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Vienybės klausimu
Pasaulis gyvena baisių painiavų laikotarpį. Kur tik pažvelgsi 

verda, kunkuliuoja, vyksta globalinio masto jėgų persigrupavi- 
mai ir niekur nematyti darnumo prošvaisčių. Nereikia būti pra
našu, kad žinotum, jog šitos painiavos vieną kartą gali sukelti 
baisių audrų. Tie, kurie yra praradę viską, audrų mažai tesibaido. 
Ir lietuvių tauta yra tokioje padėtyje. Ir ne tik čia, bet ir iš tė
vynės nors ir nedrąsiai prasiveržia balsų su vilties gaidelėmis. 
Kai taip verda, kai pasaulio padėtis tebėra nestabilizavusis, pa
sikeitimų yra pagrindo laukti. Bet kaip gi mes juos sutiktume? 
Ar lietuviškoji išeivija būtų pasirengusi kaip nors pasireikšti, 
jei prasidėtų koks vyksmas rytuose — vistiek, ugningas ar lėto 
proceso pasikeitimai? Ar ir nūdien'mes galime pasaulį tinkamai 
painformuoti bei orientuoti apie specifinę Lietuvos padėtį so
vietinės imperijos junge? Deja, jau keli metai mūsų dėmesio 
centre ne tiek pats kraštas bei jo problemos, bet tarpgrupiniai 
santykiai. Grupių rivalizacija dėl visuomenės opinijos palenkimo 
išsemia energiją bei jėgas, kurių -jau mažai belieka pagrindiniam 
uždaviniui — krašto laisvinimo rūpesčiui. Kiek laiko sugaišta 
beposėdžiaujant dėl vieningos politinės vadovybės atstatymo, 
kiek popieriaus sugadinta besusirašinėjant, kiek tuštiems gin
čams sunaudota spaudos puslapių! O vaisių vis nėra. Argi nenuo- 

» stabuI ’Visos lietuviškos grupės be jokių rezervų savo pirmuoju
uždaviniu skelbia Lietuvos išvadavimo reikalą. Visos siekia to 
paties, visos, kiek pajėgia ir išm. gk tą dirba, bet kartu dirbti 
nesutaria. Ir nei viena rimtai neteik kad tai nebūtų naudinga. 
Pagaliau, kas gi teigs nenorėdamas pasirodyti keistu sofistu! Kas 
išdrįs gyvenimšką aksiomą neigti?

Bandymų susitarti buvo. Tie bandymai išėjo iš pačių susi- 
kirtusių politinių grupių. Vaisių jie nedavė, bet, tur būt, ne dėlto, 

, kad kuri grupė būtų turėjusi specialų nusistatymą nesusitarti. 
Matyt, buvo nemažai akmenų ir duobių tame kelyje. Gal ir ve
žėčios kaikurios nebuvo pritaikytos. Vistiek, kaip ten bus buvę, 
bet nesusišnekėjimą mūsoji visuomenė labai apgailestauja ir 
skaudžiai pergyvena. Kai politinės grupės šiuo atžvilgiu nuleido 
rankas ir nesiryžta ar neišgalvo j a, kaip tą reikalą vėl išjudinti, 
sveikintina yra Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos suvažiavimo 
iniciatyva pakviesti jas vardu tų, kurie šia blogybe yra susirū
pinę. Vilniečių Sąjungoje juk yra visokių politinių nusistatymų 
žmonių. Vieni iš jų jaučia dvasinį ryšį su tais, kurie yra apjun- 
gami VLIKo, kiti yra susirišę su grupėmis esančiomis už jo ribų. 
Taigi jie kviečia ir vienus ir kitus, nes teisingai jaučia, jog bend
rame fronte stovint savitarpiniai nedarnumai tik silpnina.

Nuo suvažiavimo praėjo jau keletas savaičių, bet atgarsių 
'"Iko nutarimo hegiraėii. rfio •b-iausiinu nepasisakė’’įid7T3ei viena 

grupė. Ir net iš laikraščių garsiai užakcentavo tą nutarimą,, be
rods, tik vieni “Tž”. Nejaugi tai niekam nerūpėtų? Nesinorėtų 
tikėti. Greičiau tai taktiniai bei diplomatiniai rezervai. Ar VKLS 
vadovybė jau kreipėsi oficialiai į grupes ar bent spėjo pazon
duoti diivą/mums nėra žinoma. Tai taip pat taktikos klausimas. 
Bet mums norėtųsi, kad'iškelta mintis nežūtų. Ją reikėtų pakar
totinai pagvildenti, spaudoje bei organizacijų susirinkimuose. 
Centrų žmonės, prisimindami ankstyvesnius pokalbius, gal turi 
tam ir grynai psichologinių kliūčių. Kaip čia vėl pradėsi, jei taip 
neseniai dėl to kalavijai buvo kryžiuojami. Tikrai, ar nebūtų gera, 
jei grupių padaliniai iš periferijų ta kryptimi paspaustų? Rei
kia visuomeninio sąjūdžio už vienybę. Kai nusistatys už ją ma
sės, centrai paskubins.

Lietuvių pranciškonų gimnazija Kennebunkporte, JAV, ir mokiniai pertraukos metu.

Savaitės įvykiai
Ženevos konferencijos pertraukos metu vyksta tylus planavimas. 

Viešumoje pasirodė tik vienas kitas pasiūlymas'— jų tarpe vaka
riečių viršūnių konferencija ir Š. Atlanto S-gos užsienio r. minis
teriu konferencija. Pasiūlymai gana populiarūs Prancūzijos, Itali
jos ir V. Vokietijos valdžių sluogsniuose, bet nepriimtini JAV ir 
Britanijai. Esą tai sudarytų įspūdį vakariečių nevieningumo bei 
artėjančios krizės. Neviešai yra svarstomi tolimesni vakariečių 
ėjimai Ženevos konferencijoj ir reiškiama šiokių tokių vilčių. JAV 
užsienio r. min. Herteris radijoitelevizijos kalboj pareiškė, kad 
susitarimas Ženevoj su sovietais tol nebus įmanomas, kol jie neat
sisakys pridėti V. Berlyną prie*--------------------- -------------- -----
pavergtųjų R. Europos tautų, siekdamas laimėti jų simpatijas, 
Visdėlto Ženevos konferencija ir kartu orgnizuoja Saharos tur- 
parodžiusi, kad esama sričių, kur tų panaudojimą. . . . ' . t • 1 T~> '1 • '

Argentinos krizė
Prezidento Frondizi valdžia 

susidūrė su naujais sunkumais.

Sovietų žvejinis laivas “Ne- 
men” —Nemunas, žvejojęs At
lante netoli Kanados, atplaukė 
VI. 21. į Kanados provincijos 
Newfoundland uostą St. Johns 
apsirūpinti maistu. Laivo kapito
nas Gailitis, matyt latvis, pra
nešė Kanados imigracijos inspek 
toriui, kad dingę iš laivo du jū
rininkai su $1.960. Netrukus pa
aiškėjo, kad tiedu pabėgėliai yra 
jauni — 21 m. amžiaus — latviai 
Bertoldas Vilnis ir Adolfas Olo- 
nis. Jie prisistatė Kanados imi
gracijos pareigūnams ir pareiš
kė norį pasilikti Kanadoje. Jų. 
prašymas buvo persiųstas Ota- 
von, kur parlamento atstovas J. 
Pickersgill jau buvo iškėlęs šį 
klausimą parlamento posėdyje, 
o ministerė Fairclough pažadėjo 
jį palankiai svarstyti.

Bylos eigon buvo įsikišusi so
vietų ambasada. Jos II-sis sek
retorius Selivanov buvo atvy-

PABĖGO BU LATVIAI JŪRININKAI
kęs į St. Johns ir gavo leidimą : trukus būsianti spaudos konfe- grąžinti Prancūzijaiprarastąįta- 
pasimatyti su B. Vilnimi. Iš pa- Tencija, kurioj abu latvių jūri- ’ 
starojo jis išgavo raštinį pareiš- ’ n^n^ai plačiau papasakosią apie 
kimą, esą jis norįs grįžti į savo sav0 pabėgimą.
laivą ir gyventi Sov. Sąjungoj. pARfrrn Sviftu 
Ambasados sekretorius pareiškė a o VU' -
spaudai, kad. Vilnis turįs Latvi- _
joj jauną žmoną, laukiančią šeL A1^?vle^ diplomatas Burmoje 
mos, be to, būsiąs pakeltas lai- j Aleksandras U. Kaznacejev, 27 
vo tarnvboje i..^gštesnį laipsnį, im- amz-> pasitraukė is tarnybos 
Buvo bandęs Selivanov pasima- i Įr. prisrglautieč JAV pasiuntmy- 
tyti ir su antruoju pabėgėliu, bet J^s pareiškė noris gyven- 
tas pasimatymas neįvyko; susi
griebė imigracijos pareigūnai,

Sovietų diplomatas Burmoje

susitarimas dėl Berlyno įmano
mas. Be to, Ženevos konferenci
ja pasižymėjusi vakariečių vie
ningumu ir radusi pritarimą vi-1 ,
same pasaulyje Vokietijos su- i Kariuomenes vadai pareikalavo 
jungimo minčiai. Jis taipgi pa- i ^valyti valdžios aparatą nuo 
reiškė, kad prez. Eisenhoweris! Paistų ir _komumstų, kurių 
nedalyvausiąs viršūnių konfe
rencijoj, jeigu užsienio r. minis
teriu konferencija nepadarysian
ti pažangos Berlyno klausimu. 
Dar prieš atidedant konferenci
jos posėdžius Eisenhoweris pa
reiškė: “Nematau jokios naudos 
badyti nuimti derlių, kai nėra 
nei sodinimo nei arimo”.

Prancūzijos siekimai
Prezidentas De Gaulle siekia

esą pilna valdinėse tarnybose. 
Visa vyriausybė atsistatydino. 
Prezidentas atsistatydinimą pri
ėmė, išskyrus tris karinių pajėgų 
ministerius, ir bando sudaryti 
naują vyriausybę. Kitos išeities 
prezidentui nėra, nes . stipriau
sia jo atrama yra kariuomenė. 
Kai jis ėjo į prezidentinius rin
kimus, žadėjo duoti laisvę ir pe- 
ronistams ir komunistams, kurie 
savo pozicijas laiko stipriose 
darbininkų unijose. Šios parti
jos ėmė reikalauti žadėtos lais
vės, bet tai nepatiko kariuome
nės vadams. Padėtį labai sunki
na ūkinės problemos. Frondizi, 
paėmęs valdžią, rado ūkinę su
irutę. Su JAV paskola jis pasi
ryžo atstatyti kraštą duodamas 
laisvę ūkinei iniciatyvai. Pezo 
vertė labai krito — nuo 18 iki 
101 už -dolerį. Prezidentas, eko
nominių mokslų specialistas, guo 
dė, kad netrukus viskas pagerės, 
jei kraštas nepabūgt; aukų ir 
darbo. Nevisus tai įtikino, ir pra
sidėjo streikai, kuriuos valdžia 
betgi apvaldė. Dabartinėje val
džios krizėje darbininkija, bent 
jos dalis, remianti Peroną ir N. 
Chruščiovą, grasina neremsianti 
Frondizi ūkinio atkutimo plano. 
Buvęs diktatorius Peronas pra
našauja naują sukilimą, o Fron
dizi tikisi grąžinti kraštą į nor
malų gyvenimą.

Komunistinė Kerala
Vienintelė Indijos valtija Ke

rala turi išsirinkusi komunistine 
vyriausybę. Prieš jos valdymą 
pastaruoju laiku sukilo opozici
nių partijų vadovaujamos mi
nios, protestuodamos prieš ko
munistinius įstatymus ir per
ėmimą savo kontrolėn privatinių 
hindusų ir katalikų mokyklų. 
Atvykęs Indijos min. pirm. Neh
ru apramino ' sukilusias minias. 
Po pasikalbėjimų su komunisti
nės vyriausybės nariais buvo pa
skelbta, kad Keralos vyriausybė 
sutinka suspenduoti atitinkamą 
švietimo įstatymo dalį ir tartis 
su opozicija dėl kitų ginčytinu 
dalykų.

ką. Jis jau pareiškė, kad Prancū
zija neužilgo tapsianti atomine 
galybe. Sutvarkęs savo santy
kius su V. Vokietija, jis pasuko 
Italijos pusėn. Čia lankydama
sis jis pasiūlė organizuoti naują 
Viduržemio sąjungą, kurią su
darytų Prancūzija, Itąlija, Ispa
nija, Marokas, Tunizija. Tuo bū
du padidintų Prancūzija savo 
įtaką šioje srityje, stabilizuotų 
pastovesnę taiką ir laimėtų dau
giau paramos Alžerijojs proble
mai. Alžerija gi De Gaulliui rū
pi, ypač nuo to laiko, kai paaiš
kėjo, kad Saharos dykumose glū
di dideli žemės turtai — žibalo 
versmės, mineralai, dujos. Prieš 
tris metus buvo rasta, kad tų 
turtų Saharoj esama už bilijonus 
dolerių.. Nepripuolamąi Saharos 
ministeriu buvo paskirtas ener
gingasis J. Soustelle. Šiuo metu 
jis lanko Saharos gyvenvietes,

ti laisvėje, kuri yra negalima so
vietu piliečiui. Jo pareigos buvu- 

gal kieno priminti, kad latviai sios snipmeti savo draugus ru- 
nėra sovietų piliečiai ir Kanados ir b^ie%tiS- ooviętų val- 
vyriausybė nėra pripažinusi so- ^zia naudojanti terorą, prievai- 
vietinės Latvijos okupacijos. Se- tų, Jr policinius metodus 
livanov buvo pakviestas. į posėdį sav?_ tikslams siekti. Apie visa 
su imigracijos pareigūnais, kur i tsi jis parašysiąs knygą. Tuo tar- 
turėjo būti apklaustas B. Vilnis, i Pu Jam. JT3 sukumų gauti po i- 
Bet kai jam buvo pasakyta, kad Paglaudą, nes ji Burmoje 
negalės kalbėtis su Vilnimi vie- i neegzistuoj^ti. Tuo reikalu ei
nu du, Selivanov išėjo iŠ posė- nfl ^rvbos tam JAV nasiunti- 
džio protestuodamas. B. Vilnis 
gi atšaukė Selivanovui duotą pa
reiškimą ir sakėsi norįs pasilikti 
Kanadoje bei gauti politinės prie 
glaudos teisę. Po to Kanados imi 
gracijos ministerija Otavoje per
ėmė bylą į savo rankas ir davė 
leidimą pasilikti Kanadoje.

Ta proga imigracijos ministe
rijos pareigūnai pareiškė, kad 
Kanadoj nesą politinės prieglau
dos teisės, nors praeityje buvę _____ __ __ _____________
leista keliems asmenims pasi- kvai nurodanti, kad grąžinimas 
likti krašte be imigracinių for- Vokietijai betk’urių žemių labai 
malumų. Asmenys iš anapus ge- pakeistų antisovietines nuotai- 
lež. uždangos paprastai esą įsilei- kas Vakarų Vokietijoje ir gal 
džiami Kanadon, jei laiduojami įgalintu tu abiejų dalių sugyve- 
artimų giminių Kanadoj. Tiedu nįmą. ypač tai būtų geras masa- 
latvių jūrininkai neįeina į tą ka- jas Vakarų Vokietijos socialde- 
tegoriją. Visdėlto imigracijos mi mokratams, kurie nori viską iš- 
nisteris galįs leisti išimties at- spręsti geruoju su sovietais, 
vėjais pasilikti Kanadoje ir to-i Lenkijoje dėl to labai rūpina- 
kiems asmenims. Kanados lat
viai, tai žinodami, nesnaudė. Jų 
laikraštis “Latvija” paragino sa
vo tautiečius daryti žygių pa
siūlant globą, darbą ir pan. Su
kruto jų konsulai Montrealy ir 
Toronte, taipgi jų organizacijos. 
Tai nebuvo be įtakos. Praėjusį 
sekmadienį jie buvo paleisti iš 
policijos rankų ir lėktuvu at
skraidinti į Torontą, kur pasiro
dė netgi televizijoj. Nerodydami 
savo veidų ir per vertėją pasto
rių Lūšį jiedu pareiškė pabėgę 
iš laivo, nes norėję gyventi lais
vėje. Laivo kapitono tvirtinimas, 
kad jiedu buvę Kanados polici
jos suimti ir neleisti grįžti lai- 
van, esąs neteisingas. Kanados 
policija su jais elgusis labai 
mandagiai. Pastorius Lūsis pa
reiškė korespondentams, kad ne

vyriausybė nėra pripažinusi so-

na derybos tarp JAV pasiunti
nio ir Burmos vyriausybės.

Derasi dėl Lenkijos sienų
Vokietijoje ir ypač Lenkijoje įeina Lenkijos rytinės sritys, 

vis nesiliauja sklidę gandai, kad dabar įjungtos į Sovietų Sąjun- 
tarp Maskvos ir Pankowo, t.y. gą, t.y. Ukrainos, Gudijos ir Lie- 
Rytų Vokietijos vykstą pasita- tuvos dalys.
rimai, dėl Vokieti j os-Lenki jos ------—----—
sienos pakeitimų. Tą reikalą PERSEKIOJAMI 
ypač keliąs Ulbricht bei Rytų 
Vokietijos vyriausybė, kuri Mas-

KAS NAUJO KANADOJE’
apklausinėjimą. Taigi siūlo jis 
įvesti kontrolę nebankinėms įs
taigoms': apdraudos b-vėms, kre
dito d-joms, paskolų b-vėms ir 
pan., kurios dabar nepasiekiamos 
Kanados Banko priešinfliacinės 
politikos.

★ *
Arktikos srityse sovietai vyk

do didesnės apimties darbus, ir 
pralenkia Kanadą. Pastarosios 
vyriausybė pasiūlė pasikeisti 
atitinkamų delegacijų vizitais. 
Sovietai dar neatsakė. Klausi
mas buvo svarstomas atitinka
mos parlamento komisijos ir ta 
proga šiaurinių sričių ministerio 
pavaduotojas pareiškė, kad so
vietai arktikai skiria apie 4% 
krašto gamybos pajamų; Kana
dai tai reikštų $1.300.000.000 me
tams. Kitų šaltinių žiniomis, so
vietai paskyrę arktikai $100 mil. 
pagal septynmečio planą. Sovie
tų pusėje virš 60 paralelės gyve
na apie 5 mil. gyv., Kanados — 
apie 30.000.

| Ieško mokytojų. Clevelando, 
i JAV mokyklų vadovybės įgalio
tinis Darian H. Smith lankėsi 
Toronte ir kitose Kanados vieto
vėse norėdamas rasti 150 pr. mo
kyklos ir 50 gamtos bei matema
tikos mokytojų vidurinėms mo; 
kykloms. Esą Člevelandas norįs

Karalienės vizitas susilaukia 
nemažai kritikos ypač skaityto
jų laiškuose. Daugelis jų užta
ria Joyce Davidson — televizijos 
artistę, kuri pareiškusi, kad dau
gumas kanadiečių esą indiferen
tiški karalienės vizitui. Žurnale 
Look, išeinančiame JAV, žurna
listė June Callwood paskelbė 
straipsnį, kuriame pareiškė, kad 
Kanados spauda karalienės vi
zitą kritikuojančių straipsnių į 
nepraleidžianti. Kanadiečių abe- ■ 
jingumo pagrindinė priežastis 
esanti dar nepasibaigusi ūkinė mokytojais. Atlyginimas Cleve- 
krizė. Vyriausybė gi paskelbė lando mokytojams su bakalauro 

karalienės vizitui; laipsniu $4.350-$8.200, su magist
ro - masterio laipsniu $4.550-

* * . $8.800. Be to, esą įvesti metiniai
priedai $900. Tuo būdu metinė 
alga pasiekianti $9.700. Ji yra 
kiek didesnė už Kanadoj moka
mas algas. Pvz. Toronte jos sie
kia nuo $3.300 iki $9.100.

išlaikyti augštą švietimo lygį ir 
nenorįs amerikiečių mokytojų iš 
pietinių JAV sričių, kur kolegijų 
bei universitetų lygis esąs že
mas. Kanados mokyklas baigu
sieji laikomi gerai paruoštais

išleisianti 
$600.000.

Darbo niinistcris Starr, ukrai- , 
niečių kilmės, pasakė kalbą Niu
jorke JAV-Kanados ukrainiečių 
sąjungos suvažiavime. Jis ragi
no tęsti kovą už laisvę. “Tai da
rydami ukrainiečiai vykdo lais
vės bei demokratijos principus, 
kurie jau 1000 metų sudaro Uk
rainos tradicijų dalį... Mes Ame 
rikoj žinom ko verta yra laisvė j 
h ko reikia jai išlaikyti”.

masi ir vyriausybė tuos gandus 
nuolat dementuoja; Bet nerimo 
tas nepašalina, ypač vakarinėse 
srityse, kurių naujieji gyvento
jai lenkai pasijunta netikroj 
dėty, būgštauja, kad teks 
grįžti į Lenkijos gilumą.

pa- 
vėl

VILNIAUS ŽYDAI
Newsweek 1959. VI. 29. savait

raščio žiniomis, Sov. Sąjungoj 
įsigalįs antisemitizmas, ypač 
Lietuvoje. 15.000 Vilniaus žydų 
esą pašalinta iš įvairių darbo
viečių. ‘Jų planuotas dramos te
atras uždraustas, o sporto stadi- 
jonas įrengtas ant seniausių Vil
niaus žydų kapinių. Tokias ži
nias atvežęs vienas Sov. Sąjun
gos lankytojų.

Siaurinamas Laisvės Komitetas

Radijo ir televizijos valdinės 
į bendrovės CBC 31 tarnautojas 
i buvo įteikę atsistatydinimo raš- 
!tus protestuodami prieš Preview* 
Commentary programos panai
kinimą. Esą tai buvę padaryta 
įsikišus pašalinei politinei įta
kai. Reikalas atsidūrė parla

mente. Jis iškeltas atitinkamoj 
i parlamento komisijoj, kuri yra 
pasiruošusi apklausti CBC vado
vybę ir atsistatydinusius tarnau
tojus. CBC vadovybė, apsvars
čiusi padėtį, pajskelbė grąžinan
ti panaikintą programą. Atsista
tydinę tarnautojai grįžo į darbą, 

iišskyrus tris.

Džiova sergančių ateivių įsi
leidimą Kanadon svarsto vyriau
sybė — pareiškė užsienio r. min. 
Green, paskelbdamas parlamen
te tremtinių metų pradžią birže
lio 28 d. Tokių ateivių skaičius 
būsiąs ribotas ir galėsią atvykti 
su savo šeimomis. Tremtinių pa
galbai Toronte yra sudarytas ko
mitetas, ir vyriausybė kviečianti 
visuomenę siųsti jam savo au
kas. Šiuo metu Europoj tebesą 
135.000 tremtinių, kurių 25.000 
gyvena stovyklose. Vid. Rytuose kė senato finansų komisijai me- 
jų esą 1.000.000 ir tiek pat Hong morandumą, įrodinėjantį, kad 
Konge. Kanada per pastaruosius • darbininkija nesanti kalta dėl 
dvejus metus tremtinių reika- nuolatinio kainų kilimo ir inflia- 
lams nėr JT davusi $1.650.000 ir . cijos. Kaltos esančios ūkinės 
už $3.000.000 maisto. Vyriausybė .bendrovės, keliančios gaminių 
svarstanti naują įnašą ryšium su Rainas be pakankamo pagrindo, 
tremtinių metais. Memorandumas sįūlo viešą b-vių

Darbo Kongreso vadovybė įtei

Klaidinanti reklama bus sustab
dyta — pareiškė teisingumo min. 
D. Fulton, kalbėdamas Montrea- 
lio verslininkų klubams. Esą 
vyriausybė rengiasi imtis atitin
kamų priemonių sukliudyti mo
nopolių sudarymui bei sustiprin
ti laisvąjį verslą; nes tai nau
dingiausia krašto gyventojams. 
Rengiamame įstatymo pakeitime 
esą numatyta uždrausti gamin
tojams ir pardavėjams apgaudi
nėti pirkėjus skelbiant dvejopas' 
kainas normalias ir “papigintas”. 
Teisingumo ministerija tyrusi 
tą reikalu parduotuvėse ir radu
si, kad jos “normaliom” kainom 
niekad nebardavusios, išskyrus 
vieną atvejį, kai agentas apsi
rikęs.

Užtvanka ant Saskatchewan 
upės jau pradėta statyti. Prem 
jeras T

atidarymo iškilmėse paspausda
mas mygtuką pirmojo sprogdi
nimo dinamitu. Planas numaty
tas jvykdyti iki 1965 m. Užtvan
ka tarnaus dviems tikslams — 
elektros jėgainei ir prerijų drė
kinimui. Iš 140 mylių ilgio ežero 
vanduo kanalais pasieks dabar 
nederlingus prerijų plotus ir pa-

tu pradėta statyti. Prem- darys 500.000 akrų derlinga že- 
Diefenbakeris dalyvavo Ime. Visas planas atsieis $185 mil.

KARO NUOSTOLIAI 
LENKIJOJ
Varšuvos Express Wieczorny 

paskelbė pereito pasaulinio ka
ro metu Lenkijos patirtus nuo
stolius. 1939-1945 m. net 6.028.000 
Lenkijos gyventojų žuvę nuo ka
ro veiksmų bei vokiečių okupan
tų žiaurybių, 2.500.000 buvę iš
vežti prievartos darbams. Inva
lidų esą per 500.000.

Bendra karo nuotolių suma 
siekianti 258 bilijonus zlotų, skai 
tant 1939 m. kaina. Krašto tur
tas tuo būdu buvęs sumažintas 
net 38%, kai kiti kraštai daug 
mažiau nukentėjo. Taip Pran
cūzijos krašto turtas sumažėięs 
1,5%, o D. Britanijos tik 0.8%.

Iš 1.000 europiečių pereito ka
ro metu žuvę: albanų 24, belgų 7, 
čekoslovakų ir prancūzų po 15, 
graikų 70, olandų 22, jugoslavų 
108, norvegų 3, d lenkų 220.

Aiškus dalykas, kad į varšuvi- 
nio laikraščio apskaičiavimus ne

Ryšium su naujais JAV biu
džeto metais vėl siaurinamas 
Laisvės *Komitėtas, kurį sudaro 
pavergtų tautų atstovai — po 5 
iš didesniųjų tautų ir po 4 iš 
mažesniųjų. Pernai Lietuvos 
Laisvės Komitetui iš 8 atstovų 
buvo nubraukti du, o šiemet dar

du. Taigi buvo sustabdytas Ame
rikos Balsas Miunchene ir užda
ryta Laisvosios Europos kole 
gija Starsburge. Tai kelia neri
mą pavergtuosiuose. Oficialiai 
aiškinama, kad tuo norima tau 
pyti lėšas bei racionalizuoti 
darbą.

Ka matė ir ko nematė Sibire?
Sov. Sąjungoje lankosi buvęs vandens netruksią. Elektros j ‘ 

Niujorko gubernatorius A. Har- gainė būsianti įrengta 1954 m. 
ilgomis linijomis tieksianti pig‘* 
elektros jėgą net iki Vladivostc- 

iko — 2.500 mylių. Harriman- 
sutikęs daugybę darbininkų, k* 

jrie sveikinę iį ir gyrę ameriki- 
čius. Deja, jis neužsimena ap' * 
priverst, darbo stovyklas, ap"' 
tremtinius, paliktus “laisva* * 
įsikūrimui”, apie darbininku \ 
“savanoriškai” išvežtus da 
bams Sibire, apie jaunimą, išg“ 
bentą “jsisavinti plėšininių žr 
mių”. Nebetenka abejoti, kad V*- 
kių asmenų yra pilna ir Brack r 
bet lankytojui sovietai našlė”' 
tikrovę, parodydami kuriam? * 
rojų.

a* riman, demokratų partijos na
rys. Aprašydamas savo įspūdžius 
iš Sibiro jis mini, kad jam bu
vę leista palankyti statomą di
džiausią pasauly užtvanką ant 
Angaros upės..Jis esą buvęs pir
mas amerikietis, gavęs tokį lei
dimą. Užtvanka esanti pre Bra- 
cko miesto, turinčio 51.000 gyv. 
Jį pasiekęs lėktuvu iš Maskvos 
nuskridęs 3.000 mylių. Beveik 
pusė miesto gyventojų dirbą 
prie užtvankos, kuri būsianti 
baigta 1961 m. Angaros upė. iš
tekanti iš Baikalo ežero, kurin 
suteka 400 upių upelių, taip kad
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RELIGINIAME PASAULYJE

GEDIMINAS GALVA

LB - lietuviu tautos suverenumo reiškėją
dvasios bei gyvybės išlaikymas” j naujų, kurie net neturėtų ma-|ti svarbesne už visumą, visose’mas priemones, o ne tik politi- 
(ALBE, Nr. 16). žiausios LB apylinkės narių (srityse teliktų LB užsidaryti.! nes.

Tolimesniame skirsnyje mini- skaičiaus. Jei jau kalbėti apie Kas gi nutiktų, jei mokytojų b. Visuotinis tikslas turi ap- 
ma, kad minėtiems tikslams siek , lietuvių tautos laisvinimo kon- draugija save laikytų visiškai: jungti visus lietuvius.
ti reikia visų lietuvių jėgų, pa-.solidacijos, sutvirtinimo ir suta- suverene švietimo srityje, o; ,c. Srovių sutarimas, pradėtas 
stangų ir pasiaukojimo. Ar ten rimo reikia jo ieškoti ne dalyse, mokslininkų, rašytojų, meninin-: Lietuvoje, nūnai įgijo jau kito-

__ _____________ .. sutarta visus lietuvius rikiuoti be visumoje. Visumą atstovauja kų ir kitos draugijos pasiskelb- kį pobūdį’ ir jame pasireiškė aiš- 
pasklidę lietuviai sudaro vienih- į LB ir siekti minėtų tikslų tie- LB. Gi LB vadovybei sutarus ne*! tų suverenėmis savuose baruo- kūs negalavimai ne tik organiza- 
gą PLB”. Mes neturime kitos siog, he jokių tarpininkų? Neat- suverėnę lietuvių apimtį tvirtin- se? Tuo atveju turėtume apstybę cijoje, bet ir veikloje.
lietuvių organizacijos, kuri pa- ■ rodo. Nes kitame skirsnyje pasi- ti; o dalimi rūpintis, pasirenka- tarpusavyje nesutariančių feo-1 d. Minėti negalavimai išplau- 
keistų LB ir PLB. Jokia kita lie- sakoma už vieną politinę vado- mas ne bendruomeniškas kelias, dalų, bet pasigestume vyriausio kia iš organizacijos, kai remia- 

i tuvių organizacija negalėtų tar-1 vybę ir skatinama konsoliduotis. Jis nebendruomeniškas organiza suyereno, kuris atstovauja ne masi “demokratija be varžybų”,
ti L. Ch. žodžių: “Valstybė yra Esminiai prieštaravimai paminė- ciniu, logišku ir esmės požįū- j dalinį, bet visumos pradą. Be vi- sutarimu šrovių, kurios save lai-

. ....... . .. , įgyvendinimo ko apsprendžiamomis, bet visuo- 
_ , Jei valstybė JAV LB įstatai, bet ir vadovybė riame, kad LB apima visus lie-Įmes negalime visuotinai įsiri- menės nekontroliuojamomis, nes

yra tautinės bendruomenės augs i nesiderina Lietuvių Chartos nuo tuvius. Todėl ji visuotinė ne tik kiuoti esminių tikslų siekti. i srovių atstovai save sutapdina 
čiausia organizacija, numannu,-štatams, logiškai LB sampratai, mechaniškuoju, bet ir esmės po- j LB apjungia visus kultūrinės su visuomene.
kad jai, o ne kam kitam priklau- o organizacinėje srityje dar ieš- žiūriu. Lietuvių Charta bendruo- srities pasiskaidymus. Ji pripa-i e. Šio meto tikrovėje galima

O 1 v* A1 t r Inz-k O 4^ _ i Ivrtl * a « * . A A 1 Vk * * * * * i* A zJa w a Y O . “V • < * * _ * a * 1 .* * 1 1____ • A • Y _ _ A • • — • _ _ _ - T • a •'

* Romoje trūksta kunigų šie- statyti.

(Pabaiga)

i

d. LB visuotinumas
Lietuvių Chartoje pakartoti

nais atvejais iškeliamas LB vi
suotinumas. Ne kuri kita organi
zacija, jos žodžiais: “Pasaulyje

(ALBE, Nr. 16).

*Tarptautinė Katalikų Migra- tynios sektos, kurių reikšmin- 
cijos Komisiją derins visų kraš- giausios yra baptistai ir adven
tų katalikų organizacijų veiklą tįstai. Jas savotiškai palaiko ko- 
tremtinių Įkurdinimo bei pagal- munistų valdžia, siekianti su- :^ L Ch žodžiu- “

r6! augščiausia tautinės bendruome-; t'i tik paryškinimui, kad ne tik riais. Organizaciniu požiūriu ta- ‘ suotinio prado
Q * .. If fol'll 1 J nės organizacija”. Jei valstybė JAV LB įstatai, bet ir vadovybė riame, kad LB apima visus lie-įmes negalime28 d. Tarptautiniame komitete, ir daugėjimu sektų. Be to, sek- J -1 r . ,

kurį sudaro apie 50 įvairiausių tos, būdamos negausios ir jud- 
pasaulio organizacijų, dalyvauja rios, lengviau apeina valdžios 

. 6 katalikų socialinės bei labda- kontrolę, 
•rybės organizacijos. so rūpestis savąją valstybę at- komi keliai. į meniniu pavyzdžiu nurodo vals- žįsta, kad šios srities draugijos

Čia ir atsiduriame kryžkelėje. ;čių, nors šis sugretinimas nėra atlieka didelį savo srities darbą.★ drabna iWmfi Rulanriinc j • inoi ia-a ~ k.ia n džiauname huio 010 ougiunumao neia atlieKa didelį S3V0 SFllies darO^.
ortotfoksSTbažnvčia lSavo§orsa- lovada1’ ^’J909 m- Rom.2s(gĮ.’ I LB visuotinė prigimtis, jos at- ,Iš vienos pusės LB, sava pngim- Tikslus. Tačiau ar valsčiuje bu- -LB apjungia ir politines partijas, i 
np “CarknvAn Vestrvk” vvriau SH4 sįaiclus Paaugo is 950. likti darbai pasaulio lietuvius ap timi yra visuotine organizacija J vo žinomaskitas autoritetas, ku-! kurios nesibaido demokratiško 
sk.ii vfrtovvbp naskelbė atitin- ’°° L? milijonus. Parapijų skai- jungti, jos sudaryta bendroji, vi- o vėl pasišauna išsižadėti paties ris įpareigotų valsčiaus gyven- prado. Neturint savos valstybės i 
karna nutarimai kartu nuro- C1Ujl.1S 68 lša.ugoJ -1?2' Pornos (SUOtinė organizacija aiškiai nu- esminio tikslo, pasitenkina pn-[tojus? Jei valsčius turėjo kaiku- Įų vaidmuo yra sumažėjęs ir jos 
dvmus. kain išnažmtis atliktina. sakone tik visuotinį lietuvių ap-;minimu ir apgailestavimu “lais- rias teises jis jomis nesidalino laikytinos .ne politinėmis, betdymus, kaip išpažintis atliktina. 
Teoriškai imant, išpažintis, orto
doksų bažnyčioje nebuvo panai
kinta, bet praktiškai ji buvo iš
nykusi. Nutarimas ją atgaivinti 
sukėlė susidomėjimą bulgarų 
pasauliečiuose ir kuniguose.

* Katalikų skautų 14-ji tarp
tautinė konferencija šiemet 
įvyksta . liepos 2-4 d. Lugano 
mieste, Šveicarijoje. Tokios kon
ferencijos pradėtos organizuoti 
nuo 1946 m. ir kasmet vis kita
me krašte. Šiemetinėje konfe
rencijoje dalyvaus apie 80 asme
nų, atstovaujančių 20 skautų są
jungų.

* Kunigų darbininkų reikalu 
Paryžiaus kardinolas Feltin krei 
pėsi į popiežių Joną XXIII pra
šydamas šį klausimą peržiūrėti. 
Kaip žinoma, Pijus XII Prancū
zijos kunigų darbininkų sąjūdį 
sustabdė 1953 m. dėl pasireišku
sių nukrypimų į marksizmą ir 
jo veiklą pertvarkė taip, kad są
jūdis neteko savo pirmykščio 
veido. Dabar kardinolas Feltin 
pateikė naują planą.

* Kunigų skaičius Prancūzijo
je 1901 m. siekė 71.300, o dabar 
— 56.700. Iš 38.000 parapijų 15.416 
neturi pastovaus kunigo, o 14.418 
parapijų neturi nė 300 ti
kinčiųjų. Šiuo metu bandoma 
mažąsias parapijas sugrupuoti į 
didesnius vienetus, kurie būtų 
aprūpinti pastoviai gyvenančiais 
kunigais. Atskirą rūpestį sudaro 
miestų parapijos, nes miestuose 
gyvena 24. milijonai tikinčiųjų, 
o miestų parapijose dirba tik 
7.200 kunigų, t.y. Vienam kuni
gui tenka 4.500 žmonių. Provin
cijoj gyvena 18 mil. tikinčiųjų, 
o provincijos parapijose dirba 
21.000 kunigų. Pusė kunigų dir
ba ne parapijose — įvairiose mi
sijose, vienuolynuose, mokyklo
se ir pan. Prancūzija kunigų 
skaičiumi stovi penktoj vietoj.

* Sektos plinta ne tik Rusijoj, 
bet ir kituose kraštuose už gelež. 
uždangos. Neseniai Vengrijoj 
buvo oficialiai pripažintos sep-

rikų, nors kasmet reikėtų 50 ! 
naujų kunigų. Šiemet buvo! 
įšventinta 15 naujų kunigų. Tai i 
laikpma didele grupe. Apskritai,' 
'Romoje dabar reikėtų 250 ku
nigų.

* Statybininkų ordinas gauna 
daugybę pasiūlymų iš viso pa
saulio kraštų atvykti pagalbon. 
Deja, jis dar nėra toks pajėgus, 
kad galėtų juos patenkinti. Šiais 
metais jis pasiuntė grupę narių 
į Belgų Kongą statyti namų mi
sijoms ir benamėms šeimoms. 
Antra grupė išvyko P. Afrikon 
statyti oblatų misijonieriams 17-__  __________ __________ __ __  ________
kos dievnamių. Trečiai grupei; siekimų prasmę ir reikšmę. Tai į politinių susigrupavimų, kurių 
pavesta statyti Coimbra vieto- yra kova dėl Lietuvos laisvės bei! nemažą dalį suaildė išeivijos są- 
vėj, Portugalijoj, jaunimo orga- nepriklausomybės ir tautinės • lygos, galima būtų sudaryti eilę 
nizacijų rūmus. Ketvirta grupė 
pasiųsta Indijon, kur ji kartu 
su vietos gyventojais vasaros 
metu stato namus, grindžia gat
ves ir pan. Penkta grupė Olandi
joj stato krikščionių vienybės 
namus, kuriuose katalikai ir pro
testantai dirbs bendrai vienybei. 
Pažymėtina, kad statybininkų 
ordinas, įsisteigęs 1953 m., ikišiol 
pastatė 2.400 gyv. namų, kur ga
vo ^pastogę 25.000 žmonių, 57 
dievnamius, 63 mokyklas ir vi
są eilę ambulatorijų, jaunimo 
namų, vienuolynų.

Statybininkų ordino įsteigėjas 
yra vienuolis premonstratietis 
Werenfridd van Straaten iš Ton- 
gerlo Belgijoj. Ordinas turi tre- 
jepus narius: darbininkai, tech
nikai ir vienuoliai. Didžiausią 
grupę sudaro darbininkai—apie 
20.000. Tai studentai ir šiaip 
darbininkai, prisidedą prie sta
tybos atostogų ar nedarbo me
tu ir gyveną stovyklose 3-4 sa
vaites. Technikai turi baigti 3 
metų specialius kursus ir paskui 
vadovauti statyboms. Vienuoliai 
- broliai įpareigoti priimti įža
dus, turėti dvasinį ir techninį 
pasiruošimą. Tokių šiuo metu 
yra 20: 10 belgų, 3 vokiečiai, 1 
prancūzas, 3 olandai ir 3 švei
carai.

su kitu autoritetu.
Logiškuoju požiūriu LB — vi

suotinė organizacija besitenkin-

jungimą, bet ir visuotinių tikslų s vinimo pastangų suskaldymo” ir 
vykdymą. Tačiau JAV LB įsta- 1 sveikinimu sutarti politinių

• tuose jau randame tikslų'aptari- veiksnių, kuriuos laiko neabejo- _____  _.o_____ ___________
me šį posakį: “Remti Lietuvos tinai suvereniškesniais už svei-Jdama daliniais tikslais, atsiduria 
laisvinimo kovą ir tautos gelbė- kintojus. Iš vienos pusės ryškiai r*‘“—t__ 
jimo pastangas”. Iš jo išplaukia, pasisako už kovą dėl Lietuvos ..1 (
kad LB nekovoja už Lietuvos laisvės, o apsigręžus jau kalba esminį tikslą — lietuvių tautos

daugiau pasaulėžiūrinėmis orga
nizacijomis, siekiančiomis išug
dyti sau prieauglio ir palaikyti 

. ’savitarpio drausmę. Jos gyvena
mažiausia keistoje padėtyje. Jos raugiau praeitimi, o ne ateitimi, 
nariai skatinami aukotis ir remti Nūnai visos partijos sutaria dėl 

’demokratinės Lietuvos valstybės

turėti lietuvių išeivijos politinę 
• vadovybę, bet ne lietuvių tautą 

■ atstovaujančią vyriausybę, ku
rios iki šio meto ir mums drau
giškiausios valstybės nepripaži
no.

f. Mūsų politinė atstovybė, jei 
ją laikyti ir tautos atstovybe, 
yra pakitusi nuo pirmutinio są
stato ir ji turės keistis ateityje < 
atitrūkdama nuo visuomenės.

g. Vakariečių pavergtųjų tau
tų laisvinimo taktika yra bekin- 
tanti ne mūsų naudai. Mes turi-•9 C , W VAAAVU/ V V M. VJ LClllVl 1 IV M* *

valstybės atkūrimą ir nesirūpina apie pasiaukojimą nesutariau- laisvinimą, tačiau tiesiog ji ne-Į atkūrimo. Partijų tikrasis vaid- me pakeisti savąją taktiką ir da-
lietuvių tautos išlaisvinimu, j ei J tiems politiniams veiksniams, gali turėti Į šią. sritįnei.mažiau- mUo įr galia paryškės tik demo- ryti atitinkamą sprendimą ne is-

,"1J 1 ’■'* T 15 šio poveikio. Kitais žodžiais gre- kratinėje valstybėje rinkimų .storinių institucijų, bet gyvosios
ta LB turime kitą suvereną, ku- . metu. Šiuo metu politiniai veiks- organizuotos visuomenės vardan.

t D niai sudaryti reprezentaciniu bū-j h. Prieš rinkimus didžiosios
du iš kaikada veikusių partijų, partijos anksčiau suminėdavo 
kurios net nebando savo pajėgu- ; pavergtos lietuvių tautos reika- 
mo demokratiniuosė rinkimuose’įus ir duodavo pažadų jai talki- 
patikrinti. Reprezentacinis bū- ninkaūti vidaus politikos sume- 
das ne tik nedemokratiškas, betitimais. Ne mūsoji sutartinė po- 
paremtas tariamybe, kad prgęi-J litinė organizacija, bet LB šiuo 

pasi-

tesitenkina “remti pastangas”. Į kurie susiskaldymu kenkia LB. 
Kieno pastangas? Kas yra su ve-i Ne tiek minėtas sutarimas, ku- 
reniškesnis, visuotinesnis už.ris rodo LB vadovybės aiškų ne- 
LB? _ j nusistatymą, bet pati tikrovė

PLB, JAV LB ir Kanados LB reikalauja aiškaus sprendimo 
valdybos š.m. sausio 24 d. suta-! siekiant ne formalinės, bet esmi- 
rė:: “Pabrėžti LB uždavinius ir > nės konsolidacijos. Be esančių

STUDENTAI

ris LB stengiasi įpareigoti, įtai
goti, tačiau jos nuomnės nesitei- 
rauti. Čia ir glūdi bendruomeniš
kos visuotinės veiklos pažeidi
mas, kai ji suskaldoma, o lietu
viuose įsigali neatsakingumas ir 
pasyvumas. Jei draugijinį pradą 
praplėsime ir dalį imsime laiky- įyje buvusios mūsosios parij

ir nūnai tebeveikia. Ši pri« ___ _
ypač pavojinga. Tat įrodė įvykis, Turint galvoje, kad LB yra lie- 

~ kad partijos, sutardamos dėl pa- tuvių išeivijos tautinio suvere-
Ities tikslo, toli nesutaria dėl inumo ir kultūrinė autonomijos 

VYT; RIMKEVIČIUS i veiklos būdų. Jų sudaryta lais- išreiškėja, demokratinė, visuoti- 
vinimo organizacija ėmė skaldy- nė. organizacija, siekianti ap-

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienoms 
popieris, 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).

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St. Tel. LE. 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

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

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spedmo-Collcgef
Sav. VL. TARVYDAS.

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541

GRAŽIAME SIMCOE EŽERO KRANTE

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

1 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. Krilavičiai.

RESTORANAS “ROTA"
Neufol atidaryta* Ir nauįoi Įrengta*. Valgiai gaminami prityrusig rirėjg. 

Atidaryta* mm t vai. ryte iki 9 vai. vok. VW maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

• Sarvinhkai V. H. J. IVANAUSKAI.

eg-
Au- 
blo-

pn-

vinimo organizacija ėmė skaldy- nė. organizacija, siekianti ap- 
tis ne išorės sąlygų veikiama, jungti visus lietuvius, negali 
bet dėl vidinių nesutarimų. Jei ■ tenkintis daliniais tikslais ir būti 
partijos tariasi apsrendžiančioš: tik neveikliu talkininku šven- 
esminio tikslo siekimą, kurios čausiame lietuvių tautos laisvi- 
reikšmės gali turėti net visuoti- nimo reikale.
nės organizacijos įtaigojimai su
tarti? Pagaliau, joms sutarus, be 
visuotinės organizacijos, paramos 
ar galės sėkmingai tisklo siekti?

. E'' »

6. IŠVADOS
Pavergtos lietuvių tautos lais

vinimo ir nepriklausomos Lie
tuvos atkūrime? kovoje LB išjun
gimas ir palikimas jai tik rėmė- 

v v. i jo vaidmens yra netikslingas.
lovoj, girgzdančioj Į a §į0 uždavinio turi būti sie- 
sąnariais, apsivertė Įkiama panaudojantvisas turi-

smilium pasitaisė akinius ir pra
dėjo rašyti:

I. 22. Šiandien ypatingas įvy
kis. Vincas Norvaiša komjau
nimo susirinkime apkaltintas 
knygų vagyste. Jam Įrašė 
griežtą. papeikimą. Kambarys 
nesutiko ir nesutinka nė su 
vienu Vincą kaltinančiu žo-

• džiu.
. Težino 
kambario 
kaltas!
Geležinėj 

visais savo —.—, ,
ntanas Pranaitis. Tingiai pake-' 

> galva, pasižiūrėjo į Dzūką ir

— Ech! Ir suvalyčiau ką

Miegas —• Antano silpnybė. 
Tik padės galvą ant pagalvio — 
ii miega. Pasitaikydavo; kad ir 
per paskaitas nusnūsdavo va
landėlę menką. Kartą net už
knarkė, o pažadintas vos neiš
virto iš suolo. Nuo to laiko 
vengdavo miegoti per paskaitas.
Antanas mėgsta pafilosofuoti:
”Tu skaitysi knygas — mirsi, 

aš neskaitysiu — mirsiu. Vis tiek 
abu mirsim. Ko man stengtis! 
Miegas — švenčiausias dalykas 
šioje ašarų pakalnėje”.

Dzūkas Įkišo sąsiuvinį į stal
čių ir pakilęs atidarė sienoje Įtai
sytas spintos duris. Lentynose 
be dviejų Tuščių kefyro bonkų 
ir kelių duonos kriaukšlelių dau
giau nieko nebuvo. Baigėsi sesi
ja. Rytoj mokės stipendiją. Pats 
neturtingiausias laikas. Tikras 
badmetis!

Prieš stipendiją studentas gu-

Jauno rašytojo Vyt. Rimkevčiiaus romanas buvo išleistas Vilniuje 
valstybinės grožinės literatūros leidyklos 1957 m. vad. atoslūgio metu. 
Oficialios kritikos jis buvo sutiktas nepalankiai ir netrukus paskelbtas iš
parduotu, o į užsienius visiškai nebuvo išleidžiamas. Tik vienas kitas 
zempHorius praspruko pačioje pradžioje pasiųstas privačių asmenų, 
toriui buvo prikišta, kad jis iškeliąs komjaunuolių studentų gyvenimo 
gybės visiškai nesirūpindamas, kaip jos išnaikinti.

"Pergalės" žurnalo kritikos Z. Grigoraitis (1958 m. Nr. 6)/ 
minęs romane pacituotą atsišaukimd, prikiša autoriui, kad tai padarė 1
pačiu suteikdamas tribūna studentiškos visuomenes atmatoms. Kaip reaguo
ja tikri, dori tarybiniai studentai į šį be galo ciniška minties nesubrendėlių 
dokumentą?" Autorius, .girdi, tik "keliom trumpom replikom pasmerkė 
cinikus ir jų sapaliojimus. Pasmerkė, bet ne demaskavo". Toliau rašo: 
"Visiškai taip pat, panašiomis trumpomis įteigia m veikėjų replikomis
autorius pasmerkia Vėlinių diena eisenoje dalyvavusius studentus. Pa
smerkia, bet taip pat nedemaskuoja... O tai padaryti čia buvo būtina, 
nes kitaip jau sakiau, autorius ne tiktai davė tribūna idėjiniams priešams, 
bet ir suteikė jų kalboms aiškiai antitarybinį turinį, kurį taip pat reikėjo 
ne tik pasmerkti, bet ir demaskuoti" . . .

Autorius yra gimęs 1930 m. gruodžio 26 d. Šakių apkšr. Ramoniš- 
kių km. Jis baigė Šakių vidurinę mokyklą/ 1950-1954 m. mokėsi Vilniaus į _ 

. pedagoginiame institute, o 1955-6 m. centrinėje komjaunimo mokykloje " ... . v 4 • -1 ’.
Maskvoje, kur baigė žurnalistikos skyrių ir dabar dirba redakcijose. Pernai gUiaSnias ilUCtnai numykė. • 
jis paraše pirmą savo pjesę "Vandens lelija", kuri buvo pastatyta Akad. — Ech! Ir SUValgyČlSU ka 
dramos teatro, režisuojant B. Lukošiui. Matyt, norėdamas išpirkti "5tu- Į nors . . . . ' . ’
dentus", Rimkevičius čia iškėlė komjaunimo heroizmą.

Romanas yra nemažas —- 336 psl. Mes čia išspausdinsime jo 
.pradžia ir keletą tolimesnių ištraukų iš tų skyrių, kuriuose vaizduojamas 
šių laikų Vilniaus studentų (vekia pedagoginio instituto studentai) gyve
nimas arba paliečiami visuomeniniai reikalai, kurie labiausiai užkliuvo 
kritikams. Šiaip romano ašis yra studentės Stasės bei studento Jono mei
lė įr liūdni jos vaisiai.

A

busimieji dešimto 
ainiai — Vincas ne-

Vnšingtonas. — JAV karinės 
įstaigos praneša, kad maždaug • 
kas septintas jaunuolis, tikrina
mas karinei tarnybai, yra ran
damas psichiškai nesveikas ar ne 
visai sveikas. Nuo 1945 m. į ka
riuomenę dėl to nebuvo priimti 
1.700.000 jaunuolių, o 750.000 pri 
imtųjų būvo paleisti.

Kairas. — Sacharoje surasta 
naujų turtingų naftos šaltinių.; •

VYRIŠKU ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltams. Augščiauslos klasės rankų darbas Toronte. Naujausi.mo
deliai. Žemiausios kainos.

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

I. DEŠIMTASIS KAMBARYS
Dešimtasis, bendrabučio kam

barys turi savo tradicijas, kurias ; 
iš kartos Į kartą perduoda besi- j 
keiciantieji gyventojai. Stalo 
stalčiuje guli storas, juodais ap
trintais viršeliais sąsiuvinys. Tai 
dešimto kambario penkerių gy
venimo metų istorija. Ji išmar
ginth Įrašais.

II. 14. Vienuoliktas kamba
rys pasiskolino šepetį. Neat- ; _ 
nešė. Nubausti minėto kamba
rio seniūną fizinėmis bausmė
mis, suduodant tris kartus su
suktu rankšluosčiu.

Toliau, skersai šio sprendimo 
sekė rezoliucija:

Vykdant bausmę, parodžius 
šiam nesąmoningam elemen?

nutarta: nėra taisyklės be iš
imties. Bausmė panaikinama.

XII. 3. Paskutini kartą per
spėti Vincą už kambario neiš- 
šlavimą. Pasikartojus pana
šiems faktams, bus taikomos 
jo orumą žeminančios baus
mės.

XII. 27. Už atsisakymą iš
plauti puodą Antanui suteikti 
garbę nedalyvauti bendrame 
kopūstų valgyme.

Įvykdyta, atmetant visus 
Antano Įrodinėjimus.

I. 10. Tikslu atstatyti noram- 
lius diplomatinius santykius

įvairus siuntiniai
į LIETULatviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

Prierašas:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 
reikmenų Įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitu prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi 
mūsų krautuvėje ,ir siunčiami iš Kanados.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

tui aktyvų pasipriešinimą, bu- 1 Prierašas: 
vo suduota dvigubai.

III. 29. Mitybos reikalu iš ■- 
kambario atsargų išskirti’ Vik
torui Baniui silkę ir atitinka
mą kiekį duonos. Kadangi ry
toj gausime stipendiją, atlygi
nimo nepareikalauti.

Prierašas:
Silkė buvo labai maža, drau

gams mecenatams reikėjo su
sirūpinti jos auginimu, bet 
dėkui ir už tai. Viktoras Ba
nys.

III kursas
X. 14. Kambarys perka Dzū

kui batus už 119 rb. Grąžinti 
kreditą Dzūkui duodamas tri
jų mėnesių terminas.

Prierašas:
Skola padengta XI. 3 d.
XI. 9. Už per stiprų alkoho

linių gėrimų vartojimą šven
čių metu ir už padarytus nusi
kaltimus neblaiviame stovyje 
nubausti Antaną Pranaitį augs 
čiausia kambario bausme — 
tuščia vieta, t.y. savaitę su juo 
visiškai nesikalbėti.

Prierašas:
Trecią dieną Dzūkas neiš

tvėrė. Atsižvelgiant, į nubaus
tojo maldavimus ir priesaikas,

su vienuolifctui kambariu, pa- įj anį į0v0S įr svajoja, iš ko pa
skolinti jo gyventojams lygin- sjskolinti rublį kitą pietums. Už- 
tuv3- tat po stipendijos jo nuotaika

•visuomet gera. Jis vaišina drau- 
Lygintuvas buvo sugadin- gUS cigaretėmis, jį vaišina drau- 

tas. Už jo pataisymą reiškiame gaj, jr kalba vieni kitiems malo- 
padėką garsiajam fizikui Stro- nius godžius.

... . , , ; Dešimtas kambarys gyvena 
1.14. Tenka atžymėti tą f ak- komunos pagrindais: viskas, ką 

tą, kad kylant kambario ide- įš nai£ bendra nuo. 
jimam lygiui ir materialiniam *avybė Kambario ištekįius tvar- 
gCi bu\ fui, Dzūkas eme labai jjZQkas, košės ir kopūstų vi- 
daznai įsimylėt!. Pasiekęs kai; rimo meistras. Sį karta nebebu- 
kunu laimėjimų šioje srityje, ivo ka tvarkyti. jis pastovėjo 
minėtasis asmuo išpuiko ir pa-!prie atdaros spintos ir? kažką 
rodp nesavikritišką pažiūrą j, prįsįmjnęS -nušlepsėjo prie An- 
meiles klausimą, tikindamas r * ’ r r 
kiekvieną merginą, kad tokiu 
augštu lygiu įsimylėjęs pirmą 
kartą.

Kambarys apsvarstė Dzūko 
meilės klausimą bei iš to ky
lančias pasėkmes ir nutarė: 
Dzūkui leidžiama pirmą kartą 
įsimylėti ne daugiau kaip tris 
kartus per metus.

Po tuomi pasirašome:
' Vincas Norvaiša

Antanas Pranaitis.
Dešimtame kambaryje prie 

stalo, apdengto dviem žalio po
pieriaus lapais, atsivertęs tuščią 
“Dešimto kambario istorijos” 
puslapį, sėdėjo Dzūkas. Jis, ke
liskart perbraukė ranka per su
sitaršiusius tamsius plaukus,

Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 
mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, Įvairios tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.

SIUVAMA KOJINt MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 
kojos) iškaitant visus mokesčius — j Europą ................................ $175.00

i Aziją.............................  $182.00

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

Standartiniams medžiagų, odos ir vaistų siuntiniams prašo
me reikalauti mūsų atspaudintų katalogų.

Gyveno ne Toronte, prašėme savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
or ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų. '

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas. x

ir

tano spintelės. Ten dar turėjo 
būti kruopelė sviesto. Iš spinte
lės ištraukė vieną bucą, paskui 
kitą, pavartė juos rankose ir su
murmėjo:

—Leidžia asilui futbolą žais
ti!...

Vienu grybštelėjimu jis nu
traukė nuo Antano antklodę. Šis 
markstydamasis graibėsi aplin
kui, įsikibo į antklodės kraštą ir 
tempė į save:

— Atiduok!
— Malonėkite išlipti, jūsų pra

kilnybė. Bucus pasidėk į vietą, 
slunkiau! — prapliupo Dzūkas.

Antanas nenoromis išsirangė 
iš lovos.

(Nukelta į 5 psl.)

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Jei. JA. 8-6686. Ponia V. Jurahts.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskeviiten6.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. v.

DĖMESIO! Ši Įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus už
daryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio mėn. 3 d. imtinai.

Sav. A. Kalūza

I

vietoje.su
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PLB Raid. pirmininko laiškas
Ponui P. Petružiui,
Siaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos įgaliotiniui, 
6051 So Ashland, i
Chicago 36, IU-, USA.
Didžiai Gerbiamas,
Atsakydamas į Jūsų laišką, 

rašytą gegužės 22 d., noriu kiek 
plačiau sustoti dėl šio visc^įvy- 
kio.

Daugelis iš lietuvių turi rū
pesčio, kaip geriau būtų galima 
šiandien garsinti pavergtos Lie-: 
tuvos reikalą, kaip geriau patar
nauti Lietuvos valstybės atstaty
mui, kaip geriau ir tiksliau pa
veikti išblaškytus lietuvius po 
visą pasaulį, palaikant jų tauti
nę sąmonę, auginant ryžtą ir pa
tiems išlikti gerais lietuviais bei 
išauginti jaunąją kartą tėvų 
dvasioje. <

Jūsų užsimotas žygis — pa
siųsti krepšinio rinktinę į Pie
tų Amerikos valstybes, kartu _ __ _ .
užmezgant ryšius su lietuviais ir į rems ne tik moraliai, bet prisi- 
sporto jaunimu, reiškia repre-(dės ir materialinėmis aukomis 
zentuoti lietuvius sportininkus, J ūsų nemažoms kelionės išlai- 
— bus viena iš pačių geriausių: doms padengti. Būkit tikri, kad

Lietuvą, jie ir patys nenumatė, 
kokios pasėkos išdygs iš to gra
žaus bendradarbiavimo, patiems 
jaunuoliams ir Lietuvos jauni
mui ir bendrai - Lietuvos vardu, 
kada ji tapo Europos krepšinio 
meisteriu. Ir šiandien dar mes 
gyvename tas gražias tų kelių 
lietuvių vyrų pastangas, kada 
krepšinis, dėka šitam bendradar
biavimui pasidarė lietuvių tau
tinis sportas. Tad ir dabar, svei
kindami Jūsų ir bendrai lietu
viško sporto jaunimo gražią ini
ciatyvą, linkime pasiekti ir gerų 
sportinių rezultatų ir kartu būti 
gyvu ryšininku tarp įvairių PL 
Bendruomenių, o taip pat ryši
ninku tarp lietuviško jaunimo, 
išblaškyto įvairiose valstybėse.

Sveikiname ir kartu dėkoja
me, kad nepabijojote nei sun
kumų, nei visų kitų kliūčių. Jau
nimui kliūčių nėra!

Mes esame tikri, kad ir plačio
ji lietuvių visuomenė įvertins 
labai teigiamai Jūsų žygį. Ji pa

priemonių tiems tikslams siekti.
Taigi be grynai sportinių tiks

lų, kurių turi-kiekvienas sporti
ninkas ir sporto organizacijos — 
išmėginti savo jaunas jėgas ir 
savo pasiektus rinktinės suge
bėjimus — bus pasitarnauta ir 
bendriems lietuviškiems reika
lams.

Kada pirmieji Amerikos lietu-

lietuviai iš visų pasaulio kraštų, 
yra su Jumis.

Linkime visos PLB Valdybos 
vardu geriausios sėkmės ir gra
žiausių rezultatų —-

J. Matulionis .
PLB Valdybos pirmininkas

K. Grigaitis
PLB Valdybos sekretorius.

viai krepšininkai važiavo ano-; 1959 m. birželio 3 d., 
mis dienomis į Nepriklausomą Toronto; Kanada.

Paskutiniu laiku Vakarų Vo
kietijoje vis dažniau.sklinda kai 
bos, kad sekančius V. Vokietijos 
bundestago (parlamento) rinki
mus laimėsią socialdemokratai 
(sutrumpintaįSPD — Vokietijos 
Socialdemokratų Partija). Ši 
nuomonė ypač sustiprėjo po ‘to, 
kai kancleris dr. K. Adenaueris 
atšaukė savo kandidatūrą į res
publikos prezidentus ir toliau 
liko kancleriu, sukeldamas ne
pasitenkinimą didelėje tautos 
dalyje. Net Adenauerio politikai 
palanki spauda pasisakė prieš 
tokį Adenauerio apsisprendimą. 
Sunku pasakyti, kiek toki spė
liojimai yra pagrįsti, tačiau tą 
galimybę prileidžiant, verta su
sipažinti su dabartine SPD po
litine linkme, ypač kiek ji liečia 
santykius su . Rytais ir Vakarais.

PARTIJOJE TRYS 
PARTIJOS...
Nors bundestage SPD frakci

ja sudaro vieningiausią, savo va
dovybei paklusnią partiją, ta
čiau viduje yra suskilusi į tris 
skirtingas sroves, kurios tarpu
savyje nesutaria ar net kovoja, 
besistengdamos pravesti savo 
poltinę liniją, kaip pagrindinę. 
Tuos h esu tari mus- stengiamasi 
viešumai nuslėpti, bet kartais 
jie prasiveržia tokioj formoj, 
kad nuslėpti neįmanoma.

WILLY BRANDTO 
į. SROVĖ jh:
“Desiniausią” ir drauge nuo

saikiausią vidinę SPD srovę su
daro Berlyno vyr. burmistro 
Willy Brandto grupė. Ši grupe 
yra linkusi į skandinavišką ar

Vak. Vokietijos socialdemokratu linkmė

“Tiesa” gegužės 10, 15 ir 17 d. 
d. numeriuose išspausdino raštą, 
pavadintą Vinco Rastenio raštu 
“tarybiniams organams apie sa
vo ir apie tautininkų partijos 
veiklą”. To rašto dalį perspaus
dino lietuvių išeivių tarpe sklei
džiamas “Tėvynės Balsas”. Pri
simintas jis buvo ir čionykštėje 
lietuvių spaudoje, “Vienybė” ir 
“Naujienos” jo dalį taip pat per
sispausdino. “Naujienos”, pradė
damos spausdinti, pareiškė nuo
monę, kad Rastenis turėtų dėl jo 
viešai pasisakyti, paaiškinti ar 
tai tikrai jo rašyta /"Tiesa” ir 
“T. Balsas” spausdino ir rankraš 
čio pavyzdį), kokiomis aplinky
bėmis tai rašyta ir t.t. Greičiau
siai dar nespėjęs paskaityti “Nau 
jienų” pageidavimo, Rastenis 
tuos klausimus paaiškino atsa
kydamas į “Darbininko” red. 
jam pateiktus klausimus.

Mūsų nuomone, atsakymai bus 
įdomūs ir mūsų laikraščio skai
tytojams, tad juos persispausdi
name.

Anglijos darbiečių socializmą. 
Užsienio politikoj daugiau lin
kusi pritarti V. Vokietijos krikš
čionių demokratų linijai, negu 
savosios SPD. Šitai ypač pasi
reiškia, kai ieškoma Vokietijos 
suvienijimo galimybių. Šiuo at
veju SPD vadovybei Willy 
Brandto grupė yra nepatogi, nes 
ji nepritaria partijos viršūnių iš
dirbtam vadinamam “Vokietijos 
planui” Vokietijai sujungti. Šia
me SPD plane yra griežtai pasi
sakoma prieš V. Vokietijos daly
vavimą Šiaurės Atlanto Sąjun
goje (NATO), reikalaujama iš 
jo ir kitų panašių blokų su Va
karais pasitraukti, griežčiausiai 
atsisakyti nuo atominio ir rake
tinio savos kariuomenės apgink
lavimo ir linkstama eiti į konfe- 
deratyvinės derybas su sovieti
ne Vokietijos zona, nestatant jo
kių reikšminegsnių sąlygų nei 
zonai, nei Maskvai (tokioms SP 

! D plano mintims pritaria . ir 
Klaskva), tik iliuzoriškai tikint, 
kad tokioje būklėje esančiai V. 
Voketijai Maskva leis susijungti 
su R. Vokietija.

Tačiau Brandto linijos grupė 
yra mažytė. Apie ją tėra susi
spietę daugiausia tik Berlyno 
socialdemokratai (ir tai ne visi). 
Gal būt, tokios taktikos jie lai
kosi dėl to. kad būdami sovietiš
ko “rojaus” apstipti, geriausiai 
bolševizmą pažįsta ir nujaučia, 
jog pagal SPD Vokietijos planą i 
greičiausiai ir V. Vokietija ati-! 
tektų sovietams. Tačiau vistiek. Ku, r0j0j jog jis turi daug pase 
Brandto grupė yra neaktyvi, sa-Į j • • ■ • - • • .....
vos linijos nesiūlo visai SPD 
partijai, tenkinasi tik savų pozi
cijų Berlyne išlaikymu.

OFICIALIOJI SROVĖ
Didžiausią grupę sudaro vidu- 

, tinioji SPD srovė," kurios vadu 
. reikėtų laikyti Erįch Ollenhąų- 
... erį, partijos pirmininką, nors 
_ J kaikas ji laiko palinkusiu i kraš

tutinę kairę. Ši grupė laikosi ofi- 1 
cialiai skelbiamos partijos lini-i 
jos, artimos" dogmatiniam mark- į 
sizmui. Socialinėj srity siekiai

Kaip rašė Vincas Rastenis?
tiška! Ėmiau ginčytis, kad aš gi j tynaugščiai” keiksmai, kad rei- 
visai ne taip sakau, kaip jis ra-Į'kėjo tik stebėtis, kaip ne rusas 
šo. Jis aiškina, kad protokolas i (tas tardytojas, berods, buvo žy- 
tuęįs būti rašoma juridine kai- das) sugeba taip' sultingai rusiš- 
ba... O tos kalbos “juridišku-i kai keiktis. O paskui ima tyčio- 
mas” reiškė tirštumą tokių “juri- ' tis: '“Pažiūrėkit, herojus atsira
dimų terminų”, kaip “fašizmas, do! Tylės, nepasakys! Sušaudy- 
kapitalistinis gobšumas, išnau-; sim, kaip šunį, ir niekas apie ta- 
dojimas, grobimas, kraugerišku- vo heroizmą nei nesužinos'”.
mas, masių apgaudinėjimas, liau Jis, žinoma,, klydo, nes tokio ; bent didžiųjųjmonių suyaistybi- 
dies neapykanta” ir t-t. Besigin- heroizmo nesiekiau nei laikiau nimo. Oficialioji užsienio politį-

— Kokiem organam, kokia 
proga ir kokiom aplinkybėm tas> 
raštas buvo parašytas ir Įteiktas?

— “Tiesa” kažkodėl neišdrįso 
pasakyti, jog tai, ką ji skelbia, 
nėra “raštas”, o tardymo proto
kolas. Kaip žinote, tardymo pro
tokolo nereikia niekam įteikti, 
nes jis rašomas ant tardytojo
stalo. Proga tam protokolui atsi
rasti buvo sovietinė Lietuvos 
okupacija. Aplinkybės — Mask
va, Lubiankos ir Butyrkų kalėji
mų NKVD tardytojų kameros.

—• Kaip atsitiko, kad tas proto
kolas rašytas ne tardytojo, o tar
domojo ranka? Ar tardytojas pri 
sidėjo prie to teksto redagavi
mo?

— Protokolavimas prasidėjo 
tik lapkričio mėnesį, o .Maskvos 
kalėjimuose atsidūriau bene rug 
sėjo 5 ar 6. Taigi truko apie pus
trečio mėnesio, kol buvo “susi
tarta” dėl to, ką turiu “papasa
koti” ir kas iš to yra priimtina. 
Kaip paprastai tardytojas pats 
ėmėsi rašyti protokolą, neva iš 
mano žodžių. Tai buvo fantas-

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
A. ŠALČIUS

gos —nenustebinsime jo, kaip 
daugelis perdaug optimistiškai 
galvojom, lietuviškos gamtos . 
gražumu, ar mūsų kaimo baku
žių prasmingumu. Gražus yra 
Vilnius savo arcitektūrą, bet 
kiekvienas užsienietis šviesuolis 
(dar sugebąs skaityti knygas) 
labai įvertins lietuvišką sielą ir 
jos kūrybingumą išreikštą šioj 
knygoj. Lai neliks' nei vienos 
bibliotekos mūsų kaimynystėj, 
kuriai mes nenupirktume ar ne
pasiūlytume nupirkti šių dviejų 
knygų “Lithuanian Folk Tales” 
dr “Outstanding Lithuanian 
Stories”. Kad antra knyga pasi
rodytų Stepas Zobarskas šaukia
si talkos. Tikime, jog kanadie
čiai lietuviai sudarys didesnę 
pusę tų būtinų 600 egz. laidui, 
kad ši antra knyga nedelsiant 
būtų išleista, kaip rakieta į sve
timą erdvę. Kiekvienas pajėgiąs 
ir suprantąs, ką tai reiškia, siųs
kite penkinę Steponui Zobars- 
kui — 85-37 88th Street, Wood
haven 21, N.Y.

“Principajinės respublikos”
Lietuvoj jau tvenkiamas Ne

munas ties Kaunu greit pradės 
suktis hyro-elektrinės ratai, bet 
turistų neleidžia. Ir kokių tik 
argumentų nepriskaičiuojama! 
Šiomis dienomis į TSRS išvyko 
9 JAV-bių gubernatoriai. Skel
biama, jog jie lankysis “princi- 
palinėse respublikose”. Pabalti
jo valstybės, kaip atrodo, joms 
nepriklauso. O koks būtų Vil
niaus spaudos pyktis, jei Bolšoi 
teatras nebūtų įleistas sakytu
me į Quebeco 'ar Illinois valsti
jas. Štai gubernatorius- Harrima- 
nas važinėjasi po Sibirą, po 
Turkmėniją — tai vis principali- 
nės respublikos. Neteisybė, betgi 
būtų dabar tvir ti n t i, jog ame
rikiečiams neleidžiama važiuoti 

I Lietuvon. Kaipgi — jau buvo p. 
j Bimba, nuvažiavo ir p. Bonoski, 
vargingo; komunistiniai nusitei- t o o 
kusiu Niuiorko intelektualų 
“Mainstream” redaktorius, ku
rio rašytojišką vertė atrodo te
gali'būti sprendžiama priklau
sant kokiai partijai priguli ver
tintojas. Gubernatorių vizitą fi
nansuoja GM prezidento Sloan 
ir Standart Oil Co. savininkų 
Rockefellerių fondai. ,

Tuo pačiu keliu
Su užuojauta sekame, kaip vi

sų pabėgėlių keliu eina tibetie
čiai. Visas jų ginklas — vakarie
čių pažadai. Dalai Lama šaukia 
“SOS” į visas puses. Vakariečiai 
steigia tibetiečiams “pagalbos 

, . , , . . fondus”, mielaširdingai infor-vietų draugai, nes tOKiais .muoja kad tibetiečU krašte- 
i ... x . . |ukovoia dėl savo laisvės”, kad. ipaąsta komunizmą lr neprama- Į IbėH aWlius. prof.

~ ... ..... . Lemkin, ALTo remtas genocido
Įštikrųjų ir šiame straipsnyje aptarėjas. ir vėl šaukia apie rei- 

Įsdęstyti naujausi faktai leidžia kala greičiau Amerikai ratifi- 
Prašią nuomonę. Jei kuoti jo įstatymą. Dalai Lama,

-r- x - i. i““- “ vykdytų savo skelbiamą laikytis susitarimų.. 
voKieiijos t^a- politiką, t.y., pasitrauktu iš At- 

. lanto Sąjungos, susilpnintų savo 
karines pajėgas, neutralizuotųsi

jos, Prancūzijos, Italijos, Belgi
jos, Olandijos ir Luksemburgo 
Sąjungą ir kitus panašius jun
ginius (prieš juos pasisako ir S. 
Sąjunga). Tikrumoj tokia linija 
reiškia ne ką kitą, kaip neutra- 
lizmą (ir net pataikavimą sovie
tams), tačiau socialdemokratai 
yra labai nepatenkinti, jei juos 
kas nors vadina neutralistais.

KRAŠTUTINĖ KAIRĖ
Trečiajai SPD vidaus srovei 

priklauso pavojingiausioj i, radi
kaliai nusiteikusi ir su savo idė
jomis labai veržli grupė, kurios 
vadu reikėtų laikyti Herbert 
Wehner. Jis yra buvęs uolus ko
munistas,. praeito karo metu šni- 
pinėjęs Sov. S-gai (tai išaiškino 
vienas Švedijos teismas), šiuo 
laiku SPD vicepirmininkas. Tai 
užkietėjęs marksistas. Kai ku
riais atvejais jo siekiai artimi 
komunizmo siekiams. Pavyz
džiui, savo raštais V. Vokietijoje 
skatina klasių kovą, nors šiuo 
laiku tokiai kovai V. Vokietijoje 
tikrai nėra pagrindo. Jis labai' . . ,iT
aštriai pasisakė, prieš Vakarus, ^ersity ,Pr°fgorius ir Literary 
ypač dėl atominio apsiginklavi- *evie,? redaktorius Charles 
mo, kai prieš Maskvą - beveik 1 ,A^off f patare knyg-S 
nieko. Dar tik prieš kelias savai- i. eit^irne- Kažkada ne vienas mu
tes viešai pareiškė, kad niekad gal net gimnazijos suole sya- 
neis išvien su krikščionimis de- ,ka<LXie’
mokratais bendrai kovai prieš 
komunizmą. Manoma, jog ir mi
nėtas “Vokietijos planas” yra 
paruoštas daugiausiai jo įtakoj.

Tas faktas, kad Wehneris yra 
išrinktas partijos vicepirminin- 

kėjų ir kad; jo įtaka yra didelė. 
Šiai kraštutinei kairei yra pa
linkę daug socialdemokratų spau 
dos žmonių. Neseniai Maskvoje 
pas Chruščiovą lankėsi 9 SPD 
laikraščių redaktoriai. Ta proga, 
kai Chruščiovas niekino kancle
rį Adenauerį ir net minėtą Wil
ly Brandtą. ir tie redaktoriai pri
tarė, o patį Chruščiovą vadino 
draugu (Genossę), leisdami ir 
save taip vadinti. (Dėl inciden
to vėliau kilo aštri kontrcversi- 

!ja bundestago SPD frakcijoje, 
: nes tokia savo partiečių elgsena 
į nepatogi ir daugeliui SPD žmo-

Kažkas nepaprasto
Praėjusiais metais pasirodė 

anglų kalba vieno žmogaus va
lia ir noru “Lithuanian Folk 
Tales”. Geras daiktas ir pelenuo
se žiba. Skaitome, jog jau antro
jo leidimo reikia. Iš Lietuvos rą- 
šo: “... Šiuo darbu jūs ten įpras- 
minot savo gyvenimą’’. Iš tiesų. 
Visuomenininkai dar Vokietijoje 
statė lietuviškus kryžius — Augs 
burge pvz. priminti išeivijai. Bet 
ar nebus lietuviškos literatūros 
išvedimas į svetimas kalbas, kur 
kas didesnis paminklas savo tau
tai? Negana to. Zobarskas dabar 
skelbiasi leidžiąs “Outstanding 
Lituanian Stories”, bene 600 psl. 
knygą. O jei jis taip skelbiasi 
tai ir išleis tikriau nei Čikagoj 
Lietuvišką žodyną.

Stepas Zobarskas, savo idea
lizmu užkrėtęs net amerikiečius 
literatūros žmones, atrinko sa
vo nuomone geriausias lietuvių 
tautos noveles. New York Uni-

' nuolio “Paskenduolė” ir “Kau
kazo vienuoliai” ar Krėvės “Sil
kė” su “Gilše” išvystų didelio 
mūsų pasaulio šviesą. Stepui Zo- 
barskui bet matyt nepasisekė, 
įtikinti amerikoniškųjų ir lietu
viškų leidyklų “Lituanian Folk 
Tales” ir “Outstanding Lithua
nian Stories” potencialiniu pel
ningumu. Bet jis įtikino pirmą
ja knyga mus visus savo lietu
viškumu ir'plačiu polėkiu.

Nieko nebus geresnio dovano
ti svetimtaučiui kaip šios kny-

jų vadų suvažiavime, Erich 01- 
lenhąųeris, atstovavęs V. Vokie-I 
t i j os socialdemokratus, buvo be- j 
rods vienintelis, kuris pasisakė I 
prieš kovą dėl sovietų pavergtų j 
tautų išlaisvinimo. Tačiau SPD 
politika gali atnešti pražūtį ir 
pačiai V. Vokietijai. Amerikietis 
žurnalistas William S- Schlam, 
gerai pažįstąs V. Vokietiją, savo 
knygoje ”So sah ich Deutsch
land”, kuri greitu laiku bus iš
leista, tvirtina, jog kancleriui 
Adenaueriui pasitraukus, social
demokratai gali nesunkiai lai- 
mėti bundestago rinkimus ir pa- 

piktai buvo pasisakyta prieš Va- i imti krašto valdžią į savo ran- 
■ karus, bet buvo reikalauta dąry- kas. Tačiau tą valdžią esą jie 
iii 'tai, ko pageidauja Maskva ir greitai prarastų, tik jau ne krikš 
■jos marionetinė Rytų Vokietijos hiims demokratams, bet sovie- 
i vyriausybė. Kai vienas profeso-hams. Ir tai ne dėl to, kad jie 

“ J riųs socialdemokratas bandė tam ; būtų sovi __ . L, „ _ / ".
______ -prieštarauti, tai buvo nušvilptas;jie nėra, bet kad jie permažai 

Tą galėtų paaiškinti tik pa-, i n riksmais nutildytas, y _ . L.---- L
tys skelbėjai: Gal tai yra dalis: Panašios nuotaikos pasireiškia j to jo tikrosios grėsmės, 

Idėmokratų jaunimo są
jungoje “Falken”. Prieš kurį lai
ka "Falkėn” vadovybė buvo- iš
leidusi savo nariams aplinkraštį Į gpj) paimtu valdžia i savo ran- 
su įspėjimu, kad tie. kurie stos į1 ; ‘ - --

ninkai: žiūrėkit, net tautininkų atsikuriančią V.
generalinis sekretorius tai pa- riuomenę. bus pašalinti iš są- 
liudijo! Tur būt, kompartijos jungos. Tie patys "Falken 
propagandistai tiki, kad Lietu-y gegužės 1 d.-Berlyne per milži- j pradėtu flirtuoti su sovietais 

.vos žmonės dabartinių rojum Ia< mšką antikomunistinį , mitingą j jau -neturėdami jokio Vakarų 
i bai sužavėti ir piktinsis kiekvie- (kuriame svaroią kalbą laikė ir j užnugario, tai lengvai galėtų pra 

brahdt) choru šaukė šalin rasti sovietams ir Vak. Vokieti
ją. Šis pavojus graso ypač tuo 
atveju, jei. socialdemokratų par- kos didvyriai lenktyniaują ku- 
tijoje viršų • paimtų kraštutinė ris pirmas galės aprašyti “pa- 
kairė. Sovietai tam atsidėję ir 
planingai ruošiasi, siųsdami iš 
rytinės Vokietijos į vakarinę 
tūkstančius savo gerai paruoštų 
ir gudriai užsimaskavusių agen
tų. Bet čia jau vėl kita tema.

Mečys Musteikis (ELI).

mas, masių apgaudinėjimas, liau 
dies neapykanta” ir t-t. Besigin- heroizmo nesiekiau ______ . - ... u niu,.
čijant dėl to “juridinio” stiliaus Į heroizmu tylėjimą tokiose ap- i kos linkmė -pagal minėtą "Tokie- p herima kelia tai. kad
man ir išsprūdo pasisiūlymas, i linkybėse. Kitas tardytojas bu-tijosjpįanąh ■ Bet js-oje pontine-, ^-ovei^vra'palinkęs so-
kad gal geriau aš pats rašyčiau. įvo racionalesnis, ir su juo jau jje BPD linijoje_iSKyia .sayot^si tpialdemokratu jaunimas. ~ “ 
tada mažiau būtų ginčo, ką aš i greičiau (nors irgi po gana su- • priestarąvimai. r*ayyzaz.iui, b, u , 
sakiau ar ko nesakiau. Sutiko, dėtingų ir vietomis net humoris- įpripazįsta, kad Vokietija turi ei 
Bet ir tada didžioji laiko dalis.'tiškų “pertraktacijų”) paaiškė- 1-ti-išvien su Vakarais, r4:'~'x 

/tai Ijo, kuo ^aFina ji “užbovvti” likti neutrali, tačiau pąsisa-
i — Ar neatrodė tada, kad tėkie , Prieį sumanymą bet _.kokių‘ 
{pasakojimai gali būti žahngi po-į M
i litiniu požiūriu arba pakenkti ; ~cp.u -amu lanai^ griežtai pasi- 
kitiems asmenims? f . s^e; "* Prie^vaa\na“-pvi0I"4a’ 

n . . . . no (anghes-plieno) V. VoKieti-— Prisipažindamas, kad nepn- ' “ -
-klausomos Lietuvos valdžia bu-- 

. .. «■ -. , vo antisovietiška, antikomunis- dabar skelbia?
kejo, Kad nuoširdumas ir at- įįšką, man tada atrodė ir dabar 

tebeatrodo, jokios politinės ža- 1 
j los niekam negalėjo padaryti, programos propagandoje prieš 
nes tai juk buvo viešai - žinomas i Lietuvos nepriklausomybės" idė- 
dalykas. Sovietinio tardytojo : ją. Čia lyg ir stengtasi priminti, 
akyse tai. be abejo, buvo kaltės 
prisipažinimas, o šiaip jau tai 
gali būti net 'pasididžiavimas. 
Priešingai, būtų buvę mehkybiš- 

Įka nužemintai teisintis • prieš 
i tardytojus ir įrodinėti jiems, kad 
! mes Lietuvoj buvo komunizmui į 
labai geri ir niekuo jam nenu-' 
sidėjom. Su asmenų apibūdini-'nų,-kas yra trukdęs jo įgyvendi- W\ 
mias buvo visų kebliausia, o to ; nimą Lietuvoje... Ar tas jų ti- Adenauerį” ir nešė su panašiais 

, i šūkiais plakatus.
LAIMĖJE RINKIMUS, 
PRALAIMĖTU 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO- VOKIETIJĄ "
MA BĖS TALKOS VALDYBA—j jr mums, sovietų pavergtų 
V. Alksninis, Br. Bieliukas, Br. ^rąštų žmonėms, SPD politika 
Nennckas ir L. Virbickas dėl lyra nepalanki. Prieš porą metų 
perspausdinimo “V ienybėje ’ mi- Austrijoje vykusiame įvairių 
nimo Rastenio rašto paskelbė valstybių socialdemokratų parti- 
protestą. Jame tarp kitko rašo
ma:-.. ;■ "

’’. . .‘Esame labai nustebinti. į 
kad laisvajame pasaulyje Šiai 
Lietuvos okupanto akciją, nu- ■ 
kreiptą prieš lietuvius, nesupran | 
tarnais sumetimais perėmė ne 
Įprastinės bolševikinės agentū
ros, bet “Vienybės” laikraštis, 
ligi šiol, atrodo, stovėjęs Lietu
vos okupantui priešingame fron
te- “Vienybė” pasišovė ne tik 
perspausdinti okupantų laikraš
čio skelbiamą sumontuotą teks
tą (tas galėtų būti pateisinama 
informacijos sumetimais ir gal 
patarnautų net okupanto užma
čioms atremti, jei būtų čia pat 
atitinkamai paaiškinamos aplin
kybės), bet pasistengė tą dalyką 
pateikti Lietuvos okupanto gei
džiamoje dvasioje, net daug rū
pestingiau ir išradingiau panau
dodama turimas priemones ir 
dar “patobulindama“ “Tiesos” 
montažą, bolševikų tendencijai . 
sustiprinti.

Nustebinti “Vienybės” pasišo- į 
vimu perimti ir laisvajame pa- j 
šaulyje, tarp Lietuvos laisvės ! 
siekiančių lietuvių, tęsti Lietu
vos pavergėjo akciją, dar gabiau 
už bolševikus “ištobulintą” savo 
montažo 'priemonėmis, laikome 
apgailėtinu ir smerktinu reiški
niu ,tarnaujančiu okupanto už
mačioms ir kenkiančiu lietuvių į 
tautos laisvės kovai, siekiant

buvo užimta derybom dėl for
mulavimų ir žinoma, dėl pačių 
minimų dalylkų “įdomumo”. 
Tardytojas žiūrėdamas į parašy
tą lapą, pavyzdžiui, priekaištau
ja: “Na, kam gi aš galiu parody
ti tokį limonadą. Čia gi nėra nuo 
širdumo. nėra atvirumo”. Paaiš-

virumas” yra tada, kai įveli tų 
anksčiau minėtų “juridinių” žo
džių. Pavyzdžiui posakis. “tauti
ninkams paėmus valdžią” yra li- 

; monadas, o “tautininkams už
grobus valdžią” — jau atviru
mas, "

— Kokių priemonių buvo pa
vartota tam “atvirumui” išgau-

— Mano atveju tik žodinių, 
ne fizinių. Mano paties pažiūra 
buvo tokia, kad tenai vaidinti 
didvyriškumą užsispyrimu ir ty
lėjimu nėra jokios prasmės Prie
šingai, turėjau nežinia kuo pa
grįstą nujautimą, kad tuose spąs 
tuose esu tik laikinai, todėl rei
kia stengtis bent kuo nors “už
kišti gerkles” tardytojams, kad 
nęsumurdytų perankstį. Ilgą lai
ką, tačiau, buvo neįmanoma ap
čiuopti- “minkštos vietos”, nes 
vienas tardytojas atkakliai statė 
tik absurdiškus klausimus, kaipe i -- :--O ~--  ---- ------------------------
pavyzdžiui: “Pasakyk vardus ir | jokios įtakos tų asmenų likimui w « v /sn Avs W W •« 1 w V 1 1 1 T * ' . _ J i.- _ • • ...pavardes žmonių, kuriuos jūsų 
valdžia ir partija siuntė į So
vietų Sąjungą subversyvinio 
darbo tikslu.. .” Į bandymą at
sakyti, kad tokio dalyko visiškai 
nėra buvę, pasipildavo toki “sep-

SIUNTINYS UŽ PUSĘ KAINOS!
Specialiai papigintos kainos vasaros sezonui.

BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies prekes už žemiausią 
kainą, bet dabar siūlo siuntinį, kurio vertė normaliai būtu dviguba.

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

Klijentui pageidaujant galimo daryti pakeitimus. Siuntinyje bus tik angliš
kos vilnonės medžiagos. <

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

Geriausio vokiško įpyloms medžiaga 1 yd. $3; Populiariausio kostiumams 
medžiaga Lietuvoje (Double plain) geriausios vilnos 1 yd. $8.50; Vyriški pus
bačiai oxford $6.30; Vaistą kainos pas mus yra mažesnės kaip vaistinėse. Pvz. 
250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 
jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $22.00. 19 st. cukraus $13.00. 
16 sv. sviesto $27.00. 16 sv. taukų $21.00.

Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nįeko nerizikuoja^ nes už kiek
vieno siuntinio pristatymą 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 J LIETUVĄ ’

Pries
■ į keletą savaičių Frankfurte prie 

, -4. „ ’ ! Maino vvko V. Vokietijos Sočia- atseit ne-j-j. •. • . ~x ’ilistmes studentų sąjungos šuva- 
. kuriame ne tik kad 

pasisakyt

kad nepriklausomoj Lietuvoj 
vyravo dabartinio rojaus prieši-

| . K. ” V fc.

labai primygtinai buvo reika- jkėjimas pamatuotas, tai jau ki- 
laujama. Kuriuos žinojau dar ■■ 11-■■•■ ---
pirmom okupacijos dienom pa
sišalinus į Vokietiją, apie tuos 
buvo -lengviau bet ką pasakyti, 
o apie kuriuos nežinojau, kur jie 
yra, teko stengtis kalbėti arba 
labai atsargiai, arba kokius nors 
absurdus... Vėliau paaiškėjo, 
kad tie skrupulai nebuvo reika
lingi, nes tos “charakteristikos”

tas klausimas.

neturėjo.
— Ar vertimas į lietuvių kal

bą “Tiesoje” yra tikslus?
— Apskritai imant, vertimas 

gana sąžiningas. Tačiau pastebė
jau dvi vietas, kur vertimas “pa 
gražintas”. Vienoj vietoj, tikrai 
atsimenu, mano buvo rusiškai 
parašyta “sud karai strogo”, tai 
yra “teismas (komunistus vei
kėjus) baudė griežtai”. Jie išver
tė “teismas baudė žiauriai”. Ki
toj vietoj padarytas jau žymiai 
reikšmingesnis pakeitimas. Pra
leistas dėstymas, kad policija tu 
rėjo pakankamai žinių apie ko
munistų pogrindinį veikimą ir 
žinojo, kad jų skaičius yra ma
žas, todėl vieša antikomunisti
nė propaganda mažai tebuvo 
praktikuojama, laikantis dėsnio 
“po vorobjam iz pušek ne strie- 
liajut”, t.y. “į žvirblius iš patran
kų nešaudo”. Tolesnėj pastrai
poj tas “dėsnis” turėjo būti pa
kartotas: “Nešaudyti į žvirblius 
iš patrankų” atvira ir tiesioginė 
kova... Vertėjams, matyt, bu
vo ’ nepatogus tas posakis apie 
žvirblius, tad jie vietoj “nešau
dyti žvirblių iš patrankų” įdėjo 
“nešaukti vilko iš "girios”. Gra
žiau atrodyti vilkais, n^u žvirb
liais... Kitų ryškesnių “frizavi- 

‘mų” nepastebėjau.
! — Kokiais, manote, sumeti- ’kompromituoti joje aktyviai da- 
mais jie tokį archyvinį dalyką i lyvaujančius lietuvius”.

r sec

s.m

tik teprašo priversti komunistus 
_______ _... Tačiau 

Pabaltijo ir Tibeto padėtis ski
riasi atsinešimu į skriaudėjus. 
Jei. kinijos komunistams grasi
nama neįsileisti į “civilizuotų” 
tautu bendruomene, tai Pabalti- 
jo — “dižioji Sovietų Sąjunga” 
maloniai kviečiama siųsti savo
sios kultūros šauklius ir Ameri-

žangią Sovietų kalėjimų siste
mą”.

Vokiečių kalba Europoj lei
džiamoj PEB Antalogijoj (tarp-, 
tautinio kongreso proga) ruošia- 
masi spausdinti dviejų dabarti
nių lietuvių rašytojų noveles. ‘



4

4PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
S5= SS sė

1959. VII. 2. Nr. 27 (495)

Pavergtoje tėvynėje
g| B ||lI TAM An# [tė. Nesiskaitymas su 420 tautie-KIAIvllLIVny VIIIr Čių įpusėtu dideliu tautiniu dar-

Skautų stovykloje liepos 4-5 ronas. Sušauktas susirinkimas 'bu y.ra. skaudus ir didelis jų- pa-1 
d.d. Port Weller, prie St. Catha- turėjo 125 dalyvius ir išrinko "iek*™ma.s- K.aiP pavyzd) objek
tines dalyvaus Toronto, Riches- laikinąją LN v-bą: G. Palmer 89 !yv a pirm, paskaitė

' straipsnio “Opiausis šių dienų 
’ klausimas”.

HAMILTON, Ont

, , . , . , u t. z-. 1. t (leno, miagaros pusiasalio ir na- uaiaaio, j. vaievicių oi, n- ooiv
Kan. Meldus, buvęs kurj lai- ferapolis, Ryga-Gomehs, Lenin- miJtono skautai bei skautės. Jū- ną 78, B. Kroną 78, St. Dalių 67

ką Raseinių parapijos klebonu, gradas-Stalingradas, T-—---*- -f ■ t > —r ..
Kaišiadorių vyskupjios kapi_ ~ o 
los išrinktas kapitaliniu vucaru cius-Socų KaraliauČius-Charko- skautiškos varžybos tarp atskirų Bakšys, tegaves 18 balsų. Pade- tume’ .° J»s praKtisko jgyvendi-
ir šiuo titulu valdo Kaišiadorių vas. Specialūs vagonai iš Vii- vietovių. Taip pat liepos 4 d. po kojęsY buvusiai laikinajai LN mmo įplaukia iš teisingų
vyskupiją. Jau yra padaryta kai-miaus eina ir į Kislovodską. Ir ietų ten pat įvyks skautų rėmė- v-bai, kad ji palaikė šią idėją pamatų. Jais yra tiesa, sązinin-
. _ , ^1 F n, —*» , , , . . , . . , jų rengiama gegužinė. Hamilto- dvejus metus gyvą, St. Bakšys oivin>.
Nei vysk. T. Matulomui, nei ja dabar daugiau traukimų, kaip .no visuomenė kviečiama atsi- pasidžiaugė, kad 5 jos nariai yra 
vysk. V. Slatkevičiui okupacine žiemos metu. ... ... _ ...
valdžia neleidžia eiti pareigų.

.?.rek. Juknys mirė įmĮUvaį jj. 152.386 radijo trans-
vezio liga birželio 8 d. liavimo taškai, be to 6.539 tele-

Kun. Jezukevicius mirė nuo vizoriai
širdies defekto ir plaučių užde- _ *
gimo gegužės 16 d I ?“**«». .k“ror,e ,s,e“et

Povilas Bakšys yra Kai- Prade^ SUy‘! P‘a“k10' 
šiadorių vyskupijos kancleris. Jimo baseiną, 100 lovų sanaton- 
Su Lietuvos dvasininkų delega- U į_r kt Jruosiamas vandentiekis 
cija jis yra išskridęs Vengrijon. 11 kanalizacija;

Kun. Kostas Gajauskas yra1 Kaitnrui
Vilniaus Aušros Vartų klebonas gyventojų skaičius. Pirmaisiais 
ir Vilniaus miesto dekanas. Jis visasąjunginės gyventojų sura- 
dalyvauja Lietuvos dvasininkų šymo duomenimis, kurie paskelb 
delegacijoj, kuri lankosi Veng- ti geg. 10 d. Vilniaus spaudoje ir 
rijoj. ■ . i per radiją, paduoti ir kaikurių

Klemensas Ruginis yra grįžęs Lietuvos miestų gyventojų skai- 
iš tremties Jakutsko srityje ir čiai. Vilniuje'gyventojų skaičius 
dabar gyvena Kaune. Jakutijoje žymimas 235.000 (1939 m. 215. 
jis mokytojavo. 900), Kaune 214.000 (1939 m.

Feliksas Mikšys, veterinarijos 152.000), Klaipėdos 89.000 (1939 
gydytojas, buvęs Liet. Ūkininkų m. nepažvmėta), Šiaulių 60.000 
Sąj. žymus veikėjas, dabar gy- (1939 m. 31.000). 
vena Vilniuje.

Vytauto Endzilaičio palaikai tams steigti gegužės 24 d. pa- 
iš Kauno kapinių, kurios uždą- skelbtas visasąjunginis nutari- 
rytos, perkeliami* į Panemunės mas, įpareigojąs per septynmetį 
kapines. * i internatų skaičių padidinti 14

Žem. Kalvarijos mokyklos 315 kartų. Internatai, kaip žinoma, 
metų sukaktis buvo paminėta. turi tikslą atjungti vaikus nuo 
kultūros namų salėje specialia namu aplinkumos ir tėvų įtakos, 
akademija. Apie senąją mokyk
lą, 1644 m. įsteigtą domininkonų, 
kalbėjo mokytojas K. Kuprys. 
Apžvelgęs mokyklos istoriją, 
priminė, kad čia mokėsi Simanas 
Daukantas ir Motiejus Valan- 

. čius. Kad 1863 m. mokykla bu
vo uždaryta pastebėjo, bet, kad 
tai padarė rusų valdžia, ir ne
pasakė.

Ž. Kalvarijoje po karo buvusi 
atidaryta septynmetė mokykla, 
o 1955 m. — vidurinė, kurioje da
bar mokąsi 230 mokinių, dirbą 
17 mokytojų ir veikiąs 30 vietų 
internatas. Esanti medžio ap
dirbimo dirbtuvė.

(E) Neringoje pasodinta šį pa
vasarį 2 milijonai medelių, pra- . 
nešė Vilniaus radijas geg. 17 d. j 
'Sodinimas atliktas per 20 die
nų, talkininkaujant Klaipėdos, 
Šilutės, Kretingos darbininkams. 
Neringos apželdinimo darbai 
bus tęsiami.

(E) Stelmužės senasis ąžuolas 
tam tikrom priemonėm dabar 
esąs saugojamas nuo sunykimo. 
Stelmužės senoji bažnyčia re- 
strauruojama. Prieš kelias savai
tes grupė Valstybinio dailės mu- 
zėjaus darbuotojų remontavo 
varpinę, netrukus baigs atnau
jinti sienas ir vidurinę apdailą.

(E) Kontrolės komisija bau
džia pareigūnus atleidimu iš pa
reigu. Komisija atleido iš parei
gų Pilviškio malūno direktorių 
J. Būdą, o patikrinimo medžiagą 
perdavė tardymo organams. Bu
vę rastas miltų ir grūdų trūku
mas. Atleistas- ir Tauragės mė
sos kombinato direktorius K. 
Valius. Neteisingai buvęs nusta
tomas gyvulių svoris bei įmiti
mas ir tuo buvę iššvaistomos 
valstybinės lėšos, sudaromi ne- 
užpajamuoti gyvo svorio rezer
vai, apgaudinėjami gyvulių pri
statytojai.

Per Vilnių eina šie tolimo su
sisiekimo traukiniai: Ryga-Sim-

tą Raseinių parapijos klebonu, gradas-Stalingradas, Leningra- skautai su laivu.,Vl. Antanaitį 56 balsais. Kandi- ,
Kaišiadorių vvskupjios kapitu- das-Lvivas Maskva - Karaliau- stovykloje Numatyta įvairios datais likę 6, paskutiniuoju St.! LN sal»^udi jos pla-

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS Į va Maracay, Valencijos, Caraca-

JAV LB Centro Valdyba sau- i so, Barguisimeto ir Maracaibo 
kia apylinkių bei apygardų at-' apylinkėse. Surinkta $285,59. 
stovų ir centrinių organų šuva-1 PEV seimo pirm. S. Korbons- 
žiavimą Detroite rugsėjo 5-6 d.d. kis, ryšium su 19-omis sovietų

Liet. Vyčių metinis seimas invazijos į Pabaltijį metinėmis, 
įvyks Detroite rugpijčio 19-23 LLK-tui atsiuntė telegramą, ku- 
d.d. Seimo reikalais rūpinasi Ro- rioje reiškia “lietuvių tautai gi- 
bertas S. Bėrius. . lios simpatijos jausmus, taip pat

Lietuvių Fronto Bičiulių vyr. visų mūsų nesvyruojamą įsitiki- 
tarybon balsuojant laiškais iš-1 nimą, kad anksčiau ar vėliau 
rinkti: prof. J- Brazaitis, prof, laisvės ir teisingumo jėgos frium

gumas, pareigingumas, atviru
mas ir aktyvus darbas. Į LN mie 
lai laukiamas kiekvienas lietu
vis, nesikišant į jo asmenišką gy- 
veniųią, nei į jo pažiūras. Kol 
LN laikysis šių pagrindų, būki- _ . ... . _
me tikri jų greitu augimu, kad .dr. A. Maceina, prof. dr. J. Gir- fuos ir sutriuškins brutalios ag- 
įir didžiausias kliūtis jie sutiktų, inius, prof. dr. Z.^Ivinskis, dr. J. ;resijos galybę, šiandien paver-

Padėko-ęs buvusiems ir sa- ^Lazickas, kun. xL Baleys, St. gusią mūsų kraštus .

bertas S. Bėrius,į lankyti, padrąsinti mūsų skau- pirmųjų dabartinių narių tarpe, 
i Dabar Lietuvoje esą 167.958, tus varžybose ir pasilinksminti tik du, deja, netik atsisakę puo- 
.... ------- ... gegužinėje. ' -j-- - ’ ■ J-------- -:-

HLN narių susirinkime birže
lio 21 d. dalyvavo 72 nariai, turį dž?ą 1956 m. sausio 15 d.”tuoVei-

me, kuriame tedalyvavo tik 27 miems LN tarnautojams, pirm. Į Barzdukas, prof. ar. Pr. Padalis j Kun. Bernardas Barcys paskir-
asmenys. Susirinkimas išrinko prašė visus narius nors kartą į ir TLT f™pu°iems\ , ,, ilas šv; Jurgio lietuvių parapijos

mininkas St. Bakšys, paprašyda- i pirmąją LN v-bą, duodamas jai | viena ar du menesius aplankyti
(E) Kaikurių Lietuvos miestų ,">•? į“   —- «-»

Kirill. Pirmaisiaijp™1 P?™?’.* sekret- Vienbalsiai

53 įgaliavimus ir atstovavę iš vi
so 259 akcijas.

Susirinkimą atidarė v-bos pir-

900), Kaune 214.000 (1939 m.

(E) Komunistiniams interna-

stengiantis jiems įdiegti komu
nistines pažiūras jau iš jaunų 
dienų.

j gelėtos idėjos, bet dar yra vie 
šai aštriai pasisakę prieš LN.

į Dabartinė LN v-ba gavo pra
i Kazickas, kun. K. Balčys, St.1 gusią mūsų kraštus”.

pilnus įgaliojimus, šios sudėties: savąjį kiną Delta. Tuščioje krau- 
St. Bakšys, Alf. Paukštys, VI. 
Zauka, VI. Stabingis ir J. Šle
kaitis. Iš šios mažytės gilės iš
augęs dabartinis nors dar jaunas, 
bet stiprus LN ąžuoliukas. Deja 
tik, kad pati gilė beveik sunyko:

mas narių išsirinkti jo pravedi- 

buvo išrinktas pirm. G. Palmer 
ir sekret. V. Navickas.

V-bos pranešimuose pirm. St.
Bakšys padarė LN apžvalgą. Pir 
miausia jis pažymėjo, kad savo - -- . .. .
pranešimui, kaip ir veikimui, pa- j 3-jų annos v-bos narių šiuo ’me- 
sirinkęs motto vysk. V. Brizgio j tu neturime net LN narių tarpe. |

nyčios pašventinimą: 
per pasaulį gera darydami”.

Liet. Namų reikalas gyvai iš- |

tuvėje būtų galima atidaryti sa
vąjį kooperatyvą, jei apie 200 
narių pasižadėtų kas mėnesį iš
pirkti už $40. j

Paminėjęs, kad paskolos šėrų 
tėra parduota už $2.000. jis pra
šė narių savo sutaupąs laikyti 
LN, kurias galima atsiimti perSirinKęs mono vyss. v. nnzgiu m m, uawu >.aiFC. , — ■> . ■, .7 °.“ ---------- f r VaHnvainant Tanui Stanp-žodžius pasakytus per AV baž-iV-bų sąstatai 3-jų metų bėgyje :menesi laiko ir uz jas mokama vių. Vadovaujant Jonui btane 4^^, pas>an.yiuB pci n, mo ? *i j , y &. j . viciui ten buvo padaryta nnklia-

,tas šv. Jurgio lietuvių parapijos
Į JAV ir Kanados LFB valdy- Clevelande klebonu. Anksčiau 

bą išrinkti dr. P. Kisielius, prof, jis ten vikaravo. Ilgametis kle- 
J. Brazaitis, S. Daunys, dr. J. Ki- bonas kun. V. Vilkaitis, atšven- 
zys, L. Prapuolenis, K. Ambro- tęs 50 metų kunigystės jubilėjų, 
zaitis ir dr. V; Majauskas. ' išėjo į pensiją. -Toje pat parapi-

“Į Laisvę” redaktorių pakvies-1 joje dirbęs vikaru kun. Balys 
tas dr. Vyt. Vardys, o administra 
torium inž. Vikt. Naudžius.

BALFas gavo pirmą stambes
nę paramą iš Venezuelos .lietu-

! išėjo į pensiją. -Toje pat parapi- 

Ivanauskas nukeltas į nelietuvių 
šv. Monikos parapiją.

Iš Australijos atvyksta aplan
kyti JAV ir Kanados p. Naru- 
šienė.

Ign. Andrašiūnas iš Kolumbi
jos persikėlė į JAV.

Vincas Tuskenis, lig šiol gy
venęs Vėnėzueloje, birželio’ll d. 
laivu atvyko į JAV per Niujor
ką.

Inž. L. Stašaitis, Argentinoje, 
Buenos Aires, vertęsis statybo
mis, persikėlė į JAV ir Čikago
je atidarė savą statybos įstaigą.

Ant. Diržys, nuo 1948 m. gyve
nęs Venezueloje, jau sutvarkė 
dokumentus. ir netrukus persi
kelia į JAV.

Lietuvius atstovauti pasauli
nėje Čikagos parodoje išrinkta 
Irena Vitkauskaitė, Illinois uni
versiteto studentė. Ji dalyvaus 
ir karalienės Elzbietos priėmi
me.
VOKIETIJA

Vok. Liet. Bendruomenės rin
kimai įvyks rugpiūčio 2 d;

Vasario 16 gimnazijoje šiuo 
metu yra 121 mokinys, jų tarpe 
11 neseniai atvykusių iš Lietu
vos. Mokytojų tarpe yra 4 vokie
čiai, o visi kiti lietuviai. Yra du 
bendrabučių vedėjai, kurie abu 
eina ir mokytojų pareigas, be to, 
ūkvedys, šeimininkė, 4 darbinin
kės ir viena bendrųjų patalpų 
valytoja, kartu ir kiaulių šėrėją. 
Mat, gimnazija laiko 4 geros 
veilės kiaules. Yra didelis dar
žas, kuriame visus darbus, vado
vaujant ūkvedžiui A. Šukiui ir 
mokytojams, atlieka patys mo
kiniai. Jie ir gyvenamąsias pa
talpas tvarko bei valo.

Atvykusių iŠ Lietuvos moki
nių tarpe buvo viena 13 metų 
mokinė dar nekrikštyta. Gegu
žės 24 d. ji iškilmingai pakrikš
tyta. ;
AUSTRALIJA

Ats. maj. A. Kutka, Austrai. 
LB Kr. Valdybos iždininkas, ge
gužės mėn. rimtai surigo širdies 
liga.
KOLUMBIJA

Kun. Ant. Perkumo vienuoliš
kos veiklos sukaktis paminėta 
birželio 13 d. Sukaktuvininkas 
ilgai dirbo Kinijoje, o dabar Ve- 
nezueloje. •

vičiui ten buvo padaryta rinklia-
• ' ’ £Eikime keitėsi, bet patys LN ėjo pilnu ir 5%.

užtikrintu žingsniu į priekį ir PerspeKiyvos* ateičiai. j_igsio- 
'šiandien mes patys galime gėrė- lin® LN eiga parodė, kad atei- į j c

, incA . Jtis tuo milžinišku laimėjimu, nancių 3-a metų laike mes.gali- rank u bandė plaukti į krantą,
kilo 1950 m. i Hamiltoną susi-:kurio atsiekėme mūsų sunkiu me atsiekti gražaus laimėjimo—n 
rinkus daugiau naujųjų ateivių.; darbu, pavyzdingu susiklausy-: bet. kultūrinio ir. ekonominio; 
Tais metais buvęs sušauktas mu ir dideliu viens kitu pasiti- centro. Dar turime apie 500 dir-j 
agr. K. Valaičio pirmasis tuo kėjimu. jbančiųįų lietuvių, kurie į šį dar-
reikalu susirinkimas, bet dėl jo v . bą neisijungę. Vardan tos Lie-
aštraus pobūdžio nieko pozity- LN 3-jų metų apžvalga. Pir- tuvos Št. Bakšys kvietė visus 
vaus nedavęs. Kiek vėliau salės; moji v-ba savo sąstatą padidino tautiečius ir ypač mūsų koloili- 
klausimą bandė spręsti N. Žabu- iki 25 narių. Atidaromuoju kon- • 
lionis, nupirkęs “Dainavą”, bet certu Brant-Inn 1956 m. geg. 21 _ _________ _ j_

d. puikiai užsirekomendavo vi- didelį tautinį darbą.po kelių metų vėl ją pardavė.
1954 m. iniciatyvos ėmėsi K. Ba-

šeštadienį, liepos mėn. 4 d.
ST. CATHARINES SKAUTŲ RĖMĖJŲ BŪRELIS 

r u o šia

LINKSMĄ GEGUŽINĮ - ŠOKIUS
Vieta — salė prie Garden City Beach 

PORT WELLER.
Gros geras lietuvių orkestras iš Hamiltono.

Veiks turtingas bufetas ir loterija..
Pradžia 4 vai. po pietų. ■-

Gegužinės pelnas skiriamas skautų vasaros stovyklai.
Kviečiame visus atsilankyti ir tuo paremti mūsų jaunimą.

’ Skautų Rėmėjai.

Lietuviai vasarviečių versle
Neseniai buvo proga su kitais ’namis buvo privestas prie tvar

užtikrintu žingsniu į priekį ir

suomenei ir sukėlė pirmąsias lė
šas $857,88. Baigiantis 1956 m.

Perspektyvos* ateičiai. Ligšio-
ti. Tada jie abu, paemfe Agutęuž

■kuris buvo už 200 jardų. Staiga 
D. Kochanka įtraukė perdaug 
vandens ir žmoną paleido. Atga
vęs kvapą jis sušuko jiems lai
kytis, o pats pasuko Į valties pu
sę, kurios vienas kampas kyšo- 

. • , v -- ■ .jo iš vandens, norėdamas ją pajos .inteligentiją apvaldyti savo įtUmti ie besigeibstinčių7 Pa- 
tuscias ambicijas ir jungtis j tą stūmęs pUSę kėlio, DbrUiŠS pSha- 

, te, kad žmonos ir Broniaus pa- 
viršiuje nebėra. Palikęs laivelį 
jis atplaukė į skęstančiųjų vietą

Baigdamas pranešimą St. Bak
šys padėkojo visoms buvusioms'

Namų Fondas jau turėjo $11.796J i; esamai v-bai už darnų bend-i
22. Šiandien, po 3-jų metų, LN i radarbiavima b- visiems LN na- i*r Pail‘ate Juos.,:5 pėdas vande yra apjpungę: * £ms už ^«kė]imj l^savo >

11 narių po $1.000, viso $11.000 padarytas klaidas, kurios buvu- nnn įp atolaukA du
1 7? 7? ' ' 700

13 ' 77 500 77.

1 •• 400 77

3 77 77 300 ■ 77

43 77 200 ' 77

347 ■ 77. ' .7? . 100 77

Liet. Namu Fondas

.......... tarpu nuo kranto atplaukė du
iv. . . - v. _ . ’ elektros darbininkai. Jie paėmė
į širdžiai atsiprase^ Paminėjęs sa- Kochonkus. bet Broniaus nerado.

m i , .v. ’ Jis buvo surastas tik po 30mi- i
n mą tautiečiams, pabrėžė, kad oeįnuįįų j0 atgaivinti nepavyko.

j Bronius Šlepetys dirbo Stelco 
i j au apie 10 metų. Laivelį buvo 
‘Įsigijęs prieš 5 metus.

A. kochankienė kitą dieną dar 
’ buvo ligoninėje, bet pavojaus 
gyvybei nėra.

Įvykį plačiai aprašė “Specta
tor” birž. 25 d. laidoje,. įdėdamas 
velipnies, ir Kochankų nuotrau
kas. '

LN susilaukė 3-jų naujų narių. 
Po $100 Įnešė Aušrotas Algis ir 
Ulbinas Algirdas. . Hamiltono 
Skautams Remti D-jos v-ba bir
želio 24 d. posėdyje nutarė pirk
ti vieną LN akciją, įnešant tuo
jau $25, o likusius $75 įmokėti 
metų bėgyje. Viso per savaitę 
gauta $225. Naujiesiems nariams 
nuoširdus ačiū! .

LN Delta kine filmas “The 
Journey” turėjo puikų pasiseki
mą. Per tris pirmąsias savaitės 
dienas atsilankė 981 asmuo ir 
gauta už bilietus $567. Pelno li
ko apie $200. ■

Šią visą savaitę mūsų kine ei
ną du puikūs spalvoti filmai: 
“Gidgef” ir “Bandit of Zhobe”. 
Antrajame filme įdomūs ir šiur- 

:pūs vaizdai iš rvtiečiu kautynių.
" Sk. St. '

7^0 sios ne iš blogos valios, jis nuo- 
6.500

400 j vo kaip pirm. LN darbe ikvru-
900 __ , 112 l_

8.600 tą Lję įsigijimas būtų buvęs ne-
34.700

1.200
įmanomas. Kaip atpildą už tą| - 
ikvruma jis šiandien atiduodąs i ? 

į nariams jau puikiai stovinčius 
j ekonomiškai ir pardavimo atve-' 
I ju duodančius didoką investuo
tų pinigų padidėjimą, LNamus. 
Pranešęs, kad v-bos pirm, ir v-ba 
atsistatydina, nrašė susirinkimą

Iš viso 420 narių $64.000
Per tris metus buvo išstoję ir 

sugrįžo 4 nariai — $400.
Per tą pati laiką išstojo 12 na

riu atsiimdami $2.800.
Pirm, pažymėjo,, kad pasitrau- išsirinkti naujus organus,

kusieji tesudarė 2,9N visų narių Apie kitus dienotvarkės punk 
ir kreipėsi Į narius su patarimu tus pranešiu skaitytojams vė- 
nedaryti pagrindiųės klaidos ■—- jliau. °'L
neužšaldyti savo pinigų patiemsBaisi nelaimė, 
sau, nes tas dažnu atveju vai- j Simcoe ežei_ 
dančiuose organuose paskatiną I on ietis Šlepetys

Sk. St.
Birželio 24 d. 

re nuskendo hamil- 
5 Bronius, 38 m.

žuvininkais nuvykti į gražų gam jkos su visais patogumais, toliau nesiskaitymą, netaupumą. o kar- Paliko žmoną Stasę ir 2 sūnus— 
tos užkampį—Magnetawan, apieĮišdygo kitas mažesnis ir pasiro- tais ir blogą valią. Baigdamas L. __ ~ ___ ' y '_

150 mylių nuo Toronto. Buvęs j dė trečiojo vasarnamio pamatai. Namų vidaus apžvalgą St. Bak- Minėta dieną Šlepečių ir Ko- 
Žmogus praėjo tikrus pionierių šys karštai padėkojo, St. Uikiui chankų šeimos išvyko i Crescent 
kelius, nes teko daug darbo įdė- ’....
ti ir visokių sunkumų pakelti: 
akmenuota ežero pakrantė nusi
valė ir pavirto gražiu smėlio pa- 
plūdymiu, kur vaikams maudy
tis rojus, išdygo naujas dokas, 
atsirado motorlaiviai.

Žuvavimo bei medžiojimo są
lygos beveik idealios. Sezono 
pradžioje pickerel žuvų gaudyti 
suvažiuoja didžiųjų Toronto 
dienraščių “Outdoor Life” kolum 
nistai, vakarais tarp lengvo nuo 
šilto vandens kylančio rūko pra
deda taškytis basai (bass). Ežere 

lyra ir lydekų, kurių gaudymas 
tapo beveik lietuvišku sportu. 
Netoli esanti Magnetawan upė 
taip pat yra labai žuvinga, taip 
kad šis rajonas duoda ne vieną 
laimėtoją Š. Amerikos žurnaluo
se skelbiamuose žuvavimo kon
kursuose.

1 Vieta patogi ir tuo atžvilgiu, 
kad yra apie 1000 pėdų virš jū
ros lygio, oras sausas ir sveikas. 
Taip pat laisva nuo nuodingų 
“poison ivy” žolių ir šieno “slo
gos (hay fever). Šeimoms gami
nantis savo maistą, šviežios dar
žovės'vietoj, taip pat duona pri- 

1 statoma. Magnetawan miestely, 
! kuris yra tik 2,5 mylios, yra 
krautuvės, hotelis ir kt.

1 Pabuvojus lietuvių kolonijoje 
Springhurste, prie Midlando, ar 
Simco ežero, šitos vietos negali
ma palyginti vien dėl gamtos 
grožio ir natūralumo, todėl ne
nuostabu, kad ir kiti lietuviai 

I (broliai Dobrovolskiai) bando 
ten kurtis. A. Kaunackis yra įsi- 

' gyvenęs į vietinę kanadiečių 
, bendruomenę, eina mokesčių nu- 
' statytojo pareigas ir laisvalaikiu 
■ verčiasi nekilnojamo turto pre- 
kyba. Susidomėjusiems savo 

I atostogų ar savaitgalių praleidi
mu, pridedu adresą, iš kur gali
ma gauti daugiau informacijų: 
A.Kuanackis, Ahmic Rest Lodge, 
Magnetawan, Ont. Tel. 2-R-15.

-alpuk-

■.orontietis A. Kaunackis, ku
riam nusibodo didmiesčio dulkės 
ir tvaikas, likvidavo sava namą 
ir pasukęs į šiaurę nuo Paris 
Sound įsigijo ūkį-vasarvietę prie 
vaizdingojo Ahmic ežero. Turė
damas kelis tūkstančius pėdų 
ežero kranto, o užpakaly apie 
150 akrų miško, per kurį teka 
pasižyminti torelėmis upė, mūsų 
tautietis iškarto savo dėmesį nu
kreipė į ūkininkystę. Tačiau 
ūkiškos pastangos Kanadoje nė
ra labai apsimokančios, todėl po 
kurio laiko A. Kaunackis atsi
gręžė į turizmą. Gyvenamasis 
namas buvo pritaikintas vasaro
tojams — atskiri kambariai, kaip 
hotely su virtuvės naudojimu ir 
bendru salionu. Dar senųjų šei
mininkų paliktas vienas vasar-

Romą 8 m. ir Aleksandrą 1% m

— savanoriui kūrėjui ir J. Steib- . ___
liui, nurodydamas juos, kaip du ja'TŠsinuOmaVę 
didžiuosius LN švyturius, kurie' glepetienė su vaikais liko ruoš- 
patikėjo tūkstantines sumas sve-j ti pietus, o Agota ir Domas Ko- 
timoms ir nepažįstamoms ran-' chankai su Br. Šlepečiu jo mo
koms, kada dar LN buvo labai < toriniu laiveliu išplaukė Į eže

rą. Padarius pora posūkių laive- 
Didžiausia kliūtimi pradžioje į apvirto ir visi atsidūrė van-

Šio darbo buvo mūsų nepasiti- Ą. KochanKięne nemokėjo 
kėjimas viens kitu. Šiuo * metu j PĮ^kti ir vyrai yą sugriebę no- 
ji jau žymiai sumažėjusi. Kitas | rejo pritraukti prie apyirtusios 

tas pasireiškiąs ir dabar šiomis 
svarbiausiomis kryptimis:

a) puolimais prieš valdomųjų 
organų atskirus asmenis, prime
tant jiems pramanytus kaltini
mus;

b) sąmoningu nesidomėjimu 
LNamais;

c) LN ignoravimu;
d) pastangomis perimti LN į 

privačią kontrolę;
e) pastangomis paversti LN 

biznio namais pilna to žodžio 
prasme.

Šios kliūtys bus ir ateityje. Jas 
visada lengvai nugalėsime, jei 
seksime LN darbą ir dalyvausi
me susirinkimuose.

Liet. Namai ir VI Liet. Diena.
Su dideliu skausmu tenka apgai
lestauti LD k-to nutarimus, vi
siškai išjungusius LN iš šios 
šventės. Pasekmėje to į Hamilto
no puikią koloniją įpilta daug 
antagonizmo nuodų, ko ši graži 
bendruomenė jau senokai nema

vasarvietę, kur Koc'nankai ture- 
• vasarnami. S

problematiški.

labai^pruTp^ešiškas LN fron- valties, bet laivelis pradėjo skęs-1

A. LIŪDŽIUS, B.U 
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai. •
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai: 
Įstaigos JA. 7-5575 
Narni) FU. 3-8928

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
({duodamos paskolos iki $3.000, morgMig paskolos H 7% iki S0% turto vertės.

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

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

visada yra melas 
džiaugtis

ir juoktis
BRIWERT LIMITCD 

TORONTO
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tava. — Karalienei Elzbietai I nados vyriausybė jos atsilanky- 
«iai pareiškus, kad ji asme- mo proga įkūrė $1.000.000 jos var 
;ų dovanų nępriimsianti, Ka-ldo fondą vaikų ligoms tyrinėtu

JURGIUI GALINIUI tragiškai minis, 
jo žmonai Bronislavai liūdesio valandoje nuoširdžią užuo
jautą reiškia — - *

E. J. Aleksai, 
L A. Gurevičiai, 
M. Jarašūnas.

JURGIUI GALINIUI tragiškai žuvus, 
liūdinčiai jo žmonai reiškiame nuoširdžią užuojautą

N. J. Astrauskai,
B. A. Didai,
B. J. Simonaičiai,
G. S. Šiukšteriai.

-STUDENTAI-
(Atkelta iš 2 psl.)

— Jokios vyriausybės nepri-1 
pažįstu!... — murmėjo jis ir 
taikėsi pagriebti antklodę.

Dzūkas ją susiglemžė į glėbį 
ir paaiškino:

— Slaptu balsavimu, drįstų pri 
■minti, išrinkote seniūnu. Papra
šysiu!—ir įbruko Antanui į ran
kas bucus.

Antanas dirrgo su jais Žiurki
ninko duryse.

Žiurkininku vadino mažytį, nė 
vieno lango' neturintį kambarėlį, 
kuriame buvo įsirengę virtuvę. 
Ten taip pat laikydavo paltus ir 
batus.
“Sviesto nėra”, — nusprendė 

Dzūkas, pasirausęs spintelėje.
— Kai miegi, valgyti nesinori. 

Nusnausk valandnėlę, — gundė 
Antanas, atsiimdamas antklodę.
- Žinai, sapnavau, kad apsiženi-

dinų draugu? Kodėl dauguma 
nusigręžia nuo manęs arba sten
giasi nepastebėti, nesusitikti? 
Ką aš padariau? ...”

Taip, jis paėmė dešimt knygų, 
kurios gulėjo suverstos į krūvas 
viename bibliotekos kambarėly
je. “Kas čia?” — vieną vakarą 
Vincas paklausė Instituto sargą 
Zenoną. — “Buržujinės knygos. 
Ruošias ir neprisiruošia kažkur 
išvežti”, — atsakė sargas.

Vincas paėmė keletą tokių, 
kurias, jam atrodė, būtinai rei
kia perskaityti. Parsinešęs padė
jo jas ant spintelės. Po kelių die
nų jį pašaukė į partkomą: girdi, 
rašyk pasiaiškinimą, prisipažink, 
ką paėmei iš bibliotekos. “Nieko 
nepaėmiau”. — “O “Intymios 
giesmės”? Gal jūsų nuosavybė?”

Teko rašyti pasiaiškinimą. 
Vincas jame įrašė penkias kny-

JURGIUI GALINIUI tragiškai žuvus, 
o žmonai gilaus liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
’eiškia

Butkevičių šeima.

- Tragiškai žuvus
A. A. JURGIUI GALINIUI .

jo žmonai Bronei Galinienei reiškiame gilią užuojautą

A. ir J. Gudaičiai.

A. t A. JURGIUI GALINIUI mirus,

jo žmonai Bronei Galinienei reiškia gilią užuojautą

J. ir K. Kaknevičiai.

jau su lotynų kalbos dėstytoja i £as- Partorgas ištiesė švarų po- 
............ — - - 'pieriaus lapą: “Įrašykite ir tas, 

i kurias norėjote pasilikti. Nerei
kia apgaudinėti, .draugas Nor
vaiša”.

Vadinasi tas, kuris pranešė 
apie knygas, žinojo net tikslų jų 
skaičių. Knygas teko grąžinti.

Norvaiša buvo apkaltintas va
gyste ir melavimu, nors į klau
simą — “Kodėl paėmei knygas?” 
— Vincas atsakė: “Aš pats noriu 
pažinti praeitį. Dažnai apie pra
eities rašytoją tesužinome tik 
tiek: pažangus, dekadentas ir 
plius penkių eilėraščių pavadi
nimus”.

Tačiau šis atsakymas, atrodo, 
nieko neįtikino. '

Vincas negalėjo sutikti su tuo, 
kad jį pavadino vagim. Šis žodis 
jį deginte degino. Jam atrodė, 
kad ne jis, o iš jo, atimdami 
knygas, pavogė dešimt rašytojų, 
kuriuos jis būtų geriau pažinęs, 
o dabar nepažinos... Pagaliau 
viskas taip įgriso, kad jis lyg iš
sigelbėjimo laukė atostogų...

— Tu, Vincai? — pakėlė galvą 
Antanas ir, rangydamasis iš lo
vos, ėmė pasakoti naują sapną: 
— Šunį sapnavau. Mažas tas šuo, 
g uodega jo — kaip varpinės

Tragiškai žuvus
A. A. JURGIUI GALINIUI

jo žmonai Bronei Galinienei liūdesio valandoje reiškia 
'ilią užuojautą

Alb. Lajukas.

JURGIUI GALINIUI tragiškai žuvus, 
jo žmonai nuoširdžią užuojautą reiškia

leveland, Ohio.
J. ir J. Naujokaičiai.

A. A. JURGĮ GALINĮ
palydint į amžinybę

velionies žmonai p. Bronei Galinienei • 
nuoširdžią užuojautą reiškia

J. Šulcas.

A. t A. JURGIUI GALINIUI mirus,
jo žmonai Bronei Galinienei reiškia gilią užuojautą ir 

kartu liūdi

Irena, Vacys Urbonai.

NATALIJAI N AIDUŠKEVIČIENEI mirus,
os vyrui gilaus liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
eiškia

LVS “Ramovė” 
Niagaros Pusiasalio skyrius.

NATALIJAI NAIDUŠKEVICIENEI 
Wellande mirus,

iūdinčiam vyrui ir sūnui su šeima reiškiame gilią užuo- 
autą

A. ir J. Skaisčiai.

Mielajam BRONIUI ŠLEPEČIUI tragiškai mirus, 
o šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

. Kochankų šeima.

Mylimai mamytei
A. t A. VYŠNIAUSKIENEI mirus, 

lukteriai Romutei ir sūnui Liudui gilią užuojautą reiškia

B. Beržanskis.

Marčiukonyte. Tai visą mielą j 
dienelę ir naktelę turėjau ama-1 
re (lot. — mylėti) asmenuoti, 
pertektus, plusquamperfektus su 
darinėti. Na, ir kankinausi!... 
Ir iš kur, sakysim, tokie baisūs 
sapnai į galvą ateina? — o kiek 
patylėjęs: — Reikės kelnes iš
prašyti.

Jau dvi savaitės kai Antanas 
kiekvieną savo svaresnę mintį 
užbaigia tuo pačiu “reikės kel
nes išsiprosyti”, bet ligi šiol to 
padaryti neprisiruošė.

Dzūkas vėl atsisėdo prie sta
lo ir susimąstė, iš ko pasisko
linti dešimtinę. Bent keleto jau 
klausinėjo — nepataikė. O val
gyti norėjo.

Gyvenime nėra buvę tokio at
vejo, kad Dzūkas neišsipainio
tų. Eidamas laikyti egzamino, 
kad ir mažai tesiruošęs, jis pa
drąsindavo save, jog vistiek išsi
suksiąs. Ir išsisukdavo.

Dzūkas vaikščiojo visuomet 
susitaršiusiais plaukais, nešiojo 
akinius, nuolat slenkančius nuo 
nosies žemyn. Fakultete Dzūkas 
buvo apkrautas įvairiausiomis 
pareigomis — išrinktas į dviejų 
būrelių valdybas ir kurso kom
jaunimo biurą. Kartais tuo pat i 
metu reikėdavo dalyvauti tri
juose susirinkimuose.

Dzūkas pagalvodavo pagalvo
davo ir nenueidavo nė į vieną. 
Jeigu tai būdavo pavasaris, jis ta 
proga suorganizuodavo draugus 
ir išvažiuodavo į Valakumpius 
paspardyti sviedinio. Kitą . die
ną kritikuoja Dzūką trijose vie
tose. Jis savikritiškai pasmerkia 
save ir pasižada tuojau pat pasi
taisyti. Ligi sekančio karto.

Į kambarį įėjo Vincas Norvai
ša. Vos tik žvilgterėjus į jį, nu
stebindavo, anot Dzūko, “kvailai 
mėlynos” šio jaunuolio akys. Jų 
mėlynumas buvo toks tyras ir 
ryškus, kad kiekvienas, pirmą 
kartą jį pamatęs, nejučiomis pa
galvodavo: “Lyg šešiolikinės...” 
Akis dar labiau paryškindavo 
šviesūs garbanoti plaukai, išblyš 
kęs veidas. Vincas buvo apsiren
gęs melsvu plačiakelniu trenin
gu su blizgančiomis užtrauktu
kų juostelėmis.

— Patvirtino raikome? — pa
klausė Dzūkas.

— Patvirtino, — atsakė Vincas 
ir nuėjęs atsistojo prie lango.

— Valgei? — toliau klausinėjo 
Dzūkas.

— Nesinori, — numojo ranka 
Vincas. — Nuo kefyro yra dvi 
bonkos, parduok, bulką nupirksi.

Nieko neatsakęs, Dzūkas ap
sirengė ir išėjo.

Vincas pritraukė prie lovos 
kėdę, padėjo ant jos peleninę, 
atsigulė aukštielninkas ir, nulei
dęs žemyn kojas, užsirūkė.

Lovoje suniurzgė Antanas, 
matyt, vėl susapnavo pertektus 
ir savo nepaprastas vedybas.

Vincas godžiai traukė dūmą 
po dūmo. Nesinorėjo galvoti 
apie tai, kas įvyko, bet pamiršti 

I taip pat negalėjo, ir mintys vijo 
viena kitą.

... Jį komjaunimo susirinkime 
gynė tik Antanas, Dzūkas ir dar 
vienas kitas. Įrašė papeikimą, o 
po susirinkimo tie patys, kurie 
balsavo už papeikimą, prieidavo 
prie jo ir stengėsi raminti: “Nie
kai! Tu gi nieko nepadarei. Ne
nusimink. Žinai, susirinkimas su 
sirinkimu...”

“Kodėl susirinkime žmonės 
dažnai tampa visai kitokiais ne
gu gyvenime, pritaria tam, kas 
prieštarauja jų įsitikinimams, 
mintims?” — galvojo Vincas.

... Institute sklido gandas, 
kad Norvaiša iš bibliotekos. pa
vogė dešimt retų knygų. Pasku
tinę savaitę Vincas stengdavosi 
nepasirodytu koridoriuose,. kad 
nejaustų tų nebylių, visur jį ly
dinčių žvilgsnių: “Štai mūsų va
gišius eina !...”

Visa tai slėgė ir vertė susi
gūžti nuo kiekvienos pašaipos, 
kaip ir nuo guodžiančio žodžio. 
Anksčiau Vincui atrodė, kad jis 
Institute turi labai daug draugų. 
Dabar paaiškėjo, kad tikrų drau
gų tėra keletas... “Kodėl taip? 
Kodėl aš kiekvieną, kuris pa
plekšnoja per petį arba pasako 
kelis žodžius apie draugystę, va-

bokštas. Bėga gatve ir vizgina 
uodegą, net langų stiklai terš- 
ka...

— Ruošiuos išleisti knygą “Pa
laiminto tarp miegalių sapnai”,
— nutraukė jį Vincas. - Knygos 
pabaiga bus fantastiška: nuo per 
simiegojimo knygos herojus An
tanas pats sapnu pavirs.
, Antanas nušlepsėjo prie spin
tos, atidarė duris ir, nuodugniai 
viską apžiūrėjęs, paėmė kefyro 
bonkas,

— Buiką pirk su razinkomis,
— patarė Vincas.

Koridorium sklido Dzūko bal
sas. Dainavo bendrabučio gy
ventojų numylėtą dainelę:

Daina primusėlių
Taip mums įgriso jau,

% Tegul velniai!
Sapnuojasi vėlei 
Mamos blyneliai tau 
Ir lašiniai.

— Įstatymo vardu! — šūktelė
jo jis, pabeldęs koja į duris.

Antanas įleido.
Dzūkas rankose laikė du ry

šulius.
— Kopūstai! Mėsa! — paskel

bė jis, viską iškilmingai padė
damas ant stalo.

— Mėselė?! — Antanas nepa
sitikėdamas išvyniojo ryšulį.

— Iš kur pinigų gavai? — pa
šokęs nuo lovos, Vincas paraga
vo kopūstų.

(Bus daugiau)

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

Toronto 3, Ont.‘

Kaina 10 centų. 
Užsakymus su apmokė

jimais siųsti:

4

Vardinėms 
atvirutės su 
lietuviškais 
tekstais.

Keliaujantis pirklys

3 ? 5 6

Antroj pusėj kiek
vieno Kanados si
dabrinio dolerio 
yra iškaltas “ke
liaujančio pirklio” 
(“Voyageur”) pa- 

čiagimis irkluotojas.veikslas, jo laivelis ir
Tai scena iš ankstyvojo Kanados gyvenimo.
Augant Kanados kailių prekybai, iškilo jų 
transporto problema. Kadangi vieninteliai 
keliai buvo upės, problema buvo išspręsta 
beržinių laivelių. Toks laivelis tiko ir toli
moms kelionėms ir sunkiems kroviniams ... 
jis buvo pakankamai lengvas taip, kad žmo
gus ant kupros lengvai galėjo jį iš vienos upės 
ar ežero pernešti į kitą... jis galėjo pakelti 
šešis žmones ir šešias tonas krovinio.
Tik tam tikros rūšies žmonės tegalėjo pasi
naudoti tokiuo laiveliu — žmonės, kurie gerai 
žinojo vandens kelius miškuotame krašte. 
Toks žmogus buvo “keliaujantis pirklys”... 

' keliautojas vandenų keliais.
Su savo laiveliu toks keliautojas pirklys ga
lėjo per dieną nukeliauti 70 mylių. Į vieną 
galą keliaudamas veždavo maistą, namų apy
vokos reikmenis ir ’žvėrių gaudymo prietai
sus, o grįždamas veždavosi kailius.
Keliaujančių pirklių sistema padėjo Kanadai 
išaugti. Ji atidengė ir tolimas vakarų sritis 
iki pat Pacifiko. Už tai kanadiečiai prisime
na ir gerbia tuos šauniuosius keliautojus.

£he JHouse pf Sėagram
.> Distillers since 1857

Kultūros ir knygų pasauly
JAV IR KANADOS LFB 
STUDIJŲ IR POILSIO 
SAVAITE
Lietuvių Fronto Bičiuliai jau 

treti metai iš eilės rengia savo 
nariams, jų šeimoms ir draugams 
studijų ir poilsio savaitę. Šie
met ji įvyksta rugpiūčio 9-15 d.d. 
ALRKF stovykloje “Dainava” 
prie Manchester, Michigan.

Padaryta viskas, kad galėtų 
atostogauti ir jaunosios šeimos 
su mažesniais vaikais.* Savaiti
nis mokestis $30 suaugusiems, 
vaikams pusė kainos.

Norį dalyvauti studijų ir po
ilsio savaitėje, prašomi regist
ruotis pas vietos LFB sambūrio 
valdybos narius arba tiesiog pas 
Cleveland© LFB sambūrio val
dybos sekretorių Vladą Palu
binską — 2870 Meadowbrook, 
Cleevland HTS 18, Ohio. Šios 
stovyklos rengėjai — Clevelan- 
do LF bičiuliai, vadovaujant dr. 
K. Ambrazaičiui. Rengėjai išlei
do specialų kvieslį, kuriame nu
rodytos smulkios sąlygos ir stu
dijų programa. Norį jį gauti pra
šomi rašyti nurodytu adresu VI. 
Palubinskui.

Be aktualių paskaitų, kurias 
skaitys dr. V. Vardys, dr. J. Bra
zaitis,-V. Vaitiekūnas, dr. J. Gir
nius ir kiti, bus leidžiamas sto
vyklos laikraštis, vakarais ren
giami šokiai, koncertais ir litera
tūros vakarai. Pabaigai bus di
džiulis koncertas stovyklauto
jams ir svečiams, dalyvaujant 
solistei Aldonai Stempužienei.

Registruotis iki liepos 15 d.
H

Ateitininkų dvasios vadų JAV 
rytinio pakraščio pasitarime 

į birželio 18 d. Marianapoly daly- 
Įvavo apie 20 kunigų, vadovau
jančių ateitininkų vienetams bei 
besidominčių ateitininkų veikla. 
Referatą skaitė marijonų vicege-

rolas kun. Pr. Brazys, MIC. Dis
kutuoti ateitininkiškos veiklos 
ir religinio gilinimo klausimai, 
aptartos religinio auklėjmo pro
gramos vienetams, stovykloms ir 
ideologiniams kursams.

Vašingtono leidykla Public 
Affaires Press — 419 New Jer
sey Ave., S. E. Washington 3, D. 
C. — leidžia knygą apie komu
nizmą, kurioje norima pavaiz
duoti komunizmo veiklą paverg
tuose kraštuose. Leidykla Litua- 
nus žurnalo redakciją paprašė 
tam tikslui vaizdinės - iliustraci
nės medžiagos—paveikslų, nuo
traukų, karikatūrų ir t.t. Panau
dota medžiaga bus grąžinta. Kas 
turi, prašoma tokią medžiagą 
siųsti leidyklai tiesiog arba per 
Ltiuanus—916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y.

Pranio Alšėno knygai “Maži . 
žodžiai”, kurią leidžia Pr. Ens- 
kaičio knygų leidykla “Rūtą”. / 
Hamil.tone, įvadą parašė Otavos 
universiteto profesorius dr. A. 
Ramūnas, o viršelį ir titulinį la
pą su praplėstu knygos pavadi
nimu ir žanro apibūdinimu nu
piešė dail. Telesforas Valius. 
Viršelyje — meninio apipavida
linimo kompozicijoj — matomas 
pelikanas, maitinąs savo vaikus. 
Gi pelikanas — laikomas simbo
liu bažnyčios, o taipogi — moti
nos kaip paskiro žmogaus, taip 
ir mūsų visų motinos — Tėvynės 
Lietuvos. Viršelis — dviejų spal
vų. Knyga turės per 200 pusi. - 
teksto. . • >

F. Bonoskis-Baranauskas, ame
rikietis bolševikuojantis lietuvių 
kilmės rašytojas, dalyvavęs so
vietų rašytojų suvažiavime Mas
kvoje, birželio 2 d. lėktuvu at
skrido į Vilnių. Jį aerodrome 
sutikę rašytojų, partijos ir val
džios atstovai.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės Londone vadovybei malonu 

pranešti, kad ji,yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo 
fabrikų pagaminti Lietuviu Prekybos Bendrovei 75.000 jardu 
EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama 
Lietuvoje, toms medžiagoms esame parinkę specialų raštą — 

• dvigubus ypač švelnius ruoželius. Taip pat ir naujas spalvas 
. esame parinkę ypač patrauklias: melsvą, tamsiai rūdą ir tamsiai 
pilkšvą.

Visos tos medžiagos turi įrašą “Made in England”.
Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai augštesnės 

rūšies ir daug brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrovė nu
sprendė siūlyti jas visiems lietuviams standartiniams siunti
niams sudarinėti nepakeltomis kainomis.

Kadangi dar -yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakvti 
mūsiškį “Specialų standartinį siuntinį”, kurį sudaro 23 jardai 
medžiagos. Lietuvių Prekybos Bendrovė nusprendė skirti tam 
reikalui 23.000 jardų medžiagos, iš kurios bus galima sudaryti 
1.000 “Specialiu standartiniu siuntiniu”. Toki siuntinį sudarvs 
23 jardai NAUJU EKSPORTINĖS RŪŠIES - VILNONIŲ ME
DŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar moteriš
kiems kostiumams tiktai už $ 79.00
įskaitant į tą sumą visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti 
tokias spalvas, kokios jam patinka.

Mūsiškį “Specialų standartinį siuntinį” gali užsisakyti kiek
vienas, vis tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar kitos firmos.

Pareikalavusiems mes nemokamai siunčiame tu naujųjų 
medžiagų pavyzdžius, standartinių siuntiniu kainorašti ir savo 
NAUJĄJĮ BENDRINĮ KATALOGĄ.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir. tiems, 
kurie tuojau pat negali užsisakyti, gavę bent $1.00 užstato, ga
lėsime 3 mėnesius laukti paties užsakymo.

Mes patikriname, kad:
SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS 

PAVYZDŽIAIS BUS PASIRINKĘS UŽSAKYTOJAS.
Mums taip pat malonu painformuoti visus siuvamųjų 'ma

šinų siuntimu besidominčius savo kliientus. kad mes siunčiame 
rankines ir kojom minamąsias “SINGER” SIUVAMĄSIAS MA
ŠINAS, kurių muitas yra čia apmokamas.

Mums vis dar būtų pageidaujami atstovai JAV ir Kanadoje.
Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 A, HUNT STREET, LONDON, W. 11 

GREAT BRITAIN.

Jau turime naujausiu modeliu
1959 metu baldu

Mohawk Furniture
LIMITED

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 į 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas.
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Mann & Martel.
*

1199 Bloor St. W,
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į 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 
imokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

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

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didele moderniška virtuvė, aly
va apšildomos.

St. Cloir - Oakwood 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va Šildomos, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette • High Park 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 mūronamos 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
derniškos 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. 
Cla*r.

Marion - Ronccsvallcs 
$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.

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

Oakwood - Davenport Rd. 
$15.000 įmokėti, visai naujas 18 
kambarių modemiškos triplcksas. Vi
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai Virš rūsio. Tuojau galima užr
emti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481
Namų tci. LE. 6-1410-

Bloor - Havelock 
1 atvira skola 10 metų 

$2.500 įmokėti, 6 kambariai, alyva 
šildomas, arti Bloor, susisiekimo, ap
sipirkimo, parko.

Bloor - St. Clarens 
$13.000 pilna kaina; mūrinis, 8 k., 

. 2 virtuvės, 2 garažai, keli žingsniai
iki Bloor.

Parkdale — 1 atvira skola 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 7 kambariai 
per 2 augštus; dvigubas garažas, įva
žiavimas iš kiemo, 2 virtuves. Kaina 
15.900. . *

Bloor - Do vercourt — 1 skola 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8, kamba
riai, 2 virtuvės. Tuoj pat galima už
imti. Arti Bloor. Vieta garažui. •»

Evelyn Ave. - Annette m 
1 atvira skola

$3.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 9 
kambariai. Pirmą kartę pardavimui. 
Lobai arti prie katalikų mokyklos. 
Gražus, ramus rajonas.

Bloor - Oakmount Rd. - High Park 
$4.000 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
riai, 3 virtuvės. Prašo tik $17.500. 
Alyva šildomas, geros išsimokejimo 
sąlygos. Kiemas 25 iš 150.

Rusholme Rd. - Bloor 
12 didelių kambarių 

$19.900 prašoma kaina, mūrinis, 
vieta 2 garažams, puikus, didelis kie
mas 25 iš 200. Pardavimui pirmą 
kartą. Reikalingas truputį pataisymo. 
Gera proga įsigyti gera namą pigiai.

Swansea — 1 skola — 2 augštai 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
dideli, gražūs kambariai, kvadratinis 
planas, garažas, privatus įvažiavimas, 
2 vonios.

rou

Jane - Bloor 
4 butai — 2 augštai 

1 atvira skola 
$15.000 įmokėti, atskiras, gerų 
donų , plytų, 4----keturių kambarių

butai, 4 vonios, 4 virtuvės, 4 mūri
niai garažai, vandeniu alyva šildo
mas, -f.nuomotas pagal sutartį. Kai
na $42.500.

T. STANUUS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. , Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastumėtc šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo5 nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PERKAM ir PARDUODAM MORGIČIUS, garantuojamas tvar
kingas morgičių mokėjimas.

DUODAM VELTUI PATARIMUS invcstacijų reikalu.
INDUSTRINĖS, KOMERCINĖS ir REZIDENCINĖS žemės 

delis pasirinkimas, investacinės nuosavybės.

KREIPTIS ASMENIŠKAI

EXTRA Realty Limited
Telefonas LE. 4-9211

di

SPORTAS
9-JŲ Š. AMERIKOS LIETUVIŲ'komandai, jų susitikimas su

SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ |...................... m ’ K'--
2-SIS RATAS

1. 9-jų Š. Am. Liet. Sportinių i abiejų klubų gražiems santy- 
Zaidynių II rato varžybos įvyks kiams, nes kovietės tik atyyku- 
liepos 4-5 d. Clevelande.

2. FASK-to pavedimu žaidy- kad rungtynės neįvyks, nors kai-
nes vykdo Cleveland© LSK Žai- ■ kurios buvo pasiliuosavusios net 
bas. Į ir iš darbo Hamiltone.

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

800 m, 1500 m, 3000 m ėjimas, 
110 kliūtinis bėgimas, į tolį, į 
augštį, trišuolis, į augštį su kar
timi, rutulys, diskas, ietis, 4x100

• m estafetė, olimpinė estafetė — 
800 m x 400 m x 200 m x 200 m.

Moterims: 50 m, 100 m, į tolį, į 
augštį, rutulys, diskas, ietis, 
4 x 60 m estafetė.

Jauniams: 100 m, 200 m, .1000 
m, 70 yd. kliūtinis bėgimas, į 
tolį, į augštį, rutulys (12 Ibs.), 
diskas (jaunių), ietis (jaunių), 
4 x 100 m estafetė.

Mergaitėms: 60 m, į tolį, į augs 
tį, rutulys (8 Ibs.), diskas (mo
terų), ietis (moterų), 4 x 60 es
tafetė.

Plaukymas:
Vyrams: 100 yd. laisvu stiliu

mi, 440 yd. laisvu stiliumi, 100 
vd. krūtine, 100 yd. nugara.

Moterims ir jauniams: 50 yd. 
laisvu st., 100 yd. laisvu st., 50 

lyd. krūtine, 50 yd. nugara.
[ Lauko tenisas: vyrų vienetas, 
i vyrų dvejetas, moterų vienetas, 
moterų dvejetas, mišrus dveje

tas, jaunių vienetas.
i Futbolas: vyrams ir jauniams, 
f 4. Žaidynėse turi teisę daly- 
ivauti kiekvienas lietuvių spor- 
, to vienetas ar pavienis sporti
ninkas, per atitinkamą sporto 
apygardą atlikęs metinę sporti
ninko registracijos prievolę, kva 
lifikavęsis iš apygardinių pirme
nybių (jei numatyta) ir tvarkin- 

i gai atlikęs registracijos forma- 
il’umus.

5. Jaunių ir mergaičių gimimo 
datos riba yra 1941 m. sausio 1 

Jaunučiu — 1944 m. sausio 
d-

9-jų Žaidynių Org. K-tas.
VYČIO ŽINIOS

Į devintąsias žaidynes Cleve
land© vyksta 15 Vyčio futboli
ninkų, 9 lengvatletai, 3 lauko te
nisininkai ir 1 plaukikas. Išvyks
ta mašinomis penktadienio ryte 
ir vakare. Išvykstantiems pla- 

jtęsnė informacija bus suteikta 
per sekc. vadovus.

Futbolininkai laimėjo Consols 
Cup varžybų peržaidimų rung
tynes prieš stiprią estų komandą 
2:0. Įvarčiai: Thomasos 1, J. Vė- 
Ivvis 1. Po šio laimėjimo yytie- 
čiai pateko į šių varžybų kvart- 
finalį. VytieČiams pakaktų dar 
dviejų pergalių pakartoti 1957 
m. laimėjimus.

Lauko tenisui gautas leidimas 
naudotis Lakeshore aikštelėmis tencija buvo atlaikytos pamal- 
Nr. 3 ir 4 antradienio ir ketvirta
dienio vakarais. Jaunimui po 
žaidynių bus sudarytos sąlygos 
žaisti High Par klube.

Lengv. atletikos treniruotės 
vyks šią savaitę pagal susitari
mą. Pirmadienį turėsime kontro
lines rungtynes. y A. S.

KOVO ŽINIOS
Vilniečių Joninėse buvo pra

vestos ir sporto varžybos. Kovo 
jaunių krepšinio komanda pra
laimėjo Ročesterio Sakalui 39:44, 
o lauko tenisininkai buvo įveik
ti Toronto Vyčio 1:2. Paskutinę 
dieną atsisakius dalyvauti To
ronto Vyčio moterų krepšinio

St Catherines, Ont
Liepos 4 dieną Garden City 

Beach salėje Port Wellery St. 
Catharines skautų rėmėjai ruo
šia linksmą gegužinę - šokius. 
Gros geras orkestras. Veiks tur
tingas bufetas ir loterija. Pra
džia 4 vai. p.p. Tikimasi sulauk
ti daug svečių iš Hamiltono, To
ronto, Amerikos ir kitų artimes
nių vietovių.

Toje pačioje vietoje Port Wel
lery liepos 4-5 d.'Žalgirio vieti- 
ninkijos skautai-ės ruošia 2 die
nų skautų-čių iškylą su įdomio
mis skautiškomis varžybomis. Į 
šią iškylą kviečiami skautai-ės iš 
Hamiltono, Toronto, Rocheste- 
rio ir kitų artimesnių vietovių, 
varžybos yra numatytos iš šių 
dalykų: signalizavimo, mazgų 
rišimo, greitosios pagalbos tei
kimo, palapinių statymo, dainų 
spėjimo, sporto ir t.t. Skautai-ės 
prašomi atsivežti savo palapines, 
valgymo ir miegojimo . reikme
nis. Kurie norės gauti pastoviai 
maistą, privalo stovykloje užsi
registruoti ligi liepos 4 d., 4 vai. 
p.p. Žalgirietis.

.Parapijos šventė rugpjūčio 1 
dieną. Pačiame vasaros įkarštyje 
bus smagu ir gera atitrūkti nuo 
ežerų ir upių, nuo mielo vande
nėlio ir praleisti šeštadienio va
karą metinėje parapijos šventė
je, kuri įvyks St. Stephen salėje, 
prie Wellando, gražiame miške
lyje. Programa įvairi, kurią at
liks Rochesterio, Hamiltono ir 

atjaučiant mūsų šeimos’ nelail j^tuviai.
Pranas; Algirdas ir Nijolė | Visi keliai veda j Niagaros pu- 

Naiduškevičiai. 'siasali! Parap. komitetas.

WINNIPEG Man.
Izidorius Grigaitis, Ed

1 k°" 
vietėm neįvyko. Toks žingsnis 
yra nepateisinamas ir kenkia

sios į St. Catharines tesužinojo,

Šeštosios Kanados LD proga 
įvyksta pirmosios krepšinio rung 
tynės tarp JAV ir Kanados vy
rų ir moterų rinktinių. Šių rung
tynių pravedimąs yra pavestas 
Kovui. JAV lietuvių rinktinė 
bus atstovaujama tų pačių žai
dėjų, kurie vyksta j'P. Ameriką. 
Šioms rungtynėms yra paimta 
Hamiltono katedros mergaičių 
gimnazijos salė, talpinanti per 
300 žiūrovų.

Š. Amerikos žaidynėse Cleve- 
lande Kovas bus atstovaujamas 
plaukime ir lengvojoje atletiko
je. K B.

WELLAND, Ont
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Bend
ruomenei ir Meškeriotojų klubui "Litua- 
nica° už suteiktą finansinę paramą mū
sų šeimos nelaimėje. Nuoširdus ačių Tė- Į 
vui B. Mikalauskui, OFM, už iškilmingas 
šv. Mišios bei gedulingas pamaldas, at
laikytas už a.a. Natalijos Naiduškevičie- 
nės vėle. Ačiū už vainikus, gėles įr už
prašytas šv. Mišias už velionės vėlę. 
Ačiū LB valdybos pirm. K. Stankevičiui 
už pasakytą atsisveikinimo žodį kapinė
se. Didelis ačių visiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse ir už pareikštas užuojautas, 
tai giliai 
mę.

id 
I

Kun.
montono liet. par. klebonas, šiais 
metais pravedė trijų dienų re
kolekcijas.

L. šeštadieninės mokyklos tė
vų susirinKime nutarta šią va
sarą daryti dviejų savaičių vai
kų stovyklą prie ežero.

Motinos dienos minėjimas įvy
ko gegužės 10 d. Iš ryto už mo- ‘ 
tinas buvo atlaikytos pamaldos. 
Po pietų parapijos salėje įvyko : 
minėjimas, kurio metų progra-; 
mą išpildė mokyklos mokiniai. I 
Programai vadovavo Everestas 
Federas, Paskaitą skaitė Eugen. 
Kalasauskas. Po to sekė meninė 
dalis, kurią paruošė mokytojos 
G. Galminienė ir E. Federavi- 
čienė. Pradžioje buvo suvaidin
ta inscenizuota pasaka “Raudon
kepuraitė”, įpinant keletą plasti
kos dalykėlių.

Po to sekė berniukų gimnas
tika, deklamacijos, tautiniai šo
kiai, vokaliniai ir instrūmenta- 
liniai vaikų, pasirodymai. Gale 
vaikų choras padainavo keletą 
dainelių ir klebonas pasakė pa
dėkos žodį. Minėjimas baigtas 
tautos himnu. ,

Baisiojo birželio minėjimas 
Įvyko birželio 7 d. Iš ryto ta in-

Ken WILES Realtor Ltd.
1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) Telefonas LE. 7-3173

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte. Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 
Rūpestingas morgičių sutvarkymas. .

dos, o 5 vai. p.p. įvyko eisena 
nuo parlamento rūmų iki žuvu
siųjų paminklo. Eisenoje daly
vavo lietuviai, latviai, estai ir 
ukrainiečių skautai. Prie pamink 
lo padėtas vainikas. Kalbą pasa
kė kasyklų ministeris. Minėji
mui vadovavo Ev. Federas.

Lietuviško radijo pusvalan
džiai buvo birželio 15 ir 16 d.d.

Liet. šv. Kazimiero bažnyčios 
pašventinimas įvyko birželio 14 
d. Tai buvo visų winnipegiečių 
darbų ir triūso apvainikavimas. 
Jau iš vakaro buvo jaučiama 
šventės nuotaika, visur puošia
ma, ruošiama. Abu Winnipeg© 
dienraščiai įdėjo po trumpą ži
nutę apie būsimas iškilmes. Va
karų Kanados katalikų savait
raštis “Western Sunday Visitor” 
patalpino pirmame puslapy, pa
čiame viršuje bažnyčios vidaus 
paveikslą ir po jo ilgą aprašymą.

527 Bloor St. W. 1 Telef. LE. 2-4404 
Perkant ar parduodant bet “kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Dundas • Gladstone
$1.200 įmokėti, 6 komb., 2 mod. virt* 
Alyva šild., garažu lengvos išsimoke
jimo sąlygos.

Jane - Annette
$2.000 įmokėti, 5 kamb., mūr., atsk. 
bungalow, ir 4 kamb. apt. rūsyje, 
alyva šild., garaž., didelis gražus kie- 
nios. Pilna kaina $15.300.

Indian Rd. - Bloor
2.800 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 virt., mod. vonia, garažas, didžiulis 
kiemas, arti visko, viena skola 10 m.

Rusholme Rd.
$4.000 įmokėti, 12 komb. mūr. na
mas, 2 vonios, 2 mod. virt., vand. aly
va šild., žaidimų kamb. rūsy, dvigu
bas garažas, didžiulis gražus kiemas. 
Šeimininkas išvyksta iš Kanados.

Clendenan - Bloor
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadrate planas, 2 mod. virt., 
vand. alyva šild., garažas, viena sko
la 10-čiai metų.

Wright Avė. - Roncesvalles
$6.000 įmokėti, 13 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadrat. plonas, 3 virt., vand. 
alyva šild., gražus kiemas, arti apsi
pirkimo bei susisiek., geras nuomav.

TEL. DARBO LE. 2-4404

Baby Point 
$6.000 įmokėti, 10 komb. atsk. mūr. 
narnos, kvadrat. planas, 2 virt., vand. 
alyva šild., garažas, Žema kaina.

Havelock • College 
$6.500 įmokėti, 9 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 mod. virt.,'kvadrat. planas, 
vand. alyva šild., gražus kiemas, 
lengvos rr ilgos išsimokejimo sąlygos.

Jane - Bloor
$7.000 įmokėti, 5 kamb. mūr. puikus 
bungalow, tiktai 6 m. senumo. Centr. 
planas, alyva šildom., modernus vidu
je, garažas su privalu įvaž., kilimai 
etc. 2G metų atvira skola.

Jane • Baby Point 
$7.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atsk. mūr. namas, centr. planas, 
vand. alyva šild., žaidimų kamb. rū
sy, gražus kiemas, garažas su priv. 
įvažiavimu, žema kaina.

Doevrcourt - College 
$7.000 įmokėti, 4 atskirų butų, mūr. 
namas — 4-pleksas, modernus vidu
je, vand. alyva šild., plius didelis k. 
rūsyje, 2 garažai, 10 m. skola, labai 
geras investavimas.

.Indian Rd. - Bloor 
$9.900 įmokėti, 11 kamb. ątsk. mūr. 
namas, 3 mod. virtuvės, 3 vonios, 
vand. šildymas, geražas su priv. įvož. 
Geras nuomavimui, visai arti Bloor.

E R I S
- NAMŲ LE. 5-1584

Quebec Ave. - Bloor 
$2.500 įmok., 8 komb. mūr. atsk., 3 
virt., naujos šild. Prašomo kaina žc- 
ma. Galima tuojau užimti.

Evelyn Ave. - Annette 
$4.0Q0 įmok., grožių pi. otsk., 9 
kamb., 2, virt., 2 vonios, did. kiemas, 
garažas, geros privaž. Reikia mažo 
remonto.

Dundas - Rusholme Rd.
$4.000 įmok., 7 -kamb. per du augš- 
mūros, 3 virt., vond. alyva Šild., 2 
vonios, grožiai išdekoruotas.

Swansea - Bloor
5.000 įmok., 7 komb. per du ougš- 
tus, arti Bloor, mod. virt., naujos šild., 
garažas, šoninis įvož.

Jone - Annette
$6.000 įmok., 10 gražių kamb., at- 
skir., rupių plytų, 2 virt., vand. alyva 
Šild., ideali vieta, arti kraut, ir susi
siek., garažas ir vienos morgičius 10- 
Čioi metų. Sov. išvyksta, skubus par
davimas. Positeiraukit!

St. Clair - Lauder Ave. 
$6.000 įmok., 12 kamb. per 2 augš
tus, dupleksas, vond. alyva šildo.

High Park Ave.
$8.000 įmok., 12 kamb. per 3 augšt., 
didelis sklypas. Dvigub. garažas

Royal York Road • Bloor 
$10.000 įmok., 7 komb., 5 metų se
numo, mod. narnos, priv. įvož., vienas 
iš gražių namų, įrengtas karališkai.

S. Jokūbaitis
■ orupinu mor^iciui

M. Lt. 7-3173 mr LE. 4-0773

Bathurst Street 
$2.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 virtu
vės, atskiras didžiulis namas netoli 
Horbord, didelis kiemas su įvažiavi
mu. Gera proga besikuriančiam!

Indian Rd. Cresc.
$3.000 įmokėti, 8 kambariai, 2 virtu
vės, naujas o ir conditioned Šildymas. 
Savininkas pirkęs kitą namą, nori 
greičiau parduoti. Prašo $17.500, 

.viena skola 10 metų. Gera proga!
Bloore - Jane

$3.500 ' įmokėti, 6 kambarių, 1 Vi 
ougšto namas, yra garažas. Prašo 
$17.900. Viena skola 14 metų.

Crawford Street 
$4.000 įmokėti, 13 kambarių duplek
sas, netoli Dundas. Prašo $23.900, 
viena skola 6 Vi % 10 metų.

High Park Avenue 
$6.000 įmokėti, 2 augštų, 10 kamba
rių, 2 virtuvių namas, įrengtos re
creation room. Garažas su privačiu 
įvažiavimu. Paskubėkit, kas norėtų 
šiam distrikte įsikurti? x

St. Clair - Dufferin
$7.000 įmokėti, 7 kambariai, moder
ni virtuvė su ventiliatorium, alumini- 
jous durys, langai ir sieteliai. Vieno 
skola 10 metų.

St. Clair • Oakwood 
$8.600 įmokėti, 12 kambarių duplek
sas, kiekvienas su atskiru šildymu. 
Lobai geras nuomoti, arti mokyklos, 
krautuvės ir susisiekimas.

A. Stančikas
Parūpina morgičių* 

Telefonas LE. 7-3173

Bathurst - Bloor 
$8.000 įmokėti, gerų plytų, 2 butų, 
vond. šild., 2 garažai, viskas atskirai, 
2 šildymo pečiai. Namas išmokėtas.

Yonge - Dundas 
$20.000 įmokėti, gerų pilkų plytų, 
50 kambarių viešbutis. Pagal sąskai
tas į metus gryno pelno $13.000. 
Skolos nėra.

Bloor - Dundas 
$5.000 įmokėti, gražus mūrinis 7 k., 
alyva vand. šild., garažas, geras su
sisiekimas.

St. Clair • Yonge 
$5.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų 
9 kambarių, alyva šild., atskiru įva

žiavimu, garažas, geros susisiękimas.

Dupont - Ossington 
$2.000 įmokėti, atskiros, 6 kamb., 
2 augštų, mūrinis. Kaina $10.000. 
Geros susisiekimas.

Danforth Ave.
$10.000 įmokėti, atskiros 17 kamb., 
didelė krautuvė, atskiros įvažiavimas, 

xalyvo vond. šildomos, 2 gorožoi, ge
ros pirkinys bizniui.

High Park 
$10.000 įmokėti, grožių plytų, 
ros, 8!4 komb., olyvo vond. 
atskiros jvožiovimos, garažas, 
gražus kierrias ir rajonas.

J. Kudaba

PIGIAUSI

siuntiniai

Otski-
Sild., 

Lobai

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 , 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

$14.75
$23.20

Išaušo graži ilgai laukta sau
lėta diena. 10.30 vai. atvyksta 
vyskupijos kancleris, ilgai ne
trukus pasirodė ir dviejų paly
dovų lydimas arkivyskupas F. 
Pocock, kurį pasitiko G. Galmi- 
nienės paruoštos gėlių barstyto- 
josi 11 vai. prasidėjo bažnyčios 
šventinimo apeigos. Po jų aijkiv. 
atlaikė šv. Mišias, pasakė pa
mokslą ir suteikė 20 vaikučių 
Sutvirtinimo sakramentą. Mišių 
metu gražiai giedojo parapijos 
choras, kuriam dirigavo V. Šmai 
žienė, vargonavo D. Januškaitė, 
solo giedojo dr. P. Vytė.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko bendri užkandžiai, ku
riems rniastą dovanojo visos pa
rapijos moterys. Paruošė ir šei
mininkavo: F. Zulonienė, EI. Ja
nuškienė, M. Daubarienė, V. 
Daubaraitė, O. Jačiukienė, St. 
Bartiriinkienė, A. Balčiūnienė, 
T. Timermanienė, P- Šidagytė, 
O. Greening. Pusryčiams vado
vavo E. Kalasauskas. Kalbas pa
sakė: komiteto pirm. M. Januš
ka, J.E. arkiv. Pocock ir klebo
nas kun. J. Bertašius. Po to bu
vo perskaityti sveikinimai: dr. 
inž. Kulpavičiaus, bažnyčios ar
chitekto, dr. Jasevičiūtės — Port 
Arthur ir Port William LB var
du, J. J. Lukoševičiaus iš Mont- 

jrealio, Tėvo Placido, OFM, iš To
ronto, P. P. Adamonis iš Omaha, 
Nebr., Lin iš St. Paul, JAV, 
kun. A. Valiuškos iš Monrovia, 
Calif., T. J. Andersonų iš Calga
ry, Alta., Rev. Hubic, buvusio 
kanclerio Winnipege, Rev. A. J. 
Baczkowski iš Dauphin, Rev. A. 
Dansereau iš St. Clara, kun. V. 
Katarskio iš JAV, J. Lesky iš 
Winnipeg©, Rev. J. Bertrand iš 
Dunrea.

Perskaičius sveikinimus, į sa
lę įėjo trys mergaitės — V. Bal
čiūnaitė, R. Kuncaitytė ir N. Ži- 
minskaitė, vadovaujamos V. 
Daubaraitės, nešinos M. Grabie- 
nės keptu tortu, papuoštu žva
kutėmis ir kieliku, kurį nunešu- 
sios įteikė J.E. Arkivyskupui, tą 
dieną šventusiam 29 metų kuni
gystės sukaktį. Choras sugiedo
jo “Ilgiausių metų”. Arkivysku
pas buvo labai nustebintas šia 
netikėta staigmena. Nuoširdžiai 
padėkojęs, paprašė “Ilgiausių 
metų” sugiedoti ir šalia jo sėdin
čiam Immaculate Conception 
klebonui J. Fitzgerald, kuris irgi 
tą pačią dieną buvo įšventintas.

Išvykus svečiams, dar gana il
gai užkandžiavus ir išsišnekėjus, 
išsiskirstėme pilni kupinos nuo
taikos.

Liet. šv. Kazimiero bažnyčios 
šventinimo iškilmės birželio 17 
d. buvo parodytos per Winnipe- 
go televiziją.

New Delhi. — Nehru vis tebe
sirūpina, kaip sugrąžinti Dalai 
Lamą į Tibetą. Tuo reikalu jis 
esąs pasiruošęs net asmeniškai 

j kalbėtis su Kinijos užsienių r. 
min. Con-en-Lai.

Frankfurtas. — I. G. Farben 
i koncernas sumokėjo $6.430.000 
už darbus koncerno įmonėse ka
ro metu žydams, kurie buvo at
varomi dirbti iš kacetų.

OAKVILLE, Ont.
Dar vis skaitome spaudoje ap

rašymus apie suruoštus įvairiose 
kolonijose įspūdingus Motinos 
dienos minėjimus. Mes tai skai
tydami pavydime toms koloni
joms, turinčioms taip veiklių 
tautiečių, kurių pastangomis tai 
ir įvykdoma. Ir savaime kyla 
klausimas: argi mūsų apylinkės 
valdyba yra kitokios nuomonės, 
kad šia linkme, jau antri metai 
net jokių pastangų negirdėti?

Visas kolonijas lygiai negai
lestingai plaka svetimos bangos. 
Kad jose nepaskęstų patys ir pri

augančioj! karta, ginamasi įvai
riomis progomis suruošiamais 
kultūriniais minėjimais. Reikia 
ii mums tuo pat keliu eiti, paro
dant daugiau visuomeniško jud
rumo ir savo pasiimtų pareigų 
supratimo.

Hamiltono Liet. Namų valdy
bos pirm. St Bakšys prieš kiek 
laiko lankėsi Oakvillėje kviesda
mas oakvilliečius įsijungti į tų 
namų narius. Girdėti, jog šis 
kvietimas oakvilliečiams padarė 
didelį įspūdį ir yra gyvai ko
mentuojamas. Koresp.

GERIAU PAŽINKITE KANADĄ IŠ TRAUKINIO

^Važiuokite CAM? DABAR
E Sumokėsite vėliau
2Z Prodedant $100.00. įmokėti 10%, paliekant iki 24 
~ menesių išsimokėjimui — priklausomai nuo balanso.
~ Kombinuotos geležinkelio - vandenyno kelionės taip 
ZT pat gali būti finansuojamos.
ZZ • Visokie patogumai dienos ir nakties kelionėms.
— • CNR leidžia veltui vežtis 150 svarų bagažo.
= DU TOLIMO SUSISIEKIMO TRAUKINIAI 1 RYTUS
— IR VAKARUS.

'SC/PCB.

o/ftinenta/ ir //onf/nenf a/
Informacijų ir užsakymų reikalais kreipkitės ’ 

j Canadian National bilietų agentūras. ' 
90 =

C A N A DI AN NATIONAL RAIL WAYS

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

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.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST 
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 jvožiovimos. 10-čiai metų vie
nos atviras morgičius.

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

Bloor • Jane
7 iabaidideli ir gražūs kambariai ki
limais iškloti. Atskiros puikus narnos, 
Privatus įvažiavimas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

MORKIS Antanas
Real Estate and Business Broker

1077 BLOOR ST. W., prie Dufferhi St., Toronto.
LE. 4-8459 LE. 4-84^0 BE. 3-5996 (namų)

Tamstos rasite pas nlus didelį pasirinkimą:
NAMŲ, ĮVAIRIŲ BIZNIŲ, ŽEMĖS ŪKIŲ - FARMŲ, SKLYPŲ. 

Mes ypatingai gerai sutvarkome morgičius ir skoliname 
įmokėjimui pinigus.

¥• r ■ ; ♦ t * f

Keli lietuviai ir kitų tautybių agentai visuomet tamstoms mielai 
patarnaus ir patars geriausiai įsigyti nuosavybes. Patartina ne
pirkti ir neparduoti nuosavybių pirma nepasitarus su mumis.I

T aI A IWkI *■ eicivnui.

j«t. LE. 7-3174 iramų RU. 3-2105



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

J. GUDAS - LK 1-4605, namų LE. 6-7109.

O

arba RO. 6-0832
49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

V. VAŠI S 
REAL ESTATE 

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamiftMamu, biznių, žemės statyboms.

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

Visų rūšių draudimai 
TELEFONAS

RO. 6-0811

Laiškas iš Yukono

Lietuviška Rūbų Valykla ir Skalbykla
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

Valome, 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

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galite užsisakyti laivams motoras bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. STANIO N IS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

Gerbiama “Tž” Redakcija,
Prašau neatsisakyti išspaus

dinti šį mano laišką arba jo dalį, 
kuri liečia gavimą darbo Yuko
ne, nes į Jūsų išspausdintą mano 
laišką “TŽ” š.m. nr. 21 dar ir 
dabar gaunu laiškų. Į gaunamus 
laiškus asmeniškai atsakau vi
siems, nes po savo darbo valan
dų tam turiu laiko, o pasidalinti 
'mintimis su savo tautiečiais yra 
malonu.

Kiti domisi galimybėmis gau
ti čia darbo. Gaila, bet daug vii-»biai paruošę užsakytus 75-iems 
čių tam priduoti negaliu. Praei-1 žmonėms užkandžius, “Staff- 
tais metaisč pasiskaičiusi straips .house” vedėjos mašina nuskubė- 
nį “TŽ”, paraginantį padėti sa
vo tautiečiams susirasti darbo, 
pasiėmiau vieną nr. “TŽ” ir nu
ėjus į samdymo įstaigą (Employ
ment office) apie tas galimybes 
pasiteiravau. Man labai manda
giai buvo pasakyta, kad dides
niam skaičiui žmonių važiuoti 
čia darbo ieškoti dabar nepa
tartina.

Rodos praeitą vasarą dar buvo 
apie 600 bedarbių. O žiemą su
stojus statybos darbams, sulė
tėjus darbams kasyklose ir ki
tur, bedarbių skaičius žymiai di
desnis. 1958 m. pavasarį bedar
bių buvo perpildyta. Čia visiems 
ranką ištiesia “Mary House” na
mai, kiti buvo patalpinti parapi
jos salėje. Kunigai per bažny
čias prašė aukoti maistą ir užsi- 
klojimą bedarbiams.

Praeitą vasarą Whitehorse bu
vo statoma milijoninė moderniš
ka ligoninė ir gailestingų seserų 
rezidenciniai namai, prie kurių 
dirbo nemažai žmonių. Šįmet iš apie 12-17 tūkstančių pėdų augš- 
stambesnės statybos statoma RK 1 
katedra, kuri pagal kontraktą 
turėtų būti baigta per tris mė
nesius. • __  ________

Dabar čia gyvenimas verda, dar matosi. Dabar naktimis čia 
Dideli sunkvežimiai, lengvos visiškai nesutemsta ir labai švie- 
mašinos ir didžiuliai traktoriai į su. Šiemet turėjome kiek dau- 
kelia triukšmą. Bet žiemą ap- i giau lietaus. Bet dulkės ir .vėl 

įleista viskas. O pragyvenimas :kyla po kelių valandų lietui su- 
čia yra brangus, todėl neturint stojus, nors būtų liję kelias die- 

įgero darbo sunkiau.
i Žmonės čia apsigyventi visam Tuo tarpu baigiu linkėdama 
laikui nelabai mėgsta, todėl vis Jums laimės.

(Prašau gėrb. Praną atleisti, kad 
visa tai parašiau jo neatsiklau
sus — ir linkiu jam ir šeimai 
smagių atostogų su nauja maši
na, jeigu jis ją tą dieną pirko).

Šiaip šiam “dulkių klony” nie
ko naujo. Tik šiandien turėjom 
kiek “exitment”, kada atėjo ži
nia, kad už poros valandų White 
horse aerodrome nusileis didžiu
lis sprausminis CPA lėktuvas 
“Britania” {jakeliui iš Japonijos - 
Tokio j Vancouver  į. Mes sku-

Skaitytoj y laiškai

ezidenciniai namai, prie kurių

jome į aerodromą kaip tik laiku, 
kada “Britania - Empress of Win 
nipeg” nusileido.

Iš “Britania” atvežtų 75-kių 
keleivių tik 9 baltieji. Kiti japo
nai arba indai. Keleiviams išli
pus iš lėktuvo, pradėjo foto apa
ratais vieni į antrus “šaudyti””. 
Visų dėmesį atkreipė viena indų 
šeima susidedanti iš 7-nių asme
nų. Vyriškis, matomai tėvas, 
buvo apsirengęs vakarietiškai, 
tik ant galvos “turbanas”. Gi 
motina ir visos penkios įvairaus 
amžiaus dukros dėvėjo vienodos 
violetinės spalvos plono šilko 
kelnes panašias į'“pižamas”.

Japonai vyrai visi apsitaisę 
vakarietiškai, tik kelios grakš
čios japoniukės gražiais savo 
tautiniais drabužiais.

“Britania” iš Tokio į White
horse Yukon skrido 12-ką valan
dų 35-kių tūkstančių pėdų augš- 
tyje. Kai tuo tarpu DC6B lėktu
vas iš čia į Vancouver} skrenda

AR^TAIP GĄLIMA?
Senesnioji korto, kuri konkrečiai yra 

nukentėjusi, ont savo kailio patyrusi 
komunistinės revoliucijos žiaurybes ir 
smurtą, dažnai nustoja šalto proto bei 
pusiausvyros. Ruskis, ruskio, ruskiui štai 
jų argumentai.

Mes kovojom su geležine uždanga. 
Kiekvienas jlindis jau laimėsimas. Pietų 
Amerikos ar kitų kraštų sugrįžėliai (re
patriantai), paraudę ar ne, reikia girti 
už drąsą. Jie, kadangi lūpų neužriši, 
geriausi skelbėjai apie laisvojo pasaulio 
gyvenimą. Jie "žūsta", bet ne be vai
sių, kaip tas grūdas — "tu, tėve, būk 
ir sopūk, p, oš eisiu saulytes pažiūrėti 
ir našlaitėlių papenėti" (daigas).

Kultūra, jei yra kultūra, tu galt kaip 
nori ją nudažyti, vistiek- liks kultūra. 
Vienas kįtos gali užsikrėsti ne kultūra, 
o dažais bet tai jis pats kaltos. Baimė 
yra blogiausias patarėjas.

Rusai .buvo ir vėl yra mūsų kaimy
nai. Su jais sugyventi ne pioutis (dvasiš
kai ar fiziškai) reikia. Suomiai nekentė 
rusų, o turi pakęsti ir sugyventi. Našlė 
A. E. Rooseveltienė teisingai suomiams 
pastebėjo.

Pirmiausia yra žmogus, paskui rusas, 
vokietis, lietuvis, lenkas . . . Tai yra 
augštesnio, be neapykantos, protavimo 
logika.

"Dabartinės Lietuvių Kalbos Žody
nas" galėjo išeiti tik pagarbinęs neklys
tančios klaidos .komunistų partiją ir Sta
liną. Kiek tas garbinimas ir kiek pats žo
dynas (mokslas-kultūra) užima vietos! 
Santykis mūsų naudai. AŠ norėčiau tą 
žodyną turėti, gauti, nors ten to liaup- 
4 
liškai lietuvišką žodyną jie'taip pat jau 
turi, o mes ne.
nuodai? >Aš pats esu siuntęs į Lietuvą 
(prašė!) anglų kalba grynai mokslinio 
techninio turinio knygų — negavo. Bet 
yra ir laimingesnių—, kurie gavo.

Drama miegamajame
Ji: nemiega.
Jis: knarkia.
Ji: Gustavai!
Jis: knarkia.
Ji: Gustavai, ar miegi?
Jis: Taip. Žinoma, miegu. Juk 

jau naktis.
Ji: Aną naktį į Pietinėnų prieš 

kambarį vagys buvo įsilaužę.
Jis: Tegul laužiasi...
Ji: Ką tu sakai?
Jis: Sakau, tegul laužiasi.
Ji: Gustavai, bijok tu Dievo!

Argi galima šitaip sakyti?
Jis: Leisk man miegoti.
Ji: Ar mūsų prieškambario 

durys užrakintos?
Jis: Taip.
Ji: Ar tikrai užrakintos? Kas 

jas užrakino?
Jis: Aš užrakinau. Tikrai už

rakinau.
Ji: Gustavai!...
Jis: Aš noriu miego.
Ji: Bet aš manau, kad jos ne

užrakintos.
Jis: Tegu būna neužrakintos.
Ji: Ak, aš taip ir žinojau, kad 

tu jų neužrakinai. Ar girdi, prieš
.irt neL ž^ų^-Wnirt,tA^'! kambary kažkas krebžda. Klau- hcLnt li#>tfivi<kn žodyną jie taip pat jau

. Ar jis mums taip pat syk. Al.
Jis: knarkia.
Ji: Gustavai, Gustavai!
Jis: Na?!

Srme?^t0ip .Ji: Eik greičiau į priįkamba- 
pasaulis nebūtų Dievo pasaulis. Šviesa [ fį ir pažiūrėk. Durys tikriausiai 

,— ------ . neužrakintos. Ten kažkas su-
PJT rezoliucija turėjo taip pasisaky- krebždėio.

tyje.
Oras pas mus dabar irgi la

bai šiltas. Bet sniego dar ant 
nors ir nelabai augštų kalnų vis

nas.

Su pagarba
Izabelė Kandrotienė-Conrad.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame' darbo sąžiningumą.

Darome-visų tusių automobil'ų ir sunkvežimių mechdhiškus pataisymus/su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimą ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžės, 
stabdžių juostų pakeitimus— nuo $18.00.

Taip- pat turime padangų, baterijų k kitų auto reikmenų.
Yijktko j>atarr.avimas .veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

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

RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
1618 BLOOR SJ. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

keičiasi. Tokiu būdu gali pasitai
kyti gauti ir gero darob, kap kad 

: pasitaikė ir man. Labai gaila. 
; bet apie darbo gavimo sąlygas 
1 aš tik tiek žinau. .
! Turėjau malonią staigmeną. Ga
vau laiška iš Carmacks Yukon 

■anglių kasyklų. Man nepažįsta
mas lietuvis rašė, kada atvažiuo
ja į Whitehorse ir kur apsistoja, 
na ir sako: “Būtų gražu susitikti 

i ir ramu lietuviškai šnekėti”. Tą 
! dieną paskambinau į “Regina” 
hotelį ir paprašiau perduoti ma- 
įno telefono numeri P. ‘Olytai, ,T . , _. - .. . . „... ‘ Liet. Dienos ruošimo k-to sekre-,kada lis atvažiuos. . . , . ■...tonum, choro nariu ir lietuvis- 

JlxHq.3 mums besėdint prie ar- ,batos naklausiau Prana kada iis lkos spaudos platintoju. Šios veik Datos paklausiau Praną, kada jis apvainikavimu lieka jo pasi.
. _     T—_    _ .

_ ■ suruošiant IV-tą Kanados Liet. 
Dieną ir du Amerikos ir Kana
dos Liet. Fronto bičiulių suva
žiavimus Windsore.

Jonas Urbonas yra baigęs Pa- 
, Nevėžio gimnaziją ir mokytojų 

skaito “TŽ” i kursus, Vokietijoje, Muenchene, 
■studijavo architektūrą, o'Wind
sore gyvendamas pirmuoju bai
gė Detroito Chrysler technikos 
instituto mechanikos braižybos 
kursą. Windsorieciai apgailes
tauja pp. Urbonų išsikėlimą, už 
Visuomenišką pasidarbavimą 
nuoširdžiai dėkoja ir linki gra
žiai įsikurti Toronte ir ten ak
tyviai įsijungti į liet, organiza
cijų veiklą. .. Windsorietis.

nebijo tamsos, o tamsa jos bijo. . 

ti, ten yra oficiali informacija, bet mes, 
pp. J. Matulionį,' Bal. Brazdžioni, Baro
ne... turime daugiau išmanyti nei tos 
oficialios eilutės.

"T. Žiburiai" duoda žinių iš pavergtos 
Lietuvos. Gerai. Mes del to nesubolševi- 
kesime. Kultūrinis bendradarbiavimas, 
kiek tik jis galimas, reikia palaikyti, 
kad ir nelygia proporcija.

Kad raudonieji a lo Mizara, Bimba ir 
jų spauda bendradarbiauja, tai tik 
džiaugtis galime. Tos rodo, kad be rau
donų dažų jie ir tikros tėvynės meilės 
turi. Čia ir Almus j juos panašus. Ar\ 
jums tai neįmanoma suprasti? Žmonės,' 
kurie supranta tik save, neturėtų eiti 
viešumon ir užimti viešosios spaudos 
brangias eilutes.

A. Ignaitis.

neužrakintos. Ten kažkas su

Jis keliasi ir eina. Veikiai su
grįžta. ,

Ji: Ar durys buvo užrakintos?
Jis: Žinoma, — knarkia.
Ji: Gustavai!
Jis: Leisk man miegoti.
Ji: Ar tu patikrinai? Durys 

tikrai užrakintos?

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta

DARBO VALANDOS: .

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

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

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių

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

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

DĖMESIO!

WINDSOR, Ont.
Gražina ir Jonas Urbonai bir

želio 29 d. išsikelia į Torontą. 
Jonas Urbonas mūsų tarpe išgy
veno dešimtį metų ir per tą laiką 
gražiai pasidarbavo' lietuviškoje 
veikloje. Jis yra buvęs vietos 
ateitininkų ir Liet. Fronto Bi
čiulių pirmininku, bendruome
nės valdybos ir IV-tos Kanados

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4750
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BIjOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

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

paliko Lietuva, atsakė: 4‘Kad aš ' tos T - • v
I ten niekad ir nesu buvęs . As - & ■
(net išsižiojau. Pranas Olyta gi-! 
,męs ir augęs Škotijoj, 11-ka me- ' 
'tu gyvena Kanadoj. Aštuntni 
i Yukone vienas tarp svetimų. Tik i 
praeitais metais atlankė sesuo / 
mokytoja iš Škotijos. Jis vedęs 
škotų kilmės žmoną, t ~
ir žada savo vaikučius išmokyti 
lietuviškai, kai jie paaugs.

! Aš širdyje didžiavausi, kai 
mūsų “Staff house” dideliame 

įgyvenamam kambary kiti klau
sėsi ir nesuprato, ko mes juokia- 

’ mes, kada Pranas gražiai pasa- 
ikojo kaip kun. Petrauskas ir jo 
tėvas su diržu savo skaitlingai 
šeimai “skiepijo” lietuviškumą.

Piano ir Grand-Piano 
specialistas

A. BRIČKUS
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. RO. 9-5866.

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukiami sen* 
labai pigia kaina. Darbas garantuotas. 

Telefonas WA. 2-7981 
Atostogose nuo birž. 15 iki liepos 23.

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat i7imu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

W. A. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

elektros įrengimai Ir pataisymai
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwyn ne Avė., Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Visi

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIS S1*OGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

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

C. SWANKAS

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ėr 
lenkų k./, teteton u ok it e ar atvykite 
asmeniškai ]

VEDYBŲ BIURĄ "WAL0I"
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

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

A. P. GARAŽAS
1S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rfilių fnechdftinfe automobilių 
remontas. Spec. Fordam otic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Tehtonat LE. 5-9130

Jis: Užrakintos! Aš tau sakau, 
kad vakare aš patsai jas užraki
nau.

Ji: Ak, bet juk tu nepatikri
nai, už rankenos jų nepajudinai. 
O gal jos neužrakintos! Ar- tu 
girdi?

Jis: Aš jau miegu...
Ji: Ak tu varge mano! Jie pa

vogs mano naująjį paltą. Kur 
mes gausime pinigų kitam pal
tui? Ach. .Jeigu jie mane nužu
dys, tai tu būsi kaltas! Tu! Ar 
tu nori apsunkinti savo sąžinę 
savo žmonos mirtimi? Gustavai! 
Argi met šitaip užbaigsime savo 
gyvenimą?

Jis, murmėdamas kažką po 
nosimi, keliasi ir eina į prieškam 
barį. Veikiai grįžta.

Ji: Ar tu dabar patikrinai, kad 
jos tikrai užrakintos? ’°’- '< |

Jis: Patikrinau, patikrinau, pa
tikrinau. Prisiekiu visais šven
taisiais. Patikrinau ir raktą pa
sukau. Dabar leisk man paga
liau miegoti. — Knarkia.'

Ji: Tai tu pasukai raktą? O tu 
sakei, kad vakare jas užrakinai! 
Vadinasi, dabar tu vėl jas atra
kinai! Gustavai, Gustavai! Eik 
tuojau ir pažiūrėk! Durys dabar 
tikrai neužrakintos.

Jis: knarkia.
Ji: Ach, tu beširdi! Matyt man 

pačiai teks keltis ir pažiūrėti ar 
jos užrakintos. Gustavai! Jei aš 
atsikelsiu, tai galiu persišaldyti, 
galiu gauti plaučių uždegimą ir 
numirti. Gustavai! Ką tu atsa
kysi tada į baisius savo sąžinės 
priekaištus?

Jis: stveria suolą ir nešasi jį į 
prieškambarį.

Ji: Kur tu tempi tą suolą?
Jis: Nesirūpink. Aš nešuosi jį 

į prieškambarį. Ten pasistatysiu 
prje durų ir pernakvosiu ant jo, 
laikydamas ranką ant durų ran
kenos.

Po valandėlės iš prieškamba
rio pasigirsta knarkimas...

Nesuprato
— Ak, kaip aš tave myliu, ir 

noriu, kad būtum mano vaikų 
motina... — ištaria įsimylėjęs 
vaikinas.

— Aišku, aišku, - atsako mer
gina. — Beje, kiek jų turi?

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)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktorla BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

f Telef, WA. 1-3924

Taisau RADIO ir TELEVIZIJOS aparatus

Licenced master electrician.
Telef. HL 7-1601 

Toronto

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

Darbą ir dalis garan^i^ju 90 dienų.

A. STANČIKAS Tel. LE. 1-5982

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gezo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ir aly
vos. VtSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — goža or elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

SAVININKAf ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mu$ pigesnės kainoš 'ft* didelis pasirinkimas.

DĖMESIO VISIEMS KLIJENTAMS DĖMESIO!

WESTERN TEXTILES
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 kitu siuntiniams į tėvynę 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS, -i

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

GENERAL
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

INSURANCE
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TC KO NITO, Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Visi vaikučiai šiais metais 

priėmę pirmąją Komuniją pra
šomi susirinkti šį penktadienį 
630 vai. vak. į muzikos studiją, 
kur po trumpos pamokos, bus ei
nama į bažnyčią mėnesinei iš
pažinčiai laike vakarinių 7.30 v. 
Mišių. Gerb. tėvai prašomi savo 
vaikučius paruošti iš namų, o 
taip pat atkreipti dėmesį į 3 vai. 
susilaikymą nuo valgymo prieš 
priimant šv. Komuniją.

— šį penktadienį, liepos mėn. 
pirmąjį, vakarinės Mišios 7.30 v, 

— Praėjusį šeštadienį iš para
pijos bažnyčios, dalyvaujant la
bai daug lietuvių, iškilmingai 
paladotas a.a. Jurgis Galinis, fa- 
tąliai susižeidęs 1 darbovietėje. 
Velionies našlei nuoširdi užuo
jauta.

— Praėjusį sekmadienį Spring- 
hursto lietuvių pamaldose tikin
tieji nebetilpo koplyčioje, dalis 
žmonių Mišias išklausė’ore prie 
koplyčios. Dėkojame vasarvietės 
ponioms savo duosnumu prisi- 
dėjuisoms prie1 Petrinių iškil
mingumo, kartu užjaučiame A. 
P. Ščepavičių šeimą, kuri dėl li
gos nebegalėjo savo varduvių 
švęsti vasarvietėje.

— Vasarvietės koplyčiai dail. 
Vytautas Raulinaitis iš Cleve
land© padovanojo lietuvišką Ma-1 
doną, kuri patalpinta altoriuj e.

— Naujojo pastato statyba 
Springhurste visu tempu vykdo
ma pirmyn. Tikimasi, kad dviejų 
savaičių bėgy pastatas bus tin
kamas naudojimui.

— Sutuoktas Vytautas Balsys 
ir Ona Kriaučiūnaitė. '

Anglų kalbos vasariniai 
, kursai

švietimo vadybos pradedami lie
pos 6 d. ir tęsis iki rugpiūčio 21 
d. Pamokos vyks penkias dienas 
per savąitę (išskyrus šeštadie
nius) 7.30-9.30 y.v., trijose vie
tose: Bloor Collegiate Institute- 
1149 Bloor St. W.; Kent Senior 
School — 980 Dufferin St. ir 
Eastern High School of Com
merce — 16 Phin Ave.

Pirmose dviejose vietose bus 
įvairios klasės — nuo pradedan
čiųjų iki jau gerokai pramoku
sių. Trečiojoje bus dėstomi anglų 
kalbos pagrindai.

Registracija: Bloor Coll. — lie
pos 2 ir 3 d.d. 7.30-9.30 v.v.; East
ern High School of Commerce
— liepos 6 d, 7.30-9.30 v.v.

- .Kursų mokestis $6.
Springhurst vasarvietėje 

“Tėviškės Žiburių” galima gau-

Greenwood Food Market, kurio- įmo ir pasiaukojimo. Kas ištinka 

nio brolį Leoną 1952 m. priglau
dė Anglijos, senutę motiną — 
Vokietijos, o jį patį Kanados že
mė. Paliko nuliūdę: žmona Bro
nė Galinienė, senukas virš 80 m. 
tėvas Vokietijoje, brolis Vikto
ras Amerikoje, sesuo Marijona 
Anglijoje ir dvi seserys Lietu
voje. ' , ■ '

Tebūna jam lengva ši, kad ir 
svetima, bet svetinga Kanados 
žemė. Kor.

Toronto viešosios bibliotekos 
svetimų kalbų literatūros sky
rius — 1115 Queen St. W., įsigijo 
šias naujas knygas:

A. Vienuolio — Viešnia iš šiau
rės; Dainų šventė Vilniuje 1955 
m. (teksto autor. P. Pukys) ; Lie
tuvių tautosaka, užrašyta 1944- 
1956 m., LTSR Mokslų Akade
mijos, Liet, kalbos ir literatūros 
instituto leidinys; Vaižganto 
Rinktiniai raštai.

Komunistai pastaruosiuose On 
tario rinkimuose Toronte tesu
rinko 2.706 balsus, o visam On
tario dar apie 1.000. Nei vienas 
iš jų kandidatų nesurinko nei 
1.000 balsų. Toronte St. Andrews 
apylinkėje, kur būdavo išrenka
mas komunistas Salzbergas, 
Manguson tesurinko 402 balsus; 
BelIwoods apylinkėje Lucas su
rinko daugiausiai — 765 balsus; 
High Park apylinkėje lenkas uk
rainietis Wiwinski, pakeitęs pa
vardę į Weir, tesurinko 390, o St. 
David apylinkėj Arsenald — tik 
226 balsus.

Padėka
KLB Toronto apylinkės valdybai už su- 

tiektą paramą $50 lietuvių vaikų darže
liui nuoširdžiai dėkoja

Nek. Pr. Marijos seserys.
Lietuviu Vaikų Namą fondui paauko

jo $100 iš Čikagos J. Bareika; $50, iš 
Toronto paaukojo A. Ankudavičius. Po 
$10 aukojo J. Bakšys, V. A. Krasaus- 
kas.Požadėjo $10 P. Bukšys. $15 pa
aukojo St. Dargis. Visiems oukotojams 
nuoširdus ačiū.

Primename, kad visi LVN aukų rin
kėjai, prašomi sunešti surinktas aukas j 
lietuvių vaikų darželį nevėliau liepos 
12 dienos.

Prisikėlimo parapijos žinios
—Šį penktadienį, pirmą šį mė

nesį, vakarinės Mišios bus 7.30 v. 
Ryte Mišios bus laikomos 7, 7.30 
ii 8 vai. Per visas Mišias, ryte 
ir vakare, klausoma išpažinčių.

— Praėjusį šeštadienį, 9 vai. 
ryto buvo atlaikytos iškilmingos 
ekzekvijinės Mišios už a.a. kon
sulo min. Vytauto Jono Gylio 
vėlę. Garbės sargyboje su vėlia
vomis stovėjo Toronto šauliai ir 
skautai.

— Už a.a. konsulą min. V. J. 
Gylį šv. Mišias užprašė Toronto 
Skautų Židinys. Jos bus laiko
mos liepos 12 d., sekmadienį, 10 
vai. ryto. Taip pat užprašė šv. 
Mišias Toronto Skautų Ramby- 
no Tuntas. Šios Mišios bus lai
komos liepos 19 d., sekmadienį,
10 vai. ryto.

— Per vasarą sekmadieniais 
Mišios laikomos 8, 9, 10 ir 11 
vai. Chorui atostogaujant, 10 ir
11 vai. Mišių^ metu gieda visa 
bažnyčia. Išeinant iš bažnyčios 
giesmynėlius prašom palikti šuo 
luose.

— Praėjusį sekmadienį buvo 
daroma speciali antroji rinklia
va Toronto Lietuvių Vaikų Na
mų statybos fondui paremti, ku
rios metu surinkta $270. Netu
rėję progos šiam gražiam tiks

lini palikti savo aukos, prašomi 
tai padaryti šį sekmadienį. Au
kotojams nuoširdžiai dėkojame.

— Po 10 ir 11 vai. Mišių pa
rapijos biblioteka šį sekmadienį 
veikia paskutinį’ kartą, nes už
daroma dviem mėnesiams. Pra
šome apsirūpinti knygomis. Bib
lioteka vėl pradės veikti po va
saros atostogų.

A.a. Jurgis Galinis
Birželio 23 d. darbovietėje sun

kiai susižeidė ir be sąmonės nu
vežtas į ligoninę po 8 vai. mirė 
Jurgis Galinis, gimęs 1912 m. 
Kybartuose. Velionis pradžioje 
buvo apsistojęs Anglijoje. Būda
mas labai kilnios širdies visų bu
vo mylimas tiek Anglijoje — 
Coventry, tiek nuo 1952 m. čia 
Toronte.

Buvo pašarvotas Rayn-Odette 
laidotuvių koplyčioje. Karstas 
skendo gėlėse. Birželio 27 d. iš 
šv. Jono Kr. bažnyčios daugybės 
Toronto lietuvių palydėtas į am
žino poilsio vietą — šv. Kryžiaus 
kapines laikinai. (Atidarius lie
tuviškas kapines bus velionies 
palaikai ten perkelti).

Ši tragiška mirtis paliko dar 
vieną vienodai visiems lietu- 

j viams liūdną ir skaudų testa- 
tiiCpiT Demikių" krTutuvėjr-iment?> vert* rimto susimąsty- 

ie šiemet šeimininkauja Mr. K. j pavergtos_ tautos šeimą? Velio- 
Jalmek.

Irena ir Edvardas Punkriai su
laukė antro sūnelio. Jis gimė Ro- 
chesterio ligonnėje.

Toronto Universiteto humanit. 
mokslų fakultete pirmuosius 
metus baigė šie lietuviai studen
tai: vad. honor kursą I. L. Val- 
kauskytė, N- S. Karosaitė, S. 
Skirgailaitė, B. S. Čemerys ir M. 
Penikis; vad. general kursą: A. 
Mickevičius.

Mokytojų metinius kursus bai
gė Gailutė Kliukaitė ir Antanas 
Rinkūnas.

Osgoode Hali teisės mokyklo
je pereitais metais lietuvių ne
būta. Paskelbtuose sąrašuose 
randame tik D. C. Turak, kurio 
motina lietuvaitė ir kuris pri
klauso “Aušros” sporto klubui.

Smagios Joninės
Pačią birželio 24 d. į Keswicko 

Clarlyn Lodge, dabar valdomą 
lietuvių, suvažiavo subildėjo per 
80 torontiečių bei hamiltoniečių 
atšvęsti Joninių, kurias čia kėlė 
net penki Jonai: kun. dr. Gu
tauskas, inž. Kšivickis, Preik- 
šaitis, Matulionis ir Simanavi
čius. Gražiame Simcoe ežero 
krante ištaigingos kavinės - res
torano erdviose patalpsoe vai
šingiems Jonams visais rūpinan
tis, o savininkų tarnybai gražiai 
patarnaujant vakaras atrodė 
toks trumpas. Buvo ir meninė 
programa. Svečių ir taip gera 
nuotaika dar labiau pakilo, kai 
su dainomis pasirodė pirmiausia 
sol. V. Verikaitis, paskiau op. 
sol. Pr. Radzevičiūtė, ir du Jo
nai — Verikaičiui sekundavęs 
Matulionis ir'Simanavičius. Sve-

’ čiai taip pat netylėjo. Ir nesėdė
jo rankų sunėrę, nes buvo ir 
muzika.

Gaila, kad ta naktis tokia 
trumpa, dažnas galvojo važiuo
damas namo. Visdėlto gerai, 
kad Ponas Dievas nepagailėjo 
Lietuvai Jonų, o Jonams drau
gų... Kor.

ATEITININKŲ STOVYKLA
Jau pats laikas užsirašyti į 

moksleivių ateitininkų stovyklą, 
kuri vyks liepos 18-26 d. Wasa- 
goje, TT Pranciškonų vasarvie
tėje. Stovyklos vadovybėje suti
ko dirbti: A- Ankudavičius, B. S. 
Sakalai, S. Balsevičienė, V. Bire- 
ta ir J. Staškevičius. Dvasios ya- 
das — T. Rafaelis, OFM. Į sto
vyklą kviečiami visi lietuviai 
moksleiviai virš 12 m. amžiaus. 
Stovyklavimo mokestis už 8 die
nas — $15. Jei iš tos pačios šei
mos vyksta 2 vaikai $25 už abu. 
Neturtingi stovyklautojai nuo 
mokesčio bus dalinai ar visiškai 
atleisti.

Registracijos bei informacijos 
reikalais kreiptis į T. Rafaelį, 32 
Rusholme Pk. Cres., Toronto 3, 
tel. LE. 3-0621. Gyveną Hamilto
ne gali registruotis pas J. Plei- 
nį — tel. JA. 9-5129, ar pas G. 
Latauskaitę, tel. LI. 5-7623. Nia
garos apylinkėje — pas T. Bar
nabą Mikalauską, OFM, 75 Rolls 
Ave.. St. Catharines.

Sekančią savaitę bus pranešta 
kokius daiktus pasiimti į stovyk
lą ir kt.

Toronto moksleivių ateitinin
kų laikraštuko “Pirmyn, Jauni
me!” vasaros numeris bus su
jungtas su Ateitininkų Stovyk
los Vadovu.

Jaunučių (7-14 m.) stovykla 
įvyks TT Pranciškonų vasarvie
tėje New Wasaga, nuo rugpiūčio 'atvejuose. Tai nebuvo įtraukta į 
1 iki 16 d. Mokestis už 16 dienų programą iš anksčiau, kad nu- 
1 vaikui $30, 2 tos pačios šeimas i slėpus nuo spaudos, taip pat ne- 
— $50, 3 ar daugiau $65. Ne- buvo jokių debatų.
pajėgią užsimokėti bus atleisti Aldermanai iš anksto ir susi- 
dahnai ar visiškai. Prašom ne- tarę mayOras Phillips, pats pa- 
atidėlioti registracijos paskuti- ■ siskelbęs saugotoju mokesčiu 
nei savaitei. Registruokitės tuoj mokėtojų doleriu, tyliai sėdėjęs 
pat. Registruotis Prisikėlimo pa- Į pirmininko kėdėj: Dabar Toron- 
rapijos klebonijoje asmeniškai 
ar telefonu.
JAUNIMO STOVYKLAVIETE

Praėjusią savaitę stovyklavie
tėje dirbo: A. Čeponis, A. Juo- 
zapaitis, V. Vingilis, A. Daukša, 
A. Mitalas, J. Bukšaitis, P. Gri
gas, J. Genys, A. Klimas, V. Ur
bonas, A. Žutautas, R. Vyskupai- 
tis. Kadangi iki stovyklų beliko 
mažai laiko, prašom daugiau tal
kos šiam ir sekančiam savaitga
liui. ; ■ ' ' _

Stovyklavietės statybai platin
tos loterijos davė $2.040 gryno 
pelno: $5.000 loterija — $410, ka- 
dilakų loterija $1.630.

$5.000 loterijos knygučių išplatino:
20 knygučių — V. Zorienė, po 9— 

E. Juknevičienė, E. Šlekys; 7 — A. Za- 
lagėnas, 5 — B. Niunievienė, 4 — A. 
Puida (Longlac, Ont.); po 3 — M. Ba
šinskas, A. Ramanauskas; po 2 — V. 
Roversteinas, V. Verikaitis, A. L. Kuz
mickai (Paris, Ont ), A. Balnis, G. Kau- 
lienė, J. Baltrušaitis, M. Lazdutis (Ha
milton, Ont.), J. Ruseckas; po 1 — J. 
Rukšys, O. Karpienė, K. Batura, V. Pri- 
ščepionka, A. Navicki, A. Giedraitis, A. 
Ulba, J. Kirvaitis^ J. Tunaitis, S. Prane- 
kevičius, V. Bubeliš, E. Stočkus, J. Da- 
naitis, J. Urkis, V. Juodi.šius, R. Rimku
vienė (Harriilton, Ont.), A. Lemežytė, A. 
Grigienė, V. Dervinytė, K. Lisauskas, P. 
Žutautas, V. Rukšyte, K. Žebrauskas, K. 
Daulenskis, V. Kryžanauskas; V. Piniaus- 
kas (Oshawa, Ont.), A. Bumbulis, P. Lu
košius, R. Grigas, A. Strumyla, J. Ža- 
deikis, A. Dilkus, F. Jonynas (Europe re-

• storanos), W. Mikalainis, P. Regina, S. 
Kazlauskas, P. Žiulys, B. Ožalaitė, T. 
Modestas.

Kadilakų loterijos knygučių* išplatino:
30 — E. Juknevičienė; 28 — V. Za- 

rienė, 12 — T. Barnabas (St, Cathari
nes), po 10 — J. Baltrušaitis, A. L. Kuz
mickai (Paris, Ont.); po 9 — O. H. Šir- 
vinskai (Brantford, Ont.), B. Urbelis; po 
8 E. Šlekys, B. Sakalas; 7 — A. Pun- 
džius; 6 — A. Bumbulis; po 5 — W. 
Nemylinski, M. Lazdutis (Hamilton, 
Ont), A. Zalagėna^ A. Štuikys, E. Va- 
leška; po 3 -— P. Regina, V. Juodišius, 
E., Abromaitis, M. Bušinskas, V. PriŠče- 
pionak, J. Bukšaitis, W. Rušas, J. Kir
vaitis, J. Kriščiūnas, A. D. Braziai, G. 
Kauliene, F. Jonynas (Europe restoranas), 
Krilavičius; po 2 — A. Dilkus, B. Žu
tautas, A. Portofejus, B. Pakštas, S. 
RranckeviČius, A. Žekonis, A. Kuzmars- 
kis, A. Seliokas, I. Jučaitė, P. Pranaitis,
A. Lemežytė, K. Lisauskas, A. Giedrai
tis, V. Trumpickas (Hamilton Ont.), V. 
Kryžanauskas, J. Ruseckas, V. Roverstei
nas;

Po 1 — A. Grigienė, L. Kirkilis, P- 
Žutautas, V. Kolis, A. Kuolas, J. Ruk
šys, G. Mockienė, K. Gontą, L. Medelis, 
S. Cernauskas, A. Ulba, A. Gudaitienė, 
J. Kybartas, P. Lukošius, O. Karpienė,
B. Kūkalis, J. Leiberis, V. P. Janulevi- 
čioi, J. Uogintas, V. Lukoševičius, V. 
Skrinskas, V. Sabaliauskas, W. Mikolai- 
nis, V. Lapienis (Jarvis, Ont.), V. Tasec- 
kos, V. Buragas, K. Daulenskis, A. Stri
maitienė, B. Čepauskas, A. Bočkus, I. 
Slabčinskos, E. Stočkus, Bungarda (Ha
milton, Ont.), M. Regina, J. Žadeikis, E. 
Šelmienė, B. Ožalaitė, D. Reginienė, lg. 
Slobšinskos, I. Venckutė, J. Šarūnas, 
A. Sopijonis, V. Dervinytė, V. M., A. 
Urkis, J. Dobilas, V. Pniouskos (Osha
wa, Ont.), A. Šopokoitė, J. Dviloitis, A. 
Strumila, S. Valatka, V. Benderius, A. 
šalna, B. GreiČiūnienė, P. Žiulys, J. Ru- 
šėnos, T. Modestas, K. Žebrauskas, V. 
Rušytė, P. Dunderas, A. Ramanauskas, 
P. Masiulis, B. Pabedinskienė, A. A. To
toraičiai, V. Pilėnas.

Visiems platintojams nuoširdus očiū. 
$5.000 loterijos traukimas įvyko birže
lio 12 d. Royal York Kotelyje. Laiminga 
bilietą traukė miesto mayoras N. Phil
lip. Gaila, šiuo metu neradome laimingo 
bilieto savininko pavardės. Jį paduosime 
sekančiame "TŽ" numeryje. Kadilakų 
loterijos traukimas įvyks liepos 19 d. 
West Seneca, N.Y. Loihėtojai galės vie
toj mašinų gauti pinigais.

PLB Valdybos Į Karališkosios poros atsilanky.
atstovai vyksta į JAV LB Kr. j mas parodė, kad Toronte, nežiū- 
Tarybos suvažiavimą Čikagoje rint visų antidiskrimniacinių šū- 
liepos 4-6 d.<L; Vyksta pirm. J. kių,. naujieji ateiviai yra nustu- 
Matulionis, dr.v J. Sungaila ir miami į užpaklį. Jų Toronte yra 
Kultūros Tarybos pirm. J. Krali- apie 300.000, tačiau pvz. į pri- 
kauskas. Vyksta taip pat KLB ėmimą iš pradžių nebuvo numa- 
Kr. Valdybos pirm. V. Meilus, tyta iš jų kviesti nei vieno. Kai 

spaudoje pasirodė pasipiktinimo 
balsų, gubernatorius paskelbė, 
kad paskelbtasis sąrašas esąs ne
pilnas ir kad nėokanadiečių at
stovai esą kviečiami. Ištikrųjų 
tuoj po to pakvietimus gavo 4 
neokanadiečiai. Į karalienės pa
sirodymą CNE didž. stadijone, 
kur telpa 40.000 žmonių, neoka- 
nadiečiams duota vos 400 įėjimo 
bilietų, lietuviams 10!

Dr. M. Kavoliui, buvusiam To
ronto liet, evangelikų parapijos 
klebonui, balandžio antroje pu
sėje buvo padaryta akių kata-

MONTREAL, Owe
ir gera nuotaika tarė lituanisti
nių kursų vardu jų vedėjas dr. 
H. Nagys. Jis kalbėjo apie du 
didžiuosius (J. Borevičių ir J.

dalinai ar visiškai. Prašom ne-

PLB pirm. J. Matulionis išvyks
ta šį trečiadienį, o visi KUi. šeš
tadienį.

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
ryti ir sekmadieniais po 10 ir 11 
vai. pamaldų abiejų kat. para
pijų spaudos kioskuose.

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

Nelengva sąžinė miesto 
rotušėj

Toronto miesto taryba pabal
savo pati sau pakelti algas — po 
$1.000 metams. Taryboje yra 22 
asmenys.. Ta proga “Daily Star” 
birželio 24 d. i išspausdino šito
kios antraštės vedamąjį.

Esą ‘paslaptingumas, kurį pa
rodė tarybos nariai rodo netikrą 
sąžinę. Tuo reikalu nebuvo jokio 
ankstyvesno pranešimo, kaip 
paprastai turėtų būti tokiuose

to aldermanai tapo augščiausiai 
apmokamais, kaip betkuriame 
kitame mieste. Kiekvienas da
bar gaus po $4.000 metams, iš 
kurių $1.333 neapmokestinami. 
9 aldermanai, kurie dalyvauja 
Metro taryboj gaus po $5.800.

Niujorko miesto tarybos narių 
atlyginimai svyruoja nuo $4.500 
iki $5.881, priklausomai nuo ko-' 
misijų, kuriose dalyvauja.

Toronto taryba renkasi kartą 
i dvi savaites, išskyrus liepos ir 
rugpiūčio mėnesius, kada dėl 
atostogų posėdžiams nesirenka. 
Kiekvienas aldermanas be to tu
ri pareigų dviejose komisijose, 
kurios taipogi posėdžiauja kas 
dvi savaites. Taigi, jie regulia
riai turi po 6 posėdžius kas mė
nesį. Tie, kurie priklauso Metro 
komisijoms, dar turi po du po
sėdžius per mėnesį. Retkarčiais 
būna dar specialių posėdžių. Al
dermanai gali atsakyti, jog jie 
sugaišta nemaža laiko rūpinda
miesi savo balsuotojų interesais 
savose apylinkėse. Kaikurie iš 
jų, esą, tai daro, tačiau galima 
ir abejoti ar vidutinio alderma- 
no darbas vertas tiek, kiek tary
ba dabar nubalsavo jiems mo
kėti. Šitaip baigiamas vedamasis.

Ir mes, mokesčių mokėtojai, 
liekame su tokiomis abejonėmis, 
ypač kasmetinio nuosavybių mo
kesčių kėlimo akivaizdoj. Šie
met, pvz. buvo pakelti mokesčiai 
6 milėmis ir mayoras jungė prie 
mokesčių blankų pasiaiškinimą, 
kad didžiausias mokesčių sunau- 
dotojas yra švietimo valdyba. 
Deja, pasirodo, yra ir kitų.

Kas žino, gal kitais metais bus 
pakelti mokesčiai kokiomis 8 
milėmis. Ir kokį laišką mayoras 
mokesčių mokėtojams jungs tuo
met? Pr. Alšėnas.

Pereitame TŽ nr. buvo klai
dingai parašyta, kad tik CFRB 
radijo stotis teleidusi tautinių 
mažumų programas. Ištiktųjų 
tai buvo CKFH stotis, kuri da
bar tas programas taip pat nu
traukia.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

LIEPOS 
ir 

RUGPJŪČIO MĖN. 
ketvirtadieniais ir 

šeštadieniais 
KABINETAS UŽDARYTAS.

Telefonas LE. 1-2933.

Lietuviai šv. Jono parade. Kaip 
kasmet birželio 24, šv. Jono die
ną, Montreaks turėjo didingą 
procesiją. Ši procesija prasideda 
Lafontain parke ir tęsiasi išil-[Kardelį) parafrazuodamas pa
gal Sherbrooke gatvės iki Atwa
ter. Šiemet procesija užtruko 
apie trejetą valandų ir buvo ma
žiau gausi dekoruotais vežimais 
- platformomis kaip kitąmet. Iš 
kitataučių šįmet platformų ne
beturėjo stambios tautybių gru
pės kaip ukrainiečiai, italai, vo
kiečiai ir lenkai, kurie kasmet 
pravažiuodavo labai puošniai 
dekoruotu vežimu, vaizduojan
čiu Vilniaus miesto bokštus, ap
kabinėtus lenkiškais ereliais, 
svastikom ir emblemom. Iš už
sieniečių šiemet pasirodė tiktai 
japonai, su gražiausiu visdj pro-

gal kitus, tos savaitės kanalo ati
darymo, du didžiuosius. Paskui 
salėje užgeso šviesa ir scenoje 
pasirodė iliuminuotas paparčio 
žiedas. Tai sveikino M. Dramos 
Teatro atstovai: Pūkelevičiūtė, 
Urbonas, Veselka ir Barauskas. 
Grupei kartojant refreną apie 
paslaptingą šv. Jono naktį, Pū
kelevičiūtė reči tavo trumpą poe
mą apie paparčio žiedo ieškoji
mą. Skautų ir skaučių vardu 
sveikino J. Piečaitis ir S. Paku
ly tė, parapijos komiteto ir šaulių 
vardu — Kličius, o bankelio “Li
to” vardu vedėjas D. Jurkus. Po 
A. Urbono, sveikinusio AV choro 
įgaliojimu, vėl pasirodė H. Na
gys, kuris šįkart sveikindamas 
Akad. sarąbūrio vardu prisimi
nė, kad šv. Jono šventė lietuvių 
tautoje yra išsivysčiusi-iš seno
vės lietuvių ugnies garbinimo ir 
krikščioniško šv. Jono Krikšty
tojo vandens krikšto apeigų. Pas 

[publikos nemažai simpatijos ir kutinis sveikino tėvų komiteto 
vardu Alinauskas. $bnų vardu į 
pasveikinimus atsakė klebonas 
J. Borevičius ir. J. Kardelis. Pa
sibaigus programai buvo loteri
ja, šokiai ir žaidimai. Vakarienės 
paruošime rūpinosi vyr. šeimi
ninkė Motuzienė. J. P.

Lithuanian Trading Co. Lon
don, England, atstovas Montre
al Aug. Mylė, praneša gerb. 
klijen tarns, kad yra gauti nauji 
medžiagų pavyzdžiai standarti
niam siuntiniui į Lietuvą. Besi
ruošiantieji pasiųsti siuntinį na
miškiams, pirma paskambinkite 
UN. 1-1176.

rakto operacija. Operacija gerai cesijoj vežimu ir vengrai. .Taip 
pasisekė ir ligonis baigia pa- paį Hgesnės pertraukos pasi- 
syeikti. Šiuo metu jis yra Col- rocjė lietuviai. Lietuvių platfor- 
linsvilles, III., mišrios, lietuvių ma buvo apjuosta didžiule tri- 
ir anglų evang. liut. parapijos spalve ir vaizdavo tris baltus 
klebonas. ---- ----

T Juškaitis buvęs torontietis tautiškais drabužiais apsirengu- j. jusKaitis, buvęs torontietis, lietuvaitės. Ši platforma
kuris dar vasario men. buvo nu- “. , .» , j
teistas Vancouverio teismo 8 me- i Pavažiuodama susilaukdavo is 
:us kalėti, buvęs padavęs ape-1- . , . T . . •-,
nacini skundą, kuris betgi bu-aplodismentų. Lietuviška 
ves atmestas Aneliacinio teismo ^atforma paruosta rūpesčiu AV vęs atmestas. Apeliacinio teismo parapyos kiebOno T. Jono Bore- 
sprendimu jam 8 m. kalinimo 
būsią pradedami skaityti ne nuo vl<Liau.s’. • .
pirmojo teismo sprendimo, bet . J’™."’’. P1™1?
nuo dabartinio. ąestadmnj berzehais ir lapų vai-

nikais išpuoštoje-A V parapnos
Serga pp. Ščepavičiai [salėje dalyvavo 200 montrealie-

Šeštadienio vakare, pasiren
gus kelionei į vasarvietę, Spring- 
hurste švęsti petrinių, staiga su
sirgo inž. Petras Ščepavičius, 
kuris gydytojo buvo pasiųstas į 
šv. Juozapo ligoninę. Jį palydė
jusi žmona, kuri jautėsi kiek ge
riau, taip pat turėjo pasilikti li-

kryžius, kurių papėdėje sėdėjo

vičiaus, SJ.
Joninių vakarienėje praeitą

čių. Katalikės moterys paruošė 
skanią vakarienę, kurios metu 
buvo sakomos kalbos, sveikini
mai, įteikiamos dovanos. Progra
mą vedė KLK Mot. D-jos vėlia
vos kūmas Pranas Rudinskas. 
Sveikindamas kleboną Borevi
čių ir kitus Jonus Rudinskas pri- 

gonineje. Gydytojai konstatavo, siminė Jonines Lietuvoje su de- 
kad abu apsinuodijo maistu. jgančiom stebulėm ir paparčio 

žiedo ieškojimu. Kat. moterų 
Kanados valstybinėje parodo- vardu sveikino Zubienė. Gražų 

je, kuri kasmet atidaroma rug- pasveikinimą, perpintą humoru 
piūčio pabaigoje, šiemet bus - ■
naujųjų ateivių skyrius. Jo tiks- . .. .
las parodyti kanadiečiams, kad j PirmąjĮ Kanadoje dzazo 
naujieji ateiviai ne tik valgo 
Kanados duoną, bei tariamai at
ima iš kaikurių darbą, bet taip 
pat prisideda prie Kanados ge
resnės ateities kūrimo. Skyriui 
duota 40 kv. pėdų ploto. Parodo
je pakviesti dalyvauti ir lietu
viai. ' -

Darbininkų kolegiją planuoja 
Kanados Darbo Kongresas. Ji 
būsianti prijungta prie kurio 
nors universiteto kaip pvz. Tri
nity kolegija Toronte. Joje dės
tys un-to profesoriai ir unijų 
žmonės. Kolegijos tikslas — pa
ruošti vadu uniioms. Planą pa
ruošė Kanados Darbo Kongreso 
švietimo skyriaus vedėjas Max 
Swerdlow. Panaši Ruskin kole
gija veikia Anglijoj kaip Oxfor- 
do un-to dalis ir teikia 2 metų 
kursą.

Mes atstovaujame Royal-Liverpool drau- - 
dimo kompanijų grupę, kurią sudaro:

1. Royal Insurance Co., 2. The Hud
son Bay Insurance Co., 3. The Globe 
Indemnity Co. of Canada, 4. The Li
verpool Manitoba Assurance Co., 5. , 
The Liverpool & London & Globe Ins. 
Co Ltd.

Ji yra viena iš pačių pajėgiausių drau
dimo organizacijų Kanadoje.

P. Adomonis Insurance. VI. 2-8501.

Paieškojimai
Antanas, Vincas, Juozas, Ka

zys ir Magdelena Simanaičiai, 
kilę iš Geištarų, Vilkaviškio ap.,

REIKALINGA MERGAITĖ j kroutij-ę 
Tel. CH. 1-7383.

KAS VAŽIUOJA mašina į Čifcogą liepos 
3-4 d. ir gali paimti vieną asmenį skam
binti RO. 7-3020.

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

Išnuomojamas frontinis kambarys vienam 
asmeniui, Sunnyside rajone. Telefonas 
LE. 6-7424.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų, Annette-Jane rajone. RO. 6-9550.

festivalį i
rengia liepos 22 d. ONE Grand- 
stande psichinių ligų draugijos 
Toronto skyrius. Pajamos jo ski
riamos draugijos tyrimų fondui.

Rinktinių vietų kaina $10. Vi
si, kurie įsigys tokiuos bilietus 
kviečiami į vaišes King Edward ; ..
Hotel - Ball Room susitikti su iš kur jie išvyko prieš pirmąjį 
artistais.tuojau po koncerto. Bi- Didįjį karą Šiaurės Amerikon, 
lietai į koncertą ir vaišes bus Čikagon; ir Jonas Raganevičius, 
pasiųsti visiems, kas prisius $10 Ona Raganevičiūtė - Kriščiūnie- 
šiuo "adresu: The Canadian Men- nė, Magdelena Raganevičiūtė - 
tai Health Association—Natio- Bigelienė ir Marcelė Raganevi- 
nal Research Fund — 111 St. čiūtė, išvykęišPiIviškių mieste- 
George St, Toronto 5, Ont. I lio prieš Pirmąjį Didįjį karą

Programoje dalyvaus: Oscar .Kanadon; prašomi atsiliepti ar 
Peterson, Dizzie Gillespie, Count j jų giminės prašomi atsiliepti pa- 
Basie, Gene Krupa, The Four j rašant laišką jų pusseserei Onai 
Freshmen ir kt. | Simanavičiūtei - Martinaitienei,

♦ * ! kurios pasiturinčiai gyvenanti
Otava. — Kreiseris “Ontario”,: duktė su vyru, keliaudami po 

nupirktas už $35.000-000 Belfase Šiaurės Ameriką ir Kanadą, no- 
1945 m., kurio kare panaudoti i retų aplankyti bei susipažinti su 
jau neteko, pripažintas susenu-lsavo giminėmis. Adresas: O. 
siu ir parduotas vienai firmai [Martinaitienė, Caixa Postal 371, 
Vancouyery už $500.000 laužui. I Sao Paulo, Brasil.

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

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, 73 
Gorevale Ave. Tel. EM. 6-4869.

Išnuomojamas VASARNAMIS visos orbo ! 
atskirais kambariais Springhurst vasar-! 
vietėje, lietuvių rajone. Šiltas-šoltas van- | 
duo ir kiti patogumai. Tel. RO. 6-5738.

Springhurst vasarvietėje, netoli bažny
čios, išnuomojamos 5 kambariu gerai 
izoliuotas vasarnamis. LE. 1-5982.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap 
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont 
realį, Londoną, Windsor^, Hamiltono 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

TORONTO

Užsakymai priimami ir pastų.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 BIogf St W Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

Krautuvė ir 3 butai. $10.000 jmokėti, vienos morgičris balansui. Randasi ant 
College gatvės prie Rusholme Rd. Kaino $30.000.

Glenlake - dupleksas. $10.000 įmokėti, 11 kambarių, atskiros plytų namas. 
Pilnai išnuomotas Kaina $25.000. ■'

Indian Rd. $5.000 įmokėti, 8 nepereinamų, kambarių, 2 modemiškos vonios ir 
virtuvės. Vandeniu alyva apšildomas. Garažas. Kaino $19.500.

Alhambra Ave. $3.500 įmokėti. 6 nepereinami kambariai, 2 garažai. 514% 
. marginius. Kaino $ 14.900.

Bloor • Lansdowne, $2.500 jmokėti, balansui vienos atviros mnrgičius 10 me
tų. 6 kotpboriai, gražus plytų nomas. Garažui viete. Kaino $15.500.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUIAlbina ir Justas Krasauskai.
Skambinkite: LE. 5-0527

Bičiulius
/

IRENĄ ir EDVARDĄ PUNKRIUS,
t

sulaukusius antro sūnelio, nuoširdžiai sveikina

MILNES FUEL OIL CO. 
atstoves 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro ' alyvos sutartis, priima uisa-

STATAU MŪRINIUS GARAŽUS, 
priestatus IR ATLIEKU KITUS MŪRO DARBUS.

S. ANDRIEKUS. Skambinti teL RO. 6-5420.


