu, jis visa sa
vo būtimi natūraliai' atsirėmė į 
lietuvišką dvasinį pasaulį. Tose 
sąlygose lietuviu išliko tik idea
listas. Visas savanaudiškas tau
tines nuotrupas suvirškino sava
me kūne svetimasis. Vilnietis 
mūsų brolis tėvynės meilės sri
tyje yra žymiai praaugęs mus, 
išgyvenusius tautos laisvės laiko 
tarpą. Vilnietis yra švelnus sva
jotojas, daugiau pamirštąs savus 
rūpesčius, nuoširdus ir teisin
gas, tautinius reikalus laikąs 
taip lygiai svarbiais, kaip ir kas
dieninę duoną. Gal todėl ir Jo-

-I A U.VJJL1 I Cl. od. V •• v *1 • i • y w
.... narapiias. leidžiamą<“mu dvasia’ klblrks'

spaudą norime BlaikyU grynrd ..?,u«antl t?u,os seS°Ye’r,.ne
lietuviškomis, O to.negalėime 1^'a.s amarais gatfus! knksc.o- 
padaryti neturėdami prieauglio mską atspalvi, g.haus.u aidu re- 
ir jūsų medžiaginės paramos.

Visa tai, ką mes darome, da- _T. - - . .. - .. . ..
rome pasitikėdami Dievo Ap- į Niagaros pusiasalio vilniečių 
vaizda ir jūsų širdžių dosnumu. 
Iki šiol Dievas ir geri žmonės 
mūsų neapleido, dėl to tikimės, 
kad ir toliau neapleis.

Tėv. Vikt. Gidžiūnas, OFM.

zonavo subtilioje vilniečio širdy!
Prieš penketą metų negausus

CANADIAN NATIONAL RA I L WAY S
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SIUNTINYS UŽ PUS^ KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausias rūšies prekes už žemiausią 
kainą, bet dabar siūlo siuntinį, kuria vertė normaliai būtų dviguba.

314 yd. vilnonės medžiagos vyriškom kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba mote
riškam), 4 yd. šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplino medžiagos vyriškiems 
marškiniams, 1 p. vyriškų pusbačių ir viena poro moteriškų batelių. Tokio siun
tinio kaina įskoičius muitą ir visas persiuntimo išlaidos, siunčiant per BALTIC 
STORES kainuoja tik $90.00.

Khjentui pageidaujant galima daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagos.

Kadangi neįmanomo išvardinti daug prekių ir parodyti, kad siunčiant per 
BALTIC STORES yra pigiau, duodame tik keletą pavyzdžių:

Geriausia vokiška įpyfams medžiaga 1 yd. $3; Populiariausia kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistų kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvz. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

tu muitu ir ▼bomit persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 sv. cukraus $13.00. 
16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoja, nes už kiek
vieno siuntinio pristotymp atsako BALTIC STORES.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
. (Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 

PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS Į LIETUVĄ!

Redakcijai prisiųsta
Moteris, balandis-birželis, Nr. 

2(15), 28 psl.
Turinys: Vysk. V. Padolskis—

la Mistral eilėr.; Maldos iš Sibi
ro; Šv.-Kazimiero seserų kongre- 
pacija; V. Sruogienė — Morta, 
Lietuvos karalienė; S. Tomarie- 
nė — Džentelmenas; S. Butke
vičienė — Motina ir duktė bren
dimo amžiuje; Dr. E. Armanie- 
nė — Ant. Gustaitytė-Šalčiuvie- 
nė; J. Paukštienė — Žvilgsnis į 
modernųjį meną; Ona Krikščiū
nienė — Med. dr. prof-. V. Tumė
nienė; Moterys visuomeniniuose 
baruose bei moksle; LKM D-jos 
skyrių veikla; Pro momeria; Ma
dos; Br. Pabedinskienė — Šei
mininkėms.

Eglutė. 1959 m. birželis, vol. 
10, No. 6, 32 psl.

; būrelis pabandė atgaivinti tą 
mistinėmis nuotaikomis perpin
tą Joninių šventę svetingoje Ka
nados žemėje. Grūdas krito į 
derlingą dirvą, ir šventės popu
liarumas metai į metus augo. Šį
met, ruošdamiesi apžymėti pen
kių metų sukaktį, rengėjai visai 
pagrįstai suplanavo Joninėms 
duoti visuotinį pobūdį.

Suvažiavę svečiai turės pro
gos pasigėrėti pirmaeile lietu
viška programa. “Čiurlionis”, 
tas nepailstantis mūsų tautos 
vaidyla svečioje žemėje, yra pro
gramos centre. Solistės A. Stem- 
pužienė ir J. Krištolaitytė pro
gramą padarys vispusiškai pil
ną. Jaunimas savo sporto žaidy
nėmis suteiks pasigėrėjimo ir ne 
sportuojančiam. Po įvairiaspal
vės tautinės programos malonus 
svečių susitikimas erdvioje šo
kių salėje.

Št. Catharines vilniečiai, šios 
Pavasario Jaunimo šventės ren
gėjai, ruošiasi sąskrydžiui visu 
atidumu. Programos parinkimas 
ir suderinimas rodo jų didelę

CLARLYN

Lietuviška vasarvietė
Gręžiamu LAKE SIMCOE ežero krante puiki rietą vasarojimui, savaitgaliams, 
išvykoms/ visokiems parengimams, gegužrHėms-prknrkams, ištaigingai įrengta

B 405 LAKE SHORE RD., KESWICK, ONT<
LUUUD Telefonas: ROCHES POINT 430 W.

Tik 40 mylių nuo Toronto, 1 mylios į šiaurę nuo Keswick.
Kviečiame atsilankyti ir įsitikinti. Kabinos ir kambariai išnuomojami Dorai ar 
savaitėms. Veikia valgykla, snack baras, didelė salė parengimams. Puiki vieta 
maudymuisi, žuvavimui ir 1.1. •

Savininkai JONAS BARONAITIS ir CO.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ R0BŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kas- 
Humams ir pčlfoms. AugSčiousios klasės rankų darbas.Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1299 Dundas St (tarp Dovercotirt Rd. hr Lisgar), Toronto

ŽUKLAVIMO
i

h* įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

J. Beržinskes
1212 DUNDAS ST. W.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas varstas, kuris paleitgvfad 

skausmas bei niežėjimą ir sutraukia 
hemorofdus.

Toronto, Onf. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomąją 
oriėmonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą, 
rūkstančioms pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
lokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir išfikrųjų atšlū- 
girnas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausio—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidoi iŠ vis jau ne problema!**

Paslaptis Šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne> — atrastą garsay* 
mokslinio instituto.

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

Klauskite Jio vardo voistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

TORONTO TEL. LE. 2-9547

1W. VI. 18 —Nr. 2fi (493)

Kultūrinė
Lateranum * universitete Ru

noje kun. Adomas Pupšys apgy- 
iė disertaciją apie Vygrių vys
kupystės įsteigimą ir jos santy- 
<ius su Prūsijos valdžia. Nauja
sis daktaras šią vasarą išemig
ruoja į JAV.

Pr. Dvilaitytė, Kanados lietu
vaitė dailininkė, dirbusi Toron
te vienoje leidykloje, dabar stu- 
lijuojanti Paryžiuje, vasarai iš
vyko kelių mėn. kelionei po Is
paniją ir Italiją.

P. Goštautas yra paruošęs ir 
leidžia Kolumbijoje knygą apie 
lietuvių meną. ’’Arte Lituana”.

Dail. Č. Janusas Long Island 
Meno Lygos 20-oje parodoje lai
mėjo I premiją už aliejinį pa
veikslą “Okeanas”. Jam įteiktas 
mėlynas kaspinas, diplomas ir 
B100 čekis. Parodoje išstatyta 321 
kūrinys. Iš jų premijuota 300. 
Long Island lygoje yra apie 300 
dailininkų narių ir apie 40 kans 
didatų. Lietuvių yra 7. DaiL č. 
Jonušas antrą kartą perrinktas 
vicepirmininko pareigoms ir bir
želio 1 d- buvo prisaikdintas.

Algim. Ivaška, tautinių šokių
grupės vadovės sūnus, yra pa
skirtas didžiausio Naujosios Ang 
lijos kino “Metropolitan” vado
vu.

(E) “Baltų kultūros dienos” 
Muensteryje įvyko gegužės 29-31 
dienomis. Jos ruošiamos Baltų 
draugijos Vokietijoje, kuri, kaip 
žinoma, apjungia Vokiečių-Lie
tuvių, Vokiečių-Estų ir Vokie- 
čių-Latvių draugijas. Programo
je: geg. 29 d. paskaitos — dr. H. 
Ruthenberg tema “Europa tarp 
vakar ir rytoj”. Geg. 30 d. buvo 
atidaryta lietuvių grafikos paro
da, dalyvaujant Muensterio mies 
to orkestrui, kuris išpildė M. 
Lauriškaus “Iš Lietuvos”. Tos 
pačios dienos vakare Otto Bong 
skaitė paskaitą apie Estiją. Geg. 
31 d. įvyko pamaldos katalikų 
šv. Petro bažnyčioje, po to kon
certas, dalyvaujant latvių so
listei P. Brivkalne (Wuert. valst. 
operos daininikei), Westfalijos 
muzikos mokyklos chorui ir Mo- 
zarto vardo orkestrui.

Gruenwaldo-Tannenbergo sri
tyje, kur 1410 m. buvo sutriuš
kinta kryžiuočių kariuom., len
kai pradėjo archeologinius tyri
nėjimus. Esą jau rasta nemažai 
senų davinių, surasti palaikai 
kaimo Stenbark, prie kurio ta
da stovėjo kryžiuočių artilerija.

Dalis rastųjų paminklų numa
toma palikti prie ruošiamo sta-

meilę savajam kraštui ir mūsų 
papročiams. Jų kruopštūs pa
rengiamieji darbai duoda vilčių, 
kad netik pati Joninių šventė 
praeis retai pakilia nuotaika, bet 
ir sutrauks daug tautiečių iš 
įvairių Amerikos vietovių. Retu 
skoningumu ir puikia kompozi
cija rengėjų iš anksto atspaus
dinta ' Vyt. Mačikūno suprojek
tuota programa jau senokai iš
siuntinėta.

Vilniečiai Joninių penkmečio 
proga mūsų visuomenei ruošiasi 
suteikti retai pakilią nuotaiką ir 
sugrąžinti Joninių naktį į mūsų 
mylimą Lietuvą.

Lietuviškoji visuomenė su di
dele padėka minės Niagaros pu
siasalio mažo vilniečių būrelio 
gražias pastangas ir didelį jų 
idėjinį darbą, surengiant Joni
nes metai iš metų vis gražesnes 
ir artimesnes lietuvio širdžiai. 
Iš jų tarpo savo retu pasiauko
jimu išsiskiria J. Dilys ir Ig. 
Šajauka, ant kurių vilnietiškų 
pečių gula darbų našta.

i Linkime tauriesiems vilnie-, 
' čiams didžiausio pasisekimo ruo- i 
šiant Jonines ir tikime, kad pa- „ x 
parčio žiedas pražydęs Joninių Rasta irž siaip.„palaidų palaikų.
naktį Merrittone prie St. Catha
rines patrauks atvykti jo pasi-
žiūrėti ir toliausiai gyvenantį ^yti Tannenbergo paminklo, o 

• kitą dalį perkelti į Olsztyno (Al- 
lensteino) muzėjų.lietuvį! Sk. St.

Vardinėms 
atvirutės su 
lietuviškais 
tekstais.

Kaina 10 centų.
Užsakymus su apmokė

jimais siųsti:

Sp. B-vė “Žiburiai” 
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont.

VEDYBOS
Jei iwite vėefi, rąžykite /vokiečių or 
lenkų k./, telefontiokife or atvykite 
asmeniškai į

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

Lietuvos draugui prof. Sigurd 
Curmen, buv. Švedų - Lietuvių 
draugijos pirmininkui, Švedijos 
valstybės antikvarui, balandžio 
29 d. suėjo 80 metų. Ypač po 
1930 metų sukaktuvininkas veik
liai pasireiškė už Švedijos suar- 
aėjimą su Pabaltijo valstybėmis. 
Dabar gyvena Stockholme.

Marek Hlasko, jaunas lenkų 
rašytojas, kuris pereitų metų ko
vo mėn. legaliai išvyko iš Lenki
jos, Paryžiuje išleido savo apy- • 
saką “Kapinės”. Labai puolamas 
Varšuvoje dėl pasitarnavimO an
tikomunistinei propagandai, jis 
buvo apsisprendęs į Lenkiją ne
begrįžti. Kai pasibaigęs pasas 
jam Lenkijos konsulato nebuvo 
pratęstas, jis paprašė Vokietijo
je politinio pabėgėlio teisių, ta
čiau ten nepritapo ir išvyko į Iz
raelį, kur turėjęs du gerus bičiu
lius. Pristigęs pihigų, jis ten už
darbiavo kaip automeehanikas, o 
vėliau kaip kelio darbininkas. 
Jam Vakaruose gyvenimas ne
patinkąs ir per Tel Avivo Lenki
jos konsulatą ėmė rūpintis leidi
mu grįžti Lenkijon. Neseniai at
ėjo iš Varšuvos žinia, kad jam 
grįžti leidžiama.

Jau turime naujausiu modeliu 
1959 metu baldu

Mohawk Furniture
2448 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9-4444 ir OX. 9-4224 

TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norėdami pasinaudoti Šia pasku
tine proga, nedelsdami užeikite { 
mūsų krautuvę Ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas*
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“LIETUVIŠKIEJI KAIMELIAI”

Manchester:©, Michigane, katali
kų stovyklos “Dainavos” mer
gaičių leidinėlį “Liepsneles”, šir- 
,dy tikra liepsnelė užsidega. Ko
kia betgi graži lietuviškos tal
kos tradicija! Praktiška ir nau
dinga sugebantiems ją suorgani
zuoti ir pasinaudoti! Argi nebu
vo lietuviškosios kaimo talkos 
tikrieji tęsėjai nepriklausomy
bės metais įgyvendintos kodpe- 

_ ratyvų idėjos pradininkai?
Tie, kurie šneka apie “lietu

višką koloniją” Hondūre, turė
tų būtinai išstudijuoti katalikiš
kų lietuviškų “kalnelių” plėtotę 
prie Detroito. Lietuviai sveti
mose padangėse yra pristatę 
puikių bažnyčių, salių, įmonių. 
Net ir paskutinieji išeiviai suge
ba patriotiškų jausmų paveikti 
pirkti ir išlaikyti gimnazijai Eu
ropoj.

“Lietuviškų kalnelių” tikriau
siai nebūtų, jei Detroite nebūtų 
susimetęs būrėlis augšto išsila
vinimo- lietuvių inžinierių, ku
rie,’ suburti vienos pasaulėžiū
ros, nebūtų pasidavę talkon 
steigti lietuvišką, vietovę kaime, 
idant jaunimui būtų kur vasarą 
susitikti, atsigaivinti savo tėvų 
tautiniu palikimu. Kartais net 
nustembi, kad šitokio intelekto 
lietuviai šviesuoliai, kaikurie.iš 
jų net vadovavę tautai, tiek “su
simažino”, kad ištisų metų ener
giją pašventė vaikų vasarvie
tėms įkurti Tai, turbūt, pirmas 
toks atsitikimas Amerikos inži
nierių istorijoj — jei neskaity-

i

(IŠTRAUKA IŠ “TIESOS”)
Išsiruošė žmogus nusipirkti 

kostiumą ar kitą kokį drabužį. 
Nesudėtingas, atrodo, dalykas, 
ypač gyvenant mieste, kur ne 
viena parduotuvė savo vitrinoje 
siūlo pasipuošti nauju gatavu 
rūbų. Eina į pasitaikiusią.

— Neturime jūsų ūgiui, — iš-

Kitoje pasiūlo apiblukusį se
nutėlį modelį arba liūdnai skės
teli rankom: “Užrikite vėliau”.

...Vilniaus universalinė par
duotuvė. Nedžiugina akies gata
vų drabužių sekcija. Štai “Le
lijos” fabrike siūtas vasarinis 
vyriškas kostiumas. Jei spręsti 
pagal kainą (1.870 rublių), pir
kėjas turėtų nešioti neatsi
džiaugdamas. Deja! Siūlės, ro
dosi, nebraška, o pečiai lipa ant 
sprando ir gana.

— Dabar nors šviesių yra, o 
būtumėte pabandę jų gauti va
sarą... — šypteli pavaduojan
tis sekc. ved. E. Makauskas.

Ir ne tik tai. Jeigu nesate, sa
kysime, 48 dydžio, šiandien kos
tiumo ar palto nebeišsirinksite. 
O po savaitės jums reikės per
sikvalifikuoti į 50 dydį...
...Vilniaus modelių namuose 

— meno tarybos posėdis. Teks
tilės, siuvimo fabrikų atstovių 
prekybininkai, konstruktoriai 
apžiūri naujus drabužių mode
lius. Modeliai skoningi, madin
gi, praktiški. Kuo daugiau to
kių į parduotuves kuo daugiau 
vartotojui! Bet čia ir praside-

Naujas modelis — tai dar ne 
gatavas drabužis parduotuvėje. 
Keista - nekeista, o patys pre
kybininkai, kurie meno tarybo
je šiems modeliams žadėjo pui
kią ateitį, vėliau neretai užsisa
ko vos pusę naujų modelių ar 
ko gero dar mažiau, šitas, girdi, 
jau nebepatinkąs, anam paklau
sos nebūsią... Ir jeigu, sakysim, 
pateikta 10 modelių tam tikram 

ti žydiškų, kurie tokius dalykus 
efektingiau praveda per Pasau
lio Žydų Bendruomenės organi
zacijas. . “Dainavos” stovyklos 
Michigan© “Lietuviškuos kalne- 

tnž. A Damušį, inž. J. Mikailą,

Bublį ir Br. Polikaitį. Praėjusią 
vasarą .stovykloj jaunimas iš vi
sų rytinių ir centrinių Ameri
kos valstijų rado jau patogius, 
begaliniai praktiškus barakus — 
mūsų inžinierių suprojektuotus, 
mūsų rangovų ir lietuviškų 
darbščių rankų iš Detroito pa
statytus. Rado taipgi seną lie- 
tųvišką dvasią, kurią pažinę tė
vynėj galėjo sunkiai patikėti, 
kad visi šie stovykloj susirinkę 
žmonės būtų išklydę iš gimto
sios žemės prieš 14 metų, o dau
gumas vaikų net niekad Lietu
vos nematę! . t
. Teko stebėti Mergaičių Sto
vyklos programą ir tvarką. Jei 
tokia buvo ir kitos stovyklos, tai 
šios skilties autorius tegali tik 
linkėti, kad ateinančią vasarą 
neliktų nei vieno išeivio lietu
viuko gr lietuvaitės, kuriems ne 
būtų sudaryta proga pasisve
čiuoti Dainavoj ar panašiose 
stovyklose. Vargiai katras tėvų 
galėtų pasiteisinti lėšų stoka. 
Mokestis iš tiesų minimalus, įga
lintas tiek šeimininkų, tiek sto
vyklos vedėjų aukos darbu.

O šių stovyklų tikslą gražiai 
aptarė mergaičių stovyklos litu
anistikos vedėja sena pedagogė 
V. Kundrotienė: “Būkite pana- 

Antrasis pasaulinis karas artė
jo į galą. 1944 m. spalio mėn. 
pradžioje Raudonosios armijos 
priekiniai daliniai jau siekė 
Klaipėdos krašte sienas, krašto, 
priklausiusio vokiečių Reichui 
ir toliausiai išsikišusio į rytus. 
Panikiškai bėgdami gyventojai 
bandė pasiekti saugesnę vietą.

Grąžintieji Klaipėdos kraštą 
jau rado lietuvių valdomą. Tai
pogi laimingi jautėsi tie,, kurių 
šeimos nebuvo išskirstytos. Dau
gelis susidūrė su sunkumais 
gauti darbą ir butą, nes Raudo
noji armija viską buvo užėmusi. 

1946 m. pradžioje visi vokie
čiai turėjo registruotis rajono

Soviet; pilietis ieško drabažio

paltų kiekiui, prekybininkai be
velija užsisakyti tam pačiam 
kiekiui tik 3-5 modelius. Svar
biausia, girdi, paklausa.

Prekybinės organizacijos ne 
visada kritiškai žiūri į parenka
mą prekybos tinklui asortimen
tą. maža kovoja, kad to asorti
mento griežtai laikytųsi ir fabri
kai. Todėl labai daug žmonių 
priversti dėvėti savotišką uni
formą. Pernai didelę paklausą 
turėjo vyriški žali paltai. Ir 
užuot pasirūpinus išleisti ir dau
giau gerų, praktiškų paltų pa
vyzdžių, buvo nueita lengviau
siu keliu. Fabrikai kaip susitarę 
siuvo vienodus, vos ne uniforma 
virtusius paltus ...

Gatavų drabužių kokybė ken
čia Ir nuo to, kad siuvimo fab
rikai ne visuomet laikosi gamy
bai priimtų modelių. Kūrybin
gumas darbe būtinas, ir teisin
gas modelių pataisymas net pa
geidautinas. Tačiau kuo vadova
vosi, pavyzdžiui, "Spalio” siu
vimo fabrikas, išleidęs gana 
daug šviesių vyriškų palaidinių 
su visiškai netinkančiu pamuša
lu, kuris blunka ir nudažo “ne
bijantį lietaus” drabužį? Ne kar 
tą buvo nustatyti drabužių kon
strukcijų pažeidimai “Žibutėje”, 
“Siuvėjo" artelėje. Tais atvejais, 
kai drabužiams panaudoiama 
modelį neatitinkanti medžiaga, 
kai kombinuoto pasiuvimo dra
bužiuose nesuderinamos medžią 
gų rūšys, spalvos, o kartais net 
sagos, mėginama teisintis: “Siu
vame iš to, ką turime". Ir daž
niausiai linksniuojama tekstilės 
prekybos bazė.

Geras šeimininkas vasarą ruo
šiasi žiemai, žiemą — vasarai. 
Ypač tai liečia sezoninių drabu
žių gamybą, kuri susijusi su 
stambiais gamybos pertvarky
mais. Kol siuvimo fabrikai per
eina prie naujojo sezono drabu
žių gamybos, kol keičiama tech

šios bitėms. Atsargiai ir rūpes
tingai pasirinkite svečiose šaly
se tai kas gražu ir gera. Atskir
kite geruosius žiedelius nuo nuo
dingųjų”. P. Kundrotienė ragino 
mergaites gerai pramokti tėvų 
kalbos, persiimti papročius, išsi
ugdyti lietuvišką charakterį, ku
ris jas (juos) išskirtų iš masės.

“Dainavos” šalies vaišingumu 
praėjusią vasarą naudojosi pir
mą kartą ir kviestiniai lietuviš
kos spaudos atstovai — ačiū 
Detroito laikraštininkui A As- 
tašaičiui. Laikraštininkai buvo 
daugiau negu įtikinti, jog talko
je - galybė, kai jie matė, kokius 
gražius vaisius, ne vien tik dva
sinius, teikia “Dainavos” talkos 
idėja. Egoistinės aplinkos vieti
niai gyventojai neatsistebėję to
kiu sparčiu “Lithuanian Hills” 
progresu. Jie dar labiau stebėsis 
po metų ir kitų, kai bus įgyven
dinti tikrieji šeimininkų planai 
“Dainavą” paversti Čikagos - 
Detroito - Cleveland© lietuvių 
poilsio ir dvasinio atsigaivinimo 
vieta. Šeimininkąi sakė kviečią 
“Dainavon” visus lietuvius, ku
rie tik moka gerbti kitų įsitiki
nimus ir tikėjimą.

KLAIPĖDIEČIAI SIBIRE
Vokiečių pabėgėlių paieškoji

mo reikalams skiriamas laikraš
tis “Suchdienst Zeitung”, 1958 
m. Nr. 21 išsispausdino straipsnį 
“Likiminis klaipėdiečių šeimos 
kelias”. Pateikiame kaikurias 
būdingesnes jo ištraukas.

nologija, jie neretai yra atveda
mi į aklavietę , dėl medžiagų 
tiekėjų kaltės. Lengvosios pra
monės valdyba niekaip nepajė
gia sutvarkyti savo įmonių veik
lą taip, kad jos gamintų ne tik 
pakankamą kiekį medžiagų, bet 
ir tada, kai tos medžiagos la
biausiai reikalingos. Siuvimo 
fabrikų nusiskundimai, kad se
zoninių drabužių gamyba užvil
kinama tik dėl medžiagų sto
kos, daugeliu atvejų pagrįsti. 
Antai, “Lelijos” siuvimo fabri
ko sandėlyje susikaupė apie 700 
gatavų moteriškų žieminių pal
tų. Į prekybos tinklą jie negali 
patekti vien dėl to, kad fabrikas 
neturi kailinių apykaklių, ku
rias tiekia Vitenbergo vardo 
kailių siuvimo fabrikas. Tiesa, 
apykaklės buvo pristatytos, bet 
vien rugsėjo mėnesį 562 jų buvo 
išbrokuotos. Vitenbergo vardo 
kailių siuvimo fabriko gamybos 
skyriaus viršininkė A. Narkevi
čiūtė “Lelijos” atstovui pareiš
kė:

— Jeigu brokuojate šitas, ga
lite neimti jokių. Prekybinni- 
kai paims ir tokias.

Argi kailių siuvimo fabrikas 
pritrūko kailių apykakalėms? 
Nepasakytume. O “Lelijoje” be
veik užbaigti paltai guli. Guli ir 
demisezoniniai moteriški paltai, 
nes ir tiems trūksta kailių ran
kogaliams.

Abu šie fabrikai priklauso tai 
pačiai Lengvosios pramonės val
dybai. Ji ir buvo įsteigta tam, 
kad lengviau būtų kovoti su ži- 
nyb’iškumu, kad lanksčiau, ope
ratyviau būtų organizuojamas 
įmonių darbas. O vis dėlto val
dyboje nepakankamai kovoja
ma prieš tokias beveik privati- 
ninkiškas nuotaikas.

“Vilnelės” artelės sandeliuose 
susikaupę keli šimtai vasarinių 
šilkinių suknelių. Prekybinin
kai atsisako jas imti: ne sezo
nas. Jos pasiūtos daugiausia tre
čiame ketvirtyje. Tuo tarpu

ĮLIEJA
J VO
Saaras, kurį Prancūzija po 

ro buvo jau prisijungusi sau ir 
kurio ūkį įjungė į Prancūzijos 
ūkinę sistemą, spėjama, liepos 1 
d. baigs atsipalaiduoti nuo Pran
cūzijos ir įsijungs į Vokietijos

Saaro minister® pirmininkas dr. 
Franz Josef Roeder gegužės 21 
d. lankėsi Bonnoje ir galutinai 
susitarė dėl šito įsijungimo da
tos, kuri betgi neskelbiama. Ji 
būsianti paskelbta tik prieš pat 
įsijungimą.

Politiškai Saaras įjungtas į V. 
Vokietiją jau 1957 m. sausio 1 d. 
Pagal Vokieti jos - Prancūzijos 
sutartį ūkiškai jis į Vokietiją 
turėtų būti įjungtas 1959 m. gruo 
džio 31 d., tačiau jau prieš'kelis 
mėnesius prasidėjo pasitarimai 
dėl ankstyvesnio įsijungimo ir 
tikimasi, kad tai bus padaryta. 
Spėjama, kad tas įsijungimas 
Saaro į V. Vokietiją įvyksiąs lie
pos 1 dieną.- 4

Otava. — 1958 m. Kanadoj ne
pilnamečių nusikaltėlių skaičius 
padidėjo 17%. Ypač padidėjo va
gysčių skaičius. . .

milicijoje. Kiekvienam buvo iš
duotas laikinasis žalios spalvos 
liudijimas su įrašu “Vokiečių 
tautybės”. Liudijimai galiojo 
vienerius metus, bet po to nuo
latos būdavo pratęsiami.

Vokiečių gyventojų skaičius 
dėl karo pasėkų smarkiai suma
žėjo. Iš 1945 m. ten buvusių 150 
tūkst. liko tik 30- tūkst., o ir ta 
pati grupė nebegalėjo kartu be
gyventi, nes buvo išsklaidyta. 
Pirmieji gyventojų transportai 
jau 1944 m. gale ir 1945 m. pra
džioje buvo išvežti į Tarybų Są
jungą, bet didžiausias vežimas 
į Sibirą prasidėjo 1948 ir 1949 
m. Mažiausia apie 22.000 vokie
čių tuomet buvo išvežta.

Pasiekti Sibirą reikėjo maž
daug apie 14 dienų, kaikurie bu
vo paskirti miško darbams ar 
medžio apdirbimo pramonėje, 
uždirbdami apie 800 rb. mėn.

Iki 1955 m. vokiečiai gyveno 
sunkiose sąlygose. Gyveno dau
giausia barakuose tarp daugelio 
asmenų- kartu su rusais ir kito
mis tautybėmis. Prekių kainos 
buvo labai augštos, ir daug ką 
teko pirktis spekuliacine kaina. 
Imtiniai galėjo laisvai judėti 
tiktai 8 kilometrus apie savo vie
tovę. Toliau nuvykti buvo rei
kalingas milicijos leidimas.

Paskutiniųjų 3 metų bėgyje 
sąlygos vokiečiams pagerėjo, nes 
buvo duotas truputis žemės, kur 
jie galėjo savo reikalams pasi
sodinti ir daržovių. Kiekvienas 
galėjp laikyti kokį nors spar
nuotį ar gyvulį. Kaikuriems pa
vyko savus namelius pasistatyti, 
nes kartais buvo galima pigiau 
gauti statybinės medžiagos. Pra
gyvenimas pasidarė kiek leng
vesnis. Duonos, mėsos ir rieba
lų jau pakako ir buvo galima pi
giau gauti. Sergantieji jau būda
vo nemokamai paguldomi į ligd-

Visi šiame technikos amžiuje 
naudojame elektrą. Elektra švie
čia, šildo, varo motorus, verda 
valgius, elektra veikia milijonai 
radijo ir televizijos aparatų. Bet 
su elektra reikia būti labai at
sargiems ir jos įrengimus bei 
prietaisus laikyti stropioje prie
žiūroje. Kiek nelaimių ir gais
rų įvyksta vien tik dėl to, kad 
žmonės neprižiūri reikiamai 
elektros įrengimų. Daugelis na
mų savininkų kartais jungia ke
lius taškus į vieną jau seniau na
me įtaisytą tašką, nežiūrint ar 
jis pakels apkrovimą. Apkrauti 
elektros laidai yra dažna gais
rų priežastis. Arba, žiūrėk, radi
jo ir televizijos savininkai nebo
ja, kad ir jų AC laidai ar jung
tukai sutrūniję ir susprogę. 
Jiems sutrukus yra galimas grei

antrame ketvirtyje, kai jų pa
klausa buvo didelė, artelė siūti 
negalėjo — trūko medžiagos. 
Kol “Kauno audiniai” jos priga
mino, kol apie ją sužinojo teks
tilės prekybos bazė — pasibaigė 
sezonas...

LIETUVA OKUPACIJOJE. ke“a.‘S atVe>,1!’ ,ka6’
mcavva vAvi^vwvvp.^ priduriant visai sovietinei 

imperijai bendrų nuostatų ir eli
minuojant specifinius lietuviš
kuosius nuostatus” (p. 5). Vie
nas ryškus pavyzdys: 1961 m. 
pakeitimu panaikintas individu
alinis ūkininkavimas, kuris bu-cinis Komitetas. New Y or

kas 1958. .
Šis 128 mašinraščio puslapių 

multiplikuotas leidinys, skirtas 
“PLB Seimo atstovams, atskirų 
kraštų LB vadovybėms ir išei
vijos kultūrinio, spaudos bei po
litinio gyvenimo vadovaujan
tiems žmonėms”, dėl techniškų 
kliūčių tepasirodė kiek vėliau po 
seimo. Kaip nurodo prel. Balkū- 
nas įžangos žodyje, PLB Seimo 
Organizacinis Komitetas buvo 
užsimojęs “parūpinti okupuotos 
Lietuvos dabartinės ūkinės, kul
tūrinės, politinės padėties kon
densuotą tikrovišką apžvalgą” ir 
tuo reikalu kreipęsis į “okupuo
tos Lietuvos gyvenimo atitinka
mas sritis pažįstančius žmones”, 
kurių vienį tuojau pat atsisakė, 
kiti pažadėję netesėjo ir tik li
kusiųjų talkos dėka leidinys pa
sirodė, koks yra. Jo turinį suda
ro 6 nevienodos apimties studi
jos, liečiančios pavergtosios Lie
tuvos nūdienį režimą, žemės ūkį,, 
švietimą, literatūrą' ir tarptau
tinę padėtį. .

Dr. A Trimakas ir V. Vaitie
kūnas bendrame straipsny “Lie
tuvos okupacinė santvarka (p. 3- 
16), pabrėžę sovietų žodžių ir 
darbų skirtumą, apibūdina jų 
vykdomą tautų asimiliacijos po
litiką, reikšdami nuomonę, kad 
“Lietuvos partizanų kovos, Ju
goslavijos schizma, Vengrijos 
sukilimas, Lenkijos gomulkiz- 
mas verčia SS-gą savo asimilia
cinę politiką intensyvinti” (p. 5). 
Tokia politika atsispindi pačioje 
LSSR konstitucijoje, kuri “buvo

nines. Sergantieji taipgi gauda
vo 25 proc. uždarbio. Tie, kurie 
10 metų išdirbo toje pačioje 
vietoje, sirgdami gaudavo iki 80 
proc. atlyginimo, bet tiktai po 
to, kai jie buvo jau pripažinti 
vokiečių piliečiais ar žmonėmis 
be pilietybės. Tada jau turėjo 
teisę į senatvės ar invalidų pen
sijas ir jų vaikai į valdžios ap
mokamą mokslą.

Visi turi dar kas mėnuo prisi
statyti milicijai, bet jau važi
nėti gali laisvai po visą Tarybų 
Sąjungą.

Norintiems išvykti iš Tarybų 
Sąjungos į Federalinę Vokieti
ją nebuvo leidžiama, nes Klai
pėdos krašto vokiečiai buvo lai
komi Sovietų piliečiais. Tiktai 
po 1958- m. balandžio 8 d. įvyku
sio tarp Tarybų Sąjungos ir Fed. 
Vokietijos susitarimo, žmones, 
1941 m. birželio 21 d. turėjusius 
vokiečių pilietybę, išleido vykti 
į Fed. Vokietiją.

Tiems, kurie rūpinosi, pavy
ko išgauti leidimus išvykti, o 
daugeliui kitų dar ir šiandien 
neišduodami leidimai. Išvyks
tantieji kelionę apsimokėti turi 
patys. Paruošė J. J. (E. L.).

Otava. — šiemet Kanadoje 
galėsią būti tėpastatyta 67.000 
gyv. namų, kai buvo tikimasi 
pastatyti 140.000. Didžiausia 
kliūtis esąs trūkumas statyboms 
paskolų.

Otava. — Kanados žemės ūkio 
pajamos 1958 m. padidėjo 8%. 
Daugiau pajamų ūkininkai gavo 
iš gyvulių ūkio/ Grūdų ūkio pa
jamos net sumažėjo.

Londonas. — D. Britanijos vy
riausybė palengvino daugelio už
sienio prekių importą—vienoms 
draudimą nuėmė, kitų kontin
gentus pakėlė. Tai duos galimy
bės daugiau importuoti iš JAV.

Atsargiai su elektriniais prietaisais
tas gaisro išsiplėtimas. Todėl ne
laikykime elektros punktų bei 
laidų atvirų, nežiūrint kur jie 
būtų.

Dažnas iš mūsų naudojamės ir 
šildomais prietaisais namuose. 
Nemažai nelaimių atsitinka kad 
ir su lygintuvais, elektriniais pa
galvėliais ar krosnelėm. Elektri
nes pagalvėles dažnai naudojam 
žiemą lovoje ar besigydant nuo 
reumatizmo. Neseniai viena 
Waukegano mokyklos mokytoja 
tiek apdegė nuo elektrinės pa
galvėlės bemiegant, kai užside
gė jos lova, kad neištvėrusi 
skausmų po kiek laiko mirė. Ji 
pagalvėlę vis laikė prie nuga
ros. Šiltas elektriškas antklodes 
irgi nuolat reikia peržiūrėti. O 
virimo ar šildymo įrengimus rei
kia laikyti visiškoje tvarkoje, 
nes jie ima daugiau jėgos, dau
giau elektronų perbėga per lai
dus. Ateina vasara, daugelis 
jungsime oro įvairius vėsintu
vus į senus elektros taškus. Prieš 
juos rengiant reikia gerai apžiū
rėti elektros ypač senus punk
tus ar laidus, kurie seniau įvesti 

vo užtikrintas okup. Lietuvos 
žemės ūkiui pagal 1940. 8. 25 pri
imtąją konstitucijos redakciją. 
Tačiau nei ši konstitucija, nei 
jos sekama SSSR konstitucija iš 
tikrųjų nėr pagrindinis sov. re
žimo įstatymas, nes savo ruožtu 
jį saisto kita “konstitucija”— 
kompartijos nuostatai Ketur- 
augštė kp organizacijos pirami
dė, kurios pagrindą sudaro pir
miniai organai, ant jų rajoniniai 
ir respublikiniai o. pačioje vir
šūnėje sąjunginiai, yra griežtai 
centralizuoto pobūdžio ir nero
do jokių, ženklų vystytis decent
ralizacijos linkme. SS-gos kp va
dovaujančiąja! viršūnei — ck 
prezidiumui—faktiškai priklau
so visos SS-gos ir jos respublikų 
suverenumas. Ir štai “šiame gre- 
mhune nėra nė vieno lietuvio. 
Tilo būdu okup. Lietuvos ryšys 
su augščiausiu SS-gos suvereni
nės valdžios vykdytoju yra per
dėm pavergtojo ryšys su paver
gėju^ netgi be marionetinio tar- 
piniko” (p. 8). Autoriai toliau 
taikliai pastebi, kad ir žemesnė
je pakopoje — kp respublikinių 
organų plotmėje — Lietuvos 
komunistai neturi Maskvos pa
sitikėjimo, kaip rodo Lkp ck at- 
miešimas rusais. Antai, 1952 m. 
Lkp ck narių ir kandidatų 34,7% 
buvo rusai, 1954 — 22,7%, 1956 
— 23,6%, 1958 — beveik 20%. 
Tas pats santykis matomas sek
retoriate: iš dabartiinų 5 Lkp se
kretorių 1 yra rusas, šiemet pa
skelbtais skaičiais, Lkp nariai ir 
kandidatai sudaro tik 1,7% visų 
Lietuvos gyventojų. Sąjunginia
me Augščiausiame Soviete sov. 
Lietuvai atstovauja 10 atstovų, 
jų tarpe 2 rusai; Tautybių So
viete — 25 atstovai, jų tarpe 3 
rusai ir 1 lenkas. Kultūros, ry
šių, statybos, miškų ūkio, gyny
bos ir užsienių reikalų ministeri
jų pervedimas išsąjunginės pri
klausomybės į sąjunginę - res
publikinę, o teisingumo minisr 
terijos iš sąjunginės-respubliki- 
nės į respublikinę . perkėlimas, 
autorių nuomone, tėra “kp vir
šūnės taktinės ir propagandinės 
manipuliacijos su kom. partijos 
tarnyboje esančia valstybinės 
mašinos aparatūrą, tai ar kitai 
tos aparatūros dalelei suteikiant 
naują pavadinimą, vietoj sąjun
ginės etiketės jai klijuojant res
publikinę” 1p. 10). LSSR Augš- 
eiausiąją Tarybą, konstituciškai 
“augščiausiąjį valstybinės val
džios organą”, šiuo metu sudaro 
205 atstovai. Kadangi vienas at
stovas renkamas nuo 15.000 gy
ventojų, “iš to eitų, kad okup. 
Lietuvoj yra 3.075.000 gyvento
jų” (p. 11). Tuo tarpu sovietai 
neseniai skelbė, kad okup. Lie
tuva teturinti 2,7 mil. gyventojų. 
Labai gaila, kad nenurodoma, 
kiek šiame organe esama rusų, 
nes tai būtų vertingas palygini
mo elementas (kaip lygiai norė
tųsi turėti duomenų, liečiančių 
ankstesnių metų sudėtis). Augšč. 
Sovieto ir Ministrų Tarybos bei 
kitų vykdomosios valdžios insti
tucijų galia pavergtoje Lietuvo
je yra “subordinuota ne tik S. 
S-gos kp viršūnės imperiumųi, 
bet ir SS-gos valstybinio apara
to nuožiūrai” (p. 13). Sovietinė 
sistema nepripažįsta nepriklau
somo teismo nei tikros savival
dybės institucijos. Išvados—silp
noji straipsnio dalis, nes čia dau
giausia arba pakartotos neįrody
tos prielaidos arba minimi visiš
kai nenagrinėti dalykai (pvz. so
cialinio ir kultūrinio gyvenimo 
spraudomas į sovietinius rėmus).

be vamzdžių. Neleiskim su elekt
ra niekam žaisti ar ją taisyti, 
kas nėra tos srities žinovas. Kai- 
kas namuose prisivedžioja įvai
rių elektros lengvai lankstomų 
vielų, guma izoliuotų, bet vielos 
kartais prasitrina sudžiūvę ir iš 
to kyla gaisrai.

Balys Brazdžionis, Čikaga.

VOKIETIJOS PENSIJOS 
IR KANADOS PILIEČIAMS 
Kanados vokiečių sąjunga, re

miant Vokietijos atstovybei Ota
voje, pagaliau išgavo Vokietijos 
atitinkamų įstaigų pritarimą, 
kad karo invalidams bei kitiems 
Vokietijos pensininkams pensi
jos būtų išmokamos ir jiems pri
ėmus Kanados pilietybę. Iki šiol 
tokiems pensijos galėjo būti mo
kamos tik tokiam atvejy, jei jie 
buvo nukentėję persekiojami dėl 
savo politinių įsitikinimų ir dėl 
rasės.

Kompartija ir betkokia komu
nistinė veikla Argentinoje huo 

ro stovio pabaigos.

tiek dėl iši 
mos medž: 
jai kenkia

būtų buvę jų atsisakyti, 
kad autoriai negalėjo 
, į išsamią apžvalgą 

dėl plačios temos apimties, 
išnagrinėtos bei prieina- 

ribotumo. Studi- 
tašku pasirink 

tas,dedukcijos metodas ypač dėl 
to, kad abi įvadinės prielaidos 
yra smarkiai diskutuotinos. Pir
miausia, žodžių ir veiksmų prieš
tara nėra vien sovietų liūdnoji 
privilegija: nuo jos nelaisvi ir 
Vakarai, kaip kiekvienas žmo
gus atskirai paimtas. Vietoj to 
derėjo labiau išryškinti valsty
bės ir kp santykį. Stalino "asi
miliacinės politikos” prielaida, 
dargi net neišryškinant joje sly
pinčios dialektikos, yra ne kas . 
kita kaip petitio principii. Neiš- . 
vengta teigimų, liečiančių klau
simus už straipsnio ribų. Pvz. 
autoriai nieku neparėmė tokių; 
tvirtinimų, kaip šie:; “Maskva ■ 
siekia suniveliuoti lietuvių tau- . 
tinius bruožus, socialiniame ir 
kultūriniame gyvenime, tą gy
venimą — vistiek, ar tai bus li
teratūra, menas, teatras, muzi
ka, visuomeninė veikla—spraus- . 
dama į sovietinius rėmus, suteik- ; 
dama sovietinį turinį”, “Lietu- . 
vos ūkio, susovietinimas labai to
li pažengęs ir skirtumo tarp lie- • 
tuvių, rusų ar kitų sovietų pa-., 
vergtų tautų ūkio atžvilgiu jau 
beveik nebėra” (p. 5). Suminė- . 
tieji trūkumai, be abejo, nesu
mažina straipsnyje pateiktų duo 
menų bei faktų vertės. Tai grei- . 
čiau sugestija, kad autoriai ap
žvelgtų pradžioje ne visą “sritį", 
bet dalintų ją atskirais klausi
niais, tuo būdu sukonkretinant 
faktų tyrimą. Ta prasme norėtų- - 
si, kad nuodugniau būtų išnagri
nėtas LSSR konstitucijos turi
nys bei ypatumai, išryškintas 
kompartijos ir valstybės organų 
santykis respublikinėje plotmė
je, atskirų viešųjų galių veikimo 
mechanizmas, pakeitimai vad. 
“socialistinio teisėtumo” srityje.

Sekančios studijos “Okupuo
tos Lietuvos susovietintas žemės 
ūkis” (p. 17-29) autorius J. Au
dėnas skaitančiajai visuomenei 
yra žinomas iš eilės periodikoje 
ir L. Enciklopedijoje paskelbtų
jų darbų kaip kone vienintelis 
šio klausimo specialistas. Todėl 
apgailestauti tenka, kad šiame 
leidinyje jo apžvalga perdaug 
fragmentinio pobūdžio. Jau įžan 
goję apie sovietinę žemės nuo
savybę ir naudojimą šalia for
malaus teisinio požiūrio labai 
pasigendama konkrečių pavyz
džių, kaip tai vyksta praktiko
je, nevengiant tame sąryšyje pa
analizuoti vad. socialistinės nuo
savybės “grobstymą", šeimų na
rių pastangas gauti atskirus že
mės sklypus ir. pan. Iš 107 sov- 
chozų, buvusių 1957 m., auto
riui yra pavykę lokalizuoti 78. 
Verta pažymėti, kad jų nuosto- 
lingumą ir šiemet pripažino sov. 
premjeras Šumauskas. Tik auto
rius perdaug skuba su išvada: 
"Kodėl sovchozai nuostolingi? 
Todėl, kad darbas sovchozuose 
yra atlyginamas ' panašiai kaip 
pramonėje”. Toks katekizmo sti
lius tinka amžinoms nekintan
čioms tiesoms dėstyti, bet labai 
abejotinas, kai liečiama akivaiz
džiai kintanti tikrovė, apie kurią 
net pakankamai duomenų netu
rima. Tik trumpai apžvelgtos 
MTS, MMS bei kitos ž. ūkio įs-' 
taigos, kurios lauktų platesnio 
nagrinėjimo. Už tat daugiau 
duomenų pateikiama apie kol
chozus, tačiau ir čia kaikuriems 
momentams turėtų skirti dau
giau dėmesio, jeigu jie paliečia
mi. Autorius rašo: “Dėl pasiprie
šinimo kolektyvizacijai pirmasis 
didysis Lietuvos ūkininkų išve
žimas į Sibirą buvo įvykdytas 
1948. Buvo deportuota per 120. 
000 lietuvių beveik išimtinai 
ūkininkų šeimų” (p. 22). Lie
čiant tokius pirmaeilės svarbos 
faktus yra būtinas skrupulingas 
tikslumas. Autorius nenurodo - 
tikslesnės trėmimų datos, sudaro * 
įspūdį tarsi 1948 m. Lietuvą bū- • 
tų nusiaubusi tik viena deporta- 
cijų banga. Kuo remia nurodo- ; 
naą tremtinių skaičių? Bene la- • 
blausiai pavykęs skyrelis apie ę. I 
ū. gamybą, šibo atžvilgiu auto- • 
rius prieina dėmesio vertos išva- ■ 
dos: “Vilniaus ir Klaipėdos kraš- ; 
tų ,emės plotas sudaro 19% oku- 

dėjusios teritorijos, veik visų > 
kultūrų plotai, išskyrus bulves, . 
cukrinius runkelius ir liftus, 1956 
yra apie 27% mažesni kaip 1939. 
Priskaičius teritorijos skirtumą, 
1956 pasėlių plotai už 1939 pa-' ■
sėlių plotus išeina mažesni 32,4 I 
%, t.y. visu trečdaliu” (p. 24). 
žuvų ūkis, ir žvejybinio laivyno 

pakartoti tą patį, kas ankščiau 

baras vartojama nemaža maši-



Mann & Martel
1199 Bloor St. W.

*

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės i šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
(mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niškos virtuvė, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas sū garažu, 
groži didelė modemiška virtuvė, aly- 
jva a^ldomos.

. SĮt.,Cloir - Oakwood 
$3.500 jmfekėti, 6 kambarių mūri- 
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Pork Ave. 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Quebec 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, gražių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos.

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
demiškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

Marion • Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti. ' 1

Jane - Bloor 
$22.900* pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas. 1 kambarys 
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd. 
$15.000 įmokėti, visai naujas 
kambarių moderniškos tripleksas.
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481
Namą tel. LE. 6-1410 « *

ru'
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P.S. Jeigu kartais nerastume te šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CIAIR AVE. WEST TELEFONAS LE. 2-3321
Dundas - High Park

$1.500 įmokėti, 6 gražūs kambariai, 
2 virtuvės, vandens ir alyvos šildy
mas, vienas atviras morgičius 10-čiai 
metų. Vieta garažui.

Delaware - College \ 
$6.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 vir
tuvės, vandens šildymas. Dvigubas 

, garažas. Vienas atviras morgičius 10 
metų.

Bloor - Jane
7 labaidideli ir gražūs kambariai ki
limais iškloti. Atskiras puikus namas, 
Privatus įvažiavimas.

Bloor - Ossington
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
mūrinis atskiras namas. 2 virtuvės, 
vandeniu šildomas, dvigubas garažas. 
Labai arti Bloor.

St. Clair - Bathrust
$5.000 įmokėti, 7 dideli kambariai 
atskirame labai gerų plytų name. 2 
virtuvės, vandens ir alyvos šildymas. 
Platus įvažiavimas. 10-čiai metų vie
nas atviras morgičius.

Jane - Lawrence
$2.500 įmokėti, 14.500 pilna kaina.
6 kambarių bungalow. Privatus įva
žiavimas. Labai lengvos išsimokėji- 
mo sąlygos. Arti mokyklos. ’

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

MORRIS
Real Estate and Business Broker

1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459 
MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 

ir SKOLINAME ĮMOKEJIMUI PINIGUS.
Dufferin - College 

$1.500 įmokėti, 7 kambarių pusiau 
atskiras namas, 2 virt., vand .alyva 
šild., garažui vieta, geri morgič., mo
kesčių tik $118. Kaino apie $1 1.800. 

Bloor - Crowford
$3.000 įmokėti, 6 kamb., atsk. gerų 
plytų stilingas namas, prieš gražų 
parkų (maudyklės ir 1.1.), geras su
sisiekimas, puiki veranda ir puikus 
did. kiemas su medeliais. Naujas dvi- 
gub. garažas. Moderni did. virtuvė. 
Be morgičių. Skubiai parduodamas. 
Savininkas pirko kitur didele nuosa
vybę. Visa kaina apie $14.500.

Vėl pigi forma 
$2.500 įmokėti, 100 akrų geros že
mės su 15 akrų statybiniu mišku. 78 
mylios nuo Toronto, 6 mylios nuo 
Wasogos. Kertinė forma prie dviejų 
plentų. Tinkamo vieto gazolino sto
čiai, kabinoms, restoranui. Puiki pro
ga investuoti pinigus kūrybingom dar
bui. Nei ont žemės-trobų nėra skolų. 
Viso kaino tik $9.Š00. I kainų įeina 
ž. ū. įrankiai.

A. Bliudžius P. Budreika
U. 5-4229 WA. 1-7672

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4-9641 81. 3-8162

Parkdale
$2.500 įmokėti, mūrinis, 7 geram 
stovy kambariai, alyva šildomas, 2 
moderniškos virtuvės, vieta pastaty
ti mašinai. Savininkas pirko. Kaino 
$14.700.

- Annette • Runny med e 
$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiros, 6 
kambarių, garažas, įvažiavimas iš 
kiemo pusės. Geros išsimokejimo 
lygos. Kaina $14.900.

SQ-

Parkdale 
7 kambariai — 2 augstai 

j 1 atvira skola 10 metu 
$3.900 įmokėti, mūrinis, 2 rr^oderhiš
kas virtuvės, dvigubas garažas, kvad
ratinis planas. Geras namas. 
$16.500.

Prošo

Bloor - Do vercourt 
1 atvira skola 10 metų 

$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, vieta garažui, 2 virtuvės, tuoj 
pat galima užimti. Savininkas pirko. 
Prašoma kaina $16.900.

Bloor - Dovercourt
$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, 2 gara
žai, platus šoninis įvažiavimas. Pra
šoma $17.900.

Ron c es va Iles - Indian Rd. - 
Garden Aye.

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, gara
žas. Pirma kartę pardavimui. Prašo
ma $ 1 8.900.

Bloor - Jane 
Savininkas pirko 

7 kambariai — 2 augštoi — atskiras 
$5.000 įmokėti, mūrinis, kvadratinis 
plonas, geram stovyje, moderniška 
virtuvė,. didelis gražus kiemas 25 iš 
175. Kaina $18.900. Niekur nerasi
te tokio gero pirkinio.

Bloor - Concord
12 kambarių — 3 virtuvės 

$5.000 įmokėti, mūrinis, naujas aly- 
vos pečius, dvigubas garažas, gražus 
kiemas. 4 kambariai ant pirmo augš
to. Geras pajamų namas. Kaina 
$20.900.

T. STANUL1S
1159 ST. CLAIR AVE. ' 

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

Namų tel 
RO. 2-5543

College - Rusholme
$4.000 įmokėti, atskiros, gerų plytų, 
11 kambarių, 2 verandos, 2 moder
nios virtuvės ir 2 mod. vonios. Van
deniu olyvo šildomas. Didelis kiemas, 
dvigubos garažas. Skubiai parduoda 
papiginto kaino. Apie $19.900.

Sklypai prie Simcoe ežero 
ir Wosogoj

Nepraleiskite progos su mažu įmokėįi- 
mu pirkti per mus rinktinius sklypus 
viloms. Turime pardavimui geriausius 
sklypus rytinėj-pietinėj pusėj Simcoe 
ežero (jau įsikūrusi didelė lietuvių 
kolonija). 41 mylia nuo Toronto ir 
miške Wasogoj naujoj lietuvių va
sarinėj kolonijoj.

Cigar krautuvė su namu
$5.000 jfnok., St. Cloir - Oakwood ra
jone, prie krautuvės 2 komb., viršuj 
4 komb. su atskiru įėjimu, atskiros 
namas, platus įvožiavimos, garažas, 
alyva šildomas, geri morgičiai. Kaina 
$21.900.

J. Kaškelis
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
RO. 6-9941.

SPORTAS
KANADOS SPORTO 

/ APYGARDOS ŽINIOS
FASK-tas praneša, kad IX-jų 

žaidynių antrasis ratas įvyks 
Clevelande liepos 4 ir 5 d.d., ne 
liepos 3, 4 ir 5 d.d., kaip spaudo
je buvo skelbta.

Kanados Sporto Apygardos 
klubai registruoja narius vasa
ros žaidynėms senuojo apygar
dos adresu. Įšpėju visus sporto 
klubus, kad vasaros žaidynėse 
tegali dalyvauti sportininkai tu
rintieji FASK-to registracijos 
korteles. Korteles dar galima 
įsigyti apygardoje. Visais kitais, 
ne registracijos reikalais sporto 
klubai prašomi kreiptis į naują
jį Sporto Apygardos vadovą J. 
Uogintą — 246 Barton Ave., To
ronto 4, Ontario. Tel. LE. 3-7536.

Komandinėse lauko teniso pir
menybėse įvykusiose birželio 6 
ir 7 d.d., dalyvavo trys koman
dos: Niujorko LAK, Rochesterio 
Sakalas ir Toronto Vytis. Ro
chesterio Sakalas - Niujorkas 
3:1, Niujorkas - Toronto Vytis 
1:3 ir Rochesterio Sakalas - To
ronto Vytis 3:1. Taigi Toronto 
Lietuvių Namų pereinamoji tau
rė atiteko Rochesterio Sakalui.

VYČIO ŽINIOS ’
Lengv. atletikos treniruotės šią 

savaitę bus antradienį ir ketvir
tadienį. Numatytos rungtynės 
užėjus lietui neįvyko. Jos nukel
tos kiton savaitėn.

Futbolo pirmenybėse vytiečiai 
sužaidė lygiomis 2:2 su pirmau
jančia Lions vienuolike. Įvarčiai 
J. Vėlyyio, P. Rožaičio. Po šių 
rungtynių vytiečiai iškopė ant- 
ron vieton. Ši antradienį Broad
view std. vytiečiai žaidžia ant
rojo rato Consols Cup varžybų 
rungtynes su estais.

Lauko teniso treniruotės nusi
stovėjusia tvarka vyksta antra
dieniais ir ketvirtadieniais Lake 
shore aikštelėse. Toronto Lietu
vių Namų taurės varžybose Ro- 
chestery vytiečiai O. Rautinš ir 
P. Gvildys iškovojo antrą vie
tą. Ypatingai gerai sužaidė Rau- 
tinš įveikęs visus priešininkus, 
įskaitant ir nenugalimą Sakalo 
Lubes.

Stalo teniso treniruočių šv. Jo-

Ken WILES Ltd.
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 

Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visam Toronte. Nuoširdus ir sąžiningas 

patarnavimas. Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Jane - Baby Point 
$2.500 įmok., mūr. 6 grožių kamb., 
naujos statybos, priy. įvaž. Lengvos, 
išmok, sąlygos. Idealus vienai šeimai.

Keele - Lawrence z 
$3.500 įmok., 5 idealių kamb., 2 m. 
senumo bungalow.- Labai graži vieta, 
didelis sklypas, įrengtas rūsys.

Durie St.. - Annette 
$4.000 įmok., mūr. atsk., 6 gražūs 
kamb., alyva šild., 2 garažai, viena 
skola balansui. Prašo tik $13.900.

St. Marks Rd. - Jane 
$5.000 įmok., 6 šviesūs kamb., ru
pių pi. atskiras, vand. alyva, šildom., 
garažas. Labai skubus pardavimas.

Dufferin '• St. Clair 
$6.000 įmok., 9 did. kamb., atsk., 
geras mūras, 2 virt., vand. alyva šild. 
dvig. gar., priv. įvaž., vienas morg.

Bloor - Windermere 
$6.500 įmok., 7 kamb. per du augš- 
tus, did. gražūs kamb., arti Bloor, did. 
kiemas, naujas garažas.

High Prk. Blvd. - Indian Rd. 
$10.000 įmok., 15 did. kamb. tri- 
pleksas. Didelis sklypas, idealus nuo- 
mav. 2 gar., priv. įvaž. Geras pirkin.

S. Jokūbaitis
Parūpina morgičius 

Telefonai:
įst. LE. 7-3173 namų LE. 4-0773

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

PIGIAUSI

siuntiniaiEXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4-9211

$3.000 įmokėti, Glcnlakc - Dufferin, 7 kambarių mūrinis namas.

$3.000 įmokėti, 11 kambarių atskiras mūrinis namas — duplek
sas su garažu. College - Gladstone rajone.

$3.500 įmokėti, 10 kambarių, pusiau atskiras mūrinis duplek
sas. Delaware - Bloor rajone. -

Skambinti A. D1MITRIJEVAS LE. 4-9211.

$5.000 įmokėti, Bloor-Jane, 6 kambarių atskiras, gerų plytų 
modemiškas namas. Garažas. Privatus įvažiavimas. Didelis kie- 
mas. /

Skambinti B. SERGAUTIS LE. 4-9211.

tėviskss žiburiai
' I • m Iir-7iim------ rrmi

no salėje daugiau nebebus.
Į Joninių žaidynes St. Catha

rines - Merritton, šį šeštadienį 
vyksta Vyčio krepšininkės ir 
lauko tenisininkai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname pirmuosius narius 

Ritą Juknevičiūtę ir Mykolą 
Slapšj sukūrusius lietuvišką - 
sportišką šeimą, linkime daug 
laimės ir sėkmės vedybiniame 
gyvenime. Aušros v-ba ir nariai.

Lauko teniso treniruotėms 
gauta aikštė Nr. 1 Dufferin par
ke visomis savaitės dienomis 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Suinteresuo
ti prašomi registruotis pas sekci
jos vadovą D. Laurinavičių.

Užsibaigus egzaminams, se
kančią savaitę, lengvos atleti
kos treniruotės vyks du kartus 
į savaitę. Šią savaitę treniruotė 
įprastu laiku: trečiadienį 6.30 v. 
vak. Swonsea parke.

Mūsų krepšininkams Venecue- 
loje numatomas priėmimas pas 
Venecuelos parlamento pirminin 
ką dr. Rafael Caldera. Išvykos 
organizatoriai priėmimo metu 
žada įteikti su specialiu įrašu 
Lietuvą propaguojantį leidinį ir 
lietuviškos tautodailės kryžių. 
Apie atvykstančius krepšininkus 
jau porą kartų rašė dienraštis 
“EI Carabobeno”. Visais reika
lais Venecueloje rūpinasi vieti
nė Lietuvių Bendruomenės va
dovybė su pirmininku Jurgiu 
Bieliūnu priekyje.

LIETUVOS SPORTO 
NUOTRUPOS

Lietuvos augštųjų mokyklų 
rankinio pirmenybėse moterų 
grupėje netikėtai laimėjo Vil
niaus Pedagoginio Instituto ko
manda, nugalėdama daugkartinį 
Lietuvos meisterį Kūno Kultū
ros Institutą. Vyrų grupėje lai
mėjimas atiteko Kauno Politech
nikos linstitutui. Neblogų pa
sekmių atsiekė studentai plauki
mo rungtynėse. Išskirtinos 100m. 
1. st. J. Šova 1 min. 4,6 sek., D. 
Janulevičiūtė 200 m. nugara — 
3 min. 08 sek. ir R. Vidmantas— 
2 min. 30,6 sek.

Lietuvoje apsigyvenęs rusas 
Rusinov 100 m. bėgime parodė ’ • •

Jane - St. Marks
$2.500 įmokėti, 6 kambariai, recrea
tion room su baru, vieta garažui, pri
vatus įvažiavimas. Geras namas!

Durie - Annette 
$3.000 įmokėti, 6 kambariai, 2 vir
tuvės, 2 garažai, privažiavimas, dide
lis kiemas.

Crawford - Dundas 
$4.000 įmokėti, 13 kambarių 
leksas, gera vieta nuomavimui, 
nas morgičius 10 metų.

dup-
Vie-

Emerson - Bloor
$4.500 įmokėti, 8 kambariai, 2 vir
tuvės, garažas, platus įvažiavimas, 
geros mokėjimo sąlygos.

Rusholme Rd. - College 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių 
leksas, 2 garažai 
bažnyčios.

dup-
arti Prisikėlimo

Bloor - Runnymede
$8.000 įmokėti, 12 kambarių duk- 
teksas su atskiru šildymu, du garažai 
su plačiu privažiavimu.

A. Stančikas
Telefonai: 

įst. LE. 7-3173 namų LE. M602
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10.5 sek. laiką. Dabartinė Lie
tuvos Sporto S-ga užskaitė tai 
nauju Lietuvos rekordu.

Maskvoje įvykusiame 5 km. 
krose pirmą vietą laimėjo J. Pi- 
pynė, pralenkdamas estą Perna- 
kiavį, rusus ir kt. geriausius SS 
bėgikus. Jo laikas buvo 14 min.
38.6 sek., taipgi tik 14,6 sek. blo
giau už Lietuvos rekordą, at
siektą bėgimo take. Jis ir B. Za- 
lagaitytė-Kalėdienė atvyks kar
tu su Sov. Sąj. lengvosios atleti
kos rinktine į JAV, tarpvalsy- 
binėms rungtynėms, kurios bus 
pravestos Filadelfijos mieste.

Rygoje įvyko Pabaltijo sporto 
žurnalistų ir radijo komentato
rių pasitarimas. Dalyvių būta 
trisdešimties asmenų.

Juozas Jaruševičius lenkišku 
sklandytuvu “Jaskulka” ore iš
silaikė 6 vai. 20 min., pasiekda
mas 2.100 m. augštį.

Kauno moksleivių lengvosios 
atletikos pirmenybėse atsiekta 
neblogų pasekmių, kurių išskir
tinas A. Globio šuolis į augštį —
l, 82 m. Tai naujas Lietuvos jau
nių rekordas. Kadangi meisteris 
neturi dar 16 njetų, šis rekordas 
užskaitytas jaunučiams. I. Mi- 
nalgaitė 100 m. nubėgo per 12,9, 
o jaunis Garšva per 11,4 sek., Žit
kevičius nušoko į tolį 6,40 m.

Lietuvos stalo teniso sekcijos 
prezidiumas — Variakojis, Dzin- 
dziliauskas, Vitartaftė-iBalaišie- 
nė ir kt. — savo posėdyje nu
sprendė diskvalifikuoti iki 1959
m. pabaigos Sov. Sąj. meisterius 
R. Paškevičių ir A. Saunorį. Jie 
esą nusižengę sportinei draus
mei. Tačiau rusų spauda rašo, 
kad jau pereitais metais jie žais
dami Europos pirmenybėse Bu
dapešte, Vengrijos didmiestyje, 
ieškojo tik pramogų, nekreipda
mi dėmesio į patį turnyrą. Pana
šiai abu lietuviai elgęsi ir per_ , , . m. bėgime J. Pipynė ir 1.500 m.J tiems žaisti, treneriams, apie pa-
turnyrą Maskvoje su kiniečiais. uuotoiyje parocĮė 3 min. 47,3 sek. i čių stalo teniso varžybų rengimą 
Sunku pasakyti tikras diskvali- T - JJ- “-- • • - ■ — • ■ ° ~
fikacijos priežastis, tačiau negali at
būti kalbos, kad sprendimas pa- J
darytas Įsakius Maskvai, nes ^aung Štaričiūtė ietį numetė ■ sipelniusio trenerio vardą, 
kaip rašo vilniškis Sportas , ' - ■ '
abu lietuviai užmiršo esą TSRS 
rinktinės žaidėjais ir kad į juos 
yra atkreiptos v SS ja °imeisterė B. Zalagaitytė ietį iš-i —varžybose (lengvojoj atletikoj, 

e * metė tik 48,40 m., taigi 9 m. ar- j krepšiny, tinkliny, stalo tenise 
Lietuvos krepšinio pirmenybė- čiąu rekordinės pasekmės. J ir gimnastikoj) iškovojo penkias 

se vyrų grupėje pirmauja Žemės ! 
ūkio akad. komanda prieš Vil-

Sunku pasakyti tikras diskvali

Trakai- Vilnius bėgime daly-į taures ir tuo pačiu, bendrai su- 
, i ;avo žinomas neprik. Lietuvos 

niaus Švietimą. Tuo tarpu mote- Jaiku. sportininkas G. Kalpokas, 
rų — pirmoje vietoje laikosi vii- kuriam atrodo jau artinasi*50 m. 
nietės, kurioms “ant kulnų” lipa amžiaus riba. Jis iš pradinės bu- 

kaunietės. vo išleistas 20 min. anksčiau, ne- _ x__ ____ _____
Vilniaus Spartako fųtbolininr jvisi kiti dalyviai, tačiau jau naj aplanko futbolo, rungtynes

““’r1- ima komanda yra Vilniaus Spar-
Žinomas stalo tenisininkas V. takas. Prieš rungtynes jis spė- 

Variakojis parašė knygą “Stalo i lioja rungtynių pasekmes ir la- 
tenisas”, kurioje autorius nagri- įbai dažnai jos būna teisingos, 
nėja šios sporto šakos vystymąsi' _ \ K. B.

kai Sov. Sąj. B klasės lygoje iš j 18-tąme km. pavytas pirmosios: Vilniuje. Atrodo, kad-jo. mėgia- 
penkių rungtynių surinko tik 4 J grupės. ima komandą yrą Vilniaus Spar-
taškus ir randasi lentelėje 9-to j e 
vietoje. Latviai užima septintą, 
o estai 13-tą -vietą. Tuo tarpu 
Lietuvos futbolo A klasės pirme
nybėse vienu tašku nuo Šiaulių 
Elnio yra atsiplėšę Kauno KKI 
studentai, turėdami iš 15-kos 
rungtynių 21 tašką. Paskutinėje 
vietoje randasi Kauno Lima. 
Antroje klasėje, taip vad. B gru
pėje pirmauja Šiaulių Statybi
ninkas prieš Marijampolės cuk
raus fabriko komandą, kuri per
eitais metais žaidė augšto j e ly
goje.

Vilniaus jaunių stalo teniso 
pirmenybėse dalyvavo 102 at
stovai. Mergaičių nugalėtoja ta
po O. Pajaujytė (IX vid. mok.), 
o berniukų M. Dukša (VII vid. 
mok.).

Jaunių futbolo turnyras Šiau
liuose baigėsi Kauno pergale, 
kuris baigmėje įveikė Vilnių 
7:0. Trečioji vieta atiteko Pane
vėžiui. Tuo tarpu lauko tenisą 
laimėjo Vilnius prieš Kauną ir | 
antrąją Vilniaus rinktinę.

Kauno Politechnikos Instituto 
moterų krepšinio komanda vie
šėjo Čekijoje. Be rungtynių su 
pirmosios lygos klubais, lietu
vaitės, stebint 1.500 žiūrovų, Po- 
debrade pralaimėjo Čekijos rink 
tinei 44:68.

Lengvosios atletikos rungty
nėse Vilniuje, dalyvaujant ge- 
riausiems Lietuvos sportinin-

$14.75
$23.20

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-

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Dundas • Keele
$900 įmokėti, 7 nepereinamų komb., 
mūrinis namas, naujas šildymas, vieta 
garažui, lengvos išsimokejimo sąly
gos, pilna kaina $10.200.

Jane - Annette
$1.200 įmokėti, 6 komb., mūrinis 
namas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
didelis kiemas, 10 metų skola, pilna 
koina $13.100.

Dundas - Gladstone
$1.400 įmokėti, 6 kamb. namas, 2 
modern, virtuvės, alyva šildomos, ga
ražas, lengvos ir ilgos išsimokejimo 
sąlygos. Pilna kaina $13.600.

Jane - Baby Point
$3.500 įmokėti, 6 didelių nepereina
mų kamb., naujos mūrinis namas, 2 
vonios, poilsio kamb. rūsyje, privatus 
įvažiavimas, 20 metų skola, puikus 
pirkinys.

Havelock - College
$3.500 įmokėti, 9 didelių kamb. at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas, garažai, viena 
skola 10-čiai metų. Labai skubus par
davimas, pilna kaina tiktai $18.800.

Rusholme Park Cres - College
$4.500 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 gražios 
didelės virtuvės, alyva šildomas, ki
limai, viena skola 10-čiai metų. Pil
na kaina $17.300.

TEL. DARBO LE. 2-4404 

kams (ir atvykėliams į Lietuvą Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje. V. 
rusams, kaip Rusinov, Zaikina ir Variakojis (stalo tenisu jis “už- 
kt.) buvo atsiekta neblogų pa- siima” daugiau 20 metų) taip pat 
sėkmių. Be naujo rekordo 3.000 duoda daug patarimų pradedan-

, tinkliny, stalo tenise

laiką, taigi, šiame sezone geriau-j ir kt. Išleista 5.000 egz. ir kaina 
_ Klaipėdietis J. 4,55 rb. V. Variakojis dabar ne-

Mažeika' į augštį iššoko 1,90 m.,' šioj a TSRS sporto meistro ir nu-
JdUUt: n. k->LailV2L4UC7 Į VlVllVllV

42,86 m. (naujas rekordas), o 800 > Vilniaus Kooperacijos Techni
ni. bėgimą, net penki dalyviai! kūmas šių mokyklų atstovų — 

: baigė žemiau 2 min. Pasaulio Rygos, Talino, Minsko ir Kauno

avo žinomas neprik. Lietuvos

ST. CATHARINES, Ont.
Motinos dieną St. Catharines 

lietuvių bendruomenė paminėjo 
gegužės 11d. Minėjime paskaitą 
skaitė Wellandp apyh pirm. 
Stankevičius, apibudinęs moti
nos reikšmę šeimoje ir ką lietu
vė motina gali duoti išeivijoje 
savo tautai. Paskaitininkas kal
bėjo labai reikšmingai ir jaut
riais žodžiais perstatė motiną, 
kuri dėl vaiko išsižada pati sa
vęs. Prelegentui baigus kalbėti 
ilgai plojo.

Meninę dalį išpildė Niagaros’ 
pusiasalio jaunieji menininkai— 
“Gintaras”, vad. Ulbinienės ir 
muzikinės dalies vadovės Ritos 
Ulbinaites. Vadovė pradėjo pro
gramą gyvu paveikslu “įleiskit 

i į tėvynę”. Po to sekė eilėraščiai, 
akordeono ir pianino muzika. 
Programos užbaigai vėl pasirodė 
gyvas paveikslas “Lietuva bran
gi”. Programą pradedant sugie
dota Marija, Marija, užbaigus — 
Tautos himnas.

“Gintaro” vadovėms — Ulbi- 
nienei ir R. Ulbinaitei, b-nės vai 
dyba įteikė nevystančių gėlių. 
Be to, p. Ulbinienei motinos, ku
rių vaikučius mokina, įteikė at
skirą dovaną.

P. Ulbinienei už paruošimą jau ! 
nimo minėjimo dalyviai ilgai 
plojo, o ji, padėkodama už do
vanas, savo trumpame žody pa
reiškė: “Netrokštu sau garbės. 
Dirbu tą visuomenišką darbą iš

L Mawrodin REALTOR
RO. 7-3121 • 2543 DUNDAS ST. W. 

$29.000 pilna kaina, cigarų krautuvė 16x60 pėdų ir 5 kambarių 
butas antrame augšte. Randasi judriame Dundas ir Keele rajo
ne. Tinka kiekvienam bizniui. Yra garažas.
$6.000 įmokėti, mėsos krautuvė su visais įrengimais ir rūkykla. 
Modernus 4 kambarių butas. Randasi užsieniečių rajone. Geras 
pirkinys
815.000 pilna kaina, tuščia krautuvė ir 5 kambariai. Labai .tiktų 
kirpyklai. $3.000 įmokėti, viena skola balansui. Randasi vakari
nėj miesto daly

Turime dar daugelį biznio pastatų bei krautuvių.

Ant. Mičiūnas
Namų tel. BE. 3-0327 Įstaigos tel. RO. 7-3121
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Swansea • Bloor
$5.00 įmokėti, 6 komb. bungalow, 4 
metų senumo, šiurkščių plytų, 2 kam
barių butas rūsyje, 2 vonios, priva
tus įvažiavimas, lengvos išsimokėji- 
mo sąlygos.

Rusholme Rd. - College
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, kvadratinis plonas, vand. 
alyva šildomas, 2 mod. virtuvės, 2 
mod. vonios, garažas, ilgos išsimoke
jimo sąlygos.

Jone - Baby Point
$8.000 įmokėti, 8 kamb. per du augš- 
tus, atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, vand. alyva šildomas, 
mod. virtuvė, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis kiemas, viena 
skola 10-čiai metų.

Indian Rd. - Bloor
$8.500 įmokėti, 1 1 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
vand. šildomas, garažas su privačiu 
ivažiovimu, $280 gauna nuomos me
nesiui, pora minučių į pietus nuo 
Bloor gatvės.

Dovercourt - College
$8.000 įmokėti, 4-plex — keturi at
skiri butai — atskiras, mūrinis, 4 vo
nios, 4 virtuvės, vand. alyva šildomas, 
2 mūriniai garažai, privatus įvažiavi
mas, 10 metų lengva skola, prašoma 
kaina tiktai $30.000, už tą puikų 
pastatą.

NAMŲ LE. 5-1584

rinktais taškais, iškovojo pirmą 
vietą. Antroji vieta atiteko Kau
nui, trečioji Rygai. Paskutinę 
vietą užėmė gudai. . {r„.t

Kipras Petrauskas labai daž- 

idėjos. Pati turėdama iš mažens 
patraukimą vaidinimui ir šo-. 
kiams, neturėdama sąlygų, nega
lėjau pasiekti savo pašaukimo. 
Šis mano darbas tegu duoda pro
gos išryškėti talentams. Jauni
mas, gyvendamas dabartinėse 
sąlygose, kiekvienas gali pasiek
ti savo pasirinkto meno. Antra, 
jaunimą įjungus j lietuvišką 
veiklą, atitrauki nuo angliškai 
kalbančio jaunimo. Toks jauni
mas dainuodamas, vaidindamas 
lietuvių kalboje sykiu bręsta ir 
lietuviškoje dvasioje”.

Kiekvienas surengtas b-nės 
minėjimas eina su išlaidomis. Šis 
Motinos dienos minėjimas susi
laukė iš visuomenės paramos. 
Pagal aukų lapą suaukojo išlai
doms padengti šie asmenys:

Po $2 — J. Šarapnickas ir J. 
Satkus; po S1.00 — J. Alonde- 
ris. J. Bušauskas, J. Dainora, K. 
Galdikas, A. Gverzdys, J. Grigas^ 
St. Gudaitis, S. Jonušonis, Z. Jo- 
kubonis, K. Jonušas, Josa, J. Ka- 
valėlis, Kuzavas, A. Liaksas, J. 
Markuškis, P. Meškauskas, V. 
Flatakis, Z. Piliponis, St. Šetkus, 
J. Skeivėlas, A. Švažas, A. Vis- 
cosas, J. Vyšniauskas; po 50 et— 

IV. Gudaitienė, Lianga, Pretkus 
ir J. Zubrickienė.

Už prisidėjimą aukomis ir dar
bu ruošiant Motinos dienos mi
nėjimą, dėkojame

B-nės valdyba.
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Apsukrus restorano

BLOOR - GLADSTONE
$5.000 įmokėti, 10 kambarių, gera 
muro, 3 virtuvės, oru alyva apšildo
mas, garažas, geras pajamų namas, 
vertas dėmesio pirkinys.
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V. VASIS
REAL ESTATE

Bloor St W. Telefonas LE. 1-4805
Didėlis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

ANNETTE -BERESFORD \ 
$3.000 /mokėti, pusiau dtsikros, dvi 
modernios virtuvės, švarus dožais da
žyti kambariai, nauja Šildymo siste- 
toa, su garažu, skubiai reikalinga 
parduoti, savininkas išsikelia į Brant- 
fordą.

DUNDAS-BLOOR
$4.560 Įmokėti, 7 kambario! per du 
augštus, kvadratinio plono, vandeniu 
alyva apšildomos, garažas, viena sko
la balansui.

Jūsų patamavhųui skambinti:
J. GUDAS - LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

feMfefeefefefefeMMfeMi

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
966 Duiidas St. W Tek LE. 1-5688Valome, dažome, įaudžiame 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

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. ST ANION IS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861
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DĖMESIO MOTORISTAMS!

RAMBLER automobilius
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 2-2131

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir J. DUNDŽ1AI.

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

fe^fe

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. (netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

fe

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskolp T osm. Iki $3.060. Paskolos, todėlial jįr gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirrnddieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto it 5.30-9
Antradieniais —r nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

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

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. . AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVlČlUŠ

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

(tafp Howard Pk. if Ronccsvallcs)
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DĖMESIO VISIEMS KLIJENTAMS DĖMESIO!

WESTERN TEXTILES

fe

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — 90x0 ir alyvo*. VANDENS TANKAI — |a« ir 
▼<n. VĖSINTUVAI (<rir conditioners) vosoroi ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gezo fa elektros. ŠALDYTUVAI — goto er elektros. Visu rūitu remonte dorbol.

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 KMTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos. 

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

HOWARD PK. - INDIAN GROVE 
$8.000 įmokėti, 10 gražių kambarių 
per du augštus, vandeniu alyva apšil
domas, gražus didelis kiemas, priva
tus įvažiavimas, vienas morgičius bo- 
Insui.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

MM

OILS LTD. 
Atstovas

H.ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patornavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

vai. vok. 
vai. vok. 
uždaryta.

Onf.

m 1

neįdomi.

kas jau

/. "Tteižkės Žiburiu" Refektoriai.
Mielos Doktore,
Tomstos bendrodorbis iš Niujorko įou 

toris lot ko s nepolioujomoi perša mums 
visiems kultūrinį bendradarbiavimą su 
okupuotos Lietuvos kultūrininkais, meni
ninkais etc.

Nors jau daug asmenų ir institucijų, 
kaip Lietuvos Laisvės Komitetas, yra 
pasisakę prieš tokį bendradarbiavimą, 
bet Tomstos bendradarbio ši mintis to
liau puoselėjama ir ieškoma už to užsi
kabinti.

Ir šitą liniją, keistu sutapimu (o gal 
ir ne keistu), randi tik "Tėviškės Žibu
riuose" ir prosovietinėj lietuviškoj spau
doj Jau Šitos vienas sutapimas atrodo 
mums keistai. Pozicija labai 
Bent mums skaitytojams.
:į Kalbant iš esmės, prie to, 
Spaudoj pasakyta (ypač geros buvo pa
sisakymas Al. Barono "Drauge"), ne
daug tektų pridėti. Gal tik kiek paryškin
ti Al maus peršamų santykių pavojingu
mą ir matos bob’ems ir Lietuvos lietu
viams. Ir bendrai visom lietuviškam rei
kalui.

Aš Visiškai pritarčiau Alniui, jo per
šamam bendradarbiavimui, jeigu bū
čiau rusas. Sovietuose eina ir toliau ru
sų kultūros augimas, kad ir raudonai nu
dažytos. Bet su Lietuva yra kitaip. Lietu
va yra ruskio okupuota ir viską ten tvar
to rusas-bolševikos per visagalinčią ir 
centralizuotą komunistų partiją, kuri 
kaip niekas kitas yra valdoma iš vieno 
centro — Maskvos. . Lietuvoj nėra pri
vataus gyvenimo — ten viskas yra su
valstybinto, ir viskas eina pagal vieną 
pianą, Maskvos padiktuotą. Viskas išei
na iš Maskvos interesų. Tautybių inte
resams tik tiek leidžiamo pasireikšti vie
šumon, kiek tai reikalinga pačių komu
nistų propagandai ir viduje ir prieš visą 
kitą pascrulį.
. Mes gi žinome, kad Lietuvoj šalia bol- 
ševizacijos eina kartu ir rusifikacija. Ir 
šiuo atveju senasis baltojo caro režimas 
nebuvo tiek pavojingas lietuvio sielai, 
kiek raudonasis režimas, nes anas lietu
viui buvo pernelyg aiškus kaipo visiškai 

: nepriimtinos su savo pravoslovizacija ir 
rusiškomis raidėmis. Komunistinis ruso 
rėžimas yra subtilesnis, daugiau apgau- 
Hgnas, daugiau naudojas propagandą ir, 
šalia jėgos, naudoja ir kitus įtikinimo 
metodus. Jis nori sudaryti iiuzijas, kad 
štai Lietuvoj patys lietuviai valdosi, pa

ltys lietuviai garbina rusų kultūrą, ru- 
> su kolbą, rusų meną ir visa kita. Dar 

daugiau, rusai nori sudaryti iliuzijų, kad 
rusai Lietuvoj yra globėjai lietuviškos 

■kultūros ir lietuviško meno ir kad patys 
lietuviai ieško ruso pagalbos visame gy- 

įvenime.
t Juk toks nekaltas dalykas, kaip "Da- 
1 bortinės Lietuvių Kalbos Žodynas" ir tas 
’ neapsėjo be pagarbinimo komunistų par- 
j tijos-bei "tėvelio" Stalino. Jo pratar- 
i mėj mes skaitome: "Komunistų partijai 
J ir Tarybinei vyriausybei nepaliaujamai 
; rūpinantis darbo žmonių nuolat didėjan- 
i čiu ekonominių ir kultūrinių reikmių 
j patenkinimu, atsirado galimumas išleisti

■ dabartinės lietuvių kalbos žodyno". — Ir 
toliau — žodyną redaguojant, atrenkant 
žodžius, charakterizuojant juos stilisti
niu ir kitais požiūriais, aiškinant žodžių 
reikšmes ir t.t.buvo vadovaujamasi mork- 
stzmo-leninizmo klasikų pasisakymais 
leksikos klausimais, ypač J. V. Stalino 
veikale /'Marksizmas ir kalbos mokslo 
klausima? duotaisiais teiginiais apie kal
bos pogrindinį žodyninį fondą ir jos žo- 
dyninę sudėtį". ’

Ne vienas iš mūsų paklaus, — o ką 
bendro turi žodynas su Stalino "moks
lu"? Žodynas tai ir yra kultūra, o Stali
nas -— Lietuvos okupantas, ir lietuvių 
tautos naikintojas. Bet štai Ši kultūra ne
apsėjo be Stalino. O jei lietuviai būtų 
norėję išleisti šį žodyno be pagarbini
mo, kažin ar išviso šis žodynas būtų iš- j 
vydęs dienos šviesą.

Ir taip visur. Paimkim Maironio išleis- ! 
tą poeziją. Duotos įvadeš, pagal kurį • 
Maironis padaromas beveik ruskių gar- i

■ bintoju ir kuone marksizmo skelbėju.* j
Paimkit ir visus kitus leidinius, visur ra- i 
site " 
kolbai, ir lietuvįų literatūrai, .. _____
mužikai, ir lietuvių mokslui ir viskam 
kitam. Atrodo, kad, jei ne ruskelis, ne
būtu ir pačių lietuvių, o tuo labiau jų 1 
kultūros. Jau nekalbant apie šių dienų

. kuriamą lietuvių literatūrą, kuri privalo 
' garbinti visus idiotiškus ruskio patvar
kymus, visus jo griovimo Lietuvoj dar
bus, visą įvestą Lietuvoj ubagystę, kuri 
pačių komunistų yra vadinama statyba.

Taigi, tą viską turint prieš akis, ir ky
la klausimas, kokią kultūrą p. Almus no
ri gabentis į Ameriką, į Kanadą ir į ki
tus lietuvių gyvenamus kraštus? Lietu-

vištos kultūros, grynos, ten nero. Mes 
jq mietai norėtume pamatyti. Bet sudar
kyta, iškreipta, su svetimais dievais — 
nenorime. Nenorėkime nuodyti nei sa
vęs, nei savo žmonių falsifikuoto, neva 
lietuviška kultūra. Nenorėkime nuodyti 
nei savo jaunimo. Mes, kurie matėme ir 
žinome ruskio visus fokusus, atskirsime, 
kur yra pelai ir grūdai. Bet jau mūsų 
jaunimas, tikrai nesugebes to skirtumo 
padaryti ir priims viskg už gryną pinigų. 
Jis arba pasipiktins tokio, atsiprašant, 
lietuviška kultūra ir lietuvišku menu ir 
išviso nusigręš nuo lietuviško meno, kai
po netikusio ir persunkto propaganda, o 
jei priims, tai dar liūdnesnės pasėkos 
gali būt r.

Dobor Lietuvoje esančių lietuvių at
žvilgiu mes pasitarnautume dar blo
giau. Jie rusiškos propagandos bus tiki
nami, kod štai ir buržuaziniai naciona
listai, kaip mus vadina bolševikai, gėri
si Lietuvoje sukurtomis kultūrinėmis ir 
meninėmis vertybėmis, ir sau kraus di
džiulius nuopelnus, kurie pasitarnaus ga
lutinėj sąskaitoj tik pačiam okupantui. 
Lietuvos žmonės įou yra užgrūdinti I? 
patys skiria, kas ten yra gero ir rusiško 
bei komunistinio šlamšto. Bet jie bus 
veikiami, kad ir tas pats Šlamštas nėra 
Šlamštos, bet lietuvių išeivių mielai pri
imamas. Kaipo vęrtybė. Kam mums 
sankcijonuoti lietuviško meno ir bendrai 
lietuviškos kultūros maskvinį prievarta
vimą? Įdomumas? Pojūčių padilginimas? 
Susipažinimas?

Rusams naudo iš tokio bendradarbia
vimo būtų neabejotina. Komunizmui pro
paganda. Apie tai jie ištriūbytų po visą 
pasaulį. Bet nei lietuviams čia, nei Lie
tuvoje esantiems jokios naudos.

Jeigu ruskis yra už interesuotas tikrai 
parodyti, jojo pavergto lietuvio kultūri
nius laimėjimus, tai tepakviečia tą patį 
p. Almu su jo sudaryta ekskursija (jei 
jis sugebės rasti tokių drąsių vyrų, kurie 
rizikuos negrįžti), tevažiuoja Lietuvon ir 
patys pamatys, kas ten yra verto ir ko
kiam stovy šiandien yra visas ir kultūri
nis ir meninis gyvenimas. Bet kada Šian
dien net kitų tautų nei žurnalistams nei 
bendrai ekskursantams neleidžiama lan
kytis Lietuvoje (kokie to viso sumetimai 
nes ir nežinome, o tik spėliojome), tai 
daug nereikia nei galvos laužyti tais vi
sais reikalais.

Iš mūsų kiekvienas, kas seka tik čia 
išeinančią spaudą, turi vaizdą, kas da
rosi Lietuvoje. Iš Lietuvos mes turime ir 
laikraščių, ir knygų ir plokšteles su lie
tuviškais žodžiais rusiškomis raidėmis 
(ar tai nėra pradžia Muravjovo politi
kos?). Tą viską mes matome. Bet kartu 
turime konstatuoti ir tai, kad iš Čia nie
ko panašaus negalima į Lietuvą pasiųsti. 
Ar ne gražus ir prasmingas "bendradar
biavimas"? Atrodytų, kad visos tos kal
bos apie kultūrinį bendradarbiavimą yra 
labai dirbtinos, yra paimtos iš kitų pa
vyzdžių, kur santykiauja savistovios ne
priklausomos valstybės. Mūsų padėtis 
yra labai skirtingo. Lietuva yra Mask
vos okupuota, Lietuvos gyvenimas: visas 
be išimties eina pagal Maskvos diktatą, 
lietuviškoji kultūra yra svetimybių suža
lota ir iškreipta. Ten kūryba vyksta iš po 
botago, arba jis visai nėra. Tad ir mums 
jąją akinti neišpultų.

Pone Redaktoriau, baikit su tuo "ben
dradarbiavimu" ir tegu Almus rašo kito
mis temomis. Šita tema jau nusibodo.. Ir 
"TŽ" ji yranenaudinga.

Jūsų
J. Matulionis.

Red. pastaba. Nuostabus dalykas —- 
tik neseniai "TŽ" spausdinome vieno 
mūsų bendradarbio nusiskundimą, kad 
redaktoriai dažnai neleidžią laisvai pa
sisakyti, rankraščius perdaug išbrauką, 
viską sulyginą pagal savąją liniją, o 
štai p. M. — skaitytojo titulu — rei
kalauja: "Baikit su tuo "bendradarbiavi
mu" ir tegul Almus rašo kitomis temo
mis". Kažin ar bendradarbiams galima 
nurodyti, ką jie turi rašyti? Greičiausiai 
jie tada visai nieko nerašytų. Juk jie nė
ra redakcijų samdomi tarnautojai . . .

Pats kluasimas, mūsų nuomone, yra 
’'išganinga įtaka" ruskiu ir lietuvių į SVQrbus’ Vor9“ °r dou9 .ka* sub 

• t x ‘ • r * • : tu, jog ps nesvarstytinas del to, kadji, ir lietuvių hteraturai, ir lietuviui < ,7 j . • u‘į tarp pasrsake LLK (berods, tai buvo ne 
LLK, bet PJT lietuvių delegacijos), nes 
demokratiškuose kraštuose laisvai svars
tomos' net sosto kalbos bei vyirausybrų 
galvų pareiškimai. "TŽ" redakcija savo 
pažiūras į santykiavimo su kraštu prob
lemas bandė trumpai išreikšti "TŽ" 
1958 m. lapkričio 27 d., Nr. 48(464) 
vedamajame. Red. nuomone spaudoje 
šiuo atžvilgiu yra pasireiškę perdaug 
karščiavimosi ir priekaištavimųsi, bet per 
mažai konstruktyvaus galvojimo. Be to, 
viešas nuodugnus ginčas tuo tarpu nėra 
įmanomas. Šiandien, vertindami gyveni
mo faktus Lietuvoje, negalime visko vie
šai sakyti, nes negalime statyti į pavo
jus saugumą ten su didžiausiomis kliūti
mis besigrumiančių • lietuvių kultūrinin
kų. Ir būtų labai gero, kad oponentai 
šioje srityje būtų lobai atsargūs, steng
tųsi vienas kito į šį pavojingą -kelią ne
provokuoti .. . Dėl to ir dėl p. M. Mai
ronio bei Žodyno vertinimų čia negalime 
pasisakyti.

Teisybė, organizuotas kultūrinis gy
venimas Lietuvoje dabar yra užterštos 
bolševikine propaganda, tačiau mes nu
sikalstame prieš lietuvių tautą, sakyda
mi, kad prispaudėjo replėse yra suny
kusi jos dvasia ir uždusęs jos genijus. 
Lietuvių tauta ir vergijoje tęs:a savo kul
tūrinę kūrybą. Mūsų nuomone, nėra

I - .

Piano ir Grand-Piano 
specialistas 

A. BRIČKUSAtlieku visus pianinų remonto darbus. Perku ir parduodu naudotus pianinus. RO. 9-5866.

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užtokym'tra ir aptraukiami seni 
lobai pigia kaina. Darbas garantuotas. 

Telefonas WA. 2-7981 
Atostogose įtu* biri. IŠ iki liepos 23.

PERSIKĖLĖ iš 766 Dundas St W. į naujas, gražiai atremontuo
tas patalpas 876 B DUNDAS ST. W. Telefonas EM. 3-0984.Dabar turime didelį pasirinkimą vilnonių angliškų medžiagų kostiumams, paltams ir visokių kitų siuntiniams į tėvynę 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

Taisau RADIO ir TELEVIZIJOS aparatus
Darbą ir dalis garantuoju 90 dienų.

A. STANČIKAS Tol. LE. 1-5982

klausimo ar reikėtų santykiauti ir or 
pavergtoji Lietuva turėtų to parodyti 
(kančiose Ir vergijoje tortais dideli daly
kai gimsta), bet yra klausimos ar tai 
įmanoma. Mūsų nuomone, tuo tarpu tai 
neįmanoma, bet klabenimas bei šauks
mas gali būti naudingas ir politiškai, nes 
juk tai išryškina geležinės uždangoj es
mę. Skleidimas žinių apie aklinai užda
rytą sieną, apie nejsileidimą į Lietuvą 
net jokios čia spausdintos knygelės ir 
pon. faktų, juk netaiso okupanto vardo. 
Juk tai badymas jiems stačiai į akis. 
Taigi vargu ar verta paneigti patį klau
simo svarstymą- Greičiau reikėtų vertin
ti viską pagal tai, kaip svarstoma ...

Gerb. Redaktoriau,
šio laikraščio nr. 23 p. Bal. Brazdžio

nis stipriai apkaltino mane vienu nusi
kaltimu, kurio papildymu tikrai nesu nu
sikaltęs. Jokiu būdu neįtariu Bal. Braz
džionio bloga valia, greičiau tai atsiti
ko per jo mažą neatydumą.

Jis rašo: "Al. Gimantas . . . galiausiai 
net pasiūlė prenumeruoti Lietuvoje ei
nančią "Tiesą", be kurios žurnalistas ar 
spaudos žmogus negalįs čia gyventi . . ., 
o kolega skatina remti komunitus ir jų 
spaudą".

Gi manąjame rašiny "TŽ" $.m. balan
džio- 16 d. numeryje buvo parašyto: 
"Pvz. nuolat rašantiems lietuviškojo gy
venimo klausimais Ir bandant sekti gy
venimo nuotrupas tėvynėje, vilniškė ''Tie
sa" yra būtinybė..." Mano 
reikšmė/ kaip kiekvienas gali pats įsiti
kinti, yra visiškai skirtinga, nuo tos, ku
rią bando išvesti Bal. Brazdžionis.

Studijiniams or stebėjimo reikalams, 
įstaigos ar asmenys, ypač dirbantieji in
formacijos sektoriuje, laboi intensyviai 
stengiasi sekti bolševikinę spaudą. Ją 
juk gauna net ir toks antikomunistinis 
centras, kaip Vatikanas. Sunku būtų su
tikti, kad virš mihėtais tikslais prenume
ravimas sovietinės spaudos jau yra ko
munistų rėmimas. Jei taip galvotume, 
tai turėtume sutikti, kad ir bolševikai re
mia mūsų išeivijos spaudą, nes ir jie 
saviems tikslams prenumeruoja ribotą 
skaičių mūsų periodikos, bando įsigyti ir 
kitokius leidinius.

Tame pačiame rašiny Bal. Brazdžionis 
teigia, kad honorarų mokėjimas laikraš
čių bendradarbiams yra negalimas daly
kas. Su tuo teigimu norėtųsi tik dalinai 
sutikti. Tiesa yra, jog yra lietuviškų laik
raščių, kurie tikrai labai sunkiai verčia
si, bet turime ir tokių, kurie sugeba per 
mėnesį skirti ir $900 honorarams. Žino
ma, galima abejoti, ar tokia suma tikrai 
yra paskirstoma pačiais geriausiais bū
dais, bet tai jau būtų višiškai kitas klau-. 
stmas.

Reiškiu pagarbą,
AL Grmaritas.

WELLAND, Onf.
TAUTOS FONDUI AUKOJO:

$6 K. Stankevičiuš; po $5 — J. Stan
kevičius, A. Stankevičius, ,J. Senkus, B. 
Andriušis, A. ir K. Smolskis, J. Paužuo- 
lis; $4 V. Bieliūnas; po $2 V. Markūnas, 
A. Ramanauskas, B. Luomanas, A. Nai- 
duškevičius, V. Šurna, H. Yordon, B. 
Jackevičius, J. Masouskas, A. Čepukas,
A. Pranaitis, V. Žinaitis, M. Kuzavas, 
M. Šalčiūnds, V. Karalius, A. Vadako- 
jis, P. Naiduškevičius, S. Šetkus ir kun.
B. Mikalauskas. Kiti aukojo po ma
žiau. Išviso suaukota $88,25.

Tautos Fondo ir savo vardu širdingai 
dėkoju p. Zinaičiui, Wellando apyl. TF 
įgaliontrniui, už tokį gražų pasidarbavi
mą, renkant aukas TF, o taip pat Wel
lando lietuviams už gausias aukas.

V. YoMotas, TFA jgciĮtot. Kanadoj.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaškus, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Elektros - Electronic

Visi

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

elektros įrengimai Ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwynne Avė., Toronto

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat deda skardines tinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

Č. SW4NKAS
■........ ... ■ ViurrtM.^dfeišrtfeūi
n WMfcr WWi 1 8 mi ife — «i T li —■nafe— ill ■.—■Am— fa 

Kas keliatės į kitę 
btitę Ir norite pigia kaino per

vežti savo baldus, kreipkitės telefėnu

LE. 3-1435 
BR1 STOMČIUS

VALAU FOTELIUS
h jvet/kn kiltoms,

loto Mf išima tošele dėmės. StftoHeu
iširusios gotos ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

■ ■ ■ .11 1 i fi ■ ■■!■■! III R iii iiMi m' m ii
AVisi elektros darbai atliekami greitai ir prlėinamomis kainomis.
VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO

Licenced master electrician.
Telef. Hl. 7-1601 

Toronto

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 1 Ont. 
Telefonas LE. 4.8491

Sau statyti nenoriVažinėdamas, po kraštą Chruščiovas viename mieste pastebėjo labai gyvą judėjimą prie gana didelės statybos. Darbininkų darbštumas jam taip patiko, kad jis nusprendė juos pagirti. Sustabdęs mašiną, jis išlipo ir nuėjo prie darbininkų pasikalbėti Kai daugumas susirinko apie jį, jis pasakė kalbą, girdamas jų darbštumą ir pastebėjo:— Ne kitiems, bet sau statote.Kai po poros mėnesių Chruščiovas vėl užsuko į tą patį ifties- tą, statyboje pažangps mažai tematė. Paklaustas, kodėl taip palengva statyba bevyksta, darbų vedėjas atsakė:— Darbininkai nenori dirbti, daugumas visai pabėgo nuo darbų, kai tamsta pasakei, kad jie fsSu stato...— Bet kodėl gi?— Matot, čia statomas kalėjimas, ne gyvenami namai...
Nelygūs raiteliaiIrano vidaus reikalų ministerija paskelbė potvarkį apie policijos arklių mitybą. Arkliai taip pat yra sulaipsniuoti kaip ir valdininkai. Juo augštesnis valdininkas, tuo daugiau skiriama arklio išlaikymui: O pagrindas to gana įdomus: “Karininkai, kaip taisyklė, yra didesnio svorio, tad. jų arkliams tenka didesnė našta ....”
Įdomus rinkinysViename Karlsruhe name yra įsikūrę šios įstaigos: gydytojo ka bin etas, laidotuvių biuras, karstų parduotuvė, greitosios pagalbos mašinų stotis ir gyvybės draudimo biuras. Kaži ar tos įstaigos turi ką bendro?...

Dr Ė. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST (prie Dundas)
Telefonas LĖ. 2-4108Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.Šeštadieniais pagal susitarimą i i ii t nr- Tin u i

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. ĮVEST
/kampas Bay & Richmond/Room 901
Telefonas EM. 2-2585

a fe
fe

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
*. ■■ ii' •' '■ » 

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST, W. 

/prie Dufferin/

Visti ruiiy mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordamatic * Hyd- 
romafic trohsm&ijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Teletones LL 5-9130

SEK

Maskvos restoraneSvetys, užėmęs vietą prie staliuko, pasišaukęs padavėją, sako:— Prašau vyno ir vaisių.— Prašau konkrečiai, — sako kiek pagalvojęs padavėjas.— Konkrečiai? Gerai. Prašau duoti ketvirtį degtinės’ ir raugintą agurką. .
Paryžiaus “Chez Clo-Clo” kabarete įrengta įdomi naujovė, žmonų įtaringumui apraminti. Kai tik kuris iš kabareto svečių skambina telefonu, tuojau įsijungia magnetofonas ir telefono klausytojas išgirsta daugybės rašomųjų mašinėlių garsūs, atrodo, kad skambipąųįa gos. I

Kas yra kas
Automobilis: didelė moralinė i’ėga, kuri visiškai-pašalino ark- iavagystę.
Bankas: tokia įstaiga, kuri tau mielai skolina pinigų, kuomet jai gali įrodyti, jog tau pinigai nereikalingi.
Banketas: yra valgymas to, kas nederėtų valgyti, kalbėjimas apie dalykus, kurių pats nesupranti, žmonėms, kurie nenori 

klausytis.
Taika: toks laikotarpis, kuomet nėra piliečio šventa pareiga kiekvienai oficialiai melagystei tikėti.
Pėsčias: toks žmogus, kurs turi automobilį ir nuosavą šeimą.
Flirtas: kai vyras tol vaikosi paskui moteiį, kol ji jį pagauna.
Vyrės: toks daiktas, kurs visą amžių ieško idealios moters ir tame tarpe apsiveda.

■fe fafefem

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. j (2-ras namas nuo Roncesval- les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir 3-8 vai. vak. (pagal susitarimą).

feMfefefa

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. (į rytus nuo Dufferin St.)
Dr. N. Novošickis

DANTŲ GYDYTOJAS
459 BLOOR ST. W., 

Toronto, Ont.(Starkman vaistin. namuose) Z-Darbo valandos susitarus telefonu.
TĖL. WA. 3-2003

e.feifc iT-ii m

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493Darbo valandos: kasdien 10 v. ryto iki 9 vai. vak.; šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.
Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telcf. WA. 1-3924
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TĖVIŠKES ŽIBURIAI

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Generaliniam Konsului Ka

nadoje ministeriui Vytautui Gy
liui mirus, parapija reiškia nuo
širdžią užuojautą velionies naš
lei poniai Vandai Gylienei. Už 
velionies vėlę parapijos kunigai 
bažnyčioje atlaikė pamaldas pir
madienį ir antradienį 8.30 vaL

Laidotuvės trečiadienį iš pa
rapijos bažnyčios, 10 vai. rytą.

— Vasaros sezono atidarymo 
proga praėjusį sekmadienį 
Springhursto lietuvių pamaldose 
dalyvavo labai daug lietuvių. 
Pamaldose prisimipti mūsų iš
tremtieji tautiečiai, jų prisimini
mui sugiedotas Lietuvos himnas. 
Nuo šio sekmadienio vasarvietė
je bus laikomos dvejos pamaldos 
— 9 ir 11 vai

— Sv. Jono Kr. bažnyčioje va
saros metu pamaldos sekmadie
niais laikomos 9.30 ir 11 vai. Šį 
sekmadienį 9.30 vai. pamaldos 
aukojamos už a.a. tėvą Joną Ki- 
pą, SJ, buvusį ilgametį tt. jėzui
tų provincijolą Lietuvoje. Velio
nio buv. mokiniai, prieteliai ir 
gerbėjai maloniai kviečiam da
lyvauti.

—. Pakrikštytas Mykolas Juo- 
zas:Rūtalė.

Susirinkimas Springhurste
Šį šeštadienį, birželio 20 d., 8 

vai. vak. lietuvių salėje įvyksta 
Springhursto vasarviet. vasarna
mių ir sklypų savininkų susirin
kimas, kuriame bus aptarti va
sarvietės administravimo reika
lai. Būtų gera, kad susirinkime 
dalyvautų galimai daugiau lie
tuvių iškeliant savo pageidavi
mus.

— Mirus ą-a. gen. konsului 
min. Vytautui Gyliui, Prisikėli
mo parapijos kunigai, komitetas 
ir visa parapija reiškia nuošir
džią užuojautą velionio našlei p. 
V. Gylienei.

— Baisiojo Birželio dienos bu
vo paminėtos po 11 vai. Mišių kuri įvyks “Sky Club" aikštėje, ‘Brant Inn”, Burlington, Ont.

- birželio mėnesį AV bažnyčioje 
i pamaldos vyksta kiekvieną die
ną rytais, po 8 vai. Mišių.

Joninių vakarienė, kurią ruo
šia AV parap. salėje patyrusios 
LKM D-jos narės, įvyks birželio

Šaunios Antaninės
Mokytojas Antanas Rinkūnas 

Springhursto vasarvietėje pra- 
ūjusį šeštadienį, šv. Antano die
ną, nuotaikingai atšventė savo 
varduves. Kartu buvo atšvęsta 
ir mokytojo cenzo Kanados mo
kyklose diplomo gavimas. Vai
šėse dalyvavo per 60 svečių iš 
Toronto, Hamiltono ir tabako 
ūkininkų.

Antanines Sprinhurste atšven
tė taip pat dr. A. Pacevičius, A. 
Masionis, A. Ruzgas. Nemažai 
antaninių buvo atšvęsta ir To- 
ronte. \

Svečiai
Danutės Ščepavičiūtės ir inž. 

Leonardo Garbaliausko' vestuvių 
proga, aną savaitgalį, birželio 6 
d., Toronte lankėsi ir vestuvėse 
dalyvavo jaunojo brolis inž. Ri
čardas Garbaliauskas su ponia, 
anksčiau dirbusia Voice of Ame
rica. Taip pat į vestuves buvo 
atvykusi jaunojo teta dantų gy
dytoja A. Ulpienė su dviem duk
rom, žentu ir vaikaite.

Svečiai sekančią dieną grįžo į 
namus. Šie svečiai pereitame “T 
Ž” numery rašant apie vestuves 
kažkaip prasprūdo nepaminėti.

Statybų priežiūros organai da
bar tyrinėja, ką daryti su' na
mais, kuriems leidimai statyti 
buvo duoti dviem augštais, bet 
kurių pusrūsiuose vėliau taip 
pat įrengti gyvenami butai. To
kių namų esą gana daug.

Toronto meno galerijos mote
rų komitetas iš J. Lipchitzo pa
rodos galerijai nupirko bronzinę 
skulptūrą “Hagar”, vaizduojan
čią nelaimingą motiną su kūdi
kiu. Tai lietuviškam vertime 
vad. Agara, su kuria Abraomas 
buvo sulaukęs sūnaus Izmaelio, 
bet vėliau ją su kūdikiu išvarė į 
tyrus, likdamas su žmona Sara, 
pagimdžiusia Izaoką. Pagal pa
davimą iš Izmaelio esą kilę ara
bai.

Už Lipchitzo kūrinį sumokėta 
apie $8.000.

faėlio dienai pritaikytu pamoks
lu. Giedojo sol. V. Verikaitis ir 
parapijos choras.

— Širdingai sveikiname šei
mos židinį sukūrusius Mykolą 
Slapšį ir Ritą Juknevičiūtę.

— Šį sekmadienį, dėl Sutvirti
nimo sakramento iškilmių, 10 ir 
11.30 vai. Mišių nebus. Kadangi 
9 vai. Mišios yra skirtos minė
toms iškilmėms, tiesioginiai šu 
tomis iškilmėmis nesusijusius 
prašome pasiskirstyti 8 ir 11 vai. 
Mišiose.

— Šį sekmadienį J.E. vysk. V. 
Brizgys mūsų parapijoje teiks 
Sutvirtinimo sakramentą, kurį 
priims apie 200-asmenų. Iškilmės 
bus 9 vai ryto. Visi Sutvirtinimo 
sakramentą priimą ir jų kūmai 
jau 8.30 vai. prašomi būti susi
rinkę kavinėje. Jei bus palankus 
oras, Ekscelencija bus iškilmin
gai atlydėtas iš klebonijos į baž
nyčią. Iškilmių metu giedos sol. 
V. Verikaitis ir parapijos choras. 
Kadangi sutvirtinamųjų bus di
dėlis skaičius, tėveliai ir artimie
ji prašomi užimti likusias ir ne
rezervuotas vėtąs suoluose. Iš 
anksto atsiprašome, jei dėl vie
tos stokos net ir tėvelių negalė
sime patogiai patalpinti. Užtat 
prašome, kad tie parapijiečiai, 
kurie pripuolamai šiose Mišiose 
dalyvaus, ‘ - neužimtų suoluose 
vietų, kurios bus paliktos tėvams 
ir artimiesiems. Po iškilmių baž
nyčioje parapijos salėje bus kuk
lios vaišės J. Ekscelencijai ir Su
tvirtinimo sakramentą priėmu- 
siems pagerbti, kuriose be sutvir 
tintųjų ir jų kūmų dalyvauja tė
veliai ir artimieji.

— Šį šeštadieni, 3 vai. p.p. baž
nyčioje bus Sutvirtinimo sakra
mento generalinė repeticija ir 
sutvirtinamųjų, jų kūmų, tėve
lių bei artimųjų išpažintis. Ge
neralinėje repeticijoje būtinai 
prašomi dalyvauti Sutv. sakra
mentą priimą ir jų kūmai. Kvie
čiame visus išpažintį atlikti šeš
tadienį, nes sekmadienį kunigai 
bus užimti ceremonijomis ir 
vargu begalės sėsti į klausyklas.

— Sekmadieniais parapijos 
salėje laikomos 11.30 vai. Mišios 
nutraukiamos.

— Birželinės pamaldos laiko
mos kiekvieną rytą po 8 vai. Mi
šių. Penktadieniais — 7.30 v. v., 
o sekmadieniais po 11 vai. Mišių.

— Parapijos vadovybė, bent 
dalinai norėdama atsidėkoti Ne
kalto Prasidėjimo Marijos sese
lėms už jų neišskaičiuojamus dar 
bus ir nepaprastą pasišventimą, 
yra nutarusi jų statomų Liet. 
Vaikų Namų fondui padaryti di
desnę auką. Kreipiamės į savo 
parapijiečius, prašydami mažos 
sutartinės dovanos. Speciali rink 
liava per visas Mišias bus sek
madienį, birželio 28 d. Kviečia
me kiekvieną šeimą šiam gra
žiam tikslui paaukoti bent po $1. 
Prašome aukoti vokeliais ir ant 
jų aiškiai pažymėti, kad ta auka 
skiriama “Seselėms”. Kurie mi
nimą sekmadienį pramato nega
lėsią būti bažnyčioje, prašomi 
savo auką atiduoti jau šį sekma
dienį.

— T. Placidas ir t. Steponas, 
atlikę savo metines rekolekcijas, 
grįžo į parapijos darbą. Trum
pam poilsiui išvyko t. Modestas.

— Pakrikštyta Kazimiero ir 
Birutės Čepaičių dukrelė Giedrė 
Elena.

VEIKS ĮVAIRUS BUFETAS, TURTINGA LOTERIJA, 
VERTINGOS ĮĖJIMO PREMIJOS IR KITI ĮVAIRUMAI. 
ŠOKIAMS - BENNI FERRI ORKESTRAS. Pradžia 7 v. v.

Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir kitų vietovių lietuvius kuo skaitlingiausiai at
silankyti. Esant blogam orui, visos linksmybės jvyks ten pat salėje.

* J* -

. TF Hamiltono skyr. valdyba.

Lietuvių Darbininkų D-ja ruo
šia pikniką Baringtone, p. Vizba
ro ūkyje, liepos 12 d.

Vasaros stovyklą neokanadie- 
čiams berniukams, kaip kiekvie
nais metais, ruošia Montrealio 
Kat. Mokyklų Komisija. Stovyk
los kapelionu ir lietuvių būrelio 
vadovu pakviestas tėv. St. Kul- 
bis, SJ. Stovykla prasidės birže
lio 29d. ir baigsis liepos 13 d.

operų, kurios publikai patiko. 
Skambiai ir pajėgiai skambino 
Raimundas Kličius. Tai vienas iš 
daugiausiai žadančių E. Karde
lienės piano mokinių. Labai iš* 
baigtai ir rafinuotai W. A. Mo
zarto fantaziją D-moll skambino 
Silvija Pakulytė, nors šiai toli 
pažengusiai pianistei šiame re
čitalyje gerokai nesisekė. Kon
certą užbaigė skambiai ir efek
tingai, kita bręstanti ir žadanti 
dainininkė, lyrinis sopranas Ja
ne Pauliūtė, padainavusi Schu- 
mano kompozicijų ir Puccini ari-, 
ją iš “Madame Butterfly”. Daini
ninkėms akomponavo M. Sigrist. 
Visi solistai'ir jų mokytoja pub
likos buvo gausiai apdovanoti 
gėlėmis. Koncertas įvyko šešta
dienį AušrosVartų par. salėje.

Stovyklon priimami berniukai publikos buvo susirinkę apie 150.
11-17 metų amžiaus. Kaina $1 
dienai. Esant daugiau stovyklau
tojų iš tos pačios šeimos bus da-

Liet. Vaikų Namų vajaus 
rinkėjai prašomi sunešti surink
tas aukas į lietuvių vaikų dar
želio patalpas — 46 Delaware 
Ave., iki liepos 1 d.

Lietuvių Vaikų Namų staty
bai paaukojo po $50 K. Vaičių-' 
nas ir pažadėjo P. Regina; po $10 
aukojo: S. Čepas ir J. K. Čer
niauskai, Žadavičius; “Time 
Press” paaukojo $14. Visiems au
kotojams nuoširdus lietuviškas 
ačiū. Gerasis Dievas visiems 
šimteriopai teatlygina.

N. Pr. Marijos seserys.
“D a i n o s” grupės' paskutinį s^kė latvių atstovas. Po to kai- 

prieš vasaros atostogas susirinki- bėjo kiekvienos tautinės grupės 
X CUldlCO 11111AXAQ, XVCXXMCJkJ XXXXCZOLV, ,........—   -----------------j.--------------------------- j liną priėmė narės Jankaitienė ir j kalbėtojas ir buvo sugiedoti vi-
burmistras Phillips, kuris ture- kalba deklaraciją perskaitė Irę-: Normantienė Apsvarstyta daug'si trys himnaL Lietuvių kalba 
j; "° TivnirSoi+o naujų pagalbos prašymų ir per-|Sražų žodį tarė dabartinis sei-
susirinkimą. Pareiškęs simpati-j Minėjimas šį kartą buvo gerai skaityta padėkos laiškų. Ypač mėlio prez. pirm. J. Malaiška. 
; ; susirinkusiųjų jausmams,; organizuotas, gerai vadovauja- daug pagalbos prašymų iš Su- Susituokti ruošiasi AV parapi- 
priminė, kad mes čia visi esame mas ir užtruko 2 vai. 15 min. Tik valkų trikampio, kur ligi šiol dar jGje: Algimantas Kličius ir Ina 

be reikalo kažkieno sprendimu leidžiama siųsti vartoti drabu- §ipolytė Ty^ustin 
buvo pridėta programoje nenu- žiai. Dainietės kviečia savanores Denise Lavinskaite. 
matytų kalbėtojų, na, ir buvu-j ponias ir paneles, kurios padėtų i 
siu federacijos pirmininkų pri- l 
statydinimas.

Birželio 19 d., PENKTADIENĮ, 8 v. v. Metropolitan Toronto
Policijos Nr. 3 punktas, šv. Jono Kr. parapijos salėje rengia

LINKSMUS ŠOKIUS
Pilnas bufetas, prizai. Šokiams gros orkestras. Įėjimas $1.00.
Lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti. Rengėjai.

Montrealis
romą nuolaida. Šios stovyklos čia išplauks laivynas iš 33 laivų 
reikalais prašoma kreiptis į Tėv. bei ledlaužių su 80.000 tonų pre- 
Kulbį tel. PO. 6-5755. kių, skirtų arktinėms sritims.

Birželio 25 d. iš

... ....... j • , • Laiva’ plauks per Hudsono są- Skrudzių birželio 14 d. įvykių siaurį į Hudsono įlankos Baffino * - - t  ~ »1 — 1* • ,4 • . į T'-.-v-twT' T- •• '-'v »

Sveikiname
MIKĄ SLAPŠĮ ir RITĄ JUKNEVIČIŪTĘ 

sukūrusius lietuvišką-skautišką šeimos židinį ir linkime 
laimingo šeimyninio gyvenimo

Akademikų Skautų Sąjūdžio 
Toronto skyriaus sesės ir broliai.

RITAI JUKNEVIČIŪTEI 
ir

MYKOLUI SLAPŠIUI
sukūrus šeimos židinį nuoširdžiai sveikina ir linki daug 
laimės

♦

Gerasimavičių šeima.

Už suruoštą mon priešvestuvinį pobūvį ir brangios dovanas, nuo
širdžiai dėkoju iniciatorei mono tetai poniai E. Girėnienei ir mieloms 
ponioms — Aleksienei, Augusta it ienei, Aronouskienei, Gudienei, 
Dagilienei, Eidukaitienei, Jakimavičienei, Josiunienei, Jonaitienei, 
Mangltcienei, Matulevičienei, Nolivoikienei, Norkienei, Poškovičienei, 
Senkuvienei ir Žilinskienei.

Visoms viešnioms, dalyvavusioms mono pobūvyje ir apdovanoju
sioms mane, nuoširdžiai dėkoju. -----< n>Hvia jcwimyrc.

GENOCIDO PRADŽIOS 
MINĖJIMAS

Kaip ir kasmet, pereitą sekma
dienį Toronte genocido pradžios 
minėjimą suruošė Pfcbaltiečių 
Federacija — bendrą visų trijų 
tautybių — Columbus salėje.

Įnešus Kanados ir visų trijų kiekvienos tautos atstovės sava 
tautų vėliavas ir sugiedojus ka- kalba, tuojaus pat sugiedant ati-

dijos 5 mergaitės įspūdingai pa
šokusios Chopino Lento. Šokis 
buvo gerai paruoštas ir ekspre
syvus.

Pabaigoje buvo savomis kal
bomis perskaityta bendra pabal
tiečių eklaracija. Ji perskaityta

ralienės himną, kalbėjo miesto tinkamos tautos himną. Lietuvių Jmą priėmė narės Jankaitienė ir

jo tuojau pat išvykti į kitą kokį na Jurkšaitė.

jas susirinkusiųjų jausmams,j organizuotas, gerai vadovauja- daug pagalbos prašymų iš Su

minėjimas įvyko sekmadienį 4 
- vai. prie Dominion skvero žuvu
siųjų karių paminklo. Lietuvių, 
latvių ir estų buvo susirinkę apie 
300. Merginos tautiniais drabu
žiais prie paminklo padėjo vai
niką. Iškilmės buvo fotografuo
jamos ir filmuojamos Kanados! 
didžiosios spaudos reporterių, 

į Pagrindinę kalbą anglų kalba

Susituokti ruošiasi A V parapi
tyrosios demokratijos gerbėjai ir ( 
smerkiame betkokią prievartą, 
padėkojo už įnašą Toronto mies
to bei visos Kanados gyvenimui. 
Jo abu seneliai atvykę iš to kraš 
to, kurį reprezentuojanti štai ši 
vėliava, tarė rodydamas į Lietu
vos trispalvę.- Baigdamas vėl 
pareiškė simpatijas “jūsų aspi
racijoms ..

Burmistrui atsisveikinus tarė 
įvedamąjį žodį Pab. Federacijos 
pirm. J. Lejinš, pabrėžęs, kad 
mes tikim teise ir laisvės ver
te, tikim jų pergale. j

Pirmininko pristatytas pagrin
dinis kalbėtojas federalinio par
lamento pirm. Roland Michener, 
Q.C.; M.P., pirmiausia pasveiki
no ir imigracijos min. Fairclough 
vardu. Toliau p. Michener savo 
kalboje priminė, kad kas atsiti
ko su Pabaltijo tautomis, gali at
sitikti su kiekviena maža tauta, 
kuri bus palikta viena prieš di
delę galybę. Atseit, siektina ko
lektyvinio saugumo. Laisvės ko
vas kanadiečiai gerai suprantą, 
nes ir patys savo istorijoje jų 
esą patyrę, pradedant 1812 ir 
baigiant pastaraisiais dviem pa
sauliniais karais. Pasmerkęs ko
munistinę santvarką, nuo kurios 
Kanada yra taip nusigręžusi, kad 
komunistų nebeišrenka į jokį 
elekcinį organą, kalbėtojas reiš
kė nuomonę, kad ir sovietų žmo
nės trokštą taikos. Baigdamas 
parlamento pirmininkas paguo
dė, kad pabaltiečių kančios ir 
skriaudos padedą pasauliui per
prasti komunizmo esmę.

Toliau sekė pabaltiečių mote
rų vardu žodis, kurį perskaitė 
Pab. Moterų Tarybos pirminin
kė A. Kopmanis. Neilgas, bet rys 
kių bruožų pareiškimas skelbė, 
kad męs lenkiame galvas prieš 
laisvės kovų aukas, bet keliame 
balsą šaukdami visus stoti lais
vės ir demokratinio gyvenimo 
kelio ginti.

Minėjimui vadovavęs A. Sta- 
šans perskaitė sveikinimo tele
gramas bei laiškus: Ontario 
premjero L. Frost, transporto 
min. J. Yaremko, radijo komen
tatorės E. Hyder. Savo ir opo
zicijos vado Pearson vardu svei
kino dar A. Thompson, tik ką iš
rinktas Toronto Dovercourt apy
linkės atstovas Ontario parla
mente. Pabaltiečiai esą žmonės, 
kurie supranta, ką prarado pra
radę laisvę, o čionykštės jų pa
stangos stipriną esančius vergi
joje, kurie tuo būdų pamato, jog 
nėra pamiršti.

Toliau dar keletą žodžių tarė 
miesto kontrolierė Newman, lin
kėjusi čia laisvės palaimintoje 
šaly pamiršti savo skausmingą 
patirtį, o pavergtiesiems linkė
dama susilaukti tokių laisvių 
kokios čia viešpatauja.

Baigiantis iškilmingam aktui 
buvo pristatyti dalyviams dar 
kiti garbingi svečiai: latvių ir es
tų konsulai, gudų feder. pirm. 
Chmara, visi buvę Pab. Feder. 
pirmininkai, estų federacijos 
pirm. Hansa ir PLB pirm. J. Ma
tulionis. Po to dar kalbėjo Lat
vių jaunimo sąj. atstovas, nors 
pats ir netaip jau jaunai atrodęs.

Meninėje daly pasirodė estų 
solistas, latvių oktetas ir lietuvių 
J. Kvietytės Išraiškos Šokio Stu-

buvo pridėta programoje nenu-

VIEŠAS PRANEŠIMAS
Jos Didenybės Karalienės ir Jo Karališkos 

Augštybės Edinburgh© Kunigaikščio 
apsilankymo proga 

birželio 29-tą ir 30-to dienomis 
PAPUOŠIMAI^.

Torontiečiai prašomi parodyti savo loja
lumą mūsų koralieškiems svečiams pa
puošiant savo namus bei darbovietes ir 

gatves prieš savo nuosavybes, 
YPATINGAI JD PRAVAŽIAVIMO KELY, 
kad padarytume gilų įspūdį karališkie

siems svečiams, šia istorine proga.
Mayors Office Nathan Phillips, Q.C. 
Birželio 15, 1959. Mayeor.

Dėl išvykimo SKUBIAI PARDUODAMI 
BALDAI: šaldytuvas, elektrinė plyta ir 
įvairūs kiti. Tel. LE. 6-3194, po 5 vai. v.

Išnuomojamas VASARNAMIS visas arba 
atskirais kambariais Springhurst vasar
vietėje, lietuvių rajone. Šiltas-šaltas van
duo ir kiti patogumai. Tel. RO. 6-5738.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais ir maistu. Bloor-Symington rajo
ne. LE. 2-6922.

Išnuomojami du dideli kambariai ir vir
tuvė I augšte Delaware gat. Telef. LE. 
6-1835, skambinti nuo 6 vol. vok.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-mc 
augšte su baldais, galima virti. Tel. LE. 
2.4074, skambinti po 6 vai. vok.

Išnuomojamas frontinis kambarys vie
nam asmeniui, Sunnyside rajone. Telef. 
LE. 6-7424.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, be baldų. Privati vonia. Gali bū
ti šeima su vaikais. 17 Wyndham St. 
Tel. LE. 3-7859.

Išnuomcjomi du kambariai ir virtuvė, be 
baldų, II augšte ir vienas kambarys III 
augšte su baldais. 339 Ossington Avė. 
Tel. LE. 6-4566.

Išnuomojami naujai dekoruoti du kamba
riai ir virtuvė II augšte. 72 Beaconsfield 
Ave. Tel. LE. 3-6062.

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

su
žiai. Dainietės kviečia savanores Denise Lavinskaite.

supakuoti ir išsiųsti vartotų dra- . Onutė Salalytė ir Edmundas 
bužių siuntinius" į Suvalkų tri- Augūnas sukūrė šeimos židinį, 
kampį “Dainaf’ apmokant visas Dešimtasis E. Kardelienės stu- 
persiuntimo išlaidas. Galinčios dijos koncertas, kaip ir kiekvie- 

nais metais, praėjo su nemažu 
pasisekimų. Ši patyrusi pedago
gė sugeba įkvėpti savo jauniems ,

salą, kur yra DEW linija, iš ten 
iki Ellesmere. Vienas galingas 
ledlaužis nuveš aprūpinimą Eu
reka meteorologijos stočiai, esan 
čiai tik 750 mylių nuo poliaus. 
Kitas ledlaužis pasieks Alert sto 
tį, o vėliau Thullą Grenlandijoj.

PRANEŠKITE JŪSŲ PROB
LEMAS surištas su nekilnojamu ■ 
turtu — tai mūsų specialybė ir 
įstaiga jau pajėgi daugumą jų 
spręsti.

District Etate Brokers, 
P. Adamonis VI. 2-8501.

PARŪPINAME PASKOLAS 
namams be atskiro atlyginimo. 
Draudžiame namus ir kitus ob
jektus nuo nelaimingų atsitiki
mų išmokėjimui 6 mėnesiams.

District Estate Brokers, 
P. Adamonis, VI. 2-8501.

padėti nuoširdžiai kviečiamos 
kreiptis į pirm. Lapaitienę, 278 
Ellis Ave., tel. RO. 2-5246. .

SOVIETAI IŠNAUDOJA
SATELITUS
Harvardo universiteto ekono

mikos skyriaus žurnalas The Re-
Daimetes N. Kaveckiene ir jos mokiniams prisirisimo ir atsida- vlew Economics and Statistics 

mamytė S. Statkevičienė persi- yimo pasirįnktam instrumentui;gegužės mėn. numery nurodo, 
kėlė į Čikagą. Naujoj vietoj jos kurį jr vėlesniame am- j kad Sovietų Sąjunga prekiauda-

skyrių, kas daug palengvintų šal1 
pos darbą. Joms linkime pasise
kimo. Išleistuvių metu prisimi
nimui buvo įteikta tautinė lėlė.

Rudenį nutarta suruošti baza- 
rą. Vasaros atostogų metu narės 
paruoš rankdarbių ir parinks 
vertingų fantų bazarui.

Po atostogų, rugpiūčio 30 d. 
susirinkimas numatomas pas na
rę Novogrodskienę. Koresp.

mainytė S. Statkevičienė persi

bandys įsteigti Dainos grupes žįuje jų nebeapleidžia. Koncerte ma su satelitiniais kraštais savo 
pasirodė 17 pianistų ir dvi daini- prekių kainas labai iškelia, o sa- 
ninkės. Pirmoje dalyje pasirodė telitų prekių kainas nupigina, 
pradedantieji, antroje V. Luko- Straipsnio autorius dr. H. Men- 
šius neblogai paskambino dershausen, tyrinėjimų bendro- 
Mozarto sonatos I dalį ir Zda- vės Rand Corporation 
niaus liaudies šokį. Po jo visai Monica, Calif., ekonomistas, ap- 
nuotaikingai pasirodė vyresny- žvelgia tų kraštų pastarųjų tri- 
sis Bulotukas Alvydas su kita' jų metų prekybą. Pasirodo, kad 
Mozarto sonata ir liaudies daina. • per tuos tris metus satelitiniai 
Rūta Šemogaitė gana lyriškai pa kraštai Sovietų Sąjungai už im- 
skambino Rondo iš Beethoveno portuotas prekes sumokėjo 16-11 
Pathetique. Labai gerai pasirodė ir 8% daugiau, negu būtų mo- 

j.gję taS prekes pirkdami Vaka- 
temperamentingai paskambinu- ruošė. Tuo pat metu satelitiniai 

kraštai už savo eksportuotas pre

Straipsnio autorius dr. H. Men-

- Santa

velgia tų kraštų pastarųjų tri-

AR ŽINOTE, 
kad pigiausia siuntinius siųsti į LIE
TUVĄ per Anglijos siuntiniu b-vės 

” atstovą ST. PRAKAPĄ/ 
tel. RO. 7-9088, geriausia rytais iki 
10 vai.

Akordeonai Hohncr ir Hoegstrom 
bei siuvamos mašinos siunčiamos tie
siog iš Švedijos, fabriko kainomis.

Vaistai siunčiami iš didž. vaistinės 
Londone urmo kainomis.

Didelis pasirinkimas naujausių da
bar Lietuvoje - reikalaujamų kostiu
mams medžiagų.

Pabondykite ir sutaupysite taip 
sunkiai uždirbamus pinigus. Jau dau
gybė pamėgino ir buvo patenkinti 
greitu ir sąžiningu patarnavimu. Siun
tinių užsakymai išsiunčiami tę pačią 
dieną. Visi yra apdrausti ir garan
tuoti.

Jolanda Tauteraitė, sklandžiai ir kėję tas prekes pirkdami Vaka-

si Mozarto V sonatos dalį ir V. Į
Kudirkos Polką. Kličiūtė Nijolė kės i Sovietų Sąjungą gavo 12-17 
skambino F. Chopino Valsą. Pa- ir 18% mažiau, negu būtų gavę 
sirodė dainininkė Paškevičienė jas eksportuodami . į Vakarų 
Agnė, padainavusi dvi arijas iš kraštus.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS"

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

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

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

BALTIC MOVERS 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Monb 
realj, Londonu, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

STATAU MŪRINIUS GARAŽUS, 
priestatus IR ATLIEKU KITUS MŪRO DARBUS.

S. ANDRIEKUS. Skambinti tel. RO. 6-5420.

— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
— Ar Jūsų pinigas Jums dirba?
— Ar duoda ganėtiną uždarbį?

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.
JUMS PATARS.

P. Augustinavičius - RO. 2-9153, 
J. Vailokaitis - BE. 3-8460

Lankykite Taupos ruošiamas paskaitas ir diskusijas 
ekonominiais klausimais.

J n VESTUVIV ir POKYLIŲ progose. 
JLztzf f t/Lzo neapsieinama be linksmos dalies— 

muzikos, kuri pakelia visų dalyvių 
nuotaiką. Kalbant apie vestuves ir pokylius, ta proga jus visus 
palinksmins gyvas-linksmas lietuviškos ir populiarios muzikos 
ORKESTRAS, jei kreipsitės iš anksto pas orkestro vedėją Albi
ną Ripkevičių, adresu: 272 Rusholme Rd., Toronto, tel 1X5-6122.

MK

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

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Reol Estate Boards narys

1611 Bjocr Si. W. - - Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543
GLENWOOD - RUNNYMEDE. 9 kambariai per 2 augštus, van
deniu alyva apšildomas, 2 virtuvės, gražių plytų, atskiras pasta
tas, garažo galimybė. Visa kaina $24.500.
GLENCAIRN - BATHURST. 1000 Įmokėti, visa kaina $15.500, 
atskiras gražus namas, 10 metų senumo, didelis daržas, garažas, 
užbaigtas žaidimų kambarys, lengvi mokesčiai.
BLOOR • DUNDAS. 9 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, la
bai geram stovy, vandeniu alyva apšildomas, garažas. Visa kai
na $23.500.
DURIE - ANNETTE. $3.000 įmokėti, 6 kambariai, pusiau atski
ras plytų namas, 2 virtuvės. Vandeniu alyva šildomas, Didelis 
daržas, garažas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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